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Փարիզ 
Հոկտեմբեր 1983

Անցեալ տարի 
զինքը Վիէննա 
մտիկ ըրեր էի 

այս տղան 
հրաշք մըն է:

ՍՔԱՆՉԵԼԻ՛

ՀՈՅԱԿԱ՜Պ

Երաժշտական ամենակարեւոր 

ստեղծագործութիւնները 

կը նուագէ. իր տարիքին 

համեմատ անհաւատալի...

5

ԱՊՐԻ՛Ս
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Բայց պարոն նստեցեք...

արուեստագետին ամօթ է

Մայրանուշ...  տետրակը... 
ծաղկաւոր տետրակը... 

6

ԱՍՏՈՒԱ՜Ծ 
ԻՄ
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 Երաժշտական աշխարհի մէջ ձեր մուտքը բաւական վիճելի էր

Այո իրականութեան մէջ ես հովիւի 
մը զաւակն եմ: Ծննդեան 4րդ 
տարեդարձս էր որ մեծ հայրս 

ինծի առաջին ջութակս նուիրած էր: 
Ջութակիս առաջին զարկերը 

ոչխարներուն քով փորձած էի:

Տեսնելով երաժշտութեան 
հանդէպ ցոյց տուած հակումս 

հայրս եւ մեծ հայրս մեծ 
զոհողութիւններ յանձն առնելով 

զիս Պոլիս երաժշտանոց 
ուղարկեցին:

ԱՍԱԼԱի յարձակումներուն պատճառաւ ձեր 
Եւրոպայի մէջ սարքելիք հանդէսները ուր որ է 

պիտի ջնջուէին:

 Ես պարզ երաժիշտ մըն եմ. 
անշուշտ կը պախարակեմ 
անոնց ըրածները բայց չեմ 

կարծեր որ թիրախ մը ըլլամ:

ԱՍԱԼԱ կը սպասէ որ Թուրքիա ընդունի 
հայերուն ցեղասպանութիւնը:

Առնուազն կրնանք այսպէս ամփոփել պատ-
մութեան գիրքերէն մեր քաղած տեղեկութիւնները:

Կեղտոտ ժխտողական
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ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ 
ՄԵԾ ՀՕՐՍ   

ԿԻՍԱՒԱՐՏ ԿՏՈՐ

ԱՆԱՆՈՒՆ

Ցեղասպանութի՞ւնը: Թէպէտ պատմագէտ 
մը չեմ սակայն կը խորհիմ որ սա մեր 

երկրին մութ շրջաններէն մին էր որուն 
ընթացքին փոխադարձ ոճիրներ գործուեցան:



8

Յաջորդ օրը

Բարեւ

Ի՞նչ կ'ուզէք

Հըըը... ձեզի տուրմ բերի... Լսեցի որ համերգիս 
ընթացքին անհանգստացեր էք: Ուրեմն ձեր 
առողջութեան մասին տեղեկութիւն առնելու 

եկայ... յուսամ աւելի լաւ էք:

Ինչպէս կը տեսնէք, 
մեռած չեմ:

Իրականութեան մէջ լսեցի որ ձեր 
անհանգստութեան ընթացքին 
տետրակին մասին խօսեր էք 

Այո, ծաղկաւոր 
տետրակը... 

այդ տետրակին 
ինչպէ՞ս 

տիրացաք:

Մեծ հօրս ինծի նուիրած առաջին ջութակիս առընթեր այդ 
տետրակին ալ տիրացայ: Զայն գնած էր Ստանպուլի շուկաներէն 
մէկուն մէջ: Բայց տարիներ վերջ է որ յայտնաբերեցի այդ գլուխ 

գործոցը որ նօթագրուած էր տետրակին էջերուն վրայ: Երբ 
որոշեցի հանրութեան առջեւ նուագել այդ սքանչելի կտորը...

