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ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ

«Լի բա նան» բա ռը ծա գում է քա նա նյան «Լուբ նան» տեր մի նից, որը 

հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց քում փո խա կերպ վել և արա բա կա նաց վել է՝ 

դառ նա լով «Ջե բալ ալ-Լուբ նան», ին չը նշա նա կում է «Ս պի տակ լեռ»՝ 

նկա տի ու նե նա լով բարձր լեռ նե րը, որոնք տար վա մեծ մա սը ծածկ ված 

են ձյու նով և նշ մար վում են երկ րի գրե թե բո լոր ծայ րե րից:

«Լի բա նա նը» հի շա տակ վել է դեռևս շու մե րա կան և ասո րա բա բե-

լոնյան ար ձա նագ րու թյուն նե րում: Ին քը` Սնեֆ րու փա րա վո նը՝ IV դի-

նաս տիայի հիմ նա դի րը, Քրիս տո սից քսան վեց դար առաջ պատ մում է 

Լի բա նա նի վրա կա տա րած իր հե րո սա կան ար շա վան քի մա սին. նպա-

տակն այն տե ղից մայ րու թան կար ժեք գե րան ներ բե րելն էր: Մեր թվար-

կու թյու նից եր կու հա զա րա մյակ առաջ գր ված «Գիլ գա մեշ» դյու ցազներ-

գու թյու նում հի շա տակ վում է նրա հե րոս նե րի՝ «Լի բա նա նի մայ րու սա-

ղար թա խիտ ան տառ ներ» կա տա րած ճամ փոր դու թյան մա սին: Աստ վա-

ծաշն չում նշ վում է, որ «Դա շին քի տա պա նը» կա ռուց վել է Լի բա նա նի 

մայ րուց: «Երգ եր գոց» -ո ւմ էլ աս վում է, որ Սո ղո մոն ար քան իր հա մար 

գահ պատ րաս տեց Լի բա նա նի մայ րուց, նա իր սի րած կնո ջը կան չում է, 

որ գա այդ երկ րից, և նրա գովքն է անում, քան զի նրա բույ րը նույնն է, 

ինչ Լի բա նա նի նը:

Լի բա նան եր կի րը հի շա տակ վում է դեռևս մարդ կու թյան հնա գույն 

առաս պել նե րում ու թերևս նրա ապա գան շատ կար ևոր է լի նե լու աշ-

խար հի պատ մու թյան մեջ: Այն տեղ է ծնունդ առել գրա վոր խոս քը, ու 

այն տեղ են գրի առն վել մարդ կային ցե ղի սխ րա գոր ծու թյուն նե րը` մեզ 

տա նե լով այլ՝ ավե լի բա րե կե ցիկ աշ խարհ: 

Սա մի պատ մու թյուն է XX դա րի սկզ բի բուռն տա րի նե րի մա սին, երբ 

այդ հի նա վուրց ու սքան չե լի եր կի րը դար ձավ Լի բա նա նի Հան րա պե տու-

թյուն` «Ալ-Ջում հու րիա ալ-Լուբ նա նիա»: Այս վե պը մի մտեր միկ պատ-

մու թյուն է նրա նում գոր ծող մի քա նի ան ձանց մա սին, ով քեր ապ րե ցին 

Սպի տակ լե ռան շու քի ու պաշտ պա նու թյան ներ քո:

 Հե ղի նակ

 

 





I-ԻՆ ՄԱՍ

 ԼԵ ՎԱՆ ՏԻ ԵՐ ԿԻ ՐԸ

Ե՛կԼիբանանից,ո՜վհարս,

այստե՛ղեկԼիբանանից.

արի՛,անցի՛րՀաւատքիգագաթից,

ՍանիրիեւՀերմոնիկատարներից,

առիւծներիորջերիցեւինձերիլեռներից։
Կարօտովլցրիրմերսիրտը,

ո՜վմերքոյրհարս,

քոմիհայեացքով,

քոպարանոցիմիմանեակով

կարօտովլցրիրսիրտըմեր։

  «Երգ եր գոց» 

Եր րորդ գլ խից
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1. ԼԻԱԿԱ ՏԱՐ ԱԶԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1909թ. 

