ՄԱՍ 2. ԱԶԱՏ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ԳԼՈՒԽ 13: ԱԶԱՏ ԱՇԽԱՐՀԸ
Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան ցնցվեցին՝ զգալով Եվրոպայի ու Ասիայի
վրայով անցնող փոփոխության ցունամին: Բրիտանական կայսրությունը, փաստորեն,
միայնակ կանգնեց Առանցքի երկրների դեմ, որոնք վերահսկում էին մոլորակի երկու
երրորդը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պայքարում տիրող դադարը
ընդամենը ժամանակավոր երևույթ էր Մեծ Բրիտանիայի համար, քանզի կղզային երկիրը
փուշ էր՝ խրված Երրորդ ռայխի կոկորդում, որին Հիտլերի հորդաներից բաժանում էր
միայն Անգլիական նեղուցը:
Միացյալ Նահանգները տեսականորեն չեզոք էր, թեև ամերիկյան բանակը բացեիբաց
ցանկանում էր աջակցել Չերչիլին ընդդեմ Հիտլերի. հզորացող համաշխարհային
տերությունն Ատլանտյան օվկիանոսով թանկարժեք պաշարներ էր ուղարկում դեպի Մեծ
Բրիտանիա՝ ուղեկցորդներով: Չնայած Միացյալ Նահանգները կարեկցում էր Մեծ
Բրիտանիային՝ որպես դաշնակից «Մեծ ուժի» միակ գոյատևող, այն չէր ձգտում
ուղղակիորեն դեմ դուրս գալ Բեռլինին և Տոկիոյին, քանի որ Առանցքի երկրները միասին
հզոր էին:
Լայնատարած Խաղաղ օվկիանոսն իր անունը ստացել էր 1521թ.-ին պորտուգալացի
ճանապարհորդ Ֆերդինանդ Մագելանի կողմից, երբ նրա փոքր առագաստանավերն
անցել

էին

«խաղաղ»

տարածաշրջանը
հակամարտության

ծովով:

Երկրորդ

Հավատարիմ

իր

համաշխարհային

ականատես

չեղավ:

Այժմ

անվանը՝

Խաղաղ

պատերազմի
նույնիսկ

օվկիանոսյան

ընթացքում

Խաղաղ

որևէ

օվկիանոսյան

տարածաշրջանում Ազատ աշխարհը վտանգի տակ էր: Ազատ աշխարհը` տարածք, որ
դեռ գրավված չէր Առանցքի երկրների կողմից, ճնշման տակ էր: Հսկայական օվկիանոսը
հիմնականում խաղահրապարակ էր ճապոնական հզոր նավատորմի համար, այնպես որ
նույնիսկ Բրիտանական կայսրության հեռավոր հատվածները սպառնալիքի տակ էին:

Փոհութուկավա ծառը տեղացիների մոտ հայտնի էր որպես «Նոր Զելանդիայի Սուրբ
Ծննդյան ծառ», քանի որ տոների նախօրեին այն շքեղորեն ի ցույց էր դնում իր ալ կարմիր
ծաղիկները:

Դիմացկուն,

մշտադալար

ծառն

ազդանշանեց

Հարավային

Խաղաղ

օվկիանոսի ամենատաք ամիսները: Մի մեղմ զեփյուռից հետո, որով հայտնի էր
Վելինգտոնը, փոհութուկավաների ծաղիկները կարմիրով էին ծածկել Նոր Զելանդիայի
կառավարական շենքի կանաչ այգիները:
Գնդապետ Ջորջ Տահիվին ժամանեց: Նա դեմ չէր իր ծննդյան քառասունվեցերորդ
տարեդարձը և 1941թ.-ի վերջին օրն աշխատել Վելինգտոնում. դա յուրահատուկ օր էր
լինելու: Գնդապետի դիմաց կանգնած էր Նոր Զելանդիայի վարչապետ Փիթեր Ֆրեյզերը՝
մի բարձրահասակ տղամարդ՝ հագած մուգ նեղ գծավոր կոստյում, դեմքի տարօրինակ
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լուրջ արտահայտությամբ: Թերևս,

շոտլանդացին էր նրա մեջ խոսում: Տահիվին

դժվարությամբ էր հավատում, որ հիսունյոթամյա այրը մինչև վարչապետ դառնալը
նախկինում եղել էր նավահանգստի բանվոր և ունիոնիստ:
«Սա պարզապես ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր ոք այս երկրում կարող է հասնել

բարձր պաշտոնի` անկախ իր ծագումից, եթե նրան հնարավորություն տրվի»:
Տահիվիին

շնորհվում

էր

երկրի

ամենաբարձր

կոչումներից

մեկը`

գեներալ-

լեյտենանտ: Դա հպարտ պահ էր, որին ներկա էին խորհրդարանի անդամները և
զինվորականները, որոնք եկել էին՝ ճանաչելու Գլխավոր շտաբի նոր պետին: Տահիվին իր
ողջ

կարիերան

անց էր

համաշխարհային

կացրել

պատերազմի

նորզելանդական

մարտադաշտերից

բանակում,

սակայն

վերադառնալուց

Առաջին

հետո

որևէ

հակամարտություն չէր տեսել: Մուգ գանգուր մազերը չկային, սակայն քանի որ նա իր
եզրավոր գլխարկն էր կրում, ոչ ոք չէր կարող տեսնել նրա ճաղատությունը:
-

Մենք գիտենք՝ Դուք շատ լավ ղեկավար կլինեք, գեներալ-լեյտենանտ Տահիվի՛, -

ասաց Ֆրեյզերը` տալով նրան իր նոր պաշտոնը ներկայացնող տարբերանշանները:
-

Շնորհակալությո՛ւն, պարո՛ն:

-

Անհանգիստ ժամանակներ են, գեներալ-լեյտենա՛նտ: Արդյո՞ք ակնկալում եք, որ

ճապոնացիները կշարժվեն դեպի Խաղաղ օվկիանոս և կսպառնան մեզ:
-

Այո՛, պարո՛ն: Զարմանալի է, որ նրանք չեն հարձակվել Չինաստանի կամ Խաղաղ

օվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա, բայց դա երկար չի տևի: Մեծ Բրիտանիան էլ ,
անշուշտ, Գերմանիայի հաջորդ թիրախն է…
-

Մենք գիտենք, որ Ձեր քաջությունը Գալիպոլիում և քսանհինգ տարվա

ծառայությունը

կապահովեն

մեր

երկիրը

պաշտպանելու

համար

անհրաժեշտ

հրամանատարությունը:
-

Շնորհակալությո՛ւն, պարո՛ն:

-

Ձեր առաջին խնդիրը կլինի գնալ Կանբերրա և Ավստրալիայի հետ հիմնել միացյալ

ԱՆԶԶԿ

հրամանատարություն:

Չեմ

կարծում,

որ

միայնակ

դիմակայելու

որևէ

հնարավորություն կա:
-

Ես էլ եմ նույն կարծիքին, պարո՛ն:

Ամառային

ամիսները

զբաղված

էին

թե՛

Տահիվիի,

թե՛

ավստրալիական

գործընկերների համար, քանզի նրանք միավորում էին իրենց հրամանատարական
կառուցվածքը. Գալիպոլիի ոգին կենդանի էր:
Սիդնեյում վաղ աշնանային, սովորականի պես փոփոխական օր էր. առավոտյան
ցրտից հետո ջերմաստիճանը մինչև երեսուն աստիճան էր բարձրացել արևմուտքից փչող
ուժեղ քամուց, որ Ավստրալիայի կենտրոնական մասից ջերմություն էր բերում: Ջեքի
կոչումը բարձրացրել էին, և նա նոր էր տեղափոխվել՝ ծառայելու Հոբարտ թեթև
հածանավում, որ Ավստրալիային էր վաճառվել Բրիտանիայի կողմից մինչև Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի բռնկվելը: Բայց այժմ հազվադեպ հնարավորություն էր
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ստեղծվել մի քանի օրով տեսնելու Ջոնիին, քանզի նրա ՀՄԱՍ Կանբերրա նավն էլ էր
կառանել Ջեքսոն նավահանգստում:
-

Անիծյալ հրամանատար Թոմփսոն, հը՞, – ասաց Ջոնին` հենվելով բարին:

-

Մի քանի հաջող ընդմիջումներ եմ ստացել, ընկե՛րս: Ուրեմն դու հիմա հրետաձի՞գ

ես, ավագ ենթասպա Ջոնի Ստյուարտ:
-

Այո՛…, մի քիչ զզվել էի տախտակամածի տակ «յուղոտ կապիկ» լինելուց:

Ջեքը խմիչք պատվիրեց զվարթ բարմենից:
-

Եվս մեկ գարեջուր, շնորհակալություն, և մի հատ էլ իմ «կապիկ» ընկերոջ համար:

-

Շնորհակալություն, ընկե՛րս: Կարծում եմ՝ սպայի հետ չարժե խմել, այնպես չէ՞:

-

Ոչ իմ դեպքում: Մենք ընկերներ ենք, Ջոնի՛, այնպես որ, քանի դեռ գլխարկս բարի

վրա է, կարող ես ասել, ինչ ցանկանում ես: Ինչո՞վ էիր զբաղված նավահանգստում մինչև

Հոբարտի ժամանելը:
-

Մի փոքր անձնական գործ ունեի:

-

Ի՞նչ նկատի ունես, ընկե՛րս:

-

Մեծ բան չէ…

-

Քո դեմքի արտահայտությունն այլ բան է ասում, Ջոնի՛:

-

Անիծյալ կանայք, ընկե՛րս: Առաջին պահին ամբողջովին քոնն են, իսկ հաջորդ

պահին միանգամից լրջանում են:
-

Ի՞նչ խնդիր կա դրանում, ընկե՛րս: Կարծում էի՝ քեզ դուր է գալիս ուշադրությունը:

-

Այո՛, բայց ոչ երբ նա հայտարարում է ինձ, որ հղի է:

-

Անիծյալ դժո՛խք, ընկերս, էս ի՞նչ ես արել... Չէ՛, դա նկատի չունեի: Ի՞նչ արեցիր

հետո:
-

Ասացի նրան, որ ծով եմ գնում վաղը: Միգուցե նա կազատվի դրանից:

-

Աստծո սիրո՛ւն, Ջոնի՛, դա վատ է: Գործդ արել ես ու լքո՞ւմ ես նրան:

-

Ես հարբած էի: Տե՛ս, ընկերս, դու միգուցե սպա ես, բայց նման գործերում ես քո

անիծյալ խորհրդի կարիքը չեմ զգում, - ասաց բորբոքված Ջոնին` շառագունելով:
Չնայած Ջեքը գիտեր, որ Ջոնին դժվար մարդ էր, բայց նա ցնցվեց այդ կնոջ նկատմամբ
իր վաղեմի ընկերոջ վերաբերմունքից: Նա չէր ճանաչում աղջկան, բայց դա ճիշտ չէր
թվում՝ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ: Այժմ նրա պահվածքը խմիչքի ազդեցության
տակ նույնպես խելքին մոտ չէր:
-

Թեև դու իմ ընկերն ես, Ջոնի՛, բայց այս անգամ հեռուն ես գնացել: Տղամարդիկ

գնահատվում են թույլին պաշտպանելու ունակությամբ: Դու այս հարցը պետք է լուծես
մինչև նավ ոտք դնելը:
-

Ես ի՞նչ պետք է անեմ:

Ջոնիի զայրույթն ակնհայտ էր իր հարբած ընդարմացումից:
-

Դու կա՛մ կօգնես աղջկան, կա՛մ կամուսնանաս նրա հետ… բայց երկու դեպքում էլ

դու չես կարող ուղղակի լքել նրան, երբ որոշ պատասխանատվություն ունես: Ես էլ
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հրեշտակ չեմ, բայց կարծում եմ՝ տղամարդը տղամարդ չէ, եթե կնոջը պաշտպանելու քայլ
չի անում, երբ նա առավել խոցելի է:
Ջոնին վրիպեց: Ջեքը տեսավ, թե ինչպես Ջոնիի ուսն առաջ եկավ, երբ նա կոպտորեն
հարվածեց իր ուղղությամբ, և ժամանակին փախցրեց գլուխը: Ջեքը չվրիպեց: Նա
բռունցքով հարվածեց Ջոնիի ստոծանուն այնպես, որ հողը գնաց նրա ոտքերի տակից, և
նա, խռխռացնելով ու հազալով, ընկավ գետնին:
-

Դու այդ հարցը կլուծես այս երեկո, ընկե՛րս, լսեցի՞ր, – պահանջեց Ջեքը՝ կանգնելով

Ջոնիի գլխավերևում:
-

Աստվա՛ծ իմ, իռլանդացի… ինձ լավ հասցրիր:

Ջեքը կռանալով օգնեց Ջոնիին ոտքի կանգնել, բայց նա դեռ կծկված էր:
-

Արի՛, գնացինք այստեղից: Դու ներողություն խնդրելու գործ ունես անելու, ընկե՛րս:

-

Կարծում եմ՝ ավելի լավ է սկսեմ… - Ջոնին դժվարանում էր շունչ քաշել, -

ներողություն խնդրել քեզանից, հրամանատա՛ր: Ես պետք է անիծյալ ճապոնացիների հետ
կռվեմ, ոչ թե քեզ հետ:
-

Լսի՛ր, ես էլ իմ սեփական խնդիրներն ունեմ կանանց հետ, ընկե՛րս: Նրանք բարդ

են:
Երկու նավաստիները ճոճվելով դուրս եկան Թագավորի խաչ բարից: Ջեքն օգնեց
ընկերոջը՝ ձեռքը նրա ուսին գցած:
-

Եվ ի՞նչ է պատահել քեզ:

-

Ես մի աղջկա եմ հանդիպել: Հաճելի աղջիկ… նրա անունը Աննա էր: Բավականին

գեղեցիկ… և նա սիրում էր իմ համազգեստը:
-

Այո, ճի՛շտ է, ընկերս:

-

Ես մի քանի շաբաթ արձակուրդ ունեի: Ամեն օր տեսնում էի նրան: Անիծյալ դժոխք,

այնքան լավ էր: Նա այնքան…
-

Այնքան ի՞նչ:

-

Քնքուշ էր:

-

Աստված իմ, ընկե՛րս, դու արեցիր դա, չէ՞:

Ջեքը չպատասխանեց, բայց նրա դեմքն ասաց այն ամենն, ինչ Ջոնին կարիք ուներ
իմանալու:
-

Հետո նրա մայրն իմացավ և բարկացավ:

-

Ինչո՞ւ: Դու նրան չես հղիացրել, չէ՞:

-

Ո՛չ, ընկերս, Աննան բարձր դասակարգից էր… բրիտանացի: Նրանք դեռ խնդիր

ունեն դասակարգերի հետ: Ինձ հասկացրին, որ ես նրան արժանի չեմ:
-

Ես չեմ հավատում դրան, գրո՛ղը տանի: Նույնիսկ քո աստիճանո՞վ: Հետո ի՞նչ

պատահեց: Դու նրա մորը չես լսել, չէ՞:
-

Ո՛չ… հակառակն արեցի: Միակ խնդիրն այն էր, որ նա նավատորմի ծովակալ

Լուիս Համիլտոնի զարմուհին էր:
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-

Անիծյալ դժոխք… ուրեմն վերևից էլ ես ծանր խոսքեր լսել:

-

Չես էլ պատկերացնի…

-

Կանայք, է՜հ… բարդ են:

Հաջորդ օրը Ջեքն արդեն ծովում էր, քանզի նրա նոր նավը սկսել էր իր հաջորդ
մարտական հերթապահությունը: Կամրջի վրայից անլսելի էր ալիքների միջով անցնող
նավի ձայնը, սակայն ջրի ցայտյունը նավաքթի վրա նավի արագության բավարար
ապացույց էր: Ութ 150մմ-անոց հրանոթներով և երեսուներկու հանգույցից ավելի
արագությամբ ՆՄԱՆ Հոբարտը կարող էր առաջ անցնել շատ նավերից, որոնց զիջում էր
սպառազինությամբ: Թեև ՆՄԱՆ Հոբարտն ավելի փոքր նավ էր, քան ՆՄԱՆ Ավստրալիան
կամ նույնիսկ ՆՄԱՆ Կանբերրան, նա վայելել էր իր ժամանակը ռազմանավի վրա:
Ջեքը շրջվեց դեպի կամրջակի վրա կանգնած նավապետ Հենրի Շաուերսը, որ նայում
էր պատուհանից դուրս` հորիզոնում որոնելով Նոր Գվինեայի ուրվագիծը: Նավապետը`
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ռազմածովային վետերանը՝ քառակուսի կզակով,
գերազանց կտրված կարճ մազերով, Ջեքից ընդամենն ութ տարի էր մեծ, բայց ավելի քան
երկու տասնամյակ առաջ նրա ունեցած ռազմական փորձը նշանակում էր, որ Ջեքը կարող
էր շատ բան սովորել իր նավապետից: Շաուերսը ծովային ենթասպա էր եղել Նորին
գերազանցության Գլորիուս նավի վրա՝ ռազմական հածանավ, որ տեսել էր Առաջին
համաշխարհային

պատերազմի

գործողությունները

Հյուսիսային

ծովում

ընդդեմ

գերմանացիների:
-

Նավապե՛տ, ինչպե՞ս էր այն իրեն դրսևորում Աֆրիկայում, - հարցրեց Ջեքը:

-

Գիտե՞ս՝ որտեղ է Սոմալիլենդը:

Շաուերսն աչքերը կկոցեց Ջեքի վրա՝ կարծես ակնկալելով, որ իր ենթական կձախողի
աշխարհագրության

դասը:

Նավապետին

չիմացողները

կարող

էին

սխալմամբ

պիտակավորել նրան որպես երկատված անձնավորություն: Մի կողմից նա հայտնի էր
որպես տոկուն տղամարդ և գերազանց հրամանատար, սակայն մյուս կողմից էլ նա ուներ
ջենթլմենի համբավ, որ իսկապես հոգում էր իր ենթակայության տակ գտնվող
տղամարդկանց մասին:
-

Դա Ադենի ծովածոցի մոտ է՝ ոչ այնքան հեռու իտալացիներից Եթովպիայում, -

ասաց Ջեքը:
«Ուսման այս բոլոր ամիսները զուր չանցան»:
-

Ճիշտ է… Դե, այն պատկանում էր Բրիտանիային մինչև 1940թ.-ի օգոստոս ամիսը,

երբ արյունախում Մուսոլինին որոշեց, որ իտալացիները նավահանգստի կարիք ունեին
Կարմիր ծովի մոտ: Երբ ես անմիջապես քո ժամանելուց առաջ հրամանատարության
անցա,

ես

էլ

էի

նույն

բանի

մասին

մտածում:

Իրականում

ես

չպետք

է

հրամանատարության անցնեի մինչև այս հերթապահության ավարտը, բայց նավապետ
Հոուդենն արդեն տեղափոխվել էր ՆՄԱՆ Պինգվին:
-

Ես ցամաքում լսել եմ, որ Հոբարտը ընդգրկված է եղել Աֆրիկայում:
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-

Շաուերսը գլխով արեց:

-

Այո՛,

այն

մասնակցեց

Սոմալիլենդից

բրիտանական

զորքերի

հաջող

տարհանմանը: Ամեն դեպքում անցյալ տարի բրիտանացիները վերադարձան և իրենց
հերթին ջարդեցին իտալացիներին…
-

Վերջերս Մուսոլինին «արյունոտ քիթ» ունի:

-

Նայե՛ք, հրամանատար Թոմփսոն, Նոր Գվինեայի կղզին է երևում:

Ջեքը նայում էր կողքով անցնող փիրուզագույն ջրերին, երբ ՆՄԱՆ Հոբարտը
նավարկում էր բազմաթիվ կղզյակների միջով, որոնք սփռված էին, ասես, Նոր Գվինեայի
կանաչ լեռներից պոկված ակնեղեն: Այն խիտ ջունգլիների և դրախտի թռչունների երկիր
էր: Գրենլանդիայից հետո այն աշխարհի երկրորդ ամենամեծ կղզին էր:
Կարելի էր տեսնել ռազմանավի հետ համընթաց լողացող դելֆիններին, որոնք դուրս
էին ցատկում ջրի միջից և խաղում՝ ցուցադրելով, որ իրենք ավելի ճկուն են, քան
ցանկացած նավ, պտտվելով և ցատկելով նավաքթի առջևի ջրի ցողերում: Դելֆինները
ծաղրում էին այս ջրերի զավթիչներին կամ, միգուցե, ողջունում էին: Ինչ էլ որ լիներ, Ջեքը
տեսնում էր, որ այս արարածները շատ խելացի էին. գանձեր անխռով ծովում: Ջեքը
մտածեց նավի առջև բնության հրաշալիքների տված ներկայացման մասին:
-

Նավապե՛տ, երբևիցե մտածե՞լ եք, թե ինչու են երկրի երեսին մարդիկ միակ

արարածները, որ զանազանում են սխալն ու ճիշտը: Ես մտածում եմ, եթե դա այդպես է,
ինչո՞ւ են մարդիկ միմյանց հետ այդպես վատ վերաբերվում:
-

Միգուցե դելֆինները մեզանից խելացի են…

-

Այդպես է թվում: Ահա այստեղ՝ այս դրախտում, մենք ռազմանավ ենք նավարկում,

որովհետև ճապոնացիները կարող են հարձակվել:
-

Մենք տեսանք, թե ճապոնացիներն ինչ արեցին Չինաստանում… Դուք լսել եք, թե

ինչ պատահեց ’37-ին, այսպես կոչված, «Նանցզինի բռնաբարության» ժամանակ: Ինչպե՞ս է
մարդը վերաբերվում իր հարևանին:
-

Թվում է՝ վատ, նավապե՛տ:

-

Դրա համար էլ մենք այստեղ ենք, հրամանատար Թոմփսոն…

«Տեսնես՝ ինչպիսին կլինի մարտը»:
Ջեքը մտածեց, թե ինչպես նա կվարվեր մարտի լարվածության ընթացքում: Ինչ-ինչ
պատճառներով դա ոգևորում էր նրան: Իրավիճակը մի փոքր տարօրինակ էր թվում,
քանզի նա կարծում էր, որ վախով կլցվի գործողությունները տեսնելու ակնկալիքից:
Լինելով քաղաքի տղա, ոչ թե զենքին և Ավստրալիայի անբարենպաստ ծայրամասերին
սովոր գյուղացի, նա մի փոքր զարմացած էր իր սեփական զգացմունքների վրա: Այնպիսի
զգացողություն էր, կարծես, նա ուզում էր դեմ առ դեմ կանգնել կռվի մարտահրավերին:
Ջեքը նայեց անմիջապես ղեկի հետևում գտնվող քարտեզին, որի վրա երևում էր
Կորալյան ծովը՝ Նոր Գվինեայի, Ավստրալիայի և Սողոմոնյան կղզիների միջև, և դրանց
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միջև գտնվող բազմաթիվ կղզյակները: Նա նայեց պատին փակցված օրացույցին՝ 1942թ.-ի
մայիսի չորրորդ օրն էր:
«Ափսոս, որ մեր կողմերում այսքան հանգիստ է», - մտածեց նա:
Կարծես կարդալով նրա միտքը՝ Շաուերսը բացականչեց.
-

Արի հուսա՛նք, որ այսպես խաղաղ կմնա: Սակայն կարծում եմ՝ մենք պետք է

պատրաստ լինենք, եթե այդպես չլինի:
Ջիվան Դևին այժմ Նեպալի ավագ քաղաքական ներկայացուցիչն էր: Որպես Արտաքին
գործերի նախարար՝ նրան նաև սկսում էր խիստ անհանգստացնել ճապոնացիների
սպառնալիքն Ավստրալիային և Նոր Զելանդիային, սակայն նրա մտահոգությունը ՀարավԱրևելյան Ասիան էր, որը դարպաս էր դեպի Հնդկաստան և Հարավային Ասիայի մնացյալ
մասերը: Նեպալը տեսականորեն անկախ էր Բրիտանական Հնդկաստանից, բայց
իրականում շատ առումներով կախված էր իր մեծ հարևանից: Նա գիտեր, որ եթե
Հնդկաստանը հարձակման ենթարկվեր, Նեպալն անխուսափելիորեն կներքաշվեր
հակամարտության մեջ: Նա կազմակերպեց հնարավորինս շատ զորքերի հավաքագրումը
Հնդկաստանում

գտնվող

Բրիտանական

բանակի

համար:

Իր

նեպալական

պարտականություններին զուգահեռ՝ Ջիվանը նաև զբաղվում էր Հնդկաստանի ներքին
քաղաքական խնդիրները մեղմացնելու հարցերով:
Ջիվանը

սերտ

կապեր

էր

հաստատել

Հնդկաստանի

առաջնորդների՝

թե՛

բրիտանական Ռաջի, և թե՛ հնդիկ ժողովուրդին ներկայացնողների հետ: Նա կարոտել էր
Տիբեթի

խաղաղությունն

ու

ոգեշնչվածությունը,

բայց

այնքան

զբաղված

էր

բազմամշակույթ թերակղզու բազմաթիվ խնդիրներով, որ Լհասայի մասին մտածելու
ժամանակ չէր ունենում:
Օրեր տևող ճամփորդությունից հետո Ջիվանը նստեց Հյուսիսային Հնդկաստանում՝
Քաշմիրում գտնվող Դալ լճի ափին: Նա նայում էր մրգերով և ծաղիկներով լեցուն շիկարա
նավակներին, որ անաղմուկ լողում էին առավոտյան նոսր մառախուղի միջով, մեկ թիակի
թիավարության ուժով: Շալիմար Բաղ Մողուլ այգուց եկող հասմիկի, վարդի և նարդոսի
բուրմունքը լցրեց նրա զգայարանները խաղաղության զգացումով: Ավելի քան չորս
հարյուր տարի այգին հանդիսացել էր լարվածությունը թոթափելու վայր և գեղեցկության
մարմնավորում. լեռներն արտացոլվում էին ալեկոծվող ջրի մեջ:
«Ես այսպիսի հանդարտություն և ոգեշնչվածություն չեմ զգացել այն պահից ի վեր, ինչ

տեսել եմ Քայլաշ լեռան սուրբ գագաթը Արևմտյան Տիբեթում»:
Քաշմիրը շատ գեղատեսիլ բնապատկեր էր: Դժվար էր հավատալ, որ նման զարդը,
ձյունածածկ սարերով շրջապատված, կարող էր հակամարտության վայր լինել: Ջիվանը
ուրախ էր օգնելու: Որպես բուդդայական՝ նա կարող էր անկողմնակալ դատավոր լինել
Քաշմիրի մահմեդական մեծամասնության և հինդուական փոքրամասնության միջև:
Ջիվանի լսելու և խորհուրդ տալու կարողությունը գալիս էր նրա խառնվածքից և
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կրոնական

պատկանելությունից:

Նրա

կարողությունները՝

որպես

դատավոր

և

առաջնորդ, շատ լավ հայտնի էին ու հարգված, նույնիսկ բրիտանական Ռաջի կողմից:
Երբ լեռնային սառը քամին շոյեց լճի վրայի ջրաշուշանները, Ջիվանը մտածեց իր
հայրենիքի լեռների մասին: Ընդամենը մի քանի օրից՝ մահմեդական և հինդուական
համայնքների առաջնորդների հանիպումներից հետո, նա կուղևորվեր հետ՝ դեպի Նեպալ:
Թենզինգ Նորգեյի հոգում կրկին ապստամբություն էր: Նա նայեց դեպի Ջոմոլունգմայի
վեր խոյացող մենաքարին` սև գագաթը մխրճած կապույտ ձմեռային երկինքի մեջ:
Կատմանդուից վերադառնալուց հետո հայրը զգուշացրել էր Թենզինգին, որ այս տարի
տասնութ տարին բոլորելուց հետո նա Թենգբոչեի վանքում անցնելու էր ծառայության:
Սովորաբար դա մեծ պատիվ էր, բայց Թենզինգը պարզապես ուզում էր Էվերեստի նման
լեռներ մագլցել:
Թենզինգը մի քանի իր դրեց պայուսակի մեջ` այս անգամ դեպի արևելք
ճանապարհորդելու համար: Նա հաստատ չգիտեր, թե ուր է փախչելու, բայց լեռները
կանչում էին նրան: Լեռնային արահետով կատարած ամեն քայլափոխի հետ նրա ոգին
սավառնում էր: Իր մեջ նա զգում էր գագաթների ազատ ոգին, իրեն սառած ժայռերին ու
սառույցին խփող վայրի քամին, երբ ինքը համառորեն առաջանում էր ավելի ու ավելի
բարձր: Լեռները նվաճելը նրա ուրույն պատկերացումն էր դրախտ հասնելու: Այդ պահին
նա հասկացավ, որ այն մարդը, ով հաղթահարում է իր վախը, գտնում է նիրվանա` ներքին
խաղաղություն,

որը

նրա

մտապատկերը

վեր

է

բարձրացնում

հասարակ

բազմազբաղ

միջավայրի

մահկանացուների մտապատկերից:
Գույների

բազմազանությունը,

աղմկոտ

ձայներն

ու

իրարանցումը Դուրբար հրապարակում շարունակում էին աճել՝ չնայած Ասիայի մյուս
մասերում ճապոնական հարձակումների պատճառով տիրող լարվածությանը: Ջհարնան
նստած էր ոչ այնքան հեռու այն վայրից, որտեղ Ջիվանը երկու տարի առաջ գտել էր
տասներեքամյա աղջկան ողորմություն խնդրելիս՝ պատառոտված և կեղտոտ դեղին
կտորով փաթաթված: Նա գիտեր, որ կարող էր վատ վերաբերմունքի արժանանալ, քանի
որ ծնողների՝ իրեն լքելուց հետո իր մասին հոգ տանող ոչ ոք չկար. այդ տարիքում նրան
կարող էին ստիպել ամուսնանալ կամ նույնիսկ անբարոյականությամբ զբաղվել:
Ջհարնան հիշեց այն օրը, երբ տարիքով, ճաղատ, ակնոցավոր, բարի ժպիտով մարդը
բռնեց իր ձեռքն ու հարցրեց՝ արդյոք նա օգնության կարիք ունի: Նա չգիտեր, որ Ջիվանը
կառավարության

անդամ

էր,

քանզի

ուներ

սովորական

կուսակրոնի

տեսք,

բացառությամբ, որ հագուստը սպիտակ էր: Հետո նա հասկացավ, որ այդ մարդը
կուսակրոն չէր, քանզի աղջիկները չպետք է դիպչեին սուրբ մարդկանց:
Դա այդ օրվա միակ անակնկալը չէր: Ջիվանի և նրա մոր՝ Մադհուի հետ թեյ խմելիս
նրանց տանը, զրույցի ընթացքում նրանք հասկացան, որ Ջհարնան այն նույն աղջնակն էր,
որ վախեցել էր, երբ առաջին անգամ հանդիպել էր Ջիվանին փոքր տարիքում:
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Ջիվանն ու Մադհուն շատ բարի էին Ջհարնայի նկատմամբ` վերաբերվելով նրան
որպես ընտանիքի անդամի: Ջիվանը փաղաքշանքով էր վերաբերվում նրան, ինչպես
յուրաքանչյուր հայր իր դստերը: Ռաջ Կումարին Ջհարնային տարեկից մի աղջիկ էր, որին
երկրպագում էին որպես հինդուական աստվածուհի: Նա նստած էր գրեթե անշարժ`
դիտելով Ջհարնային և նրա հորեղբայր Ռաջեշին: Նրա փոքրիկ պատուհանը դեպի
արտաքին աշխարհ փայտե փեղկերով էր, ասես, նա նստած էր ոսկե վանդակում: Թեև
Ջհարնան մոտ հիսուն մետր հեռավորության վրա էր, Ռաջ Կումարին Ռաջեշի հայացքից
կարող

էր

տեսնել

նրա

հոգատարությունը

զարմուհու

նկատմամբ:

Նույնիսկ

աստվածուհին էր երբեմն երազում նորմալ ընտանիքի մասին:

Ռաջ Կումարիին հյուրընկալող տաճարը մեկն էր այն բազմաթիվ տաճարներից, որ
շրջապատում էին Դուրբար հրապարակը` բաժանելով այն բակերի, տաճարի բազմաշերտ
կղմինդրյա տանիքներով, որ բարձրանում էին հարկաշարքերով: Լորդ Ռամայի
կապկանման նվիրյալի՝ հինդուական աստվածություն Հանումանի` նրբորեն քանդակված
արձանները ցուցադրված էին տաճարներում և պատերի քանդակներում:
Դուրբար հրապարակը գրավում էր բոլոր հավատքների և գույնի մարդկանց.
մարդկային

տեսակների

մի

գազանանոց:

Այնտեղ

կային

մուրացկաններ

և

ուխտագնացներ, հետաքրքրասեր արևմուտքցիներ և տարբեր ցեղերի պատկանող
ասիացիներ: Ապրանք վաճառողների մշտական գոռոցը, աղոթքի ձայները խառնվում էին
մոտերքում գտնվող կովի վզից կախված փոքրիկ զանգի դինգ-դինգ-դինգ ձայնի հետ:
Կովը, որը հինդուական կրոնում սրբազան է համարվում, ամեն ինչից անտեղյակ, առանց
ուշադրություն դարձնելու մարդկանց և մեքենաներին, ջուր էր խմում հրապարակի
ծայրում դրված դույլից: Հարյուրավոր աղավնիներ էին թռչում-անցնում և հպարտորեն
քայլում, կարծես նրանք էին այս վայրի տերերը` կտցահարելով ցանկացած հացի փշուրը,
որ կարողանում էին գտնել:
Ջհարնան հետևում էր մի ցածրահասակ մարդու` հարթ, կլոր դեմքով և կարճ, մուգ
մազերով, որ Դուրբար հրապարակի միջով քայլում էր ուղիղ դեպի իրենց: Նա կարող էր
լինել սովորական մի քաղաքացի իր դաուրա սուրուվալ երկար վերնաշապիկով, որ
իջնում էր սպիտակ տաբատի վրա, երկնագույն թոփի փաթուկա պիջակով և դհակա թոփի
կարմիր և կապույտ գույնի գլխարկով: Դհակա թոփին նեպալական ազգային հագուստի
մի մասն էր կազմում և ձևով նման էր պիլոտկայի, որ կրում էր հնդիկ ոչ բռնության
ազգայնական Մահաթմա Գանդին:
Ջհարնան մտածեց, որ երեսունին մոտ այս մարդու քայլվածքը և նրա գոտու
աքսեսուարները մատնում էին, որ նա հասարակ մարդ չէր. նրա անսանձելի ոգին
ակնհայտ էր:
«Նա բավականին կոպիտ տեսք ունի», - մտածեց Ջհարնան:
-

Գուրկհացիները լեռնցիներ են, - շշնջաց Ռաջեշը նրա ականջին: - Նրանք հայտնի

են իրենց մարտական ոգով և կռվի ժամանակ անվախությամբ:
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Ռաջեշն իր ռազմական ուսումնասիրություններից գիտեր, որ գուրկհացիներն
առանցքային դեր էին խաղացել ժամանակակից Նեպալի հիմնադրման գործում: 1769թ.-ին
գուրկհացի առաջնորդ Փրիթհվի Նարայան Շահը նվաճել էր Նեպալի հովիտը և
մայրաքաղաքը տեղափոխել Կատմանդու:
-

Ի՞նչ է նա կրում:

-

Դա խուկրի է՝ մահացու կորությամբ սայր: Հիմա խնդրում եմ լուռ եղիր, քանզի

մենք պետք է զրուցենք:
-

Այո՛, Ռաջեշ…

-

Ես չպետք է թույլ տայի քեզ գալ, բայց կարծում եմ դու ինձ այնքան կզզվացնեիր,

մինչև համաձայնեի, ինչպես միշտ ես անում, այնպես չէ՞:
Ջհարնան ժպտաց քթի տակ: Նա գիտեր, որ Ռաջեշը վայելում էր իր ընկերակցությունը
և սիրում էր հոգ տանել նրա մասին՝ չնայած հիմա, իր զինվորական ծառայության
պատճառով, հաճախ չէր լինում Կատմանդուում:
-

Նամաստե, իմ անունը գնդապետ Ռաջեշ Դևի է:

-

Նամաստե, ես Ամար Սինգհ Թհապան եմ:

-

Յուրաքանչյուր ոք բանակում հարգում է Ձեր անունը Ամար: Մենք գիտենք, որ Ձեր

անունը տրվել է ի հիշատակ Ձեր հանրաճանաչ պապի, որին մենք ճանաչում ենք որպես
«Նեպալի կենդանի առյուծ»` Նեպալական ուժերի գեներալ բրիտանացիների դեմ
պայքարի ժամանակ:
-

Շնորհակալություն, գնդապե՛տ: Ճապոնացիների սպառնալիքն իրակա՞ն է:

-

Ցավոք, այո՛: Առանցքի երկրները հիմա սպառնում են Մեծ Բրիտանիային և

Բրիտանական կայսրության մյուս մասերին: Մենք կարծում ենք, որ ճապոնացիները
տարբերություն չեն դնի բրիտանական Ռաջի և Նեպալի միջև:
-

Որպես գուրկհացի առաջնորդ՝ ես պատրաստ եմ ոտքի հանել իմ մարդկանց և ձեզ

հետ միասին պաշտպանել մեր հողերը: Հաջորդ ամիս մեր գուրկհացի մարտիկները
կլինեն Կատմանդուում ձեր զորքերի հետ վարժանք անցկացնելու համար: Իմ միակ
պահանջն այն է, որ ինձ թույլատրվի առաջնորդել նրանց կռվում:
-

Համաձայնեցված է, կապիտա՛ն Թհապա:

Ամարը նայեց Ջհարնային, որ կանգնած էր անմիջապես Ռաջեշի հետևում. վերջինս
ամբողջական ռազմական համազգեստով էր՝ արտասովոր փագրի՝ սպիտակ չալմա դրած:
-

…իսկ ո՞վ է այս գեղեցիկ, ոսկյա սարիով երիտասարդ աղջիկը:

Ջհարնան ուղղեց իր փալլուն` սարիի գործվածքից ավանդական գունավոր հագուստը,
որի մի եզրն իջնում էր նրա ձախ ուսի վրայով: Տակից հագել էր սպիտակ չոլի կամ բլուզ,
որ ցուցադրում էր նրա բարակ մեջքն ու պորտը:
-

Ես Ջհարնան եմ` գնդապետի զարմուհին: Չե՞ք կարծում, որ հրաշալի է, որ մեր

մարդիկ միավորվել են վտանգի դեմ… Օ՜հ, ներողություն, ես չպետք է խոսեմ
իրականում…
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Ջհարնան նայեց հորեղբորը, որ տարօրինակ դեմք էր ընդունել` շրթունքներն ուժեղ
իրար սեղմած այնպես, որ դրանք ուղիղ հորիզոնական գիծ էին կազմել, որի պատճառով
այտերն ուռել էին: Ջհարնան ընդունեց դա որպես մեղմ վրդովմունքի նշան, բայց նա նաև
գիտեր` Ռաջեշը չէր բարկանա իր վրա, քանի դեռ ինքը քաղաքավարի էր: Ռաջեշը
պաշտպանում էր Ջհարնային և գիտեր, որ նա անկախ մտածելակերպ ուներ:
-

Դա միայն այն պատճառով է, որ խորթ հայրս միշտ քաջալերում է ինձ ակտիվ դեր

խաղալ քաղաքականության մեջ: Նա ասում է, որ ես ուժեղ կամք ունեմ:
-

Դա որ հաստատ, - ավելացրեց Ռաջեշը:

-

Ես համոզված եմ, որ մի օր նախարար Դևին կհպարտանա քո խորաթափանց

դիտարկումներով, Ջհարնա՛, - նկատեց Թհապան ժպիտով: - Ի միջի այլոց, որտե՞ղ է
արտաքին գործերի նախարարը, գնդապե՛տ:
-

Նրան կանչել են Հնդկաստան` օգնելու Ռաջին Քաշմիրում: Նրանք հաճախ են

խնդրում նրա օգնությունը տարբեր համայնքներում… նա կարողանում է կամուրջ
հաստատել բոլոր կրոնների մարդկանց միջև:
-

Գուրկհացիները ծանոթ են նրա աշխատանքին: Նա ժողովուրդի մարդ է:

-

Այո՛, մենք շատ հպարտ ենք նրանով, - միջամտեց Ջհարնան:

-

Շնորհակալություն, կապիտա՛ն Թհապա: Ձեր բանակի հավատարմագրերը

կուղարկվեն Ձեզ գյուղ: Մենք հպարտ ենք և շնորհակալ, որ գուրկհացիները մեր կողմից
են: Ապահով ճամփորդություն:
-

Ես երկու շաբաթից իմ մարդկանց հետ կվերադառնամ Կատմանդու:

-

Ցտեսություն, կապիտա՛ն Թհապա, - ասաց Ջհարնան խնդագին:

Ռաջեշը

մտածեց

ճապոնացիների

նետած

մարտահրավերի

մասին:

Նա

չէր

հասկանում, թե ինչու էին նրանք ցանկանում նվաճել այլ երկրները, բայց Մանչուրիայի և
Սիբիրի վրա նրանց հարձակման պատմություններից գիտեր, որ Կայսերական բանակի
զինվորները կարգապահ էին և լավ պատրաստված: Որպես զինվորական՝ նա գիտեր, որ
Բրիտանական կայսրությունը և նրանց դաշնակիցները կդժվարանային միայնակ
կանգնեցնել Առանցքի երկրների արշավը, և միակ երկիրը, որ կարող էր օգնել՝
կանգնեցնելու մոլորակը ծրարող մթությունը, Միացյալ Նահանգներն էր:
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ԳԼՈՒԽ 14: ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ
1942թ.-ի ամռան սկզբին ժամանակները փոխվեցին Միացյալ Նահանգներում:
Ամերիկայի երաժշտությունն ու պարը դեռ հաճելի զգացողություններ էր պարգևում, բայց
նորմալ

վիճակի

շղարշի

ներքո

ազգը

նախապատրաստվում

էր

պատերազմի՝

միաժամանակ աղոթելով խաղաղության համար: Նախորդ տարում Ֆրանսիայի և
Խորհրդային

Միության

պարտությունը

Երկրորդ

համաշխարհային

պատերազմի

ընթացքում շատ նյարդեր քայքայեց Վաշինգտոն Դի Սիում:
Նդայա Մուսասան իր սեփական աշխարհում էր և ցածրաձայն օրորոցային էր երգում:
Նյու Յորքի Բրոդվեյ թատրոնի սրճարանում, հաճախորդների գնալուց հետո, նա մաքրում
էր փոքրիկ փայտյա սեղանները: Հատակին թափված թեյից դարչնագույն հետք թողած
գավաթն էլ խնդիրներից մեկն էր, որ սպասում էր նրան, սակայն նա չէր պատրաստվում
բողոքելու: Նրան դուր էր գալիս իր կես դրույքով աշխատանքը, թեև աշխատում էր մինչև
ուշ գիշեր: Դա ապահովում էր ուսումը շարունակելու համար անհրաժեշտ գումարը, և
հաճախորդների մեծ մասն էլ բարի էին թվում: Ոմանք նույնիսկ թեյավճար էին թողնում:
Հետո նա նկատեց սպիտակահեր, պարթևահասակ մի տղամարդու, որ քարացած,
ուշադիր նայում էր իրեն:
-

Լա՞վ եք Ձեզ զգում, պարո՛ն, - հարցրեց Նդայան:

-

Ես թատրոնի մենեջերն եմ:

-

Գիտե՛մ:

-

Ի՞նչ է Ձեր անունը, օրիո՛րդ:

-

Նդայա… Ես Կոնգոյից եմ:

-

Հաճելի է Ձեզ հետ ծանոթանալ, Նդայա՛: Գիտեք, տասնամյակներ շարունակ

բիզնեսի մեջ եմ և տաղանդը միանգամից եմ զգում, երբ լսում եմ: Դուք գեղեցիկ ձայն ունեք:
Նախկինում պրոֆեսիոնալ երգեցողությամբ զբաղվե՞լ եք:
-

Ո՛չ, պարո՛ն, և երբեք չեմ էլ մտածել: Դա ուղղակի այն է, ինչից ես հաճույք եմ

ստանում:
-

Լսե՛ք, չեմ կարող Ձեզ մշտական տեղ խոստանալ, բայց մենք փոխարինող երգչի

կարիք ունենք շոուի մեջ: Շուտով կսկսենք փորձերը:
Թեև Նդայան շփվող անձնավորություն էր, սակայն նա լարվեց: Նա իրեն երբեք չէր
պատկերացրել բեմի վրա՝ որպես իսկական արտիստ:
-

Ես վստահ չեմ, որ հասկանում եմ… ես պրոֆեսիոնալ երգչուհի չեմ: Իրականում

բժշկություն եմ ուսումնասիրում Կոլումբիայի համալսարանում:
Թատրոնի մենեջերը հանեց ակնոցն ու նստեց Նդայայի կողքին գտնվող սեղանի մոտ:
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-

Ա՜հ, - բացականչեց մենեջերը՝ նայելով ներքև և հասկանալով, որ իր ոտքերը

սեղանի տակի թեյի լճակի մեջ էին:
-

Ներեցե՛ք, պարո՛ն:

-

Ձեր մեղքը չի, սիրելի՛ս: Լսե՛ք, Նդայա, ես միգուցե Ձեր պապիկի տարիքին կլինեմ,

բայց պիտի ասեմ, որ Դուք գեղեցիկ եք և երգում եք՝ ինչպես հրեշտակ:
Նդայան համոզված չէր՝ արդյոք այս մարդն ուղղակի բարեհամբույր էր իր հետ,
որովհետև իրեն գեղեցիկ էր համարում, բայց անկախ իրենից ժպտաց: Վերջ ի վերջո նա էր

բոսը, և Բրոդվեյն էլ երիտասարդ, տաղանդավոր դերասաններին հնարավորություն էր
տալիս:
-

Եթե Ձեր ձայնն ինձ գերեց, ապա հանդիսատեսին էլ կգերի: Բացի դա էլ, սա

ուղղակի կրկնորդիչի դեր է, քանզի երեկ մենք կորցրեցինք կատարողին: Անկեղծ ասած՝ ես
մի փոքր խուճապի մեջ էի, մինչև Ձեր երգը լսելը:
Նդայայի սիրտը տեղից թռչեց: Նա հաճույք էր ստանում երգելուց, և, գուցե, սա առիթ
էր՝ իր մեջ թաքնված արտիստին շողալու, և հնարավորություն՝ ավելի շատ գումար
վաստակելու:
-

Շնորհակալություն, պարո՛ն: Հուսով եմ՝ ձեզ չեմ հիասթափեցնի:

-

Սա ընդամենը կրկնորդիչի դեր է:

-

Լա՛վ, համենայն դեպս, շնորհակալություն:

Ամիսներն անցնում էին, բայց Մարկի մասին հիշողությունները չէին թողնում նրան:
Չնայած այն ողբերգական օրից, երբ Նդայան տեսավ նրան ավիրված Լոնդոնի տանը
փոշու մեջ ընկած, մեկ տարի էր անցել, նա հաճախ էր մտածում Բրյուգեում անցկացրած
իրենց երջանիկ պահերի մասին. կարոտել էր սիրուն ու քնքշանքին: Նա շատ երիտասարդ
էր, կյանքը այնքան դաժան էր թվում: Երբեմն նա զգում էր, որ խոսում է Մարկի հետ:
«Մեղմ մոմերով լուսավորված գինիով ընթրիքները՝ հեռու հարցասեր աչքերից, դրանք

այնքան գեղեցիկ էին: Մա՛րկ, ես միշտ կհիշեմ այդ պահերը: Այստեղ այնքան հետաքրքիր
է, բայց ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ուր են նրանք քեզ տարել, որտեղ ես դու հանգչում: Մի օր
ես կվերադառնամ և կգտնեմ քեզ: Կարծում եմ՝ քեզ դուր կգար տեսնել ինձ այստեղ՝ Նյու
Յորք քաղաքում երգելիս»:
Նդայան գիտեր, որ «Սա բանակ է» մյուզիքլը գրվել էր հայտնի ամերիկացի
կոմպոզիտոր Իրվինգ Բեռլինի կողմից` ի նպաստ բանակի օգնության ֆոնդի: Բեռլինը
պնդել

էր,

որ

ներկայացման

մեջ

աֆրո-ամերիկացիներ

ընդգրկվեին.

ինչն

այդ

ժամանակներում համարձակ քայլ էր: Շոուն բացումից հետո շատ հանրաճանաչ դարձավ,
բայց պետք է բեմում լիներ միայն մի քանի ամիս: Որպես կրկնորդ դերասանուհի՝
Նդայային դուր էին գալիս երգի փորձերը. առանց ամբոխի ոչ մի ճնշում չկար:
-

Ի՞նչ նկատի ունեք, պարո՛ն, ասելով, որ ես ընդգրկված եմ, – հարցրեց

Նդայան`զարմանքով լեցուն հայացքով:
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-

Նկատի ունեմ, որ վերջին շաբաթվա ներկայացումներում փակման մասը Դուք եք

կատարում, - ասաց թատրոնի մենեջերը` անհոգ ծխելով ծխախոտը, ասես դա ամենօրյա
նորություն էր: - Գլխավոր երգիչը հիվանդ է, և մենք Ձեր կարիքն ունենք:
Նդայայի միտքը սկսեց արագ աշխատել:
«Իրական ամբոխ… Հուսով եմ՝ ոչ ոքի չեմ հիասթափեցնի: Ես ավելի հանգիստ կլինեի

Կոնգոյի ափերին միայնակ երգելիս»:
Նդայայի՝ նախկինում երկար, հյուսված մազերն այժմ կարճ էին կտրված` մինչև
ուսերը.

դա

կոկիկության

պայմանավորված

էր

անհրաժեշտությամբ:

լաբորատորիայում
Նրա

գայթակղիչ

աշխատելու

ընթացքում

շագանակագույն

աչքերը

շրջանակված էին նուրբ կամարաձև հոնքերով, և նա ուներ հյութալի շուրթեր, որ
բացականչում էին՝ «համբուրիր ինձ»: Փղոսկրի գույն ունեցող նրա զգեստը փայլում էր
ուլունքներով, որոնք անդրադարձնում էին լույսը, ինչպես հայելապատ գունդ՝ հասնելով
մինչև փայլուն մանրահատակը: Այդ ամենի համադրությունն ընդգծում էր նրա նիհար
կազմվածքը:
Նդայան դեռ իրեն օտար էր զգում այստեղ` հսկայական, մեծ քաղաքում, բայց այժմ նա
մեծ բեմում էր: Ամբոխի մեծամասնությունը չգիտեր, որ Նդայան վերջերս էր ներգաղթել:
Նա կարող էր լինել Միացյալ Նահանգներում ծնված աֆրո-ամերիկացի, ինչպես առաջին
շարքի պարոնը, որին Նդայան տեսավ, երբ վարագույրների միջից հետաքրքրությամբ
նայում էր ամբոխին. դա բարձրահասակ, լավ հագնված, միջին տարիքի տղամարդ էր՝
մուգ պաշտոնական կոստյումով: Նա եկել էր լսելու այն ձայնը, որի մասին վերջին
շաբաթվա ընթացքում խոսում էր աֆրո-ամերիկյան համայնքը:
«Ափսոս, որ նա միայն այս շաբաթ է բեմում, բայց գոնե ես կկարողանամ տեսնել, թե ինչ

կարող է անել սևամորթ կինը ժամանակակից աշխարհում», - մտածեց նա:
Վարագույրները բացվեցին սուլոցի ներքո, և Նդայան թարթեց աչքերը ջերմ, ծակող
լույսերից: Նա կանգնեց բեմի վրա` փայլելով ինչպես արձան: Բրոդվեյի թատրոնը լի էր
հազարից ավելի մարդկանցով` բոլորի հայացքներն ուղղված իրեն: Նա դեռ մի փոքր վախ
էր զգում մարդաշատ թատրոնից, սակայն փորձում էր ցույց չտալ իր զգացմունքները`
թաքցնելով դրանք իր բնությունից էքստրավերտ անհատականության տակ: Նա գիտեր, որ
մարդկանց դուր է եկել իր բնածին տաղանդը` դատելով իր առաջին կատարմանը նրանց
տված արձագանքից, չնայած որ նա այդ ժամանակ մի փոքր նյարդային էր եղել: Բայց գոնե
նա կարիք չուներ նաև որպես պարող բեմում թռչկոտել:
Առաջին նոտաները միշտ էլ ամենազգացմունքայինն էին: Նդայայի ձայնը բարձրանում
էր նոտայից նոտա` երգելով «Աստված օրհնի Ամերիկան» հայրենասիրական կատարումը:
Երգը պետք է ոգևորեր յուրաքանչյուրին ռազմաճակատի թիկունքում: Դա ընդամենը չորս
ու կես րոպեանոց երգ էր, բայց թվում էր՝ յուրաքանչյուր ոք գնահատում էր այն: Վերջին
շոուի ավարտից հետո բեմը ծածկվեց կատարողներին, հատկապես Կոնգոյից եկած ոչ
պրոֆեսիոնալ կախարդիչ ձայնով երգչուհուն նետված ծաղիկներով:
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Ներկայացումից հետո Նդայան զգում էր ավելի շատ հոգեպես սպառված, քան
ֆիզիկապես հոգնած: Նա նայեց իր դեմքին, որը պայծառ լուսավորված էր հանդերձարանի
հայելին շրջապատող լույսերից: Նրա ճակատը մի փոքր խոնավացել էր քրտնքից, բայց
գոնե դիմահարդարումը չէր փչացել բեմի տաք լույսերի ներքո:
«Վատ չէ», - մտածեց նա: Այս ամենը հաճելի էր, բայց նա թախիծով էր հրաժեշտ տալիս
իր կարճ ժամանակին բեմի վրա:

Թակ-թակ` դռան կամաց թակոցի աղմուկը շեղեց նրան: Բեմի օգնականներից մեկը
գլուխը մտցրեց փոքր հանդերձարանի ներսը.
-

Նդայա՛, այստեղ մի մարդ ուզում է տեսնել քեզ: Ասում է, որ ցանկանում է

շնորհակալություն հայտնել քեզ կատարման համար… և սա՛ հանձնել քեզ:
Օգնականը կարմիր և սպիտակ վարդերի մի մեծ ծաղկեփունջ մտցրեց սենյակ:
Նդայան ժպտաց: Իր երեսուն տարիների ընթացքում ոչ ոք իրեն ծաղիկներ չէր նվիրել:
Հետո նա մի փոքր նյարդայնություն զգաց:
«Ո՞վ կարող է լինել: Միգուցե այլ թատրոնի՞ց է»:
-

Հրավիրի՛ր նրան ներս:

Նդայան վերից վար նայեց սևամորթ մարդուն ու նկատեց, որ նա բարձրահասակ,
ուժեղ կազմվածք ուներ և բավականին համակրելի էր:
«Լավ տեսք ունի, գուցե երեսունն անց է կամ քառասուն: Հագուստից դատելով՝ միգուցե

գործարար է»:
Տղամարդը հագել էր մոխրագույն, բարակ գծերով, երկեզր պաշտոնական կոստյում,
սպիտակ վերնաշապիկով, որին համապատասխանեցրած էր ժամանակակից սպիտակ
կետերով մուգ փողկապը: Կրծքի ձախ գրպանի փոքր կարմիր մեխակը և ձախ ձեռքում
բռնած մուգ ֆետրե գլխարկը լրացնում էին նրա հանդերձանքը:
-

Բարև Ձեզ… Ներողություն անհանգստացնելու համար, իմ անունը Աբրահամ է…

Աբրահամ Ջեքսոն: Անունս Լինկոլնի պատվին է տրվել: Աբրահամ Լինկոլնին գիտե՞ք:
Ընտանիքս հարավից է, նրան պաշտում էին… - Աբրահամի ձայնը մարեց: - Ներողություն,
շատ եմ խոսում, - ասաց նա` մի փոքր անհարմար զգալով:
-

Ուրախ եմ ծանոթանալ, Աբրահա՛մ:

-

Գեղեցիկ ձայն ունեք: Պատրաստվում եք Հոլիվո՞ւդ գնալ, - հարցրեց Աբրահամը:

Նդայան քմծիծաղեց` մի պահ ձեռքը տանելով դեպի բերանը:
-

Ես պատրաստվում եմ վերադառնալ սրճարանում իմ աշխատանքին: Ամեն

դեպքում ես միայն փոխարինում էի գլխավոր երգչին, որ հիվանդացել էր: Այստեղ` Նյու
Յորքում, շատ դերասաններ կան, շատերն էլ ինձնից երիտասարդ են: Բացի դա, ես բացի
երգելուց ոչինչ չեմ կարող անել բեմում…
Աբրահամը մի փոքր շփոթված էր Նդայայի անկեղծությունից:
«Օհ, նա պարզ օրիորդ է, ինչպիսի արտասովոր պահվածք – ասել այն, ինչ կա»:
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Նդայան նայեց Աբրահամի թեթևակի զարմացած դեմքին: Նա հասկացավ, որ
դերասանները չափից դուրս ինքնավստահ էին, որ հաճախ դրսևորվում էր որպես
մեծամտություն, բայց դա իր մասին չէր: Նա դեռևս շատ առումներով իրեն զգում էր
Կոնգոյից եկած մի պարզ աղջնակ:
-

Շնորհակալություն բարի խոսքերի համար, Աբրահա՛մ, բայց ամեն ինչ լավ է,

քանզի իմ ճշմարիտ սերը բժշկությունն է:
-

Բժշկությո՞ւնը:

-

Ես սովորում եմ Կոլումբիայի համալսարանում:

-

Ի՞նչ բժշկություն եք սովորում, Նդայա՛:

-

Կոնգոյում իմ մորաքույր Նյոտայից սովորել եմ ավանդական բժշկություն:

-

Կոնգո՞: Դա պիտի որ հետաքրքիր եղած լինի:

-

Ջունգլին աներևակայելի է, Աբրահա՛մ: Երբ հեռացա, երկար ժամանակ կարոտում

-

Կենդանիների՞ն, բուսականությա՞նը:

-

Այո՛, բայց նաև արևադարձային ջերմությանը:

-

Ուրեմն ձմեռն այստեղ Ձեր համար պետք է որ դժվար լինի:

-

Բելգիայում էլ էր ցուրտ, ուր սկզբում գնացի: Ես միշտ էլ ուզել եմ բժիշկ դառնալ,

էի:

բայց երբ սովորում էի, լեզվի խնդիրներ ունեի, այնպես որ սկսեցի հետաքրքրվել
դեղագործությամբ:
-

Ինչպիսի հետաքրքիր ուղի… վերափոխման ճամփորդություն, Նդայա՛:

-

Դրանցից

մի

քանիսն

իմ

ընտրությամբ

չէր:

Ես

ստիպված

էի

փախչել

կողմից

Լոնդոնի

գերմանացիներից դեպի Լոնդոն: Իսկ «բլիցից» հետո էլ եկա Նյու Յորք:
-

«Բլի՞ց»:

-

Յուրաքանչյուր

ոք

այդպես

էր

կոչում

գերմանացիների

ռմբակոծումը:
-

Եվրոպայից եկող լուրերը սարսափելի են:

-

Կարծում եմ՝ ինձ համար միակ դրական բանը համալսարան ընդունվելն էր, որտեղ

վերջապես կարող եմ սովորել իրական բժշկություն… այժմ ես ուսումնասիրում եմ դեղերի
ազդեցությունը մարդկանց հիշողության վրա:
-

Հետաքրքիր է հնչում:

-

Երգելն ինձ համար ուղղակի հոբբի է: Իսկ Դո՞ւք ինչով եք զբաղվում, Աբրահա՛մ:

Աբրահամը պատրաստ չէր հարցի. նա չէր սպասում, որ իր ուշադրության սուբյեկտը
որևիցե բան կհարցնի իր մասին: Դատարկ լռության մեկ կամ երկու վայրկյանը ավելի
երկար թվաց:
-

Ներողութուն… ես… ըըը… գրախանութ ունեմ համալսարանից միայն մեկ

թաղամաս հեռու:
-

Ես սիրում եմ գրքեր, բայց հիմնականում բժշկական ամսագրեր եմ կարդում:
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-

Մենք ունենք դրանցից մի քանիսը:

-

Այսպիսով, ինչպե՞ս եք Նյու Յորքում սեփական գրախանութ ձեռք բերել:

-

Իմ ընտանիքը Միսսիսիպիից է՝ հարավից, բայց ես հեռացա աշխատանք

փնտրելու…
Աբրահամը նայեց Նդայայի գեղեցիկ, հմայիչ շագանակագույն աչքերին: Գիտեր, որ չէր
կարող նրան միայն կես ճշմարտությունն ասել:
-

Իրականում գործերն այնքան էլ լավ չէին այնտեղ. բավականաչափ մարդիկ կային,

որոնք վերևից էին նայում երիտասարդ սևամորթին: Այնպես որ գնացի Կանադա, երբ
լսեցի, որ այնտեղ ոսկի կա: Ես հասկացա, որ որոշակի գումարն ինձ հնարավորություն
կտա մեկ այլ բանով զբաղվելու: Գործերս լավ էին, սակայն այնտեղ շատ ցուրտ էր:
-

Դուք հազվագյուտ անձնավորություն եք, Աբրահա՛մ: Չեք վախենում ռիսկի դիմել`

կյանքում դրական փոփոխություն մտցնելու համար:
Նդայան հենց սկզբից դուր եկավ Աբրահամին՝ իր երգելու և բնական գեղեցկության
համար, բայց այժմ նա ավելի մեծ բան էր զգում:
«Նա անկեղծ, բացսիրտ անձնավորություն է, դա հազվադեպ հատկություն է Նյու

Յորքում»:
-

Շնորհակալություն, Նդայա՛: Բայց Դուք ավելի համարձակ եք, քան ես, քանի որ

այսքան հեռու եք եկել: Կարո՞ղ եմ Ձեզ ընթրիքի հրավիրել… Եթե այլ ծրագրեր չունեք:
-

Գայթակղիչ է հնչում… դե, գնացի՛նք, պարո՛ն Լինկոլն, ես քաղցած եմ:

Կոլումբիա համալսարանի կարմիր աղյուսից և սպիտակ դրվագներով շինություններն
այն

վայրերն

էին,

որտեղ

Էնրիկո

Ֆերմին

աշխատել

էր

ատոմային

ուսումնասիրելիս՝ մինչև տարվա սկզբին «Մանհեթեն նախագծի» սկսելը:

ֆիզիկա
Այստեղ

Նդայան խանդավառությամբ սովորում էր բժշկություն Բժիշկների և վիրաբույժների
քոլեջում` մի ուսումնական հաստատություն, որ ավելի հին էր, քան Միացյալ
նահանգները:

Նդայան

սիրում

էր

այստեղի

պատմությունը

և

համալսարանի

ֆակուլտետների միջև գտնվող զբոսայգու նման տարածքները, որտեղ նա կարող էր
հանգստանալ և լիցքաթափվել օրվա ընթացքում: Աշնանային քամիներից ծառերը
տերևաթափ էին եղել շաբաթներ առաջ, սակայն նույնիսկ ցուրտ եղանակը բավական չէր
խռովելու նրան այս խաղաղ կղզում: Նա մտածում էր՝ արդյոք կարող էր սովորել ցուրտ
կլիմային:
Համալսարանի հետազոտական լաբորատորիա գնալու ճանապարհին Նդայան մտավ
Աբրահամի խանութ: Թատրոնում հանդիպելուց ի վեր՝ վերջին մի քանի ամիսների
ընթացքում նրանք հանդիպում էին: Նդայան լավ էր զգում Աբրահամի հետ: Դրանք
փոխշահավետ հարաբերություններ էին, քանզի Աբրահամը բժշկական գրքեր էր
մատակարարում Նդայային: Լինելով Նդայայից ինը տարի մեծ՝ Աբրահամը մի տեսակ
հասուն անձնավորություն էր, որ գրավել էր Նդայային կյանքում նման ողբերգությունից
հետո: Աբրահամի համար էլ Նդայան, կարծես, թանկարժեք քար լիներ՝ անչափ գեղեցիկ
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աչքերով և կազմվածքով, որոնց մասին այլ կանայք երազում էին, և գիտնական՝ հրեշտակի
ձայնով: Նա դժվարությամբ էր հավատում, որ այդքան շատ տաղանդ կարող էր լինել մեկ
անձնավորության մեջ:
-

Բարև, Աբրահա՛մ, ի՞նչ կա չկա:

-

Այսօր միանշանակ հանգիստ օր է, սիրելի՛ս:

Աբրահամը համբուրեց Նդայայի այտը և տեղադրեց ձեռքին եղած գրքերը գրադարակի
վրա: Նա զգաց Նդայայի մաշկի նրբությունն ու ջերմությունը, նույնիսկ կարճատև
հպումից:
-

Ես սիրում եմ այստեղ գալ: Սթենլիվիլում գրադարանի կամ գրախանութի նման

բաներ չկային:
Գրախանութն ուներ տարօրինակ, գրավիչ հոտ, որ գալիս էր նոր գրքերից, բայց
անկյունում մի մեծ գրապահարան կար` հին, փոշոտ ձեռագրերով: Աբրահամը բարձր էր
գնահատում դրանք: Նա հաճախ էր մեկ կամ երկու ժամ անցկացնում` թերթելով անցյալի
պատմությունը և իմաստությունը նկարագրող էջերը, սակայն նրա սիրած գիրքն
Աստվածաշունչն էր: Աբրահամի համար գրքերը ժամանակի մեջ ճանապարհորդելու
միջոց էին, որտեղ հեղինակները անցյալից կարողանում էին խոսել նրա հետ:
Գրախանութը փոքր էր, բայց դա հարմար էր Աբրահամին: Նա գիտեր՝ որտեղ էր
յուրաքանչյուր գիրքը խառը դարակներում. դա մի իսկական «Ալադինի քարանձավ» էր:
Մութ անկյունները գաղտնիքներ էին պահում և չբացահայտված գանձեր: Դա մի հեռու ճիչ
էր նրա մանկությունից: Որպես երեխա, ով գրեթե անգրագետ էր մեծացել, քանի որ իր
մաշկի

գույնի

մարդկանց

համար

Միսիսիպիում

կրթություն

ստանալու

հնարավորությունները քիչ էին, նա գիտեր, որ մարդկության գիտելիքների հարստությամբ
շրջապատված լինելը մեծ բախտավորություն էր:
-

Այդ կապույտ զգեստը քեզ շատ է սազում, Նդայա՛: Ինչպե՞ս է ընթանում

ուսումնասիրությունը:
Նդայան սիրալիր նայեց Աբրահամին: Նա միշտ էլ կարողանում էր ինչ-որ գեղեցիկ
բան ասել, և փայլուն, սպիտակ ատամնաշարով այդ ժպիտը ստիպում էր Նդայային
լավատեսորեն նայել իր դժվար ուսումնասիրությանը: Մինչև նա կպատասխաներ, հնչեց
դռան զանգը` ազդանշանելով հնարավոր հաճախորդի մասին:
-

Օհ…, ես Ձեզ գիտե՞մ, – հարցրեց Նդայան մարդուն, որ ներս մտավ անձրևանոցը

թափ տալով:
Հաճախորդը հագել էր նորաձև երկար տաբատ և սպիտակ վերնաշապիկ ու փողկապ՝
վերարկուի տակից: Նա շատ ծանոթ դեմք ուներ: Նդայան փորձում էր հիշել, թե որտեղ էր
նախկինում նրան տեսել: Հաճախորդը ճանաչելով՝ ժպտաց:
-

Այո՛, ես Փիթեր Քափիկն եմ՝ Մարդաբանության ֆակուլտետից: Դուք Բժիշկների և

վիրաբույժների քոլեջից եք, չէ՞: Ես լսել եմ՝ Դուք Աֆրիկայից եք, ճի՞շտ է:
-

Ավելի կոնկրետ` Կոնգոյից… Անունս Նդայա է:
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-

Հաճելի է Ձեզ հետ ծանոթանալը, Նդայա՛: Եվ ո՞վ է այսպես ուշադիր նայում ինձ:

Աբրահամը մի պահ ապշած նայեց, հետո ամոթահար:
-

Օ՜հ, ներողություն, բայց ես Ձեզ գիտե՞մ, - հեգնորեն հարցրեց Աբրահամը լայն

ժպիտով: Մի փոքր նյարդայնացած՝ բոլորը ծիծաղեցին:
-

Համոզված չեմ, որ Ձեր դեմքը ծանոթ է: Վաղո՞ւց եք Նյու Յորքում:

-

Ես այստեղ եմ եկել հինգ տարի առաջ, Յելլոունայֆ կոչվող վայրում մի քիչ գումար

կուտակելուց հետո: Գիտե՞ք այդ վայրը:
-

Կանադա՛: Այո, հիշեցի, որ Ձեզ հանդիպել եմ այնտեղ՝ առևտրի կետում: Հրաշալի

է… ներեցեք, ի՞նչ էր Ձեր անունը: Մոռացել եմ այսքան տարիներ անց:
Փիթերն առաջացավ՝ իր երկու ձեռքով սեղմելու Աբրահամի առաջ մեկնած ձեռքը:
-

Իմ անունը Աբրահամ Ջեքսոն է:

-

Աբրահամ… այո՛: Իմ անունը Փիթեր է:

-

Շնորհակալություն պարանի համար, Փիթե՛ր, այն շատ օգտակար եղավ: Ամբողջ

ճամբարը մեկ շաբաթ անց հեղեղվել էր անձրևից: Միակ բանը, որ պահեց վրանը ծառից
կապված, պարանն էր, որ դու վաճառել էիր ինձ:
-

Այս ամենը զարմանալի է, Աբրահա՛մ, - ասաց Նդայան: - Դու և Փիթերը նույն

վայրում էիք, և հիմա էլ՝ այստե՞ղ: Ճակատագիր է: Եկեք գնանք միասին նշելու, բացի դա էլ,
գրեթե փակվելու ժամն է, և կարծում եմ՝ անձրևն էլ դադարել է:
-

Իհա՛րկե, ամեն դեպքում ես միայն թերթի համար էի եկել, - ասաց Փիթերը:

Նդայան թևանցուկ արեց Աբրահամին:
-

Արի՛, Փիթե՛ր, ամաչելու կարիք չկա: Այժմ մենք բոլոս ընկերներ ենք, ովքեր լավ

ժամանակ են անցկացնում:
Շրջապատված երկու ջենթլմեններով` Նդայան ցանկանում էր վայելել Նյու Յորքի
զվարճանքներն այդ գիշեր: Բրոդվեյի լույսերը գայթակղում էին:
Փիթերի ընթերցելու ծարավը նշանակում էր, որ նա շատ ժամանակ էր անցկացնում
գրախանութում: Չնայած Փիթերը նախընտրում էր հիմնականում միայնակ լինել, նա և
Աբրահամն արագ դարձան լավ ընկերներ: Նդայայի հետ միասին՝ եռյակը հաճախ էր
իտալական թաղամասում միասին վայելում թարմ մակարոնեղենից կերակուրը. դա ինչոր կերպ միավորում էր նրանց տարբեր ճաշակները: Ինչո՞ւ ոչ: Չէ՞ որ սա Նյու Յորքն էր:
Աշխարի ամենամեծ քաղաքը` Նյու Յորքը, տասնյոթերորդ դարում դանիացիների
կողմից հիմնադրվելու պահից սկսած, արագորեն աճելով՝ վերածվել էր մեգապոլիսի:
1830թ.-ին մեկ քառորդ միլիոն, իսկ հետագայում հսկայական թվերով ներգաղթը
Եվրոպայից հաջորդ հարուրամյակի ընթացքում Նյու Յորքի բնակչության թիվն ավելացրել
էր անհավատալի թվով՝ քսանութ անգամ. զարմանալի չէր, որ մարդիկ ասում էին, որ
քաղաքը ժամանակակից աշխարհի կենտրոնն էր: Ներգաղթողների ժառանգությունը
տարբեր էթնիկական խմբեր հանգրվանող շրջանների վառ խառնուրդն էր: Փոքրիկ
Իտալիայի կերակուրների հոտը, հրեաների ազգային հագուստի տեսարանը Բրուկլինում,
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և Չինական թաղամասում վիշապներով պարողների ձայնը հսկայական մեգապոլիսում
բերել էին ինքնաճանաչման ընտրողական խառնուրդ: Այն շատ հետաքրքիր և
ժամանցային վայր էր:
Մի քանի շաբաթների ընթացքում ճանաչելով նրան` Փիթերը զգաց, որ Նդայան
հետաքրքրաշարժ անձ էր մի վայրից ու մշակույթից, որ այնքան տարբեր էր իր
սեփականից: Նրա վառ անհատականությունը Փիթերի հավասարակշռված, լուրջ բնույթի
գրեթե հակապատկերն էր: Նդայան ինքն էլ հետաքրքրված էր Փիթերի աշխատանքով, որ
ուսումնասիրում էր դարերի ընթացքում մարդկային մտքի կենսաբանական առաջընթացը
և այն, թե ինչպես դա բերեց տարբեր ժողովուրդների զարգացմանը: Նա ակնածանքով էր
վերաբերվում Փիթերի ակադեմիական հմտություններին:
-

Ահա, նայում եմ քեզ, փոքրի՛կ:

Հոլիվուդյան աստղ Համֆրի Բոգարտի կողմից մարմնավորվող, երկեզր վերարկու
հագած, կենսուրախ ամերիկացին, հրաժեշտ տալով, մեղմորեն հանգստացրեց իր
արտասվող զուգընկեր Ինգրիդ Բերգմանին: Նդայան խորասուզվեց սիրային պատմության
մեջ և ինքն էլ արտասվեց՝ տեսնելով, թե ինչպես «Կասաբլանկա»-ն լուսավորեց Նյու Յորքի
հանրահայտ «Հոլիվուդ» կինոթատրոնի էկրանը: Նա ինքն իրեն ասաց, որ իսկական
հիմար էր, որ այդքան զգացմունքային էր՝ մթության մեջ սեղմելով Աբրահամի ձեռքը: Այդ
հիթ-ֆիլմը պատմում էր պատերազմի անիրական եվրոպացի կերպարների և ամերիկացի
տղամարդու մասին, որ երկու կես էր լինում մի կնոջ նկատմամբ իր սիրո և նրա
ամուսնուն նացիստ գերմանացիների դեմ պայքարում օգնելու միջև: Դա խարդավանքի
պատմություն էր` Բոգարտի հերոսը նաև ընդգրկված էր Մուսոլինիի հետ Եթովպիայի
հակամարտության և Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի մեջ: Նդայային ֆիլմը
դուր եկավ, բայց այն Եվրոպայի հետ կապված ցավոտ հիշողություններ արթնացրեց:
Ծննդյան տոներից մեկ շաբաթ առաջ Փիթերը գնում էր պրոֆեսոր Ֆրանց Բոասին
այցելության՝ համալսարանի տարածքի իր բնակավայրում: Նրա տունը առանձին փոքր
սենյակով հին աղյուսե կառույց էր` Մարդաբանության ֆակուլտետից ոչ հեռու: Դա
հիշողություններով լի մի վայր էր նրա համար. նա փայփայում էր տարիների ընթացքում
այդտեղ տեղի ունեցած գիտական քննարկումների հիշողությունները:
Բոասը Արևմտյան Ափից Փիթերի ժամանելուց կարճ ժամանակ անց նրա մեջ տեսավ
բացահայտումների նկատմամբ հետաքրքրասիրությունը, երբ նա դասախոսությունների
ընթացքում համարձակվել էր մարտահրավեր նետել պրոֆեսորին: Նա նաև բացահայտեց,
որ Փիթերը շատ կարդացած էր և գիտեր մարդկության պատմությունը: Պրոֆեսորը
հասկացել էր, որ Փիթերը շատ նպատակասլաց էր, բայց նկատել էր, որ նրա չափից դուրս
ինքնավստահությունը ոմանց համար կարող էր եսասիրություն թվալ: Նա հաճախ
մտածում էր, որ միգուցե Փիթերի կյանքում բացակայում էր հավասարակշռությունը, ինչը
կօգներ նրան հասկանալ, որ կան ավելի թանկ արժեքներ, քան ակադեմիական
աշխատանքը:
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Պրոֆեսորը մեծ գիտելիքներ ուներ ինուիթների մասին, քանի որ աշխատել էր
Կանադական Արկտիկայի Բաֆին կղզում: Երկու գիտնականները կիսում էին Արկտիկայի
բնիկների մշակույթի նկատմամբ սերը և ժամերով խոսում էին այդ դժվար հյուսիսային
միջավայրի ինուիթ ժողովուրդի ծագման մասին: Փիթերը ոգեշնչված էր մի մարդով, որը
վեր էր գտնվել այդ ժամանակի էթնոկենտրոն մտածելակերպից, ըստ որի արևմտյան
հասարակությունը ավելի բարձր էր դասվում մյուս ռասաներից, և գրել էր մի հայտնի
հատված.
«Հաճախ

եմ

հարցնում

ինքս

ինձ՝

որոնք

են

մեր

«լավ

հասարակարգի»

առավելություններն այդ «վայրենիների» նկատմամբ և որքան շատ եմ հետևում նրանց
սովորույթներին, հասկանում եմ, որ մենք իրավունք չունենք նրանց վերևից նայելու…»:
-

Բարի առավոտ, պրոֆեսո՛ր, ինչպե՞ս եք այսօր:

-

Փիթե՛ր, իմ սիրելի ընկեր, - դանդաղ ասաց Բոասը:

Ութսունչորս տարեկան հրեա գիտնականը, որ ծագումով Գերմանիայից էր, նստած էր
իր սիրելի աթոռին. նրա մեծ, ցախավելանման բեղերը մասամբ թաքցնում էին նրա թույլ
ժպիտը: Նա ավելի գունատ էր, քան երկու օր առաջ, երբ Փիթերը տեսել էր նրան վերջին
անգամ: Փիթերը գիտեր, որ պրոֆեսորը որոշ ժամանակ է՝ հիվանդ էր, և սիրում էր այցելել
նրան մխիթարելու: Տխուր էր նրան այդպես տեսնելը, քանզի նա գրեթե հայր էր եղել
Փիթերի համար, երբ նա նոր էր ժամանել Վանկուվերից:
-

Եկել եմ Ձեզ մի փոքրիկ նվեր տալու, - ասաց Փիթերը՝ Աբրահամի խանութի

միջոցով պատվիրված գիրքը նրան տալուց հետո ձեռքը գցելով պրոֆեսորի ուսին:
Ուսուցիչը ժպտաց, սակայն Փիթերը զգաց նրա լարվածությունը:
-

Փիթե՛ր, Բրիտանիան ու աշխարհը փորձանքի մեջ են, և մարդիկ էլ մոռացել են, թե

որտեղից են գալիս: Դու պետք է շարունակես աշխատանքը, - պնդեց պրոֆեսորը մարող
ձայնով` ձեռքը դնելով Փիթերի ձեռքին:
Փիթերը գլխով արեց, բայց նա գիտեր` իր ընկերն ու ոգեշնչող անձը երկար չէր մնա
այս աշխարհում:
Կրայսլեր և Էմփայր Սթեյթ շենքերի ծայրաձողերը ծակեցին ցրտաշունչ երկինքը:
Սուրբ Ծնունդը Նյու Յորքում կախարդական ժամանակ էր: Դա Նդայայի երրորդ Սուրբ
Ծնունդն էր Նյու Յորքում, բայց 1940թ.-ին նա նոր էր ժամանել Եվրոպայից Ատլանտյան
օվկիանոսով իր դժբախտ ուղևորությունից հետո, և իրականում չէր զգացել ժամանակի
ամբողջ ցնծությունը: Անուշահոտ ծառերը մի փոքր սառցապատվել էին գիշերային
ձյունից: Խանութները զարդարված էին լույսերով և հրաշալի ցուցանակներով. բոլորն էլ
փորձում էին գրավել աշխարհում տիրող իրավիճակի պատճառով ավելի քչացող
հաճախորդներին:
Նորությունը, որին Փիթերը սպասում էր, եկավ: Նա իր կրծքավանդակում խոր թախիծ
զգաց և մի պահ տրվեց զգացմունքներին՝ հրաշալի մարդու հեռանալու պատճառով:
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Չնայած Փիթերի հուսահատությանը, նա երդվեց շարունակել պրոֆեսորի աշխատանքը,
ինչպես և խոստացել էր:
-

Այո, Փիթե՛ր, ի՞նչ է: Ես քեզ հազիվ եմ լսում:

-

Նդայա՛, նա այլևս չկա: Շատ տխուր է, - ասաց Փիթերը` գրեթե անլսելի

հեռախոսով:
-

Նա… - Փիթերի ձայնը կտրվում էր նրա համար անսովոր զգացմունքներից, -

…ուզում էր՝ ես շարունակեմ նրա աշխատանքը:
-

Դե ուրեմն պետք է այդպես էլ անես, Փիթե՛ր: Նա հույս է դրել քեզ վրա:

Փիթերը հիմնականում հասել էր այն ամենին, ինչ ցանկանում էր իրականացնել. այժմ
նա Մարդաբանության

դասախոս էր համալսարանում: Բայց նա հասկանում էր իր

ուսուցչի ուղերձն իրեն:

Նյու Յորք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
-

Սիրելի՛ս, լա՞վ ես, - հարցրեց Աբրահամը:

Նդայան գոհ էր Նյու Յորքում, երջանիկ, ինչպես երբեք: Սակայն նա կարոտել էր իր
մորաքույր Նյոտային, և Աբրահամը ժամանակ առ ժամանակ զգում էր դա, հատկապես
Նոր տարուց հետո: Սթենլիվիլը շատ հեռու էր Նյու Յորքից, բայց Աֆրիկան միշտ էլ կլիներ
նրա գիտակցության մի մասնիկը:
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-

Ես պարզապես մտածում էի Կոնգոյի և իմ մորաքույր Նյոտայի մասին՝ հետաքրքիր

է, ինչպե՞ս է նա:
-

Ինչո՞ւ նամակ չես գրում նրան:

-

Կարծում ես՝ այն տե՞ղ կհասնի: Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ ամեն ինչ

խառնվել է իրար…
-

Դու կարող ես միայն փորձել, Նդայա՛: Որքանով որ ես գիտեմ նորություններից,

Կենտրոնական Աֆրիկան կռվից այնքան ազդեցության չի ենթարկվել, որքան Հյուսիսային
Աֆրիկան:
-

Շնորհակալություն, Աբրահա՛մ: Ես կփորձեմ: Կարծում եմ՝ այնքան շատ բան կա

գրելու:
Իհարկե կար:
«2 հունվարի, 1943թ.