 եւ քանի որ բան մը չէի գիտեր 
անոր մասին փափաքեցայ 

յարգանքի տուրք մը մատուցել 
մեծ հօրս: Թերեւս դուք 

կարող էք աւելի մանրամասն 
տեղեկութիւն տալ ինծի:

Թերեւս բայց իմ պատմութ-
իւնս շատ աւելի տարբեր է 

այն պատմութենէն զոր ձեզի 
կը սորվեցնեն Թուրքիոյ մէջ:
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1915 Թուրքիոյ Արեւելեան 
նահանգներէն մէկը:

ՀԱՅՐԻ՜Կ 
ՀԱՅՐԻ՜Կ

Գրիգոր հօրեղբայրը 
նուէր մը եւս 
ուղարկեր է 

Մի՛ պոռար Տիգրան,
հայրիկը յաճախորդի մը 

հետ զբաղուած է
Նօթատետր 

մը եւ 
սկաւառակներ

Չայ... Չայ... 
Չայքո... 

Չայքովսքի

Ջութակը նորոգեցի 
բայց ձեր աղջիկը 

պէտք է որ քիչ մը աւելի 
խնամք տանի անո՜ր. 

սա երաժշտական 
գործիք մըն է ո՜չ թէ 

զէնք մը:

Արա՜մ խօսած 
ատենդ գործածած 

բառերուդ աւելի 
ուշադիր եղիր:
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Մեր Ռուսաստանի 
ճակատին վրայ 

կրած պարտութիւնը 
եւ Հայերուն Թուրք 

բանակէն հեռանալով 
թշնամիին շարքերուն 

միանալը Հայերուն 
նկատմամբ պետութեան 
դիրքաւորումը բոլորովին 

փոխած է: ես կը վստահիմ թուրք 
բարեկամներուս 

եւ Երիտթուրք 
կառավարութեան:

Մտիկ ըրէ Արամ 
տեղեկացայ որ...

ՍՊԱՍԵՑԷ՛Ք

Արամ աղջկանդ երաժշտութեան 
հանդէպ տածած կիրքը նման է քու 

գործիքներուն հանդէպ տածած 
կիրքին: Դուք ընտանեօք մոգական 

մատներ ունիք:

Իր ձիրքը կատարելագործելու 

համար պէտք է զինքը Ֆրանսա 

ուղարկած ըլլայիք: Հիմա ուշ է քանի 

որ պատերազմը սկսած է:

ԱՊՐԻ՛Ս 
ՄԱՅՐԱՆՈՅՇ:

Երբոր պատերազմը 
վերջանայ պիտի 
երթանք Ֆրանսա 

եւ Մայրանոյշը 
հռչակաւոր 

ջութակահարուհի 
մը պիտի ըլլայ:

Տէրը լսէ ձայնդ 
սիրելի 

բարեկամս:

10
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Պէտք է լուրջի առնես սա 
զինուորականին խօսքերը

Թուրքերուն մեզի դէմ վարուելա-
կերպը վերջերս շատ փոխուած է:

Այսօր նարտ խաղալու 
համար մարդ չգտայ, թուրք 

բարեկամներուս բոլորը 
մերժեցին զիս:

Պատճառը այն է 
որ դուն վարպետ 
խաղացող մըն ես 

մեծ հայր:

Քիչ մը կը չափազանցես 
հայր, մարդիկը խաղալու 
տրամադրութիւն չունին 

եղեր. սա կասկածելի 
կացութիւն մը չէ:

Արամ կարծեմ հայրդ իրաւունք ունի: Այս 
առաւօտ խանութպան թուրք մը մերժեց 

զիս բան մը ծախել, իսկ երբ պնդեցի այս 
անգամ շատ բարձր գին մը պահանջեց:

Իսկական աւազակ մըն է այդ 
խանութպանը: Վախնալու որեւէ 

պատճառ չկայ: Վախը վատ 
խորհրդատու մըն է:

Ատանայի մէջ պատահածները մոռցեր ես կ'երեւի: Այո, 
վախու մէջ եմ: Բայց ինքզինքիս համար չէ որ կը վախնամ 

ես տարիքս առեր եմ, մահը այլեւս զիս չի վախցներ:
Բայց կը վախնամ զաւակներուս ու 

թոռներուս համար, կը վախնամ անոնց 
ջարդը տեսնելէ:

Տղոց առջեւ այդպէս մի 
խօսիր Հրանդ

11
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Ինչո՞ւ համար այսքան 
կը վիճաբանին: 

Հրանդ մեծ հօր միակ 
յանձանքը լաւ նարտ 

խաղացող մը ըլլալն է: Մեծերը երբեմն կը 
վիճաբանին, կարեւոր չէ:

Վաղը մայրիկին տարեդարձն է
պէտք է շատ լաւ պատրաստուինք: 

Առաւօտուն կանուխ ելլենք եւ 
սեղանը զարդարելու համար 
գեղեցիկ ծաղիկներ քաղենք:

Այո, անշուշտ

Կ՚ուզե՞ս որ քեզի Սասունցի 
Դաւիթին պատմութիւնը կարդամ:

Ջութա՞կ, այս ժամո՞ւն: 
Լաւ ուրեմն, բայց միայն 

կարճ կտոր մը՝

Ոչ, կ՚ուզեմ որ ջութակ 
նուագես:
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Ո՛ՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ Ո՛ՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ՔԱՅՄԱՔԱՄԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆ Է

Արեւածագին բոլոր ընտանիքի 
հայրերը նահանգապետարան 
ներկայանալու հրաւիրուած են: 
Սա քայմաքամին հրահանգն է:

Ո՛ՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 
Ո՛ՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 

ՔԱՅՄԱՔԱՄԻՆ 
ՀՐԱՀԱՆԳՆ Է
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Աստուած իմ հրաշալիք 
մըն է, խենդ ես 

դուն Արամ

Պէտք չէ որ երթաս 
նահանգապետարան
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Կամ պէտք է խոյս տաս եւ կամ ալ 
պահուըտիս ինչպէս որ շատ մը 

ուրիշներ պիտի ընեն

Բայց ինչո՞ւ համար 

պահուըտիմ կամ խոյս տամ: 

Հաւանաբար պատերազմին 
պահանջքները դիմագրաւելու 
համար նոր տուրք մը գանձել 

պիտի ուզէ:

Ամէն ինչ լաւ պիտի 
ընդանայ, մի՛ մտահոգուիք:
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Ահաւասիկ երկու օր 
անցաւ ու մեկնողներէն 

ձայն ձուն չկայ:

Թուրք դրացուհի մը զինուորներով 
շրջապատուած այր մարդոց խումբի մը 

քաղաքէն դուրս քշուիլը նշմարեր է

Իմ ամուսինս եւ երկու 
մանչերս միասին 

մեկնեցան

ՄԱ՛ՅՐ

ԱՄԷՆՔՆ ԱԼ 
Կ՚ՈՒԶԵՆ ՈՐ 

ՄԵԿՆԻՆՔ

Չեմ հասկնար թէ 
ինչու կը մեկնինք: 

Հայրիկը ու՞ր է:

Ազդարարը ըսաւ որ մեզ պաշտպանպելու համար 
է որ հոսկէ կը հեռացնեն: Հայրիկը պարիսպներուն 

առջեւ մեզի պիտի միանայ:

Այլեւս կը բաւէ հիմա 
անկիւն մը նստէ 
եւ մեզ հանգիստ 

ձգէ որպէսզի 
հանդարտօրէն 

պատրաստուինք:

Բայց ինչո՞ւ:
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Պէտք է բոլոր հայ ընտանիքները 24 ժամուան մէջ 
հեռացած ըլլան քաղաքէն: Կառավարութիւնը այս 
տեղահանութեան 
ձեռնարկած է ձեզ 
պաշտպանելու 
նպատակով: Ձեր 
բնակարանները եւ 
գործատեղիները 
վստահուած են 
բանակին: 



17

Սա տարիքոտ իշուն համար 
արժէքին եռապատիկը վճարեցի

Ի՞նչ կ՚ընէք:

Գէշ երազ մը տեսայ
Ջութակդ մի 

մոռնար Մայրանոյշ

Անշուշտ, դուն ալ 
տուտուկդ
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