1909 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Սաու թամփ թո նից դուրս եկած նա վը 

Թո մաս Հար դին գին հասց րեց Բեյ րութ. ուղ ևո րու թյուն, որը տևել էր գրե թե 

երեք ամիս, քա նի որ նա վը մի քա նի շա բաթ կանգ էր առել Լի մա սո լում: 

Մի ջերկ րա կան ծո վի հայտ նու թյու նը մեծ անակն կալ էր Թո մա սի հա մար: 

Օրագ րում նա ոգ ևոր ված գրեց, որ կյան քի մնա ցած մա սը կանց կաց ներ 

Կիպ րո սում, եթե առա ջի կա յում չս տանձ նի որ ևէ դժ վա րին աշ խա տանք:

Նոր էր լրա ցել նրա քսա նի նը տա րին, բայց նա Օքս ֆոր դի հա մալ սա-

րա նում ար դեն դար ձել էր հնա գույն ար վես տի պատ մու թյան և հնա գի-

տու թյան պրո ֆե սոր -ըն թե րա կա, ին չի հա մար ին քը շատ հպարտ էր: Այդ՝ 

պրո ֆե սոր -ըն թե րա կա լի նե լու վե րա բե րյալ նա, ան շուշտ, իր տե սա կետն 

ու ներ. հա մոզ ված էր, որ մի օր հան րա ճա նաչ կդառ նա (ա հա թե ին չու 

էր ժա մա նել Բեյ րութ): Նրա երա զանք նե րի գա գաթ նա կետն Ար ևել քի 

ափե րին հաս նելն էր: Նա չէր ու զում ողջ կյան քը դա սա վան դել ցուրտ 

ու մռայլ Անգ լիայում: Ցան կա նում էր մի օր իր սա նե րին պատ մել, որ 

պատ մու թյան ողջ ըն թաց քում ան թիվ մարդ կանց հրա պու րած ար տա սո-

վոր Արևել քում՝ Լի բա նա նում, Պա ղես տի նում և Սի րիայում, իր ձեռ քե րով 

հպ վել է հու նահ ռո մեական կա խար դա կան աշ խար հի տաք ու ոս կե զօծ 

քա րե րին:

Այդ պա հը թերևս հատ կան շա կան կլի ներ գու նատ և նի հա րա վուն 

երի տա սար դի հա մար, ով ձգ տում էր հետ ևել իր հորն ու պա պին` Հար-

դինգ նե րին, ով քեր, ժա մա նա կին Կոս տանդ նու պոլ սում, Կա հի րեում 

դի վա նա գի տա կան մեծ պաշ տոն նե րի հաս նե լով և մո տի կից շփ վե լով 

դա սա կան պատ մու թյան հետ, հնա գույն մնա ցորդ նե րի ու Մեր ձա վոր 

Արևել քի հան դեպ մեծ հե տաքրք րու թյուն էին հա րու ցել իրենց մեր ձա-

վոր նե րի շր ջա նում: 

Թո մա սին այդ ժա մա նակ ամեն ևին չէր հու զում քա ղա քա կա նու թյու-

նը: Նա իս կա պես շատ ներ փակ ան ձնա վո րու թյուն էր, գե րա դա սում էր 

խորհր դա ծել, քան խո սել: Այ դու հան դերձ, նրան ճա նա չող նե րի կար ծի-

քով՝ նա առանձ նա հա տուկ էր ոչ միայն ազն վա կա նին հա տուկ իր կեց-

ված քով, այլև այն պի սի գրավ չու թյամբ, որով ան մի ջա պես շա հում էր դի-

մա ցի նի վս տա հու թյու նը:

Նա սի րում էր ամեն ին չից տե ղյակ լի նել: Նրա երկ չո տու թյու նը ոչ մի 

աղերս չու ներ վա խի հետ: Մեր ձա վոր Ար ևել քում տի րող իրադ րու թյան 

մա սին Կիպ րո սի միակ օրա թեր թի լու րե րը մի միայն ան կար ևոր բա ներ 
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էին հայտ նում, մինչ դեռ նա փոր ձում էր ամեն կերպ պար զել, թե արդյոք 