Իմ սիրելի մորաքույր Նյոտա,
Ների՛ր, որ երկար ժամանակ չէի գրում, բայց ամեն ինչ կյանքումս այնքան խառն էր
վերջերս, և համոզված էլ չէի, թե նամակը քեզ կհասնի: Այնքան բան է կատարվել:
Վերջին անգամ Բելգիայի Բրյուգե քաղաքից քեզ գրելուց հետո ստիպված էի շտապ
գնալ Անգլիա իմ ընկեր Մարկի հետ, որի մասին գրել եի քեզ նախկինում: Մենք այնպես
սարսափած էինք նացիստներից, որ պարզապես թողեցինք ամեն ինչ. այնքան վշտալի էր:
Բրյուգեն այնպիսի խաղաղ վայր էր` գեղեցիկ ջրանցքներով և ծառերով, բայց ոչ ինչպես
մեր հրաշալի անտառը: Մինչ այժմ մտածում եմ ջունգլիում մեր ամենօրյա զբոսանքների
մասին: Դրանք իմ կյանքում բերում էին խաղաղություն և բնության ընկալում, որ այլևս
երբեք չեմ զգացել:
Երբ մենք հասանք Լոնդոն, սկզբում ամեն ինչ այնպես տարօրինակ թվաց` աղյուսե
շենքեր և ավելի ցուրտ եղանակ, բայց անգլերեն սովորելուց հետո, սկսեցի ավելի լավ
հասկանալ նրանց մշակույթը: Լոնդոնը նշանավոր քաղաք է, և ես նույնիսկ մի օր տեսա
Ջորջ VI թագավորին իր ձիակառքում: Դա գույների ու փայլերի մի հիասքանչ տեսարան
էր:
Հետո ամեն ինչ փոխվեց, մորաքո՛ւյր Նյոտա: Մենք այնպես վախեցանք, երբ առաջին
ռումբերն ընկան: Ձայնը խլացուցիչ էր, և հրդեհն անցնում էր մի կառույցից մյուսը: Ես
իսկապես մտածեցի, որ կյանքս ավարտվել է, երբ ռումբի պայթյունից հետո, մեր շենքի
ավերակների մոտ գտա Մարկի անշունչ մարմինը:
Մորաքո՛ւյր, այդպես անկյանք նրան տեսնելն իսկապես կտոր-կտոր արեց սիրտս: Ես
անզգայացած էի օրերով, չէի կարողանում ուտել. ներաշխարհս այնպես դատարկ էր:
Այդ պահին հիշեցի քեզ: Ինչպես էիր տարիների ընթացքում աջակցում ինձ, երբ քո
կարիքն էի զգում մայրիկիս մահանալուց հետո: Օրերով երազում էի քեզ տեսնել: Քանի որ
շաբաթներն անցնում էին, ես գիտեի, որ պետք է հնարավորությունն օգտագործեի և ինչ-որ
բան փոխեի:
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Գիտե՛մ, շատ կզարմանաս, բայց այժմ ես Նյու Յորքում եմ: Գերմանացիների
ռմբակոծումից հետո Լոնդոնը նույնպես անապահով դարձավ, այնպես որ ես նավարկեցի
դեպի Միացյալ Նահանգներ: Բոլորն ասում էին, որ Ատլանտյան օվկիանոսը կտրելանցնելը վտանգավոր է, բայց ես այնքան բաների միջով էի անցել, որ կարող էի
հաղթահարել իմ վախը: Ների՛ր, Լոնդոնից հեռանալուց հետո ես այնքան զբաղված էի, որ
հնարավորություն չունեի քեզ գրելու:
Մորաքո՛ւյր, ես այնքան երջանիկ եմ այստեղ: Հիանալի մարդու եմ հանդիպել: Նրա
անունը Աբրահամ է, և նա աֆրիկյան ծագում ունի: Նա այնքան բարի է: Ես շուտով
կավարտեմ բժշկություն սովորելը Կոլումբիա կոչվող հանրահայտ համալսարանում:
Աբրահամի գրախանութի գրքերն ինձ այնքան շատ օգնեցին: Այնպես կուզեի՝ հանդիպեիր
նրան: Մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք իմ բեմի վրա երգելուց հետո: Դու երևի
նախկինում երբևէ չես էլ լսել Բրոդվեյի մասին, բայց դա հարյուրավոր մարդկանցով լեցուն
մի մեծ թատրոն էր:
Չես հավատա, թե որքան բարձր են Նյու Յորքի շենքերը: Ասում են՝ ութ միլիոն մարդ
կա այստեղ, թվում է՝ այստեղ ավելի շատ մարդ կա, քան Կոնգոյում՝ թութակներ:
Սիրելի՛ մորաքույր, այս սարսափելի պայքարն այնպես վշտալի է: Երբ այն վերջանա,
հուսով եմ նորից գրկել քեզ և լսել Կոնգոյի երաժշտությունը, որ կարոտում եմ ամեն օր:
Մինչ այդ, յուրաքանչյուր ոք իմ սրտում է, երբ երգում եմ:
Սիրով` Նդայա»:
Նդայան անհանգստանում էր իր ժողովուրդի և հայրենիքի համար, բայց իսկապես
ոչինչ չէր կարող անել Նյու Յորքից: Նա կասկածում էր, թե իր նամակը կհասնի մորաքույր
Նյոտային: Նդայան չէր էլ պատկերացնում, որ Կոնգոյում Նյոտան ու Սթենլիվիլի Հիսուսի
և Մարիամի բարեգործության առաքելության քույրերն ապրում էին իրենց առօրյա
կյանքով,

կարծես

աշխարհը

չէր

էլ

փոխվել:

Ինչպես

Աբրահամն

էր

նշել,

հակամարտությունը չէր հասել աշխարհի այդ հատված, բայց Եվրոպայում Բելգիայի
նվաճումից

հետո

նախկին

բելգիական

գաղութատերերը

փոխարինվել

էին

գերմանացիներով: Դրա պատճառով դեպի Եվրոպա և Եվրոպայից դուրս մեկնելը
դժվարացել էր, այնպես որ Սթենլիվիլում մնացած միանձնուհիները գիտեին, որ պետք է
ուղղակի կենտրոնանային իրենց աշխատանքի վրա այնտեղ:
Հայրենի

տնից

այդքան

հեռու

լինելով`

Փիթերը

հասկանում

էր

Նդայայի

անհանգստությունը Կոնգոյում գտնվող իր մորաքույր Նյոտայի համար: Նյու Յորքի
ցուրտն այնքան էլ սարսափելի չէր՝ համեմատած Արկտիկայի՝ վեց ամիս տևող դաժան
ձմռան հետ, բայց, երբ նրա պատուհանը չխկչխկում էր թաց ձյունից, որ երբեմն մտրակում
էր քաղաքը, նրա մտքերը թռչում էին դեպի Տուկտոյակտուկ և դեպի Մալինան: Փիթերը
մտածում էր, թե ինչպես էր նա:
Թվում էր՝ ամեն ինչ անորոշության մեջ էր, համենայն դեպս Փիթերի համար, երբ նա
կարդում էր Նյու Յորք Թայմսը: Մինչ այժմ Ամերիկաները, պաշտպանված լինելով Խաղաղ
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և Ատլանտյան օվկիանոսներով, ուղղակիորեն ընդգրկված չէին հակամարտության մեջ:
Վաշինգտոն

Դի

Սին

լի

էր

լուրերով,

փաստարկներով

և

անվճռական

քաղաքականությամբ: Նույնիսկ Պենտագոնն, իր գործունեությունը սկսելուց մի քանի
ամիս առաջ, դեռ անավարտ էր:
Թերթի խմբագրականը, որ Փիթերը կարդում էր, անդրադառնում էր այն հարցին, թե
ինչպես էր Միացյալ Նահանգները մեծացնում իր հզորությունը բազաներում, ինչպիսին էր
հսկայական

ծովային

նավահանգիստ

Փերլ

Հարբորը

Հավայան

կղզիներում,

և

ամրապնդում իր ուժերը Պանամայի ջրանցքը պաշտպանելու համար: Լրագիրը նկատել
էր, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Կենտրոնական Ամերիկայի նեղ
նեղուցի երկայնքով, լճերի և լեռների միջով Միացյալ Նահանգները մի մեծ կտրվածք էր
բացել` Խաղաղ և Ատլանտյան օվկիանոսների միջև ստեղծելով ուղիղ նավարկման ուղի:

Թայմսը փոխաբերություններով նկարագրում էր, որ տերն այժմ ենթակա է դարձել,
քանի որ այժմ Մեծ Բրիտանիային աջակցում էին իր նախկին կայսրության գաղութները:
Առանցքի երկրները Եվրասիա մայրցամաքի ամբողջական տերն էին, բայց շատ քիչ
ներկայություն ունեին մեծ օվկիանոսներում, այնպես որ Արքայական նավատորմը կարող
էր գործել որպես մթերքի և զինամթերքի կենսական զարկերակների պահապան:
Խմբագիրը

նկարագրում

էր,

թե

ինչպես

էր

Բրիտանական

կայսրությունը

նախապատրաստվում իր տարածքների վրա Առանցքի երկրների անխուսափելի
հարձակմանը:
«Դժվար է հավատալ, որ Երկիր մոլորակի մարդիկ հասել են սրան»:
Փիթերը տարուբերեց գլուխը և թերթը դրեց սեղանին՝ ամսագրերի կույտի կողքին, որ
թվում էր՝ երբեք չէին անհետանում: Կարդալը շարունակում էր մնալ նրա կիրքը, գրեթե
մոլուցք, եթե անկեղծ լիներ ինքն իր հետ: Իր փոքր բնակարան ներթափանցող խավարի
աղոտ լույսը չօգնեց նրա մռայլ տրամադրությանը, երբ նա նայեց մշուշոտ, ուշ ձմեռային
փոթորկից դողացող քաղաքին:
Փիթերը մտածեց իր մտահոգության մասին, որ զգացել էր, երբ առաջին անգամ Նյու
Յորք գալիս գնացքով ճանապարհորդել էր Կանադայով: Նրա ամենամեծ երկյուղն,
ակնհայտորեն, ի հայտ էր եկել Եվրոպայում տեղի ունեցող ջարդերի մասին ասեկոսեները
լսելիս, երբ Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում ողջ համայնքներ, կարծես,
անհետանում էին լռության շղարշի հետևում: Դրանից հետո Նյու Յորքի հրեա
քաղաքացիները սկսեցին վախենալ վատագույնից:
«Հուսով եմ՝ այս ասեկոսեները ճիշտ չեն, - մտածեց Փիթերը: - Հիտլերի դաժանությունը

Եվրոպայում, կարծես, վերջ չունի, Մուսոլինին էլ Հյուսիսային Աֆրիկայում նրան չի
զիջում»:
Նյու Յորք Թայմսը հայտնում էր, որ Լիբիան և Սահարայի լայնատարած անապատե
ավազներն իտալացիների ձեռքում են, բայց Հեյլի Սելասի կայսրը և Բրիտանական ուժերն
ապահովել էին, որ Մուսոլինին չկարողանա ամեն ինչ իր ուզածով անել: Հիտլերը կորցրել
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էր վստահությունը Մուսոլինիի նկատմամբ և ուղարկեց գեներալ Էրվին Ռոմելին դեպի
Սահարա` իր աֆրիկյան կորպուսի հետ իտալական թուլացած ուժերին աջակցելու:
Գերմանացի հրամանատարի լեգենդար խիզախությունները Խորհրդային Միության վրա
հարձակման «Բարբարոսա» ծրագրի իրականացման ընթացքում նշանակում էր, որ
Բրիտանական ուժերը հայտնվել էին ահեղ թշնամու դիմաց` մեկի, որ հայտնի դարձավ
«Անապատի աղվես» խոսուն մականունով:
Բրիտանական Պաղեստինը և Եգիպտոսն Առանցքի երկրների դեմ պաշտպանություն
կառուցելու հուսահատ մրցավազքի մեջ էին: Կայսերական գլխավոր շտաբի բրիտանացի
պետ մարշալ սըր Ալան Բրուկը գեներալ-մայոր Բերնարդ Մոնթգոմերիին ուղարկեց
Կահիրե` գլխավորելու Ութերորդ բանակը: Համաձայն լրագրի՝ Սահարայի ավազներում
Անապատի Աղվեսի և Մոնթգոմերիի միջև արդեն տեղի էին ունեցել անվճռական
ընդհարումներ:
Փիթերը շրջվեց, որ նորից նստի սեղանի մոտ` մի խուլ դմփով ամսագրերի կույտը
գցելով հատակին:
«Գրողը տանի, անհեթեթություն»:
Նա հավաքեց ամսագրերը և տեղավորեց սովորականի պես՝ տպագրության հակառակ
հերթականությամբ դասավորված` նորերը վերևում: Փիթերը հետո հասկացավ, որ չէր
կարդացել մեկ օր առաջ Աբրահամից գնված վերջին Թայմ ամսագիրը: Նա առաջին էջում
նկատեց միջին տարիքի, չինական մետաքսյա բլուզով մի ասիացի կնոջ, և վերնագիրն էլ
սրամտորեն հայտարարում էր, որ նա «Չինաստանի վերջին կայսրուհին էր»: Համաձայն
հոդվածի՝ Մադամ Չան Կայշին չինական ազգայնամոլ առաջնորդի կինն էր և առաջին
չինուհին էր, ու միայն երկրորդ կինը, որը դիմել էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին: Նա
Չինաստանի համար ֆինանսական օգնություն էր խնդրում` ընդդեմ Հյուսիսային
Չինաստանից և Սիբիրից եկող ճապոնական սպառնալիքի:
Փիթերը գտնում էր, որ Թայմ ամսագրի հոդվածը բավականին տեղեկատվական էր
Ասիայում տիրող իրադրության մասին, քանզի Նյու Յորք Թայմսի խմբագրականը
կենտրոնացած էր Եվրոպայում՝ հայրենիքին մոտ ծավալվող իրադարձությունների վրա:
Չինաստանը անկազմակերպ խմբակցությունների մի խումբ էր թվում` քաղաքական
լանդշաֆտը գերիշխող ռազմական առաջնորդներով: Ազգայնամոլների և կոմունիստների
միջև գաղափարախոսական տարաձայնությունը

չէր օգնում, բացի, այսպես կոչված,

«Միացյալ ճակատից», որն էլ Մադամ Չան Կայշին ներկայացնում էր:
Փիթերն ուսումնասիրել էր չինացիների հնագույն պատմությունը և իր սեփական
ինուիթ ցեղի հետ նույն արմատներն ունենալու հավանականությունը: Նա գիտեր, որ
դարերի ընթացքում չինացիները ճանաչել էին միայն Քինգ արքայատոհմի կայսրերի
անհերքելի իշխանությունը: «Միջին Թագավորության» մարդիկ իրականում երբեք էլ ձայն
չէին ունեցել իրենց երկրի ապագայի կառուցման մեջ: Սակայն վերջին ժամանակներում
չինացի առաջնորդների միջև տարաձայնության արմատները կարելի էր գտնել Արևմտյան
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գաղութային միջամտության և նրանց կողմից Կենտրոնական Չինական կառավարության
միտումնավոր թուլացման տարիների մեջ:
Ի հակադրություն Չինաստանի խառնաշփոթի, Թայմը նշում էր, որ Հարավ-Արևելյան
Ասիան զգալիորեն խաղաղ էր, բայց ճապոնացիները առաջխաղացումներ էին անում
այնտեղ: Ճապոնիայի վարչապետ Թոջոն շարունակում էր խոսել «Մեծ Արևելյան Ասիայի

համատեղ բարգավաճման ոլորտի» մասին: Թերթը նշում էր, որ դրա նպատակն էր
ասիական ազգերի միավորումը, ինչը Ասիան «ազատ կպահեր Արևմտյան ուժերից», բայց
հետո բացահայտում էր իրական նպատակը` ճապոնացիները ցանկանում էին գլխավորել
այս խումբը, որպեսզի ազդեցություն ունենան իրենց բարեկամ ասիական ազգերի վրա:
Այս նախաձեռնությունից ոչինչ էլ դուրս չեկավ, քանի որ ասիական ազգերը ունեին
դարերի ընթացքում միմյանց նկատմամբ թշնամանքի պատմություն: Վստահության
բացակայությունը նշանակում էր, որ միշտ էլ դժվար էր լինելու միավորվել՝ որպես
միասնական մարմին:
Հոդվածն ավարտվում էր նախազգուշացմամբ: Ամերիկան գիտեր, որ ճապոնացիները
չունեին մուտք դեպի նավթ, թեև նրանք ունեին հսկայական հանքային ռեսուրսներ
Մանչուկուոյում և Սիբիրում, իսկ նրանց գերմանացի դաշնակիցներն էլ ունեին Կասպից
ծովի նավթը: Կար միայն ևս մեկ նավթի հսկայական պաշար Ասիայում, և դա դանիական
Ինդոնեզիայում էր:
Փիթերը գուշակեց, որ Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսների միջև ընկած, ավելի քան
տասնյոթ հազար կղզի ունեցող Ինդոնեզական արշիպելագում մնացած դանիական
ուժերը թուլացել էին Գերմանիայի կողմից Նիդեռլանդների գրավումից հետո: Նա
պատկերացրեց Եվրոպայում և Խորհրդային Միությունում գտնվող մարդկանց սարսափը,
որոնց հողերը գրավվել էին Առանցքի երկրների կողմից, և այնտեղ տիրող վիճակը:
Բրիտանական հաղորդումներից նա գիտեր, որ Եվրոպայով մեկ մարդիկ դիմադրում էին
բռնազավթմանը, բայց ցավալի էր լսել, թե ինչպիսի դաժանությամբ էին վերաբերվում
նրանց, ում բռնում էին:
«Քաջ տղամարդիկ և կանայք, նրանք բոլորն էլ հերոսներ են», - մտածեց նա:
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ԳԼՈՒԽ 15: ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նախկին

Խորհրդային

Միության

բնակչության

համար

նացիստական

տիրապետության տակ գտնվելն աղետ էր. նրանք այնքան շատ կորուստներ էին ունեցել
կռվի ժամանակ: Վիշտը տիրել էր երկրին: Նրանց համար, ում հաջողվում էր հայրենիքը
լքել, դա վտանգավոր և չափազանց ծանր փորձություն էր: Չնայած դրան, հազարավոր
փախստականներ փախան գերմանացիներից: Կյանքը, գուցե, դժվար էր, բայց այս մարդիկ
անցել էին Ռուսական հեղափոխության և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
միջով:
1943թ.-ի ապրիլ ամսվա պայմանները խիստ էին. շատ գերմանացի և ճապոնացի
զինվորներ մահացան Ռուսաստանի ցրտաշունչ պայմաններում: Երբ հաջորդ մի քանի
շաբաթների ընթացքում սառույցը օրվա ընթացքում հալչում էր, իսկ գիշերը՝ սառչում,
ճանապարհներն անանցանելի էին դառնում ցեխի ու կիսահալ ձյան պատճառով:
Տատյանան լսեց զինվորների ձայները, նախքան նրանք կհասնեին մշտադալար
եղևնիների մոտ, որոնց հետևում թաքնված էր նա: Հաստ բրդյա պիջակ հագած՝ նա
փորձում էր ամեն կերպ շունչը պահել, քանի դեռ նրանք չէին տեսել նրա շնչառությունը
ցրտաշունչ առավոտյան: Անակնկալի շնորհիվ ուժեղ սպառազինված գերմանացիների
դեմ նրանց հնարավորությունները հավասարվում էին: Նա անհանգստանում էր, որ
նրանք կարող են չափից շատ մոտենալ, քանի որ կրակահերթը կարող էր հարվածել
ցեխոտ, ձյունոտ ճանապարհի մյուս կողմում գտնվող իր ընկերներին:
-

Կրա՛կ, - լսվեց իր զինակից առաջնորդ Վլադիմիրի հրամանը:

Տատյանան, հետևելով հրամանին, իր հրացանից կրակեց ընդամենը տասը մետր
հեռավորության վրա գտնվող ամենամոտ զինվորին՝ օգտագործելով այն զենքը, որ գտել
էր իր տունն ավերվելու օրը: Կրակահերթը բուռն կերպով ժայթքեց, և գերմանացիների
կեսն ընկավ. անակնկալը կատարյալ էր: Թշնամու մնացած մասը պառկեց գետնին և
սկսեց կրակել անտառում թաքնված դևերի վրա` նշան բռնելով զենքի լուսարձակումների
և ծխի վրա:
Տատյանան ծակող ցավ զգաց իր ուսին և ցած գցեց հրացանը: Երկինքն այլ տեսք ուներ
ծառերի միջից, որոնք դանդաղորեն պտտվում էին նրա գլխավերևում: Նա զգում էր իր
ոտքի վրայով իջնող սեփական արյան տաքությունը: Ամեն ինչ լռեց:
-

Տատյանա՜, - բացականչեց նրա առջև ծնկի իջած աղոտ երևացող մարմինը: Նա

զգաց սառած գետնից իրեն վեր բարձրացնող նրա հոգատար ձեռքերը:
Տատյանան, ուշքի գալով, իրեն գտավ գյուղական տանը պառկած: Նա ճանաչեց իր
վրա կռացած տղամարդուն. դա հրամանատարն էր, որ իրեն բարձրացրել էր մինչև
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ուշագնաց լինելը: Վլադիմիրը մորուքավոր, քառասուներկու տարեկան աժդահա ռուս էր,
բշտիկներից սպիացած դեմքով, որ գյուղում դարբին էր եղել: Վլադիմիրն անզուսպ
երիտասարդ էր եղել, բայց միջին տարիքում, տեսնելով այդքան շատ արյունահեղություն՝
նա դարձել էր մի նուրբ հսկա՝ թույլին պաշտպանելու վճռականությամբ: Նա նույնպես
վիրավորվել էր, բայց կարողացել էր Տատյանային այստեղ հասցնել:
Տատյանան ոչինչ չէր զգում, բայց կարող էր տեսնել, որ իր ձախ ուսը վիրակապված է
արյունոտ սավանով: Նա ծանր էր վիրավորվել, բայց կապրեր: Նրա դիմադրության օրերն
ավարտվել էին, բայց մյուսները կշարունակեին իրենց երկիրն ազատելու կամ
պաշտպանելու համար մղվող պայքարը:
Դերբենդը հայտնի էր որպես «Պողպատյա դարպաս», որտեղ Կովկասյան լեռները
գրեթե հասնում էին աշխարհի ամենամեծ լճին՝ աղի Կասպից ծովին: Ասում են՝
Ալեքսանդր Մեծը ստիպված էր Դերբենդում պաշտպանություն կառուցել` հյուսիսում
ընկած տափաստաններում թափառող բարբարոսների դեմ: Այժմ էլ գերմանացիներն էին
փորձում իրենց ճանապարհը հարթել դեպի հարավ: «Պողպատյա դարպասը» նեղ
միջանցք էր հանդիսանում դեպի գնդապետ Հազի

Ասլանովի հայրենիք` Ադրբեջան,

այնպես որ նա որոշել էր պաշտպանել այն մինչև իր վեջին շունչը:
Երբ առաջին անգամ Ասլանովի մարտիկները լսեցին գերմանական Ֆոկե-Վուլֆ ՖՎ190 Շրայկ կործանիչ ինքնաթիռի ձայնը, այն արդեն իրենց գլխավերևում էր: Կործանիչի
20մմ-անոց հրանոթները կրակահերթ բացեցին ձյունածածկ լեռնաշղթայի գետնափոր
ապաստարանների վրա: Այլապես Ասլանովի զինվորները գրեթե անվնաս էին գլխավոր
ճանապարհին նայող բլրի վրայի իրենց խոր խրամատներում և քարանձավներում:
Գրեթե… Մի քանի ամիս կար մինչև ենթասպա Յուրա Ավագյանի քսանիններորդ
ծննդյան տարեդարձը, երբ նա գոռաց այրող ցավից, քանի որ նրա ձախ ոտքը կտոր-կտոր
էր եղել: Երբ նա ընկավ գետնին, նրա հրամանատար Ասլանովը շրջվեց և պատռեց իր
վերնաշապիկը սահմռկեցուցիչ վերքը կապելու համար: Արյան գետը դանդաղելով
վերածվեց կաթիլների. վերնաշապիկն ու ձյունածածկ գետինն ամբողջությամբ վառ
կարմիր գույնով էին պատվել: Մեկ այլ զինվոր Ասլանովին օգնեց Յուրային տեղափոխել
ավելի ապահով վայր՝ կիրճի ներքևում, որ նրանք օգտագործում էին գերմանացի
զինվորների վրա կրակելու համար:
Ասլանովը միայն չորս տարով էր մեծ Յուրայից, սակայն, ի տարբերություն իր հայ
ընկերոջ, հարուստ մարտական փորձ ուներ: Նա գեղեցկադեմ, կարճ սև մազերով և
շողշողացող սև աչքերով տղամարդ էր:

Ադրբեջանցի հրամանատարը զգացել էր

գերմանական բլիցկրիգի սարսափը, երբ այն դաժանորեն մի կողմ էր շպրտել ազգը
պաշտպանել փորձող Կարմիր բանակը: 1941թ.-ի այդ ժամանակահատվածում տանկային
բրիգադի հրամանատար Ասլանովը պայքարել էր գերմանական Պանցեր տանկերի
անվերջ շարանի դեմ մինչև վերջին Տ-34 տանկը: Ծանր վիրավորված` երկու փամփուշտ
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աջ ոտքի մեջ և մի բեկորային վերք գլխում, նրա զինվորները տարել էին նրան դեպի
հարավ, որտեղ երկու շաբաթ անց նա կրկին մասնակցել էր կռվի՝ Ստալինգրադում:
Եվս մեկ անգամ Ասլանովը զգաց պարտության դառնությունը, այս անգամ կապիտան
Կլաուս ֆոն Շտաուֆենբերգի պողպատե զրահատանկային շարասյան դեմ, բայց մինչ այդ
նա

հայտնի

դարձավ

իր

խիզախությամբ՝

համարձակ

կողմնային

զորաշարժով:

Ստալինգրադի պարտությունն ազդանշանեց վերջին նահանջը հարավ՝ դեպի Կովկաս,
որտեղ նա իր հրամանատարության տակ հավաքեց Կարմիր բանակի ցրված ուժերը`
փորձելով պարտիզանական մարտավարությամբ պաշտպանել Ադրբեջանը: Պատերազմի
երկար ամիսները հուսահատ պայքար էին՝ չնայած բոլոր դժվարություններին:
Լսելով գերմանացիների ներխուժման մասին՝ Յուրան Հայաստանից գնաց օգնելու իր
ադրբեջանցի մարտընկերներին պայքարել գերմանացիների դեմ, թեև Նարինեն աղաչել էր
նրան չգնալ: Ասլանովն անմիջապես համակրանքով էր լցվել այս փոթորկոտ հայ տղայի
հանդեպ և, չնայած նրանց միջև զինվորական աստիճանների տարբերությանը, նա
հաճախ էր վայելում նրա ընկերակցությունը՝ վերհիշելով պատմություններ իրենց
ժողովուրդների կյանքից: Նրա համար ծանր էր հրաժեշտ տալ բեռնատար մեքենայով
տուն վերադարձող իր ընկերոջը:
Նարինեն աղաղակեց, երբ տեսավ Յուրային Ռուդիկի օգնությամբ մեքենայից իջնելիս:
Արենցիները խմբովի եկել էին իրենց հարգանքը մատուցելու վիրավոր հերոսին: Ռուդիկի
սպիտակ

մազերը

թվով

գերազանցում

էին

շագանակագույնին.

նա

դարձել

էր

քառասունինը տարեկան և հիմա գյուղի տարեցներից մեկն էր Ռազմիկի մահից հետո:
Մինչև Լիլիթին մոտենալը նա սփոփեց Նարինեին: Նրանք իրենց անձնական ցավն
ունեին. գերմանացիների հարձակումից հետո Թագուհուց ոչ մի լուր չկար:
-

Պապա՜, պապա՜, - բացականչեցին խանդավառված Մարին և Միքայելը, երբ

տեսան իրենց հորն այսքան երկար ժամանակ անց: Աշխույժ երկվորյակներն այժմ տաս
տարեկան էին` Մարին երկար, բաց շագանակագույն, գանգուր մազերով, իսկ Միքայելը`
կարճ շեկ մազերով:
Նարինեն հակասական զգացմունքներ ուներ. նա երջանիկ էր տեսնել իր ամուսնուն,
բայց վշտացած էր` տեսնելով նրա ձախ ոտքը մինչև ծունկը անդամատված: Եվան
կանգնել էր նրա առջև` սրբելով արցունքները:
-

Ես հողագործ եմ և շարունակելու եմ հողագործ մնալ՝ մեկ ոտքով կամ ոչ, -

հայտարարեց Յուրան` հենվելով հենակին: Յուրան ուժեղ էր զգում իրեն, և իր հայրենի
լեռներից փչող թարմ քամին ոգեշնչում էր նրան:
-

Իմ խե՛ղճ տղա: Դու վերադարձա՛ր, - բացականչեց Եվան` ոգևորված գրկելով

որդուն:
-

Զգույշ, մամա՛, ես դեռ մի քիչ երերում եմ մեկ ոտքի վրա:

Անհարմար պահ էր: Եվան մենակ տիրել էր Յուրայի ուշադրությանը, իսկ Նարինեն
երկվորյակների հետ պարզապես անձայն կանգնել էր նրա հետևում:
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-

Մամա՛, բավակա՛ն է, - ասաց Յուրան ցածրաձայն, բայց հաստատուն տոնով:

Նա մեղմորեն մի կողմ տարավ մորը և որքան կարող էր ամուր գրկեց կնոջն ու
երեխաներին` գցելով հենակը: Եվան անակնկալի եկավ Յուրայի արարքից, սակայն քանի
որ բոլորը իրենց էին նայում, փորձեց թաքցնել իր զգացմունքները:
-

Շեկո՛, կարոտել եմ քեզ:

-

Ես էլ քեզ եմ կարոտել, Ճո՛ւտ, - ասաց նա` կրքոտ համբուրելով ամուսնուն:

-

Պապա՛, ահա քո փայտը, - ասաց Միքայելը` գրեթե գցելով Յուրային, մինչ

հետաքրքրասիրությամբ տիրացել էր հենակին:
-

Շնորհակալությո՛ւն, որդի՛ս:

-

Ցավո՞ւմ է, – անմեղորեն հարցրեց Մարին:

-

Արդեն ոչ, քանի որ վերադարձել եմ Արենի, Մարի՛: Լավ է տանը լինելը:

Արենիում միայնակ Նարինեն միշտ էլ իրեն մի քիչ անհարմար էր զգում և ամաչում էր
Եվայի իշխող բնավորության պատճառով, այնպես որ նա շատ ուրախ էր, որ ամուսինը
վերջապես տանն էր: Եվայի որդին հանձնվողներից չէր: Չնայած իր փոքրամարմին
լինելուն, նա եռանդուն էր և երբեմն էլ հանդուգն` պատրաստ արտահայտելու իր միտքը,
եթե զգում էր դրա անհրաժեշտությունը:
-

Ես կարոտում եմ զույգերին, սիրելի՛ ս, - ասաց Արմինեն` դիտելով բոլորին

Յուրայի շուրջ համախմբված:
-

Քո թոռները արագ են մեծանում, դա որ հաստատ, - պատասխանեց Դմիտրին:

-

Ես կցանկանայի ընդմիշտ վերադառնալ Արենի… զույգերի հետ լինել, և օգնել

Յուրային ու Նարինեին, եթե կարողանայի:
-

Իսկ Երևանը՞:

-

Դմիտրի՛, արի ընդունենք, այս պահին Երևանում ամեն ինչ չէ, որ լավ է:

Ուսանողներից շատերը գնացել են գերմանացիների դեմ կռվելու, իսկ ռմբակոծումները…
-

Համաձայն եմ, գերմանացիների օդային հարձակումներն ավելի հաճախակի են

դառնում, իսկ այն ռումբը, որ վնասեց համալսարանն անցած ամիս, ցնցեց բոլորին:
-

Դու քառասունինը տարեկան ես, ես էլ քառասունութ կլինեմ մյուս տարի… Ես

պարզապես մտածում եմ, որ մեզ համար լավ կլինի ինչ-որ խաղաղ ժամանակ անցկացնել
գյուղում: Ի՞նչ ես կարծում:
-

Դե, եթե գյուղի դպրոցը կկարողանա որոշ ժամանակով համակերպվել պրոֆեսորի

հետ:
-

Ներկա պահին պատերազմի պատճառով մենք ուսուցիչ չունենք, այնպես որ սիրով

կողջունենք պրոֆեսորին, - ասաց Ռուդիկը` լսելով Դմիտրիի ակնարկը:
-

Գալիս եք գյուղում ապրելո՞ւ, Արմինե: Հրաշալի է, - բացականչեց Լիլիթը:

Արենին

լսեց

Ադրբեջան

և

Հայաստան

հասնել

ցանկացող

գերմանացիների

առաջխաղացումը կանգնեցնել փորձող մարտերի և Ասլանովի հերոսության մասին:
Յուրան պատմեց իրեն լսող համագյուղացիներին, թե ինչպես էր նրա ադրբեջանցի
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հրամանատարը փրկել իր կյանքը՝ արագ կանգնեցնելով արյունահոսությունը, երբ նա
ծանր վիրավորվել էր: Բոլորը տպավորված էին իրենց ընկերոջ գործողություններով:
Կյանքի ռիթմն Արենիում կշարունակվեր, ինչպես միշտ` համաձայն եղանակների,
բայց այժմ Գյուղխորհրդից ոչ ոք չէր հետևում նրանց: Ճակատագրի հեգնանքով, Մոսկվայի
անկումը նշանակում էր, որ կոմունիզմի երկու տասնամյակից հետո Հայաստանը կրկին
ձեռք էր բերել կրոնական ծիսակատարություններ իրականացնելու ազատություն և
հնարավորություն: Կյանքը դժվար էր, և յուրաքանչյուր ոք աշխատում էր աջակցել
մարտիկներին, բայց գոնե գյուղացիները կրկին միասին էին, գրեթե բոլորը:
«Հուսով եմ՝ դու լավ ես Մոսկվայում, Թագուհի՛: Մենք քեզ կարոտում ենք ամեն օր», մտածեց Լիլիթը:
-

Պապա՛, նորից կպատմե՞ս՝ ինչպես էիր գերմանացիների վրա կրակում, - խնդրեց

հետաքրքրասեր Միքայելը:
-

Այնտեղ շատ ազատամարտիկներ կային Կովկասի բոլոր մասերից, Միքայե՛լ,

միայն ես չէի, և այդ ամենը այնքան էլ զվարճալի չէր: Մարդիկ զոհվում էին՝
պաշտպանելով մեր երկրները: Լավ է, որ դու այստեղ ես:
Հունիսյան միապաղաղ և քամոտ օր էր` անձրևի հատուկենտ կաթիլներով: Խիտ
ծառապատ բլուրը կանաչ մարգագետնից զառիվայր իջնում էր հազար մետր ներքև՝ մինչև
Սև ծով: Գերմանական գումարտակի համար ծովափով առաջանալը դժվար էր:
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում գերմանական հիմնական ուժերը հյուսիսում՝
Կասպից ծովի մոտ գտնվող իրենց դիրքերից փորձում էին առաջանալ հարավ: Դա փորձ
էր՝ բարձրաբերձ Կովկասյան լեռների արևելքում շրջանցելու Ասլանովի ադրբեջանցի,
հայ, վրացի և չեչեն մարտիկներին: Բայց ամեն անգամ, երբ գերմանացիներն առաջանում
էին, նեղ անցումները կովկասյան պարտիզաններին թույլ էին տալիս խանգարել
հարձակումները՝

օգտագործելով

պայթուցիկներ,

ականներ

և

թակարդներ:

Լեռնանցքները, նեղ կամուրջները և ժայռակույտերը տանկերի համար չէին: Օդուժը
նույնպես հատուկ դեպքերում էր օգտագործվում` պարտիզաններն անհետանում էին
բնական ապաստաններում և քարանձավներում:
Գերմանացիներն այժմ փորձում էին աքցանի մեջ վերցնել Կովկասի արևմտան
հատվածը: Սև ծովին հարող Վրաստանի այս շրջանը մի ժամանակ եղել էր Կոլխիդա
կոչվող հին թագավորությունը` անտիկ դիցաբանության Ոսկե գեղմի հայրենիքը: Այն
գեղատեսիլ, ժայռոտ լեռնային երկիր էր բազմաթիվ ջրվեժներով ու լճերով և տեսադաշտից
թաքնված Կրուբերայով` աշխարհի ամենախոր քարանձավով: Կովկասցիները հնագույն
ու հպարտ մարդիկ էին, որ պատրաստ էին իրենց կյանքը տալ այս վայրի համար: Նրանք
պայքարում էին միմյանց դեմ դարերի ընթացքում, այնպես որ գերմանացիների դեմ
պայքարը պարզապես կռվի հաջորդ գլուխն էր:
Ասլանովն

ու

մյուս

կովկասցի

մարտիկները

միայնակ

չէին

կռվում:

Ինքնապաշտպանության կամավորները Եվրոպայով մեկ շարունակում էին պայքարել
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բռնազավթման դեմ տարբեր ձևերով՝ կանայք հեծանվով անցնում էին գյուղերի միջով և
հաղորդագրություններ
գերմանական

փոխանցում,

օբյեկտները

և

գյուղացիները

օգնում

մարդկանց

սաբոտաժի
փախչել

էին

դեպի

ենթարկում

ազատություն:

Գերմանացիներն էլ իրենց հերթին սկսեցին հազարավոր բանտարկյալների տեղափոխել
ճապոնացիների կողմից բռնազավթված Սիբիրում գտնվող գուլագ, ճիշտ ինչպես
Ստալինն էր արել:
Դիմադրությանն աջակցում էին այն ազգերը, որոնք գտնվում էին Առանցքի երկրների
անմիջական

սպառնալիքի

տակ`

Միացյալ

թագավորությունը,

Վրաստանն

ու

Հայաստանը, իսկ հեռվից՝ Միացյալ Նահանգները: Սնունդը, զինամթերքը և դեղորայքը
միշտ քչություն էին անում, այնպես որ դիմադրությունն իր հիմնական կարիքները հոգում
էր՝ ապավինելով տեղի գյուղացիներին և ինքնաշեն զենքերին:
Գեներալ-մայոր

Իվան

Կնունյանցը`

դուրս

ցցված

կզակով

և

ուժեղ

անհատականությամբ երեսունյոթամյա հայը, նախկին քիմիկոս և գյուտարար, անշարժ
պառկել էր մարգագետնի եզրին: Նա դեմքից հետ տարավ իր թավ սև մազերը` ի ցույց
դնելով լայն ճակատը: Լինելով պարտված խորհրդային բանակի ավագ սպա՝ նա գիտեր՝
ինչ սպասել. մի քանի ժամ տևող անհարմար հերթապահություն՝ չնայած պառկած
վիճակում: Դեռ հանգիստ ու լուռ էր, երբ նա հեռադիտակով նայում էր ներքև, որպեսզի
որևէ շարժում նկատեր՝ ոչ միայն մարդկանց և մեքենաների, այլ նաև կենդանիների:
-

Ինչ-որ բան նկատե՞լ եք, գեներալ-մայոր… - ռադիոյով հարցրեց նրա վերադաս

սպան պարտիզանների լեռնային բազայից: Նա մեկ այլ Իվան էր` մարշալ Իվան
Բաղրամյանը:
-

Դեռ ոչինչ, պարո՛ն…

-

Առաջին գծում գտնվող հետախույզները հաղորդում են, որ գերմանացիները ձեր

ուղղությամբ են շարժվում: Անմիջապես հաղորդեք, երբ տվյալներ ունենաք:
Բաղրամյանը

ողջ

էր

մնացել 1941թ.-ի

սեպտեմբերին

տեղի

ունեցած

Կիևի

ճակատամարտից հետո: Նրա բարի դեմքը` պապիկի նման ալեհեր բեղերով և
կայծկլտացող աչքերով, ցուցադրում էին վճռական բնավորություն, որ անհրաժեշտ էր
նման մասշտաբի կռվի ծանրությանը դիմանալու համար: Երկիր մոլորակի համար այդ
դժոխային օրերին Կարմիր բանակը կորցրեց ավելի քան կես միլիոն մարդ, որոնք
սպանվեցին կամ գերեվարվեցին: Իր հրամանատար գեներալ-գնդապետ Միխայիլ
Կիրպոնոսի ընկնելը տեսնելուց հետո Բաղրամյանի բախտը բերել էր, որ հաջողվել էր
Կարմիր

բանակի

կապիտուլյացիայից

հետո

ստեղծված

դիմադրության

ուժերի

օգնությամբ փախչել: Այժմ նա լի էր իր ընկերների կորստի համար վրեժխնդրության
ծարավով և ղեկավարում էր դիմադրությունը Կովկասյան լեռների այս մասում:
-

Այնտեղ… ջրափնյա գծի եզրին` սպիտակակեղև կեչիների մոտ, շարժում կա, -

նկատեց Կնունյանցին մոտ գտնվող վրացի պարտիզանը, որ նույնպես նայում էր
հեռադիտակով: Արևմտակովկասյան մի տուր` ավելի քան մեկ մետր բարձրությամբ բաց
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շագանակագույն մորթով և երկու հաստ կոր կոտոշներով մի խոշոր այծքաղ հեռու
ցատկեց, հետո ևս մեկը:
-

Ինչ-որ բան վախեցրել է նրանց: Նրանք սովորաբար գիշերով են դուրս գալիս, -

ասաց կապիտան Վալերիան Տևզաձեն:
Տևզաձեն՝ դիմադրության քառասունիննամյա փորձառու մարտիկը, որն առանձնապես
մեծ սեր չէր տածում դեպի կոմունիզմը, և էլ ավելի վատ էր տրամադրված
գերմանացիների հանդեպ, ծանր մարդ էր` ազգասեր, վճռական և խիզախ: Նա ուներ
անդրդվելի հայացք, բեղեր և ուղիղ մեջտեղից կիսված կարճ, մուգ մազեր: Սև` վրացիները
սիրում էին այդ գույնը: Նրա հագուստը, ինչպես պարտիզաններից շատերինը,
սովորական գյուղացիական հագուստ էր՝ չհաշված վրացական ազգային սև չոխա
վերարկուն, որ նրան տվել էր մի տեղաբնակ գյուղացի: Լինելով բրդյա՝ այն տաք էր, իսկ
վրան կարված էին փամփշտակալներ փամփուշտները կրծքավանդակի վրա պահելու
համար` փամփուշտներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում պարզապես զարդարանք
չէին:
Կնունյանցը

նշան

արեց

իր

մարտիկներին

զգոն

լինել

և

պատրաստվել

գործողությունների: Կարելի էր լսել դանդաղ սլացող մեքենայի ձայնը, որի արգելակները
ճռճռում էին ափի երկայնքով ձգվող ոլորապտույտ փոշոտ ճանապարհի խոչընդոտների
միջով իր ճանապարհը բացելիս: Խոտի դեզ բարձած ժանգոտ հին բեռնատարը տեսանելի
դարձավ: Նա մի պահ հանգստացավ, հետո՝ այնքան էլ վստահ չէր: Ինչ-որ տարօրինակ
բան էր կատարվում:
«Գրողի տարած հողագործ, ի՞նչ է անում»:
Կնունյանցը մտածեց, թե ինչու էր վարորդը տեղափոխում խոտի դեզը մի ուղղությամբ,
որտեղ մի քանի կիլոմետրի վրա ոչ մի անասնապահական տնտեսություն չկար,
հատկապես բեռնատարով, երբ վառելիքն այդքան սուղ էր: Նա նայեց Տևզաձեին, բայց
վերջինս արդեն գիտեր:
-

Սա թակարդ է, գեներալ-մայոր:

Դա հետախուզական բեռնատար էր, որն ուղարկվել էր գերմանական շարասյուններից
առաջ: Երբ այն ավելի տեսանելի դարձավ, գեներալ-մայորը տեսավ դեզի տակ թաքցրած
դժգույն մետաղյա օբյեկտը` ծանր գնդացրի բույնը, որը պատրաստ էր պատասխանելու
ցանկացած սպառնալիքի:
-

Պարո՛ն, կարծես գերմանացի հետախույզներ են մոտենում:

-

Իրականացրե՛ք ծրագիրը, գեներալ-մայոր:

-

Այո՛, պարոն:

Պարտիզանները թեթև էին զինված և թվով գրեթե երեք անգամ զիջում էին ութ հարյուր
գերմանացիներին,

որ

դանդաղ

շարժվող

բեռնատարի

հետևից

հայտնվեցին

ճանապարհին: Սակայն պարտիզաններն առավելություն ունեին՝ գիտեին տեղանքը,
բարձր դիրքում էին գտնվում և անակնկալ էին հայտնվելու: Առաջին պայթյունն ուղեկցվեց
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բարձր դղրդյունով` արձագանքելով լեռներում, երբ բեռնատարը հասավ ճանապարհի
վրա թաքցված պայթուցիկներին: Փոշու հսկայական ամպը ցրվեց մի քանի վայրկյանի
ընթացքում, և երևաց շուռ եկած բեռնատարն ու ողջ մնացած գերմանացին, որ
հուսահատորեն փորձում էր գործի դնել իր ծանր գնդացիրը: Դա վերջինն բանն էր, որ նա
արեց, քանզի վերևի լանջերից դիպուկահարը ծակեց նրա պողպատե սաղավարտը:
Պարտիզանների ունեցած երկու ականանետները սկսեցին կրակել ակնհայտ խուլ
ձայնով: Նախքան թիրախի վրա ընկնելը փամփուշտները մեծ կամար կազմեցին
գերմանացիների

թիկունքում,

որտեղ

միանշանակ

գտնվում

էր

գումարտակի

հրամանատարությունը: Չնայած վերևից եկող կրակահերթին, հարյուրավոր գերմանացի
զինվորներ

սկսեցին

մագլցել

սարալանջը:

Գերմանացիները

լավ

էին

նախապատրաստված: Նրանք գիտեին, որ որոգայթի մեծ հավանականություն կար, և
նրանք այնքան համարձակ էին, որքան

գեներալ-մայորի տեսած յուրաքանչյուր

մարտնչող: Նյարդերին տեղի տալու ժամանակ չկար, այժմ պահն էր կյանքի համար
պայքարելու:
«Նրանք մեզ կճնշեն, եթե վերև հասնեն», - մտածեց Կնունյանցը:
-

Կրա՛կ, - հրամայեց նա:

Պարտիզաններն իրենց ծուղակը լավ էին պատրաստել: Գերմանացիները կփորձեին
ապաստան գտնել ժայռերում ականներով, լարերով և թակարդներով լեցուն փոսերում:
Գերմանական գնդացիրը կրակահերթ բացեց լանջի վրա: Փամփուշտները զարկում
էին

ծառերին

և

այն

ամենին,

ինչը

պատսպարված

չէր:

Սերժանտ

Գասպար

Հարությունյանի կողքին գտնվող մարտիկը հանկարծակի կանգ առավ և ընկավ: Նա
ընկավ ծնկների վրա, Գասպարը նույնն արեց, որպեսզի բռնի նրան: Մահացած զինվորի
բաց աչքերից արցունքի մի կաթիլ գլորվեց այտով ներքև, և նա ընկավ գետնին: Գասպարը
խաչակնքեց իրեն, երբ ընկերոջ արյունը վերքից թռավ իր համազգեստին: Նա ընկերոջը
պառկեցրեց գետնին և հայերենով ասաց.
-

Աստված հոգիդ լուսավորի:

Գասպարի միտքը պարզվեց մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունի ձայնից: Երկու
կողմերում էլ զինվորները ձայնապատառ գոռում-գոչում էին: Նա պատյանից դուրս քաշեց
իր Տոկարև ՏՏ-33 ռուսական ատրճանակը: Լվովի մոտ գերմանացիների հարձակման
հիշողություններն արթնացան: Փամփուշտները սլացան նրա կողքով ՝ ճեղքելով օդը: Նրա
տեսողությունը մշուշոտվել էր, իսկ ձեռքերը դողում էին, և նա պատահաբար ցած գցեց
ատրճանակի պահեստատուփը:
-

Ո՛չ, - բարկացած բացականչեց նա` հասկանալով, որ իր անփութությունը կարող

էր իր վրա թանկ նստել: Պահեստատուփն, ընկնելով գետնին, բախվեց իր զոհված ընկերոջ
ռուսական ՍՎՏ-40 կիսավտոմատ 7.62մմ-անոց հրացանին` գրեթե դանդաղեցված
կադրով:
«Ամեն դեպքում սա ավելի լավ է, քան ատրճանակը… հարկավոր է արագ գործել»:
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Սրտի տրոփյունով Գասպարն արագ գետնից բարձրացրեց հրացանը և կեչու հետևից
կրակ բացեց լանջով ներքև` առաջացող գերմանացիների վրա, որոնք ընդամենը հիսուն
մետր հեռավորության վրա էին: Նա զգաց իր ուսին հրացանակոթի բութ հետահարումը,
երբ առանց մտածելու արձակեց բոլոր տասը փամփուշտը: Չնայած հրացանի խցանմանը,
գերմանացի հարձակվողներից մեկը խիզախորեն վազում էր լանջով վեր` սվին-դանակն
ուղղած, պատրաստ մոտ տարածության վրա օգտագործելու մահացու սայրը: Նա ցնցվեց,
երբ Գասպարի համազարկը հարվածեց նրան, և հետ գլորվեց լանջն ի վար, մինչ մի ծառ
կանգնեցրեց նրա մարմնի գլորվելը: Այժմ մորուքավոր և իր բարձր հասակը լրացնող
ավելի ծանր կազմվածքով, քան երիտասարդ տարիներին էր, Գասպարն ամեն ինչով նման
էր պարտիզանի: Սակայն նա ատում էր սպանելը` նույնիսկ թշնամուն:
Տևզաձեն նման խղճահարություն չէր զգում գերմանացիների հանդեպ, ում գրոհում էր:
Նա նացիստների դեմ պայքարել էր լեհական մայրաքաղաք Վարշավայում` 1939թ.-ի
վերջում Լեհաստանի գրավման դաժան օրերին: Այժմ նա հանգիստ նռնակներ էր նետում
կիրճից` ծիծաղելով և հայհոյանքներ գոռալով թշնամուն: Մի երիտասարդ գերմանացի
հանկարծ իրեն նետեց սոճու ասեղներով ծածկված գետնին, երբ Տևզաձեի գցած նռնակը
պայթեց մոտակայքում: Վեր նայելով՝ նրա հայացքը հանդիպեց ասես հենց մահվան
հայացքին, որի գոտու վրա վրացական դաշույն էր պսպղում:
Գերմանացիների ծխացող գնդացիրն սկսեց օդը լցնել փամփուշտների բարձրաձայն
հնչյուններով, բայց Տևզաձեն արդեն մեկ ուրիշ նռնակ էր նետել, երբ թշնամին ընկել էր
գետնին: Դեղին լուսարձակմամբ ուժեղ պայթյունից երիտասարդ բեռլինցու կյանքն
ընդհատվեց, իսկ Տևզաձեն անվայել բառեր էր գոռում թշնամուն պարտության մատնելու
հաճույքից:
Գերմանացիների թիկունքում՝ ծառերի վրայից անտեսանելի դիպուկահարներն իրենց
գործն էին անում: Կնունյանցի և Տևզաձեի առաջնորդությամբ կովկասյան զինվորների
երկու դասակների կրակահերթը, չնայած դժվարություններին, գերմանացիներին գցեց
մոլորության մեջ՝ ստիպելով նրանց մտածել, թե պարտիզաններն ավելի շատ էին, քան
իրականում: Աղմուկը, որ նրանք անում էին, գոռալով իրենց ձայնի ամբողջ ուժով,
ահազդու էր: Գերմանացիները գլուխը բարձրացնելով` տեսան Տևզաձեի զարհուրելի
տեսքն իր ՊՊԴ-40 ինքնաձիգով: Սովորաբար կարգապահ գերմանացիները, բոլոր
կողմերից կրակահերթի տակ և առանց ղեկավարի, բարձրացրեցին ձեռքերը՝ հանձնվելու:
Գասպարը քարացել էր: Նա գիտեր՝ պայքարն անհրաժեշտ էր, բայց դա նրան ոչնչով
չէր մխիթարում: Նա առաջին անգամ էր հրացանով գերմանացու սպանել և զղջում էր դրա
համար՝ կանգնած նայելով ծառին հենված անշունչ մարմնին, որ ընդամենը մի քանի
վայրկյան առաջ լի էր կյանքով:
«Տղա` նա պարզապես շեկ մազերով տղա է՝ սարսափելի, կիսատ մնացած աղաղակը

դեմքին սառած»:
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Այլ բան էր ուղիղ նշանառությամբ մարդուն սպանելը և երկար շարասյան ընդհանուր
թիրախի վրա կրակելը: Գասպարը տեսավ իր թշնամու վախեցած հայացքը, երբ նրա
կյանքը մարեց մեկ վայրկյանում: Դա մի հայացք էր, որ նա երբեք չէր մոռանալու:
-

Իմ հաշվարկով գերմանացիները մոտ չորս հարյուր զոհ են տվել, և գրեթե նույնքան

էլ գերի ենք վերցրել, - ասաց Բաղրամյանը մռայլ տոնով:
Դիմադրության մարտիկները կիսաշրջան էին կազմել` մարշալն էլ կենտրոնում՝ մի
փոքր քարաբեկորի վրա կանգնած: Մի կողմում գերմանացիներն էին նստած կամ ծնկի
իջած պարտիզանների դասակի հսկողության տակ, որ զգուշությամբ հետևում էին իրենց
գերիներին:
-

Ցավոք ութսուն լավ մարդ կորցրինք այսօր: Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք

միայնակ չենք պայքարում:
Մարտիկներն ի նշան հարգանքի գլխարկները հանեցին և բոլորը միասին գլուխներն
իջեցրին:
-

Մենք այն ենք, ինչ կանք, բայց նացիստների դեմ դիմադրության ընդամենը մի

մասն ենք: Մեզանից յուրաքանչյուրի դիմաց, որ ի վիճակի է զենք կրելու, կան ավելի շատ
քաղաքացիներ, ովքեր իրենց կյանքը վտանգում են, որպեսզի մատակարարեն մեզ այն
ամենն, ինչի կարիքն ունենք պայքարելու համար: Նրանք խիզախ են, ինչպես մեզանից
յուրաքանչյուրը, հատկապես նրանք, որ ապաստան են տալիս մեր մարտիկներին: Նրանք
պայքարում

են

ազատության

համար

և

երազում

են

բռնազավթման

ճնշումից

ազատագրվելու մասին:
Բաղրամյանը շարունակեց հրամաններ տալ իր զինակիցներին.
-

Կապիտա՛ն Տևզաձե, թող գերմանացիները գերեզման փորեն զոհվածների համար:

Առավոտյան մի ջոկատ վերցրու և գերիներին Թբիլիսի տար: Այն առնվազն մեկ օր էլ դեռ
ազատ քաղաք կլինի:
-

Այո՛, պարոն:

-

Սերժա՛նտ Հարությունյան, գիտեմ՝ բոլորի համար էլ սարսափելի օր էր: Խնդրում

եմ, աղոթի՛ր մեր կորցրած մարդկանց հոգիների համար, ինչպես նաև զոհված
գերմանացիների: Նրանք էլ ընտանիքներ ունեին:
Գասպարն անձայն գլխով արեց և նայեց գերիներին, նրանցից շատերը վիրավոր էին:
Նրանք երիտասարդ էին, վախեցած և արյունոտ, մի քանիսն էլ իր կես տարիքին էին:
-

Այս երեկո տոնակատարություն չի լինի: Մենք կհիշենք մեր կորուստները:

Մարտիկները

դանդաղորեն

հեռացան,

որպեսզի

մթնշաղում

զբաղվեն

իրենց

ճամբարով` մի քանիսը վրաններ ու խարույկ էին պատրաստում, մյուսներն էլ հետևում
էին

գերիներին:

գեղեցկությունը

Կանաչ

ձարխոտի,

հակադրվում

էր

նոր

ծառերի
փորված

և

մարգագետինների

գերեզմանների

և

հանդարտ

վիրավորների

սարսափազդու տեսարանին: Շատերը պառկած էին ժամանակավոր պատգարակների
վրա, որպեսզի տեղափոխվեն Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի:
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Բաղրամյանը գիտեր, որ գերմանացիները կվերադառնան: Նա նաև գիտեր, որ
պարտիզաններն օգնության կարիք էին զգում այս հողերը պաշտպանելու համար:
Անվարժ երիտասարդներին լեռները պաշտպանելու ուղարկելը բավարար չէր լինի
գերմանացիների դեմ: Նա որոշեց իր ամենափորձառու և ավագ սպա Կնունյանցին
Թուրքիայով

ուղարկել

բրիտանական

Պաղեստին`

փորձելու

կապ

հաստատել

Դաշնակիցների հետ: Մարշալը հուսով էր, որ Դաշնակիցները կկարողանային զենք
տրամադրել կովկասյան դիմադրությանը:
Ընկածներին օրհնելիս Գասպարի առջևով անցան այստեղ գալու նրա երկար
ճանապարհորդության պատկերները: Նա վերհիշեց գերմանական ռազմագերիների
ճամբարում

իր

մեկամյա

ազատազրկումը,

նախքան

իրեն

կհաջողվեր

փախչել

ուկրաինական դիմադրության այն նույն ցանցի օգնությամբ, որն օգնել էր Բաղրամյանին:
Նա չէր հիշում պայթյունի ուժգին սպիտակ լույսը, միայն ճնշման ալիքի հարվածը, որ
ավերել էր մոտակա պահակատունը և նետել էր իրեն խցի մյուս կողմ: Բացի խորը վերքից,
որ նա ստացավ ոլորված և կոտրված փշալարե ցանկապատից, որը դաժանաբար
սպասում էր մթության մեջ դեպի ազատություն մագլցող զոհերին թակարդը գցելու
համար, նա այլևս ոչինչ չէր հիշում:
Ագարակատունը, ուր տարել էին նրան, Կիևից դեպի արևմուտք գտնվող Ժիտոմիր
կոչվող փոքր քաղաքի մոտ էր: Սկզբում Գասպարը չգիտեր, թե ինչ էր անելու: Դա
անծանոթ վայր էր, Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու: Տունն ու փոքրիկ
ախոռը, որտեղ նա քնում և թաքնվում էր, բնորոշ էին այդ շրջանին`ամուր սպիտակ
կրային լուծույթով ներկված աղյուսե պատերով և հաստ ծղոտե տանիքով: Ժիտոմիրում
տեղի ունեցած հատկապես մի իրադարձություն դուրս չէր գալիս նրա մտքից:
-

Գասպա՛ր, կարո՞ղ եմ վերքդ խնամել:

Գասպարը նայեց հողագործի դստերը: Անաստասիան երիտասարդ աղջիկ էր, իր
կարծիքով մոտ տասնութ տարեկան: Նրա հայրը սպանվել էր Կիևի ճակատամարտի
ժամանակ: Նա ուներ երկար, շագանակագույն մազեր` զարդարված փոքրիկ վարդագույն
և սպիտակ գարնանային ծաղիկներից պսակով, և գեղեցիկ դեմք` քթի վրա պեպեններով:
Նրա սպիտակ բլուզի թևքերն ասեղնագործված էին Ուկրաինայում տարածված կարմիր
նախշերով, որ կոչվում էին «վիշիվանկա»: Դրա վրայից նա հագել էր բաց յասամանագույն
ավանդական սարաֆան, որ առատորեն զարդարված էր ջուլհակահաստոցով մանված
դիպակով: Գասպարը նկատեց, որ նրա ձեռքին կար մի փոքրիկ զամբյուղ՝ ջրի սափորով և
սպիտակ կտորներով:
-

Իհարկե, հարգելի՛ս, - նա բարձրացրեց թևը և ցույց տվեց նախաբազկի վրայի խորը

վերքը:
«Նա քնքուշ է, շատ քնքուշ»:
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Նա արագ կռացավ և համբուրեց Գասպարին, ուղիղ շրթունքները: Գասպարը ցնցվեց:
Նրանից անուշ բուրմունք էր գալիս: Նա նաև զարմացավ, որ իր ներսում գլուխ
բարձրացրեց կիրքը: Անաստասիան կրկին համբուրեց նրան, այս անգամ՝ այտը:
-

Դու ինձ դուր ես գալիս: Այստեղ տղաներ չկան, - ասաց նա լայն ժպիտով:

Մի պահ Գասպարը չգիտեր ինչ անել: Նա չէր ցանկանում վիրավորել տանտերերին
կամ նեղացնել աղջկան և բռնեց նրա ձեռքը:
-

Զավա՛կս, ես սարկավագ եմ, - ասաց նա մեղմորեն: - Իմ կարծիքով՝ դու գեղեցիկ

աղջիկ ես, բայց գիտես, ես իմ սեփական զգացմունքներից առաջ պետք է ծառայեմ
մարդկանց:
-

Ներեղությո՜ւն, - բացականչեց Անաստասիան` երկու ձեռքով ծածկելով բերանը,

հասկանալով թե ինչ էր արել: Նա սկսեց հետ-հետ գնալ, որպեսզի փախչի այդ անհարմար
դրությունից: Գասպարը կանգնեցրեց նրան` մեղմորեն բռնելով ձեռքը:
-

Զավա՛կս, խնդրում եմ, մի՛ անհանգստացիր: Դու չէիր կարող իմանալ. ես զինվորի

նման եմ հագնված, այնպես որ երկու դեր եմ տանում: Այս ամենը միայն իմ ու քո մեջ
կմնա: Եթե ես չլինեի այն, ինչ կամ, շատ զգացված կլինեի քեզ նման գեղեցիկ աղջկա
ուշադրությունից:
Նա ժպտաց, և Անաստասիան էլ ժպտաց՝ հանգստանալով:
-

Լսի՛ր, Անաստասիա, ես պետք է Կովկաս վերադառնամ: Գիտե՞ս, թե ինչպես

կարող եմ դա անել:
-

Իհա՛րկե, մենք կարող ենք գնալ մեր հին մեքենայով:

-

Վստա՞հ ես, որ կարող ես տուն վերադառնալ դրանով:

-

Կանե՛շնո, - նա բացականչեց. դա ռուսերեն նշանակում էր «իհարկե»: - Ես

տասնինը տարեկան եմ: Ես դեռ տասնհինգ տարեկանից մեքենա եմ վարում
կոլտնտեսությունում: Խորհրդային երիտասարդներն ամեն ինչ կարող են անել:
-

Դե՛, հիասքա՜նչ է, եթե մայրիկդ համաձայնի: Բայց վախենամ՝ անախորժության

մեջ ընկնես:
-

Եթե որպես ընտանիքիս անդամ հանդես գաս, բռնվելու հավանականությունը

կնվազի…
Գերմանացիները ակնկալում էին, որ փախստականները գաղտնի կտեղափոխվեն
փոքր գյուղերի միջով, այնպես որ ավելի լավ էր անել անսպասելին: Գասպարը հագնվել
էր, ինչպես հողագործ, որը դստեր հետ կարտոֆիլ էր տանում շուկա: Այլ ժամանակներում
հարուստ գյուղատնտեսություն ունեցող այս մասերում մարդիկ դժվարությամբ էին
հայթայթում

անհրաժեշտ

պարենային

մթերքները,

այնպես

որ

Գասպարն

ու

Անաստասիան ողջունելի անցորդներ էին: Նրանք հին մեքենայով հասել էին Կիևի սուրբ
Սոֆիայի տաճարի առջևում գտնվող մեծ հրապարակ՝ իրենց հողոտ ձեռքերով,
գերմանացիների ճիշտ քթի տակ:
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Գասպարը և Անաստասիան ժամերով կանգնեցին տաճարի շողշողացող տասներեք
կանաչ և ոսկյա գմբեթների ներքո: Սպիտակ մազերով և սպիտակ խիտ բեղերով մի
ծերունի բանդուրայի` ուկրաինական ազգային գործիքի նվագակցությամբ գեղեցիկ
բալլադ էր երգում, ինչը Գասպարի սիրտը հույսով լցրեց:
«Միգուցե Ուկրաինան դեռ ծնկի չի եկել»:
Երբ ապրանքը գրեթե վերջացել էր, դիմակավորված զույգը ուղևորվել էր դեպի
հարավ-արևելք՝ Դոնի Ռոստով, Ազովի ծովի մոտ: Անաստասիան դրանից հեռու չէր
կարող գնալ, քանի որ Կովկասում պայքարը թեժ էր, այնպես որ նա պետք է վերադառնար:
-

Անփորձանք ճանապարհ, Տե՛ր հայր, - ասաց Անաստասիան:

-

Դու շատ խիզախ երեխա ես… Չէ՛, ոչ թե երեխա, այլ հերո՛ս:

Դրանից հետո Անաստասիան ձեռքով հաջողություն էր մաղթել ու գնացել` արագ
անհետանալով հին մեքենայից դուրս եկող սև ծխի ամպի ետևում:
Ներքուստ զգացած ցնցումից հետո, երբ Գասպարը տատանվում էր կրոնական
բնազդների և գերմանացիների ներխուժման ժամանակ պայքարելու անհրաժեշտության
միջև, նա գիտեր, որ դա չէր կարող նորեն կրկնվել, հակառակ դեպքում նա ողջ չէր մնա:
Անկախ իր պատրաստվածությունից՝ այժմ նա այլ կոչում ուներ` պայքարել: Ոչ թե
որովհետև ստիպված էր կռվել պարտված Կարմիր բանակի համար, որպեսզի իրեն Սիբիր
չուղարկեն, այլ որովհետև ինքն էր ուզում` Հայաստանի համար, Անաստասիայի նման
քաջ մարդկանց համար:
Վերջին չորս հարյուր կիլոմետրը Գասպարը քայլել էր` շարժվելով գիշերները
գյուղական տներից մինչև ախոռներ, մինչ շաբաթներ տևած ճանապարհորդությունից
հետո տեսել էր իր առջև վեր խոյացող հզոր Կովկասյան լեռները: Այդ օրը նա արտասվել
էր:
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ԳԼՈՒԽ 16: ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ
Նույնիսկ բռնազավթված լինելու փաստը չէր կարող բթացնել խանդավառությունը

Բոլշոյի կամ «Մեծ բալետ»-ի հանդեպ, որը իրավամբ աշխարհում ամենահայտնի
դասական պարերի թատերախումբն էր: Բոլշոյ թատրոնի շենքի ճակատը խոսում էր
հունական և հռոմեական ազդեցությունների մասին, ինչը հոնիական սյուներով մուտքը
դարձնում էր շքեղ: Հոյակերտ կառույցը կանգնած էր ավելի քան հարյուր քսան տարի և
համարվում էր Մոսկվայի խորհրդանիշը: Ինչ վերաբերում էր հենց Բոլշոյ բալետին, այն
ավելի հին էր, ձևավորվել էր 1776թ.-ին, նույն տարում, երբ Միացյալ Նահանգները
հռչակել էր էր իր անկախությունը:
Թագուհին զգում էր երաժշտության և պարի հաղորդած ոգևորությունը: Նա գիտեր, որ
իր բախտը բերել է, որ որպես պրոֆեսոր Գալիմովի հյուր՝ կարող է Բոլշոյում դիտել
Չայկովսկու

հայտնի

համապատասխանում

«Կարապների
էր

հարուստ

լիճը»:

Նրա

զարդարված,

սուտակագույն
ոսկե

նախշերով

զգեստը
կարմիր

վարագույրներին` գունային գամմա, որ օգտագործված շռայլորեն զարդարված ողջ
թատրոնում:
«Սա պարզապես գեղեցիկ է», - մտածեց նա:
Փոքր ֆլեյտայի մենանվագի մելամաղձոտ հնչյուններն ազդարարեցին փակման
տեսարանը: Երբ երաժշտությունն աստիճանաբար սկսեց ուժեղանալ, նա զգաց, թե
ինչպես թևերը փշաքաղվեցին:
«Սրանից ավելի ռուսական ոչինչ չկա»:
Գեներալ Շտուլպնագելն իրեն հանգստացած էր զգում երկար արշավից հետո, որ
սկսվել էր «Բարբարոսա» ծրագրի իրագործմամբ Ուկրաինայի և Կասպից ծովի
ուղղություններով և հետո շարունակվել դեպի Մոսկվա` ստիպելով Կարմիր բանակին
արագ նահանջել դեպի արևելք և հարավ: Ստալինի մահվան լուրը և Ստալինգրադում
գնդապետ-լեյտենանտ Կլաուս ֆոն Շտաուֆենբերգին Կարմիր բանակի վերջնական
կապիտուլյացիան հուզումնալից պահեր պարգևեցին: Սակայն դրանից հետո, նախկին
Խորհրդային

Միության

ողջ

տարածքում

տարածված

դիմադրությունը

բացի

անախորժությունից ոչինչ չէր առաջացնում:
Թեև գերմանացիները Կարմիր բանակը ջախջախել էին մեծ արհամարհանքով, և
Հիմլերի սարսափազդու գեստապոյականները և ՍՍ-ականները ռուս ժողովուրդին
քամահրանքով էին վերաբերվում, զավթիչները, կարծես, սիրում էին ռուսական արվեստն
ու դասական երաժշտությունը: Շտուլպնագելը և ֆոն Շտաուֆենբերգը ողջունեցին
ներկայացումը՝ տեղացիների նման խանդավառությամբ ծափահարելով:
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«Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ արվեստը կարող է կամրջել տարբերությունները»,
- մտածեց Շտուլպնագելը:
Վարագույրներն իջեցրին, և բալետի պարուհիները գլխավոր մենակատարների
առաջնորդությամբ դուրս եկան բեմ` ընդունելու ամբոխի հիացմունքը: Հրաշալի պահ էր,
գլխավոր դերակատարներին ծաղիկներ էին նվիրում:
Նվագախմբի շեփորների, փողերի և տրոմբոնի ձայնը, ծնծղաների ուղեկցությամբ,
ապշեցրեց բոլորին, քանզի խումբը սկսեց նվագել արգելված Խորհրդային հիմնը:
Թագուհին նայեց Գալիմովին: Նա լայն ժպտում էր: Հետո նա իր ուշադրությունը
կենտրոնացրեց բեմին մոտ գտնվող օթյակում նստած բարձրաստիճան գերմանացի
սպաներին` վախենալով նրանց արձագանքից:
«Օհ, սա նրանց կզայրացնի»:
Գերմանացի

սպաների

դեմքի

ուրախությունը

փոխվեց

ցնցման,

երբ

նրանք

հասկացան, թե ինչ էր կատարվում: Շտուլպնագելը զայրացած տեսք ուներ, իսկ
Շտաուֆենբերգը ուղղակի հիասթափված էր: Ամբոխը անշարժ կանգնած էր, ինչպես միշտ
էլ անում էին Խորհրդային հիմնը լսելիս, սակայն մարդկանց դեմքերն անակնկալ էին
արտահայտում: Ոչ ոք նման բան չէր սպասում, և բոլորն էլ Թագուհու նման մտածում էին,
թե ինչպիսին կլինի գերմանացիների արձագանքը: Շուտով նրանք կիմանային:
-

Բացատրի՛ր արարքդ, - պահանջեց Շտուլպնագելը նվագախմբի՝ բավականին

ճաղատ, միջին տարիքի, ակնոցավոր դիրիժորից, որ անվրդով կանգնած էր երկու հսկա
գերմանացի զինվորների միջև:
-

Դա իմ հիմնն է…

-

Դու գիտես, որ դա արգելված է. դրա համար դու խստորեն կպատժվես:

-

Գիտե՛մ: Ուղարկի՛ր ինձ համակենտրոնացման ճամբար, կամ գնդակահարության,

ինձ համար միևնույնն է, - ասաց Ալեքսանդր Մելիք-Փաշաևը` անհնազանդությունն
աչքերում և ձայնի մեջ:
-

Ի՞նչ նկատի ունես, թե քեզ համար միևնույնն է:

Ազգությամբ հայ Մելիք-Փաշաևը ծնվել էր Վրաստանում: Նա փոխարինել էր Բոլշոյի
նվագախմբի նախկին հրեա դիրիժորին` Արիյ Պազովսկուն, Գեստապոյի կողմից նրան
համակենտրոնացման ճամբար տանելուց հետո: Մելիք-Փաշաևին տարիներ շարունակ
անհանգստացրել էին գործընկերոջ վախճանի հանգամանքները: Նա հայտնի էր որպես
մեղմաբարո անձնավորություն, իսկ նրա ձեռքերը երգում էին երաժշտության հետ: Դա
առաջ էր: Այժմ նրա սիրտը լի էր նվաճողների հանդեպ ատելությամբ, իսկ հոգին լցված էր
վշտով:
-

ՍՍ-ն իմ գործընկերոջը տարավ՝ առանց պատճառի, իսկ ես քաղցկեղ ունեմ,

այնպես որ կարող ես անել ամենավատ բանը: Ես նվագախմբին ասել եմ, որ մեզ
թույլատրվել է նվագել հիմնը՝ որպես պատմական մասունք: Ես չեմ զղջում… Ընկերներիս
աչքերում ուրախությունը տեսնելուց հետո…
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-

Ի՞նչ:

-

Ասա՛ ինձ, գեներա՛լ, եթե Գերմանիան նվաճված լիներ Խորհրդային Միության

կողմից, արդյո՞ք քո ազգային հիմնը երգելու քաջություն կունենայիր:
Իրականում հոգու խորքում Շտաուֆենբերգը համաձայն էր դիրիժորի մտքերի հետ,
բայց քանի որ Հիտլերը լիակատար հնազանդություն էր ակնկալում, ներում չէր կարող
լինել:
-

Գիտե՛ս, չեմ կարող ավելին անել, քան օրինակ բերել քեզ:

«Ես ոչինչ չեմ կարող անել, եթե նույնիսկ հասկանում եմ նրա զայրույթը: Նա խիզախ,

սկզբունքների տեր մարդ է, բայց ես չեմ կարող այդ մասին ասել նրան»:
Մելիք-Փաշաևը գլխով արեց:
-

Տարե՛ք նրան… - հրամայեց Շտուլպնագելն ընկճված:

Երբ զինվորները բռնեցին դիրիժորի արմունկներից և միջանցքով ուղղորդեցին դեպի
ելք, լսվեց տավիղի նուրբ նվագի գեղեցիկ ձայնը, հետո միացավ հոբոյն իր

խուլ,

մելամաղձոտ տոներով, այնուհետև՝ բարձրաձայն ջութակները: Շտաուֆենբերգի մեջքով
դող անցավ, քանզի նա հասկացավ ակնարկը: Դանդաղորեն, մեկը մյուսի հետևից, լսվեցին
այլ երաժշտական գործիքների նոտաները, մինչև բոլոր երաժիշտները հրաժեշտ տվեցին
իրենց քաջ դիրիժորին:
Պատմության ֆակուլտետը Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի
մի մասն էր: Այն տարիներ առաջ կառուցվել էր համակենտրոնացման ճամբարի
բանտարկյալների կողմից: Ինչպես շատ այլ ուսանողներ, Թագուհին հարց էր տալիս, թե
ինչ էին արել մարդիկ նման ճակատագրի արժանանալու համար, բայց անձայն:
Ժամանակ էր պահանջվում վախը հաղթահարելու համար, նույնիսկ եթե գերմանացիները
չէին հետաքրքրվում խորհրդային բռնաճնշումների պատմությամբ: Գրեթե երեք տարի
առաջ բռնազավթումից հետո նրանք այլ

խնդիրներ ունեին, որոնց վրա պետք է

կենտրոնանային և տարբեր գաղտնիքներ, որոնք պետք է պահեին: Համալսարանն ինքը
մասամբ

վեր

էր

ածվել

ռազմական

հաղորդակցության

կենտրոնի`

ամենուրեք

նացիստական մեծ դրոշներով:
Ե՛վ Թագուհին, և՛ նրա ընկերուհի Սիլվան ցանկանում էին վերադառնալ Հայաստան,
բայց ռազմաճակատի առաջին գիծը ձգվում էր բարձրաբերձ Կովկասյան լեռներով:
Տարիներով նրանք սպասում էին Մոսկվայում` հուսալով փախչելու հնարավորության
մասին, երբ ապահով կլիներ:
Թագուհին գեղեցիկ, բայց հասարակ կապույտ զգեստով կանգնել էր իր ուսուցչի
աշխատասենյակում՝ մի քիչ զարմացած, որ վերջինս դասախոսությունից հետո կանչել էր
իրեն: Դա անսովոր էր: Նա նկատեց, որ պրոֆեսորը հագել էր իր ամենօրյա մուգ գույնի
կոստյումը, բայց այժմ նա ակնոց էր կրում:
-

Դուք ակնո՞ց եք կրում, պրոֆեսո՛ր:

-

Այո՛, վախենամ՝ սա փոփոխության նշան է… մենք բոլորս էլ ծերանում ենք:
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Պրոֆեսորը նայեց իր երեսունամյա ուսանողուհուն, արդեն կարելի էր նրան ոչ թե
ուսանող անվանել, այլ հայտնի գիտնական, ինչին Թագուհին, իրոք, արժանի էր: Որպես
ակադեմիկոս՝ նա հիանում էր այն աշխատանքով, որ Թագուհին կատարում էր վերջին
տասնմեկ տարիների ընթացքում, բայց որպես տղամարդ՝ մտածում էր, թե ինչու նա մինչև
հիմա ամուսնացած չէր: Թեև Թագուհին իր երկար, սև մազերը աշխատավորի նման
կապել էր, սակայն նրա բնական գեղեցկությունն ակնհայտ էր: Չնայած պրոֆեսորը
հասկանում էր. նա ինքն էլ երբեք ամուսնացած չէր եղել, քանի որ խիստ զբաղված էր՝
այցելելով հնագիտական մի վայրից մյուսը և խորասուզված էր իր գործի մեջ:
-

Թագուհի՛, ինձ պետք է, որ դու ուշադիր լսես: Այստեղ ոչինչ չի մնացել քեզ համար:

-

Ի՞նչ նկատի ունեք, պրոֆեսո՛ր Գալիմով:

-

Դու սովորել ես այն ամենն, ինչ կարող էիր սովորել այստեղ, և շատ շուտով

գերմանացիները մեզ այստեղից դուրս կշպրտեն: Չեմ ուզում, որ փորձությունների մեջ
ընկնես:
Պրոֆեսորը նորից կանգ առավ և ակնոցը դրեց իր առջև՝ սեղանին: Թագուհին
տարօրինակ

զգացողություն

ուներ,

քանի

որ

նրա

դեմքի

արտահայտությունից

հասկացավ, որ նա լուրջ էր խոսում: Նա միշտ էլ գիտեր, որ իր ապագան անորոշ է, բայց
այդ մասին պրոֆեսորից լսելը դժվար էր:
-

Բայց ես տեղ չունեմ գնալու, պրոֆեսո՛ր:

-

Խնդրում եմ, մտածի՛ր ապահովությանդ մասին: Բացի այդ էլ, մեզ պետք է մեկը, ով

կգլխավորի Իգնատև քարանձավի պեղումները: Քեզ համար այնտեղ ավելի լավ կլինի…
-

Պրոֆեսո՛ր, գիտեմ… Ես գիտեմ՝ Դուք ճիշտ եք, բայց ես չեմ ուզում լքել Ձեզ և

մյուսներին:
-

Ընկե՛ր, գնա մեր օրհնությամբ: Դու միշտ էլ օժտված ես եղել, և մեր մարդիկ քո

հմտությունների

կարիքն

իրադարձությունների

ունեն:

Այսօր

հետևանքներով,

մենք

այնպես

բոլորս
որ

չենք

ապրում
կարող

ենք

անցյալի

մոռանալ

մեր

պատմությունը:
-

Ճիշտ եք, պրոֆեսո՛ր:

-

Իմ ընկերներ՝ Ռիսաևների ընտանիքն, ապրում է քարանձավից ոչ հեռու՝ Սիմ

կոչվող գյուղում, նրանք կարող են հոգ տանել քո մասին: Նրանք շատ լավ մարդիկ են՝
բաշկիր ժողովուրդից: Թեև ես թաթար եմ, երկու ժողովուրդներն էլ ունեն թյուրքական
ընդհանուր արմատներ, և մենք լավ հարաբերությունների մեջ ենք միմյանց հետ:
Բաշկորտոստանն այնքան հետաքրքիր վայր է: Ես Սիմում մեծանալու հետ կապված շատ
հաճելի հիշողություններ ունեմ:
-

Լավ է հնչում…

-

Գիտե՛ս, Ռիսաևների ազգանունը գալիս է եվրասիական լուսանի ռուսերեն

անվանումից. դա ավելի քան մեկ մետր երկարությամբ խոշոր կատու է՝ բաց
կարմրաշագանակագույն մորթու վրա տարբերակիչ մուգ գծիկներով: Բացի քարանձավից,
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այնտեղ կան բավականին հետարքիր կենդանիներ և բնապատկերներ, որ, համոզված եմ,
կհետաքրքրեն քեզ:
-

Սպասիբո, պրոֆեսո՛ր:

Ավելի ուշ՝ երեկոյան Թագուհին այս ամենը քննարկեց Սիլվայի հետ: Որպես
բանաստեղծ, Սիլվան միշտ էլ կյանքին նայում էր փիլիսոփայական տեսանկյունից, և
Թագուհին գնահատում էր նրա խորհուրդը:
-

Սիլվա՛, պրոֆեսորն ասում է, որ ես գնամ Ուրալ, որտեղ հնագիտական վայր կա

ուսումնասիրելու: Նա ասում է, որ այստեղ՝ Մոսկվայում, այլևս ապահով չէ:
Սիլվան մոտեցավ իր ընկերուհուն և բռնեց նրա ձեռքը: Նրա հայացքը վճռական էր և
ձայնն աներեր:
-

Կյանքը լի է ոլորաններով ու շրջադարձերով, և սա քո ճամփորդության

պարզապես հերթական մասն է, Թագուհի՛:
-

Գիտե՛մ, բայց ես ուզում էի փորձել վերադառնալ Հայաստան:

-

Ինչպես և ես: Գիտես, կարծում եմ՝ ես կփորձեմ գնալ, եթե դու հեռանաս, չնայած դա

վտանգավոր է Կովկասում մղվող մարտերի պատճառով: Թագուհի՛, մինչև այժմ հաջողակ
եմ եղել: Մարդկանց, կարծես, դուր են գալիս իմ գրվածքները, և բացի դա, պատճառ չեմ
տեսնում, թե ինչու գերմանացիները պետք է ցանկանան վնասել բանաստեղծուհու: Լսի՛ր,
ինձ թվում է՝ պրոֆեսորն իրավացի է: Քեզ համար ավելի ապահով կլինի նրա ընկերների
հետ լինել և զբաղվել այն գործով, որը քեզ դուր է գալիս:
-

Սիրելի՛ Սիլվա, եթե Հայաստան հասնես, կարո՞ղ ես ընտանիքիս տեղեկացնել՝ ուր

եմ գնում, որպեսզի իմանան, որ ես ապահով եմ:
-

Կանե՛շնո, հենց առաջինը դրանով կզբաղվեմ, խոստանում եմ… Բացի այդ, տուն

հասնելու համար «եթե»-ներ չկան:
-

Հավատս չի գալիս, որ պետք է բաժանվենք: Առանց քեզ դժվար կլինի, Սիլվա՛:

-

Ուզում եմ մի բանաստեղծություն գրել, որպեսզի հիշեմ մեր՝ միասին անցկացրած

ժամանակը: Դու միշտ էլ ինձ հետ կլինես, Թագուհի՛:
Երկու ընկերուհիները գրկախառնվեցին և նախապատրաստվեցին հեռանալու՝
Թագուհին՝ դեպի արևելք, իսկ Սիլվան՝ դեպի հարավ:
Դեպի Կենտրոնական Ռուսաստան՝ Ուրալյան լեռներ Թագուհին ճանապարհորդեց
գնացքով, ոտքով և ձիակառքով: Չնայած գերմանացիները տարիների ընթացքում
ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ էին կատարում, ճանապարհները դեռ վատ
վիճակում էին: Նա ցնցված էր գյուղերում տիրող իրավիճակից՝ որոշ մարդիկ քաղցած ու
անօթևան էին, քանի որ տեղահանվել էին մարտերի ժամանակ:
«Չեմ կարծում, որ նման աղքատություն տեսած լինեմ կոմունիզմի ժամանակ: Այս

պատերազմը քաղաքացիներին նույնքան վնաս է հասցրել, որքան զինվորականներին»:
Թեև մարդիկ ավելի քիչ սնունդ ունեին, քան նախկինում, գյուղացիներից շատերը
Թագուհու նման ճամփորդներին տալիս էին՝ ինչ կարող էին: Կար ռուսական հին
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ասացվածք՝ «վերջին շապիկը տալ», որը նշանակում էր մարդիկ իրենց հյուրին
առաջարկում էին այն ամենն, ինչի կարիքը ճանապարհորդը կզգար. դա հյուրասեր
լինելու նշան էր: Գյուղացիների համար միանգամայն նորմալ էր հյուրին ուտելիք տալ
մինչև ճանապարհ ընկնելը, նույնիսկ եթե նա արդեն լավ կերել էր:

Թագուհու ճամփորդությունը (նարնջագույն), Գերմանիայի կողմից վերահսկվող
տարածք (սև), Ճապոնիայի տարածք (կարմիր)
Թագուհու 1500 կիլոմետր ճամփորդությունը տևեց ավելի քան մեկ ամիս: Նա անցավ
մերձմոսկովյան ճահճոտ դաշտերով, ալիքվող կանաչ մարգագետիններով, անտառներով
և բազմաթիվ գետերով: Նա մտածեց, թե որքան բարեբեր էր հողը, բայց դեպի արևելք
առաջանալու հետ ավելի ու ավելի քիչ մարդիկ էին հանդիպում, հատկապես տղամարդիկ:
Սիմ գյուղը ստեղծվել էր ռուսների կողմից մոտ երկու հարյուր տարի առաջ նույնանուն
գետի հատման վայրում, որն Ուրալից հոսում էր դեպի Սիբիր: Այդ ժամանակ ռուսներն
արագ մեծացնում էին իրենց ազդեցությունը դեպի Հեռավոր Արևելք: Թագուհին իր
նշանակման վայր հասավ հոկտեմբերի սկզբին՝ մի գեղեցիկ աշնանային օր: Սիմը
գտնվում էր մի շրջանում, որ այժմ կոչվում էր Բաշկորտոստանի գերմանական
ռազմական շրջան, որ տարածվում էր հիմնականում Ուրալի արևմտյան մասում՝
հյուսիսում աշխարհի ամենամեծ մարգագետնային տափաստաններից մինչև Ուրալյան
լեռների մոտ գտնվող Եկատերինբուրգ քաղաքը:
Վտանգավոր ժամանակներ էին, նույնիսկ համեմատաբար խաղաղ Ուրալյան
լեռներում: Թագուհին ուժասպառ էր եղել և շնորհակալ էր գյուղի մոտ իրեն դիմավորող
Ռիսաևների ընտանիքին, որ սպասում էին նրան Սիմ գետի վրայով անցնող փոքր քարե
կամրջի վրա:
-

Զդրավստվույտե, - Թագուհին ողջունեց չորս հոգուց բաղկացած փոքրիկ խմբին:
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-

Զդրավստվույտե, դու պետք է, որ Թագուհին լինես… Ես Ռավիլն եմ, իսկ սա իմ

ընտանիքն է:
«Նա բարի, մեղմ ձայն ունի», - մտածեց Թագուհին:

Թագուհին հանդիպում է Ռիսաևների ընտանիքին Սիմի մոտ
Սկսում էր մթնել, և դժվար էր տեսնել դիմագծերը, բայց Թագուհին գիտեր, որ Ռավիլը
երեսունինը տարեկան էր՝ չնայած նրա մաշկն ավելի մուգ էր և կնճռոտված, քան
տղամարդկանց մեծ մասի մաշկն այդ տարիքում: Նա մտածեց, որ դա, միգուցե, Ռավիլի՝
դրսում աշխատելու հետևանքն էր: Ռավիլը հագել էր ասեղնագործ օձիքով գեղեցիկ
կարմիր

վերնաշապիկ,

զարդարուն

ճարմանդով

գոտի,

սև

անդրավարտիք

և

համապատասխան կաշվե կոշիկներ ու մորթե գլխարկ, որ ծածկել էր նրա գլուխը: Բացի
նրա կոկիկ բեղերից, Թագուհին նրա արտաքինից ավելին չէր կարող ասել նրա մասին:
-

Շնորհակալություն

ճանապարհորդություն

էր,

ինձ

դիմավորելու

-

շնորհակալություն

համար,
հայտնեց

այնքան
Թագուհին

երկար
իրեն

հյուրընկալողներին:
-

Սա իմ կինն է՝ Մինսիլուն, իսկ նրա ձեռքի փոքրիկ բարուրում Դինիսլամն է: Նա

երեք ամիս առաջ է ծնվել:
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-

Բարի գալուստ Սիմ, Թագուհի՛: Ալեքսեյը մեզ ամեն ինչ պատմել է քո մասին: Նա

ասաց, որ «Վաստակավոր աշխատավորի» շքանշանով պարգևատրվելուց հետո դու
բավականին հայտնի ես հնագիտության շրջանակներում:
Գրեթե ամբողջությամբ գլուխը ծածկող բաց մանուշակագույն շարֆի տակ Թագուհին
բավականին պաշտպանված էր երեկոյան ցրտից: Մինսիլուն մայրաբար բռնեց Թագուհու
ձեռքը: Թագուհին տեսավ, որ նա երեսունն անց էր, ամուսնուց մի քիչ ավելի երիտասարդ,
բայց ուներ նույն մուգ մազերը և ասիական աչքերը: Նա շատ ավելի կարճահասակ էր, քան
Ռավիլը՝ չնայած վերջինս էլ Թագուհու համեմատությամբ այնքան էլ բարձրահասակ չէր:
Մինսիլուն հատուկ այս առիթի համար հագել էր գեղեցիկ կարմիր, կապույտ և սպիտակ
վերարկու՝ բաց կապույտ զգեստի վրայից, որը ոճով նման էր երկար ռուսական զգեստին,
որ կրում էր Թագուհին: Նրա ազգային գլխաշորը գրավում էր Թագուհուն: Այն ծածկում էր
նրա մազերը, իսկ ետևում երկար վերջավորություն ուներ: Այն զարդարված էր արծաթյա
մետաղադրամներով, որոնք միացված էին հոնքերի, կզակի և հետևի հատվածում:
-

Սպասիբո, Մինսիլո՛ւ, ես շնորհակալ եմ ձեր աջակցության և Ուրալում մնալու և

աշխատելու հնարավորության համար: Որքան ժամանակ է՝ այս ամենը երազանք էր: Իսկ
ս՞ա ով է:
Ռուսլանը՝ Մինսիլուի չորս տարեկան առաջնեկը, փաթաթվել էր մոր ոտքին՝ մի քիչ
ամաչելով Թագուհուց, այնպես որ չպատասխանեց: Թագուհին նկատեց, որ նա ուներ իր
մոր կլոր դեմքն ու հոր երկար թերթերունքները և դեմքի չարաճճի արտահայտություն:
Նույնիսկ Ռուսլանն էր հագել ավանդական հագուստ՝ հաստ մուգ կարմիր և
շագանակագույն պիջակ լայն, զարդարված գոտիով և երկար պոչով մորթյա գլխարկով:
-

Եկե՛ք տուն գնանք, որ կարողանանք քեզ տաքացնել: Դու պիտի որ քաղցած լինես, -

ասաց Մինսիլուն:
-

Այն հին մեքենայով ինձ այստեղ բերող մարդը մի քիչ պանիր էր տվել: Բոլորն

այնքան բարի էին… Աստվա՛ծ իմ, գյուղը բավականին փոքր է, այնպես չէ՞:
-

Կարծում եմ՝ հիմա մոտ երեք հազար մարդ կա այստեղ: Ենթադրում եմ, որ

Մոսկվայի հետ համեմատած այն շատ փոքրիկ է, բայց նախքան ռուս վերաբնակիչների
ժամանումը Սիմը շատ ավելի փոքր գյուղ էր, - ընդգծեց Ռավիլը:
Թագուհին գիտեր, որ բաշկիրները՝ Սիմի բնիկները, դարեր շարունակ խաղաղ ապրել
էին թաթարների, իսկ վերջերս էլ՝ ռուս վերաբնակիչների հետ: Թաթարները հիմնականում
հողագործներ էին, իսկ բաշկիրները՝ կիսաքոչվոր անասնաբույծներ մինչև վերջերս, երբ
նրանք էլ սկսեցին բնակություն հաստատել գյուղերում: Գալիմովը բացատրել էր
Թագուհուն, որ չնայած քոչվոր ցեղերը, ինչպիսիք էին բաշկիրներն ու ղազախները,
եղանակների փոփոխմամբ պայմանավորված,մշտապես տեղափոխում էին իրենց տունը,
նրանք գնում էին այնպիսի վայրեր, որտեղ արդեն կային զուգարաններ ու ջրի
հարմարություններ:
«Շատ հետարքիր կլինի ուսումնասիրել նրանց մշակույթը»:
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-

Սա այնքան հեռու է Մոսկվայից, - ասաց Թագուհին:

-

Ես երբեք այնտեղ չեմ եղել:

-

Իսկապե՞ս, Մինսիլու: Մոսկվան բավականին կարևոր քաղաք էր, բայց այժմ միայն

գերմանական տանկեր ու դրոշակներ ենք տեսնում:
-

Դրանք այստեղ էլ կան, ուղղակի ոչ այդքան շատ, - ասաց Ռավիլը՝ փոքրիկ

արահետով Թագուհու ճամպրուկները գետի մոտ գտնվող Ռիսաևների տուն տանելով:
-

Նրանք ավելի լավ են, քան Ուրալի մյուս կողմում գտնվող ճապոնացիները: Մենք

տարբեր տեսակի լուրեր ենք լսում Սիբիրից: Մահվան ճամբարներ, նման բաներ… Է՜հ,
իսկ ճամպրուկների մեջ ի՞նչ կա:
-

Ներողություն, նրանք մի փոքր ծանր են: Ես մի քանի գիտական սարքավորումներ

եմ բերել:
-

Ես էլ հուսով էի` խավիար է, - ասաց Ռավիլը քմծիծաղով:

Թագուհին տեսավ երկնքում թույլ նարնջագույն և վարդագույն երանգներով արագ
անհետացող վերջին լույսը և արդեն նշմարվող առաջին աստղերը:
«Ինչպիսի սառը, պարզ երկինք»:
Նա նայեց ընդամենը ութ մետր լայնություն ունեցող գեղեցիկ Սիմ գետին, որի
երկայնքով իրենք քայլում էին: Այն լեռներից ճանապարհ էր բացել գյուղի միջով՝ երկու
կողմում ծառերով և փոքր մարգագետիններով, որոնք մի քանի տեղում ոլորվելով՝
հասնում էին մինչև կամուրջը: Մոսկվայում անցկացրած տարիներից հետո նման բնական
միջավայրում սոճու բուրմունքով լի թարմ օդը շնչելը հաճելի էր: Այն հիշեցրեց նրան
Արենիի լեռնային զով օդը:
Քիչ լույսեր կային, որոնք գալիս էին նավթի լամպերից և վառարաններից՝
լուսարձակվելով փոքրիկ տներում, որ խումբ էին կազմել մթնող անտառի մեջտեղում:
Փայտի հոտ արձակող ծխի բարակ մի քուլա լողաց գյուղից մոտակա բլուրների վրայով:
Երբ սկսեցին մոտենալ տանը, Ռուսլանն առաջ ընկավ խմբից:
-

Ռուսլա՛ն, սպասի՛ր: Մթնում է, ինչ-որ բան չպատահի, - բացականչեց Մինսիլուն:

Ռուսլանը կանգ առավ և, երկչոտ նայելով, կանգնեց արահետին: Թագուհին մոտեցավ
փոքրիկ տղային, որը բռնեց նրա ձեռքը:
-

Ռուսլա՛ն, ես ու դու այնքան լավ ժամանակ կանցկացնենք, - ասաց նա: - Ես շատ

կուզեի, որ դու ինձ անտառի բոլոր գաղտնիքները ցույց տաս:
Ռուսլանը միայն ժպտաց. նրա մեծ մուգ աչքերն արտացոլում էին լուսնի լույսով
ողողված երկնքի լույսը: Արենիից հեռանալուց հետո առաջին անգամ էր, որ Թագուհին
ապրեց համայնքին պատկանելու և դրա մի մասը լինելու հաճելի զգացողությունը:
«Գյուղական կյանք: Ինչո՞ւ բոլորը չեն կարող այսպիսին լինել»:
Թագուհու

հեռանալու

ճանապարհորդությունն

հաջորդ

ավելի

օրը

դյուրին

Սիլվան
էր,

քան

էլ

մեկնեց

Թագուհունը,

Մոսկվայից:

Նրա

համենայն

դեպս

ճանապարհորդության առաջին մասը: Շարժվելով Պավելեցկի կայարանից՝ շոգեքարշն
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անշեղորեն անցավ այն նույն ճանապարհով, որով նա Մոսկվա էր եկել՝ ուղևորվելով դեպի
մի քաղաք, որը ժամանակին Ստալինգրադ էր կոչվել, իսկ այժմ նացիստական
բռնազավթման օրոք նորից կոչվում էր նախկին անվամբ՝ Վոլգոգրադ: Սիլվան անհարմար
էր զգում առաջին վագոնի սովորական փայտե նստատեղերին, բայց գոնե նա կարողացել
էր տեղ գտել: Դա, միգուցե, կապված էր գերմանացի զինվորների հետ, որոնց դուր էր եկել
քսանչորսամյա միայնակ կնոջ հետ ճամփորդելու գաղափարը: Սիլվան դեմ չէր
անցանկալի ուշադրությանը, քանզի նա միայն կենտրոնացած էր ապահով տուն հասնելու
վրա:
Ամբողջ գնացքը վեր թռավ սարսափելի ցնցումից, երբ զգացվեց ուժգին հարվածի
ձայնային ալիքը: Սիլվան կաթվածահար եղավ:
«Ի՞նչ է կատարվում»:
Պայթյունը տեղի ունեցավ վաղ առավոտյան՝ շարքից հանելով երկրորդ ուղևորատար
վագոնը: Պարտիզանները սխալ էին հաշվարկել պայթուցիկ նյութի դետոնացիան, բայց
գոնե գերմանացի զինվորներով լեցուն վերջին երեք վագոնները գծերից դուրս էին եկել:
Աղմուկն ահավոր էր: Պայթյունից սկզբնական ցնցմանը հետևող հսկայական մետաղյա
ճռնչոցն ու ճռճռոցը ազդանշանեցին ջախջախված վագոնների ընկնելը՝ ուղևորներին այս
ու այն կողմ շպրտելով: Կարճատև լռությունից հետո լսվում էր վիրավորների
աղաղակներն ու հառաչանքը:
«Ես դեռ գիտակից եմ, բայց այս ամենը, կարծես, երազ լինի, սարսափելի մղձավանջ»:
Թանաքի պես սև գիշերը, կարծես, կետադրական նշաններով ողողվեց անմիջապես
երկաթգծի մոտ գտնվող ծառերի հետևում թաքնված պարտիզանների՝ գնացքի շարժիչի և
Սիլվայի վագոնի վրա արձակած կրակահերթից: Փամփուշտների զարկերից փայտի
կտորներ թափվեցին Սիլվայի վերևում գտնվող վագոնի վրա, որտեղ նա պառկած էր այն
պահից, ինչ ընկել էր պայթյունից հետո: Նա սարսափած էր, դողում էր և ցնցված էր: Նրա
վագոնի գերմանացի զինվորները պատասխան կրակ բացեցին պարտիզանների վրա, մինչ
սպաները հրամաններ էին արձակում: Նրանք դուրս եկան երկաթգծերի վրա, որպեսզի
դիրքավորվեն գետնին՝ շոգեքարշի հետևում: Շարունակում էին լսվել վիրավորների
տնքոցները, մինչ մարդիկ պայքարում էին իրենց կյանքի համար:
Սիլվան ճայթյուն լսեց, այնուհետև օդը ճեղքող սուր ձայն, հետո պայթյուն:
Փոխհրաձգությունը լարված էր: Սիլվան կարող էր միայն փախչելու փորձի մասին
մտածել: Նրա ձեռքերը ցավում էին վագոնի փայտյա հատակին ընկնելուց, բայց նա
մտածելու ժամանակ չուներ: Աշխարհը պտտվում էր: Սիլվան սողաց դեպի վագոնի բաց
դուռը, որը քամուց զարհուրելի ճռնչոցով հետ ու առաջ էր ճոճվում, և ցատկեց գետնին:
-

Ա՜խ, - լացակումած բղավեց նա, երբ ոտքը ոլորեց երկաթուղու փայտակոճերի մեջ

գտնվող քարերի վրա և կրկին ընկավ:
Նա նույնիսկ չնկատեց, որ զգեստը պատռվեց: Ցավ չկար, նա միայն զգացողություն
ուներ, որ ոտքի հետ ինչ-որ բան այն չէր, երբ կաղալով գնում էր կռվի հակառակ
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ուղղությամբ՝ անցնելով ավերված վագոնների կողքով: Սիլվան ուղղակի կանգ առավ
մթության մեջ, հրաձգությունից մոտ հարյուր մետր հեռավորության վրա՝ իր զգացած
ցնցումից դողալով: Գիշերային օդը սառն էր՝ չնայած դեռ ձյուն չկար: Դա վերջին բանն էր,
որ նա հիշեց հարձակումից:
Վլադիմիրի քսան մարտիկներից բաղկացած խումբը երեք լավ մարդ կորցրեց, բայց
սպանեց Կովկաս ուղևորվող ավելի քան հարյուր գերմանացի զինվորների գնացքի վրա
հարձակման

ժամանակ:

Գերմանացիները

խելահեղորեն

փնտրում

էին

նրա

դիմադրության խմբի անդամներին՝ հարյուրավոր զինվորներով սանրելով տեղանքը:
Բարեբախտաբար, հարձակման ընթացքում զինվորները մթության մեջ չէին տեսել իրենց
վրա գրոհողներին, այնպես որ նրանց չէին կարող ճանաչել: Այնուամենայնիվ, Վլադիմիրը
գիտեր, որ պետք է հնարավորինս երկար ժամանակով ընդհատակ անցներ: Գեստապոն
ամենուրեք

էր:

Նույնիսկ

մի

անգամ

նրանք

եկան

ագարակատուն՝

փնտրելով

դիմադրության վիրավոր մարտիկների:
Երկար, սուր քթով և կզակին մեծ փոսով երիտասարդ գերմանացի սպան նկատեց
անկողնում վիրավոր պառկած Սիլվային:
-

Քույրս ընկել է ծածկապատշգամբից… նա միշտ էլ անփույթ է եղել, - ասաց

Տատյանան՝ կանխելով սպայի հարցը: - Մեր տղամարդիկ սպանվել են Ստալինգրադի
ճակատամարտի ժամանակ:
Սպան անթարթ նայեց Սիլվային, ինչը հավերժություն թվաց, այնուհետև հայացքն
իջեցրեց և շրջվեց դեպի Տատյանան: Նա հանեց գլխարկը և մատները տարավ շեկ մազերի
միջով՝ քորելով գլուխը, հետո նորից գլխարկը դրեց:
-

Նկատի

ունես

Վոլգոգրադը,

-

ասաց

նա՝

ակնարկելով

քաղաքի

անվանափոխությունը, և դուրս եկավ:
Տատյանան նրա գնալուց հետո սկսեց դողալ:
-

Շնորհակալություն… Շնորհակալություն Տատյանա… Այնքան վախեցա, - ասաց

Սիլվան հանգստացած ձայնով՝ փակելով աչքերը:
Վլադիմիրը
քառասունմեկ

հաջորդ
տարեկան

առավոտյան
էր,

սակայն

վերադարձավ
գիտեր,

որ

ագարակատուն:
գերմանացիներն,

Թեև

նա

ամենայն

հավանականությամբ, կհարցաքննեին նույնիսկ տարեցներին, և ավելի լավ էր ռիսկի
չդիմել: Լավ է՝ գոնե ագարակը մեկուսացած էր, և գերմանացիներն այնքան էլ հաճախ չէին
գալիս այս ուղղությամբ:
Հարձակումից հետո Վլադիմիրը երկաթգծի մոտ գտել էր Սիլվային ուշակորույս
վիճակում և գրկած տարել էր նրան, մինչև նա ուշքի էր եկել, այնուհետև վերջին մի քանի
կիլոմետրն օգնել էր նրան քայլել ձեռնափայտի օգնությամբ, որը կտրել էր կեչու ճյուղից:
Պարտիզանների առաջնորդը զգուշորեն տարել էր Սիլվային ծածկապատշգամբ և օգնեց
նրան նստել Տատյանայի կողքին՝ փայտե աթոռին: Նրան փաթաթել էին տաք
ծածկոցներով ցրտից պաշտպանելու համար: Նա դեռևս ցնցման մեջ էր, այնպես որ կարիք
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ուներ մի քանի օր հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու: Նախքան կրկին քուն մտնելը
նա ժպտաց Վլադիմիրին և շշնջաց՝ «շնորհակալություն»:
Տատյանան ինքն էլ վեց ամիս իր ընկերոջ խնամքի տակ էր եղել գերմանական
պարեկախմբի վրա հարձակման ժամանակ վիրավորվելուց հետո: Վլադիմիրը փայտե
տունը վերականգնել էր գերաններով, որ վերցրել էր այլ ավերված տներից, որոնցից մի
քանիսը մի քանի կիլոմետր հեռու էին: Դարբին լինելը օգտակար եղավ, երբ եկավ
խոհանոցի և բաղնիքի վերակառուցման ժամանակը:
Վլադիմիրն իր մեծ ձեռքերի մեջ առավ Տատյանային: Հսկա էր նա, բայց Տատյանան
միայն նուրբ փաղաքշանք զգաց, երբ նա դիպավ իր վզին և ուսերին: Տատյանան միայն
կարող էր հիանալ այս մարդով, ով իր ապաքինման ընթացքում հոգ էր տանում իր և իր
չորսամյա շիկահեր, կապուտաչյա դստեր մասին: Նա զգում էր, որ դեռ խոցելի է:
Նադեժդան ինքն իրեն ծիծաղում էր՝ ծածկապատշգամբում խաղալով Վլադիմիրի
պատրաստած փայտե տիկնիկով:
Տատյանան համբուրեց Վլադիմիրին, հետո նորից: Նրա աչքերը լի էին արցունքներով:
-

Տատյանա՛, ի՞նչ է պատահել, - հարցրեց նա:

-

Ես այնքան ցավ եմ տեսել, այնքան շատ կորցրել:

Նա թույլ ժպիտով նայեց Վլադիմիրին:
«Նա հավասարակշռված մարդ է՝ մարդ, որին, հավանաբար, չէի հանդիպի, եթե չլիներ

պատերազմը»:
-

Հիմա՝ կյանքիս ամենավատ ժամանակահատվածում, տեսնում եմ քո խնամքը և

սերը: Ես վախենում եմ քեզ էլ կորցնել:
-

Սիրելի՛ս, դու այն անձնավորությունն ես, ում ես փնտրում էի. ես չեմ հեռանա:

Ամեն դեպքում, այժմ ստիպված եմ մի քանի ամիս թաքնվել:
Սիլվան զարմացած էր, թե ինչպես կարող էին մարդիկ այսքան սիրով լինել, երբ
այնքան սարսափներ էին տեսել կյանքում:
-

Ես գիտեմ՝ դու լավ կին ես, - Վլադիմիրը Տատյանային իր գիրկն առավ, և նրանք

կրկին համբուրվեցին: Նադեժդայի անունը հույս էր նշանակում, և Տատյանան հենց դա էր
զգում:
Սիլվան ընդամենը մի քանի օր կարող էր իրեն թույլ տալ հանգստանալ, քանի դեռ
ձմեռային եղանակը ավելի չէր վատացել: Գոնե այժմ Վլադիմիրը կարող էր նրան օգնել
Կովկասյան լեռներ հասնել:
-

Շնորհակալություն օգնության համար, մարշա՛լ Բաղրամյան:

-

Իհարկե, Սիլվա՛, - պատասխանեց նա: - Ես հասկացա, որ դժվար ճամփորդություն

ես ունեցել: Դու խիզախ ես: Շատերը չեն, որ միայնակ նման ուղևորություն կձեռնարկեին
կռվի պայմաններում:
-

Ես ընդամենը մի հասարակ բանաստեղծ եմ, մարշա՛լ... Մի բանաստեղծ, ում

անհրաժեշտ էր հայրենիք վերադառնալ չորս տարի Մոսկվայում ստիպված մնալուց հետո:
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Ամեն դեպքում, ես չէի կարող այստեղ հասնել առանց դիմադրության մարտիկների
աջակցության:
-

Ես լսել եմ, որ նրանք հարձակվել են Ստալինգրադ գնացող գնացքի վրա, որի մեջ

էիր նաև դու:
-

Այո՛, մի փոքր զավեշտալի է, որ հենց այն մարդիկ, ովքեր ռմբակոծել էին գնացքը,

վերջում փրկեցին ինձ: Դա օգնեց ինձ հասկանալ, թե որքան հուսահատ է դարձել
պայքարը:
-

Սիլվա՛, ուզում եմ քեզ ներկայացնել սերժանտ Գասպար Հարությունյանին:

-

Բարի լույս, սերժա՛նտ: Ներեցեք, Դուք Արենիի՞ց եք:

Գասպարը նայեց կարճահասակ աղջկան կարճ, գանգուր մազերով, պարզ երկնագույն
զգեստով, որը մի փոքր հնամաշ էր դարձել այնտեղ հասնելու համար կատարած
ուղևորության արդյունքում: Այն փեշի մոտ մի փոքր կարկատված մաս ուներ, ինչը
գնացքից ընկնելու հետևանքով էր: Որքան էլ Գասպարը փորձեց, չկարողացավ հիշել
Սիլվային:
-

Բարի լույս, Սիլվա՛, հաճելի է… Այո՛, բայց, ներեցե՛ք, չեմ հիշում, որ նախկինում

հանդիպած լինենք:
-

Չեմ կարծում, որ մենք իրականում հանդիպել ենք, բայց իմ ընկերուհի Թագուհի

Ամատունին պատմել է ինձ Արենիից մի երիտասարդ սարկավագի մասին Ձեր անունով,
որ Նորավանքում և Երևանում համարձակվել էր չհնազանդվել իշխանություններին:
-

Թագուհի՞: Այո, ես գիտեմ նրան և Ամատունի ընտանիքին: Դուք նրան Արենիի՞ց եք

ճանաչում:
-

Ո՛չ, ես ապրել եմ Երևանում, բայց իմ և նրա ընտանիքները միասին են եղել

Վանում շատ տարիներ առաջ, մինչև հայերի տեղահանությունը: Թագուհին և ես միասին
սովորում էինք Մոսկվայում:
-

Ինչպե՞ս է նա:

Սիլվան ամեն օր մտածում էր, թե ինչով է զբաղված իր ընկերուհի Թագուհին:
-

Անկեղծ ասած՝ չգիտեմ: Հուսով եմ՝ լավ է: Նա մեկնեց Ուրալ, որտեղ պետք է

ապրեր մի ընտանիքի հետ. այնտեղ ապահով է, բացի այդ նա հնագիտական վայրեր պետք
է ուսումնասիրեր:
-

Սերժա՛նտ, հաջորդ շաբաթ Թբիլիսի պարեն տանելիս Սիլվային կվերցնես քեզ

հետ, - հրամայեց Բաղրամյանը:
-

Այո՛, պարոն:

-

Սիլվա, կարծում եմ, Թբիլիսիից կարող ես ինքնուրույն Երևան հասնել:

-

Այո՛, դա խնդիր չէ, շնորհակալություն, մարշա՛լ Բաղրամյան:

Սիլվայի ուղևորությունը դեպի Թբիլիսի չանցավ առանց միջադեպի: Միայն մեկ օրվա
ճանապարհ

էր

մնացել

դեպի

Վրաստանի

մայրաքաղաք,

երբ

պարտիզանները

ենթարկվեցին օդային հարձակման Ֆոկե-Վուլֆ ՖՎ-190 Շրայկ կործանիչ ինքնաթիռների
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կողմից, որ ճախրում էին Կովկասյան լեռների վրա՝ ասես զայրացած իշամեղուներ,
նույնիսկ ձմռանը, երբ եղանակները թույլ էին տալիս: Բարեբախտաբար, Գասպարն ու
դիմադրության մյուս մարտիկները շատ հմուտ էին բնական տեղանքը և ձնածածկ ծառերը
որպես պաշտպանական միջոց օգտագործելու մեջ, այնպես որ ոչ ոք չվնասվեց:
Թբիլիսին գրավիչ քաղաք էր՝ տեղավորված ձնածածկ ծառաշատ բլուրների վրա, որ
շրջապատել էին այն՝ ասես ամֆիթատրոն, և գետերով, որ անցնում էին նրա միջով,
ինչպես երակներ: Սիլվան մեկ թանկագին օր ուներ այնտեղ անցկացնելու: Քուռ գետին
նայող բնական տաք ավազանի մեջ ընկղմվելը դրախտի էր նման: Ավազանից արձակվող
գոլորշին տարածվում էր ձնածածկ բլուրների վրայով՝ ստեղծելով անիրական տեսարան:
Սիլվան փակեց աչքերը և թույլ տվեց իր մտքին սավառնելու. Հայաստանն այնքան էլ հեռու
չէր:
Գոլորշու միջով նա տեսնում էր հին վրացական և հայկական եկեղեցիները, որոնք
ներդաշնակորեն կանգնած էին կողք-կողքի՝ գետի մյուս կողմում ուղղաձիգ ժայռերի
վերևում տեղակայված Մետեխի կոչվող պատմական թաղամասում: Պատմությունն
ամենուրեք էր: Նա գիտեր, որ նույն գետը նաև հոսում էր Մցխեթի՝ հին վրացական Իբերիա
թագավորության մայրաքաղաքի կողքով:
Երեք օր հետո, վերջնականապես Երևան հասնելով՝ զգացմունքների մի ալիք
բարձրացավ Սիլվայի մեջ: Նույնիսկ ամիսներ տևած ճանապարհորդության նրա
գերհոգնածությունը մոռացվեց, երբ նա տեսավ վեր խոյացող Մասիսը՝ ոտքից գլուխ
պատված ձյունով: Դա նրա ճամփորդության վերջը չէր: Սիլվան պահեց իր խոստումը՝
գնալով Արենի՝ տեղեկացնելու Թագուհու ընտանիքին, թե որտեղ էր նա: Նա նկատեց, որ
գրեթե ոչինչ չէր փոխվել գյուղում՝ միայն, կարծես, մարդիկ էին քչացել: Ղուկասյանների
ընտանիքն առաջինը ողջունեց Սիլվային, երբ Արփայի վրայով անցնող այժմ ժանգոտ
կամրջի մոտ նա իջավ բեռնատարից, որը նստել էր գլխավոր ճանապարհի վրա:
-

Սիլվա՜, - կանչեց Արմինեն, երբ նա և Դմիտրին անցնում էին սառցապատ

կամրջով: - Բարի գալուստ:
-

Այնպես լավ է լինել տանը՝ Հայաստանում:

Բոլորը տաք բաճկոններ էր հագել Արենին շրջապատող սպիտակ հագած բլուրների
ցրտից պաշտպանվելու համար:
-

Սիլվա՛, այնքան ուրախ ենք տեսնել, որ անփորձանք վերադարձել ես, - ասաց

Դմիտրին: - Մենք էլ պարզապես գնում էինք քարանձավի մոտի հին խաղողի այգիներում
զբոսնելու՝ որպես մարզանք: Հաճելի է փոփոխության համար դպրոցից դուրս գալ. անցյալ
շաբաթ ցուրտ եղանակի պատճառով փակված էինք ներսում:
-

Հավատս չի գալիս, որ կարողացել ես կռիվների միջով անցնել, այն էլ այս

եղանակին, - ասաց Արմինեն: - Խնդրում եմ, մնա մեզ մոտ, եթե ցանկանում ես:
-

Շնորհակալություն, ընկե՛ր Արմինե: Ինձ շատ օգնեցին, և բախտս էլ բերեց, դա

հաստատ:
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-

Խնդրում եմ, ինձ պարզապես Արմինե անվանիր, Սիլվա՛: Դու արդեն ավարտել ես:

Դմիտրին դուր էր գալիս Սիլվային: Նրա շեկ մազերն ու մանկական կապույտ աչքերը,
Սիլվայի կարծիքով,

նրան հրապուրիչ տղամարդ էին դարձնում: Նույնիսկ նրա

անճարակությունը գրավիչ էր թվում: Սակայն նա ամուսնացած էր և երջանիկ:
-

Գիտե՞ս, թե որտեղ է Թագուհին: Երկար ժամանակ է՝ լուր չունենք նրանից: Նա լա՞վ

է, - հարցրեց Արմինեն:
-

Հուսով եմ… դրա համար էլ եկել եմ գյուղ, որ բոլորն իմանան, թե որտեղ է նա: Նա

պատրաստվում էր մեկնել Ուրալյան լեռների մոտ գտնվող Սիմ կոչվող գյուղ
հնագիտական պեղումների համար: Չգիտեմ՝ նրան դա հաջողվեց, թե ոչ, բայց Լոմոնոսովի
համալսարանի մեր դասախոսը պայմանավորվել էր մի ընտանիքի հետ, որը հոգ էր
տանելու նրա մասին: Ամեն դեպքում դա, պետք է որ, ավելի ապահով լիներ, քան
Մոսկվան:
-

Նկատի ունես պրոֆեսոր Ալեքսեյ Գալիմովի՞ն, - հարցրեց Դմիտրին:

-

Այո՛, նա Թագուհու դասախոսն էր:

-

Նա նաև իմ դասախոսներից մեկն էր… մի քանի տարի առաջ:

-

Դե, հուսամ՝ Թագուհին լավ է. գերմանացիների կողմից գրավված Ռուսաստանում

հեշտ չի կարող լինել այս օրերին, - ասաց Արմինեն մտահոգված: - Նայի՛ր, Ռուդիկն ու
Լիլիթը: Նրանք կհանգստանան, երբ Թագուհու մասին լուր ստանան:
Լիլիթը, Սիլվային տեսնելով, ձեռքով արեց, բայց զարմացավ՝ չտեսնելով իր դստերը:
-

Բարի՛ լույս, Սիլվա՛: Իսկ որտե՞ղ է Թագուհին: Նա լա՞վ է:

-

Բարի՛ լույս, Լիլի՛թ և Ռուդի՛կ: Թագուհին մեկնեց Ուրալյան լեռներ՝ իր դասախոսի

ընկերների

մոտ,

որպեսզի

հնագիտական

ուսումնասիրություններ

կատարի

այդ

կողմերում:
Լիլիթը սկսեց լացել: Ռուդիկը փորձեց մխիթարել նրան՝ գրկելով նրա փոքր մարմինը,
բայց նա շարունակում էր դողալ և անձայն հեկեկալ: Նա, որքան կարողացել էր, թաքցրել
էր իր ցավը, սակայն տարիներ շարունակ դստերից հեռու գտնվելն՝ առանց նրանից լուր
ունենալու, և այժմ էլ Սիլվային տեսնելը նրա զգացմունքները տակնուվրա արեցին:
-

Թագուհին խելացի է: Համոզված եմ՝ նա լավ ժամանակ է անցկացնում Ուրալյան

լեռներում, - մխիթարեց Սիլվան:
-

Նա շատ ընդունակ գիտնական է հիմա, Լիլի՛թ, կարևոր գործ է անում:

-

Գիտե՛մ, Դմիտրի: Ես ուղղակի կարոտել եմ նրան, - նա նայեց իր կողքին կանգնած

Ռուդիկին: - Փառք աստծո, որ մենք ամուսնացել ենք, թե չէ ես անտանելի միայնակ կլինեի:
-

Սիլվա՛, շատ շնորհակալություն, որ այս ամբողջ ճանապարհն անցել ես, որպեսզի

մեզ հայտնես Թագուհու մասին: Այժմ հարկավոր է նշել քո գալուստը:
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ԳԼՈՒԽ 17: ԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ
Նդայան, լաբորատորիայում երկար աշխատանքային օրից հետո, անհամբեր սպասում
էր Նյու Յորքի իրենց սիրած իտալական ռեստորանում Աբրահամի հետ հանդիպմանը:
Այսօր նրանց առաջին հանդիպման տարեդարձն էր՝ հնարավորություն անդրադառնալու
իրենց մեկամյա հարաբերություններին: Նա հագնվել էր առիթին համապատասխան՝
կրելով կոնգոյական ավանդական պայծառ գույներով երկար զգեստ: Հաճելի էր
Աֆրիկայից հեռու պահպանել իր մշակույթը, բայց նույնիսկ Նյու Յորքում դա
արժանանում էր որոշ մարդկանց սևեռուն հայացքներին:
«Որտե՞ղ է նա»:
-

Ների՛ր, որ ուշացել եմ, - ասաց Աբրահամը՝ շտապ ներս մտնելով ռեստորանի

դռնով և հանելով իր հաստ վերարկուն: - Այդ զզվելի հաշվառումը…
Աբրահամը մի պահ կանգ առավ՝ նայելով Նդայային, որը հիասքանչ էր իր դեղին,
կապույտ և մանուշակագույն զգեստով՝ ընդգծված երկար օղակաձև ականջողերով: Նա
այսօր զգաց, որ իր բախտը բերել է Նդայայի հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին անգամ,
երբ նրանք հանդիպեցին թատրոնում:
-

Աստված իմ, սիրելի՛ս, հիանալի տեսք ունես: Ես քեզ պատկերացնում եմ այս

զգեստով արևադարձային ջունգլիներում շրջելիս: Հուսով եմ՝ վերարկու բերել ես հետդ,
ցուրտ է դրսում:
Նդայան ժպտաց մի հետաքրքիր ձևով, կարծես Աբրահամը գուշակել էր արդեն:
-

Ամեն ինչ լավ է, սիրելի՛ս, ես նորություն ունեմ:

-

Ես էլ նորություն ունեմ:

Նդայան զարմացած էր և շատ հետաքրքրված:
-

Դու առաջինն ես:

-

Ո՛չ, Նդայա, առաջինը դու:

-

Լավ,

լավ…

Կոլումբիա

համալսարանը

համաձայնել

է

ինձ

Կոնգո

ուղարկելարևադարձային գոտիներից նոր դեղամիջոցներ ուսումնասիրելու: Հիանալի
նորություն է, այնպես չէ՞: Ես կարող եմ այցելել իմ հայրենի երկիր:
Աբրահամի սիրտը կանգ առավ: Նրա դեմքը գունատվեց, և բերանն ակամա բացվեց:
-

Ինչ որ բան այն չէ՞, Աբրահամ: Ո՞րն էր քո նորությունը:

-

Դա… դա ուղղակի այն էր, որ ես պատրաստվում էի…

Աբրահամն անփութորեն երկարեց ձեռքը և ցուցադրեց փոքրիկ կարմիր տուփը:
-

Ուզում էի նշել այս օրը և խնդրել քեզ… դառնալ իմ կինը: Իսկ այժմ դու հեռանո՞ւմ

ես:

221

Նդայան առաջ եկավ ևերկու ձեռքով բռնեց Աբրահամի ձեռքերը, բացեց տուփը, որի
մեջ երևաց գեղեցիկ եզակի ադամանդով մատանին:
-

Սիրելի՛ Աբրահամ, ես քեզ սիրում եմ, լսո՞ւմ ես ինձ: Կսպասե՞ս ինձ չորսամիս,

մինչևկավարտեմ այդ ուսումնասիրությունները: Տարիների աշխատանքից հետո ես պետք
է անեմ սա: Ների՛ր, փչացրի այս պահը, - նա նայեց Աբրահամին ժպտացող աչքերով, …բայց պատասխանն այո է:
Աբրահամը գրկեց Նդայային՝ գրեթե բարձրացնելով նրան գետնից՝ ի զարմանս
ռեստորանի մյուս հյուրերի:
-

Իհարկե, սիրելի՛ս, ես կսպասեմ, բայց արդյո՞ք այնտեղ ապահով է:

-

Փիթերը գալիս է ինձ օգնելու: Ամեն ինչ լավ կլինի, մի՛ մտահոգվիր: Կոնգոն իմ

տունն է:
-

Փիթերը գալիս է քեզ հե՞տ: Միայն այնպես արա, որ նա քեզ հեռու չփախցնի:

-

Դու ինձ համար միակն ես, սիրելի՛ս: Մենք օր կնշանակենք հաջորդ տարի մարտ

ամսին, երբ վերադանամ:
-

Ի նկատի ունես գարնա՞նը:

-

Այո՛, ես սիրում եմ տարվա այդ եղանակը… ամեն ինչ նոր է և թարմ: Այն կհիշեցնի

ինձ իմ նոր կյանքն այստեղ քեզ հետ:
Աբրահամը ոչինչ չասաց, նա պարզապես գրկեց իր հարսնացուին: Նա դանդաղ
արտաշնչեց՝ զգալով Նդայայի տաքությունն իր գրկում:
-

Սա այնքան էլ այն կախարդական պահը չի, որ ես պլանավորել էի, բայց գիտեմ՝

որքան կարևոր է աշխատանքդ քո և իշխանությունների համար:
-

Շնորհակալությո՛ւն, Աբրահա՛մ, դա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի: Դու և իմ

մորաքույր Նյոտան միակն եք, որ իսկապես հասկանում եք ինձ:
Աբրահամը համբուրեց իր հարսնացուին և քնքշաբար սեղմեց նրա հետույքը:
-

Ես աշխարհի ամենասեքսուալ կինն եմ ունենալու:

-

Իսկ ես՝աշխարհի ամենաաջակցող ամուսինը:

Նդայայի համալսարանական նախագիծը ֆինանսավորվում էր Միացյալ Նահանգների
կառավարության կողմից, որ հետաքրքրված էր զինվորականներին օգնելու համար նոր
դեղամիջոցներ ստեղծելու մեջ: Դա այնպիսի ժամանակ էր, երբ բանտարկյալներին
հարցաքննելը հասարակ բան էր:

«Ճշմարտության դեղամիջոցների» կարևորությունն

առաջին անգամ քննարկվել էր երեսունականներին ամերիկացի նյարդաբան դոկտոր
Բլեքվենի կողմից, և այժմ կառավարությունը նպատակ էր դրել օգտագործել այս
տեխնիկան, եթե կարողանար:
Մի քանի շաբաթ անց, առևտրային նավի տախտակամածին նստած՝ Փիթերը փորձում
էր պահպանել ինքնատիրապետումը՝ չնայած ստամոքսը տակն ու վրա էր լինում: Վերջին
ճայերը մնացել էին հետևում, և այժմ նա միայն առջևում տեսնում էր անծայրածիր մուգ
կապույտ օվկիանոսը, մինչ ալիքներն անընդհատ ռիթմով օրորում էին նավը:
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«Դանդաղ շնչառությունը պիտի որ օգնի: Գրողը տանի, հավատս չի գալիս, որ ինձ

այսքան վատ եմ զգում»:
-

Ի՞նչ է պատահել, Փիթե՛ր, - հարցրեց հետաքրքրասեր Նդայան՝ նայելով նրա

գունատ դեմքին:
-

Ամեն ինչ լավ է, շնորհակալությո՛ւն:

-

Բայց դու մի քիչ գունատ տեսք ունես…

-

Նդայա՛, ես նավարկում էի այսբերգների կողքին Արկտիկայի շուրջ, երբ դու դեռ

երեխա էիր: Երևի տաք եղանակն է վրաս ազդում:
-

Լավ է, որ դու ինձ կօգնես իմ ուսումնասիրություններում: Ես քեզ կծանոթացնեմ իմ

ժողովուրդի հետ:
-

Ես անհամբեր սպասում եմ դրան, Նդայա. այն ժամանակվանից, երբ առաջին

անգամ նկարագրեցիր Աֆրիկայի արևադարձային ջունգլիները, ես ուզում էի գնալ
այնտեղ՝ ուսումնասիրելու Կոնգոյի բնիկներին: Դա կլինի մի աշխարհ, որը լիովին
տարբերվում է իմ ապրած ցուրտ միջավայրից:
Նդայան մտածեց իր փեսացուի մասին, և մի պահ զղջաց, որ նա չէր կարողացել
ընկերակցել իրենց այս ուղևորության ընթացքում: Հանդիպման օրից հետո առաջին
անգամ էր, որ նրանք մեկ օրից երկար ժամանակով էին բաժանվում իրարից:
-

Արդեն կարոտել եմ Աբրահամին:

-

Նա լավ մարդ է:

-

Դեմ չե՞ս լինի, եթե հարցնեմ, թե ինչու չես ամուսնացել, Փիթե՛ր:

-

Կարծում եմ՝ ես միշտ էլ չափից դուրս կենտրոնացած եմ եղել համալսարանում իմ

կյանքի վրա: Դժվար է գտնել մեկին, որ կհասկանա քեզ՝ որպես գիտնականի:
«Դա մի փոքր գոռոզ է հնչում, - մտածեց Նդայան: - Դու իսկապես կյանքում կարիք

ունես մեկի, ով քեզ կօգնի հասկանալ, թե ինչն է իսկապես կարևոր»:
-

Դե, ես համոզված եմ, որ շատ կանայք երջանիկ կլինեին նման խելացի ամուսին

ունենալ: Իսկ դու անգամ այս խիստ կոստյումով վատ տեսք չունես:
-

Շնորհակալ եմ, Նդայա՛, հաճելի է դա քեզանից լսելը:

-

Չգնա՞նք ճաշելու:

-

Իհա՛րկե, մի ամբողջ ոչխար կուտեի:

Այդ պահին Փիթերը տարօրինակ արտահայտություն ուներ իր դեմքին՝ կարծես
սառած լիներ: Նրա ստամոքսը լավ չէր, և երբ շրջվեց, որ հենվիբազրիքին, փսխեց: Ոչ թե
մեկ, այլ երեք անգամ. նա սաստիկ դողում էր:
-

Ես լավ եմ, լավ եմ, - բացականչեց Փիթերն ամոթահար՝ քաղաքավարությամբ

հրաժարվելով Նդայայի օգնությունից, և ձեռքը տարավ դեպի գրպանը թաշկինակ հանելու
համար:
-

Լավ, հիմա դու երկո՛ւ ոչխար պետք է ուտես, - ասաց Նդայան քմծիծաղով: - Դե՛,

արի քեզ ներքև հասցնենք:
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Առևտրային նավն իր առաջին կանգառը կատարեց Լագոսում՝ արևմտաաֆրիկյան
երկիր Նիգերիայում, որը դեռևս բրիտանական գաղութ էր հանդիսանում: Վառ կանաչ
ափամերձ ջունգլիներն այնքան տարբեր էին դատարկ թվացող օվկիանոսից, որտեղ
նրանք նավարկել էին վերջին տասը օրվա ընթացքում: Նդայան ոգևորված էր՝ կրկին
տեսնելով Աֆրիկան, բայց նրանք Լագոսում երկար չէին մնալու, քանի որ նավը ափի
մոտով առաջ էր ընթանում՝ վաճառելով բեռները:
-

Զգո՞ւմ ես հոտը, Փիթե՛ր: Հիասքա՜նչ է: Ջունգլիների թարմությունը և թռչունների

երգը հրաշալի են:
Փիթերը խորը շունչ քաշեց, բայց միայն օդի աղիությունը զգաց:
-

Այնքան էլ չէ, բայց, երևի, դու ես սովոր դրան:

Քրտինքն անդադար կաթում էր Փիթերի ճակատից, երբ երեկոյան շոգն իջավ նավի
վրա: Նա դժվարանում էր հարմարվել արևադարձային խոնավությանը: Այն ճնշող էր,
ամեուրեք էր. ասես կապարե մի ծանրություն սեղմում էր նրան, և միայն ծովի զեփյուռն էր
ժամանակավոր հանգստացում բերում:
«Լավ է՝ գոնե ջրերն այստեղ հանգիստ են»:
-

Կարծում եմ՝ ափի երկայնքով մինչև կոնգոյական Լեոպոլդվիլ նավահանգիստ

հասնելը մենք ևս մեկ կանգառ ունենք, - ոգևորված ձայնով ասաց Նդայան:
-

Ես կարդացել եմ, որ Լագոսը եղել է Աֆրիկայից դեպի Միացյալ Նահանգներ

ստրուկների խոշոր առաքման վայր: Հազարավոր ստրուկների համար Աֆրիկայի մասին
վերջին հիշողությունն այս նավահանգիստն էր, երբ նրանց այլ ապրանքների նման բարձել
էին առագաստանավերի վրա:
-

Աբրահամի ծնողները ստրուկներ են եղել, որոնց Լագոսից ուղարկել են

Միսսիսիպիի բամբակի դաշտերում աշխատելու: Նույնիսկ իմ տատիկին ու պապիկին են
Կոնգոյից տարել՝ չգիտենք, թե ուր… Դա այնքան տխուր է, Փիթեր:
-

Մարդկության խոշոր գաղթերի իմ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ

դրանցից շատերը եղել են վատ պայմանների պատճառով՝ կա՛մ մարդկանց սպառնալիքի
տակ ստիպել են ճանապարհորդել, կա՛մ նրանք ստիպված են եղել տեղափոխվել սնունդ և
ջուր գտնելու ակնկալիքով:
-

Կարծում եմ՝ դու ճիշտ ես. նայիր իմ օրինակին: Ես երկու անգամ ստիպված էի

փախչել գերմանացիներից:
-

Քանի որ խոսեցինք գերմանացիների մասին, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կպատահի, երբ

Լեոպոլդվիլ հասնենք:
-

Դա իմ տունն է, Փիթե՛ր՝ հանգիստ, փոքրիկ արևադարձային քաղաք Կոնգոյի

դելտայի մոտ: Ամեն ինչ լավ կլինի:
Նավարկելով Աֆրիկյան ափի երկայնքով դեպի հարավ-արևելք՝ Նդայան և Փիթերը
տեսան մի խոշոր, կոնաձև լեռ, որն ափի արևադարձային անտառներից վեր էր խոյանում
մինչև ավելի քան չորս հազար մետր բարձրությամբ հողմահարված մերկ գագաթը. սա
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կրակի և սառույցի, ձյան և լավայի հոսքի մի վայր էր: Արևմուտքում օվկիանոսի վրա մայր
մտնող արևն ուժգին նարնջագույնով էր ներկել լեռան մոտի ամպերը՝ լեռանն այնպիսի
տեսք հաղորդելով, կարծես, այն ժայթքում էր:
-

Դա հրաբո՞ւխ է, - հարցրեց Փիթերը:

-

Այո՛, Կամերուն լեռն է: Մենք դրա մասին սովորել ենք Միսիոներական կայանում՝

աշխարհագրության դասին:
-

Ես կարդացել եմ, որ հին ժամանակներում Հյուսիսային Աֆրիկայից մի

ճանապարհորդ՝ անունը Հաննո Ծովագնաց, նավարկել է այստեղով մոտ երկու հազար
հինգ հարյուր տարի առաջ:
-

Նրանք Հյուսիսային Աֆրիկայից այսքան եկե՞լ են:

-

Նա եկել է Թունիսից, չնայած հին ժամանակներում այն Կարթագեն էր կոչվում:

-

Նրանք պիտի որ շատ համարձակ լինեին, որ փայտե առագաստանավերով անցել

են այդ տարածությունը:
-

Հաննոն գրել էր ինչ-որ կղզում «չզարգացած» մի ժողովուրդի հայտնաբերման

մասին, որ հեշտությամբ մագլցում էին: Նա նրանց կոչեց «գորիլլա»:
-

Նրանք գորիլլաներին մարդկանց տե՞ղ են դրել: Հետաքրքիր է… Դա պետք է որ

բացահայտումների զարմանալի ճանապարհորդություն լիներ, - խորհրդածեց Նդայան:
Լեոպոլդվիլի նավահանգստում գերմանացի մաքսային պաշտոնյան նայեց Փիթերի
անձնագրին. նրա շարժուձևը բավականին տհաճ էր: Նա խառնեց ճամփորդական
փաստաթղթերը, ասես, չգիտեր՝ ինչ անել դրանց հետ: Նդայան ֆրանսերենով խոսեց
գերմանացուն օգնող կոնգոյացի սպայի հետ՝ հարցնելով, թե ինչն էր խնդիրը:
-

Ուղղակի ձևականություններ, - պատասխանեց կոնգոյացի սպան: Դա շատ հեռու

էր ճշմարտությունից:
-

Իսկ Դո՞ւք, - գերմանացի սպան հարցրեց Նդայային՝ պահանջելով նրա

փաստաթղթերը: - Սա նոր անձնագիր է Միացյալ Նահանգներից, բայց Դուք այստե՞ղ եք
ծնվել:
-

Սթենլիվիլում, այո՛… Ես ճամփորդում եմ ամուսնուս հետ: - Փիթերի ճակատը

կնճռոտվեց

այս

անակնկալ

հայտարարությունից,

բայց

նա

կարողացավ

պահել

սառնասրտությունը:
-

Իսկապե՞ս: Ապա ինչո՞ւ ամուսնական մատանի չեք կրում, - գերմանացու սևեռուն

հայացքը ծակեց Փիթերին: Նա սաստիկ քրտնում էր, ինչպես միշտ:
-

Վախենամ՝ շատ շոգ է այստեղ կրելու համար, - հակադարձեց Փիթերը՝

մոտեցնելով Նդայային դեպի իրեն, թևը նրա գոտկատեղին անցկացնելով:
«Հաճելի զգացում է», - մտածեց նա: - «Նա գեղեցիկ է: Միգուցե… Ո՛չ, դա կլինի

Աբրահամի վստահության սոսկալի չարաշահում»:
Նդայան կենտրոնացած էր այն բանի վրա, որ չմատնի իր անհանգստությունը: Նա
միայն պետք է իրեն հանգիստ պահեր և ժպտար:
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Գերմանացի մաքսային պաշտոնյան թերահավատորեն բաց թողեց զույգին: Նդայան
թեթևացած շունչ քաշեց: Նա չէր էլ պատկերացնում, որ Առանցքի երկրների հաղթանակը
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում այսպես կփոխեր մոլորակի նույնիսկ այս
հեռավոր անկյունը: Դռնապանները թանկի-թանկ-թանկ ձայնով նրանց ճամպրուկները
սայլակով քաշում էին երերուն փայտե նավամատույցով, երբ Նդայան լսեց սպասող
շոգենավի ծանոթ ձայնը:
Փիթերը հիացած էր: Կոնգո գետով ճամփորդությունը նրա համար, կարծես,
հեքիաթային աշխարհ լիներ: Նդայայի մոտդա հայրենի տան հետ կապված խորը
զգացմունքներ արթնացրեց, բայց, միևնույն ժամանակ, սա այլևս նրա տունը չէր: Շատ
արցունքներ գլորվեցին, երբ Նդայան տեսավ Նյոտային Սթենլիվիլի մոտի գյուղում: Նրանց
ժամանման մասին ոչ ոք տեղեկացված չէր, այնպես որ Նդայայի և Փիթերի ժամանումը
մեծ անակնկալ էր մորաքրոջ համար:
-

Մորաքո՛ւյր Նյոտա, սա իմ գիտական գործընկերն է՝ դոկտոր Փիթեր Քափիկը: Նա

Կանադայից է:
-

Դե ինչ, հաճելի է ծանոթանալ, Փիթե՛ր: Ինչպես երևում է, քո այդ գունատ, սպիտակ

մաշկը մի քիչ աֆրիկյան արևի կարիք ունի: - Նդայան թարգմանեց ողջույնի խոսքերը
ֆրանսերենից անգլերեն՝ ամեն դեպքում բաց թողնելով լրացուցիչ մեկնաբանությունը, որ
հանկարծ Փիթերը սխալ չհասկանար մորաքրոջ կատակը:
-

Սթենլիվիլն իսկապես հետաքրքիր վայր է, ինչպես Նդայան էր նկարագրել: Ես

անհամբեր սպասում եմ իրական ջունգլի այցելելուն:
-

Փիթե՛ր, մենք այնքան հպարտ ենք մեր Նդայայով: Նա այնքան հեռու է գնացել այս

վայրից և իր ուսման մեջ: Ես շատ ուրախ կլինեմ ցույց տալձեզ իմ իմացածը, որպեսզի
օգնեմձեր հետազոտությանը:
-

Իսկ որտե՞ղ է այն Աբրահամը, որի մասին գրել էիր ինձ:

-

Ես այնքան ուրախ եմ, որ ստացել ես նամակներս: Համոզված չէի, որ կստանաս,

մորաքո՛ւյր… Աբրահամը պետք է իր Նյու Յորքի խանութինհետևի: Կարծում եմ՝ նա
ցանկանում էր գալ, բայց սա համալսարանի կողմից ֆինանսավորված նախագիծ է: Ամեն
դեպքում,այս ամենն ընդամենը մի քանի ամսով է: Մենք պատրաստվում ենք
ամուսնանալ, երբ ես վերադառնամ:
-

Ի՞նչ: Դու այնպե՛ս լի ես անակնկալներով:

Նդայան Նյոտայի խոսքերը թարգմանեց Փիթերին:
-

Նրանք հիանալի զույգ են, - ասաց նա:

-

Հիմա մենք պետք է տոնենք, Նդայա՛:

-

Լավ, մորաքո՛ւյր, դա զվարճալի է հնչում, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ Փիթերին

Միսիոներական կայանը ցույց տալ:
Նդայայի հեռանալուց հետո կայանում մնացած աղջիկները բոլորն էլ գնացել էին, և
նույնիսկ միանձնուհիներից մի քանիսն անծանոթ էին: Շատերը վերադարձել էին Բելգիա,
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որպեսզի օգնեն պատերազմից հետո վերակառուցել երկիրը: Եվրոպայում այնքան շատ
ընտանիքներ էին անախորժությունների մեջ՝ սիրելիների կորուստը, վախը Գեստապոյից,
ամեն ինչ թաքնված գերմանական օպերատիվության շղարշի հետևում: Հաջորդ մի քանի
շաբաթները լի էին աշխատանքով. Նյոտան երկու գիտնականներին տրամադրում էր
այնքան նմուշ, որքան կարող էր:
Որոշ բաներ չէին փոխվել. Նյոտայի սիրելի կանաչ, դեղին ու սև զգեստը և նրա
հումորի զգացումը, կյանքով լեցուն կանաչ անտառում գտնվելու ուրախությունը:
Բնությունն ընթանում էր իր հունով՝ չնայած մարդկության տարօրինակություններին:
Շրջապատված լինելով ծանոթ բնապատկերով՝ Նդայայի համար հեշտ էր թույլ տալ մտքին
թափառել և

հանգստանալ, այնպես որ նա գրեթե մոռացել էր արտաքին աշխարհի

ցնցումների մասին:
Չափազանց ճնշող էր, երբ գերմանացի պաշտոնյան զինվորների ուղեկցությամբ
զարկեց դռանը և պահանջեց հայտնել իրեն, թե ինչով էին նրանք զբաղված: Նդայան միշտ
էլ մտածել էր այն մասին, թե ինչպիսին կլիներ իր կյանքը, եթե գերմանացիները բռնեին
իրեն Բրյուգեում, և այժմ նա մղձավանջի մեջ էր: Նրա սիրտը արագ էր բաբախում վազում
էր, իսկ մաշկն անհանգստությունից փշաքաղվել էր, բայց նա շարունակ կրկնում էր ինքն
իրեն, որ իրենք ոչ մի սխալ բան չեն արել: Փիթերն ու Նդայան անօգնական կանգնած էին
Միսիոներական սենյակում, որն օգտագործում էին իրենց նմուշները պահելու համար, և
նայում

էին,

թե

ինչպես

են

գերմանացիները

պատռելով

բացում

իրենց

բոլոր

պայուսակներն ու արկղերը: Նդայան քարացած էր. նա առաջին անգամ էր գերմանացի
զինվորների տեսնում:
-

Իրականում ինչի՞ համար եք այստեղ, - պահանջեց պաշտոնյան:

Պաշտոնյան մի փոքրամարմին մարդ էր՝ նուրբ դիմագծերով, շիկահեր, և կրում էր
անբծիր կոստյում և գլխարկ: Նա վերևից ներքև նայեց Նդայային՝ իր գրավիչ երկնագույն
զգեստով, ապա արհամարհանքով Փիթերին՝ հագած նորաձև բրիտանական հետազոտողի
հագուստ՝ բեժ շորտ և վերնաշապիկ ու «գաղութային» գլխարկ: Նա չարտահայտվեց, բայց
Նդայայի համար պարզ էր, որ գերմանացին հավանություն չէր տալիս կարծեցյալ
միջռասայական հարաբերություններին:
«Գրողը տանի, նա վատ է տրամադրված: Երևի Եվրոպայի պատերազմում է եղել և

ինչ-որ սխալ է գործել, որ ուղարկվել է Աֆրիկա», - մտածեց Փիթերը:
-

Մենք գիտե՛նք՝ դուք այստեղ եք ոչ միայն ընտանեկան նպատակներով, ինչպես

հայտարարել էիք Լեոպոլդվիլում: Դուք լրտեսնե՛ր եք: Թե չէ ինչի՞ համար եք
օգտագործում այս բոլոր սարքավորումները:
Նդայան, ասես, կաթվածահար եղավ: Ի տարբերություն նրա՝ Փիթերն ինքն էլ
զարմացած էր իր հանգստության վրա:
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-

Մենք գիտնականներ ենք, ահա և վերջ: Միայն հատաքրքրասիրություն՝ ոչինչ չենք

կարող մեզ հետ անել, գիտական հետազոտություններ ենք կատարում: Ինչպե՞ս կարող է
մի քանի բույս հավաքելը նշանակել, որ մենք լրտեսներ ենք:
-

Մենք գիտենք՝ ամերիկացիները մի խմբաքանակ հանքաքարեր են տեղափոխել

Կոնգոյից:
-

Ես ոչինչ չգիտեմ հանքաքարերի մասին: Սրանք բուսական և կենդանական

նմուշներ են:
-

Դա «յելոուքեյք» կոչվող կիսամշակված ուրանի հանքաքար էր՝ Շինկոլոբվեից…

-

Դե, ես երբևէ չեմ լսել Շինկոլոբվեի կամ «յելոուքեյք»-ի մասին:

-

Մենք համոզված ենք, որ դուք՝ ամերիկացիներդ, տարել եք այն՝ օգտագործելու

ընդդեմ Երրորդ ռայխի:
-

Միացյալ Նահանգները չեզոք է, - ընդգծեց Փիթերը:

-

Միգուցե, այդպես է, բայց այս փորձանմուշները ոչ մի տեղ չեն գնալու: Եվ դուք

երկուսդ արտաքսվում եք հաջորդ նավով:
Նդայան շվարել էր: Նա, բերանը բաց, հայացքը սառեցրել էր գերմանացու վրա:
«Հաջորդ նավով տո՞ւն: Բայց մենք դեռ չենք ավարտել մեր աշխատանքը…»:
Նդայան լսել էր նրա խոսքերը, բայց նրա ասածներն իրական չէին թվում: Երբ Նդայան
սկսեց խոսել, Փիթերը մեղմորեն բռնեց նրա ձեռքը և նշան արեց լռելու: Նա գիտեր՝ ինչ էր
Փիթերը մտածում:
«Այս տեսակի մարդկանց հետ չի կարելի վիճել: Մենք ստիպված ենք գնալ, հակառակ

դեպքում նա ավելի վատ բան կանի, քան մեզ արտաքսելը»:
Զինվորներն

ուղեկցեցին

նրանց

մինչև

Լեոպոլդվիլ՝

հետևելով

իրենց

գերի

գիտնականներին այնպես, կարծես նրանք հանցագործներ լինեին: Նդայան անհարմար էր
զգում, բայց շատ քիչ բան կարող էր անել: Նա մտածում էր, որ, գուցե, գերմանացիներն
իրականում չէին պատրաստվում արտաքսել իրեն և Փիթերին, այլ փոխարենը՝
բանտարկել: Նա թեթևացած հոգոց հանեց, երբ նրանք նստեցին ժանգոտած հին նավը, որ
հազիվ թե պիտանի էր նավագնացության համար, բայց գոնե այդ պահի դրությամբ
մղձավանջ նավարտվեց:
Նավն ուղևորվեց Ատլանտյան օվկիանոսով, բայց ոչ Հյուսիսային Ամերիկա:
Հարավայի՛ն Ամերիկա: Նդայայի գլուխը պտտվում էր, բայց նա լավատես էր: Չնայած
նման ձևով Կոնգոյից վտարվելուն, թերևս, կար հույսի մի շող: Նրանց անսպասելի
ժամանման վայրում կարող էին լինել արևադարձային նյութեր, որ նա մտադիր էր գտնել:
Երբ մեկ շաբաթ անց Փիթերը և Նդայան առևտրային նավով ժամանեցին Բրազիլիա,
Նդայան հիացած էր Ռիո դե Ժանեյրոյի նավահանգստի և շրջապատող լեռների բնական
գեղեցկությամբ: Դրանք փառահեղ էին, հատկապես գրանիտե հողմահարված, ցցված
բլուրը, որը հպարտորեն կանգնած էր ոսկեգույն ավազով ծովափի վերևում:
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Առաջին ձայները, որ նրանք լսեցին Ռիո Դե Ժանեյրոյում, թմբուկների զարկն էր և
Իպանեմա ծովափի պարերը: Դա Նդայային այնքան հիշեցրեց Աֆրիկայի ռիթմիկ
մեղեդիները, որ նա լացեց Նյոտայի և Կոնգոյի համար, փոխանակ ուրախանար՝
կենսուրախ երաժշտությունը լսելով:
Փիթերը

և

խորհրդակցեն՝ինչ

Նդայան
անել

հեռագրեցին

մինչև

Նյու

Կոլումբիա

Յորք

համալսարան,

վերադառնալը,

որից

որպեսզի

հետոորոշեցին

ուսումնասիրել մի տեղանք՝ հարյուր կիլոմետր դեպի հարավ Մանաուսից, որ
կենտրոնական Բրազիլական քաղաք էր Ամազոն գետի վրա: Նդայան ոգևորված էր: Նրա
համար նավակով շրջագայությունը հետաքրքիր էր. նա նայում էր, թե ինչպես է Կոնգոյից
նույնիսկ ավելի լայն այդ գետը հոսում իր ողջ հանդարտությամբ: Մեկ օրվա
ճամփորդությունից
մակընթացության

հետո
ալիքը

նրանք
հասավ

տեսան,
իրենց

թե

ինչպես

նավակին:

Չորս

«Պորորոքա»
մետր

կոչվող

բարձրությամբ

շագանակագույն փրփրացող ալիքն առաջանում էր հոսանքն ի վեր ավելի քան քսան
կիլոմետր ժամ արագությամբ՝ թույլ տալով գետին լիովին դրսևորել իրեն:
Նդայայի համար Ամազոնի անտառների գեղեցկությունը ճիշտ Աֆրիկայի նման էր՝
մինչև գետեզրը տարածվող կանաչ հաստ գորգ: Յուրաքանչյուր կղզյակ լի էր հետաքրքիր
նոր արարածներով և բույսերով, պարզապես դրանք անծանոթ էին Նդայային: Նա տեսավ
դելֆինների և փոկերի նման բազմաթիվ յուրահատուկ կաթնասունների, որ հայտնի էին
որպես ծովային կովեր: Նույնիսկ անդադար թվացող անձրևն ու ամպրոպները չէին
նվազեցնում

նրա

խանդավառությունը.