իր առջև խն դիր ներ կծա գեն, երբ Սի րիայում իրա կա նաց ներ իր ծրա գիրն 

ու հաս ներ ան գամ Մի ջա գետք: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Օս մա նյան 

կայսրությունը «ի մաս տուն ան գլիացի նե րի» առջև մեծ ար գելք ներ չէր 

հա րու ցում Հա լե պից մինչև Աքա բայի ծոց, ինչ պես նաև Բեյ րու թից Բաղ-

դադ գնալ-գա լու հար ցում: Չա փա զանց ըն դար ձակ, գրե թե դա տարկ մի 

տա րածք էր՝ ան ծա նոթ ու վայ րի անա պատ, որ տեղ սա կա վա թիվ եվ րո-

պա ցի ներ միայն տաս նին նե րորդ դա րի վեր ջե րին հա մար ձակ վե ցին ոտք 

դնել: Այ դու հան դերձ, ոչ ոք չէր կա րող ժխ տել, որ ամեն բան արագ փոխ-

վում էր: Ին քը` սուլ թա նը, Դոլ մա բաղ չե պա լա տում՝ Բարձր դռան առջև, 

դես պան նե րին տր վող տա րե վեր ջյան ըն դու նե լու թյու նում հայ տա րա րել 

էր, որ Թուր քիան հպարտ է իր փա ռա վոր ան ցյա լով և գր կա բաց է նրանց 

հան դեպ, ով քեր ցան կա ցած վայ րից կգային իրենց պատմությունն ու-

սում նա սի րե լու և իրեն ցից սո վո րե լու՝ իհար կե խա ղա ղու թյամբ ու բա րի 

կամ քով: Իրա կա նում դրանք օս մա նյան ճշ մա րիտ զգաց մունք ներ չէին, 

սա կայն ցան կա նում էին ցույց տալ, որ իրենք էլ են բարձր գնա հա տում 

այն ողջ մշա կույ թը, որի ստեղծ ման գոր ծում գու ցե մաս նա կից չէին, 

բայց՝ ոչ էլ օտար, քա նի որ ի վեր ջո յու րաց րել էին այն: 

Թո մաս Հար դինգն իր հետ տա րել էր մի քա նի հանձ նա րա րա կան նա-

մակ ներ Արտ գործ նա խա րա րու թյու նից, իր հա մալ սա րա նից, Աշ խարհա-

գետ նե րի ար քու նա կան ըն կե րու թյու նից և այլ հաս տա տու թյուն նե րից, 

ինչ պես նաև հա տուկ վի զայով դի վա նա գի տա կան մի ան ձնա գիր, որը 

նրան լիազո րում էր որ պես Միացյալ Թա գա վո րու թյան մշա կու թային 

գոր ծա կալ Կոս տանդ նու պոլ սում, եր կու վա վե րաց ված այլ նա մակ ներ, 

որոնց օգ նու թյամբ նա տնօ րի նե լու էր գի տա հե տա զո տա կան իր ու սում-

նա սի րու թյուն նե րի հա մար հատկացված ան հրա ժեշտ գու մար ը: Ու ներ 

նաև Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի կող մից վա վե րաց ված վկա յա գիր` որ-

պես պատ մու թյան պրո ֆե սոր, Երու սա ղե մում օս ման կա ռա վար չի կող-

մից տր ված վի զա և մի շարք այլ փաս տաթղ թեր, որոնք նրա առջև հարկ 

եղած դեպ քում ամե նու րեք բա ցե լու էին բո լոր դռ նե րը:

Ոչ ոքի թույլ չէր տվել, որ իրեն խոր հուրդ տային հա գուստ նե րի ընտ-

րու թյան գոր ծում, քա նի որ մտա դիր էր աշ խա տան քային ուղ ևո րու թյան 

ըն թաց քում ոչ թե որ պես լորդ հան դես գալ, այլ պրո ֆե սոր, ում բաղ-

ձանքն իրեն սպա սող հրա շա լիք նե րը մո տի կից ու սում նա սի րելն էր՝ փոր-

ձե լով հաս նել իր երա զանք նե րի իրա կա նաց մա նը: Չնա յած դրան՝ նրա 

մո րեղ բայր Չարլ զը պն դեց, որ հե տը տա նի իր նվեր նե րը` մի ատր ճա նակ 

և «Էն ֆիելդ» կա րա բի նը, որով կրա կե լու առիթ դեռ չէր ու նե ցել և սր տի 

խոր քում ցան կա նում էր եր բեք էլ չու նե նալ:
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Թո մա սին ու ղեկ ցում էին պա րոն Սթեն սո նը՝ ըն տա նի քի վա ղե մի ծա-