այստեղ

էր

կենտրոնացած

երկրագնդի

կենդանական աշխարհի զգալի մասը: Նդայան յոթերորդ երկնքում էր, քանի որ
հնարավորություն ուներ ուսումնասիրելու այս գեղեցիկ, բնական միջավայրը:
Նյու Յորքում Աբրահամը մտահոգվեց՝ կարդալով Բրազիլիայից ստացած հեռագիրը:
Նա հուսահատ նայեց դեղին հեռագրաթղթի վրա գրառված մի քանի տպագիր բառերով
հաղորդագրությանը:
ԿՈՆԳՈՅԻՑ ՀԵՌԱՑԱ ԳԵՐՄԱՆԱՑԻՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԲՐԱԶԻԼԻԱՅՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ
ԱՊՐԻԼ ՎԵՐՋԱԿԵՏ ՍԻՐՈՎ ՆԴԱՅԱ ՎԵՐՋԱԿԵՏ
«Ի՞նչ:

Գերմանացիները

Բրազիլիայո՞ւմ են: Օ՜h, պետք է վերջակետ լիներ

«պատճառով» և «Բրազիլիայում» բառերի միջև… Նշանակում է, որ նա Բրազիլիայում է,
իսկ գերմանացիները Կոնգոյում էին… Չգիտեմ՝ ինչպես եմ սպասելու մինչև ապրիլ»:
Գլուխը

թափահարելով,

նա

հեռագիրը

բերած,

լրագրավաճառի

դասական

դարչնագույն գլխարկով տղային տվեց մի փայլուն տասը ցենտանոց մանրադրամ նրա
ծառայության համար: Դա արծաթե տասանոց էր՝ թևավոր «ազատության գլուխը» վրան:
-

Շնորհակալություն, պարո՛ն:

-

Խնդրեմ, տղա՛ս:

Աբրահամը հասկանում էր, որ իրադրությունն անսպասելի էր, բայց դա նշանակում էր,
որ Նդայան ամիսներով Նյու Յորք չէր վերադառնա: Աբրահամնանհանգստանում էր նրա
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համար, թեև գիտեր՝ ջունգլիներում նա կզգար, ինչպես տանը, և Փիթերն էլ, անկասկած,
հոգ կտանի նրա մասին:
«Հաջորդ անգամ ես կգնամ՝ անկախ նրանից, թե նա ինչ կասի»:
Նդայան նստել էր մի փոքր քարի վրա՝ վտակի մոտ, և ուսումնասիրում էր իր
բրազիլական բույսի նմուշները: Նա մի սամբա մեղեդի էր երգում, որ լսել էր Ռիո Դե
Ժանեյրոյում, իսկ իր գլխավերևում անտառի հովանու միջով թույլ անձրևն էր տեղում: Մի
զույգ հիացինտային մակաոներ միաժամանակսուր ճիչ արձակեցին, ասես մեկը մյուսին ի
պատասխան: Նա նայեց վեր: Ծիածանը կամար էր կապել ջունգլիի մուգ կանաչ սաղարթի
վրա, որ ստեղծվել էրմշուշանման անձրևից: Մակաուները ծղրտալով հեռու թռան:

Բրազիլական հիացինտային մակաոներ
Մի պահ մակաոների կողմից շեղվելուց հետո Նդայան շարունակեց թանկարժեք
նմուշները հավաքել՝ ճամբար տանելու համար: Նա գիտեր, որ իր աշխատանքը կարևոր
էր, և ինչ-որ ձևով կարող էր աջակցել կառավարությանը նախապատրաստվել Եվրոպայից
եկող հնարավոր պատերազմին: Սարսափը, որ երկու գինականները զգացել էին
Կոնգոյում, ցույց տվեց, թե ինչպես էին Առանցքի երկրներն իրենց ճանկերը տարածում
աշխարհի շուրջ:
Ավելի ուշ ճամբարում, Նդայան Փիթերի հետ սկսեց ջունգլիներից բերած նմուշներից
թորման

և

քիմիական

միացությունների

լուծամզմանաշխատանքը:
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Դա

դյուրին

աշխատանք չէր: Թվում էր՝ անձրևն անդադար էր, և տոթն էլ ճնշող էր՝ բարձր
խոնավությամբ:
Մադեյրա և հզոր Ամազոն գետերի միջև ընկած ճամբարի շրջակայքում գտնվող
տեղացի ցեղը մուրաներն էին: Նրանք երկու դար առաջ չէին ենթարկվել պորտուգալական
մշակույթի ազդեցությանը, և Փիթերը նկատեց, որ մնացել էին հպարտ և անկախ
ժողովուրդ:
Խաղաղասեր

ամազոնյան

մարդիկ

հետաքրքրված

էին

Նդայայով

և

նրա

աշխատանքով: Փիթերը մեծ անակնկալ էր նրանց համար, քանզի նրա նման մեկին՝
գունատ սպիտակ մաշկով, նախկինում չէին տեսել:
Օռլանդոն՝ քսանհինգ տարեկան, ծագումով մանաուսցի էր` պորտուգալացու և
ամազոնյան հնդկացու արմատներով. նա տեղի լեզուների թարգմանիչ էր և օգնում էր
Նդայային: Նա ուներ մուրաների նույն նիհար կազմվածքը, բաց շագանակագույն մաշկն ու
կարճ կտրած գանգուր մազերը, և այդ ցեղի մշակույթի մասին խորը գիտելիքներ:
Օռլանդոն աշխատում էր Կաաքսայ անունով մի «կախարդ-բժշկի» հետ, որի անունը տեղի
լեզվով նշանակում էր «մակաո»: Նրանք ճանաչում էին այն բույսերն ու կենդանիները, որ
օգտակար էին եղել ցեղի համար, և որոնք կարող էին օգտակար գիտելիքներ տալ
Նդայային:
-

Դոկտո՛ր Փիթեր, լա՞վ ես, - հարցրեց Օռլանդոն:

Փիթերը մի տեսակ դժբախտ տեսք ուներ. նա նստած էր մի փոքրիկ ընկած կոճղի վրա՝
իր թեթև ծղոտե գլխարկը բռնած, և սրբում էր ճակատը: Օռլանդոյին դուր էր գալիս
Փիթերը, որ այդքան հեռվից եկել էր՝ բնիկներին ուսումնասիրելու: Նա մի քիչ խղճում էր
Փիթերին, քանզի վերջինիս սպիտակ մաշկը ուժեղ կարմրում էր հենց այն պահին, երբ նա
հանում էր գլխարկը:.
-

Ոչ այնքան…Ների՛ր, այստեղ այնքան շոգ է: Լիտրերով ջուր եմ խմել այսօր, բայց,

միևնույնն է, ծարավ եմ:
-

Գիտե՛մ: Ես սովոր եմ դրան: Ես էլ, գուցե, ինձ զգայի, ինչպես ձուկն առանց ջրի, եթե

Արկտիկայից լինեի:
-

Միայն շոգը չի, Օռլանդո՛: Այս անիծված անձրևն ու միջատները՝ այստեղ ամեն ինչ

կարծես մարդուն նյարդայնացնելու համար լինի:
-

Ա՜խ, - գոռաց Փիթերը՝ ոտքի թռչելով: - Օ՛հ, օ՜հ, օ՜հ… սա ի՞նչ է, գրողը տանի, -

բացականչեց Փիթերը՝ ճզմելով իր հետույքին կպած մոտ քսանհինգ միլիմետր
երկարությամբ մի մեծ մուգ մրջյուն: Բարեբախտաբար, նա շորտի փոխարեն հագել էր իր
կապույտ ջինսե տաբատը, այնպես որ մրջյունը նրա մաշկը խորը չէր խայթել:
-

Դա փամփուշտ-մրջյուն է, դոկտո՛ր Փիթեր, - ասաց Օռլանդոն, որի սպիտակ

ատամներն ու մեծ շագանակագույն աչքերն արտացոլում էին նրա ցնծությունը, բայց նա
զսպեց բացահայտ ծիծաղը:
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Նդայան այնքան էլ ուշադրություն չդարձրեց նրան, քանզի նույնպես փորձեց թաքցնել
ծիծաղը:
-

Դա գեղեցիկ փորձանմուշ է, Փիթե՛ր, թեև մի փոքր քրքրված է…

-

Երևում է՝ ոչ մի ցավակցող չկա, - կատակեց Փիթերը:

Անդադար անձրևը շարունակում էր լցվել վրանի տակ: Միջատները գրավել էին
Նդայայի փորձերի համար օգտագործվող անոթներն ու մյուս սարքավորումները, և թվում
էր՝ յուրաքանչյուր անձնական տարածք: Կարմիր մրջյունների բանակը հետազոտական
խմբի ժամանումից մի քանի օր հետո հավաքվել էր ճամբարի սահմանների մոտ, իսկ
կրետներն իրենց սուր խայթոցներով մշտական վտանգ էին ներկայացնում:
Չնայած այս ամենին, լինում էին նաև հաճելի պահեր: Ջունգլին կենդանի էր
ֆաունայով, ինչպիսիք էին գեղեցիկ, գույնզգույն կոլիբրիները՝ Նդայայի մատներից ոչ մեծ,
իսկ

ֆլորան

ուղղակի հիասքանչ էր:

Նդայային անկոչ միջատները

շատ չէին

անհանգստացնում: Այս միջավայրը գրեթե իր հարազատ Կոնգոյի նման էր, բայց նա
գիտեր, որ Փիթերը տանջվում էր:
Խումբն ընդունվել էր մուրաների կողմից, քանզի Փիթերն այնքան խոհեմ էր գտնվել, որ
նախևառաջ կապ էր հաստատել նրանց ցեղի առաջնորդների հետ: Օռլանդոյի միջոցով նա
բացատրել էր Նդայայի աշխատանքի կարևորությունը բնական անտառի պահպանման
գործում, եթե հնարավոր լիներ արժեքավոր նյութեր գտնել: Ինչ վերաբերում է Փիթերին,
նրա կողմից բնիկ ցեղերի փաստագրությունը պետք է ամրացներ նրանց տեղը՝ որպես
ժամանակակից Բրազիլիայի մի մասնիկի:
Փիթերը նկատել էր, որ որպես որսորդ-հավաքողներ, մուրաները շատ բույսեր և
կենդանիներ օգտագործում էին թե՛ բժշկության և թե՛ պատերազմի համար: Նդայայի
համար բարդ էր, որ մուրաները գաղափար չունեին հաշվելու և տարբեր գույների
անվանումների մասին: Ուստի դժվար էր դառնում նկարագրել, թե ինչքան հեռու պետք էր
ճամփորդել և ինչ տեսք ունեին նմուշները, այնպես որ Օռլանդոն շատ էր օգնում
հուշումները վերծանելու գործում: Փիթերը հատկապես զարմանում էր, որ տարբեր
ցեղերը միմյանց հետ կիսում էին իրենց միջոցները, օրինակ՝ մակույկները: Թվում էր՝
մուրաները մարմնի իդեալական կազմվածք ունեին խիտ անտառներում շարժվելու
համար. նրանքփոքրամարմին էին և ճկուն:
«Հավանաբար, հենց սա է նրանց այսպիսի մահացու որսորդներ դարձրել», - մտածեց
Փիթերը:
-

Նդայա՛, խնդրում եմ, զգույշ եղիր այդ թունավոր նետի հետ, - խնդրեց Փիթերը: -

Օռլանդոն պատմել է ինձ, որ այդ թույնը ստանում են գորտի ինչ-որ տեսակից, և այն մեկ
րոպեում կարող է սպանել սրտի կաթվածի միջոցով:
-

Միգուցե, սա այն գաղտնի զենքն է, որ մեզ պետք է նացիստների դեմ, Փիթե՛ր:

Նետեր և աղեղներ: Իսկ եթե լուրջ, սա զարմանալի է… Եվ խոստանում եմ զգույշ լինել:
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Ամազոնիայում ամիսների տքնաջան աշխատանքից հետո Փիթերն ու Նդայան
վերադարձան սուրճ փոխադրող առևտրային նավով: Դա Բրազիլիայից ամենաշատ
արտահանվող ապրանքն էր, որ բերվել էր այնտեղ պորտուգալացիների կողմից, Եմենից
բերված սերմերից: Փիթերը նստած էր տախտակամածին՝ վայելելով թարմ բոված և
աղացած հատիկների բուրմունքը: Նդայան տախտակամածի ներքևում սուրճ էր
պատրաստում իրենց համար, երբ ռադիոն միացավ՝ հեռաձայնելով Նյու Յորքից:
Քաղաքակրթությո՛ւն:
-

Թուրքիան չեզոքություն կպահպանի, ինչպես արել էր Երկրորդ համաշխարհային

պատերազմի ընթացքում: Տվյալ պահին Առանցքի երկրներին կամ «Ազատ աշխարհին»
միանալը

Թուրքիայի

շահերից

չի

բխում…

-

նշվում

էր

Եվրոպայից

եկող

ռադիոհաղորդագրությունում:
-

Ինչ խառնաշփոթի մեջ են Եվրոպան և Ասիան, - վշտացած ասաց Փիթերը:

Այս ամենը, կարծես, այլ աշխարհ լիներ՝ համեմատած Եվրոպայում տեղի ունեցող
վայրագությունների հետ: Նդայան վշտացավ, երբ ռադիոյով լսեց Եվրոպայում և Ասիայում
տեղի ունեցող կռիվների և բռնաճնշումների մասին: Նա հիշեց երեք տարի առաջ սառը
Ատլանտյան օվկիանոսով իր սեփական երկար ուղևորությունը դեպի Նյու Յորք և ցնցվեց:
«Փառք աստծո, որ կա Ատլանտյան օվկիանոսը: Առանց դրա նացիստները, գուցե, ինձ

հետևեին մինչև այստեղ», - մտածեց նա:
Սարսափելի

էր

լսել

հաջորդ

լուրերը

նացիստական

և

ճապոնական

համակենտրոնացման ճամբարների մասին, որոնք պատասխանատու էին վերջին չորս
տարիների ընթացքում ինչ-որ կերպ անհետացած միլիոնավոր հրեաների, գնչուների և այլ
փոքրամասնությունների համար: Նույնիսկ կային պնդումներ գաղտնի վայրերի մասին,
որտեղ Առանցքի երկրների գիտնականները բանտարկյալների վրա փորձարկում էին
մարդկությանը հայտնի ամենամահացու հիվանդությունները: Այդ ամենը չափազանց
շատ էր Նդայայի համար, ով ռադիո լսելիս լացում էր անձայն:
«Վերջապես, վերջ տապին»:
Զով զեփյուռը Փիթերին թարմացնող թվաց, երբ Նյու Յորքի աշտարակաձև շենքերը
վերջապես

երևացին

արևի

մայրամուտի

շողերով

ողողված

հորիզոնում:

Ծովի

փրփուրները կիսվում էին` բախվելով ժանգոտած նավին, որ Հուդզոն գետով շարժվում էր
դեպի նավակայան:
Անհամար նմուշները, որ Նդայան ու Փիթերը հավաքել էին տասնյակ ապակյա շշերի,
փորձանոթների և տուփերի մեջ, տախտակամածի տակ էին: Նդայան ճակատագրի
հեգնանք էր տեսնում գերմանացիների կողմից իր ուսումնասիրությունները Կոնգոյից այլ
վայր՝ կենսաբանորեն շատ ավելի բազմազան Ամազոնիա տեղափոխելու մեջ: Նա խնդրել
էր Կոլումբիա համալսարանին թույլատրել իրենց ավելի երկար մնալ Բրազիլիայում,
որպեսզի իրենք կարողանային օգտվել իրադրությունից, և նրանք, բարեբախտաբար,
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համաձայնել

էին:

Ամիսներ

կպահանջվեին

փորձանմուշները

լաբորատորիայում

ուսումնասիրելու համար, բայց Նդայան համոզված էր, որ օգտակար դեղեր կստեղծվեին:
-

Զգո՛ւյշ, խնդրում եմ, - խնդրեց նա կռունկավարներին, երբ նրանք մեկը մյուսի

հետևից բեռնաթափում էին թանկարժեք արկղերը:
-

Նդայա՛: Ես այստեղ եմ, - ներքևի նավամատույցից լսվեց մի բացականչություն:

-

Աբրահա՛մ: Կարոտել եմ քեզ: Ների՛ր, մի քիչ ուշացել եմ մեր ժամադրությունից…

-

Գիտե՛մ: Ավելի լավ է շտապես:

Ուշ գարնանային ծաղիկների թարմ բուրմունքով և գույներով լի Կենտրոնական
այգում ծալքավոր թևքերով աֆրիկյան նույնքան բազմագույն ավանդական զգեստ
հագածկնոջ արտասովոր կերպարը, կարծես, համահունչ էր շրջակայքին: Նդայայի
նրբաճաշակ տեսքը և Աբրահամի երկար սև կոստյումը գրավեցին նյույորքցիների
ուշադրությունը, որ կիրակնօրյա հանգիստն անց էին կացնում այդտեղ: Նդայայի սիրտը
տրոփում էր, երբ հատուկ պահը եկավ: Կյանքում առաջին անգամ Նդայան իսկապես
զգաց ապահով և սիրված միաժամանակ: Նա միայն մի բանի համար էր ափսոսում:
«Երանի այս պահին Նյոտան այստեղ լիներ»:
Հարսանիքը պիտի որ սակավաթիվ լիներ, բայց համալսարանի իրենց շրջապատից
բոլորը և Բրոդվեյի թատրոնից հին ընկերները հավաքվել էին Կենտրոնական այգու պարզ
արարողությանը մասնակցելու: Դա Նդայայի և Աբրահամի սիրելի վայրերից մեկն էր:
Հետո Թատրոն սրճարանը հյուրընկալեց նրանց փոքրիկ հավաքույթը: Նույնիսկ Փիթերը
մեկ-երկու բաժակ ավելի խմեց, քան պետք էր:
Աբրահամը շոյեց կնոջ իրանը, հետո նրա ազդրերը: Նա հիանում էր Նդայայի
բարակիրան մարմնի կորություններով, երկար ոտքերով և շքեղ կոնքերով,ասես նա
քանդակված լիներ աստվածների կողմից: Նդայան ետ թեքվեց, երբ Աբրահամը համբուրեց
նրան, լեզուն գործի դրեց: Նդայայի խոնավ երանքի մշկաբույրը Աբրահամին ազդարարեց,
որ նա պատրաստ է, և նրա միտքն այլևս որևիցե բանի վրա չէր կենտրոնանում, նույնիսկ
դրսում ավտոմեքենաների շչակների:
Տաք գիշեր էր, և պատուհանը բաց էր՝ թույլ տալով վաղ առավոտյան մեղմ քամուն
հարվածել վարագույրներին և զովացնել Աբրահամի ճակատի քրտինքը: Նա զգաց
Նդայայի կծկումները՝ սկզբում կտրուկ, հետո կանոնավոր, երբ նրա ոտքերն ու պինդ
կրծքերը շարժվում էին Աբրահամի շարժումների ռիթմին համընթաց: Նա զգաց իրեն կնոջ
մեջ, սիրտն էլ արագ բաբախում էր:
«Աստված իմ, ինչ հաճելի է»:
Բրազիլիայից վերադառնալուց հետո Նդայան երկարացրել էր եղունգները, և հիմա
Աբրահամը զգաց, թե ինչպես է նա մեղմորեն ճանկռում իր հետույքն ու մեջքը՝ ցնցվելով
հեշտանքից: Աբրահամը հասավ վերջնակետին և տնքաց: Նրանք գրկախառնված անձայն
պառկեցին ասես մեկ անձ, քրտինքն էլ թափվում էր Աբրահամի ճակատից, մինչև լսվեց
զարթուցիչի խլացնող զանգը:
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«Գրո՛ղը տանի, ժամանակն է արթնանալու գնալ աշխատանքի»:
Հիասթափությունների

շաբաթները

վերածվեցին

անհանգստության

ամիսների

Նդայայի համար: Այսքան շատ հույսերից հետո նա չէր տեսնում այն արդյունքը, որին
սպասում էր:
-

Փիթե՛ր, չեմ հասկանում: Մուրաներն ասում էին, որ մեր խառնած բույսերից

ստացված նյութերը, ըստ Օռլանդոյի խոսքերի, պետք է այնպիսի ազդեցություն ունենային,
որ «ստիպեին մարդկանց ճիշտ պատասխաններ տալ»:
-

Համոզված չեմ, Նդայա՛: Նա նաև ասաց, որ մուրաները հեռավորության ոչ մի

զգացողություն չունեն, և որ մի քանի նյութեր փոխանակվում էին Ամազոնիայի լայն
հատվածում:
Զգացմունքները խեղդեցին Նդայային՝ նրա աչքերն արցունքոտվեցին, իսկ ձեռքերը
սկսեցին դողալ:
-

Այնքան

վշտացած

փորձարկումներում

չենք

եմ,

Փիթե՛ր…

տեսնում

ճիշտ

Այսքան
ռեակցիա,

աշխատանքից
անկախ

հետո

նրանից,

մենք

թե

ինչ

միգուցե,

նա

համադրություններ եմ օգտագործում:
-

Նդայա՛,

մենք

նամակ

կուղարկենք

Օռլանդոյին,

տեսնենք,

կկարողանա լույս սփռել այս ամենի վրա: Գուցե, մուրաները չեն ասել իրենց իմացած
ամեն ինչ՝ վախենալով կորցնել իրենց գաղտնիքները: Իսկ այդ ընթացքում ես ուզում եմ, որ
դու մեկ շաբաթ հանգստանաս և անցկացնես ամուսնուդ հետ: Դու ճիշտ էիր նավի վրա,
երբ ասացիր, որ կան ավելի կարևոր բաներ, քան մեր աշխատանքը, և ես ուզում եմ ինքս
սրանով զբաղվել:
-

Բայց համալսարանը կցանկանա որոշ պատասխաններ, որ կարողանան ասել

կառավարությանը…
-

Ես կասեմ նրանց, որ մենք միայն մասամբ ենք հաջողության հասել և կարիք

ունենք շարունակելու հետագա ինտենսիվ ուսումնասիրությունները:
Նդայան, ասես, երկու քարի արանքում լիներ: Նա սուտ չէր կարող խոսել, բայց
հասկացավ՝ ինչ էր Փիթերն ասում:
-

Համաձայն եմ, բայց մտածում եմ՝ արդյոք այս ամենը ժամանակի կորուստ չէ:

-

Նդայա՛: Սա շատ տարօրինակ գիտական նախաձեռնություն կլիներ, եթե չանցներ

ձախողումների և սթրեսների միջով: Գիտեմ՝ դու հիասթափված ես, բայց ես չէի
համակերպվի այդ անիծյալ մրջյունների հետ, եթե համոզված չլինեի, որ կարևորգործ ես
անում: Իսկական գիտնականները կարող են սխալվել, բայց նրանք երբե՛ք չեն հանձնվում:
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ԳԼՈՒԽ 18: ԲԱՇԿՈՐՏՈՍՏԱՆ
Թագուհու համար ակնհայտ էր, որ գիտելիքների ծարավը և անհայտը բացահայտելու
ձգտումը մարդկության գոյապայքարի հնագույն բնազդի մի մասն էր, անկախ նրանից՝
անհատները գիտակցում էին դա թե ոչ: Որպես գիտնական նա միշտ էլ բացահայտելու մի
ներքին պահանջ էր զգում, և այժմ Ուրալի գաղտնիքներն իրեն էին սպասում: Նրա
ոգեշնչվածությունը

գալիս

էր

այս

տարածքի

մասին

պրոֆեսոր

Գալիմովի

նկարագրություններից, երբ վերջինս հիշում էր իր երիտասարդ տարիների արկածները:
Ռուսաստանի մեծ կենտրոնական ողնաշարը տարածվում էր երկու հազար հինգ
հարյուր

կիլոմետր՝

Արկտիկայի

սառած

տունդրայից

մինչև

Ղազախստանի

տափաստանները. ցածր սարերից բաղկացած լեռնաշղթա՝ հարուստ հանքերով, ածխով և
թանկարժեք

քարերով:

Տասնիններոդ

դարում

Ուրալում՝

Եկատերինբուրգի

մոտ,

հազվագյուտ և նուրբ ալեքսանդրիտ թանկարժեք քարեր էին հայտնաբերվել: Այս
պլեոքրոիկ թանկարժեք քարն անվանվել էր Ալեքսանդր Երկրորդ ցարի անունով. դրա
հիասքանչ երանգները տարբեր լուսավորությունների ներքո փոխվում էին՝ ստանալով
կանաչից մինչև կարմրավուն գույն: Սիմի գյուղացիների համար Ուրալյան լեռները
ապահովում էին սնունդ, ջուր, ապաստարան և գանձ, որ իրենց սեփականությունն էին
համարում:
-

Թագուհի, կարո՞ղ ես Դենիսլամին հետևել մինչև կենդանիներին կեր տամ, -

հարցրեց Մինսիլուն ժպտալով:
Մինսիլուն, այժմ երեսունն անց, պահպանել էր իր փայլուն աչքերի գեղեցկությունը,
չնայած նրա մուգ մազերը շատ ավելի կարճ էին կտրված, քան երիտասարդ տարիքում:
Դենիսլամը նրա երրորդ երեխան էր, բայց ցավոք, նրա երկրորդ զավակը մահացել էր
մանուկ հասակում: Բազմազավակ ընտանիքները բնորոշ էին այս տարածքին, քանզի
երեխաների մահացությունը բարձր էր: Նրա ավագ զավակը՝ Ռուսլանը, մնացել էր իր
տատիկի տանը՝ Սիմի հակառակ կողմում, գլխավոր մայրուղու մոտ:
-

Իհա՛րկե, Մինսիլու, ինչով կարող եմ, կօգնեմ:

Մինսիլուն հագել էր երկար, բազմաշերտ զգեստ մորթե գլխարկի հետ, որ կոկիկ
փաթաթված էր գլխի շուրջ: Նա վրայից կրում էր «տուլուպ» կոչվող ծանր ոչխարի մորթուց
վերարկու՝ ցրտից պաշտպանվելու համար: Թագուհու հագուստը շատ ավելի պարզ էր՝
վարդագույն զգեստ և տաք շալ ուսերին: Ի տարբերություն Մինսիլուի՝ նա դուրս գնալու ոչ
մի մտադրություն չուներ այդ ցրտին: Այդ մտքից անգամ նրա մարմնով դող անցավ:
Երբ Թագուհին գնաց ննջարան, զգուշությամբ օրորեց սանգիլդակը՝ պարզ մանկական
օրորոցը, որ կախված էր առաստաղից: Այն անձայն հետ ու առաջ էր շարժվում անկողնու
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վերևում՝ մի ձեռքի հեռավորության վրա, այնպես, որ Մինսիլուն կարողանար օրորել
երեխային, եթե գիշերը դրա կարիքը լիներ՝ առանց անկողնուց վեր կենալու: Թագուհին
նման օրորոցներ տեսել էր թաթարների տանը: Ի տարբերություն սրա, ղազախները՝
հարավային լայնարձակ տափաստաններից, օգտագործում էին գետնի վրա դրված
օրորոցներ, քանզի նրանք ապրում էին մեծ, կլոր «յուրտա» կոչվող վրաններում:
Արդեն տասնութ ամիս էր, ինչ Թագուհին Մոսկվայից եկել էր Բաշկորտոստանի
գերմանական ռազմական շրջան: Թագուհին շնորհակալ էր Ռիսաևների ընտանիքին
հյուրընկալության համար, քանզի նրանք վերաբերվում էին նրան՝ ինչպես իրենց
ընտանիքի անդամի: Այդ ամենի հետ նա կորստի մշտական զգացում ուներ Հայաստանից
կտրված լինելու պատճառով, բայց այժմ նա ուներ նաև մեկ այլ, գրեթե անհաղթահարելի
զգացում: Դա տարօրինակ էր, որքան էլ Թագուհին չէր կարողանում ինքն իրեն
խոստովանել, նա մի փոքր նախանձ էր զգում դեպի Մինսիլուն: Որպես գիտնական,
Թագուհին միշտ էլ առաջին տեղում էր դնում իր մասնագիտությունը, սակայն հիմա,
երեխաների շրջապատում, նրա մայրական հիմնական բնազդներն արթնացել էին: Նա չէր
հասկանում՝ ինչու է այդպես զգում, դա գալիս էր շատ խորքից՝ հոգուց:
«Ես իսկապես կուզեի երեխա ունենալ, բայց այստեղ ոչ մի երիտասարդ տղամարդ չկա

պատերազմն սկսելուց ի վեր»:
Եվ այժմ Թագուհին թույլ տվեց մի քանի րոպեով երևակայել, իբրև Դինիսլամն իր
սեփական երեխան էր: Տղան բացեց աչքերն ու Թագուհուն տեսնելով՝ ժպտաց: Թագուհին
գրկեց մեկ տարեկան մանուկին: Նա այնպես ջերմ էր ու փափուկ: Ինչ-որ բան կար
Թագուհու մեջ, որ ձգում էր դեպի փոքրիկի անպաշտպանությունն ու հոտը: Որպես
ուսումնասիրություններ սիրող անձնավորություն՝ Թագուհին զարմացած էր երեխային
փայփայելու իր ակամա ցանկությունից:
Թագուհին կարոտում էր Հայաստանը: Նա ոչ մի լուր չուներ իր ընտանիքից. վերջին
անգամ մորը՝ Լիլիթին, տեսել էր Մոսկվայում ուսուցչի հետ ծանոթության միջոցառմանը:
Արենին հեռու էր, և նա գաղափար չուներ՝ ինչ էր կատարվում այնտեղ: Գյուղի մասին
հիշողությունները վերադարձան՝ տաք ամառային օրերը և թարմ մրգերը, թիթեռներն ու
գեղատեսիլ լեռները: Դրանք երջանիկ օրեր էին, երբ նա գետակի մոտով պարելով գնում էր
տուն:
«Տեսնես մաման ու Ռուդիկն ինչպե՞ս են: Այնպես կուզեի խոսել նրանց հետ: Արենիում

հիմա ավելի տաք կլինի, քան այստեղ՝ Ուրալյան լեռներում»:
Նա մտածեց Սիլվայի մասին՝ արդյոք իր ընկերուհուն հաջողվեց ապահով Հայաստան
հասնել: Նա չգիտեր, որ Սիլվայի ճամփորդությունը 1943թ.-ի հոկտեմբեր և նոյեմբեր
ամիսներին իրադարձություններով լի էր եղել, բայց լավ է՝ գոնեԱրենիում ընտանիքը
գիտեր, թե որտեղ էր ինքը:
Թագուհին սիրում էր երեխաների հետ ժամանակ անցկացնել, բայց ոչ միշտ:
Դենիսլամը նայեց Թագուհուն այն չար ժպիտով, որ, նա գիտեր,անախորժություն էր
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գուշակում: Ուժեղ հոտը ստիպելու էր Թագուհուն ի վերջո դուրս գալ տնից: Նա, քիթը
ծամածռելով, զգուշորեն բացեց բարուրը:
-

Փո՜ւհ, ինչպե՞ս կարող է նման փոքրիկ տղայից այսքան վատ հոտ գալ:

«Միգուցե, երեխաները կարող են մի քանի տարի էլ սպասել», - մտածեց նա:
Ռիսաևների տունը Սիմ գյուղը շրջապատող անտառի եզրին էր: Այն մոտ չորս
կիլոմետր հեռու էր ճանապարհից, որտեղ Սիմ գետը գալարվում էր մեծ «Տ» տառի ձևով՝
գրեթե պտտվելով ինքն իր շուրջ:
Տունը կառուցված էր երկու մասի կիսված հորիզոնական գերաններից և տանիքի
վրայի փայտե կղմինդրներից: Լինելով հետաքրքրասեր՝ Թագուհին նախկինում նկատել
էր, որ հատկանշական նախշազարդ փայտե քիվերն ունեին որոշակի նախշեր: Ռավիլը
պատմել էր, որ այդ խորհրդանշաններն օգտագործվում էին դարերով և թույլ էին տալիս
տարբերել, թե բաշկիրական յոթ հիմնական ցեղերից որ մեկին էր ընտանիքը պատկանում.
խորհրդանշան, որ օգնում էր խմբի գոյատևմանը, ինչպես նաև հանդիսանում էր
մշակութային ինքնության վկայություն: Ըստ նրա` այս լեռների վաղ բնակիչները կազմել
էին փոքր ցեղախմբեր՝ բաղկացած մի քանի մեծ ընտանիքներից: Երբ օտարները
հանդգնում էին գալ այստեղ, ընդհանուր նշանները կարող էին զգուշացնել՝ արդյոք նրանց
մտադրությունները թշնամական էին թե ոչ և ցուցադրել միացյալ հզորությունը: Թագուհու
համար հետաքրքրական էր, որ շատ սովորություններ զարգացել էին ցեղի ինքնության
դրսևորումից՝ լեզվի, հագուստի և հավատքի նման խորհրդանշաները:
Ռիսաևների տան պատերը կառուցվել էին գերաններով, որ խաչաձևվում էին
անկյունագծով, շերտ առ շերտ, տարբեր ուղղություններով: Թագուհին նկատել էր, որ
ճեղքերը լցված էին շինարարության նույն հյուսկեն եղանակով, որով Արենիի տներն էին
կառուցված. միակ տարբերությունն այն էր, որ գերանների փոխարեն քար էին
օգտագործում: Նա պատկերացրեց հազարավոր տարիներ առաջ Ուրալյան անտառների
հնագույն բնակիչներին ծառեր հատելու և կտրատելու ծանր աշխատանքը կատարելիս՝
օգտագործելով ժամանակի պարզ գործիքները, այնուհետև կավի և խոտի խառնուրդը
քսելիս: Մինսիլուն իր ողջ կյանքն ապրել էր նույն տանը, քանզի այն կառուցվել էր նրա
հոր կողմից:
«Զարմանալի չէ, որ այս մարդիկ այսքան դիմացկուն են, նման նախաձեռնող ոգով»:
Ռավիլը

գոյությունը

պաշտպանում

էր

որսի

միջոցով

և

զբաղվում

էր

մեղվապահությամբ: Այժմ նա գնացել էր եղնիկ որսալու, քանզի ընտանիքի սառեցված մսի
ձմեռային պաշարը, որ պահվում էր տնից քիչ հեռու գտնվող ամառային խոհանոցում,
արդեն վերջանում էր: Չնայած շատ ցուրտ էր և վտանգավոր Սիմից հեռու գնալ, Ռավիլն
արեց այն, ինչ պետք է աներ, որպեսզի ընտանիքը գոյատևի:
Մինսիլուն սիրում էր ձմեռը: Նրա մտքերը տարան նրան դեպի մանկության
հեքիաթային տեսարանները՝ ձյան մեջ սառույցի բյուրեղների փայլը, քիվերից կախված
սառցալեզվակները և ձյան շերտի տակ ծանրացած սառած ծառերը: Այնքան ցուրտ էր, որ
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եռացող ջուրն անմիջապես կարող էր վերածվել ձյան փաթիլների, եթե այն կաթսայից օդի
մեջ նետվեր, բայց Մինսիլուն այժմ մանկական խաղերի ժամանակ չուներ: Ձյան վրայի
սառցե բարակ շերտը ճրթճրթում էր նրա ոտքերի տակ, բայց ոտքերը բավականին տաք
էին,շնորհիվ նրա վալենկաների կամ բրդյա ոտնամանների: Չնայած ապրիլին դեռ
սառնամանիք էր, սպիտակ և մանուշակագույն ձնծաղիկներն արդեն սկսել էին դուրս գալ
ձյան միջից, քանի որ տարվա այս ժամանակինցերեկներն աստիճանաբար երկարելում
էին:
Փայտե ախոռը, ուրուղղվեց Մինսիլուն, կառուցված էր նույն եղանակով, ինչ տունը,
պարզապես այն չուներ ներքին պատեր և չէր ջեռուցվում: Ռավիլի մեղվի փեթակները
ձմռանը տեղափոխվել էին ախոռ, այնպես որ ժրաջան բնակիչները բոլորն էլ քնած էին,
ինչպես արջերն իրենց որջերում՝ սովորաբար քարանձավներում և ծառերի փչակներում:
Երբ Մինսիլուն մտավ ախոռ, նրա սառը շնչառության գոլորշին տեսանելի դարձավ
դրսից ներս ընկնող լույսի տակ, որ լուսավորում էր ներսի սառը, մութ օդը: Նա լսեց
ներսում գտնվող կենդանիների ձայնը, նախքան նրանց տեսնելը:
-

Հաո մըղը Ազամատ հըմ Ազատ, - մեղմորեն ասաց Մինսիլուն բաշկիրերեն: Դա

նշանակում էր «բարև Ազամատ և Ազատ»՝ նկատի ունենալով ընտանիքի երկու
թանկարժեք ձիերին:
Նա շոյեց նրանց շագանակագույն մորթին, մինչ նրանք ուտում էին. նրանց նյարդային
ցնցումներն ու խրխնջոցն ասում էին Մինսիլուին, որ նրանք պատրաստ էին կրկին
վազելու կանաչ մարգագետիններով: Նա սիրում էր ձմեռային հրաշքների աշխարհը, բայց
ամռանը ձիավարելու ազատության նման ոչինչ չկար, որ ուրախություն կմտցներ իր
առօրյա կյանքում:
Ձիերը, բաշկիրերեն` «աթ», թանկագին գանձեր էին, որ հիշեցնում էին մոնղոլական
տիրապետության օրերը, երբ տասներեքերորդ դարում բաշկիրները նվաճվել էին Ոսկե
հորդայի զինվորների կողմից: Ազամատի և Ազատի հետ այնտեղ կային նաև երեք կով, որ
ուտելու կարիք էին զգում, դրա համար Մինսիլուն օգտագործեց եղանը ախոռի վերևում
տեղադրված դեզից խոտ քաղելու համար:
Այնպես լուռ էր: Ձմեռային բնապատկերը ննջում էր տաք եղանակի ակնկալիքով, ոչ մի
աղմուկ չէր լսվում, բացի իրենց կերն ուտող ձիերի և կովերի ձայնից: Մինսիլուն գիտեր`
Երկրի վրա կային վայրեր` ոչ այսքան մեկուսացված և ավելի մեղմ կլիմայով, բայց նա
սիրում էր այս երկիրը և իր կապը տեղի բնության հետ: Հպարտ բաշկիրական մշակույթով,
նա ցանկանում էր միշտ էլ անցկացնել իր օրերն այստեղ:
Ախոռից մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա կար մի փոքրիկ փայտե խրճիթ:
Բաշկիրների մոտ ընդունված էր տեղադրել զուգարաններն իրենց տանից բավականին
հեռու սանիտարական պատճառներով, բայց տարվա այս եղանակին դա դժվար զբոսանք
էր ցրտին: Թագուհին գիտեր, որ շատ ավելի դժվար էր, երբ հարկավոր էր լինում առատ
ձյունից կամ մրրիկներից հետո անցուղի փորել ձյան միջով` զուգարան հասնելու համար:

239

Մինչև ուշ երեկոյան Ռավիլը վերադարձավ, Մինսիլուն պատրաստել էր հալմա-

լափշա՝ մսով և մակարոնեղենով ապուր: Բաշկիր ընտանիքների համար սովորական այս
կերակուրը մատուցվում էր կուրուտի՝ չորթանի և թարմ թխված հացի հետ: Մինսիլուն
հանգստացավ՝ լսելով ծանոթ մետաղե սողնակի ձայնը, որն ազդանշանում էր իր
ամուսնու անփորձանք վերադարձը:
Ռավիլը դեռ կրում էր իր երկար, մուգ վերարկուն, որի թևքերին ասեղնագործված էին
կորաձև նախշեր, որոնք կրկնվում էին նրա կաշվե լայն գոտու վրա: Վերարկուն լրացված
էր կարմիր և կաթնագույն նախշերով: Նա դռան մոտի կախիչից կախեց իր տաք մորթե
գլխարկը`ուսերին իջնող պոչով:
Կծու, ախորժակ բացող հալմա-լափշայի ախորժալի բույրը գայթակղիչ էր հոգնած
որսորդի համար, որ քաղցած էր և ուժասպառ: Նա եղնիկ չէր գտել, բայց հաջորդ օրը կրկին
կփորձեր: Ռավիլը բարևեց կնոջն ու Թագուհուն և ընկավ իր աթոռին` կրակի մոտ:
Թագուհուն դուր էր գալիս Ռավիլի ընկերակցությունը, քանի որ նրա կարծիքով նա
չարաճճի հումորի զգացում ուներ: Նրա աչքերը, թվում էր, պարում էին, երբ Թագուհին
խոսում էր իր արկածներից, ասես նա էլ կցանկանար նույն փորձն ունենալ: Մինսիլուն
պատմել էր Թագուհուն, որ երիտասարդ տարիներին Ռավիլը եղել էր մի փոքր անսանձ,
գյուղի աղջիկների սրտակերի համբավով: Թագուհուն նա թվում էր խիզախ և պոռթկուն`
բնավորության գծեր, որ նա համարում էր զվարճալի և հետաքրքիր:
Մինսիլուն շատ ավելի լռակյաց էր թվում, քան նրա ամուսինը, բայց նրանք իրար
համապատասխանում էին: Այն բանից հետո, երբ Ռավիլը հրապուրվել էր նրա
գեղեցկությամբ, նա հետևում էր թողել իր անպարկեշտ պահվածքը: Թագուհին
հասկացավ,

որ

նույնիսկ

այս

նահապետական

հասարակությունում,

որտեղ

ցուցադրաբար տղամարդիկ էին ղեկավարում, իրական իշխանությունն ընտանիքում
գաղտնի պատկանում էր թույլ սեռին:
Փայտով վառվող չուգունե «պեչկայի» վերևում կար ելուստ, կառուցված աղյուսներից,
որ օժանդակում էր բուխարիին: Այն տալիս էր լրացուցիչ ջերմություն և հանգստություն
մշտական ցրտից: Դենիսլամը Թագուհու հետ, որ հետևում էր նրան, ծիծաղելով պառկել էր
ելուստին դրված բարձին: Թագուհին չէր գիտակցել, որ մեղմ մրմնջում էր, ինչը ստիպեց
Ռավիլին և Մինսիլուին բազմանշանակ հայացքներ փոխանակել: Բայց նրանք նաև
գիտեին, որ գյուղում նրա տարիքին համապատասխան տղամարդ չկար, այնպես որ
լռեցին:
-

Ի՜նչ գեղեցիկ է, Մինսիլո՛ւ, - ասաց Թագուհին՝ հիանալով նրա գործած

ավանդական շալով: Նա գլխի էր ընկել, որ Մինսիլուն գործում էր այն իր ծննդյան առիթով:
-

Գիտես, այս շրջանի շալերն իսկապես թանկարժեք են:

-

Ինչո՞ւ Մինսիլու… աշխատատարության պատճառո՞վ:
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-

Մասամբ: Այն դժվար է գործել, բայց գլխավոր պատճառն այն է, որ այն

պատրաստված է Օրենբուրգի այծի բրդից, որ հայտնի է իր բարձր որակով: Այն նույնիսկ
ավելի բարակ է, քան անգորան:
-

Դա իսկապես հետաքրքիր է: Մենք էլ ունենք շալեր Հայաստանում, բայց դրանք

սրանց նման թեթև չեն:
-

Օրենբուրգի շալը հայտնի է իր թեթևությամբ և բարակությամբ. այն կարող է

անցնել հարսանեկան մատանու միջով: Նայի՛ր, հիմա ցույց կտամ:
Այդ պահին Մինսիլուն մեղմորեն անցկացրեց իր ունեցած մեկ այլ շալ իր ամուսնական
մատանու միջով, որը Ռուսաստանում կրում էին աջ ձեռքին: Թագուհու արձագանքն
ասաց Մինսիլուին, որ նա կփայփայեր իր ծննդյան նվերը:
-

Ուրեմն դու իմ պրոֆեսորի հե՞տ ես դպրոց հաճախել, Ռավի՛լ, - հարցրեց

Թագուհին, երբ Ռավիլը նստեց նրա կողքին՝ իր սիրած աթոռին:
-

Ո՛չ, իմ հայրն է դպրոց գնացել Ալեքսեյ Գալիմովի հետ… Ես այդքան մեծ չեմ, -

ասաց Ռավիլը ժպտալով: - Միակ հայտնի անձնավորությունը, ում ես ճանաչում էի իմ
պատանեկության տարիներին, Իգոր Կուրչատովն էր: Կարծում եմ՝ նա գիտնական է:
-

Կներես, Ռավիլ, - ամոթահար ասաց Թագուհին: - Համոզված չեմ, որ լսել եմ Իգոր

Կուրչատովի մասին:
-

Իգորը քեզ նման հետաքրրասեր էր… նա միշտ մարտահրավեր էր նետում

ուսուցչին: Մենք բոլորս էլ գիտեինք, որ նա ինչ-որ հատուկ բան կանի: Կարծեմ՝ դա
միջուկային ֆիզիկայում էր: Իմ հայրը պատմում էր ինձ, որ Ալեքսեյը հետաքրքրված էր
հնագիտական

վայրերի

ուսումնասիրությամբ,

ինչպես

դու,

Թագուհի՛:

Ինձ

չի

զարմացնում, որ նա առաջադիմել է այդ բնագավառում:
Թագուհին ժամեր էր անցկացրել՝ լսելով Գալիմովի նկարագրություններն այն մասին,
թե ինչպես է նա մեծացել՝ Սիմի մոտ Ուրալյան լեռների ստորոտներն ուսումնասիրելով:
Նա ասել էր, որ պատմությամբ սկսել էր հետաքրքրվել գյուղով անցնող ճամփորդների
պատմություններից: Ուրալյան լեռների հարավում կային մի քանի հնագիտական վայրեր,
բայց Իգնատևա քարանձավը նրան ավելի շատ էր հետաքրքրել, որովհետև այն ընդամենը
տասնհինգ կիլոմետր էր հեռու Սիմ գետից: Դժբախտաբար, նրա ընտանիքը տեղափոխվել
էր Մոսկվա, երբ նա պատանի էր եղել, բայց նա երբեք չէր մոռացել Սիմը:
Դենիսլամը սկսեց լացել, և Մինսիլուն վեր կացավ, որ հոգ տանի նրա մասին: Նա
ընթրիքից մնացած հալմա-լափշայի մսի մի կտոր ուներ իր ձեռքին և թույլ տվեց որդուն
ծծել համեղ հյութը: Դենիսլամը որոշեց, որ ավելին է ուզում, և փորձեց ծամել միսը և
լնդերը քորել: Թագուհին սիրով նայեց Դենիսլամին, մինչ նա ուսումնասիրում էր իրեն
շրջապատող աշխարհը:
-

Հորս երիտասարդության տարիներին, մինչև Ռուսական հեղափոխությունը, -

շարունակեց Ռավիլը, - Սիմը մի փոքրիկ գյուղ էր մի քանի հազար բնակչությամբ,
հիմնականում հողագործներ: Միայն մեկ դպրոց կար գյուղում՝ երկու փայտյա
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սենյակներով, այնպես որ ռուս վերաբնակիչների երեխաները սովորում էին բաշկիրների և
թաթարների երեխաների հետ:
-

Այդ ժողովուրդների միջև հարաբերությունները միշտ խաղա՞ղ են եղել:

-

Ինչքան գիտեմ, թաթարներն ու բաշկիրները դարերով խաղաղ ապրել են կողք

կողքի, բայց մի ժամանակ հակամարտություն կար այստեղ ժամանած ռուսների և այլ
էթնիկ խմբերի հետ: Տասնութերորդ դարում թաթարների և բաշկիրների հողերը կուլ
գնացին ընդարձակվող Ռուսական կայսրությանը:
-

Այդ ժամանա՞կ էր, որ բաշկիր հերոս Սալավատ Յուլաևն ապստամբություն

բարձրացրեց ընդդեմ ռուս թագավորի:
-

Դա 1773թ.-ին էր: Ամեն բաշկիր գիտի այդ պատմությունը: Նա, ի վերջո, պարտվեց

ցարական

զորքին,

և

բազմաքանակ

ռուս

վերաբնակիչներ

սկսեցին

ժամանել:

Յուրաքանչյուր բաշկիրական ցեղ պետք է հարկ վճարեր Մոսկվային՝ բաղկացած 20-40
մեծ մեղրի տակառներից:
-

Բայց դա պիտի որ ցեղի հիմնական ունեցվածքը լիներ այդ օրերին:

-

Այդպես էլ կար… Կոմունիստների ժամանակ էլ տարբերություն չկար: Մենք

ստիպված էինք իշխանություններին տալ կենդանիներ և արտադրանք: Դա ստիպեց
շատերին

կառուցել

ստորգետնյա

պահեստներ,

որտեղ

նրանք

կարող

էին

իշխանություններից թաքցնել իրենց անասուններին և այլ մթերքները:
-

Կոմունիզմը քսանականներին, հաստատ, կտրուկ փոփոխություններ է բերել իր

հետ ռուսական քաղաքացիական պատերազմից հետո:
-

Յուրաքանչյուր

գյուղում,

Թագուհի՛,

մարդիկ

ցնցված

էին…

Իսկապե՛ս:

Երիտասարդ զինված կոմունիստները, որոնք կոչվում էին կոմերիտականներ, եկան
Կարմիր բանակայինների հետ: Նրանք ավերեցին հին մզկիթներն ու եկեղեցիներն ամբողջ
երկրով մեկ՝ զրկելով ժողովուրդին իրենց համայնքի հիմնական հավաքատեղիներից:
-

Այսպիսով, մարդկանց կյանքը մի ակնթարթում փոխվեց այն աստիճան, որ նրանց

մշակույթը դրվեց սպառնալիքի տա՞կ:
-

Ավերումներից հետո միայն երեք մզկիթ մնաց Բաշկորտոստանում, որտեղ մարդիկ

բառացիորեն կանգնել էին իրենց աղոթավայրի և կոմերիտականների միջև: Ի վերջո, դա
կոմունիստների համար նշանակություն չունեցավ: Նրանք պարզապես տարան սուրբ
այրերին: Մենք այլևս չտեսանք նրանց, և կրոնական կառույցները պահպանեցին իրենց
գոյությունը միայն որպես դատարկ կառույցներ:
-

Ես իսկապես վշտանում եմ՝ լսելով սա, Ռավի՛լ: Հայաստանում այս աստիճան վատ

չէր, թեև մենք էլ չէինք կարող բացեիբաց հավատ դրսևորել: Դա, հաստատ, համայնքի վրա
կործանիչ ազդեցություն կունենար:
-

Ես տեսա, թե ինչպես նրանք ոչնչացրին որմնանկարները և հին նկարները,

որպեսզի դրանք այլևս հնարավոր չլիներ օգտագործել որպես սրբապատկերներ: Մարդիկ
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զայրացած ու տարակուսած էին, բայց կոմունիստների իշխանության ներքո նրանք չէին
համարձակվում գլուխ բարձրացնել, որպեսզի վերջ դնեն ավերածություններին:
-

Արենիի մոտ Նորավանքի գեղեցիկ համալիրը նույնպես մասամբ ավերվել էր, բայց

1930թ.-ին գյուղացիները ոտքի կանգնեցին:
-

Քաջե՛ր… Ի՞նչ պատահեց:

-

Իհարկե, ապստամբությունը ճնշվեց կոմունիստական իշխանությունների կողմից,

բայց դա իսկապես ազդեց նրանց վրա, դրա համար էլ, կարծում եմ, նրանք մեզ մի փոքր
ազատություն տվեցին: Բայց մենք կորցրինք մի երիտասարդ սարկավագի, որով հիանում
էի՝ նրան տարան պարզապես կրոնական ուսուցման համար: Չգիտեմ՝ ինչ եղավ
Գասպարի հետ…
-

Շատ բաշկիր մոլլաների տարան, սակայն մի քանիսը մնացին ծպտված

սովորական հագուստի տակ: Ղուրանը թաքցնում էին գաղտնի վայրերում, բայց եթե
կոմերիտականները գտնում էին սուրբ գիրքը, այրում էին այն և պատժում տիրոջը:
-

Գոնե

այժմ

գերմանացիները

չեն

արգելում

մարդկանց

կրոնական

արարողություններ կատարել, թեև պատասխանատու են այլ չարիքների համար, ինչպես
հրեաների, գնչուների և այլ փոքրամասնությունների տեղահանությունները… Չգիտեմ՝
ինչ պատահեց նրանց բոլորի հետ:
-

Նրանց բոլորին, հավանաբար, համակենտրոնացման ճամբարներ են տարել:

Ընտանիքի

գլուխն

ընդամենը

քառասունմեկ

տարեկան

էր,

բայց

տարիների

աշխատանքն իր հետքն էր թողել նրա դեմքին, որը մեղմ լուսավորվում էր կրակից: Նա
մաքուր սափրված էր, բայց նրա կարճ մուգ մազերը գլխարկ կրելու պատճառով մի փոքր
խառնված էին, իսկ նրա ասիական շագանակագույն աչքերը մատնում էին նրա
նախնիների արևելյան ծագումը:
Կեչու այրվող փայտերի ձայնը հանգստացնող էր, իսկ օջախի փայտյա հոտը՝ հաճելի:
Ռավիլը զգուշությամբ մեկ այլ կոճղ դրեց հրաբորբոք կրակի վրա՝ ցուրտը հեռու պահելու
համար: Տան ներսում տաք էր, նույնիսկ շատ տաք:
-

Այս ամբողջ խոսակցությունը կոմունիստների և գերմանացիների մասին ինձ

ճնշում է: Նվագել եմ ուզում:
-

Ես կմիանամ քեզ, Ռավի՛լ, - ասաց Մինսիլուն: - Մի րոպե, գործիքները բերեմ:

Թագուհին գիտեր՝ Ռավիլը տեղացիների համար երաժշտական լեգենդի նման էր: Նա
ուներ հարմոն նվագելու տաղանդ, և սիրում էր հագնել երաժշտի նորաձև հագուստ իր
էլեգանտ բեղերի հետ: Մինսիլուն երբեմն նվագում էր հինգ անցքանի քուրայ՝ ֆլեյտա, իր
փափուկ կլոր այտերը լցնելով օդով՝ ստեղծելով բաշկիրական ավանդական գործիքի
գեղեցիկ ձայները: Դա երաժշտության վայր էր: Զբոսնելով Սիմի շրջակայքում՝ Թագուհին
կարող էր լսել նաև դամբիրայի սուր ձայնը՝ ջնարի նման երկարավիզ լարային գործիք, որ
սովորաբար նվագում էին ղազախներն ու թաթարները:
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Նվագելով hարմոնը՝ Ռավիլի ձայնը լցրեց սենյակը գեղեցիկ բալլադով, և Թագուհին
խաղաղություն զգաց: Նա բավականաչափ սովորել էր բաշկիրերեն՝ հասկանալու համար
բառերը, և զգում էր կապ բաշկիր և հայ մշակույթների միջև. երկուսն էլ սեր ունեին դեպի
երաժշտական գործիքները: Մեղմ բալլադը Թագուհուն պատմեց բաշկիրների սիրո մասին
դեպի իրենց հողը և ստիպեց Դենիսլամին քուն մտնել:
«Օ՜, երաժշտությունն այնքան է ինձ հայրենիքս հիշեցնում: Կուզեի դուդուկ ունենալ,

որպեսզի միանայի Մինսիլուին, բայց գուցե այսպես ավելի լավ է: Ամեն դեպքում ես երբեք
նրանց նման լավ չեմ նվագել»:
Թագուհին

ուսումնասիրում

էր

Իգնատևա

քարանձավի

իր

բազմաքանակ

գրառումները, լուսանկարներն ու նկարները, որ նրան հաջողվել էր հավաքել մինչև Սուրբ
Ծննդի նախօրեին եղանակի ցրտելը: Շրջանում կային նաև հնագիտական նշանակության
այլ քարանձավներ, բայց սա միակն էր նման լայնածավալ հնագույն նկարներով և
մասունքներով, որ նա ուսումնասիրել էր՝ պրոֆեսորից ավելի վաղ ցուցումներ
ստանալուց հետո:
«Միգուցե հին ժողովուրդները Արենիի քարանձավից հասել են մինչև Իգնատևա՝

ուսումնասիրելու իրենց ձգտումներն իրականացնելով»:
Կենդանիների պատկերները, որ դեգերել էին Բաշկորտոստանում շատ վաղուց, և
մարդկանց պատկերները գրավում էին Թագուհուն: Նա ուզում էր ավելին իմանալ այս հին
ժողովուրդների մասին, ցեղ, որ հաղորդագրություններ էր թողել մյուսներին դարեր հետո
կարդալու համար: Թագուհին գիտեր, որ այս քարանձավն ավելի հին էր, քան այն մեկը, որ
նա սկսել էր պեղել Հայաստանում, բայց նա, միևնույն է, գերադասում էր Արենին, քանզի
ամուր կապ էր զգում իր նախնիների հետ այնտեղ:
Ձմռանը Սիմ գետը սառած էր, այնպես որ, որքան էլ զարմանալի է, Իգնատևա
քարանձավ գնալն ավելի դյուրին կարող էր լինել՝ քայլելով սառույցի վրայով, քան ամառը՝
գետի

ափով

քայլելով:

Ամեն դեպքում Թագուհին

չէր

կարող ապահով

քայլել

յուրաքանչյուր ուղղությամբ երեքից չորս ժամ ձմռան ընթացքում, երբ ջերմաստիճանն
իջնում էր մինչև մինուս 30oC, այնպես որ նա ստիպված էր մինչև հիմա սպասել շատ
ցուրտ եղանակի անցնելուն:
Չնայած Բաշկորտոստանը բռնազավթված էր, ինչպես Ռուսաստանի մնացած մասերը,
գոնե գերմանացիները թույլ էին տալիս տեղացիներին զբաղվել իրենց գործով: Դա
տարբերվում էր Ուրալյան լեռների մյուս կողմում գտնվող Սիբիրում ճապոնացիների
իրականացրած խիստ հսկողությունից: Ռավիլն ասել էր Թագուհուն, որ ցանկացած
զավթիչի համար դժվար էր «հսկել» նման լայնածավալ, խորդուբորդ երկիրը: Նույնիսկ
Խորհրդային Միության ժամանակ Մոսկվան չէր կարողացել ամբողջությամբ ճնշել
հպարտ բաշկիրներին և թաթարներին, որ միասին ապրում էին այս հողերում իրենց
լիբերալ մուսուլմանական բարքերով: Բնիկ բաշկիրները միախառնվել էին քոչվոր
մոնղոլների հետ, այնպես որ սովորական բան էր լսել երկու թյուրքական լեզուները:
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Երբ գարունը, ինչպես հարկն էր, եկավ Բաշկորտոստան, Թագուհին նման էր իր
վանդակից փախչելու սպասող վագրի: Մի քանի ամիս փոքր տան մեջ փակված լինելուց
հետո նա անհամբեր սպասում էր դուրս գնալուն և ուսումնասիրություններ անելուն,
ուստի երբ նրան Ռավիլի ընկերներից մեկն առաջարկեց ճամփորդել Ուրալյան լեռների
արևելյան մասում գտնվող մյուս հնագիտական վայրերից մեկը, նա անմիջապես ոտքի
ցատկեց: Հին մեքենայով գրեթե մեկ օր ճամփորդելուց հետո քարքարոտ ցեխոտ
ճանապարհով, որ տանում էր դեպի Ուրալյան լեռների սահմանը, նա առաջին անգամ
տեսավ ճապոնացի զինվորներին: Հանկարծակի վախը մի պահ համակեց Թագուհուն, երբ
վարորդի դեմքն անհանգստություն արտահայտեց:
-

Ինչքան կարող ես քիչ խոսիր, - ասաց նա:

-

Ինչո՞ւ:

-

Նրանք ինձ ճանաչում են որպես բեռնափոխադրողի, բայց քեզ չեն ճանաչում:

Սառը քամին դանակի պես ծակեց Թագուհուն հյուսիսից՝ փչելով դեռ թեթևակի
ձնածածկ գագաթներից: Ավելի քան տասը զինվորներ էին աշխատում սահմանային
դիտակետում՝ Գերմանիայի կողմից բռնազավթված Ռուսաստանի և Ճապոնական
Սիբիրի միջև: Նրանք անշարժ, անարտահայտիչ դեմքերով կանգնած էին իրենց
դիրքերում: Նրանց հետևում մի աշտարակ էր՝ ահարկու տեսքով գնդացրով, իսկ մյուս
կողմում ավելի ահազդու ճապոնական տանկ էր:
Թագուհու համար հետաքրքիր էր, որ այդտեղ նման չափերի զինվորական անցակետ
կար, որը բաժանում էր տարածքը երկու, այսպես կոչված, Առանցքի գործընկերների միջև:
Նա զգաց, որ նրանք իրականում իրար չեն սիրում:
-

Ո՛չ, դու չես կարող անցնել, - հաստատուն ասաց ճապոնացի սպան ռուսերենով:

-

Բայց ես գիտնական եմ: Ես գնում եմ դեպի հնագիտական վայր:

Ճապոնացի սպան՝ երիտասարդ և ինքնավստահ տեսքով, ուսումնասիրեց Թագուհուն:
-

Քո փաստաթղթերը… Որտե՞ղ են քո հատուկ թույլտվության փաստաթղթերը:

-

Ես փաստաթղթերի կարի՞ք ունեմ Ռուսաստանի մի մասից դեպի մյուսը գնալու

համար, - Թագուհին ձևացրեց, թե անմեղ հարց է տալիս: Սպայի անտարբեր դեմքը
զայրույթից կարմրեց:
-

Խորհրդային Միությունն այլևս գոյություն չունի՛: Սա Ճապոնակա՛ն կայսրությունն

է:
Թագուհին վախեցավ: Սպան այնպիսի տեսք ուներ, ասես, ամեն պահի կարող էր
հարվածել նրան իր սրով: Թագուհին մտածեց, որ իրեն կձերբակալեն կամ ավելի վատ,
այնպես որ խելամտորեն շրջվեց և հեռացավ:
Սիմ վերադառնալիս Թագուհու բախտը բերեց, որ իրեն վերցրեց այդ կողմով անցնող
գերմանական դատարկ բեռնատարը: Նա մտածեց գերմանացի և ճապոնացի զավթիչների
վերաբերմունքի տարբերության մասին: Ինչ-որ իսկապես սարսափելի բան կար
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ճապոնացիների մեջ, քանզի թվում էր՝ նրանք չունեին որևէ կարեկցության զգացում դեպի
տեղացի ժողովուրդը:
Որպես գիտնական, Թագուհուն հետաքրքիր էր, թե ինչու ճապոնացի զինվորներն
այդպես համառորեն թույլ չտվեցին իրեն հատել սահմանը: Տեղացի թաթար և բաշկիր
գյուղացիները, որ որսորդության համար պարբերաբար հատում էին Ուրալն անտառի
միջով՝ անտեսելով սահմանները, պատմել էին Թագուհուն, որ նրանք այս շրջանում
նկատել էին ճապոնացի զինվորների քանակի աճ: Նույնիսկ ավելի շատ անհանգստացնող
էր ամառային ամիսների ընթացքում մոտակայքում մեծ ռազմական բազայի կառուցման
մասին հաղորդագրությունը:
Գերմանացիներն

ու

ճապոնացիները,

թեև

կասկածամիտ

մեկը

մյուսի

մտադրությունների նկատմամբ, աշխատում էին համատեղ ճանապարհներ և երկաթուղի
կառուցել, որի միջոցով նրանք կարող էին փորձել իրենց ենթարկել նախկին Խորհրդային
Միության տարածքը: Ուրալի եվրոպական մասում գերմանացիները ծրագիր էին ներդրել,
որը նրանք նկարագրում էին՝ որպես «վերադաստիարակում». դրա նպատակն էր համոզել
Ռուսաստանի ժողովուրդին, որ կոմունիզմի տարիներից հետո նրանց կյանքում
կատարվող փոփոխություններն այնքան էլ վատ չէին: Դա իսկապես ուղղակի փորձ էր
նվազեցնելու անկարգությունները: Իսկ Ուրալի արևելքում ճապոնացիները որոշել էին, որ
ահաբեկչությունը և նրա արդյունքը՝ վախը, միակ միջոցն էր Սիբիրի և Հյուսիսային
Չինաստանի բնակչությանը վերահսկողության տակ պահելու համար:
Երբ Թագուհին մտածում էր այն խաղաղ մարդկանց պատմության մասին, որ մշակել
էին այս հողերը, նա հասկանում էր, որ նրանք երբեք էլ չեն իմացել՝ ինչ է իսկական
ազատությունը. դա նրա կարծիքով առանց վախի մտածելու և գործելու ալտրուիստական
երազանքն է: Բաշկորտոստանի ժողովուրդը՝ օրհնված կանաչ բլուրներով, անտառներով
և հազարավոր տարիներ հետ գնացող հպարտ պատմությամբ, երազում էր իր
ազատության օրվա մասին: Ցավոք, մոլորակը անդունդի եզրին էր:
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ԳԼՈՒԽ 19: ԽԱՂԱՂՕՎԿԻԱՆՈՍՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ
Հրամանատար Ջեք Թոմփսոնը խոժոռվեց՝ հենվելով նավի բազրիքին, երբ ՆՄԱՆ

Կանբերրան հանգիստ կառանել էր Սիդնեյի նավահանգստի խաղաղ ծոցում:
-

Գրո՛ղը տանի, կատա՞կ ես անում, Ջոնի: Ի՞նչ նկատի ունես` ասելով, որ ոչ մի

ամուսնություն էլ չի լինելու:
-

Կատակ չեմ անում, ընկե՛րս: Դա կատարյալ ճշմարտություն է…

-

Իսկ երեխա՞ն:

-

Երեխա չկա, Ջե՛ք:

-

Ինչպե՞ս թե երեխա չկա:

-

Նա հորինել էր, բայց շատ էի ամաչում քեզ ասել: Կարծում էի, որ դու հավանաբար

կմտածես՝ հիմար էի, որ հավատացել էի նրան:
-

Գրո՛ղը տանի, Ջոնի, այդ ես պետք է ամաչեմ: Ես քեզ ստիպում էի հետ գնալ՝

փոխանակ թողնեի, որ լսես ներքին ձայնիդ: Ցավում եմ:
-

Ընկերս, մի՛ մտահոգվիր այդ մասին, մեզ բոլորիս հիմարացրել էին: Նա ինձ ասաց,

որ երեխային կորցրել է: Չուզեցի մանրանալ, քանի որ նա շատ էր վհատված:
-

Իսկ ե՞րբ իմացար: Ճշմարտությունը, նկատի ունեմ…

-

Երբ նրան տեսա մեկ այլ տղամարդու հետ… Կանբերրան նոր էր վերադարձել

վարժանքներից:
-

Գրո՛ղը տանի, դժվար է, ընկե՛րս:

-

Խնդիր չկա, ընկե՛րս, նա ճիշտ չէր: Այդպես էլ է պատահում:

-

Գրեթե զղջում եմ քեզ խփելու համար…

-

Ամեն ինչ լավ է, ընկե՛րս, այն ժամանակ ես դրա կարիքը զգում էի: Վատ պահվածք,

գուցե, չափից դուրս շատ գրոգ: Այսպիսով, ի՞նչ պատահեց քո և ծովակալ Համիլտոնի քրոջ
աղջկա միջև… ի՞նչ էր նրա անունը:
-

Աննա…

-

Ուրեմն այլևս երբեք նրան չտեսա՞ր:

Ջոնին նայեց Ջեքին, որպեսզի կռահի նրա ժեստերի լեզուն: Լինելով միշտ հանգիստ`
նա շատ բան ցույց չտվեց: Նրա շեկ խոպոպները վաղուց չկային և փոխարինվել էին կարճ
մազերով և եղանակային ազդեցությունից փոփոխված դեմքով, որ նրան գործնական տեսք
էր տալիս: Չնայած կիսաժպիտը չէր փոխվել:
-

Գուցե…

-

Գրո՛ղը տանի: Ի՞նչ պատահեց: Ծովակալն իմացա՞վ:
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-

Դե,

եթե

նա

իմանար,

ինձ

չէին

տեղափոխի

որպես

Կանբերրայի

նոր

հրամանատար:
-

Այսպիսով, տեսա՞ր նրան, երբ թույլ տվեցին ափ իջնել:

-

Միայն մեկ անգամ տեսա նրան, ընկե՛րս՝ գաղտնի: Դժվար է, երբ միշտ ծովում ես:

Ջոնին դեմքով դեռ երիտասարդ էր, բայց նրա մեջքը զգալիորեն գիրացել էր: Նրա
խարտյաշ մազերն էլ, ինչպես միշտ, անկառավարելի էին գլխարկի տակից: Ջեքը հիշեց,
ինչպես առաջին անգամ ինքը և Ջոնին տեսան ՆՄԱՆ Կանբերրան, երբ վտանգավոր ձևով
կախված էին «Վերարկուի կախիչի» տակից` ջրից հարյուր մետր բարձրության վրա:
«Մենք երիտասարդ և միամիտ էինք այդ օրերին»:
Անհավատալի էր թվում, որ նրանք հասել էին այսքան հեռու. այժմ այն ռազմանավի
անձնակազմում էին, որ տեսել էին տասնչորս տարի առաջ:
-

Գիտե՞ս, Ջոնի՛, մենք լավ արեցինք` ծառայության անցնելով Կանբերրայի վրա,

քանի որ երիտասարդ ժամանակ երազում էինք այդ մասին:
-

Կարծում եմ, ընկե՛րս:

Ճապոնիայում օգոստոսի ընթացքում շոգ և խոնավ եղանակ էր լինում` չնայած այն
շրջապատված էր զովացնող Խաղաղ օվկիանոսով: Ամառային շոգը Տոկիոյում հեղձուցիչ
էր, դրա համար էլ Կայսերական պալատն այնպես էր նախագծված, որ իր բարձր դիրքից
որսա ցանկացած զեփյուռ: Ցիկադաների ճռճռացող ձայնը առաջացնում էր աղմկոտ
իրարանցում, երբ միջատները տաքանում էին արևի տակ: Պալատը շրջապատող
փոսերից

բարձրացող

հսկայական

քարե

պատերը

հակադրվում

էին

նրբագեղ,

կամարակապ, կղմինդրե տանիքով դղյակներին, որ իրենք պաշտպանում էին: Այն
նախատեսված էր` իշխանության կերպար մարմնավորելու և կայսեր հպատակներից
հեռավորություն պահպանելու համար:
Թոջոն ներկայացավ Հիրոհիտոյին և գլուխը խոնարհեց: Ինչպես միշտ, կայսրը նստել
էր փայտե հատակի մակարդակից բարձր գտնվող գահի վրա և շատ տպավորիչ տեսք
ուներ իր ներքև իջնող սոկութայ մետաքսե հագուստով: Իր կարգավիճակն ընդգծելու
համար կայսրը դրել էր բարձր կանմուրի գլխարկ և բռնել էր շակու փայտե գավազան, որ
մի քիչ նման էր փոքր մահակի: Արքունական բոլոր ընթացակարգերը ճշգրտորեն
բեմադրված էին` ըստ դարերի ավանդույթի՝ ապահովելով կարգը:
Վարչապետը զեկուցում էր նախարարների հետ իր հանդիպման արդյունքների
մասին: Նրան ընկերակցում էր ռազմական նախարար գեներալ Սեիշիրո Իթագակին, որ
կանգնել էր նրա հետևում:
-

Թեննո Հեիկա, - ասաց Թոջոն՝ կայսերը դիմելով մակդիրով, որ նշանակում էր

«դրախտի որդի»:
Հիրոհիտոն անխռով նայեց վարչապետին:
Նավթի տեսանկյունից Ճապոնական կայսրությունը մեծամասամբ ապավինում էր
Գերմանիային և երջանիկ չէր դրա համար: Թոջոն միշտ էլ կասկածանքով էր վերաբերում
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ցանկացած արևմտյան պետության, այնպես որ թեկուզ իր գերմանացի դաշնակիցներից
կախվածությունը

երբեք հեշտ չէր

նստելու նրա

խղճին:

Ճապոնացի

սիբիրյան

հրամանատար Իշիվարան էլ էր նման կերպ մտածում, այնպես որ նա գաղտնի
շարունակում էր ծրագրել ճապոնական գերիշխանությունը:
-

Ճապոնիան չի կարող ապավինել Գերմանիային իր նավթի և պարենամթերքի

համար: Մենք պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի վերահսկենք հսկայական
պաշարները Չինաստանում և Խաղաղ օվկիանոսում, - աղերսեց Թոջոն:
-

Վարչապե՛տ, Դուք և գեներալ Իթագակին ճիշտ էիք Սիբիրյան արշավի ձեր

վերլուծություններում: Այնուամենայնիվ, Չինաստանը հսկայական տարածք է շատ ավելի
մեծ բնակչությամբ… և Խաղաղ օվկիանոսն էլ ավելի մե՞ծ է չէ, քան Չինաստանը:
Հիրոհիտոյին

խորապես

մտահոգում

էր

պատերազմի

նախապատրաստվելու

որոշումը՝ դիվանագիտական բանակցություններ վարելու փոխարեն: Նա ասմունքեց իր
պապու՝

կայսր

Մեիջիի

քառատողը,

որն

արտահայտում

էր

այլընտրանքային,

խաղաղասիրական տեսանկյուն:
-

Աշխարհի չորս կողմերի ծովերը նույն արգանդից են ծնված: Հապա ինչո՞ւ են

քամին ու ալիքները վեր ելնում` խռովված:
-

Թեննո Հեիկա, Բրիտանիայի ու Միացյալ Նահանգների ուժերը թույլ են: Հարվածը

կազդանշանի կայսեր գերիշխանությունն Արևմուտքի նկատմամբ: Մենք պետք է
հարվածենք` համաձայնեցնելով դա մեր Առանցքի դաշնակիցների հետ:
-

Ես չեմ վստահում գերմանացիներին և, համոզված եմ, նրանք էլ մեզ չեն վստահում:

-

Թեննո Հեիկա, Ձեր իմաստությունն ակնհայտ է: Բայց Գերմանիայի հետ միասին

մենք հզոր ենք՝ բավականաչափ ուժեղ, որ ոչնչացնենք մեր միակ մրցակիցներին Խաղաղ
օվկիանոսում և Ասիայում: Բայց եթե մենք առաջինը չհարվածենք, ապա օրերից մի օր
Միացյալ Նահանգները կարող է հարձակվել մեզ վրա:
-

Կայսրությանը մի՛ հիասթափեցրեք, վարչապե՛տ Թոջո:

Կայսր Հիրոհիտոն գլխով արեց և թափահարեց իր շակուն՝ ցույց տալով իր
համաձայնությունը Թոջոյի խնդրանքին:
Նայելով

Պեկինի

ամրություններից՝

Չան Կայշին

վաղուց` 1938թ.-ից սկսած,

հարձակման էր սպասում Մեծ պարիսպի մոտ գտնվող ճապոնական դիրքերից: Նա,
ինչպես Ստալինը, անակնկալի եկավ, երբ Ճապոնիան, հետևելով հոկուշին-ռոն
փիլիսոփայությանը,

հարվածեց

հյուսիսային

ուղղությամբ`

Սիբիրին,

այլ

ոչ

Չինաստանին` հարավում: Ամռան վերջում չինացի լրտեսները զեկուցում էին զորքերի
զանգվածային կուտակման վերաբերյալ, բայց կայսերական բանակն, այնուամենայնիվ,
չէր առաջանում: Խաղաղ օվկիանոսի մյուս կողմից հետևող ամերիկացիների համար դա
նման էր «մուկն ու կատուն» խաղալու:
Իթագակիի ճապոնական ուժերը տարիներ շարունակ վերապատրաստվել էին: Նրանք
երբեք էլ չէին պատրաստվում անել այն, ինչ ակնկալվում էր. անակնկալը ճապոնական
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ռազմավարության բանալին էր: Գերմանական բլիցկրիգի` կայծակնային հարձակման
իրենց սեփական տարբերակը գործադրելով՝ ճապոնիական ուժերը պատրաստվում էին
հարձակվել տարբեր նպատակակետերի վրա, բայց մեկն առաջնային էր:
Հանդարտ առավոտ էր գեղատեսիլ Հավայան կղզիներում, որոնք մարգարտե վզնոցի
նման ձգվում էին Հյուսիսային Խաղաղ օվկիանոսում: Փիրուզագույն, տաք ջրերը
մեղմորեն հետ ու առաջ էին օրորվում Հոնոլուլուի մոտ հսկայական նավահանգստում, որ
ապահով կացարան էր տրամադրել Ամերիկյան խաղաղօվկիանոսյան նավատորմին:
1945թ.-ի դեկտեմբերի 7-ին իրականացված չարագործությունը կարելի էր բնութագրել
միայն

դավաճանություն

բառով:

Մարշալ

ծովակալ

Իսորոկու

Յամամոտոյի

գլխավորությամբ, վեց ավիակիրներից երկինք բարձրացած ճապոնական օդանավերի
երեք ալիքներն անցան Փերլ Հարբորի վրայով՝ հարձակվելով առանց նախազգուշացման:
Փայլուն ռազմավար, ճաղատ, վաթսունմեկամյա ռազմածովային հրամանատարը`
սամուրայների ընտանիքից, գիտեր արևմուտքի բարքերը, ինչպես նաև գիտեր անգլերեն
Վաշինգտոն Դի Սիում ապրելու տարիներից: Նա միայն երեք մատ ուներ իր ձախ ձեռքին
1905թ.-ին Ցուսիմայի ճակատամարտում վիրավորվելուց հետո, երբ նրա հածանավը
հայտնվել էր ռուսական գծանավի կրակի տակ:
Ճապոնիայի տիրապետության տակ գտնվող Սիբիրի և Մանչուրիայի զանգվածային
հանքային

ռեսուրսները,

ինչպիսիք

էին

երկաթն

ու

ածուխը,

«Հոկուշին-ռոն»

համաձայնագրից հետո` տասներկու տարում օգտագործվել էին հսկայական նավատորմ
կառուցելու համար: Այժմ ճապոնացիները բավականաչափ ուժեղ էին զգում ցանկացածին
մարտահրավեր նետելու համար:
Յամամոտոն անձամբ էր մշակել Փերլ Հարբորի ծրագիրը, որպեսզի որքան հնարավոր
է կործանարար հարձակում ապահովի, ընտրելով հնարավոր առավելագույն անակնկալ
ժամանակը վաղ առավոտյան: Սա ձևական հարձակում չէր: Մտադրությունն էր
Գերմանիայի և Իտալիայի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգներին ծնկի բերել՝ դրանով
իսկ վերացնելով հզորացող այս երկրի սպառնալիքը Առանցքի երկրների դեմ:
Յամամոտոն գրեթե ոչինչ չասաց` իր հրամանատարական նավի՝ 41000 տոննանոց
ավիակիր Ակագիի կամրջակի վրա հետ ու առաջ անելիս: Նա մտախոհ սպասում էր
հարձակման մասին առաջին ռադիոհաղորդագրությանը: Չնայած գիտեր, որ ավելի քան
350 օդանավերից բաղկացած օդային տորմիղ էր օդ բարձրացել, սակայն նա նաև
վախենում էր Միացյալ Նահանգների պատասխանից:
Տորպեդների և ռումբերի կատաղի գրոհից առաջացած պայթյունների սահմռկեցուցիչ
ձայնը խաթարեց առավոտյան անդորրը: Տղամարդիկ վեր թռան իրենց անկողիններից՝
շշմած և շփոթված օդային տագնապի ազդանշանների աղմուկից: Սև ծխի հսկայական
սյուներ բարձրացան օդ, ծանրահոտ յուղի վտակներ հոսեցին ծռմռված հսկաներից, որ մի
ժամանակ մեծ նավեր էին: Պայթյուններից առաջացած անգութ կրակը արագ տարածվեց
նավաբեկորներից ցայտող նավթի գորգերի վրա: Նախնական ծանր հարվածից ողջ
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մնացածներից շատերը գոռում էին, քանզի ջուրը լցվում էր պողպատե ջախջախված
ռազմական նավերի մեջ, մինչև այլևս չէին կարող գոռալ: Միացյալ Նահանգները կորցրեց
իր խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հինգ ավիակիրներից երեքը և բազմաթիվ
գծանավեր, քանզի դրանք խարսխած էին «գծանավային շարքով»:

Ճապոնացիների հարձակումը Փերլ Հարբորի վրա, Հավայան կղզիներ, Միացյալ
Նահանգներ (ԱՄՆ Ազգային արխիվների և գրառումների վարչություն 195617)
Ցնցումն ու սարսափը չսահմանափակվեց Փերլ Հարբորով: Հավայան կղզիների շուրջ
կողք-կողքի

շարված

ինքնաթիռներով

լի

օդանավակայանները

և

ռազմական

պահեստները ոչնչացան հարյուրավոր ճապոնական օդանավերի անողոք հարձակումից:
Ողբերգության մասին առաջին հաղորդագրությունները հասան ռադիո լսող միլիոնավոր
ցնցված ամերիկացիներին՝ պատճառելով սարսափ և զայրույթ, որն ընդմիշտ փոխեց
նրանց գերակայող չեզոքության քաղաքականության հոգեբանությունը:
Թոջոն երջանկացավ` լսելով արշավի հաջողության մասին լուրը: Յամամոտոյի
արձագանքը գրեթե հակառակն էր: Չնայած հարձակումը հաջողությամբ ոչնչացրեց
Հավայան կղզիներում տեղակայված ամերիկյան ռազմական ուժերը ինչպես որ նա
ծրագրել էր, նա գիտեր, որ Միացյալ Նահանգների կատաղի զայրույթն ու ուժը,
արդյունաբերական

հզորության

հետ

միասին,

այժմ

կենտրոնացած

միմիայն

վրեժխնդրության վրա, կարող էր փոխել իշխանության հավասարակշռությունը: Ասում
են` Յամամոտոն արտաբերել է.
-

Վախենամ` մեր արարքով արթնացրինք քնած հսկային և նրան սարսափելի

վճռականությամբ լցրեցինք:
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Ցնցման ալիքները տարածվեցին ողջ աշխարհով մեկ: Մեկ ակնթարթում Ճապոնիան
խիստ թուլացրեց շրջանի միակ հզոր նավատորմը և կարող էր նավարկել Խաղաղ
օվկանոսում

առանց

զգալի

մրցակցության:

Աշխարհի

խաղաղության

համար

պատմության մեջ ճգնաժամային պահ էր: Միացյալ Նահանգներն ամբողջ էությամբ
ցնցված էր հարձակումից, ինչը ստիպեց նախագահ Թրումանին անմիջապես պատերազմ
հայտարարել Առանցքի երկրներին` պաշտոնապես միանալով Բրիտանիային որպես
Դաշինքի մի մաս: Ի պատասխան` Գերմանիան և Իտալիան պատերազմ հայտարարեցին
Միացյալ Նահանգներին: Կրկին անգամ մարդկությունը կանգնեց աղետի առջև: Սկսվեց
Համաշխարհային երրորդ պատերազմը՝ երրորդ համաշխարհային հակամարտությունը
երեսուն տարում:
Ինչպես շատ շատերը Միացյալ Նահանգներում, Փիթերը ցնցված էր Հավայան
կղզիներից եկող լուրերից: Ամբողջ երկիրն, ասես. անզգայացած էր և վշտացած:
Չեզոքության այսքան տարիներից հետո ամերիկացիները վարժվել էին այն մտքին, որ
Եվրոպայում և Ասիայում Առանցքի երկրների վայրագություններն իրականում իրենց չէին
վերաբերում:
Փիթերը մտածում էր զինվորագրվել կանադական բանակ, քանզի վստահ չէր, թե
որքանով է Նյու Յորքում իր աշխատանքը` դարերի ընթացքում մարդկային ուղեղի
զարգացման ուսումնասիրությունն օգնելու, եթե աշխարհը նվաճվեր Առանցքի երկրների
կողմից: Նա գիտեր, որ Ամերիկյան կառավարությունը շահագրգռված էր աջակցել իր
ուսումնասիրությանը, եթե այն ունենար ռազմական ներուժ, բայց, կարծես թե, իր
գործընկերուհու՝ Նդայայի «ճշմարտության դեղերի» որոնումներն ավելի խոստումնալից
էին:
Նախատեսված էր իրար հաջորդող կործանարար հարվածներ հասցնել Դաշինքի
երկրներին: Մի քանի ժամվա ընթացքում ճապոնացիները հարձակվեցին Ֆիլիպիններում
ամերիկյան դիրքերի վրա: Փերլ Հարբորի վրա հարձակումից մի քանի օր անց սկսվեց
գրոհը բրիտանական գաղութ Հոնգ Կոնգի վրա. ռազմանավերը մոտեցան Հոնգ Կոնգի
Վիկտորիա

նավահանգստին`

փոխադրամիջոցներին:

Ճապոնիան

ուղեկցելով
գիտեր,

որ

ճապոնական
որպես

միջազգային

զինվորական
առևտրի

և

իշխանության կենտրոններ, Շանհայն ու Հոնգ Կոնգը պետք է չեզոքացվեին, եթե
Ճապոնական

կայսրութունը

ցանկանում

էր

հաջողության

հասնել

ցանկացած

դիմադրության ջախջախման մեջ:
Չերչիլը դժվարացել էր որոշել` արդյոք Հոնգ Կոնգն ավելի շատ զորքերի կարիք ուներ
թե ոչ, ուստի այն զուրկ էր մեծ պաշտպանական ուժերից: Բրիտանացի, կանադացի,
չինացի և հնդիկ պահակազորային զինվորները սակավաթիվ էին՝ չորսը մեկի դեմ, և
գաղութն էլ չուներ արդյունավետ օդային պաշտպանություն, բայց այն, ինչը զիջում էր
թվով, պաշտպանները լրացնում էին անսանձ քաջությամբ: Առաջին դեսանտային նավից
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Հոնգ Կոնգ կղզու վրա ափ իջած ճապոնացի զինվորները հանդիպեցին համառ
դիմադրության, սակայն քանակի առավելությունը մարտի ելքը դարձրեց անխուսափելի:
Դա գիշերային մղձավանջների շարան էր Հոնգ Կոնգի բնակիչների համար, թեև ոչ ոք
քնած չէր: Կայսերական բանակի զինվորները ոչ մի ներում չցուցաբերեցին վիրավորների
նկատմամբ,

երբ հետախուզական

տեղեկություններ կորզելու նպատակով

մտան

դաշտային հոսպիտալ Ս. Ստեֆանի քոլեջում: Խոշտանգվող մարդկանց աղաղակներն
արձագանքում էին քոլեջի միջանցքներում: Անօգնականների համար միակ փրկությունն
ահաբեկչությունից մահն էր: Նույնիսկ բուժանձնակազմը դաժանաբար սպանվեց առանց
բացառության:
1945թ.-ի «Սև» Սուրբ ծննդյան օրը Հոնգ Կոնգի նահանգապետը հանձնվեց ճապոնացի
հրամանատարին բրիտանական ռաջի ժամանակաշրջանի Պենինսուլա հյուրանոցում,
իսկ ճապոնական ռազմածովային նավերը հպարտորեն շքերթեցին Հոնգ Կոնգի
Վիկտորիա նավահանգստի միջով: Դա առաջին բրիտանական տարածքն էր, որ ընկավ,
բայց վերջինը չէր լինելու:
Գեներալ Յասուջի Օկամուրան տարիներով սպասում էր հարավի վրա հարձակվելու
հնարավորությանը: Այժմ, երբ Խորհրդային Միության սպառնալիքը միայն հեռավոր
հիշողություն էր, Չինաստանը նվաճելու համար կազմավորված բանակի գլխավոր
հրամանատարը հրամայեց միլիոնից ավելի ճապոնական զորքերին շարժվել հարավ`
Պեկինի ուղղությամբ: Չանը և Չինական Միացյալ Ճակատը պատրաստվել էին
ճապոնական զրահամեքենաների մակընթաց ալիքին, որ համառորեն դեպի իրենց էր
առաջանում սառցապատ գետնի վրայով:
Ոչ ոք չէր սպասում ճապոնացիների առաջխաղացմանը ցուրտ ձմռան ընթացքում,
բացի Մանչուրիայի գեներալ Զյան Սյուելյանից: Նա կոչ էր արել Չանին որքան հնարավոր
էր շատ պահեստային զորքեր պահել ձմռան ընթացքում Չինաստանի մայրաքաղաքը
պաշտպանելու

համար:

Զյանը

հասկացել

էր

ճապոնացիների

հոգեբանությունը՝

հարվածել, երբ թշնամին ամենաքիչն է սպասում դրան: Չանը համաձայն չէր, քանզի
դժվար էր զորքեր պահել ձմեռային եղանակի ընթացքում:
Զյանն աղերսել էր Մաոյին փորձել փոխել Չանի ռազմավարությունը, այն է՝
պահուստային ուժերը հարավ` գյուղացիների մոտ ուղարկելը: Նրա նախազգուշացումը
միայն հանգեցրեց նաև կոմունիստական ուժերի մեծ մասի հետքաշմանը դեպի ավելի
պաշտպանական դիրքեր լեռներում: Այժմ շատ ուշ էր վերադարձնել զորքերը ժամանակին
մայրաքաղաքն ամրացնելու համար:
Չնայած ցուրտ ձմեռային եղանակին և ձնաբքերին, որ խոչընդոտում էին մեքենաների
առաջընթացը, թշնամին վերջապես գրոհեց, երբ լավ տեսանելիություն կար և պարզ
երկինք: Հարյուրավոր ճապոնական տանկեր և զրահապատ մեքենաներ առաջացան այն
դիրքերից, որ տարիներ շարունակ զբաղեցրել էին Մեծ Պարիսպի մոտ` անմիջապես
Պեկինի մոտակայքում: Դարավոր Պեկին քաղաքի հսկայական պատվարները լրջորեն
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վնասվել էին ճապոնական օդանավերի, տանկերի և հրետանու կրակից: Հազարավոր
չինացի զինվորներ թաքստոց էին փնտրում արկերից, որ անձրևի պես տեղում էին
ձյունածածկ մայրաքաղաքի վրա:
-

Նախագա՛հ Չան, մենք չունենք բավականաչափ ծանր սպառազինություն: Մենք

չենք կարող կասեցնել նրանց մուտքը Պեկին, - ընդգծեց Մաոն: Սենյակ թափանցող աղոտ
լույսը բավական էր` ցույց տալու մտահոգությունը Մաոյի` սովորաբար պայծառ դեմքին:
-

Մենք պետք է նահանջե՞նք ու կորցնենք մայրաքաղաքն առանց պայքարի՞:

-

Քամին դեմ է մեզ: Ողջ մնալու համար մենք պետք է եղեգի նման ճկուն լինենք,

որպեսզի կարողանանք շարունակել դիմադրությունը մեկ ուրիշ օր:
-

Ընկե՛ր Մաո, գիտեմ` Ձեր տղամարդիկ գերադասում են պարտիզանական

պայքարը, բայց ի՞նչ կմտածի ժողովուրդը: Մենք նվաստացած կլինենք:
-

Մենք նվաստացած կլինենք, բայց ողջ, իսկ չինացիները նախկինում հաղթել են

նվաճողներին: Մենք կրկին կհաղթենք, բայց մեր ժամանակին: «Միջին պետությունը»
գոյատևել է հազարավոր տարիներ և ոտքի կկանգնի կրկին:
-

Եվ ի՞նչ եք առաջարկում, որ անենք Շանհայում, - գրեթե արհամարհական

հարցրեց Չանը: Տնտեսական կենտրոն հանդիսացող քաղաքն ավելի լավ ճակատագրի
չարժանացավ,

քան

Պեկինը:

Շանհայն

անդադար

հարձակման

էր

ենթարկվում

կործանիչների կողմից Յանցզիի դելտայի մոտ տեղակայված ավիակիրներից:
-

Նույնն, ինչ որ այստեղ ենք անում` փրկեք քաղաքն ու մարդկանց:

Մաոն նայեց Միացյալ ճակատի ուժերի առաջնորդին: Նա մտածեց, որ նրա
մտավախությունը պայմանավորված էր նրա վերնախավային ծագմամբ: Չանը սովոր չէր
պարտիզանական պայքարին, որի կարիքն իրենք ունեին, որպեսզի կռվեն ռազմական
առումով ավելի հզոր թշնամու դեմ:
-

Մարդիկ կպայքարեն մեր քաղաքակրթության խորհրդանիշների համար:

-

Դուք աչքեր ունեք, բայց չեք կարողանում տեսնել, նախագա՛հ Չան: Մարդիկ չեն

կարող կռվել, եթե նրանք զուր զոհվում են սոսկ կառույցները փրկելու համար: Ի
տարբերություն Ձեզ, ես գյուղացիական ծագում ունեմ և ինձ հարմարավետ եմ զգում
գյուղում` ժողովուրդի հետ: Միայն այն պատճառով, որ քաղաքները գրավվել են,
Չինաստանը

չի

ընկնի:

Մենք

կպայքարենք

գյուղերում,

բայց

մենք

պետք

է

վերախմբավորվենք հիմա այնտեղ, որտեղ թշնամին չի կարող հասնել մեզ: Դուք կա՛մ
պետք է միանաք մեզ, կա՛մ մեռնեք այստեղ:
Մաոն անվճռականություն տեսավ Չանի աչքերում: Մոտակայքում կանգնած Զյանի
համար ակնհայտ էր, որ Մաոն պետք է առաջնորդեր չինական ուժերը:
-

Ներողություն,

նախագա՛հ

Չան,

բայց

ռազմավարությանը:
Չանը բողոքարկեց.
-

Սա դավաճանական խոսակցություն է, Զյա՛ն:
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ես

չեմ

կարող

աջակցել

Ձեր

-

Հարցը չին ժողովուրդի գոյատևումն է, իսկ դա քիչ չէ, - ասաց Զյանը խստորեն:

Չանի դեմքից հասկանալի էր, որ նա անակնկալի էր եկել: Նա գիտեր, որ սա
ապստամբություն էր, բայց նա խաղաքարտեր չուներ, եթե իր զինակիցներն իրեն սատար
չկանգնեին:
-

Դուք բոլորդ նույն կարծիքի՞ն եք, - հարցրեց Չանը՝ նայելով սենյակում

հավաքվածներին:
-

Չա՛ն, վախենամ, իրավիճակը շատ ծանր է, - ընդգծեց Զյանը: - Մեզ Մաոն պետք է

առաջնորդի, քանզի նա միակն է, որի ռազմավարությունը կարող է դանդաղեցնել
ճապոնացիների

առաջխաղացումը:

Մենք

պետք

է

նահանջենք,

որպեսզի

պարտիզանական պայքար մղենք: Նրանց կողմից գրավված ցանկացած տարածք մենք
պետք է վերածենք մեծ հրդեհի:
-

Չա՛ն, մենք կվերախմբավորվենք, և Դուք կառաջնորդեք վճռորոշ հարձակումները

թշնամու վրա, - ասաց Մաոն: - Մենք Ձեր ռազմական հմտությունների կարիքն ունենք:
Եկեք Միացյալ ճակատը պահենք միասնական:
Այդ պահին չինական ղեկավարության մեջ ճակատագրական փոփոխություն
կատարվեց, քանզի չինացի մյուս հրամանատարներն էլ անցան Մաոյի կողմը` որպես
իրենց նոր առաջնորդի:
Համիլտոնը Ջեքին համառոտ ներկայացրել էր վերջին զեկույցները Փերլ Հարբորի
հարձակման և Չինաստան ներխուժման մասին, որ ստիպել էր չինացիներին նահանջել:
Խիստ տագնապ էր: Ջեքը կանգնած էր նավի կամրջակին` Համիլտոնի կողքին՝ նայելով
ՆՄԱՆ Կանբերրայի հետևից երևացող փրփուրների հետագծին, մինչ «Վերարկուի կախիչ»
կամուրջն անհետանում էր հեռվում: Մինչ աղի օդը լցվում էր Ջեքի թոքերի մեջ,
ռազմանավը հետևում թողեց Ջեքսոն նավահանգիստը և ուղղվեց դեպի Խաղաղ
օվկիանոսի կապույտ ջրերը:
Ջեքը կյանքում միշտ ինքնավստահ էր եղել` ֆութիի դաշտերից դեպի «Վերարկուի
կախիչ»

կամրջի

վրա

ջրի

վերևում

կախված

լինելը:

Դատելով

այն

հաղորդագրություններից, որ ճապոնական նավատորմն ուղևորվում է դեպի Խաղաղ
օվկիանոսի հարավ` նա գիտեր, որ իր քաջությունն իսկապես փորձության է ենթարկվելու:
Բացի նավակազմին տրվող հրամաններից, թե՛ Ջեքը, թե՛ Համիլտոնը չէին խոսում,
քանզի առջևում սպասվող խնդրի ահռելիությունը ծանրացած էր երկուսի ուսերին: Ոչ մի
լավ լուր չկար: Հոնգ Կոնգն ընկել էր, իսկ այժմ Սինգապուրն էր սպառնալիքի տակ:
Հոլանդական Ինդոնեզիայի նավթահանքերը շուտով կհայտնվեին ճապոնացիների
ձեռքում, քանի որ չկար որևէ լուրջ պաշտպանություն ընդդեմ բազմաքանակ ճապոնական
նավատորմի: Երկար չէր տևի, մինչև ճապոնական ծովային «բլիցկրիգը» հասներ
Ավստրալիայի ջրերին:
Համիլտոնի կլոր քիթն ու կամարաձև հոնքերը, նրա ծխամորճ ծխելու սովորությունը
նրան տիպիկ անգլիական տեսք էին հաղորդում: Ծովակալը դեմքին անսասան
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արտահայտություն ուներ, երբ խորհում էր անհաղթահարելի թվացող խնդրի շուրջ: Նա
Ջեքից ցածրահասակ էր, ուներ նավատորմում ծառայելու երկար փորձ: Աղի ջուրը նրա
արյան մեջ էր. Առաջին համաշխարային պատերազմի ընթացքում նրա հայրը եղել էր
Երկրորդ ծովային լորդ Չերչիլի ղեկավարության ներքո: Համիլտոնն ինքը Առաջին
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ծառայել էր Բրիտանական արքայական
նավատորմում Կամերունում, իսկ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում
եղել էր Նորվեգիայում և Մալթայում` այդ երկրների վրա գերմանական հարձակումների
ժամանակ:
Չնայած վարչապետ Բեն Չիֆլին այդպես կգերադասեր, սակայն Համիլտոնը
չցանկացավ նստել Ավստրալիայի մայրաքաղաքում՝ գրասեղանի հետևում, որպես
Նավատորմի հրամանատարության պետ, երբ երկիրը գտնվում էր Խաղաղ օվկիանոսով
ճապոնացիների առաջխաղացման ծանր սպառնալիքի տակ: Նրա դեմքը լուրջ էր, բայց
տրամադրությունը` վճռական: Ծովակալը վճռել էր թույլ չտալ, որ հանգամանքներն
ազդեն իր կամ մեկ ուրիշի բարոյականության վրա:
-

Հրամանատա՛ր, գիտե՞ք, որ Ձեր համար հարվածի տակ եմ ընկել:

-

Պարո՞ն: Համոզված չեմ, որ հասկանում եմ Ձեզ:

-

Նկատի ունեմ Աննային, հրամանատա՛ր Թոմփսոն, քրոջս աղջկան:

-

Ո՛չ, պարո՛ն, չգիտեի:

-

Դուք պետք է իմանաք, որ իրականում ես դեմ չէի, որ նա Ձեզ հետ լիներ…

Ջեքը զարմանքից քարացավ:
-

Զարմացա՞ծ եք, որ ես գիտեմ: Իհա՛րկե, գիտեմ: Ծովային շրջանակներում

սրբազան ոչինչ չկա, նավաստի՛... Մենք բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ է կատարվում:
Ճշմարտությունն այն է, որ նա ճնշման տակ էր իր ընտանիքի մեկ այլ անդամի կողմից:
-

Մո՞ր:

-

Չեմ կարող ասել, հրամանատար: Բայց ամեն դեպքում, որպես ծովայիններ մենք

պետք է թողնենք դա հետևում և մեկ այլ գլուխ գրենք այն մասին, ինչ մեր առջևում է: Ավելի
լավ է այս ձևով, քանզի համոզված չեմ, որ այս ամենից ողջ և առողջ դուրս կգանք:
-

Մենք գոնե նրանց քթերը կարյունոտենք, ծովակա՛լ…

-

Գիտեք, պատահականություն չէ, որ մենք հայտնվել ենք այստեղ միասին: Աննան

խնդրել է ինձ հոգ տանել Ձեր մասին:
-

Շնորհակալ եմ, Ծովակա՛լ: Աննան շատ հոգատար անձնավորություն է: Այժմ,

կարծում եմ, մենք ունենք գործ, որի վրա պետք է կենտրոնանանք:
Ճապոնիան ձգտում էր ոչնչացնել Բրիտանական կայսրության վերջին մնացորդները
Խաղաղ օվկիանոսում՝ Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան: Սինգապուրը դեռ կարող էր
սպասել, քանզի «քաղաք-ամրոցի» վրա ծրագրել էին հարձակվել ցամաքի կողմից:
Ավստրալիայի պաշտպանության ծրագիրը չխանգարեց ճապոնացիներին ափ իջնել նրա
հյուսիսային մասում` ետևում թողնելով անապատային «չբնակեցված տարածքները»:
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Ծրագիրն էր՝ ավստրալական արևելյան ափի գլխավոր քաղաքները՝ Բրիսբանը, Սիդնեյը և
Մելբուրնը պաշտպանել Մեծ Ջրբաժան լեռնաշղթայի մոտ՝ մի ցածր լեռնաշղթա, որ
ձգվում էր հյուսիսում արևադարձային Քուինսլենդից մինչև Նոր Սաութ Ուելսի կանաչ
էվկալիպտե անտառները և Վիկտորիա: Դժբախտաբար, ճապոնացիները սովորել էին
իրենց դասը` տարիներով ծրագրելով, և չէին նախատեսել արշավել ավստրալիական
անապատների միջով: Փոխարենը, նրանք ապավինում էին իրենց հզոր նավատորմին,
որպեսզի ցամաք իջնեին ափի մոտ և ուղղակիորեն հարձակվեին խոցելի քաղաքների
վրա:
Նավաստիները շրջան էին կազմել ՆՄԱՆ Կանբերրայի տախտակամածին՝ խաղալով
«երկու-բարձր»: Դա ավստրալական ավանդական դրամախաղ էր՝ մետաղադրամների
օգտագործմամբ:
զովությունը

Խաղաղ

ցանկալի

օվկիանոսից

հանգստություն

փչող

պասսատային

բերեց`

քամիների

համեմատած

շոգ

հոտն

ու

ավստրալական

ամառային արևի տակ Սիդնեյի նավահանգստում նստելուն: Ջոնին լայնաբերան ժպտում
էր

հաջողության

հնարավորությունից:

Նա,

ինչպես

բոլոր

նավաստիները

տախտակամածին, գիտեր, որ իրենք գնում էին մահացու խնդրին ընդառաջ, այնպես որ
«երկու-բարձր» խաղալը օգնում էր թուլացնել անխուսափելի լարվածությունը:
-

Ընկե՛ր, հնարավոր չէ, որ զույգ ընկնի, - բացականչեց ավագ նավաստին՝

իմանալով, որ հինգ անգամ իրար հետևից «զույգ» հազվադեպ էր ընկնում:
Քանի որ պտտողը Ջոնին էր, նա իր ձեռքի փայտե կիպից նետեց մետաղադրամները,
որ աղմուկով ընկան տախտակամածին՝ մի մետաղադրամը ցուցադրում էր Գեորգ VI
թագավորի պատկերը, մյուսը՝ թագի պատկերը:
-

Այ քեզ բան… - ասաց ավագ նավաստին, - ախ դու անիծյա՛լ հաջողակ:

Ջոնին պարզապես թափ տվեց ուսերը: Ավագ նավաստին նայեց Ջոնիին` բավականին
անտարբեր:
-

Ուշադրությո՛ւն, - գոռաց ավագ նավաստին: - Հրամանատարը տախտակամածին

է:
Անձնակազմը ոտքի ցատկեց և ողջունեց Ջեքին, երբ նա հասավ իրենց:
-

Ազա՛տ, տղանե՛ր: Ես խոսում եմ ամբողջ անձնակազմի հետ մեկ առ մեկ, քանզի

մենք կանգնած ենք ամենամեծ սպառնալիքի առջև, որ Ավստրալիան երբևիցե ունեցել է:
Ճապոնացիներն առաջանում են, և մենք կանենք այն ամենն, ինչ կարող ենք, որպեսզի
կանգնեցնենք նրանց:
-

Նավապե՛տ, մենք միայնա՞կ ենք պայքարում, - հարցրեց ավագ նավաստին:

-

Յանկիներն ուղարկում են այնքան զորք, որքան կարող են, բայց նրանք իրենք էլ

խնդիրներ ունեն Փերլ Հարբորից հետո: Կիվիների թեթև հածանավ Աքիլլեսը կմիանա մեզ
երկու օրից:
-

Աքիլլե՞սը: Մենք վարժանքներ ենք ունեցել անցյալ տարի կիվիների հետ: Այն

մրցունակ նավ է, - նկատեց Ջոնին, որ խաղում էր իր խիտ մորուքի ծայրի հետ, որ
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հիշեցնում

էր

ծովագնացության

դարաշրջանի

նավագնացներին:

Նրա

ընկեր

նավաստիները տվել էին նրան «կապույտ» մականունը նրա մազերի կարմիր գույնի
համար: Դա տարօրինակ ավստրալական ավանդույթ էր, որ հետ էր գնում դեպի
տասնիններորդ դար, երբ մի կռիվ կոչվել էր «կապույտ», իսկ Վիկտորիայի ոսկու
հանքերում կային մեծ թվով կարմրահեր իռլանդացիներ` խմողի և ռազմատենչի
հեղինակությամբ:
-

Մենք սակավաթիվ ենք, պատին սեղմված: Բայց մենք միակ բանն ենք, որ կանգնած

է Ճապոնիայի և Ավստրալիայի միջև:
Ջեքը նայեց իր անձնակազմի մտավախ դեմքերին:
-

Ամեն ինչ լավ է, տղանե՛ր, դուք կարող եք ասել այն ամենն, ինչ մտածում եք:

Մի պահ ոչ ոք չարձագանքեց: Հետո ավագ նավաստին մաքրեց կոկորդը: Նա
ցանկանում էր արտահայտել իրականում ունեցած իր մտավախությունը:
-

Մենք կընկնենք նրանց ավիակիրների հարվածի տակ, այնպես չէ՞:

-

Մենք նրանցից հնարավորինս շատերին կտանենք մեզ հետ:

-

Ճի՛շտ է, - ի համաձայնություն բացականչեց ավագ ենթասպա Ստյուարտն:

Ծովը

դարձավ

փոփոխական:

Անցնող

փոթորիկները

մտրակում

էին

ալիքի

գագաթներին՝ ստեղծելով սպիտակ փրփուրի գծեր: Քամին մեղմացավ, ինչպես բնորոշ է
փոփոխական արևադարձային եղանակին, մինչ նավատորմն առաջանում էր դեպի
հյուսիս: ՆՄՆԶՆ Աքիլլեսը՝ նոր զելանդական ռազմանավը, զինված հարյուր հիսուն
միլիմետրանոց զենքերով և ութ տորպեդային խողովակներով, հայտնվեց հորիզոնում:
Համեստ ԱՆԶԶԿ-ի նավատորմը և ամերիկյան նավերի մնացորդները, որ կարողացել էին
ողջ դուրս գալ Փերլ Հարբորի ողբերգությունից, նման էին Դավթին ընդդեմ Գողիաթի,
բացառությամբ նրա, որ Գողիաթի քարերը կարելի էր նետել ավելի հեռուն, քան Դավթինը:
ՆՄԱՆ Կանբերրան և նավատորմն անցան Մեծ Արգելախութի փիրուզագույն ջրերի
միջով. անհամար գունագեղ ձկներ էին լողում մեղմ ծածանվող մարջանների մեջ: Բացի
նավի պտուտակների ծանր անհանգիստ ձայնից, ծովային կյանքն անտեղյակ էր անցնող
ռազմանավերից և նրանց առջև դրված մահացու խնդրից:
Ամերիկյան ավիակիր ԱՄՆՆ Էնթերփրայզը, որ ծովում էր եղել Փերլ Հարբորի վրա
հարձակման ժամանակ իր իննսուն օդանավերով, ազդանշանեց ՆՄԱՆ Կանբերրային,
երբ այն մոտեցավ աջ կողմից և կայանեց ընդամենը մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա:
Ավելի հեռվում ավելի մեծ ԱՄՆՆ Միդվեյն էր դարանակալել: Հսկայական ավիակիրը
տանում էր ավելի քան հարյուր քսան օդանավ, և ծով էր դուրս եկել ընդամենը երեք ամիս
առաջ: ԱՄՆՆ Միդվեյն իր առաջին ուղևորությամբ նետվում էր կռվի մեջ:
Չնայած ամերիկյան ավիակիրների և նրանց ուղեկցող կործանիչների միանալուն,
Դաշնակիցների նավատորմը սակավաթիվ էր և սակավազեն: Նրանց առավելությունն այս
ջրերին ծանոթ լինելն էր, բայց դա բավական չէր լինի թշնամու գերակշռող ուժերի դեմ:
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Ջեքի և նրա անձնակազմի ճակատագիրն այժմ ավելի շատ կախված էր նրանց
խիզախությունից և խորամանկությունից:
Համիլտոնը միացյալ նավատորմի հրամանատարությունը ՆՄԱՆ Կանբերրայից
տեղափոխեց ԱՄՆՆ Միդվեյ: Ջեքը մտախոհ դիտում էր, թե ինչպես է ծովակալը փոքր
մոտորանավով նավարկում դեպի ավիակիրը: Շատ բան էր ընկած ծովակալի ուսերին
այժմ:
Մեկ շաբաթ անց ճապոնական մեծ գծանավեր Յամատոյի և Մուսաշիի սպառնալից
մոխրագույն ուրվագծերը հայտնվեցին Մարջանների ծովի հորիզոնում: Դրանք երբևէ
կառուցված ամենամեծ գծանավերն էին, և նրանցից յուրաքանչյուրը կրում էր ինը
հսկայական 460 մմ-անոց հրանոթ: Ավելին, հինգ ավիակիրներ, որոնք ի վիճակի էին
տանել ավելի քան յոթանասուն օդանավ, Շոկակույի գլխավորությամբ նավարկում էին
հսկա գծանավերի հետևից: Թեև Ջեքը չէր ուզում ընդունել դա, սակայն նրա միջով վախ
անցավ երկու հսկայական գծանավերը և ավիակիրները տեսնելուց: Նա թափահարեց
գլուխը` հեռու վանելով այդ միտքը մի խոր վճռականությամբ, որը նորից նրա
ուշադրությունը կենտրոնացրեց ծրագրի վրա:

Ճապոնական գծանավ Յամատո
Ջոնին լարված նայում էր ճապոնական նավերին, որ թաքուն հայտնվեցին, հետո
անհետացան

հեռավորության

վրա,

գրեթե

ինչպես

պատրանք:

Ներքուստ

նրա

զգացմունքները խառնվել էին՝ վախ, անհանգստություն և հուզում, որ վերջապես դեմ առ
դեմ է կանգնել թշնամուն:
Դա Ջեքի ծրագիրն էր: Նա վարեց ՆՄԱՆ Կանբերրան՝ մթության քողի տակ
օգտագործելով նոր ռադարային համակարգը և հարակից Մարջանների ծովի կղզիները,
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որպեսզի որքան հնարավոր էր աննկատ մոտենա թշնամու ավիակիրներին: ՆՄԱՆ

Կանբերրան ՆՄԱՆ Հոբարտի հետ էր` Շաուերսի հրամանատարությամբ, գումարած
ՆՄՆԶՆ Աքիլլեսը և վեց կործանիչները: Ջեքը գլխավորում էր այս հարվածային
խմբավորումը, որ մարտավարական կողային զորաշարժ էր անում: Ճապոնացիները
կենտրոնացած էին այն բանի վրա, որ գտնեն Դաշնակիցների հիմնական նավատորմը
ամերիկյան

ավիակիրների

հետ

և

մտադիր

էին

ճնշել

Դաշնակիցների

վերջին

դիմադրությունը Ավստրալիայից առաջ:
Ջեքը կարող էր տեսնել ճապոնական ավիակիրներ Ակագին և ավելի մեծ Շոկակուն,
որոնց ուրվագծերն արտացոլվում էին լիալուսնի ներքո, ինչպես ծրագրված էր:
Անմիջապես երկու ավիակիրների հետևից նավարկող Մուսաշիի կողքին նրանք երկուսն
էլ փոքր էին երևում: Դա չափազանց անհավասար պայքար էր:
ՆՄԱՆ Հոբարտից կարճատև լուսարձակումներն անձայն ազդանշանեցին նրանց
պատրաստ լինելու մասին, նույնն արեց և ՆՄՆԶՆ Աքիլլեսը: Խիստ կարևոր էր խուսափել
ռադիոյի

օգտագործումից`

անակնկալն ապահովելու

համար, որը նրանց

միակ

առավելությունն էր:
-

Սկսե՛լ հարձակումը, - հրամայեց Ջեքը խստորեն:

-

Այո՛, այո՛, սըր, - արձագանքեց առաջին սպան:

Նրա ձայնը հստակ էր, բայց ներքուստ միտքը վազում էր, իսկ ստամոքսը կծկվում: Այլ
բան էր պատրաստվել պատերազմին, և բոլորովին այլ բան՝ դիմակայել դրան:
Դաշնակիցների նավերը պահպանում էին ավելի քան երեսուն հանգույց արագություն,
իսկ թերակղզին շրջանցելուց հետո, որ թաքցնում էր նրանց, միայն չորս հազար մետր էին
հեռու Ակագիից: Ի տարբերություն ժամանակակից գործողությունների` հարձակվողներն
անցան իրենց զոհի կողքով ճիշտ այնպես, ինչպես անում էին նավերն անցյալում: Ջեքը
լավ էր ծրագրել:
-

Տորպեդները բաց թողն՛լ, - հրամայեց նա:

Տասնյակ տորպեդներ արձակվեցին Դաշնակիցների ռազմանավերից: Ջեքը նայում էր,
թե ինչպես լուսնի լույսով ողողված արծաթյա շողերը ջրի մեջ փրփրալով սլացան դեպի սև
ուրվագծերի կողմը, որ նրանց նշանակետն էին: Վայրկյաններն անցնում էին: Սկզբում ոչ
մի ձայն չկար, միայն բազմաթիվ պայթյուններն ազդանշանող զանգվածային լույսերի
փայլատակումները մութ գիշերվա մեջ՝ սպիտակ, սպիտակ և ոսկեգույն, հետո լսվեց
ձայնը՝ խոր, որոտանման դղրդյուն:
Ջոնին կառավարում

էր

ՆՄԱՆ Կանբերրայի

ՔյուԷֆ 2-փաունդր «փոմ-փոմ»

հակաօդային զենքերից մեկը, երբ տեսավ, թե ինչպես իր նավից բաց թողնված
տորպեդներից մեկը հարվածեց ավիակիր Շոկակուին:
-

Սատանա՛ն տանի, ասում էի, չէ՞, որ նրանց ջարդը կտանք, Կարմիր մորուք, -

գոռաց ավագ նավաստին, որ նրա հետ «երկու-բարձր» էր խաղում:
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-

Ընկե՛րս, ես նման բան չեմ լսել… Այժմ լիցքավորիր այդ անիծյալ պահեստային

փամփուշտները, որպեսզի պատրաստ լինենք մեզ վրա նետվող ամեն ինչին: Կարծում եմ`
մենք վշտացրինք նրանց:
Անձնակազմի մնացած անդամները բարձրացրին իրենց բռունցքները և ուրախացան,
երբ տեսան հսկայական պայթյունները և լուսինը ծածկող սև ծուխը հորիզոնում:

Շոկակուն սկսեց թեքվել, երբ ջուրը սկսեց ներս լցվել ավիակրի մեջ: Երեք ճապոնական
հածանավերը նույնպես վնասվել էին մեկ ակնթարթում: Նույնիսկ Մուսաշին էր հարված
ստացել ՆՄԱՆ Հոբարտի տորպեդից, բայց քանի որ այն ուներ չորս հարյուր միլիմետր
հաստությամբ զրահ, դա ընդամենը կարողացավ դանդաղեցնել հսկայական նավի
ընթացքը:
Ժամանակ չկար տոնելու, քանզի Յամամոտոն հրամայեց Յամատոյին կրակ բացել
փոքր նավատորմի վրա, որ այժմ հեռու էր փախչում նրա նավերից: Ջրի հսկայական
շիթեր ցայտեցին ՆՄԱՆ Հոբարտի մոտ, երբ ավտոմեքենայի չափ ռումբերը պայթեցին:
Մեկ, երկու… երեք պայթյուններ սանձեցին նավը, բայց, միևնույնն է, ավստրալիական
հածանավը շարունակեց նավարկել: Ջեքը մտածեց, որ ՆՄԱՆ Հոբարտը կփրկվի, բայց
մարաթոնյան քառասուներկու կիլոմետր տարածքի վրա սա միայն կարճատև դադար էր
համազարկերի միջև: Վերջին պայթյունը կիսեց նավը երկու մասի, և հսկայական
նարնջագույն բոցը ազդանշանեց թեթև հածանավի կործանումը: Ժամանակ չկար
կորուստների համար ողբալու, նույնիսկ ժամանակ չկար կանգնելու և տեսնելու` արդյոք
ողջ մնացածներ կային, եթե նույնիսկ դա անհնար էր թվում: Ջեքը դրանից վատ էր զգում,
բայց նա գիտեր, որ Յամատոյի հասանելիության շառավղում գտնվելու յուրաքանչյուր
վայրկյան նշանակում էր, որ ամեն պահի նրանք կարող էին նույն բախտին արժանանալ,
ինչ ՆՄԱՆ Հոբարտը:
Առաջին լույսի հետ ճապոնացիները մեկնարկեցին հարյուրավոր օդանավեր, որոնք
իրենց բույնը պաշտպանող զայրացած մրջյունների նման անցնում էին լրջորեն վնասված
ճապոնական նավերի վրայով: Ակագին արդեն սուզվել էր, հածանավերը` նույնպես:

Շոկակուն դժվարություններ ուներ օդանավերի մեկնարկման հետ, քանզի ավիակիրի
թռիչքների տախտակամածն այլևս հարթ չէր: Մուսաշին նավարկում էր մեծ շրջաններով,
քանզի գծանավի ղեկակառավարումը վնասվել էր տորպեդից:
Ռումբի շաչյունը կարելի էր լսել նույնիսկ հակաօդային հրանոթների անդադար դուդ-

դուդ-դուդ-ի և նույնիսկ ՆՄԱՆ Կանբերրայի 200մմ-անոց հրանոթների կրակի միջով:
Ճապոնական Աիչի գրոհային ռմբակոծիչը բաց թողեց միակ վաթսուն կիլոգրամանոց
ռումբը, որ սարսափելի մետաղական շառաչյունով մխրճվեց Կանբերրայի կմախքի մեջ՝
կամրջակի մոտ: Մեկ վայրկյան անց տեղի ունեցած պայթյունը ցած գցեց Ջեքին և փշրեց
կամրջակի պատուհանները: Ցնցումից Ջեքը միայն զրնգոց լսեց, և ամեն ինչ կորավ
մառախուղի մեջ:
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Ջոնին տեսավ բավականին ցածր թռչող Նակաջիմա Քեյթ օդանավը՝ պատրաստ
արձակելու իր տորպեդը: Նա վախեցած չէր. նա հենց սրան էր նախապատրաստվել:
-

Արի այստեղ, անիծյա՛լ, կե՛ր սա…

Բա-բում-բա-բում… Ջոնիի չորստեղանոց հրանոթներն արձակում էին վայրկյանում
մոտ ութ 40մմ-անոց ռումբեր: Տախտակամածները որոտում էին տասնյակ արույրե
պարկուճների պատյաններից: Քեյթը մոտեցավ սպառնալիորեն, երբ Ջեքի ռումբերը
երկնքից պոկեցին օդանավը, որի մասերը խմբերով ընկան ծովը ՆՄԱՆ Կանբերրայի
ուղղությամբ: Ջոնին գոռաց հաղթանակորեն, բայց հետո սարսափով տեսավ, որ տորպեդի
սպիտակ հետքը ջրի միջով ուղղված էր դեպի իրեն: Հարվածն ու պայթյունը բառացիորեն
բարձրացրին հածանավը ջրից: Ենթասպա Ջոնի Ստյուարտն ընկավ տախտակամածին՝
մահացու վիրավորված որովայնի խորը պատռվածքից:
Տորպեդը շարքից հանեց նավը, և Ջեքը, վիրավոր, թևից արյունը հոսելով, շրջեց նավը
դեպի մոտակա կղզին` հնարավորինս մոտ: Նա ոչինչ ավելի չէր կարող անել` միայն
հրամայել անձնակազմին լքել նավը:
Գծանավ Մուսաշին խորտակեց ՆՄՆԶՆ Աքիլլես նավը, բայց մինչ այդ վերջինիս քաջ
անձնակազմին հաջողվել էր խորտակել ճապոնական հածանավը: ՆՄԱՆ Ավստրալիան
մնաց Դաշնակիցների հիմնական ռազմական նավատորմի հետ և կարողացավ խորտակել
վնասված Շոկակու ավիակիրը, բայց վնասվեց ճապոնական կործանիչներից մեկի
տորպեդից, որ ապարդյուն փորձում էր պաշտպանել շարքից դուրս եկած ճապոնական
ավիակիրը: ՆՄԱՆ Ավստրալիայի անձնակազմը լքեց նավը երկրորդ տորպեդի հարվածից
հետո` այս անգամ ճապոնական սուզանավից արձակված:
Մահը և ավերածությունը գեղեցիկ Մարջանների ծովը վերափոխեցին գերեզմանոցի:
Նավաբեկորները լողում էին մեղմ ալիքների վրա, մինչ նավաստիները փոքր նավակներով
հուսահատորեն փորձում էին ծովում գտնել ողջ մնացածներին, քանի դեռ առաջինը
նրանց չէին գտել շնաձկները: Դա ամենաահարկու սարսափն էր:
ԱՄՆՆ Էնթերփրայզը և ԱՄՆՆ Միդվեյի Գրուման Հելքեթ կործանիչները և
ճապոնական Միցուբիշի Զիրոները պտտվում էին երկնքում մահացու գրկախառնությամբ:

Հելքեթների ավելի մեծ արագությունն ու հզորությունը մի փոքր առավելություն էին տալիս
ընդդեմ Զիրոների ավելի լավ շարժողունակության: Երբ արևադարձային արևը և օդային
մարտը հասան իրենց գագաթնակետին, երկու կողմն էլ ծանր կորուստներ էին կրում:
Ճապոնացիների հակաօդային կրակը գորգապատել էր երկինքը, բայց ամերիկյան
կործանիչ-ռմբակոծիչները կարողացան խորտակել ճապոնական ավիակիր Կագան:
ԱՄՆՆ Միդվեյին հարվածեց գծանավ Յամատոյի միակ ականը, և այն սկսեց ցնցվել
ուժգին պայթյունից. չնայած օդային ուժերի գերակշռությանը, գծանավը թերևս դեռ
գործածությունից դուրս չէր եկել: Ծռված տախտակամածով հսկայական ավիակիրը
սուզվեց ընդամենը երեսուն րոպեում՝ տանելով իր չորս հազարանոց անձնակազմի կեսին
դեպի ծովի խորքերը, իսկ Համիլտոնն ինքն էլ ծանր վիրավորված էր: Ավիակիր ԱՄՆՆ
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Էնթերփրայզը փրկվեց օդային հարձակումից, սակայն ստիպված էր նահանջել
հարձակվողների զանգվածային կրակից մեկ ուրիշ օր կռվելու համար: Կապույտ
օվկիանոսը ողողվել էր անհամար զոհվածների արյունից, ովքեր երբեք չէին լսելու նավի
վրա հնչող ութ զանգերի ձայնը:
Ջեքն ուշքի եկավ, բայց դժվարանում էր կողմնորոշվել: Կատալինա աերոպլանի
շարժիչների ոռնոցն անծանոթ էր, ինչպես իրեն նայող նիհար, երկարավուն դեմքով և խիտ
սև մազերով բարձրահասակ օդաչուն:
-

Որտե՞ղ եմ ես:

Ճապոնացիների Խաղաղօվկիանոսյան պատերազմի հարձակումները (կարմիր), Ջեքի
ճամփորդությունը դեպի Մարջանների ծով և Հավայի (նարնջագույն)
-

Նավապե՛տ, մենք ձեզ ջրից հանեցինք, նախքան շնաձկները կգտնեին ձեզ:

Ջեքը նայեց իր ծանր վիրակապված թևին:
-

Ի՞նչ է անունդ, սպա՛:

-

Հիլարի, պարո՛ն: Ես շտուրման եմ Նոր Զելանդիայի Արքայական Օդային

ուժերում:
-

Ա՜հ, կիվի, հը՞: Ինչպե՞ս գտաք ինձ:

-

Մենք Ձեզ գտանք լողափի մոտ ջրում լողալիս: Մենք տեղակայվել էինք

Սողոմոնյան կղզիներում, բայց ճակատամարտից հետո տեղափոխվեցինք Ֆիջի:
-

Ֆիջի՞: Իսկ Ավստրալիա՞ն:
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-

Պարո՛ն, ես ուղղակի մեղվապահ եմ և լեռնագնացության սիրահար և փորձում եմ

նավարկելով անցնել այս խառնաշփոթի միջով… Ներեցեք բառախաղի համար: Մենք
հրաման ունենք տեղափոխվել արևելք: Կարծում եմ` ամերիկացիներն ուզում են, որ Դուք
Հավայիում լինեք:
-

Նրանք ուզո՞ւմ են: Ես կորցրի իմ անիծյալ նավը:

Օդային շտուրման Էդմունդ Հիլարին նայեց Ջեքի աչքերի մեջ և ասաց բարձրաստիճան
սպային այն, ինչ զգում էր՝ ցուցաբերելով համառ վճռականություն երջանիկ ժպիտի տակ:
-

Պարո՛ն, Դուք և Ձեր անձնակազմը ոգեշնչում եք մեզ բոլորիս՝ բոլորը խոսում են

ճապոնացիների հետ մերձամարտի բռնվելու Ձեր ծրագրի մասին, որի արդյունքում
խորտակվեցին երկու ավիակիրներ, ինչպես նաև Կանբերրայի հերոսական քայլի մասին:
Մենք կորցրինք Միդվեյը, բայց խորտակեցինք նրանց երեք ավիակիրները միասին
վերցրած, գումարած մի քանի հածանավեր: Ես կարծում եմ` մենք թշնամիներին
կստիպենք թանկ վճարել այսօրվա մեր կորցրած լավ մարդկանց համար:
-

Հիլարի, հը՞: Դու շատ բաների կհասնես նման վերաբերմունքով:
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ԳԼՈՒԽ 20: ՓՈԹՈՐԻԿ ԱՆԱՊԱՏՈՒՄ
Գեղեցիկ, մեղմ գարնանային եղանակը Սահարայում ոչնչով չէր հուշում գալիք
իրադարձությունների մասին: Մուսոլինին ուրախ հետևում էր Առանցքի երկրների և
Ճապոնական կայսրության հաջողություններին,

որ Խաղաղ

օվկիանոսում արագ

հաջորդում էին մեկը մյուսին: Նրան համարձակություն էր հաղորդում այն, որ իր
իտալական ուժերը աջակցություն էին ստանում ֆելդմարշալ Էրվին Ռոմելի Աֆրիկյան
կորպուսի կողմից: Իր նախկին ողբերգական ջանքերից հետո, Մուսոլինին որոշեց, որ
վրեժխնդրության ճիշտ ժամանակն էր:
Ռոմելի

համար

Հյուսիսային

Աֆրիկա

տեղափոխվելը

նշանակում

էր

հնարավորություն` ստուգելու իր ռազմական ունակությունները՝ Խորհրդային Միության
պարտությունից ի վեր տարիների հարաբերական խաղաղությունից հետո: Նա եռանդուն
և քարիզմատիկ հրամանատար էր, մարդ, որ գերադասում էր օրինակ ծառայել՝ զորքի
առջևից

գնալով:

Երբ

նա

օդանավով

իջել

էր

Թունիսում,

հիշել

էր

հայտնի

հյուսիսաֆրիկյան ռազմական առաջնորդի՝ Հանիբալ Մեծի հերոսությունների մասին:
Հանիբալը և նրա կարթագենցիները դեմ էին դուրս եկել ժամանակի հզորագույն
կայսրությանը: Նա գրեթե հաղթել էր Հռոմին՝ օգտագործելով խորամանկություն և
տոկունություն, որ թույլ էր տվել նրա զինվորներին մարտական փղերին տանել
Շվեյցարական Ալպերի միջով: Ռոմելը Հանիբալի սխրանքները ոգեշնչող համարեց, երբ
ծրագրում էր իր հաջորդ քայլն ընդդեմ բրիտանացիների:
-

Եգիպտոսի ռազմավարական դիրքը կարևոր է, - մեկնաբանեց Մուսոլինին՝

կտկտացնելով Թունիսի իտալական շտաբում փռված քարտեզի վրա:
-

Այո՛, իհա՛րկե, Դուչե, բայց եթե մենք գրավենք Սուեզի ջրանցքը, հետո չենք կարող

հաջողության հասնել, եթե չվերահսկենք Միջերկրական ծովով դեպի Հյուսիսային
Աֆրիկա բեռնափոխադրումների ուղիները:
-

Դուք ի՞նչ է, կարծում եք, ես լիակատար հիմա՞ր եմ: Ես գիտե՛մ դա:

-

Այդ դեպքում, ամենայն հարգանքով, սակայն տեղակայե՛ք Ձեր նավատորմը և վերջ

տվեք բրիտանացիներին…
-

Մենք կգրավենք ջրանցքը և կարշավենք Սաուդյան Արաբիա: Ութ տարի առաջ

նրանք մեծ նավթի հանքեր են հայտնաբերել այնտեղ:
-

Մենք ունենք Կասպից ծովի նավթը:

-

Իտալիայի կայսրությունը կարիք ունի իր սեփական նավթի պաշարների, և մենք

կվնասենք բրիտանացիներին այս ռազմավարությամբ:

265

Ռոմելը զգաց, որ Մուսոլինին խայթված էր Հիտլերի քննադատությունից անցյալի
անհաջողությունների համար, այնպես որ նա պետք է մի լավ շոու ցուցադրեր, որպեսզի
տպավորեր գերմանական ֆյուրերին: Թեև ռազմավարությունը գայթակղիչ էր և կարող էր
զգալի բեկում առաջացնել, սակայն Ռոմելը գիտեր, որ այն նաև շատ ռիսկային էր, քանզի
բրիտանացիները պատրաստ էին նետելու իրենց պաշտպանության մեջ այն ամենն, ինչ
ունեին: «Անապատի աղվեսը» որոշեց աջակցել նախագծին, բայց միայն շարժունակ
գերմանական ուժերի փոքր քանակությամբ, այնպես որ, եթե ինչ-որ բան այնպես չլիներ,
գերմանացիների ուժին և հպարտությանը հասցված վնասը կլիներ նվազագույն:
Բրիտանիան անհանգստությամբ էր հետևում Առանցքի երկրների ռազմական ներուժի
աճին Միջերկրական ծովում և Հյուսիսային Աֆրիկայում, այնպես որ Չերչիլը կոչ արեց
պահեստային

ուժերին

օգնել

ամրապնդել

Եգիպտոսն

արդեն

պաշտպանող

Մոնթգոմերիին և Ութերորդ բանակին: Ջիվանն ու նրա հնդիկ գործընկերներն արագ
արձագանքեցին, քանզի դա այն սցենարն էր, որ նրանք նախատեսել էին Դելիում
բրիտանական ռաջի հետ:
Գծանավ ՆՄՆ Վորսփայթը՝ Թագուհի Էլիզաբեթի տիպի հին բրիտանական նավը,
առավելագույն արագությամբ նավարկում էր Մալթայից՝ Միջերկրական ծովի մի փոքրիկ
բրիտանական կղզի-ամրոցից: Տեղակայումը մի հուսահատ փորձ էր` դիմագրավելու
Եգիպտոսի

Ալեքսանդրիա

քաղաքին

մոտեցող

Առանցքի

երկրների

դեսանտային

նավերին: Ֆոք-Վուլֆ ՖՎ-190 Շրայկների Լյուֆտվաֆեի ջոկատն առաջինը գրոհեց, բայց
գծանավի՝ մացառախոզի նմանվող սպառազինությունն ու հաստ պողպատե զրահը
հեշտությամբ կարողացան hետ մղել կործանիչ ռմբակործանիչներին բարձրագոչ
կրակահերթով:
Դորնիեր Դո-217 ռմբակոծիչների օդաչուներն իրենց բարձրությունից կարող էին
տեսնել, թե ինչպես է հարձակման տակ գտնվող գծանավը թեքվում լայն խուսափողական
զորաշարժողական աղեղով, ինչպես նկարիչն է իր սպիտակ գույնի վրձնով հարվածում
կապույտ ներկապնակին: Նոր Ֆրից Էքս հեռակառավարվող ռումբն արձակվեց, և անսխալ
ուղղվեց ՆՄՆ Վորսփայթի կողմը: Աշխարհի առաջին բարձր ճշգրտությամբ զենքերից
մեկն ավերիչ հարված հասցրեց, որը պայթեց նավի մեջ` շրջելով երկու ծխնելույզները՝ սև
ծխի մեծ ամպ առաջացնելով:

Վիտտորիո

Վենետո

իտալական

ռազմանավը

կրակ

բաց

արեց

վնասված

բրիտանական գծանավի ուղղությամբ. մի հեշտ թիրախ, որից սև ծուխ էր դուրս գալիս:
Չնայած երկուսն էլ զինված էին 380 միլիմետրանոց հրանոթներով, սակայն բրիտանական
նավը Առաջին աշխարհամարտի ժամանակաշրջանից էր և գտնվում էր անշարժ
վիճակում, ոչ մի համեմատություն Մուսոլինիի առաջատար նավի ժամանակակից
համակարգերի

հետ:

Իտալական

ռազմանավի

հրանոթները

խլացուցիչ

աղմուկ

բարձրացրեցին՝ մահ ու ավերածություն սփռելով: ՆՄՆ Վորսփայթը արագորեն
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խորտակվեց, երբ թշնամու երկրորդ ռումբը նավի զինանոցը մխրճվեց և կուրացնող
նարնջագույն պայթյունով կիսեց նավը երկու մասի:

Վիտտորիո Վենետոն անաղմուկ կերպով շարժվեց դեպի Ալեքսանդրիա, Նեղոսի
դելտայի մոտ: Հսկայական նավը հարձակման ենթարկվեց Կահիրեում տեղակայված
բրիտանական Հարիքեյն հին օդանավերի կողմից: Սակայն նրանց փոքր ռումբերն
ուղղակի փոքրիկ անախորժություն էին մինչև 350 մմ հաստությամբ զրահի համար:
Բրիտանական Արքայական նավատորմի երկու Վ-կարգի 700 տոննանոց սուզանավերին
հաջողվեց տորպեդներ բաց թողնել Վիտտորիո Վենետոյի ուղղությամբ: Բրիտանացի
նավաստիների համար անվերջ թվացող վայրկյաններից հետո մի խուլ դրմբոց լսվեց, և
հսկայական ջրի շիթը հայտնեց հարվածի մասին, բայց գծանավի խուսափողական
շարժումները նշանակում էին, որ մյուս տորպեդներն անցել էին նրա քթամասի մոտով:
Չնայած նրա ձախ կողմից դուրս եկող ծխին, դա բավական չէր լրջորեն վնասելու կամ
իտալական ռազմանավի ընթացքը դանդաղացնելու համար:

Վիտտորիո Վենետոյին ուղեկցող գերմանական կործանիչներն անցան գործի: Դա
դերերի փոխանակում էր՝ հարձակվողները դարձան հետապնդվողներ՝ փորձելով
խուսափել կործանիչների հետին մասից գցված խորքային ռումբերից: Անհանգստացած
բրիտանական նավաստիներն ահով սպասում էին ախուսափելիին:
Մի ակնթարթում, մոտակայքում ջրի տակ պայթյունը ճխլտեց սուզանավի կմախքը
ասես թուղթ: Շարքից դուրս եկած սուզանավն արագորեն ջրողողվեց և խորտակվեց՝
իջնելով Միջերկրական ծովի խորքը՝ իր հետ տանելով երեսուներեք մարդ: Լուռ
աղաղակներ: Մյուս սուզանավը խուսափեց միայն՝ սուզվելով դեպի հատակը և սպասելով,
մինչև

կկարողանար

խարխափելով

հասնել

դեպի

անվտանգ

նավահանգիստ՝

վերանորոգման համար: Բազմաթիվ գերմանական օդանավերի և իտալական նավերի
համադրությունը ավերածություն էր առաջացրել, քանի որ Բրիտանական արքայական
նավատորմի նավերը հարձակման էին ենթարկվել՝ ունենալով քիչ օդային աջակցություն:
Եթե Արքայական նավատորմի վերահսկողությունը Միջերկրական ծովի նկատմամբ
թուլանար, իտալացիներն ու գերմանացիները հնարավորություն կստանային ապահով
կերպով զինվորներ և պաշար ափ իջեցնել Հյուսիսային Աֆրիկայի ամայի ծովափեր:
Գուրկհացի առաջնորդ մայոր Թհապան կանգնած դիտում էր մի երկիր, ուր նա երբեք
չէր էլ երազել այցելել նախկինում: Նա ապշած էր Սուեզի ջրանցքի անհավատալի
ինժեներական նվաճումից՝ մարդու կողմից ծովային ջրից ստեղծված արհեստական մի
գետ անապատի միջով: Ցավոք, սա տուրիստական ուղևորություն չէր, այլ բրիտանական
ռաջայական ուժերի հետ Նեպալից և Հնդկաստանից երկար ճամփորդության վերջը: Դա
Բրիտանական միացյալ ուժերի համար նավով երկշաբաթյա արևակեզ ուղևորություն էր
Բոմբեյից: Մայոր Թհապայի զինվորներից ոչ մեկը մինչև այդ ծովում չէր եղել, այնպես որ
նեպալցի լեռնական գուրկհացիների խումբը, ուրախ էր չոր ցամաքի վրա գտնվելու
համար: Իսկ այն իրոք չոր էր՝ երկրագնդի ամենաչոր վայրերից մեկը:
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Ռաջեշն առաջնորդեց 1200 զինվորներից բաղկացած գումարտակը դեպի ավազոտ
ցամաք, նրանց հաջորդեց ծանր ռազմական սարքավորումների բեռնաթափումը Սուեզի
նավահանգստում սպասող նավերից: Նա մտածեց, որ նրա խաքի գույնի համազգեստն
այնքան էլ օգտակար չէր լինելու հիմնականում շագանակագույն, չոր երկրում, և լավ
կլիներ, որ գործվածքն էլ այսքան ծանր չլիներ: Անապատում զարմանալիորեն պաղ
եղանակ էր, բայց դա միայն վաղ առավոտ էր: Շուտով շողշողացող արևը պիտի
ջերմացներ սահող ավազները:
Բրիտանական Սփիթֆայր կործանիչն աղմկեց գլխավերևում, նրա Մերլին շարժիչի
գեղեցիկ ձայնը որոտաց օդում: Ջիվանը նայեց արագորեն անկյունադարձող հին, բայց
նշանավոր օդանավին, որ ցամաք իջնող զինվորների համար օդային անվտանգությունն
էր ապահովում: Նա ուղեկցում էր Բրիտանական բանակին ոչ թե որպես ռազմական
հրամանատար, այլ քաղաքական առաջնորդ՝ լի որոշումով անել այն ամենն, ինչ կարող
էր՝ ոգևորելու իր ժողովուրդին այս ծանր պահին:
-

Պարոն, ներեցե՛ք, բայց մենք չենք կարող կանգ առնել այստեղ, - պնդեց

բրիտանացի

մայորը:

-

Մենք

հաղորդագրություններ

ունենք

իտալացիների

Ալեքսանդրիայում ափ իջնելու մասին, և… նրանք արևմուտքից ցամաքով առաջանում են
Լիբիայից դեպի Կահիրե:
Ալեքսանդրիան, որ անվանակոչված էր իր հիմնադիր Ալեքսանդր Մեծի անունով,
հայտնի էր իր հին հրաշալիքներով՝ վաղուց անհետացած Գրադարանով և Փարոսով:
Նշանավոր քաղաքը ականատես էր եղել պատմական շատ պահերի, ներառյալ
եգիպտական Կլեոպատրա թագուհու մահը: Այժմ Ալեքսանդրիայի նավահանգիստը և
օդանավակայանները Առանցքի երկրների համար գլխավոր հենակետերն էին դարձել
ընդդեմ Կահիրեի:
-

Շնորհակալություն մայոր, ո՞րն է ռազմավարությունը, - հարցրեց Ջիվանը:

-

Մենք համոզված չենք, թե ուժերի համալրումը կարող է պահել Կահիրեն, ուստի

չենք կարող ռիսկի դիմել՝ ուղարկելով Ձեզ այնտեղ: Մենք կարիք ունենք տեղափոխելու
Ձեզ Բրիտանական Պաղեստին, որտեղ ավելի ապահով է:
Ջիվանը մի պահ զգաց անորոշության խորը ցավ: Նա ամեն կերպ աշխատում էր
պահել հանգստությունը, երբ մտածում էր իր եղբոր՝ Ռաջեշի մասին մարտի գնալիս:
Օբերեֆրեյտոր Լուզ Լոնգը սրբեց ճակատը և նայեց իր առջև տարածված անապատին:
Թեթև ծուխը պատել էր երկինքը կապտա-սպիտակավուն գույնով: Միգուցե հաճելի
եղանակ էր չափավոր ջերմաստիճանով, բայց Պանցերվերֆեր հրթիռային մեքենայից եկող
տաքությունն այն դարձնում էր անհարմար, նույնիսկ օլիմպիական ատլետի համար: Նրա
միավորմանը

հանձնարարվել

էր

աջակցել

իտալացիներին

իրենց

գերմանական

հրթիռային հրետանային տեխնիկայով, որ նրանք օգտագործում էին բրիտանական
դիրքերի վրա հարձակման համար Կահիրեի ծայրամասում: Պանցերվերֆերները
կիսազրահապատ մեքենաներ էին, որ կրում էին տաս 150մմ-անոց հրանոթներ: Նրանք
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իդեալական էին սահող ավազուտները հաղթահարելու համար, որ կանգնած էր նրանց և
բրիտանական դիրքերի միջև:

Պանցերվերֆերի հրանոթները զինվորների կողմից ստացել էին «Ողբացող Միննի»
մականունը՝ իրենց բնորոշ աղմուկի համար, որ հրթիռներն արձակում էին կրակելիս՝
ահաբեկելով թշնամու հետևակին: Լոնգը և նրա անձնակազմը քրտնաջան աշխատանք
էին տանում լիցքավորելու և կրակելու հրթիռային մարտկոցները: Հսկայական պայթյուն
տեղի ունեցավ Լոնգի միավորման միայն մեկ րոպե առաջ գրաված դիրքերում՝ ավազի
շիթեր ուղարկելով բոլոր ուղղություններով և ծածկելով նրա Պանցերվերֆերը: Լոնգը թքեց
բերանը լցված ավազը: Նա արագ մի կում ջուր խմեց, և այն ծորաց նրա կզակով: Այն
այնքան էլ սառը չէր, բայց միևնույն է հաճելի էր, քանզի անապատի պայմանները
ուժասպառ էին արել նրան: Նրանք ստիպված էին տեղաշարժվելու յուրաքանչյուր
համազարկից հետո, քանզի թշնամու հրետանին կարող էր տեսնել հրթիռներից եկող ծխի
հետքը և կրակել այդ ուղղությամբ:
«Դժվար է, գրո՛ղը տանի այս պատերազմը»:
Երբ յոթ տոննանոց Պանցերվերֆեր մեքենան հասավ իր հաջորդ դիրքին, Լոնգը
նկատեց բրիտանական հետևակին, որ կռացած փորձում էր թաքնվել ավազաթմբերի միջև,
ոմանք էլ սողում էին: Նրանք ակնհայտորեն փորձում էին մոտենալ այնքան, որ բավական
լիներ բաց թողնել իրենց ուսին հենված ամերիկյան բազուկա հրթիռը: Նա ժամանակ
չուներ մտածելու:
-

Ումկեհրեն, - հրամայեց նա:

Նրա վարորդն արձագանքեց ակնթարթորեն՝ արգելակը սեղմելուց և շարժիչը կտրուկ
աշխատացնելուց հետո մեքենան դնելով հետընթաց շարժման մեջ: Պանցերվերֆերը
թեքվեց հանկարծակի կանգ առնելով ավազի մեջ և ետ շարժվելով ավազաթմբի գագաթի
վրայով՝ անմիջապես ստեղծելով փոշու ամպ, որն օգնեց մի քանի վայրկյանով մասնակի
թաքցնել մեքենան: Բազուկա հրթիռը սուլելով անցավ Պանցերվերֆերի կողքով:
-

Մայն գոթ, - արտասանեց Լոնգը: - «Դա մոտ էր»:

Լոնգը և նրա անձնակազմն այժմ մոտ տարածության վրա կենաց-մահու պայքար էին
մղում: Նա ձեռքն առավ մեքենայի վերևում իր կողքին տեղակայված ՄԳ 42 գնդացիրը և
կրակ բացեց: Զենքը դողացրեց նրա ձեռքերն ու ուսը, երբ նա իր հակառակորդների վրա
բաց թողեց աննախադեպ տեմպով կրակահերթ՝ քսան փամփուշտ մեկ վայրկյանում: Թեև
բրիտանացի

զինվորները

ծնկի

իջած

էին

կամ

պառկած,

այնուամենայնիվ

Պանցերվերֆերն իր բարձր դիրքից հասավ նրանց: Լոնգը մի քանի վայրկյան նայեց նրանց
անկենդան, արյունոտ մարմիններին: Նա ամենևին էլ հաղթանակող չէր զգում իրեն, միայն
հանգստության զգացում, հետո տխրություն՝ կյանքի նման վատնումը տեսնելով:
Գերմանական անձնակազմը ողջ մնաց, բայց նրանք և մյուս երեք Պանցերվերֆեր
միավորումները, որ ճռռոցով կանգ առան նրանց կողքին, դեռ աշխատանք ունեին անելու:
Իրենց բնորոշ աղմուկով հրթիռների հաջորդ համազարկը բաց թողնվեց դեպի
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բրիտանական հետևակը, որը գտնվում էր միայն հինգ կիլոմետր հեռավորության վրա:
Պայթյունների

հսկայական

ալիք

բարձրացավ,

երբ

հրթիռները

գտան

իրենց

նպատակակետը և պայթեցրին բրիտանական զինապահեստը՝ առաջացնելով

իրար

հաջորդող բարձր դրմբոցներ, որին հետևեց կրակի ու ծխի մի մեծ ամպ: Լոնգը նայեց
գոհունակությամբ. նրանք հասել էին իրենց նպատակին, և այժմ բրիտանական
պաշտպանությունը խոցելի էր:

Պանցերվերֆերին հետևող իտալական զորքերն ու տանկերը անապատի վրայով
ներխուժեցին ջախջախված բրիտանական պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ:
Բրիտանական

Սփիթֆայր

օդանավը

նետվեց

Առանցքի

զրահապատյանի

վրա՝

հուսահատորեն փորձելով դանդաղեցնել առջևից գնացողներին, որոնք գրեթե հասել էին
Կահիրեի

ծայրամասերին,

միայն

սահմանափակ

հաջողությամբ:

Կործանիչները

նախատեսված չէին զրահապատված մեքենաների վրա հարձակվելու համար, ինչպիսիք
էին Քարրո Արմատո Մ15/42 իտալական միջին տանկերը, որ ստեղծում էին իրենց ուրույն
փոշե փոթորիկը, երբ առաջանում էին ավազե անապատով: Նրանք մարտի էին բռնվել
բրիտանական Ա15 Քրուսեյդեր տանկերի հետ, որոնք փրկվել էին Լուզ Լոնգի

Պանցերվերֆեր

միավորման

շարժողունակություն

ունեին

հրանոթների
և

նրանց

կրակից:

Քրուսեյդերները

40մմ-անոց

բարձր

զրահապատյանը

համապատասխանում էր Մ15/42 տանկերին, բայց մնացած պաշտպանական տանկերը
կարող էին միայն թշնամու առաջխաղացման թափը դանդաղեցնել: Նրանք ուղղակի
չափից դուրս շատ էին:
Բրիտանական Սփիթֆայրները հարձակման էին ենթարկվել իտալական Մակկի

Սի.205 կործանիչների կողմից, որոնք այժմ թռչում էին Ալեքսանդրիայի մոտ գտնվող
օդային գրավված բազայից: Բրիտանական պատկառելի կործանիչները կառավարվում
էին փորձառու օդաչուների կողմից, սակայն ավելի արագընթաց Մակկիները ոչինչով
չէին

զիջում

նրանց:

Դանդաղորեն,

բայց

վստահորեն,

զավթիչների

թվային

գերակշռությունն իր գործն արեց: Առանցքի ցամաքային զորքերը մխրճվեցին Կահիրե
Նեղոսի ուղղությամբ՝ առաջնորդվելով Մ15/42 տանկերի շարասյան կողմից:
Ռաջեշի միավորումը դեռ չէր էլ ժամանել ճակատ, երբ նա ստացավ ցանկացած
հրամանատարի համար անցանկալի նորությունը՝ բրիտանական ռազմաճակատի գիծը
պատռվել էր, և թշնամին արագորեն առաջանում էր դեպի իրենց թիկունքը: Մոնթգոմերին
ռազմավարական նահանջի հրաման արձակեց, քանի դեռ նրա զորքերը լրիվ չէին
շրջապատվել:
-

Նահանջե՛լ, - հրամայեց Ռաջեշը: - Մենք չենք կարող թույլ տալ շրջապատման մեջ

ընկնելը:
-

Այո՛, գնդապետ…, բայց գուրկհացիները նահանջել չգիտեն, - ասաց մայոր

Թհապան՝ ակնարկելով իր մարդկանց ուժեղ վճռականության մասին:
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-

Անմիջապե՛ս հետ քաշվել, - հրամայեց Ռաջեշը: - Ես այս պահին քաջության

ցուցադրության կարիք չունեմ: Մեզ պետք է, որ գուրկհացիները ողջ մնան՝ մեկ ուրիշ օր
պայքարելու համար: Որքանով հնարավոր է՝ արագ հետ քաշեք Ձեր մարդկանց մնացած
գումարտակի հետ դեպի ջրանցք:
-

Այո՛ պարոն, իհարկե:

Մոնթգոմերիի առջև աղետալի տեսարան էր: Կահիրեի կենտրոնն ավերվել էր
թշնամու ռումբերից: Նրա տարհանման ընթացքում Ութերորդ բանակի գլխավոր շտաբի
կողքին գտնվող շենքերից կրակ տարածվեց: Եգիպտոսի կյանքի աղբյուր հանդիսացող
դանդաղահոս Նեղոս գետը հանկարծակի դարձավ ռազմաճակատի գիծ, քանզի
նահանջող բրիտանացի զինվորներն ավերում էին կամուրջը կամուրջի հետևից՝ փորձելով
դանդաղեցնել թշնամու առաջխաղացումը: Մանթգոմերին պաշտպանում էր քաղաքն իր
ունեցած ուժերով, սակայն այնտեղ բացի անապատի ավազներից ոչ մի բնական կամ
կառուցված այլ արգելքներ չկային՝ կանգնեցնելու համար իտալական բանակի անողոք
առաջընթացը: Նա գիտեր, որ ապագայի համար միակ հույսը վերախմբավորվելն էր
Բրիտանական Պաղեստինում՝ կենդանի մնալու հուսահատ փորձով անցնելով Սուեզի
ջրանցքի երկայնքով տարածված Բեյլիի լողացող կամուրջներով:
Մոնթգոմերիի մտքով անցան Ֆրանսիայից Դյունկերկի տեղահանման պատկերները:
Զինվորները ոչնչացման համար կամուրջներով լարեր էին անցկացնում, երբ նրա
մեքենան սրընթաց անցավ. հիմնական լաստերի միջև գտնվող անհարթ մակերեսը
ստիպեց Մոնթգոմերիին իր նստատեղից ընկնել անհարմար դիրքով: Րոպեներ անց
Մոնթգոմերին լսեց մի պայթյուն, որ ազդանշանում էր կամուրջներից առաջինի
ոչնչացման մասին՝ մինչև Առանցքի զորքերը կժամանեին:

Հյուսիսային Աֆրիկայի և Պաղեստինի իտալական հարձակումները (կարմիր)
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Մի փոքր մխիթարություն կար ունակ լինելու համար զգալի թվով զորքեր դուրս
բերելու և զավթիչներին էական վնաս հասցնելու մեջ: Կահիրեն ընկավ: Ջիվանը նայեց
Սինայի անապատով շարժվող բարոյալքված զինվորների երկար շարքին: Նրա մեքենան
անսալապատ ճանապարհով սրընթաց շարժվեց դեպի Երուսաղեմ՝ ավազ ու փոշի
ցանելով կողքով անցնող հոգնած զինվորների վրա: Գոնե նրանք ջրանցքի «ճիշտ» կողմում
էին, բայց նրանց դեմքերի ընկճված արտահայտությունը պատմում էր իրենց ընկերներին
հետևում թողնելու պատմությունը:
Էրվին Ռոմելի Աֆրիկյան կորպորացիաները հարյուրավոր բրիտանացի զինվորներ
բռնեցին, երբ մտան Կահիրե և մաքրազարդեցին թշնամու միավորումների մնացորդները:
Հիտլերը հրաման էր արձակել սպանել հրեա զինվորներին և քաղաքացիներին, սակայն
Ռոմելն ուղղակիորեն անտեսեց հրահանգը: Նրա զորքերը երբեք չէին մեղադրվել
ռազմական մեղսագործությունների մեջ, և այժմ նրա վերաբերմունքը չէր պատրաստվում
փոխվելու:
Սֆինքսը պահպանում էր մեծ Գիզայի բուրգերը Եգիպտոսում ավելի քան 4500 տարի:
Աշխարհի հնագույն հուշարձանը՝ կազմված մարդկային դեմքից և առյուծի մարմնից,
տեսել էր մարդկության մի քանի մեծագույն վաղ քաղաքակրթությունները: Ժամանակի
ընթացքում մանրացող դեղին ավազն ու վանդալիզմը աղավաղել էին նրա կրաքարե
առանձնահատկություններից մի քանիսը, բայց նրա ներկայության վեհությունն ակնհայտ
էր բոլորին: Ռոմելը կանգնել էր փառահեղ տեսարանի առջև: Նրա ճարտարագետի ոգին
զարմանում էր, թե ինչպես կարող էին մարդիկ այդքան դարեր առաջ նման
անհավանական շինություն կառուցել:
«Հազարավոր տարիներ առաջ առանց կռունկի և պողպատե գործիքների առկայության

կառուցել նման բան: Ինչպե՞ս կարող էին մարդիկ կառուցել սա»:
Ռոմելը պատկերացրեց հնագույն ժամանակների Սֆինքսը կողքով հոսող հզոր
Նեղոսի հետ, որ կրել էր այս հնագույն հողերում բուրգյա համալիրը և մյուս
հուշարձանները կառուցելու համար վերևի քարհանքերից քանդակված մեծ քարերը: Նա
տեսավ վսեմ տեսարանները, որոնք պետք է տպավորություն գործեին հասարակ
մահկանացուների վրա, որոնք ծառայում էին առանց հարցադրման՝ իրականություն
դարձնելով Փարավոնի երազանքները և երկրպագելով իրենց Աստված թագավորներին
նրանց

ճանապարհին

դեպի

անմահություն:

Ռոմելի

ռազմական

պատմության

գիտելիքները հուշեցին նրան, որ իր լեգենդար նվաճումների ժամանակ Ալեքսանդր Մեծն
անցել էր Սֆինքսի մոտով, երբ արձանն արդեն 2500 տարեկան էր եղել: Նրան հաջորդել
էին նվաճող բանակների մի շարք՝ նուբիացիները Սուդանից, ասորիները, հույները,
հռոմեացիները, արաբները, թուրքերը և 1798թ.-ին Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնը:
-

Սի՛, սի՛: Հռոմեական կայսրությունը կրկին վեր է բարձրացել Արևելքում, - գոչեց

Մուսոլինին՝ պարելով տեղում, ասես բեմի վրա լիներ:

272

-

Դուչե՛, Դուչե՛, - գոչեցին իտալացի զինվորներն ի պատիվ իրենց գերագույն

առաջնորդի:
Մուսոլինին շտապել էր այստեղ՝ տեսնելու Եգիպտոսի իր նվաճումը: Իսկապե՛ս կայսր:
Ռոմելը տպավորված չէր: Նա ճամփորդել էր դժվար ճանապարհով՝ Աֆրիկյան
կորպորացիայի հետ, որ մարտնչում էր բրիտանացիների դեմ և նրան բնավ դուր չեկավ
իտալացի առաջնորդի ցուցադրական պահվածքը:
-

Վարչապե՛տ Մուսոլինի, ես չեմ կարող համաձայնել: Մենք պետք է ամրապնդենք

մեր դիրքերը Եգիպտոսում՝ համոզված լինելով, որ մենք ենք վերահսկում Սուեզի
ջրանցքը, այլ ոչ թե հետապնդել բրիտանացիներին լեռներում, - հակաճառեց Ռոմելը:
Մուսոլինին զայրացած էր Ռոմելի վրա նրա հանդուգն պատասխանի համար՝ հետ ու
առաջ գնալով հին բրիտանական շտաբում, որ իտալացիները հենց նոր էին գրավել:
Սենյակը դեռ պարունակում

էր բրիտանական

և համադաշնության

ռազմական

առաջնորդների նկարներն իր պատերին, և Ջորջ VI թագավորի դիմանկարն էլ
արքայավայել

նայում

էր

իրենց

հաջորդ

քայլը

ծրագրող

Առանցքի

երկրների

հրամանատարներին:
-

Բրիտանացիները տարիներով սպառնալիք են եղել, և ես չեմ նստի իմ դափնիների

վրա այստեղ՝ Կահիրեում՝ մինչ նրանք կվերամիավորվեն մեզ վրա հարձակվելու համար:
-

Պաղեստինը բոլորովին տարբեր է Եգիպտոսից, հատկապես՝ Երուսաղեմը: Այն

լեռնոտ է և ավելի դյուրին է պաշտպանել, քան անապատն այստեղ:
-

Ֆելդմարշա՛լ Ռոմել, գերմանացիները Ռուսաստանում նավթի պաշարներ ունեն:

Ես մտադիր եմ ավերել Երուսաղեմը, որ կարողանամ նավթ ապահովել Պարսից ծոցից:
-

Ինչո՞ւ Դուք կարիք ունեք հարձակվելու Երուսաղեմի վրա Սաուդյան Արաբիա

հասնելու համար:
-

Եթե մենք թույլ տանք բրիտանացիներին վերակազմավորվել Երուսաղեմի մոտ,

նրանք կարող են հարձակվել մեզ վրա, եթե նույնիսկ մենք գրավենք Սինայի թերակղզին և
Սաուդյան Արաբիան:
-

Դա ճշմարիտ է վարչապետ Մուսոլինի, բայց մենք ինքներս էլ պետք է

վերակազմավորվենք և ապահովենք մեր մատակարարման գծերը:
-

Վիտտորիո Վենետոն չի կարող հարձակվել երկրի ներսում գտնվող քաղաքի վրա,

ուստի մենք պետք է հետևենք «խաչակիրներին» և ազատագրենք Երուսաղեմը ցամաքով:
«Ահա դա է», - մտածեց Ռոմելը: - «Մուսոլինիի համար առաջանալ ցանկանալու

իրական պատճառն այժմ ակնհայտ է՝ նա ինքն իրեն տեսնում է որպես Սուրբ հողերն
«ազատագրող» ժամանակակից խաչակիր»:
Ռոմելը

գիտեր,

որ

Եգիպտոսում

Ութերորդ

բանակից

կրած

նշանակալից

կորուստներից հետո՝ իտալացիներն ու Աֆրիկյան կորպորացիաները պատրաստ չէին
մեկ այլ գործողության: Բայց գրեթե անիմաստ էր փաստարկել ռազմավարությունը
Մուսոլինիի հետ:
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Երուսաղեմի սալապատ փողոցներում խաղացող երեխաները շատ քիչ պատկերացում
ունեին հնագույն մարդկանց մասին, որ հազարամյակներ առաջ քայլել էին այս ուղիներով:
Չոր քամին արևելքից մանր ավազ բերեց, բայց դա չազդեց նրանց վրա, քանզի խաղը մեկը
մյուսին ջրելն էր: Մի տղա վազեց դեպի անկյունը՝ հետապնդվելով իր ընկերոջ կողմից, և
պատահաբար բախվեց Ջիվանին:
-

Որդիս, դու լա՞վ ես, - հարցրեց Ջիվանը անգլերենով:

Արաբ տղան չհասկացավ, բայց ոտքի ցատկեց և վազեց դեպի իր ընկերները:
Մոնթգոմերին գլխով արեց և նայեց դեպի երկինք:
-

Նախարար, մեզ բոլորիս միավորելը բարդ խնդիր է լինելու:

-

Մարդկանց կարող է միավորել հավատը, բայց ոչ թե նույն կրոնի, այլ դեպի իրենց

ընկերակից մարդկանց նկատմամբ:
-

Ահա ինչու, պարո՛ն, Դուք առաջնորդ եք, իսկ ես՝ զինվոր, - ասաց Մոնթգոմերին

լայն ժպիտով:
-

Ֆելդմարշալ, թեև ես զինվոր չեմ, ես գիտեմ իմ մարդկանց: Իմ կարծիքով

գուրկհացիներն ավելի լավ կպայքարեն գիշերը, - ասաց Ջիվանը: - Անապատի տոթն ու
թաքստոցի բացակայությունն անծանոթ են նրանց, բայց նրանք անվախ են:
Երկու բարձրաստիճան դաշնակից պաշտոնյաները կանգնած էին Երուսաղեմի
Տաճարային Լեռան մի մասը կազմող Արևմտյան պատին նայող լեռնագագաթին: Արևի
ոսկե շողերը ընկել էին Ժայռի գմբեթին: Մոնթգոմերին հասկացավ Ջիվանի խոսքերի
ողջամտությունը, բայց մինչ պատասխանելը տեսավ մոտեցող Կնունյանցին:
-

Վարչապե՛տ Դևի, սա գերմանացիների դեմ Կովկասի դիմադրության մասնակից

գեներալ-մայոր Իվան Կնունյանցն է:
-

Գեներալ-մայոր Իվան Կնունյանց, թույլ տվեք ներկայացնել Ձեզ Պաշտպանության

նախարար Ջիվան Դևիին Նեպալից:
-

Հաճելի է Ձեզ հետ ծանոթանալը գեներալ-մայոր: Կովկասի ո՞ր մասից եք:

-

Ինձ էլ է հաճելի Ձեզ հանդիպելը, պարո՛ն: Ես հայ եմ… ծնված Շուշիում՝ քաղաք

Լեռնային Ղարաբաղում, եթե ավելի կոնկրետ… թեև այս օրերին այն ավելի շատ նման է
ռազմական ճամբարի:
-

Գեներալ-մայոր Կնունյանցը վերջին մեկ տարվա ընթացքում հետ ու առաջ է

ճամփորդում Կովկասի և Պաղեստինի միջև: Մենք անում ենք այն ամենն, ինչ կարող ենք,
օգնելու դիմադրությանն այնտեղ, - ընդգծեց Մոնթգոմերին:
-

Դաշնակիցներն օգնում են մեզ, չնայած այն փաստի, որ Պաղեստինն ինքն էլ

վտանգի տակ է, նույնսիկ հիմա ավելի, երբ Կահիրեն Առանցքի երկրների ձեռքերում է:
Մենք շատ շնորհակալ ենք: Թեև ես ունեմ հայերից բաղկացած միայն մի ջոկատ ինձ հետ,
մենք նույնպես կկռվենք պաշտպանելու համար Երուսաղեմը, քանի դեռ այստեղ ենք, նշեց Կնունանցը:
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-

Նախարա՛ր, ես հասկացա, որ մինչև Պաշտպանության նախարար դառնալը Դուք

եղել եք Արտաքին գործերի նախարար և մինչ այդ էլ՝ բուդդայական կուսակրոն: Ինչպե՞ս է
խաղաղասեր անձնավորությունը գտնում ինքն իրեն հակամարտության վայրում, հարցրեց Մոնթգոմերին:
-

Բուդդայական կուսակրոն լինել նշանակում է խաղաղություն գտնել: Եվ եթե ես

այդ նպատակին պետք է հասնեմ հակամարտության միջով, ապա թող որ այդպես լինի, բացատրեց Ջիվանը: - Բացի դա, կուսակրոնները ստիպված են սովորել պաշտպանել
իրենց ապրելակերպը… երբևիցե լսե՞լ եք Շաոլինի տաճարի Կունգ ֆու մարտարվեստի
մասին Չինաստանում:
-

Ո՛չ, չեմ կարող ասել, որ լսել եմ, բայց Դուք կարող եք նրանց էլ բերել, - կատակեց

Մոնթգոմերին:
-

Ես հասկացա, որ իտալացիների կողմից Եգիպտոսը գրավելուց հետո Բոմբեյից

օգնություն բերող երկու նավերը Կարմիր ծովից ուղղությունը փոխել են դեպի Պարսից
ծոց, և այսպիսով ճամփորդում են Իրաքով այստեղ հասնելու համար, - նկատեց Ջիվանը:
Մոնթգոմերին ավելացրեց.
-

Իմ մարդիկ տեղեկացրին, որ նրանք հասել են Դամասկոս, Սիրիայում, միայն մեկ

օրվա հեռավորության վրա են:
-

Դե, ես ստիպված եմ վերադառնալ Դելի վերադարձող պահակախմբի հետ, ուստի

խնդրում եմ ինձ ներել, որպեսզի կարողանամ նախապատրաստվել ճամփորդությանը:
Գնդապետ Դևին իհարկե կմնա: Հաճելի էր Ձեզ հանդիպելը գեներալ-մայոր Կնունյանց:
Ձեր մարդկանց քաջարի դիմադրությունը ոգեշնչում է մեզ բոլորիս համար:
-

Շնորհակալություն նախարար:

-

Հուսով եմ անփորձանք ճամփորդություն կունենաք, նախարար Դևի, - ավելացրեց

Մոնթգոմերին:
Ռաջեշն առաջին իսկ հայացքից հրապուրվեց նրա գեղեցկությամբ և զմայլվեց:
Համալրման ուժերին ուղեկցող գլխավոր բուժքույրը զարմանալիորեն գեղեցիկ էր իր
սպիտակ համազգեստով՝ հաշվի առնելով, որ նա օրերով ճամփորդել էր Սիրիական
անապատի միջով: Երկար, սև մետաքսե մազերը և համապատասխան թերթերունքները
բավական էին ստիպելու Ռաջեշին մտածել ոչ ռազմական հարցերի մասին:
-

Նամաստե, ես գնդապետ Դևին եմ Նեպալից:

-

Նամաստե, գնդապե՛տ Դևի, ես ավագ բուժքույր Սունիտրա Չավլան եմ… Բոմբեյից:

Սունիտրայի անունը «գեղեցիկ աչքեր» էր նշանակում, և նրա մեծ շագանակագույն
աչքերը հիրավի գրավել էին գնդապետի ուշադրությունը:
-

Հաճելի է ձեզ հանդիպելն ավագ բուժքույր Սունիտրա: Պետք է, որ հոգնած լինեք:

-

Իմ բուժքույրերն այստեղ են զորքին օգնելու: Մենք աշխատանք ունենք անելու,

այնպես որ կարիք չունենք հանգստանալու:
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-

Ավագ բուժքու՛յր Սունիտրա, Դուք երկար ճանապարհ եք անցել, և ես հրամայում

եմ Ձեր քույրերին այս գիշեր հանգստանալ, որ պատրաստ լինեն դիմակայելու… ի՞նչ
կասեք միասին ընթրելու մասին այս երեկո՝ հայրենիքի մասին կխոսենք:
-

Իհա՛րկե, պարոն, - ասաց Սունիտրան ժպտալով:

Հաջորդող օրերը տարբեր էին այն օրերից,

որ Ռաջեշը կարող էր հիշել:

Խորապատկերում խելահեղ մարտի էին պատրաստվում: Ռաջեշը հանգստությունից բացի
ոչինչ չէր զգում՝ մի ներքին խաղաղություն այն մտքից, որ նա օտար հողում, առավել
արտակարգ պայմաններում հանդիպել էր մի հատուկ անձնավորության: Ներկայումս
ամեն ինչ իր կյանքում փոթորկի էր նման և

նման բան նույնիսկ չէր կարելի

պատկերացնել: Տանը նա ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեր օրիորդի իր մոր՝
Մադհուի պայմանավորվածությամբ:
Նա մեղմորեն հպվեց Սունիտրայի ազդրին՝ զարմանալով, թե որքան նուրբ էր նրա
մաշկը: Ռաջեշը միշտ էլ կանանց ուշադրության կենտրոնում էր եղել, բայց բանակում նա
շատ քիչ ժամանակ ուներ կնոջ ընկերակցություն վայելելու համար: Սունիտրայի
կազմվածքի կորություններից նա գլխապտույտ զգաց, թուլացավ. այլևս այն սովորաբար
ուժեղ անձնավորությունը չէր: Սունիտրան ի պատասխան համբուրեց նրան և պառկեց՝
զգալով նրա ուժն իր ներսում: Նրա ձեռքերը շարժվեցին Ռաջեշի մկանոտ մարմնով և
կանգ առան նրա կրծքավանդակին՝ զգալով նրա սրտի ուժեղ բաբախյունը: Կիրքը
գերազանցեց նրանց իմացած աշխարհը՝ տանելով երևակայության և փախուստի, քաղցր
քրտնահոտի և ծանր շնչառության մի վայր: Խելագար աշխարհում այդ ամենն անիրական
էր թվում: Ըստ նրանց մշակութային ծագման նման հարաբերություններն արգելված
պտուղ էին, բայց նրանց բնազդային ձգողականությունն ավելի զորեղ էր:
Կահիրեի անկումից միայն երեք շաբաթ անց, համաձայն Մուսոլինիի ծրագրի,
իտալացի զինվորները սկսեցին Երուսաղեմի պաշարման գործողությունները: Իտալական
ուժերը բախվեցին բրիտանացիների վճռական դիմադրությանը, որոնք միացել էին
տեղացի բնակիչներին Պաղեստինից: Սուրբ քաղաքը պաշտպանվում էր արաբների,
հրեաների, հայերի և բրիտանական ուժերի աննախադեպ կոալիցիայի կողմից. բոլոր
տարաձայնությունները կրոնների միջև մի կողմ դրվեցին՝ մարտնչելու համար ընդհանուր
սպառնալիքի դեմ: Մոնթգոմերին որոշել էր դիմակայել այստեղ, ինչպես մյուսներն էին
արել դարերի ընթացքում:
Տոթն ու անհարթ տեղանքը վատ էին ազդում Սինայի թերակղզով և Նեգևի
անապատների միջով անցնող իտալական շարասյուների վրա, իսկ առջևում էլ
Բրիտանական Պաղեստինի չոր բլուրներն էին: Չոր հողն առանց որևէ կյանքի նշանի
փայլփլում էր արևի տակ, բացառությամբ ցրված քարերի մոտից փախչող հազվադեպ
մողեսների և անապատի կոբրաների ոլորապտույտ հետքերի: Թվում էր՝ բացի մահից
այստեղ այլևս ոչինչ չկար իտալացիների համար, որ տագնապով շարժվում էին
հորիզոնում քամահարված, դարչնագույն բլուրներին ընդառաջ:
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Թհապան իտալական ճամբարին նայող մի փոքր բլրի վրա գտնվող իր բարձր դիրքից
ներքև նայեց: Նա կարող էր տեսնել հիմնավորված հրթիռային հրետանային միավորումը,
որ պատրաստ էր պաշարելու Երուսաղեմը: Թեև մասամբ թաքնվել էր փշոտ թփի և ավազի
տակ, որ ծածկում էր նրան, դեռ տոթ էր, սակայն արևը շուտով մայր կմտներ և որոշակի
թեթևություն կբերեր: Նրա ետևում երկու հարյուր գուրկհացիներ էին պառկած, որոնք մի
քանի օր է սպասում էին թշնամիներին: Մերկ բլուրների վրա ծածկույթի բացակայության
պայմաններում գուրկհացիների փոքրահասակությունն առավելություն էր: Առջևից
գնացող իտալական տանկերն անցան՝ չնկատելով նրանց, այնպես որ նրանք հույս ունեին
մխրճվել հարձակվողների թիկունքը և փախչել մթության շղարշի ներքո:
«Ահա այդպես, եկե՛ք… դեպի խավարի սիրտը: Դուք կզղջաք գուրկհացիներին

հանդիպելու համար»:
Գիշերն իջնելու հետ Թհապան կարող էր տեսնել ճամբարի փոքր խարույկները:
Փոքրիկ դեղին լույսերն առկայծում էին ձյութի նման սև գիշերային անապատի
բնապատկերում: Նա անձայն ազդանշանեց, և գուրկհացիներն անապատի մողեսների
նման սողոսկեցին թշնամու ճամբարը: Կարելի էր տեսնել նրա առջև կանգնած կրակից
լուսավորված իտալացու շողքը: Բռնած իր մահացու կեռ խուկրի դանակը՝ Թհապան
հասավ և մինչև նա կարձագանքեր՝ կտրեց դժբախտ թշնամու կոկորդը: Իտալացին մի
վայրկյան ահավոր ձևով խռխռացրեց և դարձավ անկյանք: Նա անձայն ավազին դրեց
մարմինը, որի ոտքերը դեռ թփրտում էին ցնցման մեջ:
Պահակները մեկը մյուսի հետևից շարքից հանվեցին: Մինչ նեպալացի ոգիների
տարալուծվելը խավարի մեջ՝ պայթուցիկներ տեղադրվեցին Պանցերվեֆեր մարտական
հրանոթների տակ: Զանգվածային պայթյունների շարքը ցնցեց ճամբարը՝ հրթիռային
սարքավորումները մասերի բաժանելով:
-

Ջայա՛

Մահակալի,

այո՛

Գորկհալի,

-

մի

վայրենի

մարտակոչ

լսվեց

հարձակվողներից, որ նշանակում էր «Փառք Մեծ Կալիին, գուրկհաներն են մոտենում»:
Թշնամի զինվորները ցնցված էին, քանզի նրանց ճամբարը ջախջախված էր: Նրանք
նախկինում երբեք գուրկհացիների չէին տեսել: Շատերը փորձեցին փախչել սարսափելի
տեսարաններից, սակայն հատվեցին մինչև մոտակա ավազաթումբը հասնելը:
Ավազին ընկած իտալացիների կողքին նաև վիրավոր և արյունահոս գերմանացիներ
կային: Նրանք հագստանում էին իրենց Պանցերվերֆերից ոչ այնքան հեռու և վիրավորվել
էին տաք մետաղի հազարավոր կտորներից, երբ պայթյունը մասերի էր բաժանել նրանց
մեքենաները: Լոնգը վիրավորվել էր բեկորից իր որովայնի շրջանում, և նրա ալ արյունը
հոսում էր ավազին: Նա փորձում էր օգնել իրենից ավելի վատ վիճակում գտնվող իր
հայրենակցին, որից հեռանում էր կյանքը:
Հաջորդ օրվա ընթացքում Երուսաղեմի կանոնավոր զորքերը և ոչ կանոնավոր զինված
ուժերը կատաղի գրոհ սկսեցին իտալացիների դեմ, ովքեր ակնկալում էին, որ իրենք ոչ թե
պաշտպանվողի, այլ ավելի շուտ հարձակվողի դերում կլինեին: Կնունյանցը, Գասպարը և

277

մյուս հայ պարտիզանները նույնպես մասնակցեցին հակագրոհին՝ կողք կողքի կռվելով
Ռաջեշի նոր ժամանած չալմայավոր հպարտ սիկհ ռազմիկների հետ: Սուրբ քաղաքի
պատմությունը սեփական աչքերով տեսնելուց հետո, վազելով դեպի իտալացիներին
նայող դիրքը մի փոքր բլրի վրա, Գասպարը հիշեց Հայաստանը:
«Նույնիսկ Թագուհին զենք կվերցներ այս վայրը պաշտպանելու համար»:
Իտալացիները ստիպված էին նահանջել դեպի Կահիրե՝ լիզելու իրենց վերքերը:
Երուսաղեմը փրկվեց տարբեր հավատքի մարդկանց վճռական ջանքերի շնորհիվ:
Մուսոլինին արդեն հայտնի էր իր դյուրաբորբոք պահվածքով, բայց նրա հրաբխային
կատաղությունը Կահիրե նահանջելու վրա նշան էր նրա ամբողջական նվաստացման:
Ռոմելը ոչինչ չասաց՝ հանգիստ գոհանալով, որ Դուչեն ապագայում ստիպված կլինի լսել,
բայց վշտացած էր գերմանական Պանցերվեֆեր միավորումների կորստի համար:
Ամենուրեք պառկած վիրավոր մարդկանցով անապատի դաշտային հոսպիտալը
խոսում էր վայրագ ճակատամարտի մասին: Մոնթգոմերին և Ռաջեշը մտան մեծ վրանը և
դանդաղորեն անցան մի պատարագից մյուսը՝ աջակցելու երկու կողմի վիրավորներին էլ:
Ցավազրկողների սուր հոտն ունակ չէր ամբողջությամբ քողարկելու տառապանքի
գարշահոտությունը: Սպիտակ սավանները հակադրվում էին կարմիր, արյունոտ
վիրակապերին: Ավագ բուժքույր Չավլան տենդագին աշխատում էր՝ կապելով բաց
վերքերը: Դժվար էր՝ վիրավորների ճիչը և դաժան վնասվածքները խորապես ազդեցիկ
էին, բայց բուժքույրերը ստիպված էին խստասիրտ ձևանալ՝ կենտրոնանալու համար
իրենց համարձակ խնդիրների վրա:
Սունիտրան բռնեց գերմանացի զինվորի գլուխը, ով կտրուկ շունչ քաշեց, հետո երկար
հոգոցով արտաշնչեց՝ վերջնականապես վախճանվելով իր վերքերից: Նրա մարմինը
դարձավ անկյանք, քանզի նա վերջ տվեց կյանքի համար պայքարելուն: Սունիտրան նայեց
Մոնթգոմերիին: Անհնարին էր զգալ որևիցե այլ բան, բացի խորը վշտից: Երկու քույրեր
եկան տեղափոխելու նրան հոսպիտալից դուրս, որպեսզի թանկագին տարածքը կարելի
լիներ օգտագործել այլ վիրավոր զինվորի համար:
-

Սպասե՛ք, խնդրում եմ, - հրամայեց Մոնթգոմերին՝ ձեռքով անելով: - Ես գիտեմ այս

մարդուն: Նրա անվանապիտակն ասում է… Լոնգ:
Մոնթգոմերին ծնկի իջավ զինվորի պատգարակի կողքին, հետո շրջվեց դեպի Ռաջեշը:
-

Գնդապե՛տ, այս մարդը Լուզ Լոնգն է: Ես տեսել եմ նրա նկարները 1936թ.-ի

Օլիմպիական խաղերի ժամանակ ամերիկացու դեմ մրցելիս: Նա մարտահրավեր նետեց
Հիտլերին… հենց նրա առջև խրախուսելով սևամորթին:
Ռաջեշը թերահավատությամբ գլուխը թափ տվեց:
-

Չեմ ճանաչել նրան, բայց պիտի որ շատ քաջ լիներ: Ինչպիսի կորուստ… մարդ, որ

տարբերություն չի դրել ռասաների միջև: Պատերազմը չի ճանաչում լավ կամ վատ
մարդկանց՝ այն տանում է հերոսներ երկու կողմից էլ:
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-

Քույրե՛ր, պատրաստե՛ք այս մարդու մարմինը շտաբ տեղափոխելու համար,

Երուսաղեմում, - հրամայեց Մոնթգոմերին:
-

Այո՛, պարո՛ն, - ասաց Սունիտրան:

-

Իմ օգնականը կհոգա ամեն ինչի մասին: Նա կթաղվի զինվորական պատվին

համապատասխան, - հաստատեց Մոնթգոմերին:
Սուրբ քաղաքում ցնծության տեսարանները տարբերվում էին հնագույն պաշարումից,
որ տեղի էր ունեցել այնտեղ 2500 տարի առաջ: Բաբելոնյան թագավոր Նաբուգոդոնոսոր
II-ի տեսլականն էր՝ մի սարսռազդու արտաքինով տղամարդու, խիտ սև մորուքով և պարզ
թագով, որ ոսկե կառքից առաջնորդում էր Սուրբ քաղաքի բարձր քարե պատերը մագլցող
իր զորքերը:
Ամենուրեք մահ ու ավերածություններ էին, բայց դա թագավորի դերն էր՝ թալանել իր
թշնամու գանձերը՝ ցուցադրելու համար իր իշխանությունը. այն նաև հարստացնում էր
գանձարանը զորքերին և վարձկաններին վճարելու համար: Նաբուգոդոնոսորը միայն
հպարտություն էր զգացել, երբ տեսել էր Սողոմոնի տաճարից դուրս եկող ծխի քուլան: Նա
ջախջախել էր Հրեաստանի ըմբոստ ժողովուրդին, և այժմ նրանք ստիպված էին վճարել
իրենց հարկերն իրեն, ոչ թե Եգիպտական փարավոններին:
Շատերին անհայտ, Սողոմոնի տաճարի մի մասը կազմած Արևմտյան պատն ուներ
գաղտնի թունել: Այն առաջնորդում էր դեպի «Սուրբ Սրբոց» կոչված Խորանի ներքին
սրբավայրը: Այս փոքրիկ անպատուհան սենյակը, միացված Սուրբ վայրի հետ միակ
դռնով, պահպանվում էր հնագույն ձիթապտղի ծառից պատրաստված երկու թևավոր
խերուվիմների արձանների կողմից: Սուրբ Սրբոցի հատակը և պատերը կառուցված էին
ոսկով

պատված

լիբանանյան

մայրուց՝

ընդգծելու

համար

դրա

գերագույն

կարևորությունը:
Մինչև Նաբուգոդոնոսորի զինվորներն ամբողջությամբ կավերեին Երուսաղեմը, սուրբ
մասունքներն անհրաժեշտ էր թաքցնել ամենագաղտնի վայրում, որպեսզի նրանք
չտարվեին Բաբելոն և երբեք հետ չվերադարձվեին: Դա սարսափելի տեսարան էր նրանց
համար, ովքեր ապրել ու աղոթել էին այնտեղ: Հիսուսի ծնունդից ավելի քան հինգ դար
առաջ վառվող շինություններից Երուսաղեմը պատված էր մոխրով, և Տաճարային լեռան
վրա գտնվող Սողոմոն թագավորի տաճարն էլ ընկած էր ավերակների մեջ:
Նաբուգոդոնոսորը ցնծում էր: Բաբելոնը բարձրացե՛լ էր. հնագույն աշխարհի
պարծա՛նք: Բաբելոնյան կայսրության բարգավաճման ժամանակ 200000 բնակչությամբ
աշխարհի խոշորագույն քաղաքը մթագնեց իր եգիպտական մրցակիցներ Ֆիբիսին և
Մեմֆիսին: Սակայն նա գիտեր, որ ագահությունն ագահություն է ծնում, ուստի կգա
ժամանակ, երբ Բաբելոնի հարստությունները կդարձնեն այն թիրախ՝ հավանաբար կուլ
գնալով արևելքում ձևավորվող Պարսից կայսրությանը: Ներկա պահին, լեգենդար քաղաքը
հնագույն ժամանակների փարոսն էր իր առասպելական հարստություններով և
շինություններով՝ նմանակը չունենալով անտիկ աշխարհում:
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Նաբուգոդոնոսորը վերադարձավ Բաբելոն կրկին անգամ տեսնելու իր դստերը՝
Նիտոկրիսին, ծանրաբեռնված Երուսաղեմի թալանից հարստություններով: Ժողովուրդը
կցնծա՝ չմտածելով այն տառապանքների մասին, որ նրանց թագավորը բերել էր Սուրբ
հողեր:
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ԳԼՈՒԽ 21: «ԾՈՎԱՅԻՆ ԱՌՅՈՒԾ» ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Չերչիլը, լսելով Եգիպտոսը և Սուեզի ջրանցքն իտալացիների ձեռքն ընկնելու լուրը,
ցնցվեց, բայց նա մտահոգվելու համար տանն ավելի առաջնահերթ հրատապ խնդիրներ
ուներ: Փերլ Հարբորի վրա հարձակումից հետո նա գիտեր, որ Բրիտանական կղզիների
վրա վերջնական գրոհը մոտ էր: Հիտլերը հետին պլան չէր մղվի ճապոնացիների կողմից:
Համենայն դեպս, Չերչիլին մխիթարում էր այն, որ Միացյալ Նահանգները ներգրավվել էին
պատերազմին, թեև զբաղված էին ճապոնացիներով:
Հիտլերն անհաշտ տրամադրություն ուներ՝ դիտելով Անգլիական նեղուցի մյուս
կողմում՝ հորիզոնում երևացող Դուվրի Սպիտակ ժայռերի թույլ սպիտակ բնապատկերին:
Սառը քամին ոռնաց նրա դեմքին և քաշեց նրա կաշվե բաճկոնը: Եվրոպայի ամենահզոր
անձնավորությունը տարիներով հիասթափված էր, իսկ նրա ռազմական ղեկավարները
կոչ

էին

անում

զգուշություն

ցուցաբերել

բերդ-կղզու

հարձակման

նախապատրաստության մեջ:
-

Գյորի՛նգ, ե՞րբ են նրանք ասում: Մենք շաբաթներով սպասման մեջ ենք:

-

Մեյն Ֆյուրեր, մենք ժամանակի կարիք ունենք… մեկ շաբաթ՝ համոզված լինելու,

որ կարող ենք բավարար ուժերով ափ իջնել՝ վայրէջքի վայրը պահելու համար: Մենք
Հյուսիսային ծովից մի քանի ամիս անտանելի եղանակ ունեինք, որ նույնիսկ
խոչընդոտում էր օդային հարձակումները:
-

Մեր սուզանավերն ուղարկում են տասներկուժամյա եղանակի հաշվետվություն

Ատլանտյան օվկիանոսից… սուզանավերի համար վտանգավոր է ավելի հաճախ
հաղորդելը, քանզի նրանք ամեն անգամ կարիք ունեն ջրի մակերես դուրս գալ, ավելացրեց ավագ ծովակալ Կարլ Դյոնիցը:
Դյոնիցը բարձրահասակ, նիհար և լրջադեմ սպա էր, որ հայտնի էր իր բարձր
ինտելեկտով: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Մալթայում նրա
ղեկավարած սուզանավի խորտակումից հետո նա գերեվարվել էր բրիտանացիների
կողմից և մինչև պատերազմի ավարտն ազատազրկված էր եղել Անգլիայում: Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նա առաջինն էր մշակել Ատլանտիկայի
պատերազմի «Գայլերի ոհմակ» ռազմավարությունը, և լի էր վճռականությամբ ցույց
տալու Հիտլերին, որ նա սխալ էր եղել՝ անտեսելով գերմանական նավատորմը, որ հայտնի
էր «Կրիգսմարին» անունով:
-

Ես պահանջում եմ վե՛ց-ժամյա հաշվետվություն: Եղանակի տեսուչները ճշգրիտ

տեղեկությունների կարիք են զգում, - պահանջեց իսկապես նյարդայնացած Հիտլերը:
-

Այո՛, մեյն Ֆյուրեր:
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-

Մենք կքշենք չարաբաստիկ անգլիացիներին իրենց փորքիկ կղզուց:

Դյոնիցը կրկին անգամ թերագնահատված զգաց:
«Ինչո՞ւ Հիտլերը չի հասկանում, որ Դաշնակիցներին հնարավոր չէ վերջնականապես

պարտության մատնել առանց ուժեղ ռազմածովային ուժերի, ինչպես ճապոնացիներն
ունեն»:
Հիտլերը մտահոգված էր, որ այժմ, երբ ամերիկացիները պատերազմ էին հայտարարել
Առանցքի երկրներին, կարող էին ամրապնդել Բրիտանիան: Ըստ նրա նա սահմանափակ
ժամանակ ուներ ոչնչացնելու միակ դիմակայող ուժին Եվրոպայում: Չերչիլը հակառակը
գիտեր՝ ամերիկացիները կենտրոնացած էին ճապոնացիների վրա Խաղաղ օվկիանոսում:
Իր քայքայվող կայսրությունից զատ Մեծ Բրիտանիան փաստորեն միայնակ էր
պայքարում:
Մեծ Բրիտանիայի համար Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Եվրոպայում
իրականում չէր էլ ավարտվել: 1942թ.-ից սկսած՝ Խորհրդային Միության անկումից հետո,
այն շարունակում էր ականատես լինել հակամարտության Անգլիական նեղուցի
երկայնքով: Անցած վերջին տարիների ընթացքում Բրիտանիայի ճակատամարտում
գերմանական Լուֆտվաֆեի պարտությունը և գերմանական Յու-Բոաթ նավատորմի
մասնակի խորտակումն Ատլանտիկայի ճակատամարտում միայն ժամանակավոր
թեթևացում բերեցին: Հետո առաջին Վերգելթունգսվաֆե 1-ի կամ Վի-1, ինչպես
սովորաբար այն հայտնի էր, հարձակումը Լոնդոնում խուճապ առաջացրեց՝ մինչև որ
Արքայական

Օդային

ուժերը

սովորեցին

վայր

գցել

թևավոր

հրթիռներին:

Վերգելթունգսվաֆե տերմինը Գերմանիայի Պրոպագանդայի նախարարությունն էր
ներմուծել, որ նշանակում էր «վրեժխնդրության զենք»:
1944թ.-ի ընթացքում, երբ աշխարհի առաջին բալիստական հրթիռը կարճ գերձայնային
թռիչքից հետո զարկեց Լոնդոնը, սարսափը վերադարձավ Անգլիա: Երեսուներկուամյա
հրաշալի գերմանացի հրթիռային գիտնական Վերներ ֆոն Բրաունին հաջողվեց բաց
թողնել իր Վի-2 հրթիռը: Դա մահացու զենք էր, որ մինչև պարաբոլային կորով ընկնելը՝
թռչում էր տիեզերքի եզրի մոտ՝ Երկրից հարյուր կիլոմետր բարձր, և պաշտպանողական
ինքնաթիռների համար անհնարին դարձնում այն կանգնեցնելը:
Բրաունը

գերմանական

Սարսափազդու

ռազմական

նացիստական

մեքենայի

Գեստապոն

դժկամ

կալանավորել

էր

օգնականներից
նրան

երկրի

էր:
դեմ

հանցագործություն գործելու համար, որովհետև նա խոսել էր հրթիռներ կառուցելու
մասին, որ կարող էին գնալ դեպի Երկրի ուղեծիր, և միգուցե նույնիսկ Լուսին: Նացիստ
առաջնորդները զայրացած էին, որ նա նման թեթևամիտ երազանքներ ուներ, երբ նրանք
գերադասում էին, որ նա կենտրոնանար Երրորդ ռայխի համար առավել մահացու
զենքերի ստեղծման վրա: Հիմլերը վերջնականապես ազատեց Բրաունին՝ հասկանալով,
որ նրա կարիքն ունեն՝ Վերգելթունգսվաֆե ծրագիրը շարունակելու համար:
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Լոնդոնի վրա Վի-2-ի առաջին հարձակումից հետո բրիտանացիները հուսահատորեն
փորձում էին ռմբակոծել հրթիռների գործարկման վայրերը, սակայն սահմանափակ
հաջողության էին հասնում: Վի-2-ը թույլ տվեց գերմանացիներին հարավային Անգլիայի
շատ մասերը հասնել առանց օդային պայքարի՝ ապահովելով ռազմավարական և զգալի
առավելություն:

Չնայած

Մեծ

Բրիտանիան

մատակարարվում

էր

Հյուսիսային

Ամերիկայից և Բրիտանական կայսրությունից, երկիրն ավերակների մեջ էր Վի-2-ի
հաճախակի հարձակումներից, և ռեսուրսներն էլ սակավ էին:
Հարավային Անգլիայի կանաչ դաշտերն արձագանքեցին ուռենուց պատրաստված
բիտային տիրապետող սպիտակ հագնված հարվածողի կրիկետի կարմիր կաշվե գնդակի
ձայնին: Ամռան մոտենալով՝ Ուիլթշիրի կոմսության խնամված կանաչ ձվաձև այգիներում
սկսեցին կրիկետի առաջին մրցաշրջանի սեզոնային խաղերը: Թյուդորի ժամանակներից ի
վեր այն չորս դարից ավել անգլիական մշակույթի խորապես արմատացած մի մասն էր
կազմում:
Կրիկետ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ էին խաղում. դա մի կարևոր փորձ էր
ոգևորելու համար հավաքված զորքերին: Դրանք բանակի պահեստային զորքերն էին, որ
տեղակայված էին Անգլիայի հարավային ափում, որտեղ սպասվում էր գերմանացիների
հիմնական հարվածը Փորթսմուտի՝ լորդ Հորաթիո Նելսոնի Արքայական նավատորմի
քաղաքի

մոտ:

Ընդամենը

նեղ

Անգլիական

նեղուցից

այն

կողմ

այս

կարևոր

նավահանգիստն ակնհայտ թիրախ էր գերմանացիների ցանկացած ներխուժման համար:
Սոլսբերի Փլեյնսի ափից ոչ շատ հեռու շրջանաձև տեղադրված հսկայական քարերը
կանգնած էին լուռ վկայությամբ այն հնագույն ժողովուրդի, որ բնակեցրել էր այս բերրի
կղզին հազարավոր տարիներ առաջ: Սֆինքսի և Եգիպտոսի Մեծ բուրգերի նման հին
նեոլիթիկ կառույցը հետաքրքրասիրության և զարմանքի աղբյուր էր:
Բազմաթիվ հնագետներ են նկարագրել անհավատալի ջանքը, որ հավանաբար
կիրառվել էր նման մեծ փորագրված քարերը 220կմ հեռավորության վրա գտնվող Ուելսի
նման վայրերից այդքան հեռու տեղափոխելու և դրանք շրջանաձև ձևավորմամբ
տեղադրելու համար: Թագուհու նման հնագետները մտածում էին, թե ինչու էին Անգլիայի
հնագույն մարդիկ նման հեռավորություն անցել կառուցելու այդ վայրը, որ շարված էր
ամառային և ձմեռային արևադարձերի հետ: Որոշ հնագետներ ասում էին, որ դա
կրոնական նշանակություն ունեցող վայր էր, մյուսներն՝ աստղագիտական:
Երբ Սթոունհենջի մենաքարերի ստվերները սկսեցին երկարել վաղ ամառային
հովվերգական օրվա սկզբին, ոչինչ չէր ակնարկում անգլիական գյուղում կյանքի
սեզոնային ցիկլի փոփոխման մասին՝ դեպի վատը:
-

Բլիմի, նայի՛ր դրան, - բացականչեց բրիտանական ռադարային օպերատորը՝

մատնանշելով իր էկրանի վրա Նորֆոլկի ափերին մոտեցող մեծ կետը:
-

Ի՞նչ է դա, - հարցրեց նրա կողքին նստած հաղթանդամ ռադիո օպերատորը:

-

Նավապետին գտիր, արա՛գ:
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-

Ի՞նչ է պատահել, - հարցրեց նավապետը՝ ուղղելով ակնոցները:

-

Կա՛մ ինչ-որ բան սխալ է մեր ռադարի հետ, կա՛մ էլ անիծյալ Լյուֆտվաֆեի կեսը

մեզ վրա է առաջանում, - վրա բերեց ռադարային օպերատորը:
-

Տագնապ հնչեցրե՛ք և կապե՛ք ինձ Գլխավոր շտաբի հետ, - գոչեց նավապետը:

Զանգի բարձր ձայնը մոտակա բարաքներում գտնվող զինվորներին ստիպեց
դադարեցնել իրենց ամենօրյա զբաղմունքները և վազել դեպի զենքերի դարակաշարերը:
-

Անջատի՛ր այդ անիծյալ ահազանգը: Նույնիսկ ինքս իմ մտածմունքները չեմ

կարողանում լսել, - հրամայեց նավապետը:
-

Գեներա՛լ: Մենք բազմաթիվ շփումներ ունենք: Թվում է՝ ֆրիցներն են գալիս…

Քանա՞կը: Մեր գուշակությամբ հարյուրներով, պարո՛ն: Այն իրական է թվում…
«Ծովային առյուծ» գործողությունը սկսվեց 1946թ.-ի հունիսի 6-ին, երբ Հիտլերը
հրամայեց Գյորինգին նախաձեռնել լայնածավալ հարձակում Բրիտանական կղզիների
վրա: Դա վերջնականապես կհաներ բրիտանական փուշը նրա կողից, և կթողներ Երրորդ
ռայխն առանց թշնամու զինվորների Եվրոպայում:
Ֆոկկե-Վուլֆ Ֆվ 200 Քոնդոր չորս շարժիչանի ռմբակոծիչների առաջին ալիքը հատեց
ծովափը: Նրանք ձգտում էին իրենց նպատակակետին՝ հակաօդային զենքի դիրքերին և
օդանավակայաններին, ինչպես անգղներ, որոնց անունով էլ կոչվել էին Քոնդորները:
Ռմբակոծիչներն ի սկզբանե նախագծվել էին որպես երկար տարածությունների
քաղաքացիական ինքնաթիռներ, հետո՝ ծովային պարեկային ինքնաթիռներ: Սակայն իր
գույքացուցակում չունենալով այլ ծանր ռմբակոծիչ՝ Գյորինգը հրամայել էր վերակառուցել

Քոնդորն իր վերջին խնդրի համար՝ ոչնչացնել այն, ինչ դեռ ավերված չէր:
Նավապետը շտապեց բունկերից դուրս՝ անցնելով պահեստի շենքի ծռմռված մետաղի
կողքով, որ հարված էր ստացել մեկ ամիս առաջ Վի-2-ի ավելի վաղ պայթյունից:
Հրթիռները ռադարի ալեհավաքներին կամ հրամանատարության բունկերին նշանակետ
բռնելու համար բավականաչափ ճշգրիտ չէին, բայց միևնույն է՝ ստացող կողմում կարող
էին մեծ վնաս հասցնել և սարսափեցնել յուրաքանչյուրին:
Նայելով իր հեռադիտակով Հյուսիսային ծովի մոխրագույն ջրերի երկայնքով՝
նավապետն այժմ կարող էր տեսնել ջրի վերևում գտնվող մուգ հետքերը որպես
անհատական օդանավեր՝ հակառակորդի հարյուրավոր կործանիչներ…, և նրանք
շարժվում էին ուղիղ իր վրա: Նրա զարկերակն արագացավ: Սա էր այն պահը, որին
նրանք սպասում էին տարիներով:
Տասնյակ

ուղեկցող

Մեսսերշմիտ

Մի

262Ա

Սվոլոու

(ծիծեռնակ)

ռեակտիվ

կործանիչները վխտում էին ահեղ Քոնդորների վերևում և առջևում՝ իրենց շողքը գցելով
Անգլիայի կանաչ դաշտերի երկայնքով: Սվոլոու ռեակտիվ կործանիչները ներկայացնում
էին նոր տեխնոլոգիա, որ Գերմանիան դժկամորեն էր կիսում իր Առանցքի դաշնակիցների
հետ:
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Չերչիլը մռայլ էր: Դա այն պատճառով չէր, որ խանգարվել էր նրա հանգիստը
ռազմական սենյակում: Նա Գերմանիայի հարձակման ժամկետը ճշգրիտ էր գուշակել,
բայց ոչ վայրն՝ Արևելյան ափին: Նրա աշխատակազմի ղեկավարները համբերատար
սպասում էին ցուցմունքների, իսկ Չերչիլը նայում էր ափի երկայնքով Գերմանիայի
առաջխաղացումը
ներկայացնում

ցուցադրող

էին բանակի

սև

գծանախշերով

քարտեզին:

Ղեկավարները

յուրաքանչյուր թևը՝ կայսերական գլխավոր շտաբի

ֆելդմարշալ սըր Ալան Բրուկը, ավիացիայի գլխավոր մարշալ սըր Չարլզ Պորտալը և
ծովակալ սըր Էնդրյու Քանինգհեմը:
Բրուկն իռլանդական ծագում ուներ և ուժեղ բնավորություն: Նրա թափանցող մուգ
աչքերը, սև փոքր բեղերն ու հողմահարված դեմքը մատնում էին նրա վաթսուներեք
տարիները և անցյալ ճակատամարտերի ազդեցությունը: Նա իր ձախ ձեռքի ափով բռնել
էր իր սուր կզակը և մտածում էր, թե Չերչիլն ինչ որոշում կկայացնի:
Ֆելդմարշալն իրականում Ֆրանսիայում էր ծնվել, և մանկությունն անց էր կացրել
այնտեղ: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նա վերադարձել էր
Ֆրանսիա և մարտնչել Սոմմեի արյունալից ճակատարտում, որն ավարտվել էր
անհավանական արդյունքով՝ ավելի քան մեկ միլիոն զինվոր էր սպանվել: Հետո նա եղել
էր հրետանավոր՝ արիության համար վաստակելով մի քանի շքանշաններ՝ մինչև
լեյտենանտ-գնդապետի աստիճանի հասնելը: Դա վերջին անգամը չէր, որ Բրուկը
կվերադառնար Ֆրանսիա պայքարելու:
Բրուկը կրկին հայտնվեց Ֆրանսիայում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին
Բրիտանական էքսպեդիցիոն ուժերի հետ՝ Մոնթգոմերիի գլխավորությամբ թշնամու
ճնշող ուժերի դեմ անպտուղ ջանքերով փորձելով կանգնեցնել Հիտլերի առաջխաղացումը:
Նա պնդել էր, որ բոլոր բրիտանական ուժերը պետք է դուրս բերվեին, բայց Չերչիլն ի
սկզբանե առարկել էր: Ի վերջո, իրավիճակի լրջությունը համոզեց Չերչիլին համաձայնել,
որը թույլ տվեց Անգլիական նեղուցով դեպի անվտանգություն հաջողությամբ տարհանել
հարյուր հազարավոր Դաշնակցային զորքերի: Այժմ այս զորքերը կրկին դիմակայում էին
գերմանացիներին:
Անցյալում Չերչիլի հետ բազմաթիվ տարաձայնություններ էին եղել, բայց երբ
վարչապետը ճիշտ ռազմավարության հետ չասոցացվող մտքեր հայտնեց, թվաց՝ միայն
Գլխավոր շտաբի ղեկավար Բրուկն էր, որ ընդունակ էր դիմակայելու վարչապետին:
Ասում են՝ մի անգամ Չերչիլն արտահայտվել է Բրուկի մասին.
-

Երբ ես հարվածում եմ սեղանին և դեմքս ուղղում դեպի նրան, ի՞նչ է նա անում:

Ավելի ուժեղ է հարվածում սեղանին և հայացքը սևեռում հետ դեպի ինձ: Ես գիտեմ այս
Բրուկին՝ համառ օլսթերացուն… և չկա ավելի վատ մեկը՝ հետը գործ ունենալու համար,
քան դա:
-

ԷյԲիՍԻ, ի՞նչ տեսք ունի, - հարցրեց Չերչիլը Քանինգհեմին՝ տալով նրա

մականունը,

գիտակցաբար

խուսափելով
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ֆերլդմարշալ

Բրուկից:

Քանինգհեմը

բարձրահասակ, առանց ավելորդությունների իռլանդացի էր, որ ծնվել էր ֆելդմարշալի
հետ նույն տարում:
-

Այժմ, երբ թշնամու դեսանտային նավատորմի գլխավոր նպատակակետը հայտնի

է, Արքայական նավատորմը հնարավորինս արագ տեղաշարժում է նավերը Հյուսիսային
ծովի միջով:
-

Գրո՛ղը տանի, ինչո՞ւ Ուլտրայում կոդ կոտրողները վայրը չեն բացահայտել:

-

Թվում է՝ գերմանացիներն այժմ գիտեն, որ մենք տարիներ առաջ կոտրել ենք

նրանց Էնիգմա մեքենայի կոդը, բայց մենք չենք կարող համոզված լինել: Ամենայն
հավանականությամբ, նրանք արդեն մի քանի ամիս է մեզ սխալ տեղեկություններով են
կերակրում:
-

Ինչպիսի՞ն է ընդհանուր իրավիճակը… Պաղեստինում և Խաղաղ օվկիանոսում:

-

Ես հենց նոր հաղորդագրություն ստացա Մոնթիից Երուսաղեմում: Չնայած նրան

հաջողվել է հետ մղել իտալացիներին Սուեզի ջրանցքի երկայնքով, նա ծանր
իրավիճակում է, ինչպես նաև Հնդկաստանը, - ասաց Բրուկը՝ պատասխանելով ծովակալ
Քանինգհեմին տրված հարցին:
Չերչիլը գլխով արեց և սեղմեց բռունցքը:
-

Արդյո՞ք Պաղեստինի ծովային մատակարարման ճանապարհները փակված են, -

հարցրեց Չերչիլը Քանինգհեմին:
Նրա դեմքն այժմ խոժոռված էր, այնպես, որ բուլդոգի տեսք ուներ, ինչպես նրան
երբեմն պատկերում էին ծաղրանկարիչները:
-

Թշնամին վերահսկում է Հյուսիսային և Միջերկրական ծովերը, և այժմ էլ

ճապոնացիները վերահսկում են Խաղաղ օվկիանոսը: Մենք Սինգապուրի և Ավստրալիայի
համար վատթարագույնն ենք ակնկալում: Թվում է՝ նրանք հաջորդն են: Հիմա մենք
փաստորեն միայնակ ենք մնացել: Յանկերն էլ ճապոնացիների հետ իրենց խնդիրներն
ունեն:
Չերչիլը շրջվեց դեպի Պորտալը: Նա անգլիացի էր, տաս տարով երիտասարդ, քան
մյուս ղեկավարները, բայց ինչպես իր ընկեր հրամանատարները, զարդարված էր
պատվանշաններով Առաջին համաշխարհային պատերազմում ծառայության համար:
-

Օդային ուժերի գլխավոր մարշալ, ի՞նչ է կատարվում օդում:

-

Մեր օդային պաշտպանությունը ուժեղ ճնշման տակ է: Միայն մի քանի

ռադարային կայաններ են ամբողջությամբ գործում: Վի-2-ներն ամիսներ շարունակ
նշանակետ

են

բռնել

նրանց

և

հակաօդային

պաշտպանության

համալիրներին:

Առաջնային օդանավակայաններն էլ են հարվածի տակ ընկել: Անկեղծ ասած, մենք
դժվարանում ենք կանգնեցնել Ջերրի ռմբակոծիչներին և «հովանոցին», որ նրանք նետել են
իրենց դեսանտային նավատորմի վրայով:
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-

Մենք նրանց ամեն գնով պետք է կանգնեցնենք: Մեր ժողովուրդը կախված է

մեզանից, - Չերչիլը նայեց Բրուկին՝ կարծես ակնկալելով նմանատիպ վճռական
պատասխան:
-

Վարչապե՛տ, Դուք գիտեք, որ ես իրականության վրա հիմնված ծրագրերի

կողմնակից եմ, ոչ թե՝ հռետորության:
-

…և՞:

-

Մենք հավանաբար չենք կարող ակնկալել նման գերակշռող ուժերին ծովափերին

կանգնեցնելը, եթե նրանք անցնեն Արքայական նավատորմը… Մենք Ուիլթշիրում
շարժական ռեզերվ ունենք, որ վերադիրքավորվում է հակահարձակման համար, բայց դա
մեզ միայն ժամանակ կտա:
-

…ժամանակ ինչի՞ համար, Բրո՛ւկ:

-

Վարչապե՛տ, ինչպես գիտեք, դեռևս 1940թ.-ին, ամերիկացիները փորձեցին

համոզել մեզ տարհանել թագավոր Ջորջ VI-ին դեպի Բերմուդա, և մենք տարհանեցինք
մեր ոսկու ռեզերվները Կանադա: Մենք ստիպված ենք նախազգուշական միջոցներ ձեռք
առնել:
-

Ասում ես՝ մենք հիմա պետք է տարհանե՞նք թագավորին և ռազմական կաբինետը:

Ի՞նչ ազդանշան կտա դա բրիտանացիներին:
-

Ես ասում եմ, որ արևելյան ափի վայրէջքի վայրը և թշնամու ուժը, որին մենք

դիմակայում ենք, հնարավոր է դարձնում այն, որ նրանք կարող են երկու մասի կիսել
Անգլիան… շրջապատելով Լոնդոնը: Մենք հիմա պետք է նախապատրաստվենք:
Առնվազն հյուսիս տեղափոխենք տարհանվող մասը:
Չերչիլն անհանգստացած տեսք ուներ առաջարկից, բայց նա գիտեր, որ Բրուկը ճիշտ
էր: Նույնիսկ համառ բրիտանացի բոււլդոգն էր կասկածում, որ պաշտպանությունը
կդիմակայի, թեև երբեք բացահայտ չէր խոստովանի: Կոպիտ ճանաչումն այն ամենն էր,
ինչ Բրուկը ստացավ:
Կործանիչի ռադարային օպերատորը հեռավոր դաշտերի բազաներից ուղղորդում էր
բրիտանական

Գլոստեր

Մետեոր

կազմավորման

ուղղությամբ:

ռեակտիվ

Մետեորի

առաջին

կործանիչները
խնդիրն

էր

ռմբակոծիչների
ուղեկցել

Սվոլոու

ռեակտիվները: Ռումբերի և հրթիռների կատաղի գրոհը վնասում էր արևելյան ափի
երկայնքով սպասող պաշտպանությանը: Հուսահատ պաշտպանվողները զգում էին, թե
ինչպես թշնամու առաջխաղացման ամեն մի վայրկյանի հետ հեռանում էր նրանց
ազատությունը:
Առաջին գերմանական դեսանտային և նրան ուղեկցող նավերը մոտեցան Մեծ
Յարմութի մոտ գտնվող ափերին՝ մի քնած ձկնորսական քաղաք: Հարյուրավոր սև,
ուղղանկյունաձև նավեր կային, որ բավականին անվնաս տեսք ունեին առաջացող ալիքի
հետ, թեև նրանք ամեն ինչ էին, բացի անվնաս լինելուց: Առանց որևէ մեծ սպիտակ կավճե
ժայռերի այս ափին, միակ պաշտպանությունն այստեղ մարդկանց կողմից ստեղծված
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ամրոցներն էին: Եթե դրանք ճեղքվեին, ապա Նորֆոլկ Բրոադս հարթավայրը կարող էր
գործել որպես մայրուղի՝ ամբողջ ճանապարհին մինչև Լոնդոն, որ մոտ երկու հարյուր
կիլոմետր հեռավորության վրա էր:
Հյուսիսային ծովով գերմանացիների հարձակումն ավելի շատ զգուշացում էր տվել
բրիտանացիներին, քան սպասված ավելի կարճ ճանապարհն Անգլիական նեղուցով, և
պաշտպանները ծովում ու ցամաքում ստիպված էին շտապ տեղափոխվել՝ փորձելով
կանգնեցնել գերմանական դեսանտային նավը:
Ծովեզերքից հեռու, Արքայական նավատորմի ավիակիր ՆՄՆ Արկ Ռոյալը և
ռազմանավ ՆՄՆ Էնսոնը լողում էին մաքսիմալ արագությամբ Հյուսիսային ծովով: Մինչ
այդ մարտական խումբն իրեն ուղեկցող հածանավերի հետ կայանել էին ՍքափաՖլոուում, Շոտլանդիա՝ մի նավատորմային բերդ, որ տեղակայվել էր որքան հնարավոր էր
հեռու Լյուֆտվաֆեի հարձակումներից:
ՆՄՆ Արկ Ռոյալը կրում էր երեսունվեց հին Ֆեյրի Սուորդֆիշ տորպեդակիր կրկնաթև
ռմբակոծիչներ՝ նույն «լարային պայուսակ» կրկնաթև ինքնաթիռը, որ հինգ տարի առաջ՝
1941թ.-ի մայիսին, շարքից հանել էր սարսափած գերմանական ռազմանավ Բիսմարկին:
ՆՄՆ Էնսոնը թագավոր Ջորջ V դասի ռազմանավ էր 360մմ-անոց զենքերով, որ վերջերս էր
օգտագործման հանձնվել՝ 1940թ.-ին: Քանինգհեմի նպատակն էր՝ փորձել ՆՄՆ Արկ

Ռոյալին ծանրաքարշ պաշտպանություն տալ:
-

- ԷյԲիՍի՛, ինչքա՞ն կտևի մինչև Արկ Ռոյալի մարտական խումբը կկարողանա

կանգնեցնել նրանց, - հեռախոսով հարցրեց Չերչիլը:
-

Նրանք մի քանի ժամվա ծովային ճանապարհ ունեն, բայց արնախում թշնամին

հավանաբար սպասում է այս ծովային հակահարվածին, վարչապե՛տ:
-

Մենք իսկապես ընտրություն չունենք ԷյԲիՍի:

-

Մենք, անկախ ամեն ինչից, պետք է կանգնացնենք դեսանտային նավերը՝ մինչև

նրանց առափնյա ռազմահենադաշտ ստեղծելը:
-

Պորտալը կանի ամեն ինչ ցամաքից օդային պաշտպանություն ապահովելու

համար:
-

Մենք մոտ մեկ ժամից կգործարկենք Սուորդֆիշը՝ թշնամու դեսանտային

նավատորմից մոտ 30 րոպե հյուսիս: Դա այն է, որքան կարող ենք թույլ տալ մեզ սպասել,
ավելիի դեպքում Արկ Ռոյալի մարտական խումբը վտանգի տակ կլինի վայրէջքն ուղեկցող
գերմանական նավատորմի կողմից:
-

Եկեք աղոթենք մեր քաջարի ազգի համար, ԷյԲիՍի՛: Պատմության էջերն են

թերթվում մեր խոսելուն համընթաց:
Երբ առաջին Սուորդֆիշը դղրդյունով անցավ թռիչքային տախտակամածով, մի
հսկայական պայթյուն ալիքվեց ավիակրի միջով, և պատկառելի նավը սկսեց թեքվել ձախ
կողմի վրա: Մի քանի Սուորդֆիշ օդանավեր նավի մի կողմն ընկան, բայց մյուս
օդաչուները հերոսաբար փորձեցին օդ բարձրանալ թեքված թռիչքային տախտակամածից:
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ՆՄՆ Արկ Ռոյալում ոչ ոք չնկատեց երկու տորպեդները, որպեսզի ժամանակին
խուսափեին

դրանց

նավի

մեջտեղում

հարվածելուց:

Գերմանական

Յու-բոաթ

սուզանավերը, որ սովորաբար պարեկություն էին անում սառը Ատլանտյան օվկիանոսում
Դաշնակիցների փոխադրանավերի համար, քողային ձևավորմամբ տեղափոխվեցին
Հյուսիսային ծովով: Նրանք սպասման մեջ լուռ պառկել էին ծովի հատակին՝ սպասելով
ազդանշանի,

ինչպես

ծրագրավորված

էր:

Փոխանակ

լինելու

անտեսանելի

հարձակվողներ՝ նրանք գործում էին որպես դեսանտային նավատորմի պաշտպաններ: Եվ
ՆՄՆ Արկ Ռոյալը նրանց առաջին զոհն էր:
Կանգնած Նորֆոլկի հյուսիսային ափամերձ ժայռերի վրա՝ նավապետը, որ օդային
հարձակման տագնապն էր տվել, դիտում էր՝ սարսափելով իր տեսածից: Նրա
հեռադիտակի միջով պատմական նավի նավախելը բարձրանում էր ջրից՝ ակնթարթորեն
ի դերև հանելով ծավալուն, խիտ սև ծուխ: Նրա մաշկը փշաքաղվեց և մազերը ցցվեցին
մեջքին, երբ մտածեց նավի վրա իր հայրենակիցների ահաբեկվածության մասին:
Նավաստիները հուսահատորեն փորձում էին վեր բարձրանալ խորտակվող ավիակրով և
ցատկել վնասված նավից: Նա չէր կարող լսել նրանց աղաղակները, բայց, իհարկե, կարող
էր լսել ՆՄՆ Արկ Ռոյալը մասերի բաժանող ներքին պայթյունների խուլ թրմփոցը:
ՆՄՆ Էնսոնը գործողությունների մեջ էր՝ մարտի բռնված գերմանական Շնելբութ
տորպեդանավերի հետ, որ բրիտանացիներն «Ի-բոաթ» էին կոչում: Նրանք կարծես
գայլերի ոհմակ լինեին՝ արագությամբ ճանապարհորդող խաղաղ Հյուսիսային ծովով:
Գծանավը կարողացավ խորտակել դրանցից մի քանիսը՝ ռադարով կառավարվող իր
տասնվեց արագ կրակող 133մմ-անոց զենքերով: Յուրաքանչյուր յոթ վայրկյանը մեկ
կրակող նույն երկակի աշտարակներն իր «փոմ-փոմ» հակաօդային զենքերի հետ միասին
օգտագործվեցին ապահովելու համար հակաօդային բախումն ասպատակող Սվոլոու
ռեակտիվ կործանիչների դեմ:
Բրիտանացի

պաշտպաններն

ականապատել

էին

ափամերձ

ջրերը,

բայց

գերմանական Սիհունդ մինի-սուզանավերն ու ջրասույզներն արդեն կտրել էին ականները
պահող լարերը: Գերմանացի գիտնականների կողմից կանխատեսված Ատլանտյան
օվկիանոսի Գոլֆսթրիմի մասը կազմող ուժեղ հոսանքը, որ ջերմացնում էր Բրիտանական
կղզիները, հեռու տարավ լողացող պայթուցիկներն ափով դեպի հյուսիս:
Գերմանացի փորձառու գնդապետ-լեյտենանտ Հենրիխ Բարն իր ներքևում՝ ջրի վրա
սպիտակ գծեր էր տեսնում: Նա գիտեր՝ դրանք արագությամբ նավարկող ՆՄՆ Էնսոնն էր,
մի հածանավ և երեք ուղեկցող կործանիչներ, որ հուսահատորեն փորձում էին խանգարել
դեսանտային նավի Անգլիական ափին հասնելը:
Գեղեցիկ, մուգ մազերով երեսուներեքամյա սաքսոնացին սլանում էր օդով իր

Սվոլոուով՝ յուրաքանչյուր չորս վայրկյանում անցնելով մեկ կիլոմետր: Գյորինգը երբեք էլ
չէր սիրել իր անհնազանդ լավագույն օդաչուին: Բարի արհամարհանքը բարձրագույն
իշխանության նկատմամբ զրկել էր նրան շատ պարգևատրումներից, բացի տպավորիչ
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ռեկորդից՝ ավելի քան երկու հարյուր հաղթանակներ Խորհրդային Միության դեմ
«Բարբարոսա»

գործողությունից

և

Բրիտանիայի

ճակատամարտից:

Այժմ

նա

գործողությունների կենտրոնում էր՝ նպատակադրված ապացուցել իր պետի սխալը:
«Սա

զվարճալի է», - լիաթոք ծիծաղեց նա ինքն իրեն: - «Ամբարտավան

բրիտանացիներն այսօր դժգոհ են մնալու մեզանից: Թվաքանակի գերազանցությունն ու
ռազմավարության անակնկալն էլ մեր կողմից են»:
Բարի Սվոլոու օդանավը մեկն էր այն քչերից, որ կարող էր ոտք գցել գերմանական
Արադո 234 երկշարժիչանի Բլից օդանավերի՝ աշխարհի առաջին գործող ռեակտիվ
ռմբակոծիչներ, երկու էսկադրիլիայի հետ, որոնց ուղեկցում էր: Թեև նրա շողշողացող
օդանավն արագ էր, նա գիտեր՝ բրիտանական Մետեորներն ավելի արագասլաց էին, և
կարող էին ոչնչացնել Բլից ռմբակոծիչներին, եթե հասնեին հրանոթի դիապազոնին: Նա
հիացած էր հետախուզական ռմբակոծիչների կոկիկ դիզայնով, որ կրում էին մեկ
տոննանոց հրթիռային աջակցող ռումբեր՝ հատուկ նախագծված թափանցելու այնպիսի
զինապատյանի մեջ, ինչպես ՆՄՆ Էնսոնինն էր: Գերմանացիները ծուղակ էին
պատրաստել:
Բարն ուշադիր զննեց հորիզոնը՝ թշնամու կործանիչ օդանավերի համար:
«Նրանք այնտեղ են, ինչ-որ տեղ: Դե, երևացեք»:
Նրա մտածելու հետ մեկտեղ, երբ Բլից ռմբակոծիչները կտրուկ անկյամբ շարվել էին
իրենց ռումբի մեկնարկի համար, Մետեորները հարձակվեցին՝ յուրաքանչյուրը փայլելով
իր չորս 20մմ-անոց հրանոթներով: Ռմբակոծիչների մոտ կեսը շարքից դուրս եկան

Մետեորների կողմից, բայց բրիտանացի կործանիչներն իրենք էլ ծանր վնաս կրեցին,
քանզի Բարի թռիչքի Սվոլոուները միացել էին նրանց առճակատ:
Տասնյակ Բլից ռմբակոծիչները, որ ճեղքել անցել էին միջով, բավական էին
խորտակելու համար հածանավը, կործանիչներից երկուսը և ծանր վնասել ՆՄՆ Էնսոնը:
Գծանավն ուղիղ հարված ստացավ՝ հրթիռով օժանդակվող ռումբն անցք բացելով
առաջնային աշտարակի և նույնիսկ ավելի մեծ անցք հենց նավի կողին: Ցնծություն. Բլիցի
օդաչուն ծափահարեց, երբ տեսավ վնասված գծանավից դուրս եկող ծուխը:
Գծանավն այժմ նավարկում էր փոքր արագությամբ՝ անկարող լինելով ժամանակին
կանգնեցնել վայրէջքները և ամբողջովին խոցելի դառնալով հետագա սուզանավերի և
օդային հարվածների համար: Գրեթե նրանց կրունկներին հասնող գայլերի և վերնամասից
դուրս եկող ծխի հետ ՆՄՆ Էնսոնը և ուղեկցող միակ կործանիչը հրաման ստացան
նահանջելու՝ մեկ այլ օր մարտնչելու համար: Նշանավոր նավը շրջվեց խարխափելով
հասնելու

հյուսիս՝

դեպի

Սկապա

Ֆլոու:

Բրիտանացիների

համար

վայրէջքը

դադարեցնելու միակ հույսն այժմ կապված էր լայնատարած հողի պաշտպանության և
ճնշման տակ գտնվող Արքայական օդային ուժերի հետ:
Բարն ուրախ չէր և ռադիոյով հիշեցրեց գերմանացի օդաչուներին մնալ կարգապահ:
Նա ոչնչացրել էր երկու Մետեորներ, սակայն բոլորը, բացի չորս Բլից կործանիչներից,
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վնասվել էին Մետեորներից և հակաօդային կրակից: Նա գիտեր՝ Գյորինգը չէր գնահատի
օդանավի կորուստը, բայց զոհաբերությունն անհրաժեշտ էր դեսանտային նավի
պաշտպանության համար:
«Հուսով եմ՝ հաջող վայրէջքն ու խորտակված բրիտանական նավերն արժեն դրան»:
Բրիտանական Բրեն գնդացրորդը անհանգստացած սպասում էր՝ չվառված սիգարետը
կախված շրթունքներից: Դեսանտային նավը հասավ ափ՝ կարծես շարժվելով ալիքների
օգնությամբ, որ փրփուրի ձևով անվնաս հասնում էին ափին:
-

Աստված իմ, - շշնջաց նա ինքն իրեն: - Նրանք այնքան շատ են:

Լարվածությունից և ամռան տոթից քրտինքը թրջեց գնդացրորդի համազգեստը:
«Գրողը տանի, ինչպե՞ս ենք նրանց կանգնեցնելու»:
Թշնամու վայրէջքի դեմ պաշտպանության համար օգտագործվող միայուսված
մետաղական ձևավորումներն ընկած էին մասնատված՝ կտոր-կտոր եղած բազմաթիվ
հրթիռային հրետանու կողմից և ափը ռմբակոծող նավերի զենքերից: Բրենի գնդացրորդը
հորիզոնում կարող էր տեսնել լույսի դեղին առկայծումները և լսել զենքերի թնդյունը: Նա և
նրա զինակիցները գիտեին, որ նրանց թիկունքն ընդդեմ պատի էր, բայց սա
բրիտանացիների հայրենիքն էր, ուստի ոչ ոք տեղից չէր շարժվում: Նույնիսկ Վի-2-ի
հարձակումների

ընթացքում շատ զինվորների

սպանվելուց

հետո

հիմնականում

թոշակառու վետերաններից կազմված պահուստային գվարդիան էր կանչվել շփման գիծ:
Նախկին պայծառ, ամառային լազուր երկինքը սկսեց մթնել, երբ բարձր կույտ-կույտ
ամպերի շերտը շարժվեց երկնքով մեկ: Սկզբում կապույտ երկինքը մասնակի ծածկվեց
սպիտակ ամպերով, իսկ հետո՝ աճող հաստ մոխրագույն շերտով: Այն հյուսիսից սառը
չափավոր քամին էր բերում, որ տարվա այս եղանակի համար շատ անսպասելի
ուղղություն էր Մեծ Յարմուտի ափով: Այն մի փոփոխություն էր ազդանշանում՝ կյանքի մի
տհաճ ձևափոխություն, որ սերունդներով կենտրոնացած էր եղել ձկնորսության վրա:

Բրենի գնդացրորդը նայեց վեր: Բարձր՝ գլխավերևում, Քոնդորների թռիչքը թնդաց՝
բաց թողնելով մի սպիտակ ամպ՝ տասնյակ դեսանտայիններ յուրաքանչյուր օդանավից:
Մտադրությունն ակնհայտ էր՝ իջնել շփման գծի պաշտպանության հետևում և խուճապ
առաջացնել:

«Մենք բոլորս մեծ փորձանքի մեջ ենք, հիրավի»:
Դեսանտային նավի թեք հարթակը բարձր շաչյունով ընկավ ինչ-որ մետաղյա
ավերակների վրա ափին, հետո գնդացրորդը տեսավ նրա կրած մեքենան՝ սարսափազդու

Թայգր տանկը: Նրա 88մմ-անոց հրանոթը ժայթքեց պայթյունով երկու մետր երկարության
վրա՝ հարվածելով գնդացրորդի կողքի կրակակետին: Մեկ այլ դեսանտային նավ
ժամանեց, հետո՝ երրորդը: Սարսափ ու անհանգստություն էր նրա ստամոքսում, բայց
մտածելու ճոխության ժամանակ չկար: Պետք էր կա՛մ սպանել, կա՛մ սպանվել՝ դա
պարզապես գոյատևում էր:
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Բրենի գնդացրորդը կրակահերթով ծածկեց ափը, և տասնյակ գերմանացիներ
անկենդան ընկան ծով: Վերևում՝ երկնքում սուլոցով սլացող Մետեոր կործանիչը հրթիռ
բաց թողեց՝ կործանելու համար ափ հասնող դեսանտային նավը: Նա լսում էր օդում իր
կողքով անցնող փամփուշտների ձայնը, բայց ավելի շատ անհանգստացած էր տանկերի
համար:

Բազուկա հրթիռը հարվածեց առաջին Թայգրին, սակայն այն պայթեց առանց որևէ
էական

վնաս

հասցնելու

տանկի

120մմ-անոց

հաստությամբ

զինապատյանին:

Գերմանական զրահափոխակրիչները սարսափելի աղմուկով կաղկանձեցին իրենց
ճանապարհը դեսանտային նավից՝ ասես չար գազանի ժամանում էր: Զինվորներն ափին
դիրքավորվելու համար դուրս թափվեցին մոտակա դեսանտային նավից և մրջյունների
նման տարածվեցին՝ կրակե մրջյուններ: Փամփուշտները հարվածեցին գնդացրորդի
կողքին գտնվող բետոնին, և նա հայհոյեց, քանզի խփվել էր բեկորներից: Ափի
պաշտպանության թիկունքում, գերմանական տրանսպորտային օդանավից հազարավոր
ընտրյալ պարաշյուտային զորքեր սկսեցին վայր իջնել:
Բազմաթիվ գերմանական նավերից և պայթյուններից ջուրն այնքան էր փրփրել, որ
սպիտակի էր փոխարկվել: Դիակները էին լողում ջրի մակերեսին, և ծուխ էր դուրս գալիս
ափում ականի դեմ առած Պանտեր տանկից: Փոքր հաղթանակներ, սակայն գերմանական
ուժերը գերակշռող էին: Բրենի գնդացրորդը Թայգրի գնդացրի կրակից խփվելուց հետո
երեսնիվայր ընկած էր իր զենքին՝ թողնելով արյան մի վտակ, որ հոսում էր նրա դեմքով:
Գերմանացի զինվորները հրանետներով անցան ափի պաշտպանության միջով՝ մնացյալ
անօգնական բրիտանացի պաշտպաններին հրկիզելով իրենց դզոտներում: Աղաղակները
լռեցին կրակի մռնչյունի հետ՝ թողնելով միայն վառվող մսի գարշահոտը:
Վախը համակեց Լոնդոնն ու ամբողջ երկիրը, երբ գերմանացի դեսանտները երկու
ամսվա ընթացքում հաղթահարեցին բրիտանական բանակի և նրա մարդկանց խիզախ
դիմադրությունը, չնայած Ուիլթշիրից պահուստային ուժերի և արևելյան ափի մոտ
տեղակայված հիմնական բանակի վերատեղաբաշխմանը: Գերմանացիները պարզապես
չափից դուրս շատ հրազենային ուժ ունեին՝ զարհուրելի 57 տոննանոց Թայգր տանկերով,
որ իրենց պողպատե քայլերով ջախջախում էին ցանկացած դիմադրություն: Գերազանցող
գերմանական ավիացիայի տեխնոլոգիան նույնպես հասցրեց զգալի հարվածներ.
հարձակվողների խմբի հետ մրցող միակ բրիտանական օդանավերը Մետեորներն էին:
Վերջում,

Բլից ռմբակոծիչների և Վի-2-ների կողմից օդանավակայանների վրա

հարձակումից հետո՝ տարբերություն մտցնելու համար բավականաչափ Մետեորներ
չկային:
Լոնդոնի արվարձաններում ձեռնամարտեր էին տեղի ունենում, սակայն գերմանական
ծանր սպառազինությանը հնարավոր չէր կանգնեցնել: Փորձելով փրկել քաղաքի
պատմական կենտրոնն ու զանգվածային կյանքերը՝ բրիտանական ուժերն արտաքին
պաշտպանությունը

պատռվելուց

կարճ

ժամանակ
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անց

հանձնվեցին:

Թեև

գերմանացիները չավերեցին Անգլիայի տեսարժան վայրերը, տխուր օր էր՝ տեսնել
նացիստական դրոշը Կառավարության շենքից՝ Բիգ Բենի վերևում ծածանվելիս՝
հսկայական ժամացույցի աշտարակ, որ ղողանջել էր Լոնդոնի երկայնքով 1858թ.-ից ի վեր:
-

Աբրահա՛մ, չե՞ս կարծում, որ ահավոր է Բրիտանիայի մարդկանց համար, - ասաց

Նդայան՝ ռադիոյով գերմանացի զինվորների Լոնդոն մտնելու զեկույցները լսելուց հետո:
-

Այո, փա՛ռք Աստծո, դու կարողացար հեռանալ, երբ հնարավոր էր, սիրելի՛ս:

Նդայան զգաց իր ողնաշարով իջնող մի դող: Դա սարսափելի միտք էր: Բայց դա
իրականություն էր միլիոնավոր բրիտանացիների համար:
-

Ես կրկնակի եմ հաջողակ, Աբրահա՛մ: Ես փախա Եվրոպայից, բայց նաև մտածում

եմ, որ ես աներևակայելի բախտավոր եմ՝ հանդիպելով իմ պարոն Լինկոլնին:
-

Շնորհակալություն, սիրելի՛ս, դա երկկողմանի է: Ի՞նչ ես կարծում, սա ինչպե՞ս

կազդի Փիթերի վրա:
-

Նա թվում է՝ շատ է վշտացած Բրիտանիայի հանձնման համար:

-

Ես զարմացած չեմ… նա Կանադայի քաղաքացի է: Հիշիր քո ցնցումը Կոնգոյում:

-

Ճի՛շտ ես, Աբրահա՛մ: Այն իսկապես մինչև սրտիս խորքը ցավ պատճառեց ինձ, երբ

տեսա, թե ինչպես էին գերմանացիները գրավել այն:
-

Ամեն դեպքում, արի շնորհակալ լինենք Ատլանտյան օվկիանոսի և այստեղ Նյու

Յորքում գտնվելու համար՝ միաժամանակ աղոթելով Բրիտանիայի բնակչության համար:
Բրիտանական կղզիներում պայքարի վճռորոշ վայրը Շոտլանդիայի խորդուբորդ
լեռներն էին: Կոպիտ դեղնականաչ խոտհարքների և թարնս կոչվող քամահարվող փոքրիկ
ալպյան լճերի երկայնքով գերմանացիների առաջխաղացումը դանդաղեցնելու համար
բրիտանացի

հրամանատարներն

օգտագործեցին

«հարվածիր-փախիր»

մարտավարությունը: Գերմանական Թայգրների առաջխաղացման հետ պայքարը կանաչ
ու հաճելի երկիրը վերափոխեց մարտերի արյունոտ շարքերի: Նույնիսկ պատվական,
բայց զենքով զիճող Ա15 Քրուսեյդրները չէին կարող կասեցնել գրոհը: Տարիների
ընթացքում զինուժի աճեցումը նշանակում էր, որ Հիտլերը կարող էր մեծ քանակությամբ
համալրում իջեցնել, քանի դեռ հակամարտությունը մոլեգնում էր:
Բրիտանական վերջին զորքերը ճնշվեցին գեղատեսիլ շոտլանդական Ինվերնես
քաղաքում. նրա խաղաղ և խոր լիճը որևէ սփոփանք չապահովեց շրջապատման մեջ
ընկած զինվորների «կռնչոցին»: Հիմլերի Գեստապոն հանձնարարություն էր ստացել՝
գտնել գյուղերում թաքնվող բրիտանական բանակի յուրաքանչյուր անդամի, և ամենուրեք
վխտացող գերմանական զորքերի հետ նույնիսկ լեռներն անվտանգ չէին:
Տարիների ընթացքում աճած թվաքանակը հնազանդության աստիճանի ցնցեց
բրիտանացիներին: 1066թ.-ից ի վեր, երբ նորմանդացիները ափ իջան Ֆրանսիայից, մոտ
հազար

տարի

Բրիտանական

կղզիները

չէին

նվաճվել:

Չերչիլը,

Բրիտանական

կառավարությունը և Ջորջ VI թագավորը հետևեցին Բրուկի խորհրդին և դժկամությամբ
վաղաժամ հեռացան Լոնդոնից: Նրանց տարհանումը Լիվերպուլից դեպի Օտտավա,
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Կանադա, իրականացվեց փոխադրանավերի մի տխուր խմբի միջոցով, որոնց ուղեկցում
էին Սկապա Ֆլոուից հեռացող Արքայական նավատորմի ուժերի մնացուկները: Երբեմնի
հպարտ Արքայական նավատորմի մնացորդները, ներառյալ ժամանակավորապես շտապ
վերանորոգված ՆՄՆ Էնսոնը, ընկճված կտրեցին Ատլանտյան օվկիանոսը՝ ուղևորվելով
դեպի Կանադայի և Միացյալ Նահանգների նավահանգիստները: Չերչիլի ամեն մի արթուն
պահը վեր էր ածվել մղձավանջի՝ վախը Յու-բոաթների հարձակման ակնկալիքից կամ,
եթե ողջ մնային, հայրենիքի՝ երբեմնի մեծ Բրիտանական կայսրության հիշողությունը, որ
այժմ նացիստների ձեռքում էր գտնվում: Նա հենվեց ՆՄՆ Էնսոնի բազրիքին՝ նայելով
գերմանական օդային հարձակումից դեռ երևացող վնասվածքին:
«Մի օր, վնասված, թե ոչ, այն ինձ տուն կվերադարձնի՝ Բլայթի»:
Գերմանացիներն իրենց փորձից Ռուսաստանում սովորել էին լինել բարյացկամ
նվաճողներ, բացառությամբ Գեստապոյի: Տասնյակ համակենտրոնացման ճամբարները
լցրեցին կանաչ ծայրամասերը, իսկ Հիմլերի սարսափազդու ՍՍ-ն էլ որսի էր դուրս եկել
հրեա քաղաքացիների և այլոց համար, որոնք Հիտլերի բնաջնջման քաղաքականության
թիրախն էին: Բրիտանացիները ստոիկ մարդիկ էին: Նրանք պետք է լինեին:
Հիմլերը, Գյորինգը և Դյոնիցը Հիտլերի հետ տոնում էին նրա «Արծվի բույն»-ում՝
Կեհլսթեյնհաուսում,

բարձր

Բավարյան

Ալպերում:

Բրիտանական

կայսրությունն

ականատես դարձավ իր սրտի «կտոր-կտոր» լինելուն, և այժմ Եվրոպան ամբողջությամբ
նվաճված էր Առանցքի երկրների կողմից:
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ԳԼՈՒԽ 22: ԱՍԻԱՅԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ
Մաոն

Յանցզի

գետն

անցնելուց

հետո

վերջապես

հնարավորություն

ուներ

հանգստանալու: Թեև ծուխ արձակելով խարույկը ջերմություն էր ապահովում սառը
լեռնային օդում և տաք թեյ. հազվադեպ հանգիստ վերջին ամիսների ընթացքում: Նա
լարվեց լսելու ռադիոն, որ հաղորդեց Մեծ Բրիտանիայի հանձնվելու ցնցող նորությունը:
Զարմանալի

էր,

որ

Մաոն

վշտացած

էր

Բրիտանիայի

պարտությամբ,

քանզի

բրիտանացիներն իրենք էլ տարիների ընթացքում տիրել էին Չինաստանի մի մասը:
Մաոն կանգնած դիտում էր մեծ Յանցզի գետին, որ ծփում էր կիրճի ահռելի ոլորանում:
Յանցզին հոսում էր երկու կողմում բարձրացող ժայռերի և ատամնավոր, ուղղաբերձ
լեռների միջով: Նրա դեմքը թեթևացում էր արտահայտում այստեղ գտնվելով:
Տասնյակ նավակներ, լաստանավեր և այն ամենն, ինչ կարող էր լողալ, օգտագործվում
էին գետի երկայնքով չինական բանակները տեղափոխելու համար, եթե հանկարծ
ճապոնական առաջխաղացումը թակարդի մեջ գցեր նրանց: Գետի սառը, տիղմոտ ջրերը
հոսում էին սառցապատված բարձր լեռներից արևմուտքում, Տիբեթյան բարձրավանդակի
մոտ, որտեղ չինական զորքերի խառնաշփոթ շարասյուներն այժմ կգտնեին իրենց
ապաստանը:
Մաոն կգնահատեր գեղատեսիլ պատկերը, եթե չլինեին սարսափի հիշողությունները,
որոնց վկա էր դարձել վերջին ինը ամիսների ընթացքում: Նույնիսկ ցավալի էր հիշելը,
բայց նա գիտեր, որ ողբերգությունն ի վերջո կդրդեր ժողովուրդին հակահարված տալու:
Այժմ նա և Չինաստանի ուժերը պարզապես պետք է խուսափեին Օկամուրայի
արյունախումությունից:
Ավելի վաղ այդ տարվա մեջ, նա հիշեց գարունը, որ ձյան ծածկոցի հալելուց հետո
բերել էր նոր աճած խոտի թարմ հոտը, ինչպես, ըստ նրա ծրագրման, Պեկինից և
Շանհայից դեպի Սիան կենտրոնական քաղաքը նահանջող չինական ուժերը: Ճապոնացի
զինվորներն առաջացան դեպի Պեկին ու Շանհայ և, ի զարմանս իրենց, հանդիպեցին փոքր
դիմադրության:

Չինացի

զնիվորները

հիմնականում

տեափոխվում

էին

գիշերվա

ընթացքում, քանի որ ճապոնական օդանավերը շարունակաբար հետևում էին նրանց:
Ամիսների դանդաղ, գաղտնի ճանապարհորդությունից և թիկունքի պաշտպանական
գործողություններից հետո՝ ուժասպառ մարդկանց շարասյունը հասավ լեռնային Սիչուան
գավառը, Չինաստանի հարավ-արևմուտքում:
«Ազատ աշխարհը փոքրանում է», - մտածեց Մաոն՝ ցուրտ գիշերից պաշտպանվելու
համար ուսերին գցելով բաճկոնը:

295

-

Ինչպիսի՞ն է լինելու մեր ապագան, երբ այս սատանաները բռնաբարում են իմ

երկիրը, - հարցրեց Զյանը:
-

Սա չի կարող Չինաստանի վերջը լինել: Մենք դիմակայել ենք մոնղոլների

ասպատակություններին,

և

կդիմանանք

ճապոնացիներին:

Մենք

կպայքարենք

Չինաստանի յուրաքանչյուր միլիմետր հողի համար, մինչև անշունչ ընկնենք, գեներալ
Զյան:
-

Իմ մարդիկ կհետևեն Ձեզ դեպի մեր ճակատագիր, նախագա՛հ Մաո:

Տիբեթցիները ողջունեցին Չինաստանի Միացյալ ճակատի ուժերին, երբ հոգնած
զինվորները լեռների միջով և բարձր սարահարթի երկայնքով իրենց ճանապարհը
բացեցին դեպի Լհասա: Լեռնային օդը բուրում էր սառնությամբ և թարմությամբ, բայց այն
սպառողական էր չինացիների համար, որ սովոր չէին խիտ մթնոլորտին: Տիբեթի
միջավայրն իր ուժեղ բուդդիստական մշակույթով և չոր բնապատկերով շատ էր
տարբերվում Չինաստանից: Բայց դա կարևոր չէր. այն ամենն, ինչ չինացիները կարող էին
մտածել, դա զավթիչ Օկամուրայի ուժերի հետ իրենց ընդհարումների դժվար ամիսներից
հետո հանգստանալն էր:
Իթագակին կանգնած սպասում էր կայսեր ժամանմանը Պեկինում:
«Սա կարծես դե ժավյու լինի, նույն տեսարանը, որին վկա դարձա տասնչորս տարի

առաջ Մանչուկուում»:
Իթագակին ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե որն էր այս շարադի նպատակը, բայց Թոջոն
ասել էր նրան, որ դա անհրաժեշտ էր՝ չինացիների մոտ կայունության տպավորություն
ստեղծելու համար: Նա հիշեցրել էր իր գեներալին, որ Արևմտյան ուժերը Չինաստանը
հսկողության տակ պահելու համար օգտագործել էին նույն մարտավարությունը, բայց
միևնույն ժամանակ համոզված լինելով, որ գահը պահում են թուլացած՝

կայսեր

քմահաճույքներին չենթարկվող ուժերով:
Կայսր Պույին ուրախ էր Պալատ վերադառնալով: Նա, կրծքավանդակը զարդարված
բազմաթիվ շքանշաններով, սիրում էր հպարտորեն քայլել Արգելված քաղաքի զարդարուն
շինությունների շուրջը՝ քաղաք քաղաքի մեջ: Պույին մի լուրջ հայացք նետեց իր նոր
ծառաներին, իսկ ներքուստ հիացած էր՝ հագած գեղազարդ մետաքսյա հագուստ: Նրա
երազանքը՝ ևս մեկ անգամ իշխելու ամբողջ «Միջին պետությանը», իրականություն էր
դարձել, թեև նա գիտեր, որ այլևս ամենազոր առաջնորդ չէր:
Հեռախոսը զնգաց Չերչիլի Օտտավայի գրասենյակում: Դա Արքայական նավատորմից
էր:
-

Վարչապե՛տ, ես ստիպված եմ զեկուցել Ձեզ, որ ՆՄՆ Ուելսի Արքայազնը և ՆՄՆ

Ռեփուլսը խորտակվել են ճապոնացիների կողմից՝ կարծում ենք օդանավից:
-

Համոզվա՞ծ ես, որ դա ճիշտ է:

-

Ոչ մի կասկած չկա:
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Չերչիլը

ցնցված

հեռախոսափողն

անփութորեն

ցած

գցեց:

Նա

անիծեց

և

հեռախոսափողը կրկին տեղը դրեց: Վտարանդի վարչապետը չէր կարողանալու քնել
խորտակման սարսափելի լուրերից: Միայն մի քանի բրիտանական և ամերիկյան նավեր
էին մնացել Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսներում, և Ճապոնիան այժմ գերիշխում էր
լայնատարած ջրերի վրա: Հաջորդ օրը Չերչիլը ևս մեկ անգամ հավաքեց իր շտաբի
պետերին:
-

Ֆելդմարշալ Բրուկ, ինչպիսի՞ն է դրությունը Սինգապուրում:

-

Վարչապե՛տ, Սինգապուրը բարոյալքված է: Նրանք գիտեն՝ իրենք հաջորդն են

լինելու:
-

ԷյԲիՍի, ինչպե՞ս կորցրեցինք գծանավն ու հածանավը: Դրանք նախատեսված էին

Սինգապուրին ծովային պաշտպանություն ապահովելու համար:
-

Օդային աջակցության բացակայությունը… մենք Մալայայում պաշտպանություն

ապահովելու համար բավարար քանակությամբ մարտիկներ չունեինք: Նրանք կարող էին
լսել պայթյունները Սինգապուրից…
Պորտալը պարզապես գլխով արեց: Չերչիլը նայեց Բրուկին, որը կարծում էր, թե գիտի
վարչապետն ինչ է մտածում: Հիրավի ոչ: Չերչիլը դեռ ցնցված էր: Գլխավոր նավը՝
ամենամեծ նավը ջրերում, մինչ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը երբեք չէր
պարտվել օդային ուժերին:
-

Վարչապե՛տ, Սինգապուրը կառուցվել է որպես ամրոց… բայց այժմ նույնիսկ այն

կարող է ընկնել, երբ նրանք չունեն ռազմածովային աջակցություն և օդայինն էլ
սահմանափակ է: Ճապոնացիները վայր են իջնում Մալայայի ափին՝ Սիգապուրից
հյուսիս: Մենք պայթեցրել ենք խճուղին Սինգապուրի և Մալայայի միջև:
Չերչիլը գլխով արեց Բրուկին շարունակելու. նրա դեմքը ցնցում էր արտահայտում, որ
հնարավոր չէր թաքցնել:
«Կարո՞ղ են սրանք աշխարհի շուրջ բրիտանական ազդեցության վերջին օրերը լինել»:
-

Մենք տանկեր չունենք, բայց ունենք 100,000 զինվոր: Մենք հավատում ենք, որ

քանակապես գերազանցում ենք ճապոնացիներին Մալայան թերակղզում:
-

Ֆելդմարշա՛լ, կապվի՛ր Սինգապուրի հետ և հաղորդի՛ր, որ զինվորներին փրկելու

կամ քաղաքացիներին խնայելու ոչ մի միտք չպետք է լինի: Ամեն գնով պետք է պայքարել
մինչև վերջ:
Բրիտանացիները կարծում էին, որ Մալայան թերակղզու խիտ արևադարձային
ջունգլիներում տանկերն անպիտան են, բայց ճապոնացիները մշակել էին թեթև տանկ, որ
կարող էր շարժվել սովորաբար մարդկանց և կենդանիների կողմից օգտագործվող նեղ
արահետներով: Ծանր գնդացիրներով զինված բրիտանական հետևակը հիմնականում
անզոր էր 47մմ-անոց զենքով և 20մմ-անոց պատյանով, տաս տոննանոց ճապոնական 5
տիպի Կե-Հո թեթև տանկերի դեմ: Ճապոնական հետևակը զարմացրեց բրիտանացիներին՝
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հեծանիվներով արագորեն շարժվելով՝ Կե-Հո թեթև տանկերի հետևից. «հեծանվային

բլիցկրիգ»՝ կատակում էին զինվորներից ոմանք:
Սակայն ճապոնացիների առաջխաղացումը կատակ չէր: Ճապոնացի գեներալհրամանատար Տոմոյուկի Յամաշիտան գիտեր, որ իր հարձակումը Սինգապուրի վրա
կեղծ սպառնալիք էր: Բրուկն իրավացի էր՝ ճապոնացիները սակավաթիվ էին՝ մեկը երեքի
դեմ: Չնայած դրան և մատակարարման բացակայությանը, Յամաշիտան համարձակորեն
հարձակվեց Սինգապուրի վրա՝ գրավելով ջրի հիմնական պաշարը: Նա վաթսունամյա,
նեղ աչքերով հրամանատար էր, նացիստների նման գերազանցության զգացումով, ով
1920-ականներին ծառայել էր որպես ճապոնական ռազմական աթթաշե Գերմանիայում:
Վստահությունն ու համարձակությունը երբեմն հակամարտում էին, հատկապես երբ
խոսում էր վախի գործոնը:
Ճապոնական տանկերը լողունակ սարքավորումներ օգտագործելով՝ ջրի միջով
շարժվեցին դեպի Սինգապուրի կղզի: Կայսերական բանակն իր ճանապարհն էր բացում
դեպի Սինգապուրի ամենաբարձր Բուքիթ Թիմահ կոչված բլուրը՝ անհրաժեշտ ջուր,
սնունդ և զինամթերք առգրավելու համար: Ավստրալիացի զինվորները ներգրավվեցին
մահացու պայքարի մեջ, սակայն նրանք ջախջախվեցին ավելի լավ սպառազինված
ճապոնական միավորումների կողմից: Բնիկ չինացիներից կազմված ոչ կանոնավոր
զինված ուժերը նույնպես կռվեցին դանակներով և հրացաններով՝ հուսահատորեն
փորձելով կանգնեցնել լավ վարժեցված ճապոնացի զինվորներին: Նրանք քաջ էին, բայց
դա

ապարդյուն

էր.

չինացիները

չափազանց

թանկ

էին

վճարելու:

Վայրագ

ճակատամարտից հետո Յամաշիտան պահանջեց դիմադրողներից հանձնվել: Նրանք էլ
հանձնվեցին, չնայած Չերչիլի վաղ կարգադրմանը: Դա ամոթալի կապիտուլյացիա էր՝
հաշվի առնելով, որ պաշտպաններն ունեին թվաքանակի առավելությունը:
Ալեքսանդր հիվանդանոցը տեղակայված էր Սինգապուր կղզու հարավ-արևմուտքում:
Այն արևադարձային ծառերի և այգիների մի անխռով վայր էր: Այսօր խաղաղ ոչինչ չկար
այստեղ՝ բուժվող հարյուրավոր ծանր վիրավոր զինվորներով և քաղաքացիներով, երբ
կայսերական բանակի զորքերը ժամանեցին: Անտանելի ցավից ողբացող տղամարդկանց
ձայները ոչ ոքի մոտ կասկած չպետք է թողնեին տվյալ կառույցի և անձնակազմի գթառատ
նպատակի վերաբերյալ:
Բրիտանացի լեյտենանտը, դանդաղորեն

քայլելով

ճապոնացիներին ընդառաջ,

թափահարեց սպիտակ դրոշը: Նա մտածեց, թե ինչ կպատահի հիվանդների հետ: Առջևից
քայլող ճապոնացի զինվորը չպատասխանեց նրա խաղաղության կոչին, այլ կանգնեց
անշարժ՝ երկու ձեռքով բռնելով հրացանն իր առջևում: Լեյտենանտը մոտեցավ
ճապոնացիների խմբին՝ հայտնելով նրանց, որ սա հիվանդանոց էր: Դա ոչինչ չփոխեց
նրանց մարդասպան աչքերում: Առաջանալով և առանց որևէ բառ ասելու՝ ճապոնացի
զինվորը իր սվինը խրեց անզեն լեյտենանտի որովայնը: Նա ցնցված փորձեց մի քանի բառ
արտաբերել, բայց ձայն դուրս չեկավ, և նրա մարմինն անկյանք ընկավ գետնին, որտեղ էլ
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մնաց

ասես

աղբ:

Հաջորդ

օրվա

ընթացքում

հարյուրավոր

հիվանդներն

ու

բուժանձնակազմը խոշտանգումներից հետո նույն ճակատագրին կարժանանան:
«Հոնգ Կոնգի վայրի արձագանքները», - մտածեց Բրուկը, երբ փախստականներից լսեց
լուրերը:
Հաջորդ

մի

քանի

շաբաթների

ընթացքում

ճապոնացիներն

արշավ

սկսեցին

բանտարկելու բոլոր կասկածյալ թվացողներին: Նրանք կոտորեցին թե՛ խաղաղ
բնակիչներին, և թե՛ զինվորականներին. դաջվածք ունենալն արդեն բավական էր
տարբերվելու համար: Յամաշիտան աչք էր փակում շատ վայրագությունների վրա,
սակայն մի հատկապես դաժան արշավ առանձնացավ:

Սուկ Չինգի կոտորածի ժամանակ 18-50 տարեկան չինացի բոլոր տղամարդիկ
ուղարկվեցին «ստուգման», որտեղ ճապոնացի սպաներն ու կնգուղավոր մարդիկ
կբացահայտեին

յուրաքանչյուրի,

ով,

ըստ

նրանց,

հակաճապոնական

տրամադրություններ ուներ: Տասնյակ հազարավոր անմեղ էթնիկ չինացի քաղաքացիներ
խմբերով սպանվեցին: Նրանց փշրված մարմիններն ընկած էին Չանգիի և Սենտոսայի
ավազե ափերին, և հետո, անամոթաբար, գցվեցին ծով՝ որպես շնաձկներին կեր: Դա մի
դաժան, արյունոտ տեսարան էր մի վայրում, որտեղ ընտանիքները սովորաբար
զբոսախնջույք էին կազմակերպում և վայելում ծովը: Այժմ դա ընդամենը մի արյունահեղ
սարսափ էր:
Սինգապուրի բնակչությունը սարսափած էր և կծկված զավթիչների դաժանությունից՝
հենց այն արձագանքը, որին Յամաշիտան էր ձգտում: Կայսերական բանակն ամուր
վերահսկողություն կպահեր Սինգապուրում և մյուս զավթած հողերում՝ որպես իր
գլխավոր մոտիվատոր օգտագործելով վախը:
Վարչապետ ֆելդմարշալ Փլայեկ Փհիբունսոնգկրամի Բրիտանիային և Միացյալ
Նահանգներին

պատերազմ

հայտարարելուց

հետո

Թաիլանդի

Սիամական

թագավորությունն այժմ Առանցքի դաշնակիցն էր: Թաիլանդը հանձնվեց ճապոնացիներին
մեկ օրյա «դիմադրությունից» հետո՝ տրամադրելով նրանց կատարյալ ցատկահարթակ
Հարավային Ասիային սպառնալու համար: Ճապոնացիները սկսեցին շարժվել դեպի
Թաիլանդ՝ հիմնելով ռազմական կառույցներ և համակենտրոնացման ճամբարներ:
Գրավելով Մալայան և Սինգապուրը՝ Յամաշիտան լի էր Հնդկաստանը ճնշելու
որոշմամբ: Ճապոնիային հարկավոր էր ոչնչացնել բրիտանացիների հետաքրքրության
վերջին մնացորդներն Ասիայում: Նա Սինգապուրից բանտարկյալներով լի գնացքներ
ուղարկեց դեպի Թաիլանդ, որպեսզի նրանք աշխատեին կամ մեռնեին «Մահվան
երկաթուղին» կառուցելիս, որը Հնդկաստանը նվաճելու ճանապարհ կբացեր Ճապոնիայի
համար: Տղամարդիկ ցավերի մեջ կլինեին առանց քնի, ամեն օր նույն հոգեվարքային
գոյությամբ: Խոլերան, արևադարձային տենդը և թերսնումն իրենց գործն արեցին: Ամեն մի
տեղադրված երկաթուղային փայտակոճի դիմաց մեկ մարդ զոհվեց:
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Նեպալի նոր վարչապետ Ջիվան Դևին զեկույց էր լսում Թաիլանդում և Բիրմայում
«Մահվան երկաթուղում» տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին: Զեկույցները
սարսափեցնող էին, բայց դա առավել ավելի վատ կլիներ Հնդկաստանի համար, եթե
ճապոնացիները հաջողության հասնեին Բիրմայի միջով երկաթգծի անցկացման մեջ:
«Ոչ մի մարդկային էակ արժանի չէ նման փորձության, կամ նման սարսափելի

մահվան»:
Ջիվանի հետ էր յոթանասունյոթամյա նշանավոր հնդիկ, անկախության ակտիվիստ
Մահաթմա

Գանդին՝

կրելով

ավանդական

պարզ

սպիտակ

հագուստ:

Նա

մի

փոքրամարմին տղամարդ էր, հիմնականում ճաղատ գլխին միայն մի քանի փունջ
սպիտակ մազերով և պարզ կլոր ակնոցներով: Նա ծալապատիկ նստած էր խոտին փռված
մի մեծ գորգի վրա շքեղ Դիվան-այ-Էմում: Շինությունն ուներ նրբագեղ մողոլական
կամարներ և կազմում էր Կարմիր Բերդ համալիրի մի մասը Դելիի հին թաղամասերից
մեկում: Գանդիի կողքին նստած էր հնդիկ իրավաբան և նացիոնալիստ, ակտիվիստ, քսան
տարով նրանից փոքր Ջավահարլալ Ներուն: Նա հագել էր անօձիք մոխրագույն պիջակ, որ
կոճկված էր մինչև վերջ, և Գանդիի նման սպիտակ պիլոտկա էր դրել:
Հսկայական սև ագռավները պտտվում էին գլխավերևում՝ ներքևում արևակիզվող
երկրից վեր բարձրացող տաք օդի շերտերի վրա: Ջիվանը թաշկինակով սրբեց ճակատը:
Անցյալում կայսրը կլսեր հասարակ մարդկանց հարցումներն արքայական Դիվան-այԱմում:

Հետո

տասնամյակներով

Դելիի

Կարմիր

բերդի

զանգվածային

կարմիր

ավազաքարը եղել էր բրիտանական պատվիրակի խորհրդանիշը, բայց այժմ գաղութային
ղեկավարները հասկացել էին, որ նրանք պետք է համագործակցեին հնդիկ ժողովուրդի
հետ:
Գանդիի տոկուն կազմվածքը և ակոսված դեմքը գալիս էր տասնամյակներով
բրիտանական գաղութացման դեմ խաղաղ բողոքի պայքարից, ներառյալ հացադուլերը,
փորձելով ստիպել բրիտանացիներին ընդունել, որ նրանք օտար ղեկավարներ էին
Հնդկաստանում: Բայց նա ժպտացող աչքեր ուներ: Նա տարիներով թերագնահատվել էր
բրիտանացիների կողմից իր խոնարհ տեսքի և շարժուձևերի պատճառով, բայց
Հնդկաստանը գնում էր նրա հետևից՝ միլիոնավոր մարդիկ: Հնդկաստանի անկախության
երկու հիմնական ջատագովները հրավիրել էին Ջիվանին քննարկելու Հնդկաստանի
ապագան:
-

Դա անմարդկային է: Որևիցե այլ նկարագրություն չի կարող լինել: Ինչպե՞ս կարող

են մարդիկ նման ձևով վերաբերվել մյուսներին, - հարցրեց Գանդին՝ ճապոնացիների
դաժանության մասին լսելուց հետո:
-

Դա խորապես մտահոգիչ է, ինչպես նաև նորությունը, որ ճապոնացիները

մոտենում են, - ավելացրեց Ներուն:
Ջիվանն, ի համաձայնություն, գլխով արեց:
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-

Որպես մարդկային էակներ մենք գալիս և հեռանում ենք աշխարհից առանց որևէ

բանի, ուստի կմտածես, թե մարդիկ հասկացել են, որ մենք կարիք ունենք գնահատելու
մեր ժամանակավոր երկրային գոյությունը և մեր եղբայրներին:
-

Հիմնվելով այն փաստին, որ Բրիտանիան հանձնվել է Գերմանիային, և

Բրիտանական կայսրությունը փլուզվում է, ինձ հաղորդել են, որ Բրիտանիան պատրաստ
է զիջելու իշխանությունը Հնդկաստանում հնդիկ ժողովուրդին, - հայտարարեց Ներուն: Բայց նրանք նաև ենթադրում են, որ իրադրությունը, որին դեմ ենք ելել մենք, այնքան ծանր
է, որ անկախ Հնդկաստանը միայն մի քանի ամիս կգոյատևի, այնպես որ ավելին պետք է
անենք:
-

Ի՞նչ են նրանք առաջարկում, - հարցրեց Գանդին:

-

Նրանք առաջարկում են, որ անկախ բանակների մնացորդները պետք է

միավորվեն:
-

Նեպալացիները պատրաստ են կռվելու բրիտանական Հնդկաստանի զորքերի հետ,

- նկատեց Ջիվանը:
-

Եվ խիզախաբար, համաձայն լուրերի, որ լսում ենք, - ասաց Գանդին:

-

Ես նկատի ունեմ ուժերի միացումը չինացիների հետ: Նրանք առավել սարսափելի

ձևով տառապել են ճապոնացիների լծի տակ, բայց դեռ շարունակում են պայքարել
Տիբեթից, - ասաց Ներուն: - Ես չեմ կարող հեռանալ Հնդկաստանից, երբ ազգն այսպես
անկայուն է, և այն նույնիսկ ավելին կլինի անկախության առաջին տարիներին:
Բրիտանացիները հարցնում էին, Ջիվա՛ն, եթե Դուք կարող եք ներկայացնել Հարավային
Ասիան և խնդրել չինացիներին՝ միանալ մեզ:
-

Դա նույնիսկ մեծ պատիվ կհամարվի:

-

Դա, իրոք, տեղին է, որ Նեպալից ինչ-որ մեկը կամուրջ գցի Հնդկաստանի և

Չինաստանի միջև, Ջիվա՛ն: Դուք կարող եք միավորել մեզ՝ մի միասնական խաղաղություն
ներշնչելով Հիմալայան լեռների երկայնքով, իր մարդկանց կողմից բերված խաղաղություն
և ոչ թե գաղութացնող իշխանություն, - ընդգծեց Գանդին:
Օգոստոսի տասնհինգն էր՝ մի երջանիկ օր, երբ Բրիտանիայի նախկին ղեկավարները
պայմանագրով ճանաչեցին Հնդկաստանի անկախությունը՝ Ներուի հայտարարությունը
լսող հավաքված ամբոխի բարձր ծափահարությունների ներքո: Դելիին յուրահատուկ
ծանր տոթ օրով հազարավոր մարդիկ շարք էին կազմել լայն, փոշոտ պողոտայում, որ
տանում էր դեպի Հնդկաստանի խորհրդարանի շենքը՝ սպասելով Հնդկաստանի նոր
նարնջագույն, սպիտակ և կանաչ դրոշի ծածանմանը:
-

Դա

տեղին

է,

որ

այս

հանդիսավոր

պահին

մենք

խոստանանք

մեր

նվիրվածությունը Հնդկաստանին և նրա բնակչությանը ծառայելուն, և, դեռ ավելին,
մարդկության գործին:
Ջիվանը գիտեր, որ այժմ Հարավային Ասիայի բնակչության համար կարևոր էր
պայքարելն ընդդեմ ճապոնացիների՝ իրենց ազատությունը պահպանելու համար: Նա
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ճամփա ընկավ դեպի Նեպալ՝ երջանիկ այն մտքից, որ ուներ իրավասություն այդ
փոփոխության համար:
-

Ջհարնա,

գիտե՛մ,

վերջերս

շատ

եմ

բացակայել

ճամփորդություններիս

պատճառով, - ասաց Ջիվանը:
-

Ես հասկանում եմ, պապա՛: Գիտեմ՝ քո գործը կարևոր է:

Ջհարնայի գեղեցիկ աչքերը երևացին իր ճակատի շուրջ ավանդական ոսկե շղթայի
միջով: Նրա երկար թերթերունքներն աչքի ընկնող էին, ինչպես և ժպիտը:
-

Այժմ քսան տարեկան ես և դու բավականին մեծ ես ինձ հետ ճամփորդելու համար:

Մենք պետք է Տիբեթ գնանք: Դա դժվար և վտանգավոր ճոմփորդություն է լեռնանցքների
միջով, բայց դու խիզախ աղջիկ ես: Ես չեմ ուզում կրկին քեզ մենակ թողնել: Բացի դա էլ,
այս օրերին դու արժեքավոր խորհրդատու ես դարձել ինձ համար:
-

Շնորհակալությո՛ւն, պապա:

Ջհարնան փաթաթվեց իր որդեգրող հորը: Հաջորդ օրը Բուդհանաթի մոտ նրանք
հրաժեշտ տվեցին Մադհուին և ընտանիքի մյուս անդամներին: Ջհարնան կապույտ սարի
էր ընտրել այս առիթով հագնելու համար:
-

Փառք աստծո, դու կարողացար վերադառնալ Երուսաղեմից, Ռաջե՛շ:

-

Այս օրերին ճապոնացիների կողմից ավելի շատ սպառնալիք կա Նեպալի համար,

Ջհարնա՛:
-

Ներեցե՛ք, չեմ կարող ձեզ հետ գալ, բայց դասակը ձեզ ապահով կուղեկցի դեպի

Լհասա: Ես Բիրմայում մի քանի անավարտ գործեր ունեմ ճապոնացիերի հետ…
-

Հաճելի է տեսնել քո նշանակումը որպես բրիգադիր, Ռաջե՛շ: Դու արժանացել ես

դրան՝ քո ծառայությամբ Պաղեստինում և Եգիպտոսում: Ես կաղոթեմ քո անվտանգ
վերադարձի համար դեպի Կատմանդու:
-

Մի՛ անհանգստացիր, վարչապե՛տ, ամեն ինչ լավ կլինի, մեր զորքերը լավ են

նախապատրաստված, և ամերիկացիներն էլ սկսել են մատակարարել մեզ: Միայն
Ջհարնային և քեզ հետևիր:
Ռաջեշը

եղբորը

հրաժեշտ

տալու

առիթով,

որպես

հարգանքի

նշան,

արարողակարգային համազգեստ էր հագել:
Ջիվանը նկատեց, որ մայրն ավելի էր թուլացել, քանզի նա պայքարում էր արցունքների
դեմ և ակներև դողում էր: Նա սիրում էր ձեռքին բռնել աղոթքի անիվը, որ Ջիվանն էր բերել
նրա համար որպես հուշանվեր իր վերջին ճամփորդությունից Լհասա: Մադհուի
տարիքում, լինելով միայն երեք տարի փոքր Գանդիից, հրաժեշտ տալը երբեք էլ դյուրին
չէր: Դժվար էր իմանալ, թե երբ նորից միասին կլինեին:
Հիմալայան լեռների միջով երկար ճամփորդությունից հետո Ջիվանը և Ջհարնան
վերջապես ժամանեցին Լհասա: Նրանց դիմավորեց Մաոն: Չինաստանի Միացյալ
ճակատի ուժերը գուցե և ստիպված էին նահանջել, սակայն նրանք ընկճված չէին:
Մաոն գրկաբաց ողջունեց Ջիվանին:
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-

Վարչապե՛տ Դևի, բարի գալուստ… Կարծում եմ, ավելի ճիշտ, բարի վերադարձ

Լհասա:

Դևիների ընտանիքը Բուդհանաթի մոտ, Կատմանդու, Նեպալ
-

Այո, սա կարծես երկրորդ տուն լինի, մի հատուկ վայր:
Ջիվանը շրջվեց ներկայացնելու Ջհարնային:

-

Ներողություն: Սա իմ դուստրն է, Ջհարնա Դևին: Նա ընկերակցում է ինձ այս

վտանգավոր ճամփորդության ընթացքում որպես իմ հատուկ խորհրդատու:
-

Բարի գալուստ, Ջհարնա՛, այժմ մենք պետք է սկսենք քննարկումները, կորցնելու

ժամանակ չունենք:
Ջիվանը, Մաոն, նրա տեղակալ գեներալ Զյանը և Չանը նստեցին որևէ գլուխ չունեցող
փոքր, խորհրդանշական կլոր սեղանի շուրջ: Որպես Ազատ աշխարհի ասիական
առաջնորդներ՝ նրանք ծանր բեռ էին կրում ճապոնացիների կողմից սպառնալիքի տակ
գտնվող միլիոնավոր մարդկանց համար:
-

Մենք պետք է հարձակվենք ճապոնացիների վրա: Մենք միլիոնավոր աջակիցներ

ունենք, որոնք ցանկանում են ազատվել այս չար բռնազավթումից, - կոչ արեց Զյանը:
-

Մենք պետք է զգույշ լինենք: Մենք միայն սահմանափակ օդային աջակցություն և

ոչ միասնական հրամանատարական կառուցվածք ունենք, - ընդգծեց Մաոն, - …բայց,
Դուք ճիշտ եք, որ մենք միասին պետք է պայքարենք, գեներալ Զյան:
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Մաոն իր հայացքը սևեռեց Ջիվանին:
-

Ճապոնացիները Բիրմայից սպառնում են Հնդկաստանին: Ո՞րն է ձեր ծրագիրը:

-

Նախագա՛հ Մաո, որպես անկախ ազգ, մենք կարող ենք նրանց դեմ միայնակ

պայքարել…

թեև

Նոր

Դելիում

մենք

համաձայնել

ենք,

որ

ավելի

խելամիտ

ռազմավարությունը դա Չինաստանի, Նեպալի և Հնդկաստանի ուժերի միավորումն է
ընդդեմ Ճապոնիայի:
-

Ես տեսել եմ ճապոնացիների կողմից հասցրած ավերածությունները և գիտեմ՝

մենք չենք կարող միայնակ հաղթել, - համաձայնեց վճռական տեսքով Զյանը:
-

Մենք ազատ մնալու հնարավորությունն ունենք, եթե պայքարենք, և պայքարենք

միասին: Թող որ այդպես լինի: Վարչապե՛տ, եթե Դուք լիազորություն ունեք Նոր Դելիից,
ապա մենք կհամաձայնենք Ձեր առաջարկին, - հայտարարեց Մաոն:
Փոթալա պալատի ստվերում ձևավորվեց Հնդկաչինյան կոալիցիայի բանակը, որ
ղեկավարվելու էր Հնդկաստանի, Նեպալի, Տիբեթի և Չինաստանի առաջնորդներից
բաղկացած խորհրդով: Ջիվանը վկա դարձավ նրան, որ Երկրի առավել բազմաքանակ
ազգերի մարդիկ, որ տասնամյակներով ստրկացված էին եղել եվրոպական գաղութային
տերությունների

կողմից,

այժմ

Ճապոնական

կայսրության

դաժան

ճնշման

դեմ

պայքարելու կարիքի մեջ ընդհանուր ճակատագիր գտան: Նա գիտեր, որ նշանավոր
Հիմալայան լեռնաշղթան և մշակույթների տարբերությունն այլևս պատնեշ չէին՝
ընդհանուր գործում նրանց մարդկանց միավորվելու համար:
Թաիլանդի Չենգ Մայ գավառի սաղարթախիտ անտառներից մինչև Մյանմայի Բագոյի
հարթավայրերի

գեղեցկությունն

ավերվել

էր

կռիվներից,

քանզի

ճապոնացիները

դաժանորեն առաջանում էին Հնդկաստանի ուղղությամբ: Մինչև հոկտեմբեր, երբ
անձրևային եղանակի վերջն էր, ճապոնացիներն արագորեն առաջացան դեպի Բիրմա և
վստահ էին, որ այս դոմինոն էլ մյուսների նման կընկնի:
Ճապոնացի հետախույզներն արդեն մոտեցել էին Բիրմայի մայրաքաղաք Ռանգունի
ծայրամասին: Նրանք հեռադիտակով հեռվում կարող էին տեսնել Պագոդայի շողշողացող
ոսկին, ասես մի գանձ արահետի վերջում: Շվեդագոնի բուդդիստական սրբավայրը
կանգնած էր ավելի քան 2500 տարի և դարերի ընթացքում մշակութային ու կրոնական
նշանակության խորհրդանիշ էր եղել Բիրմայի բազմազան ժողովուրդների համար:
Ճապոնացիները միակ չէին, որ հետախուզում էին կատարում: Բիրմայացի ցեղերի
տղամարդիկ շատ լավ էին ճապոնացի զինվորների շարժմանը հետևելու մեջ, երբ նրանք
առաջանում էին խիտ ջունգլիների միջով: Հնդկական ուժերն էլ թշնամուն գտնելու նոր ձև
ունեին:
Յամաշիտան կարող էր տեսնել երկնքում սավառնող բզեզանման օբյեկտը, ուր նրա
ենթականերն ուղղեցին նրա ուշադրությունը: Նա երբեք նման բան չէր տեսել՝ երկար և նեղ
մարմին, բարձր, վերևում պտտվող մի տեսակ մեծ շարժիչներ, անզգա նստած օդի մեջ,
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ասես ճպուռ: Ինչ էլ որ դա լիներ, գեներալը գիտեր՝ այն բարեկամական չէր, և հրամայեց
իր մարդկանց կրակ բացել նրա վրա:

Շվեդագոն պագոդա, Բիրմա
-

Չեմ կարծում, որ մենք նրանց դուրը եկանք, - ասաց Ռաջեշը, երբ տեսավ

հազարավոր ֆուտ ներքև գտնվող զենքերից իրենց ուղղված կրակի առկայծումները:
Ռաջեշը

նշան

արեց

նոր

Հ-5

Սիկորսկի

ուղղաթիռի

օդաչուին

հեռանալ

տեսանելիության դաշտից: Գլխավոր ռոտորի շեղբերից թրթռոցը մի փոքր ուժեղացավ,
քանզի օդաչուն ավելացրեց ուժը և բարձրացավ՝ օգտագործելով իր հավաքական
մատակարարման

կառավարումը,

հետո

սեղմեց

զվարճաձողի

նման

ցիկլային

վերահսկումը դեպի ձախ: Ռաջեշը նկատեց, թե որքան բարդ էր թվում թռչելը, երբ
ուղղաթիռը թեքվեց ձախ կողմի վրա և հեռացավ անմիջական վտանգից: Այն երկու
ուղղաթիռներից մեկն էր, որ ժամանել էին Միացյալ Նահանգներից՝ անցնելով
վտանգավոր ծովային երթուղիները Հարավային Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսներով, և
Ռաջեշը շնորհակալ էր նոր տեխնոլոգիայի համար:
-

Հաղորդի՛ր բազային, որ ճապոնացիները փորձում են տեղափոխել զորքերը դեպի

ափ… գուցե նրանք պատրաստվում են աքցանային շրջափակում իրականացնել:
Ռաջեշը սերտորեն համագործակցում էր Բիրմայի գյուղացիների հետ՝ հեղեղելով
տարածքը տեղացի մարտիկներով: Նրանք տպավորված էին նրա տպավորիչ հասակով և
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անվախությամբ: Ռաջփութի և նեպալական զորքերը հակագրոհային ուժերի հիմնական
մասը կազմեցին, իսկ նրանց հետևում Հնդկաստանի տարբեր մասերից զինվորները
բռնեցին իրենց դժվար ճանապարհը Գանգեսի դելտայի ճահճուտների միջով դեպի
ճակատի գիծ՝ դիմակայելու կայսերական բանակին: Ներուն հրամայել էր Կոալիցիոն
բանակի միավորումներին ոչնչացնել երկաթգիծը և կտրել ճապոնացիների նահանջի
ցանկացած ճանապարհը:
-

Ես ուզում եմ գնդացիրները տեղադրվեն այստեղ և այնտեղ, - հրամայեց Ռաջեշը՝

մատնանշելով ուղղաթիռի օդաչուի նեղ խցիկի ձախ և աջ կողմերը: Յուրաքանչյուր
կողմում վեց պատուհաններից մեկն արդեն հեռացվել էր: - Պահեստարանը կարող է
ապահովել գնդացիրներին պատուհանների միջով: Այս մեքենան պատրաստվում է անել
ավելին, քան նստել և հետևել: Այժմվանից ես այն կոչելու եմ «ուղղաթռային հարձակում»:
Ռաջեշը

նայեց

գրեթե

ամբողջովին

խիտ,

դեղին,

ծառանման

բամբուկներով

շրջապատված փոքր բացատի շուրջը: Սիկորսկին նստած էր ցանցերով քողարկված՝
ճկելով հսկայական շեղբերը դեպի ներքև, ինչպես որ նախատեսված էր, իսկ ինժեներներն
աշխատում էին բրիգադիրի փոփոխությունների վրա: Նրա զինվորները բացատի եզրին
զբաղված էին երկրորդ ուղղաթռով բերված պարենը տեղավորելով:
«Հիրավի, սա շատ ավելի դյուրին էր, քան փորձելը ոտքով տեղափոխել պաշարը

ջունգլիների միջով», - մտածեց Ռաջեշը:
Առաջնային բազայից մոտ տասը կիլոմետր հեռու՝ գլխավերևում, լեռների միջով
ճապոնական օդանավի ձայնը սուլեց: Թհապան գիտեր, որ այն հավանաբար ուղղաթիռն
էր փնտրում: Դա ահարկու զգացում էր, քանզի այդ պահին որսորդը որսվող էր դարձել:
«Ինչո՞ւ են ճապոնացիներն այդպես համակված ոտնահարելու այս երկրները»:
Թհապան անձայն և դանդաղորեն առաջացավ տերևաշատ, խոնավ ջունգլիների
միջով: Քրտինքն առատորեն կաթում էր նրա ճակատով և իջնում թիկունքով ներքև, և
միջատներն էլ կծում էին ամեն մերկ մասը: Նույնիսկ ծածկված մասերն էին վտանգի մեջ
փոքրիկ, սև որդանման տզրուկներից, որ բարգավաճում էին արևադարձային կլիմայում՝
ծառերի վրա և գետնին սպասելով մաշկին կպչելու և արյունը ծծելու հնարավորությանը,
որով ապրում էին: Սա շոգ և խոնավ միջավայր էր, բավականին տարբեր Նեպալի ցուրտ
լեռներից և շատ տարբեր Պաղեստինում գուրկհացիների զգացած չոր անապատից:
Թհապայի ձախ կողմում կապիկը, ծառից ծառ թռչելով, մի երկար ճիչ արձակեց:
Նայելով սաղարթի միջով՝ առջևում, մոտ հիսուն մետր հեռավորության վրա՝ մացառուտի
եզրին, Թհապան մի սև գնացք տեսավ, որ ծառերի կատարների միջով բավականին մուգ
ծուխ արձակելով՝ դանդաղորեն շարժվում էր զառիթափով:
Թհապան ջունգլիների միջով անտես առաջնորդեց իր գուրկհացի մարտիկների
խումբը շոգեքարշի կողքով: Զրահագնացքը ծանրորեն պաշտպանված էր նրա կողքով
քայլող և վագոններում տեղավորված զինվորների կողմից, երբ այն շարժվում էր նոր
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տեղադրված երկաթգծերով: Տանկերն ու հակաօդային զենքերը տեղադրված էին
վագոնների հարթ վերնամասում՝ ցուցադրելով սարսափազդու կրակի հզորությունը:
«Չարագուշակ տեսք ունի», - մտածեց Թհապան:
Գնացքն անդադար առաջանում էր Դաունա լեռնաշղթայի բիրմայական կողմի մերկ
գրանիտյա և գղձաքարե ուղղաձիգ ելուստներով ցածր լեռնանցքի ուղղությամբ: Աշխատող
շարժիչի չըք-չըք-չըք ծանր ձայնն արձագանքվում էր ժայռոտ բնապատկերում՝ գրեթե
քողարկելով երկրորդ ձայնը՝ խուլ բաբախող աղմուկը:
Սիկորսկին, ասես անդունդից վեր խոյացող մի հրեշ, դանդաղորեն բարձրացավ
գրանիտյա ելուստի ետևից, որտեղ թաքնվել էր՝ միայն հարյուր մետր հեռու, երկաթգծի աջ
կողմում: Համաձայն ծրագրավորման՝ օդաչուն նշանակետ բռնեց գնացքին, իսկ Ռաջեշը
ձգեց դեպի ձգանները գնացող մալուխները: Զույգ գնդացիրների ձայնը օդաչուի խցիկում
խլացնող էր, և ցնցեց ուղղաթիռը՝ հարյուրավոր պարկուճներով վնասելով թնդանոթները
կրող վագոնը: Մինչ ճապոնացիները կարող էին արձագանքել՝ վագոնը շարքից դուրս
եկավ՝ ոչնչացնելով ուղղաթռի նկատմամբ հնարավոր վտանգը:
Ականների պայթյունից մի քանի վայրկյան առաջ առաջին բազուկա հրթիռները
հարվածեցին զինվորներ կրող վերջին վագոններին՝ կրկին ու կրկին, մինչև գնացքը
դարձավ ծխող ավերակ: Սիկորսկին պտտվեց մի կողմի վրա՝ հետ ու առաջ կրակահերթ
ուղարկելով

դեպի

գնացքը:

Ջունգլիի

եզրում

թաքնված

Թհապայի

զինվորները

վնասազերծեցին գնացքի կողքով քայլող ճապոնացի զինվորներին: Վայրենի ձեռնամարտ
էր, երբ Թհապայի խումբը ջունգլիներից հորդալով՝ հարձակվեց ողջ մնացած ճապոնացի
հետևակի վրա: Ճապոնացիների «բանզայ» կոչն ավելի քան համապատասխանում էր
գուրկհացիների սարսռազդու «ջայա մահակալի, այո գորկհալի» մարտահրավերին, որ
շտապում էին վերջ տալ վիրավոր ճապոնացիներին: Այդ օրը բազմաթիվ ճապոնացի
զինվորներ ընկան՝ մեռնելով Բիրմայի կարմիր ցեխոտ հողին:
Յամաշիտան մահամերձ պառկած էր փայտե վագոնի կոպիտ հատակին: Իր ավերված
վագոնի կողի մեջ բացված մեծ անցքից նա տեսնում էր Սիկորսկին: Այն ասես մի
զարհուրելի վրեժխնդիր արարած լիներ, երբ նա զգում էր, որ կյանքը հեռացում է իրենից:

Զերոյի օդաչուն կարող էր տեսնել գնացքից դուրս եկող ծուխը, երբ ցած էր սլանում՝
մինչև

վերջ դրոսելով առջևում ընկած

ավերածությունների վայրի

ուղղությամբ:

Ուղղաթիռը, որ նա փնտրում էր, հեռանում էր գնացքից և ակնհայտորեն նկատել էր նրան:
Այն շարժվում էր տարօրինակ ձևով՝ կտրուկ վեր բարձրանալով: Հետո առաջ թեքվեց՝
արագ շարժվելով ապառաժոտ ելուստների ուղղությամբ: Օդաչուն նման տարօրինակ
օդանավ երբևէ չէր տեսել: Նա կտրուկ շրջեց իր Զերոն՝ լարվելով վերահսկման հետ՝
խուսափելով ծանրաբեռնվածությունից ուշակորույս լինելուց:
Պտտվելով՝ նա տեսավ, որ ուղղաթիռը կրկին կտրուկ փոխեց ուղղությունը՝ հետ
գնալով լեռնանցքի ուղղությամբ: Զերոն ջունգլիի երկայնքով թռչեց ցածր բարձրության
վրա՝ վարելով լեռնանցքի միջով՝ սերտորեն հետապնդելով առջևից գնացող միջատին:
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Վազելով գնացքի ուղղությամբ՝ Թհապան լսեց գլխավերևում անցնող ճապոնական
կործանիչի սուլոցը:
Դժվարանալով ղեկավարել՝ Զերոյի օդաչուն անցավ լեռնանցքի միջով՝ իր թևերով
դիպչելով ուղղաձիգ ժայռերին: Նա ցնցված էր՝ տեսնելով նույն ուղղաթիռը, որ շեշտակի
բարձրանում էր լեռնանցքի վրա հետևում, սավառնում էր այնտեղ… սպասելով իրեն:
Գնդացրային կրակահերթը թափանցեց Զերոյի ֆյուզելաժի մի ծայրից մյուսը:
-

Այո՛, - գոչեց Ռաջեշը: Նա թափահարեց բռունցքը, երբ տեսավ թշնամու կործանիչը

ճխլտվեց և պայթեց՝ դիպչելով առջևի լեռանը:
Գնացքի

վերջին

պայթյուններն

արձագանքվեցին

ջունգլիում,

երբ

Թհապան

բարձրացավ մի վագոն: Նա նկատեց գեներալի համազգեստով մի մարմին՝ ընկած արյան
լճակի մեջ: Յամաշիտան՝ գազանը, որ չարչարել էր Սինգապուրը, սպանված էր:
Երբ մթնշաղը սկսեց ծածկել արևադարձային անտառը, Սիկորսկին վերադարձավ իր
բույնը, թռչունների երգը և միջատների աղմուկը լռեց: Սովորաբար կարճ մայրամուտը
վարդագույն երանգների մի պահ էր, հետո, ասես հանկարծակի, գույները կորան:
Ջունգլին երկար չի մնա անձայն: Ռաջեշը կարող էր լսել կապիկների և գիշերային
արարածների կանչերը, քանզի թանաքե սևությունը մաքսիմալ պաշտպանություն էր
ապահովում տղամարդու և հրեշի համար: Փոքր առկայծող լույսեր հայտնվեցին ջունգլիի
եզրին՝ պարելով իրենց ուրույն մեղեդիին համաձայն: Երբ նա նայեց, լուսատտիկները, որ
հավանաբար թռչում էին անկանոն ուղիներով, համաժամեցրին կենսալուսարձակման
իրենց փոքր շոուները, ինչպես Ծննդյան ծառն անապատի մեջտեղում: Ռաջեշը հիացած
էր այդ գեղեցիկ ռիթմիկ տեսարանով, բայց նա բնությունը վայելելու համար չէր այնտեղ:

308

ԳԼՈՒԽ 23: «ՆԵՐՔԵՎ ՏԱԿԸ»
Մալայայի ու Սինգապուրի պարտությամբ և հոլանդական Ինդոնեզիայի նավթային
հանքերի գրավմամբ՝ Ճապոնական կայսրությունը մուտք ուներ դեպի վիթխարի
քանակությամբ ռեսուրսներն ու տարածքները: Աշխարհի 2.5 միլիարդ մարդկանց 40%-ն
այժմ գտնվում էր ճապոնացիների լծի տակ, և Տոկիոն հսկայական հանքային պաշարներ
էր վերահսկում: Մոլորակի կեսը՝ Ուրալից մինչև Խաղաղ օվկիանոս վերահսկող
կայսրությունով՝ Թոջոն կարող էր հպարտորեն ասել Հիրոհիտոյին, որ նրա տիրույթներն
ամենամեծն էին պատմության մեջ:
Յամամոտոն Յամատո գծանավն ուղղորդեց Ավստրալիայի Արևելյան ափով: Նա
զգույշ էր՝ խուսափելով Մեծ սահմանային արգելախութից, որ աշխարհի մենամեծ
կենդանի արարածն էր և ցանկացած նավի համար թակարդ էր, եթե անհոգության
արդյունքում այն բավականաչափ մոտենար նրա սուր մարջանային ելուստներին:
Ժամանակ չկար հմայվելու կողքով անցնող փիրուզյա ջրերով և սպիտակ ավազե
կղզիներով. նպատակը ճապոնական դեսանտային նավերը պաշտպանելն էր:
Յամամոտոն առանձնապես սնապարծ մարդ չէր, բայց այս պահին հպարտ էր: Մեղմ
առևտրաշրջանառության քամիները մի փոքր հանգստություն էին բերում արևադարձային
տոթից, երբ նա կանգնած էր նավապետի կամրջակին, բայց Յամատոյի ուժը, որ սլանում
էր օվկիանոսի միջով 25 նոթ արագությամբ, ոգեշնչող էր: Դաշնակիցների կողմից միայն
մի փոքր դիմադրություն էր եղել Մարջանների ծովի ճակատամարտից հետո, և
կայսերական բանակի մարտական ոգին էլ բարձր էր: Ճապոնիայի բոլոր երազանքներն ու
ձգտումները իրականություն էին դառնում, և այժմ Արևմուտքի նկատմամբ կայսրության
ուժի և գերազանցության ցուցադրությունը կարող էր տեղի ունենալ:
Ֆրեյզեր

կղզու

կվարցե

ավազը

պայծառորեն

շողշողաց

Քուինսլենդի

արևի

ճառագայթներից: Երկրի ամենամեծ ավազե կղզին հսկում էր Հերվեյ ծոցի մաքուր ջրերը
Բրիսբանի հյուսիսում, որտեղ հարյուրավոր դեսանտային նավեր զբաղված էին ափից
հեռու սպասող զինվորական նավերի և պլացդարմի միջև զինվորներ տեղափոխելով:
Հիմնականում անբնակ ափը վայր էր դալար անտառների, կապտականաչ էվկալիպտների
և

մանգլենիների:

Ծովափից

հեռու

շաքարեղեգի

մեծ

պլանտացիաներ

կային,

իտալացիների և այլ եվրոպական էմիգրանտների կողմից բնակեցված փոքր քաղաքների
հետ, որոնք եկել էին «Ներքև Տակը»՝ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիա, ավելի լավ կյանքի
ակնկալիքով:
-

Գրողի տարած ճապոնացիներ… նրանք ափ են իջել Բանդաբերգի մոտ, - զեկուցեց

Համիլտոնը:
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Շտապ հանդիպումը Կանբերրայում՝ Ավստրալիայի խորհրդարանի նախարարների
կաբինետում, սկսվել էր: Համիլտոնը նստած էր անվասայլակին՝ ծանր վիրակապված
Մարջանների ծովի ճակատամարտում ստացած վնասվածքներից, այնպես հիասթափված
ու անհանգիստ, ինչպես Չիֆլին նրան երբեք չէր տեսել: Նավատորմի ծովակալը գիտեր, որ
բախտը բերել էր՝ ողջ մնացածներին փնտրող բազմաթիվ փոքր նավակներից մեկի կողմից
արագորեն փրկվելով փրկամակույկից: Նույնիսկ հիմա ցավը ստիպում էր նրան դանդաղ
խոսել՝ հազիվ կարողանալով պահպանել ինքնակառավարումը զեկույցը շարունակելիս:
-

…մենք

բավարար

ռազմածովային

կամ

օդային

ուժեր

չունենք

նրանց

մարտահրավեր նետելու համար:
-

Շատ ցավեցի՝ լսելով նավապետ Շաուերսի և Հոբարտի, Կանբերրայի ու

Ավստրալիայի կորստի մասին… կյանքի ինչպիսի ողբերգական ավարտ: Բայց նրանք
ստիպված էին փորձել դանդաղեցնել ճապոնացիների առաջխաղացումը, - ասաց Չիֆլին
վշտացած: Նա սպիտակ թաշկինակով հոնքերից մաքրեց թեժ ամռան պատճառով
առաջացած քրտինքը, իսկ հետո խնամքով ծալեց այն ու դրեց կրծքագրպանի մեջ:
Գեներալ-լեյտենանտ Վերնոն Սթարդին գլխով արեց:
-

Բանակի անձնակազմը զեկուցում է ճապոնական ավիակիրների կողմից ծանր

օդային հարձակումների մասին, և մեծ թվով զինվորներ են ափ իջել: Թվում է՝ Բրիսբանը
պահելը դժվար է լինելու:
Ավստրալիական բանակի հիսունվեցամյա պետը երբեք չէր ընկրկում և կոպիտ
խոսելաձև ուներ, նա մասնակցել էր 1915թ.-ի ապրիլի 25-ին Գալիպոլիում ԱՆԶԶԿ-ների
վայրէջքին: Նախկինում Սթարդին զգուշացրել էր, որ ճապոնացիներին կանգնեցնելու
Սինգապուրի՝ որպես անառիկ ամրոցի վրա հիմնված բրիտանական նավատորմի
ռազմավարությունը թերի էր, և հակամարտության մեջ էր մտել Չերչիլի հետ
ավստրալիական

զորքերի

տեղակայման

համար:

Բարձրահասակ,

հաղթանդամ

վիկտորիացին Մելբուրնի մոտ գտնվող Ֆրանկսթոն քաղաքից էր, նրա սպիտակ մազերը
հակադրվում էին խիտ սև հոնքերին, որ միայն ընդգծում էին նրա կնճռոտ ճակատը:
-

Մենք պետք է քաղաքացիներին տարհանենք Բրիսբանից և Սիդնեյից, - ասաց

Սթարդին՝ նշելով իր ռազմավարությունը:
-

Դուք կարծո՞ւմ եք Սիդնեյը նույնպես հնարավոր չէ պաշտպանել, - հարցրեց

Չիֆլին:
-

Նրանց ռազմածովային և օդային առավելությունից ելնելով՝ նրանք կարող են

հարձակվել ցանկացած պահի: Մեր ուժը կայանում է նրանում, որ մեր ունեցած զորքերը
հետ քաշենք դեպի լեռները… և, պարո՛ն, ինչքան էլ, որ ատում եմ սա Ձեզ առաջարկելը,
Դուք նույնպես պետք է պատրաստ լինեք տարհանմանը: Ես չեմ կարող այստեղ՝
մայրաքաղաքում, ապահովել Ձեր անվտանգությունը:
-

Ես ստիպված եմ համաձայնել Վերնոնի հետ…, - ավելացրեց Համիլտոնը:
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Չիֆլին ծամածռեց դեմքը: Դա այն խուրհուրդներից չէր, որ նա սովոր էր լսել, բայց նա
հարգում էր իր նավատորմի ծովակալին՝ մարդ, որ մասնակցել էր սերտ մարտերի ավելի
քան մեկ պատերազմի ընթացքում և սպիներ ուներ ի ապացույց:
-

Ես դա նկատի կունենամ, պարոնա՛յք, բայց ներկա պահին մենք գործ ունենք

անելու:
-

Այո՛, պարո՛ն: Մենք զորք կամ զինամթերք չունենք՝ կանխելու նրանց մուտքը

Բրիսբան: Նրանք շրջանցել են մեր հիմնական ուժերը Քուինսլենդում, դեպի հյուսիս
Քերնսում: Մենք պետք է ջանք չխնայենք՝ նրանց մինչև Սիդնեյ հասնելը կանգնեցնելու
համար:
-

Լավ, եկե՛ք անենք այն, ինչ կարող ենք: Մենք պայքարում ենք Ավստրալիայի

ապագայի համար:
-

Այո՛, պարո՛ն:

Չիֆլին անշարժ նստած էր իր գրասեղանի մոտ, նրան թվաց՝ մի քանի րոպե է, բայց
արդեն կես ժամ էր անցել՝ մինչ պատուհանին հառած նրա հայացքը կոտրվեց նրա
քարտուղարի կողմից: Դա ամենամեծ սպառնալիքն էր երիտասարդ ազգի գոյությանը, և
նա ոչ մի հստակ ռազմավարություն չուներ:
Սթարդիի նախազգուշացումը մարգարեական էր: Ճապոնական փոքր ռազմածովային
նավերի համար Բրիսբան գետը մայրուղի դարձավ ուղիղ դեպի քաղաքի սիրտը, չնայած
ականներին և հակասուզանավային ցանցերին: Կե-Հո թեթև տանկերը, առաջնորդելով
հարձակումը, վայրէջքի վայրերից՝ երկու հարյուր կիլոմետր Բրիսբանից հյուսիս, ափով
ներքև զգալի առաջընթաց կատարեցին: Տանկերի շարասյունը դղրդոցով առաջացավ
գրեթե

դատարկ

Բրիսբանի

փողոցներով՝

նարդոսագույն

ժակարանդաների

հետ

հակադրվող ալ կարմիր իլավարա կրակե ծառերի հետ, որ ծաղկում էին ուշ գարնանային
արևի տակ:
Հազար կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սիդնեյը հաջորդն էր: Հենց հիմնական
ուժերը

հենակետից

քաղաք

հասան՝

կայսերական

բանակը

սկսեց

ցամաքային

հարձակումները հարավից, իսկ ռազմածովային ուժերն էլ նավարկեցին Արևելյան ափով
ներքև:

Բո՜ւմ: Հսկայական պայթյունը ցնցեց Սիդնեյ քաղաքի կառույցները՝ նույնիսկ մղոնների
հեռավորության վրա, վեր նետելով ծխի ու մոխրի ամպ: Առաջին արկերը բավական
ցնցում պատճառեցին Սիդնեյում մնացած առավել անսասան ավստրալիացիներին:
Յամամոտոն գիտեր, որ Ջեքսոն նավահանգիստն ականապատված էր, որպեսզի նրա
նավերը չկարողանան հեշտությամբ մուտք գործել, բայց Յամատոն, միևնույն է,
նավահանգստից դուրս գտնվելով էլ կարող էր հարված հասցնել Սիդնեյին: Հին Բալմեյն
նավաշինական գործարանը, որտեղ Ջեքն էր աշխատել, վերածվեց փլատակների՝ մեծ
խառնարանը շրջապատող մի կույտ կոտրված աղյուսներ: Երկօրյա ռմբակոծումը
նույնիսկ «Վերարկուի կախիչը» վերածեց մետաղի ծռմռված աղբակույտի:
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Տրանս-Թասմանյան հեռախոսազանգը խզխզացող էր, բայց Սթարդին գոհ էր՝
ստանալով օգնության ուղերձ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջորջ Տահիվիից:
-

Ալո՞… Վերնո՞ն: Կարո՞ղ ես ինձ լսել: Ջո՛րջն է, Վելինգտոնից եմ զանգում:

-

Այո Ջո՛րջ, հաճելի է քեզ լսելը:

-

Ինչպե՞ս են տղաներդ, Վերնո՛ն: Լսել ենք՝ ծանր է այդտեղ Սիդնեյը գրոհող

ճապոնացիների հետ:
-

Ես երբեք չէի մտածում, որ կտեսնեմ հասուն տղամարդկանց լացելիս, Ջո՛րջ, բայց

Բրիսբանի և Սիդնեյի վրա հարձակումներից հետո յուրաքանչյուր ոք վշտացած էր: Մենք
կարողացանք մեր ափամերձ հրետանիով նրանց հետ մղել, բայց մենք էլ ծեծվեցինք:
-

Վերնո՛ն, Գալիպոլիից ի վեր ես ու դու շատ բաների միջով ենք անցել, այնպես որ

ծանոթ ենք պատերազմի իրականությանը: Մենք ի՞նչ կարող ենք անել: Ուզում ենք մի
քանի վաշտ ուղարկել աջակցելու:
-

Շնորհակալություն, Ջո՛րջ, դա մեծ օգնություն կլինի: Մեր մեջքը պատին դեմ է,

սակայն մենք կուլ չենք գնա այս շան որդիներին:
-

Նրանք միայն ականանետներ և հրացաններ կունենան, Վերնո՛ն:

-

Հիշո՞ւմ ես՝ այն ժամանակ խնդրեցիր ինձ հավաքել կաթի բոլոր թիթեղատուփերը,

որ նետել էինք ԱՆԶԶԿ-ի խորշի ափին: Ես մտածեցի խելագար ես, քանզի այդ ընթացքում
անիծյալ թուրքերը մաղում էին մեզ գնդացիրներով:
-

Հա՜… բայց այդ թիթեղատուփերից մեր պատրաստած «ջեմի բանկա» ինքնաշեն

նռնակները մեզ վրա կրակող թուրքերի վերջը տվեցին, այնպես չէ՞ր:
-

Ճիշտ այդպես, և այժմ դա է խաղի անունը, Ջո՛րջ… նորամուծություն և

խիզախություն: Այնպես որ՝ ուղարկիր քո մաորի զինվորներից մի քանիսին և նրանց
զենքերը, որ սարսափեցնեն ճապոնացիներին, եթե դեմ չես:
-

Իհարկե, Վերնո՛ն, և դու էլ անվտանգ մնա: Ի դեպ, արդյո՞ք մտածում եք

Կանբերրան տարհանելու մասին:
-

Բոսը դեռ չի որոշել, բայց եթե հետագայում վիճակն ավելի վատթարանա, մենք

ստիպված ենք հեռանալու:
-

Մեր կառավարությունը և կենտրոնական հրամանատարությունը տեղափոխվում

են դեպի Քուինսթաուն քաղաք Հարավային կղզում: Ճապոնական նավատորմը չի կարող
հասնել մեզ այնտեղ՝ երկրի խորքում: Միգուցե դուք էլ մտածեք այնտեղ գալու մասին, եթե
որևէ տեղ չեք ընտրել, և իրադրությունն էլ սկսի թեժանալ այդտեղ:
-

Դա լավ միտք է, Ջո՛րջ: Ես կխոսեմ բոսի հետ այդ մասին: Միացյալ ԱՆԶԶԿ

հրամանատարությունը Նոր Զելանդիայի հետ հարմար է ինձ:
-

Դե լավ, հաճելի էր քեզ հետ խոսելը, Վերնո՛ն: Հո՛գ տար քեզ և ընտանիքիդ:

-

Շնորհակալ եմ զանգի համար: Գուցե շուտով տեսնեմ քեզ Նոր Զելանդիայում,

ընկե՛րս… հաջողություն Ջորջ:
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Ճապոնացիների հարձակումը կուլ տվեց Բրիսբանից դեպի Սիդնեյ ընկած ափամերձ
տարածքը: Ներս ընկած հսկայական անապատն ու լեռները դժվար վայրեր էին
գոյատևելու համար: Տեղական դիմադրությունը, չոր կլիման, վտանգավոր վայրի
բնությունը և Մեծ բաժանարար լեռնաշղթան նունպես առաջացնում էին դժվարություններ
զավթիչների համար: Այնուհանդերձ, նրանք առաջանում էին:
-

Վարչապե՛տ, մեր հիմնական ուժերը նախատեսվածի պես նահանջել են: Նրանք

վերակազմավորվում

են

Մեծ

բաժանարար

լեռնաշղթայում,-

զեկուցեց

Սթարդին

հեռախոսով:
-

Վերնո՛ն, ես գիտեմ, որ զինվորներդ ճնշման տակ են, բայց մենք պետք է

դիմակայենք, որպեսզի ճապոնացիներն առաջ եկած յուրաքանչյուր մղոնի համար թանկ
վճարեն:
-

Նրանք

պետք

է

բազմաթիվ

ժամանակավոր

կամուրջներ

կառուցեն

Մեծ

բաժանարար լեռնաշղթայի արևելյան մասով անցնող գետերը հաղթահարելու համար,
այնպես որ դա էլ է թշնամու առաջխաղացումը դանդաղեցնում մինչև կրիայի արագության
դեպի իրենց հիմնական վայրէջքի վայրերը: Եվ ես հենց նոր մի քանի լավ լուր ստացա
Ջորջ Տահիվիից Վելինգտոնում: Կիվիները մեզ թարմ ուժեր են ուղարկում:
-

Հիանալի է, Վերնո՛ն: Ինչպե՞ս են տղամարդիկ հարմարվում:

-

Տեղանքն անշուշտ կոպիտ է, և այդ պատճառով էլ ընդհարումները հիմնականում

սերտ հետևակային մարտեր են եղել:
-

Նրանք ֆանտաստիկ աշխատանք են անում, բայց ես կհետևեմ քո խորհրդին,

Վերնո՛ն: Մենք չենք կարող ռիսկի դիմել, քանի որ թշնամին շարժվում է Սիդնեյի և
Կանբերրայի ուղղությամբ, ուստի ես հրամայում եմ՝ որպես նախազգուշացում, նախքան
ծովային

փախուստի

ճանապարհի

փակվելը,

Ավստրալիայի

կառավարությունն

անմիջապես տարհանել Նոր Զելանդիա:
-

Դա լավ լուր է, վարչապե՛տ… առնվազն մենք որպես զինվորներ կարիք չենք

ունենա անհանգստանալու ձեր թիկունքը մերի հետ մեկտեղ պաշտպանելու մասին…
-

Այո, բայց ես կասկածում եմ, որ ճապոնացիները չեն պատրաստվում կանգ առնել

Ավստրալիայում:
-

Հուսանք, որ Դուք սխալվում եք, վարչապե՛տ:

Տարհանման գործողությունն անց էր կացվում ամբողջովին գաղտնի՝ Մելբուրնից
անհանգիստ Թասմանյան ծովն անցնելու համար օգտագործելով ուղեկցվող ամերիկյան
ռազմածովային մի նավ: Այն կառանեց Հարավային կղզու շոտլանդական ժառանգությամբ
Դունեդին քաղաքում՝ մինչև շքախումբը ցամաքով կճամփորդեր Քուինսթաունի փոքրիկ
ալպիական ավանը: Փոքր քաղաքը, միայն հազար բնակչությամբ, շրջապատված էր
տպավորիչ անողորկ լեռներով, որ բնական պաշտպանություն էին ապահովում ծովային
հարձակումներից:
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Բարակ կապույտ մշուշը, որ տվել էր ավստրալիական Կապույտ լեռներին նրա
անունը, կախվել էր էվկալիպտների անծայրածիր ծովի վերևում՝ կպչելով ժայռոտ
բնապատկերին: Գոլորշին առաջացել էր էվկալիպտների տերևների նույնիսկ ապրիլյան
արևի տակ դանդաղորեն գոլորշացող յուղից:
«Երեք քույրեր» կոչվող բնական ձևավորումը պահապանի նման կանգնած էր Ջեմիսոն
հովտի վրա: Դրանք նարնջագույն, դեղին և մոխրագույն ավազաքարե ժայռեր էին, որ
կարծես վարագույրի նման թափվող Ուենթվորթ ջրվեժը դիտող թութակներ լինեին: Սա
ուշագրավ

բնապատկեր էր

հնագույն

հողում՝ մեկը,

որ Սթարդիի

զինվորները

հեշտությամբ չէին զիջի:

Բազմագույն լորիքեթ թութակներ
«Հողափորների» վաշտը, ինչպես հայտնի էին ավստրալիացի զինվորները, սպասում
էր լեռնագագաթին՝ տեսնելու, թե արդյոք բազմագույն լորիքեթների շարժումը ներքևում՝
ձորի մեջ, ինչ-որ բանի հետևանք էր՝ գուցե քարքարոտ բլուրներով ծառերի միջով մագլցող
թշնամու զորքերի ներկայության: Այս բազմագույն թռչուններն այնքան էլ աղմկարար չէին,
ինչպես մեծ սպիտակ կակադուները, որոնք ճչում էին մի ծառի գագաթից մյուսը թռչելիս,
բայց նրանք հետաքրքրասեր թռչուններ էին, և դա կարող էր նրանց ուշադրությունը
գրաված ինչ-որ բանի նշան լինել: Միջատների ականջ ծակող և կտկտացնող ձայները
միակ այլ աղմուկն էր, որ զինվորները կարող էին լսել, հակառակ դեպքում մեռելային
լռություն էր տիրում:
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Վաշտը բաղկացած էր ոչ միայն ավստրալիացիներից: Թասմանյան ծովի մյուս կողմից
նորզելանդացիների դասակը միացել էր նրանց, այնպես որ ԱՆԶԶԿ-ների ոգին, որ
առաջին անգամ հայտնվել էր Գալիպոլիում, կենդանի էր: Կիվիները դիմացկուն էին և լավ

ֆութի խաղացողներ, սակայն նրանք անծանոթ էին այս տեղանքին: Նրանք սովոր էին
մացառուտներով խիտ անտառներին, ոչ թե ծառերի հովանու ներքո այս բաց տարածքին,
այնուհանդերձ, ավելի դյուրին էր թշնամուն տեսնելը: Սթարդին հավատում էր, որ
ճապոնացիները կփորձեն շրջանցել հիմնական պաշտպանությունը և օգտագործել
ներքին երթուղին առաջխաղացման համար, բայց այնտեղ ավելի քիչ բուսականություն
կար և թշնամու հետևակը նկատվել էր օրեր առաջ: Այժմ հարցը ճապոնացիներին գտնելու
մեջ էր, քանզի նրանք փորձում էին հետ գնալ լեռներով ծովափի և Սիդնեյի ուղղությամբ:
-

Ի՞նչ եք կարծում, կապիտան: Հետախույզները մի քանի օր է չկան, - հարցրեց

երկրորդ լեյտենանտը:
-

Չգիտեմ, գուցե նրանք գնացել են «վոլկըբաութ»-ի»՝ զբոսանքի, կամ ոչ, բայց

աբորիգեն խուզարկուները ճապոնացիներին գտնելու մեր լավագույն հնարավորությունն
են՝ մինչև նրանց մեր վերևում հայտնվելը:
-

Ես մի աբո ընկեր ունեի, որ գնաց «վոլքըբաութի» մացառուտում երեք շաբաթով…

ոչինչ չասաց, ուղղակի հեռացավ աշխատանքից: Կարծում եմ՝ նրանք հզոր կանչ ունեն…
Երկրորդ լեյտենանտի խոսքի հետ ծառերի միջից աբորիգեն հետախույզները երևացին՝
մոգականորեն

հայտնվելով

ասես

ուրվականներ:

Չնայած

նրանք

զինվորական

տաբատներով էին, գլխարկ ու կոշիկներ չունեին, և ոչ էլ վերնաշապիկ: Նրանց դեմքերն ու
իրաններն ունեին ավանդական նշանները պատկերող ցեխի բծեր, և արագ ու անձայն
շարժվելու համար նրանք հետախուզության էին գնացել առանց զենքի՝ կրելով միայն
ամենաանհրաժեշտ պարագաները: Աբորիգենները կարող էին հեշտությամբ գոյատևել
մացառուտներում, որտեղ մյուսները չէին կարող: Ոչ մի խոսակցություն, միայն ձեռքերի
շարժում հետախույզների կողմից, բայց նրանց ուղերձը պարզ էր: Աբորիգենները հետևել
էին ճապոնացիներին որոշ ժամանակ, և այժմ նրանք ցույց էին տալիս, թե որտեղ էր
թշնամին ձորում: Շատ մոտ:
-

Քանի՞ հոգի են, - հարցրեց կապիտանը ժեստով:

Աբորիգեն հետախույզները բարձրացրին իրենց ձեռքերը՝ ցույց տալով շուրջ երկու
հարյուր հիսուն թշնամու զինվորներ:
«Ոչ մի մտահոգություն, - մտածեց կապիտանը: - Կիվիների հետ միասին մենք մոտ

հարյուր ութսուն հոգի ենք՝ հավասարազոր ենք»:
Երբ

ճապոնացիներն

առաջացան

ծառերի

միջով

ձորի

եզրի

ուղղությամբ,

հողափորներն ու կիվիները բաժանվեցին՝ թաքնվելով թշնամու սպասվելիք արահետի
երկու

կողմում:

ճապոնացիների
եզրափակիչ

Աբորիգեն
թիկունքը:

շարքերի

վրա

հետախույզներն
Թշնամու
կապարի

վերջին

արդեն

զինվորի

համազարկ
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անձայն

տեղափոխվել

անցնելուց

արձակվեց,

որ

հետո

էին

նրանց

խուճապ

ու

տարակուսանք առաջացրեց առջևում գնացողների մեջ: Փամփուշտները բախվում էին
ծառերին և սուրում օդի մեջ՝ Բրեն գնդացրի և հրաձգային կրակի շաչյունի ներքո:
Երբ ճապոնացիները շտապեցին բլրով վեր՝ բարենպաստ պաշտպանողական դիրքեր
գրավելու, երկու կողմից պաշտպանող զորքերը կրակ բացեցին նրանց վրա, որ փորձում
էին թաքստոց գտնել որոգայթից: Տասը րոպե տևողությամբ կատաղի կրակահերթն
արձագանքվեց ծառերի և լանջերի միջով՝ վախացնելով թռչուններին, հետո կրկին
խաղաղություն տիրեց: Սա ճապոնական մեկ հարձակում էր, որ հաջողության չէր հասնի,
չնայած կայսերական բանակի պատերազմական փորձին ջունգլիներում:
-

Նրանք կվերադառնան, - փնթփնթաց կապիտանը:

-

Այո, - համաձայնեց երկրորդ լեյտենանտը: - Դե՛, ուրեմն եկեք պատրաստ լինենք

նրանց համար…
Լեռնային ընդհարումներն ամիսներ տևեցին՝ ոչ մի կողմին գերիշխանություն
չբերելով:
1947թ.-ի դեկտեմբերն էր. ամառ էր Հարավային կիսագնդում: Միցուբիշի Զերոյի
առջևում ընկած էր Նոր Զելանդիայի Հարավային կղզու ողնաշարը՝ գրեթե ուղղահայաց
վեր խոյացող կանաչ ափամերձ անտառից դեպի Հարավային Ալպերի կտրտված
գագաթները: Ճապոնացի օդաչուն ուժ գործադրեց բարձրանալու համար կապույտ սառցի
և մարգարտյա սպիտակ, սեղմված ձյան վրայով, որ գետի նման վայր էր իջնում սարով:
Հետ

նայելով՝

նա

կարող

էր

տեսնել

կանաչ

անտառի

միջով

սառցադաշտն

արտապատկերող սառույցի մատները, գրեթե այնքան հեռու, որքան խորդուբորդ ու
քարքարոտ ափը:
Միցուբիշի Զերոն, այս օրերին ոչ ամենաուժեղ կործանիչը, բայց, միևնույն է,
ամենաշարժունակներից մեկը, ձգտեց դեպի ձյունածածկ գագաթները, որ բարձրանում
էին գլխավերևում մոտ 4000 մետր բարձրությամբ: Օդաչուն շնորհակալ էր, երբ լեռներն
անցան անմիջապես իր տակով՝ ատամնավոր սպիտակ բնապատկեր, որ փայլում էր
արևի տակ: Նա նվազեցրեց ուժը՝ ցածր թռչելով լեռնաշղթայի արևելյան, չոր մասով՝
անցնելով փիրուզագույն լճերը և գալարվող, ժապավենաձև գետերը:
«Ինչ գեղեցիկ է, այնքան տեսարժան: Բայց այստեղ ոչ ոք չի ապրում: Որտե՞ղ է

թշնամին»:
Նման ներխուժման բնության մեջ, երկու ճապոնական ավիակիրներն անաղմուկ
նստած էին վեհասքանչ Միլֆորդ-Սաունդում՝ մի փառահեղ խութախորշ, որ ընկած էր
Քուինսթաունի արևմուտքում: Զուիկակուին և նոր զրահապատ տախտակամածով Տաիհո
ավիակրին մի քանի զինվորական նավեր, հածանավեր և կործանիչներ էին ուղեկցում:
Դեսանտային նավերը՝ տասնյակներով, բեռնավորվում էին զինվորներով՝ օգտագործելով
պարանե սանդուղքներ, որ վտանգավոր կերպով կախված էին զինվորական նավերի
կողքից: Օտարի համար, դա տղամարդկանց կռնչոց կարող էր թվալ, որ անկազմակերպ
ձևով ջանք էին գործադրում նավից վայր իջնելու, բայց ամեն ինչ մանրակրկիտորեն
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ծրագրավորված էր և մշակված: Կարճ ժամանակահատվածում դեսանտային նավերը
գնում էին խութախորշի հանգիստ ջրերով առաջ:
Միլֆորդ-Սաունդը, հարյուրավոր մետրեր բարձրացող, ուղղաձիգ ժայռերից թափվող
ջրվեժներով, կերտվել էր հնագույն սառցադաշտերից, սառցե գետեր, որ անհետացել էին
երկար ժամանակ առաջ ՝ թողնելով տպավորիչ ոլորքներ կղզու հարավ-արևմտյան ափի
ողջ երկայնքով: Ի տարբերություն շատ քարքարոտ ափերի հյուսիսում, Միլֆորդ-Սաունդն
ու մյուս խութախորշերն ապահովում էին անվտանգ վայրէջքի վայր և լեռների միջով
ճանապարհ դեպի երկրի խորքը:
Լսվում էր լեռների վրայով ասպատակող Զերոների ձայնը, նման զայրացած
մոծակներին, որոնք անվերջ անհանգստացնում էին զավթիչներին այս վայրում:
Դեսանտային նավում գտնվող ճապոնացի զինվորները նայեցին լեռների ուղղությամբ
դեպի իրենց առջևում ընկած հովտի գագաթը: Երբ առաջնորդող Զերոն շրջանցեց հովիտը՝
թեքվելով դեպի Միլֆորդ-Սաունդ, նրա օդաչուն հիպնոսացվեց զանգվածային, գրեթե
ուղղաձիգ գրանիտե պատերից և նա բավարար տեղ չթողեց մանևրի համար: Կրակե
գնդակն ու պայթյունը ստիպեցին դեսանտային նավում գտնվող բոլոր զինվորներին վեր
նայել: Հետևող Զերոն շտկվեց և շրջվեց երրորդ օդանավի առջև՝ առաջացնելով օդային
բախում: Պայթյունների ձայնն արձագանքվեց զառիթափ լեռների հովտի շուրջ, և
օդանավերի կտորները սփռվեցին ներքևում խորը ջրի մեջ: Սա նման չէր թռիչքի Խաղաղ
օվկիանոսի կամ մեծամասամբ հարթ Ավստրալիայի վրայով:
Ճապոնական զորքերը դուրս թափվեցին դեսանտային նավերից և ճամբար խփեցին
կարկաչող գետի մոտ՝ խութախորշի վերևում, որ ծածկված էր խիտ, կանաչ անտառով: Մի
թեթև մառախուղ հայտնվեց՝ սկզբում շրջապատելով Միտր Պիկը, որ խոյացել էր
խութախորշի վերևում, հետո դանդաղորեն իջավ՝ ծածկելով կառուցվող ճամբարը:
Ռիկագուն Տաիսա Սուեմորի Կոմոտոն գիտեր՝ ինքը հեռու էր գտնվում Չինաստանից,
որտեղ նա պայթեցրել էր ռումբը, որով տասնհինգ տարի առաջ սկսվել էր Մանչուրիայի
զավթումը: Այլևս շարքային զինվոր չէր, այժմ նա գնդապետին հավասարազոր աստիճան
ուներ: Ուսումնասիրելով խիտ թփուտը, որ տարածվել էր ներքև մինչև ջրեզերքը, նրա
զինվորների բնազդը գերակշռեց: Կոմոտոն հրամայեց զինվորների գումարտակին, որ ափ
էր իջել իր հետ, ապահովել ճամբարը, իսկ հետո էլ մի ջոկատ ուղարկեց մագլցելու
մոտակա լանջերը՝ անտառի ծառերին դիտակետ ստեղծելու համար: Թեև սա կտրված
վայր էր, նա գիտեր, որ հարկավոր էր նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել:
Հարմար դիրքի հասնելու համար խիտ թփուտների միջով ճանապարհ բացելը
զինվորների ջոկատից մի ամբողջ ժամ պահանջեց: Կանգնած բլրի վրա, ճապոնացի
զավթիչները hետ նայեցին խութախորշի երկարությամբ՝ տեսնելու նարնջագույն և
կարմիր արևամուտը խութախորշի մուտքի միջով, մինչև մթնշաղը կիջներ: Դանդաղորեն
լույսն աղոտացավ. գիշերվա ժամը ինն անց էր: Պարզ երկնքում հայտնվեցին առաջին
աստղերը, և մի մեղմ, սառը քամի լիզեց ծառերի գագաթները՝ ալեկոծելով սաղարթը
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նրանց շուրջ: Զինվորները բավականաչափ մացառուտ մաքրեցին դիտակետի մոտ՝
գիշերվա ընթացքում հանգստավայր ապահովելով կանաչ և արծաթագույն փափուկ
պտերի վրա: Կոմոտոն նայեց վեր հիմնական ճամբարից՝ նա հազիվ էր կարողանում
տեսնել զինվորներին դիտակետում:
Տարօրինակ աղմուկն ամենուրեք էր: Զինվորներին անծանոթ ձայներ էին լսվում
թփուտներից: Բացի թռչնի կոչից, որ լույսը մարելու հետ ամենուրեք էր, նրանք կարող էին
լսել սոսափյուն թփերում, ընկնող քարի ձայն, ճռռոց ծառի ճյուղերի մեկը մյուսին
կպչելուց: Մթությունը պարուրեց ճամբարը, բացի խարույկներից:
Կոմոտոն նայեց իր զինվորներին. կրակի առկայծող դեղին լեզուները փոխում էին
լույսի նախշերը նրանց դեմքերին: Մթությունը չէր կարող թաքցնել նրանց մտահոգ տեսքը:
Սա ահարկու տեղ էր:
Հաջորդ առավոտյան զինվորներն արթնացան թեթև, գրեթե քողանման անձրևից, որ
ծանր մառախուղ էր հիշեցնում: Նրանք դեռ անհանգիստ էին անծանոթ միջավայրից, բայց
միևնույն ժամանակ հիացած էին նրա գեղեցկությամբ: Ամեն ինչ այնքան խաղաղ էր թվում:
Հովհարաձև պոչով թռչունները ճախրում էին մի ծառից մյուսը, և մոտակա ծառին նստած
անտես տուի թռչնի գեղեցիկ դայլայլը ողջունում էր անտառին:
Ծառերին և գլաքարերին փաթաթված կանաչ մամուռները շատ զինվորների հիշեցրին
Ճապոնիան: Կոմոտոն ինքն էլ չէր կարողացել վերադառնալ Ճապոնիա մոտ մեկ
տասնամյակ՝ Սիբիրյան տեղակայման մաս լինելուց ի վեր: Նա կարոտել էր հայրենիքը,
բայց գիտեր, որ սա կարևոր խնդիր էր՝ ոչնչացնել թշնամու կառավարությունները: Նրա
հետախույզ

գումարտակը

պատրաստ

էր

ճամբարը

հավաքելու

և առաջանալու

թփուտների միջով, բլուրներով վեր:
Առաջապահ ուղեկալի առաջին ճապոնացի զինվորը գրեթե անձայն ընկավ փափուկ
խոնավ գետնին գրինսթոուն մերիի հարվածից հետո՝ ծանր նեֆրիտե մահակ, որ բարձր էր
գնահատվում տեղացի թխամաշկ մաորիների կողմից: Հաջորդն ընկավ մեկ մետր
հեռավորության վրա թփուտում անտես կանգնած մաորի զինվորի կողմից արձակած

թաիահայի՝ գեղարդի, եզակի հարվածից: Ոչ մի ձայն չարձակվեց, միայն ընկնելու թմփոցը,
երբ զինվորները շրջվեցին տեսնելու ցնցումից լայն բացված աչքերով իրենց ընկերոջը:
Մաորիներն ապրում էին Աոթեարոայում կամ «Երկար սպիտակ ամպի երկրում» մոտ
հազար տարի, և անվախ զինվորներ էին: Մարտիկները թփուտներում ձեռնամարտի
մասնագետներ էին, ճիշտ ինչպես նրանց նախնիներն էին եղել: Նրանց վաշտի մնացած
մասը դիրքավորվել էր ջրից բարձր, ճամբարին նայող դիրքերում, և դեպի խութախորշ
տանող մացառուտի արահետներում: Թեև նրանց վաշտը սակավաթիվ էր ճապոնացի
զավթիչների համեմատ՝ հինգը մեկի, նրանք անակնկալի տարրն ունեին, ծանոթ էին այս
երկրին և ճապոնացիներից վեր գտնվելու առավելությունն ունեին: Նրանք ժամանել էին
գիշերվա ընթացում, երբ թշնամին քնած էր՝ խութախորշի մուտքի մոտ թաքնված
դիտակետից ահազանգ ստանալուց հետո:
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Ականանետի առաջին հարվածն իջավ ճամբարի խարույկին: Պայթյունը փոշու և ծխի
մի հսկայական շատրվան առաջացրեց՝ անձրևելով ներքև դեսանտային նավից իջեցված
զենքերի վրա: Այն դժոխային խառնաշփոթություն պատճառեց:
Կենդանիների արահետով դանդաղորեն շարժվող ճապոնական պարեկախումբը
վախից քարացավ, երբ մաորիների պատերազմական կոչն արձագանքվեց լեռներում:
Մաորի զինվորների տեսքը, ոմանք իրենց վայրագ մշակույթը ներկայացնող հայտնի
պարույրներով և նախշերով ծանր դաջված դեմքերով, սարսափեցրին ճապոնացիներին:
Հենց նրանք շրջվեցին տեսնելու, թե որտեղ էին դևերը՝ գնդակների հեղեղը արահետի մոտ
թաքցված գնդացիրներից հարվածեց զավթիչներին: Այն զինվորները, որ ողջ մնացին
մաորիների հարձակումից, վերադարձան ճամբար, սակայն նահանջի տեղ չկար:
Կոմոտոն բազմաթիվ ականների պայթյուններից մեկից վիրավորված ընկած էր ափին:
Նրա մարդկանցից երկուսը քարշ տվեցին նրա անգիտակից, թույլ մարմինը դեպի
դեսանտային նավ: Միայն մեկ նավ կարողացավ փախչել՝ պատմելու մյուսներին, թե ինչ
պատահեց:
Ճամբարն ու վայրէջքի վայրը գորգապատվեցին ականների պայթյուններից և
գնդացիրների կրակից: Ճապոնական նավը ռադիոյով օգնություն խնդրեց, բայց օդանավը
չէր կարող թռչել խիտ ամպերի միջով: Ճամբարի պաշտպաններն անարդյունավետ
կրակում էին թփուտներում անտես դևերի վրա: Ավելի քան հինգ հարյուր ճապոնացիներ
ընկան և չորս լաստանավ խորտակվեց, քանի որ պաշտպանող խութը Միլֆորդ-Սաունդի
երկայնքով

ականանետների

բաց

թողած

կրակի

հետ

ծուղակ

դարձավ:

Նորզելանդացիների շարքերում ճապոնացիների պատահական արձագանքից միայն
չնչին կորուստներ եղան:

Տաիհոյի հարթակին ճապոնացի հրամանատար փոխծովակալ Ջիսաբուրո Օզավան
ահաբեկված էր: Խաղաղօվկիանոսյան պատերազմի վաթսունամյա վետերանը հայտնի էր
«հրեշ» մականվամբ, քանզի երկու մետր հասակ ուներ և ձվաձև դեմք:
-

Ռիկուգուն Տաիսա Կոմոտո՛: Բացատրե՛ք: Մեր հետախուզական թռիչքները ոչինչ

ցույց չէին տվել: Ոչ մեկի՛, - գոռաց նա՝ հարվածելով իր արդեն վիրավոր սպային այնպես,
որ նա ծնկի իջավ հատակին:
Օզավան Մարիանա կղզիների և Ֆիլիպպինների մոտ հաջողակ առաքելություններից
հետո ուղարկվել էր իր առաջին հանձնարարությամբ դեպի Հարավային Խաղաղ
օվկիանոս: Այժմ նա աղետի առջև էր կանգնած:
«Նրանք իմ գլուխը կկտրեն կամ կուղարկեն Սիբիր», - մտածեց նա:
-

Ես ուզում եմ, որ Դուք նրանց հարված հասցնեք այնտեղ, որտեղ ցավ կպատճառի՝

նրանց սրտին, - ասաց նա՝ մատնանշելով Նոր Զելանդիայի քարտեզին Քուինսթաունի
մոտ:
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-

Նրանց

տեղափոխվե՝լ

ռազմական
նավատորմին

հրամանատարությունը
անհասանելի…,

բայց

միտումնավոր
մենք

նրանց

է

այնտեղ

ուղղակիորեն

կհարվածենք՝ ոչ այս անիծյալ լեռների վրայով, - գոռաց Օզավան:
Երկար, քառասուն ժամ տևած, յոթանասուն կիլոմետր երթից հետո նորզելանդացի
զինվորների երկրորդ վաշտը ժամանեց: Նրանք այնտեղ էին՝ ուղեկցելու գերիներին և
վիրավորներին հետ տանելու դեպի իրենց բազան: Այն դիպուկ կոչվել էր «Դրախտ»,
Ուակատիպու կոչվող «Տ»-աձև խոր լեռնային լճի հյուսիսային եզրի մոտ, Քուինսթաունից
միայն հիսուն կիլոմետր հեռավորության վրա: Մի ալպյան քամի փչեց Ուակատիպու լճի
երկայնքով և մտրակեց ջրի մակերևույթը՝ ստեղծելով ծածանում: Լիճը տեղավորված էր
սնամեջ հովտում շրջակա լեռների միջև՝ գագաթներ, որ գրեթե կորցրել էին ձյունը, որ
ծածկել էր շրջանը ձմռանը:
Տահիվին գիտեր՝ ճապոնացիները կփորձեն վրեժխնդիր լինել Միլֆորդ-Սաունդի
նվաստացման համար: Նրա հիշողությունները Գալիպոլիում ԱՆԶԶԿ-ների համատեղ
պայքարից նույնքան թարմ էին, որքան երեսուն տարի առաջ: Նա նստած էր Սթարդիի և
երկու ազգերի վարչապետների հետ Ուակատիպու լճին նայող փոքր գրասնյակում
Քուինսթաունում: Լճի խոր կապույտ ջրերի երկայնքով անվրդով տեսարանը հակադրվում
էր ափից մոտ երկու հազար մետր բարձրացող Ռեմարկեյբլս կոչվող լեռնաշղթայի կտրուկ
ալպյան ֆոնին:
-

Արդյո՞ք տեսել եք վահանակը, որ նրանք խրել են ժամանակավոր Ավստրալա-

նորզելանդիական կառավարական շենքի բակում, - հարցրեց Տահիվին:
-

Այո, ինչ-որ կատակասեր մեկն է գրել՝ «Դաուն Անդը Նյու Քեփիթլ Էդիֆիս»…

հապավումը «ԴԱՆՍ»…, որ նշանակում է «բութ», - նկատեց փոխծովակալ Սթարդին
ծիծաղելով:
-

Սատանան տանի, համոզված չեմ, որ ես ցանկանում եմ որակավորվել որպես

«բութ», Վերնո՛ն, - քմծիծաղեց Չիֆլին:
-

Լսեք, լսե՛ք, - մեջ ընկավ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ֆրեյզերը: - Այժմ ավելի

լուրջ բաների մասին, պարոնա՛յք: Ճապոնացիները կվերադառնան, համոզված եղեք:
-

Մենք նախապատրաստվել ենք, այնքան լավ, որքան կարող ենք, - հավաստիացրեց

Տահիվին: Ֆրեյզերն ի համաձայնություն գլխով արեց:
-

Մենք նաև մի քանի անակնկալներ ունենք մեր մտքին: Վերնո՛ն, որո՞նք են վերջին

նորութունները «առվից» այն կողմ, - հարցրեց Տահիվին՝ օգտագործելով Թասմանյան ծովի
տեղական անվանումը:
-

Մենք կանգնեցրել ենք դեպի Սիդնեյ ճապոնացիների առաջխաղացումը Նյուքասլի

մոտ, բայց նրանց ծովային հարձակումները ծանրորեն վնասել են երկու քաղաքներն էլ, և
նույնիսկ Կանբերրան է օդային ռմբակոծության ենթարկվել:
-

Ինչ լավ էր՝ մենք Ձեզ դուրս հանեցինք մայրաքաղաքից, վարչապե՛տ, - հիշեցրեց

Սթարդին:
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-

Այո, Վերնո՛ն, ինչքան էլ, որ ես գործողությունն անընդունելի էի համարում, դա

խելացի որոշում էր:
Ավելի ուշ այդ շաբաթ, Տահիվին, Դրախտի մոտ լճի ափամերձ տարածքի երկայնքով
զբոսնելիս, լսեց Կավանիշի հիդրոինքնաթիռների ձայնը մինչև նրանց հայտնվելը: Նա
շտապեց տեսնելու ինչ տեսակի օդանավեր էին դրանք՝ նայելով ատամնաձև լեռնշղթայի
ուղղությամբ

արևմուտքում,

որտեղից

լսվում

էր

աղմուկը:

Տասներկուսն

էին,

յուրաքանչյուրը 62 զինվոր կրող, անցնելով ռազմաճամբարի կողքով՝ անտեղյակ այնտեղ
գտնվող դիտակետի մասին: Գլխավերևում երկու ավիակիրներից ավելի քան հարյուր
կործանիչներ և ռմբակոծիչներ բզզացին տեսահորիզոնում: Թվաց՝ միայն մի քանի րոպե
անցավ, մինչև երկինքը սկսեց լցվել պարաշյուտների գծերով, որոնք նետվում էին
Միցուբիշի Կայ-57 տրանսպորտային օդանավից Այն թռել եկել էր Սիդնեյի հյուսիսում
Նյուքասլի

նոր բռնագրավված ավիաբազաներից՝ անցնելով ամբողջ ճանապարհը

Թասմանյան ծովով: Յուրաքանչյուր ոք գիտեր, որ ճապոնացիները գալու էին, բայց ոչ
այսպես վճռական ձևով:
Միլֆորդ-Սաունդի մոտ Տաիհոյի կրող տախտակամածին քամին սկսեց ոռնալ:
Օզավան դուրս նայեց իր կամրջակի պատուհանից դեպի արևմուտք, և միայն խավար
տեսավ: Պետք է որ պայծառ ամառային օր լիներ, սակայն նավատորմը ստիպված էր
նախապատրաստվելու մոտալուտ փոթորկին: Սա «ոռնացող քառասունականներն» էին,
որտեղ բքաբեր քամիները կարող էին մտրակել մեկ ակնթարթի նախազգուշացմամբ,
նույնիսկ տարվա այս եղանակին:
Ուժգին ալիքները դժվարություն էին ստեղծում նաև փոքր ականանավի համար, բայց
դրանք նաև օգնեցին նրան աննկատ մոտենալ ավիակրին: Մինչև ճապոնացի պահակները
նկատեցին նավը, այն ավելի ցածր դիրքում էր, քան ավիակրի հրանոթները կարող էին
թեքվել: Օզավան գոռաց իր անձնակազմի վրա արձագանքել: Սա սովորական ականանավ
չէր՝ այն լցված էր պայթուցիկներով: Երկու հոգուց բաղկացած անձնակազմը փչովի
լողաններով դուրս թռավ տախտակամածից Տաիհոյի հետ բախումից անմիջապես առաջ,
որ ցնցող պայթյունով անցք էր առաջացրել նրա կողին:
Միևնույն ժամանակ, լեռներում՝ Ուակատիպու լճի երկու կողմում թաքցված
հակաօդային

զենքերը

կրակ

բացեցին՝

կենտրոնանալով

դանդաղաշարժ

հիդրոինքնաթիռների վրա: Առաջինին հաջողվեց վայրէջք կատարել՝ ջրի մի մեծ շիթ
առաջացնելով և շարժվեց դեպի նեղ ափագիծը: Ճապոնացի զինվորները «բանզայ»
գոռալով դուրս թափվեցին, բայց շատ արագ հնձվեցին, քանզի ընկան սպասող ԱՆԶԶԿ
զինվորների կրակահերթի տակ: Երկրորդ և երրորդ հիդրոինքնաթիռները հարված
ստացան օդում, իսկ չորրորդը, վայրէջք կատարելուց հետո, ուղղակի հարված ստացավ:
Ճապոնացի պարաշյուտիստները սկսեցին ցամաք իջնել, բայց քամին ցրում էր նրանց:
Ասպատակող Զերոներն ու Էյչիները, աջակցելով վայրէջք կատարող զինվորներին, ընկել
էին կրակի տակ, և որոշ ժամանակ թվում էր, թե նրանք հաջողության էին հասել՝ թշնամու
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բացահայտ քանակից ելնելով: Երբ հիդրոինքնաթիռները վայրէջք կատարեցին ու
հեռացան, հակաօդային զենքերը սկսեցին մարզվել մասնավորապես Էյչիների վրա: Հետո
հակաօդային զենքերը լռեցին:
Հյուսիսամերիկյան Փ-51 Մուստանգների ավիաջոկատը հայտնվեց հորիզոնում՝
արծաթյա, շողշողացող, ասես մահացու փամփուշտներ: Պատերազմի թռչունները
թաքնվել էին մի փոքր օդանավակայանում՝ Վանակա կոչվող լճի մոտակայքում, իրենց
արագությամբ միայն չորս րոպե թռիչքային ժամանակ դեպի Քուինսթաունի հյուսիս:
Կործանիչները Խաղաղ օվկիանոսի մյուս կողմից բերել էին պահակախմբով Նոր
Զելանդիայի և Ավստրալիայի կառավարությունների պահանջով: Չնայած սակավաթիվ,
ճապոնական

Զերոների համեմատ այս օդանավերն ունեին առավել գերազանց

արդյունավետություն:
Դաշտային հեռախոսը, որ գտնվում էր փոքր սեղանի վրա, զնգաց: Դա կազմում էր
Պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր վրան-գրասենյակը Դրախտում, բայց գոնե
այն լճի հիասքանչ տեսարանն ուներ:
-

Վարչապե՛տ Ֆրեյզեր, ես կարող եմ զեկուցել, որ մենք մեկ ավիակիր ենք

խորտակել… Տաիհոն: Նավը ծակվել էր, և հետո ալիքների կողմից ողողվել. կարծում ենք՝
բոլոր ձեռքերը կորած են: Ականանավի անձնակազմը նաև տեսել է, որ մյուս ավիակիրը՝

Զուիկակուն,

փոթորկի

պատճառով

մարտիկների

մի

մասին

է

կորցրել

իր

տախտակամածից:
-

Ի՞նչ պատահեց նրանց, Ջո՛րջ… նկատի ունեմ ականանավի անձնակազմին:

-

Մենք կարողացանք դուրս հանել մեկին՝ օգտագործելով ճապոնական նավակը, որ

զավթել էինք Սաունդում, բայց դժվար էր նրանց գտնելը փոթորկի ժամանակ և մյուս
նավաստուն կորցրինք:
-

Արյունո՛տ հերոսներ, ահա թե ինչ են նրանք: Ես նրանց կպարգևատրեմ սրա

համար: Գիտե՞ս՝ ճապոնացիները փոթորիկ էին կանչել, որ փրկել էր նրանց մոնղոլներից,
աստվածային քամի՝ կամիկաձե:
-

Ոչ պարո՛ն, դա չգիտեի… բայց այն հաստատ օգնեց մեզ:

-

Իսկ Դրախտը՞: Որևիցե՞ վնաս:

-

Մենք որոշակի վնասվածքներ ենք կրել ռումբերից, բայց ոչինչ չկա, որ

չկարողանանք

վերանորոգել:

Հակաօդային

զենքերով

և

Մուստանգներով

մենք

կարողացանք շարքից հանել նրանց օդանավերի մեծ մասը: Չեմ կարծում, որ նրանք
կվերադառնան մի որոշ ժամանակ, հատկապես այժմ, երբ նրանք գիտեն՝ մենք բավարար
օդային պաշտպանություն ունենք:
-

Ես վաղը ժողով կհրավիրեմ միացյալ կառավարության բոլոր բարձրադիր

պաշտոնյաների մանակցությամբ: Դու շատ ճիշտ էիր՝ առաջարկելով տեղափոխությունը
Քուինսթաուն որպես նախազգուշական միջոց: Ազգը երախտապարտ է քեզ և քո
մարդկանց, Ջո՛րջ:
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ԳԼՈՒԽ 24: ՎՃՌԱԿԱՆ ԳՐՈՀ
Աբրահամը վեր թռավ քնից: Լսվում էր ոռնացող տագնապի ձայնը: Չնայած
փայտացնող ցրտին՝ նա գլուխը դուրս հանեց Մանհեթեն կղզու իր բնակարանի
պատուհանից: Միայն Նյու Յորքի շենքերի աղոտ լույսերն էին երևում վաղ առավոտյան
խավարի մեջ, ուրիշ ոչինչ:
-

Նդայա, լսո՞ւմ ես դա: Բրոնքսից է գալիս:

-

Ի՞նչ… Ի՞նչ է դա, տագնա՞պ, – հարցրեց քնաթաթախ Նդայան, քանզի դեռ

առավոտյան ժամը երեքն էր:
Մոտակա օդային հարձակման տագնապի կաղկանձոցը սկսեց, և Նդայան արագ
նստեց:
-

Աբրահա՛մ… Ի՞նչ է կատարվում:

Առաջին

ռումբերն

ընկան

ուժեղ

ցնցումով՝

թափահարելով

բնակարանը

և

խորտակելով գրապահարանը՝ հատակին գցելով Նդայայի բոլոր գրքերը: Նրա մտքում
ակնթարթորեն հայտնվեց տեսարանը, երբ Մարկը պառկած էր Լոնդոնի իրենց
քարուքանդ եղած բնակարանում՝ փոշին ու կեղտն ամենուրեք: Նա ցնցված գոռաց, բայց
հաջորդ պայթյունը խլացրեց նրան:
-

Հանգիստ, սիրելի՛ս, մենք լավ ենք,- ասաց Աբրահամը ու վազելով գրկեց դողացող

Նդայային:
Միայն մի քանի թաղամաս հեռու ծխի ամպը մի շենք կլանեց: Ավելի բարձրաձայն
պայթյուններ ալեկոծվեցին օդի միջով՝ աստիճանաբար հեռու շարժվելով: Ինչպես որ
արագ սկսվել էր, այնպես էլ արագ սարսափը դադարեց:
Աբրահամը կանչեց Նդայային պատուհանին մոտ, որտեղից նա նայում էր գիշերային
երկնքին:
-

Սիրելիս, արի՛, ես Նյու Ջերսիի ուղղությամբ երկնքից ընկնող լույսի հետքեր եմ

տեսնում…
-

Ինչե՞ր են այս թափվող բազմերանգ օբյեկտները: Օդանա՞վ է, – հարցրեց Նդայան`

արդեն հանդարտված:
-

Կարող է պատահել… Հուսով եմ՝ այն մեկն էր, որ այս ռումբերը բաց թողեց:

-

Աբրահա՛մ, արի՛ լսենք, թե ռադիոյով ինչ են ասում:

Հին շագանակագույն Բակելիտ ռադիոն դժվար էր լսելը, երբ Աբրահամը ճիշտ ալիքն
էր փնտրում: Նդայան և Աբրահամը նստել էին անշարժ՝ առանց դադարի ժամերով լսելով:
-

Հետաքրքիր է՝ ի՞նչ օդանավեր էին,- հարցրեց Աբրահամը:

Ասես նրան պատասխանելով՝ ռադիոն թնդաց հայտարարությամբ.
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-

Միացյալ Նահանգների Օդային ուժերը հաղորդեցին…, որ Նյու Յորքի վրա օդային

հարձակումն իրականացվել է մի զույգ չորս շարժիչանի Ֆոկե-Վուլֆ ՖՎ-200 Քոնդոր
ռմբակոծիչների կողմից:
-

Աստվա՜ծ իմ… - մրմնջաց Նդայան:

-

Նրանք պետք է որ իրենց տիրույթի սահմանագծում լինեին, - ասաց մեկնաբանը, -

ամենայն հավանականությամբ, նրանք եկել էին Իսլանդիայում զավթած բազայից. Օդային
ուժերը չեն տեղեկացրել, թե որտեղից էին նրանք եկել: Բայց մենք կարող ենք ասել ձեզ,
սիրելի՛ ռադիոլսողներ, որ չնայած Քոնդորներից մեկը կարողացավ բաց թողնել իր
ռումբերը և փախչել, մյուսը խփվեց ամերիկյան Փ-51 Մուսթանգ կործանիչի կողմից: Մյուս
անգամ գերմանացիները Միացյալ Նահանգների վրա հարձակվելուց առաջ կրկնակի
անգամ կմտածեն …
-

Սիրելի՛ս, դա, հավանաբար, այն էր, ինչ մենք տեսանք… երբ նրանք ռումբը գցեցին:

Նդայան անհանգիստ տեսք ուներ:
-

Նրանք փորձում են բարոյազրկել մեզ, համոզված եմ: Գիտեմ դա, երբ անցա

Ատլանտյան օվկիանոսով, այնպես ապահով զգացի՝ այդ ամբողջ ջրով մեր միջև: Այժմ ոչ
ոք չի կարող ապահով զգալ:
Ռադիոյով լսվեց Վոն Մոնրոյի «Թող ձյո՜ւն գա, թող ձյո՜ւն գա» երգը՝ անդրադառնալով
ձմռան օրերին: Երբ վերջին նոտաները մարեցին, մի մարդ կառավարությունից մեկ այլ
ցնցող հայտարարություն կատարեց:
-

Ասես Նյու Յորքի ռմբակոծումը բավական չէր, նավատորմը հենց նոր հաղորդեց,

որ նրանք կանխարգելել են մեկ այլ հարձակում քաղաքի վրա, այս անգամ Նորվեգիայում
տեղակայված սուզանավերի կողմից արձակվող հրթիռներից: Անհավատալի է, տիկնա՛յք
և պարոնա՛յք… սա կարծես հոլիվուդյան ֆիլմից հատված լինի՝ համաձայնեցված օդային
և

ծովային

հարձակում:

Նավատորմը

շնորհակալություն

է

հայտնում

Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալներին, որ առաջինն են բացահայտել
սպառնալիքը՝ լրտեսին հարցաքննելուց հետո:
Հաղորդավարը դանդաղ և դրամատիկ ձայնով նկարագրեց վերջին 24 ժամվա
ընթացքում Ատլանտյան օվկիանոսում խաղացված «մուկն ու կատուն» խաղը: Ամերիկյան
և բրիտանական ռազմածովային նավերը հուսահատ փորձում էին գտնել գերմանական
սուզանավերը:
-

Սիրելի՛ ուկնդիրներ, նավատորմը հայտնել է մեզ, որ իրենց «Արցունքի կաթիլ»

կոչված գործողության արդյունքում հինգ գերմանական սուզանավ է խորտակվել: ԱՄՆ
Ատլանտյան նավատորմին աջակցում էին Արքայական նավատորմի մի քանի նավեր:
Ներկա պահին, իրենց փորձից Ատլանտիկայի ճակատամարտում, Դաշնակիցները
բավականին հմուտ են սուզանավեր որսալու մեջ… Նրանք ստիպված էին արագ գտնել
թշնամուն, մինչև նրանք բաց կթողնեին իրենց մահացու Վի-1 «թռչող ռումբերը» Նյու Յորքի
ուղղությամբ:
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-

Ես տեսա, թե ինչ արեցին այս Վի-1-երը: Մենք դրանց «մրջնառյուծի թրթուրներ»

էինք անվանում: Զվարճալի անուն, բայց…
Նդայան ներքև նայեց: Նրա դեմքը կնճռոտվեց զգացմունքներից:
-

…զվարճալի ոչինչ էլ չկար. սարսափը, Աբրահա՛մ: Ես կորցրի Մարկին այդ

ռմբակոծությունից… թրթուրից չէ, բայց դրանք շատ շատերի սպանեցին, և դրանք
սարսափեցնում էին մեզ:
-

Ամեն ինչ նորմալ է, սիրելի՛ս: Գերմանացիներն այսօր մի լավ «ծեծ կերան»:

Ամերիկացիները ներկա պահին բավականին հզոր Ատլանտյան ռազմածովային ուժեր
ունեին, հատկապես ավելացնելով

բրիտանական

Էնսոն գծանավի հզորությունը:

Խաղաղօվկիանոսյան պաշտպանությունն ավելի մտահոգիչ էր՝ բազմաթիվ ամերիկյան
նավերի կորստով Փերլ Հարբորում:
Հաջորդ օրը Փիթերն այցելեց Նդայային և Աբրահամին նրանց բնակարանում: Նա
հագել էր հաստ ձմեռային պիջակ՝ եղանակին ոչ համապատասխան ուշ ձյունից
առաջացած ցրտից պաշտպանվելու համար, որ ծածկել էր նրա գլխարկն ու ուսերը ձյան
փաթիլներով: Նա վճռական տեսք ուներ, և ուսից էլ մի ազատ, մոխրագույն պայուսակ էր
կախված:
-

Սիրե՛լի Նդայա, եկել եմ զգուշացնելու, որ հեռանում եմ:

Աբրահամը հայտնվեց Նդայայի հետևից՝ գրկելով նրան, հետաքրքրված, թե ինչ էր
տեղի ունենում:
-

Ի՞նչ նկատի ունես, Փիթե՛ր, – հարցրեց Նդայան:

-

Կանադան իմ կարիքն ունի, և ես իմ ներդրումը պետք է անեմ: Ների՛ր Նդայա: Ես

գիտեմ ինչպես որսալ և կարող եմ ռուսերեն խոսել, այնպես որ նույնիսկ երեսունութամյա
ակադեմիկոսը կարող է օգտակար լինել:
-

Մենք զարմացած չենք, իսկ քո հետազոտությո՞ւնը, Փիթե՛ր, – հարցրեց Աբրահամը:

-

Գիտեմ, Աբրահա՛մ: Ես այս մասին շաբաթներ եմ մտածել: Իմ հետազոտությունն

այնքան էլ կարևոր չէ, ինչպես քոնը՝ Նդայա: Կարևորն այն է, որ ես նպաստեմ այս
ջանքերին իմ ուրույն ձևով:
Նդայան տխրեց, բայց գիտեր, որ Փիթերը լուրջ անձնավորություն էր, և եթե մի անգամ
կայացրել է որոշումը, ապա ապարդյուն է փորձել փոխել այն:
-

Փիթե՛ր, մտահոգված եմ: Աբրահամն ու ես անհանգիստ կլինենք քեզ համար, այժմ,

երբ պատերազմը մեր դուռն է թակել:
-

Գիտեմ՝ գերմանացիները ռմբակոծել են Նյու Յորքը, բայց չեմ հավատում, որ նրանք

հաջողության կհասնեն մեզ ծնկի բերելու մեջ: Դու այստեղ ապահով կլինես, և Աբրահամն
էլ լավ մարդ է… Ես կվերադառնամ ստուգելու քո քիմիական բաղադրիչները, - կատակեց
Փիթերը:
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Նդայայի աչքերն արցունքակալվեցին: Նա տեսնում էր, որ Փիթերը հաստատակամ էր՝
ելնելով նրա մռայլ դեմքից, և նա նախկինում էլ նշել էր այդ մասին՝ իրեն մի փոքր
անպիտան զգալով պարապ նստած Նյու Յորքում:
-

Ես տեսնում եմ՝ դու կայացրել ես որոշումդ, Փիթե՛ր, բայց խնդրում եմ, զգույշ եղիր:

-

Եթե ես կարողացել եմ կենդանի մնալ Արկտիկայում, ապա այլ վայրերում էլ

կգոյատևեմ: Լավ, ես տիպված եմ գնալ: Պետք է գնացքին հասնեմ: Վանկուվեր հասնելուն
պես կգրեմ:
-

Բարի ճանապարհ, Փիթե՛ր: Մենք քեզ կկարոտենք:

Փիթերը փաթաթվեց իր երկու մոտ ընկերներին: Մեկ օրից նա իր ճանապարհին էր
դեպի Վանկուվեր՝ կրկնելով առաջին անգամ Նյու Յորք ճամփորդելու իր քայլերը:
Փիթերի մեկնումը ստիպեց Նդայային մտածել իր սեփական ապագայի մասին, որ
արդեն մի քանի տարի դանդաղ ընթանում էր Նյու Յորքում: Ռմբակոծության ցնցումից
հետո՝ Նդայան որոշեց թարմացնել իր ջանքերը: Չնայած իր վհատությանը՝ նա գիտեր, որ
մոտ էր բեկումնային պահին, ուստի որոշեց թույլտվություն խնդրել տեղափոխելու իր
հետազոտությունը մի վայր, որտեղ կարելի էր գտնել ավելի հազվադեպ բույսեր, և
համաձայն Օռլանդոյի, նրանց առավել հզոր դեղերի իրական աղբյուրը՝ Վենեսուելայի
թաքնված լեռները:
Վաշինգտոն Դի Սիում մառախլապատ, ցուրտ օր էր: Թրումենի սենյակ մտնելու հետ
բոլորը ոտքի կանգնեցին, հետո նստեցին կաղնու փայտից սեղանի շուրջ:
Մարջանների ծովի ճակատամարտում Ջեքի արտակարգ ջանքերի և անցած տարվա
ընթացքում Միացյալ Նահանգների նավատորմին աջակցելու համար՝ Չիֆլին հրամայել
էր, որ նա ճանաչվի՝ ստանալով ծովակալի կոչում:
-

Ողջույն բոլորին: Սա կարևոր օր է մեր երկրի պատմության մեջ: Մենք

աննախադեպ չարիքի դեմ ենք կանգնած՝ մի վտանգ, որ, ինչպես գիտենք, կարող է
սպառնալ մեր ազատությանը:
-

Պարո՛ն նախագահ, պատիվ է այստեղ գտնվելը Սպիտակ տանը:

-

Ծովակա՛լ Թոմփսոն, ես գիտեմ դա Ձեր սովորությունն է համեստ լինել… և, թվում

է, իմ հանդիպած բոլոր ավստրալիացիների, բայց Ամերիկան Ձեզ նման մարդկանց
կարիքն ունի… քաջարիների, որ գիտեն ինչպես հաղթել ճապոնացիներին:
-

Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, - Ջեքն աչքի անցկացրեց սենյակը՝ իր

կապույտ ու ոսկե վարագույրներով և տպավորիչ բյուրեղյա ջահով: Նա սովորաբար
բավականին հանգիստ մարդ էր, և այժմ էլ փորձառու մարտիկ, բայց այնուամենայնիվ
տարօրինակ կերպով անհանգիստ էր:
«Միգուցե պաշտոնական պահի համար եմ այսքան անհանգիստ»:
-

Պարոնա՛յք, մենք գիտենք, որ մեր քաջ նավաստիները և օդաչուները ծանր

կորուստներ ունեցան Մարջանների ծովի ճակատամարտի ընթացքում՝ կորցնելով

Աքիլեսը, Ավստրալիան, Հոբարտը, Միդվեյը և Ջեքի Կանբերրան: Ի շնորհիվ նրա
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հարձակման խիզախության, այն ավարտվեց Դաշնակիցների հաղթանակով բազմակի
գերակշռող թշնամու դեմ: Ճապոնացիները կորցրեցին երեք ավիակիր՝ Ակագին, Կագան
ու Շոկակուն, ինչպես նաև չորս հածանավ խորտակվեց: Դժբախտաբար, ճապոնական
նավատորմը

դեռևս

հեշտությամբ

քանակապես

գերազանցում

է

մեզ

Խաղաղ

օվկիանոսում: Որպես միակ գործող ավիակիր միայն Էնթերփրայզն է ողջ մնացել:
Ջեքը մի փոքր գզգզված տեսքով նստեց. ձախ թևն իր անցած փորձությունից դեռ
վիրակապված

էր:

Նավատորմի

ծովակալ

Չեսթեր

Նիմիցը

և

Կենտրոնական

հետախուզական գործակալության տնօրեն փոխծովակալ Ռոսքոու Հիլենքոթերը նստած
էին նախագահ Թրումենի մի կողմում՝ Խաղաղ օվկիանոսի քարտեզն էլ փռված էր նրանց
միջև

նախագահական

սեղանի

վրա:

վաթսունվեցամյա

հինգաստղանի

անձնավորություն

ներգաղթած

Նիմիցը

ծովակալ

էր

գերմանական

ուժեղ,

արծաթագույն

Տեխասից,

ընտանիքից,

մեկ
որ

այլ

մազերով
կարևոր

առաջնորդում

էր

ամերիկյան պատերազմական փորձն ընդդեմ Առանցքի երկրների:
-

Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ, բայց համոզված չեմ, թե ինչպե՞ս կարող եմ

օգնել: Ես նավաստի եմ առանց նավի:
-

Մենք պատրաստվում ենք մի ամերիկյան հածանավ անվանակոչել ԱՄՆՆ

Կանբերրա, ի պատիվ ձեր գծանավի: Սա առաջին անգամ է, որ ամերիկյան նավատորմի
պատմության մեջ նավն անվանակոչվում է արտասահմանյան նավի պատվին:
-

Պարոն նախագահ, դա իսկապես մեծ պատիվ է:

-

Դա դեռ ամենը չէ: Մենք ուզում ենք Դուք լինեք նավապետը:

Ջեքն ապշած էր՝ ավստրալիացին յանկիների նավը նավարկո՞ղ:
«Դժվար է պատկերացնել», - մտածեց նա:
Նիմիցը առաջ թեքվեց և ձեռքը դրեց Ջեքի ուսին:
-

Ծովակա՛լ Թոմփսոն… դեմ չեք լինի՞, եթե Ջեք կոչեմ Ձեզ: Մենք գիտենք, Դուք

ամիսներ եք անցկացրել վերականգնվելու համար, բայց մենք նաև գիտենք, որ Դուք
հասկանում եք ճապոնացիների մարտավարությունը և նրանց նավերը…, և մենք
կցանկանայինք, որ Դուք կամավոր օգնեիք մեզ պաշտպանել Ամերիկան:
Հիլենքոթերը ավելացրեց իր մտքերը.
-

Ջե՛ք, մենք մի քանի թանկարժեք նավ ունենք մնացած, որոնք կարող են սպառնալ

ճապոնացիներին, բայց մենք մեր մտքին մի բան ունենք՝ գաղտնի զենք: Մենք ցանկանում
ենք՝ Դուք օգնեք մեզ մեր պաշտպանողական ծրագրերում:
-

Իհա՛րկե ծովակալ, ինչով կարող եմ, կօգնեմ:

Ջեքը ճառագայթեց հաճույքից՝ մտածելով համեստ ծագմամբ նավաստու մասին
Ավստրալիայից, որից օգնություն էր խնդրում աշխարհի զարգացող գերտերությունը: Նա
մտածեց իր ընկեր Ջոնիի մասին, որ իր կյանքը տվեց ՆՄԱՆ Կանբերրայի գոյատևման
համար՝ կանգնելով ընդդեմ ճապոնացիների հզորության Մարջանների ծովում:
«Ջոնին հպարտ կլիներ՝ իմանալով, որ Միացյալ Նահանգները պատվում է իր նավը»:
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-

Ինձ մեկ կամ երկու շաբաթ է հարկավոր ծրագրեր կազմելու համար, որոնք կարող

են առավելագույն ձևով օգտագործել մեր առկա ռեսուրսները:
-

Գերազանց է, Ջե՛ք, շնորհակալություն, - ասաց Թրումենը: - Խնդրում եմ

համագործակցեք Նավատորմի ծովակալ Նիմիցի հետ ծրագրերի համար, և տնօրեն
Հելինքոթերն էլ կտեղեկացնի Ձեզ զենքի մասին:
Երկու

շաբաթ

անց,

պատմելով

Նիմիցին

Ամերիկայի

պաշտպանության

իր

առաջարկած ծրագրի մասին, Ջեքը զարմացավ նրա արձագանքից:
-

Կատակո՞ւմ եք: Դա այնքան խենթ գաղափար է, որ միգուցե գործի: Համոզվա՞ծ եք:

Դա վտանգավոր է, ինչպե՞ս է դա հնարավոր:
Ջեքը ժպտաց: Նա գիտեր՝ ամերիկացիները սիրում էին համարձակ ծրագրեր, և բացի
դա էլ, նրանք ոչինչ չունեին կորցնելու տվյալ հանգամանքներում, քանի դեռ ամեն ինչ
ճշգրտությամբ համաձայնեցված էր: Դա վտանգավոր էր: Լավագույն արդյունքի համար
բոլոր տարրերը պետք է իրենց օգտին լինեին:
-

Սա միակ ճանապարհն է վստահ լինելու համար, որ նրանք հեռացել են խմբովի:

Նրանք Մարջանների ծովի հարձակումից հետո դժոխքի նման կատաղած կլինեն և
պատրաստ կլինեն սրան, - ընդգծեց Ջեքը:
-

Համաձայն եմ: Նրանք կմտածեն, որ մենք փորձում ենք ևս մեկ անգամ զարտուղի

հարձակում իրականացնել, և դա կկենտրոնացնի նրանց այն մտքի վրա, որ դա ծովային
հարձակում է:
-

Պարո՛ն, Կանբերրան պատշաճ վերազինելու համար ես մեծ օգնության կարիք

ունեմ: Խնդիրն իրականացնելու համար այն պետք է մեծ փոփոխության ենթարկվի:
-

Դուք կստանաք Ձեզ անհրաժեշտ ռեսուրսները, ծովակա՛լ: Սակայն ընդամենը վեց

շաբաթ ունեք…
-

Այո, պարո՛ն: Մենք կանենք հինգի՛ ընթացում:

Տոկիոյում, Թոջոն հիշեց, որ 1853թ.-ին ամերիկյան նավատորմն չորս սև, ածուխ
արձակող ռազմանավերով դեպի Տոկիոյի նավահանգիստ էր ուղարկել կոմմոդոր
Փերրիին: Հարձակվելու սպառնալիքը, եթե Ճապոնիան չբացեր առևտուրն Արևմուտքի
հետ, գործեց: Մինչ այդ՝ երկու դարի ընթացքում, Ճապոնիան փակ միջնադարյան
հասարակություն էր եղել՝ ղեկավարվող սամուրայ ռազմամոլներով, բայց հանկարծակի
դուռը դեպի արտաքին աշխարհ ստիպողաբար բացվել էր:
Սկզբում ցնցումը նոր պարադիգմից դժվար էր ճապոնացիների համար, հատկապես
նվաստացուցիչ գիտակցումը, որ իրենց ազգն այնպես առաջընթաց չէր, ինչպես Արևմտյան
երկրներից շատերը: Որքան էլ զարմանալի էր, այս ցնցումն ազդակ էր, որ մղեց
Ճապոնիային դեպի դրամատիկական մոդերնացման: Այժմ, գրեթե հարյուր տարի անց,
Թոջոն պատրաստվում էր ուղերձ ուղարկել Ամերիկային՝ մենք այժմ գերազանցում ենք
ձեզ:
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Նոր Զելանդիայի աղետը Տաիհոյի կորստի հետ և դիմադրությունը Հնդկաստանում
ոտնատակ էին տվել ճապոնացիների հպարտությունը, բայց վարչապետ Թոջոյի աչքերը
համառորեն կենտրոնացած էին մեծ մրցանակին: Միայն քսանութ ամիս առաջ
ճապոնացիներն արձակեցին իրենց ռազմածովային բլիցկրիգը Փերլ Հարբորի վրա: Այդ
ժամանակից ի վեր նավատորմը մաքրեց դիմադրության մեծ մասը և վերահսկում էր
գրեթե ամբողջ Խաղաղ օվկիանոսը: Թոջոն վստահ էր, որ ամերիկացիները նրա կարթի
վրա էին:
Կանգնած Յամատո առաջատար նավի կամրջակին՝ մի հպարտության ալիք
բարձրացավ Յամամոտոյի մեջ, երբ աշխարհի հզորագույն ռազմանավն առաջ շարժվեց
դեպի իր հաջորդ հաղթանակը. Ավստրալիան միայն նախավարժանք էր: Յամատոն և նրա
վերանորոգված քույր նավ Մուսաշին, ճապոնական նավատորմի հիմնական մասի հետ
մեկտեղ,

այժմ

հասնում

ամերիկացիներին

Ասիայի

էին
և

Միացյալ

Նահանգների

Ավստրալիայի

զգացած

Արևմտյան
հզորության

ափին՝

տալու

նույն

դասը:

Ճապոնացիները մտադրված էին հողին հավասարեցնել Սան Դիեգոն, Լոս Անջելեսն ու
Սան Ֆրանցիսկոն և թակարդի մեջ գցել ամերիկյան Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի
մնացորդները, որ Փերլ Հարբորից Կալիֆորնիա էին փախել: Նա ցույց կտա մեկ անգամ և
բոլորին, որ ազգն է ղեկավարում Խաղաղ օվկիանոսի ալիքները:
Կալիֆորնիացիները կնկատեին Սանտա Անայի ուժեղ քամիների գերազանցությունը,
որ ապրիլ ամսին փչում էին Մոջավ անապատից Սիերա Նևադայի լեռներով և
քարանձավներով դեպի ափամերձ տափաստանները: «Գրողի տարած» քամիները չոր էին
ու հոգնացուցիչ, և պատճառ էին դառնում ինքնաբուխ հրդեհների, երբ մարդիկ
հիմարաբար խարույկներ էին վառում զով գիշերներն անցկացնելու համար: Բայց հիմա
քամիները որոշիչ դեր կխաղան պաշտպանական ծրագրում:
ԱՄՆՆ Կանբերրան ազատվել էր ամբողջ ավելորդ քաշից և արագաշարժ էր, միգուցե
երեսունհինգ հանգույց՝ բավական ցանկացած առաջատար նավից առաջ ընկնելու համար:
Նույնիսկ հրանոթները փոխարինվել էին շինծու փայտե նմանակներով՝ ծածկված
կտավով, տալով բացակայող հիմնական զենքի տեսքը՝ ինքնաթիռներին հիմարացնելու
համար:

Ջեքն

անձամբ

վերահսկում

էր

վերաձևավորումը,

որպեսզի

այն

համապատասխաներ իր ծրագրին: Դա կարող էր խենթություն լինել, և այժմ ժամանակն
էր պարզել դա:
Ջեքը հորիզոնում մի անծանոթ ավիակրի հետ մեկտեղ կարող էր տեսնել Յամատոն և

Մուսաշին: Նրա դեմքը լի էր ցնծությամբ: Հանգամանքները տարբերվում էին նախկինից,
երբ դեմ էր դուրս եկել հսկայական հիմնական նավերին. այժմ վստահությունը հոսում էր
յուրաքանչյուր երակով: Ուոլթ Դիսնեյի աֆրիկա-ամերիկյան երգիչ Ջեյմս Բասկեթի «Զիփ-

ա-Դի-Դու-Դա» երգը բարձրաձայն լսվում էր խորապատկերում: Ջեքը համատեղ երգում
էր, չնայած ոչ այնքան համահունչ:
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«Սա Ջոնիի և մյուս բոլոր տղաների համար է, որ տուն չվերադարձան: Այս սրիկաները

մի սարսափելի անակնկալի են հանդիպելու…»:
Նա գիտեր, որ Ջոնին հպարտ կլիներ այս պահով՝ ընդունելով թշնամուն կռվարար
կեցվածքով:
-

Իմ, օ՜, իմ, ինչպիսի հրաշալի օր…

Ջեքը շրջեց ԱՄՆՆ Կանբերրան մոտեցող գծանավի ուղղությամբ, և ողջույնի առաջին
հողմապտույտը ժայթքեց նրա նավաքթի աջ կողմում, քանի որ ճապոնացիները փորձեցին
կանգնեցնել նրա ներխուժումը: Նակաջիմա Քեյթ օդանավերի երամը հայտնվեց՝
սուզվելով դեպի ծովի մակարդակը, որ կարողանային բաց թողնել իրենց մահացու
տորպեդները: Ճապոնական նավատորմն այս անգամ նախապատրաստված էր այն
հարձակմանը, որ նա իրագործեց Մարջանների ծովում: Այն անմիջապես փոխեց
ուղղությունը հարձակվելու հածանավի վրա՝ իրենց նավերը ճակատային մասով ուղղված
դեպի Կանբերրան, տորպեդների համար ավելի փոքր թիրախ ներկայացնելով: Յամատոյի
զանգվածային նավաքիթը բարձացավ ջրերի դեմ՝ առաջացնելով մի հսկա ալիք, երբ
գծանավը ճանապարհ էր բացում դեպի թշնամու նավը, որ բավականաչափ հիմար էր
գտնվել՝ մարտահրավեր նետելով ճապոնական նավատորմին:
Մոլեգնած

ԱՄՆՆ

Կանբերրան

մաքսիմալ

արագությամբ

կարճացրեց

հեռավորությունն իր և Յամատոյի միջև մինչև 7000 մետրի: Ջեքը տեսնում էր, որ Քեյթերը
չարագուշակորեն որսում էին իր ուղին աջ կողմից: Առաջին տորպեդը արձակվեց ջրի մեջ,
վայրկյաններ անց՝ մյուսները:
-

Երեք, երկու, մեկ… նետե՛լ խարիսխը: Կտրուկ ձա՛խ, - հրամայեց Ջեքը:

Կամավորներից

բաղկացած

նրա

փոքրաթիվ

անձնակազմը

պայքարում

էր

արագընթաց նավը կտրուկ դեպի ձախ շրջելու համար, ինչպես վարժանքների ժամանակ:
Ջեքի ծրագրավորման համաձայն ռազմանավը կտրուկ փոխեց ուղղությունը՝ իր
նավաքիթը մխրճելով առաջացող ալիքի մեջ, սրտխառնոց առաջացնող պտույտով
խարսխի օգնությամբ պտտվելով շուրջը, ինչպես գրամոֆոնի ասեղն էր պտտվում
ձայնապնակի վրա, որ նվագում էր Զիփ-ա-Դի-Դու-Դան:
Ջեքը դժվարությամբ ոտքի վրա մնաց՝ զգալով նավի կողաթեքումը մինչև նոր
ուղղություն վերցնելը:
-

Դիմացե՛ք, սա մոտ է լինելու, - գոռաց նա իր ինժեներների վրա փոխհաղորդով:

Նա հետևեց նավի կողքով անցնող Քեյթերին՝ մինչև հայացքն ուղղելը մոտեցող
տորպեդներին: Սպիտակ արահետներն արագ էին մոտենում, և այն ամենն, ինչ նա կարող
էր անել՝ հուսալն էր, որ, հանուն իր անձնակազմի, ճիշտ էր հաշվարկել: Տորպեդներն
անցան արագ պտտվող նավի կողքով՝ զարմացնելով ճապոնացի օդաչուներին իր
ճկունությամբ: Սակայն նրանք դեռ ապահով չէին:
ԱՄՆՆ Կանբերրան այժմ ծանր կրակի տակ էր՝ ռումբերն ընկնելով առջևում: Շուտով
նրանք իր տիրույթում կլինեն: Յամամոտոն հայտնի ռազմավար էր, բայց նույնիսկ նա էր
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տարակուսանքի մեջ ընկել իր զենքերից փախչող այս ամերիկյան նավի խենթ
գործողություններից:

ԱՄՆՆ

Կանբերրան

այժմ

շարժվում

էր

առավելագույն

արագությամբ՝ աշխատելով առաջացնել ինչքան հնարավոր է մեծ հեռավորություն իր՝
որպես զոհի, և հետապնդող ճապոնացիների միջև: Ջեքը միայն ժպտում էր ղեկի մոտ, թեև
հածանավի նավախելը խփվել էր և ծանր վնասված էր: Նա ձեռք էր բերել Յամամոտոյի ողջ
ուշադրությունն այդ պահին:
Այս անգամ դա դիվերսիոն հարձակում էր: Համարձակ ծրագիրն էր՝ առաջնորդել
ճապոնական նավատորմը հեռու ամերիկյան ափից, Կատալինա կղզու ուղղությամբ՝
Միացյալ նահանգների ծովափից երեսունհինգ կիլոմետր հեռու գտնվող մի ամայի,
քարքարոտ կղզյակ: Թրումենը վերջապես համաձայնել էր պաշպանության ծրագրի
վերջին փուլին:
Միակ Էնոլա Գեյ կոչվող Բ-29 Սուպերֆորթրես ռմբակոծիչը ջրից բարձր դիրքում
գրեթե անտեսանելի էր: Իր հիդրոխցիկով ռմբակոծողը կարող էր հասնել 9000 մետր
բարձրության՝ հետևում թողնելով սպիտակ թանձրացող արահետներ: Ժամանակը
ճակատագրական էր լինելու, քանզի քառասուներեք մետրանոց թևերի բացվածքով
հսկայական օդանավը սկսեց իր ռումբի մեկնարկը: Էնոլա Գեյը բզզաց Հարավային
Կալիֆորնիայի

հստակ

երկնքի

միջով՝

թռչելով

փախչող

հածանավի

հակառակ

ուղղությամբ դեպի ճապոնական նավատորմը: Երբ Սուպերֆորթրեսը անցավ ԱՄՆՆ

Կանբերրայի վրայով, միակ սև ռումբն ընկավ նրա չարագուշակ բացվածքից, և օդանավը
վեր բարձրացավ թեթևացած՝ այլևս ազատ իր բեռից:

Էնոլա Գեյի օդաչուն՝ գեներալ-լեյտենանտ «Ջիմմի» Դյուլիթլը, հսկայական օդանավը
շրջեց դեպի զառիթափ ափը: Ցածրահասակ օդաչու փորձարկիչը, կլորադեմ և լայն
ժպիտով, որի հիսուն տարին նոր էր բոլորել Սուրբ Ծննդից առաջ, հայտնի էր իր
արկածախնդիր բնույթով և արագության ռեկորդներ կոտրելով: 1927թ.-ին Դյուլիթլն
առաջին օդաչուն էր եղել, որ իրագործել էր «հանգույցից դուրսը»՝ փորձարկելով օդանավի
և մարդկային կարողությունների սահմանը: Երկու տարի հետո էլ առաջինն էր եղել, որ
կատարել էր գետնից կտրումը, թռչելը և վայէջքը՝ օգտագործելով միայն գործիքներ,
առանց դուրս նայելու օդաչուի խցիկի պատուհանից:
Դյուլիթլը եռակցողի մուգ ակնոցներով հետևեց օբյեկտի ընկնելուն հանդարտ
կապույտ ծովի ու հետապնդվող թշնամու ուղղությամբ և սպասեց:
-

Նայե՛ք սրան, տղանե՛ր, հետաքրքիր է լինելու… - առաջարկեց նա իր

անձնակազմին օդանավի փոխհաղորդի միջոցով:
Կուրացնող փայլատակմանը հաջորդեց հսկայական, արագորեն տարածվող սպիտակ
ամպհովանի, որ ծածկեց ջուրը և ամեն ինչը նրա մեջ ասես Արմագեդոն:
-

Անհավատալի՛ է, ի՞նչ էր դա, - գոռաց պոչաթևի գնդացրորդը:

-

Դժոխք երկրի վրա՝ ելնելով դրա տեսքից, - պատասխանեց Դյուլիթլը:
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Գերտաքացած օդի զանգվածը տարածվում էր ասես պղպջակ՝ առաջացնելով
ատոմային պայթյունից ցայտող ջրի մի պատ: Այն ավերիչ ազդեցություն ունեցավ, ինչպես
և կանխատեսել էին Էյնշտեյնն ու «Մանհեթեն» նախագծի մյուս գիտնականները:
Պայթյունից երեք կիլոմետրի վրա գտնվող ճապոնացի նավաստիները և նրանց
նավաբեկորները գոլորշացվեցին ինտենսիվ ջերմության և ճնշման ալիքի տակ, որ
հարվածեց նրանց աղետալի պայթյունից հետո: Յամամոտոյի կյանքի վերջին վայրկյանը
սառած ցնցման արտահայտութունն էր, և նա պատմության գիրկն անցավ:
Հեռու հորիզոնում սնկանման մի ամպ վեր բարձրացավ: Կանգնած ափին, ուր մեղմ
ալիքները գլորվում էին դեպի Կաբրիլո ծովափ Լոս Անջելեսի մոտ, ատոմային էներգիայի
ուժը

բացահայտած

միջուկային

գիտնականները

դիտում էին ահով:

Ատոմային

մասնիկների հզորությունն այժմ ցուցադրվել էր աշխարհին՝ երեսուն տարի անց Էռնեստ
Ռեզերֆորդի առաջին անգամ միջուկային տրոհման

ներուժն «ատոմը կիսելով»

ցուցադրելուց հետո:
-

Օպի՛, - ասաց Էնրիկո Ֆերմին, - անկեղծ ասած, ես մի փոքր տարօրինակ եմ զգում,

որ մենք նստած ենք այստեղ ափին՝ արևահարվելով, երբ հազարավոր մարդկային
կյանքեր խլվեցին:
-

Գիտե՛մ, միայն աղոթիր, որ դրանք ճապոնացիներին վնասեն և ոչ թե մեր

տղաներին:
-

Շնորհակալություն Սանտա Անա քամուն ռադիոակտիվ տեղումները մեզնից հեռու

տանելու համար, - նկատեց Ֆերմին:
-

Ալբե՛րտ, գրազ կգամ՝ դու ուրախ ես, որ այն գործեց, հը՞, - իր միտքն արտահայտեց

Օպենհայմերը:
-

Դա միլիոնավոր մահացած հրեաների համար էր, Օպի: Միայն կցանկանայի դա

նացիստները լինեին…, - ասաց Էյնշտեյնը տխրությամբ:

Էնոլա Գեյ Բ29 Սուպերֆորթրես կործանիչ
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Ջեքի դեմ տորպեդակիր Քեյթեր բաց թողած առաջին ճապոնական հսկայական
ավիակիր Շինանոն՝ 65000 տոննանոց, մեծ, ինչպես Յամատոն, և Յամատոն ինքն էլ,
ավերվել էին: Հսկայական նավերը խաղալիքների նման վառվել էին և օդ նետվել՝ իրենց
կոնստրուկցիայի մեծ-մեծ կտորները հեռու քշվելով: Յամատոյի այրվող կմախքը հրաշքով
մնացել էր ջրի երեսին, բայց այն փշրված էր՝ կողի վրա ընկած մի մեռած, սև մարմին:
Երկու ծանր հածանավերը, որոնք ուղեկցում էին Յամատոյին, հնարավոր չէր տեսնել
ծուխը մաքրվելուց հետո, քանզի նրանք նստած էին Սանտա Կատալինա ծոցի հատակին:
Մեկ ժամ անց Շինանոն էլ միացավ նրանց՝ մի հսկայական ջրի շիթով, երբ հսկայական
ավիակիրը սուզվեց ալիքների տակ:
Ճապոնական մյուս նավերը, որ փրկվել էին պայթյունից, ներառյալ վնասված

Մուսաշին, շրջվեցին և որքան կարող էին արագ հեռու փախան: Նավաստիների դեմքերի
սարսափը խոսուն էր՝ ճապոնացիները ևս մեկ աղետալի պայթյունի էին սպասում:
ԱՄՆՆ Կանբերրան էլ էր հարված ստացել միջուկային պայթյունից, թեև ավելի քան
4000 մետր հեռավորության վրա էր կրակե փոթորկից: Հածանավի կեղևն արդեն թուլացել
էր ռումբի հարվածից, այնպես որ պայթյունի ալիքը վերջնական կաթիլն էր: Միացյալ
Նահանգների առափնյա պահակախումբը և ռազմածովային նավերը շտապում էին դեպի
Կատալինայի ճակատամարտի վայրը՝ տեսնելու, եթե ողջ մնացածներ կային: Այն ամենն,
ինչ կարող էին նրանք անել, դա անճարակ դիտելն էր, թե ինչպես էր ԱՄՆՆ Կանբերրան
ալիքների տակ անցնում՝ մինչև ծխացող նավին իրենց հասնելը:
-

Այսօր ես խոսում եմ ձեր հետ Սպիտակ տան օվալաձև սենյակից, Վաշինգտոն Դի

Սիում, - հայտարարեց Թրումենը ռադիոյով: - Խիզախ և էքստրաօրդինար գիտնականների
ջանքերի շնորհիվ Միացյալ Նահանգներն ազատվեց սարսափելի ողբերգությունից: Մենք
ոչնչացրինք մեր ափերին մոտեցող ճապոնական նավատորմը մի գաղտնի եզակի
զենքով… մի սարսափելի զենք, որ աշխարհը մինչև այդ չէր տեսել, քանի դեռ մենք
ստիպված չէինք օգտագործել այն:
-

Այնքան զարմանահրաշ, որքան թվում է, մեր գիտնականները միջուկային

տրոհման միջոցով կարողացան ստեղծել աշխարհի հզորագույն ռումբը, մի գործընթաց,
որ ցույց տվեց ատոմային մասնիկների անհավատալի հզորությունը:
Թրումենը մի պահ լռեց՝ հավաքելով իր մտքերը նման հուզումնալից պահին: Դեռ
մանկուց նա երբեք դժվարություն չէր ունեցել իր մտքերն արտահայտելու մեջ, բայց նա
գիտեր, որ այդ օրվա իրադարձություններն ընդմիշտ փոխեցին աշխարհը:
-

Մենք խոստացել էինք վրեժխնդիր լինել Փերլ Հարբորի համար, և չնայած մեր

այսօրվա հաղթանակին, մենք դեռ շատ բան ունենք անելու: Աշխարհը կանգնած է
Առանցքի երկրների բռնակալների ճնշման սարսափի առջև, որոնք իրենց իշխանության
ծարավի համար ստրկացրել են մոլորակի մեծ մասը: Նրանց բռնապետությունը
հանգեցրեց Եվրոպայով և Ասիայով մեկ միլիոնավոր զոհերի: Միացյալ Նահանգները
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կագնած է որպես փարոս նրանց համար, ովքեր նվաճված են, և նրանց համար ազատ
աշխարհում, ովքեր դեռ ստրկացված չեն:
-

Ես կոչ եմ անում մեր դաշնակիցներին դիմակայել չար ուժերին, մենք ձեզ հետ ենք:

Մենք կհաղթենք, քանզի պետք է հաղթենք: Աստված օրհնի Ամերիկան:
1948թ.-ին միջուկային զենքը ներկայացվեց աշխարհին, և ուղերձը պարզ էր:
Գերմանիան և Ճապոնիան չեն կարող հարձակվել Ամերիկաների վրա՝ առանց
մարդկությանը հայտնի առավել ավերիչ զենքի կողմից իրենց ուժերի ոչնչացման: Չնայած
Միացյալ Նահանգները ռեսուրսներ չուներ Երրորդ ռեյխի և Ճապոնական կայսրության
վրա հարձակվելու համար, բայց գոնե «Ազատ աշխարհի» մի մասը փրկված էր՝ առայժմ:

ՎԵՐՋ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍԻ
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