նոթ, կո պիտ մի մարդ՝ ան տաշ ար տա քի նով, բրի տա նա կան բա նա կի 

զո րացր ված սեր ժանտ, ով գրե թե ողջ կյան քում ծա ռայել էր ընդ հա րում-

նե րով լի Հնդ կաս տա նի հյու սի սում, և իր ան ձնա կան օգ նա կան Ջեյմս 

Բա քե րը, ով միաժա մա նակ և՛ սպա սա վոր էր, և՛ վս տա հե լի մարդ` պատ-

րաստ ամեն ին չի: Թո մա սը որ բա ցել էր տա կա վին տասն հինգ տա րե կա-

նում, երբ խոր տակ վեց այն շո գե նա վը, որով Միացյալ Նա հանգ ներ կա-

տա րած ուղ ևո րու թյու նից վե րա դառ նում էին նրա ծնող նե րը: Այդ ժա մա-

նակ վա նից սկ սած Չարլզ Ջե րո մը` նրա մոր խորթ եղ բայ րը, մինչև տղայի 

չա փա հաս դառ նա լը ստանձ նել էր նրա խնամակալի և բո լոր հար ցե րում 

խորհր դա տո ւի պար տա կա նու թյու նը: Նա կիրթ և պատ վախն դիր մարդ 

էր, ով հա նուն տղայի միշտ էլ արել էր այն ամե նը, ինչ կա րող էր: Թո մա-

սը նրա նկատ մամբ լց ված էր մեծ սի րով ու երախ տա գի տու թյամբ:

Անգ լիայից դուրս գա լուց առաջ Թո մա սը որո շեց օրա գիր պա հել: 

Սկզ բում դրանք հա կիրճ, ահա այս պի սի գրա ռում ներ էին. «14 սեպ տեմ-

բե րի, 1909թ.: Նա վար կել եմ հու նա կան «Մեր սին» շո գե նա վով, 12 ժամ է 

տևել Լի մա սո լից մինչև Բեյ րութ, հա սանք լու սա բա ցին, լավ եղա նակ էր, 

թեև ափից տա սը մղոն հե ռա վո րու թյան վրա բարձ րա ցավ տաք քա մի` իր 

հետ մեծ քա նա կու թյամբ փո շի բե րե լով: Ես շատ գոհ եմ, որ ինձ հա ջող-

վեց հաս նել իմ եր թու ղու առա ջին կա յա նին»:

Շա րադ րան քի տպա վո րու թյունն այն պի սին էր, որ ար վես տի պատ-

մու թյան երի տա սարդ պրո ֆե սո րը հա զիվ թե աչ քի ընկ ներ գրա կա նու-

թյան աս պա րե զում: Այդ ժա մա նակ նա կար ծում էր, թե վեց ամիս ան ց 

(ի նքն էր իրեն տվել այդ առա վե լա գույն ժա մա նա կը), հայտ նա բե րե լով 

մինչ այդ ան հայտ որ ևէ կար ևոր ավե րակ, հաղ թա նա կած կվե րա դառ նա 

Լոն դոն. թեև ոչ շատ լա վա տե սա կան պա հե րին խոր հում էր, որ ոչ ոք ի 

զո րու չէ իմա նա լու, թե ինչ կկա տար վի այն պի սի խառ նաշ փոթ աշ խար-

հում, որում ինքն է ապ րում: 

Մինչ շո գե նա վը մտ նում էր նա վա հան գիստ, նա դուրս եկավ նա վեզր 

և տե սավ մի թիակա մա կույկ, որով գա լիս էր նա վա պե տը՝ հա գին եվ րո-

պա կան ոճի կոս տյում` թեև մաշ ված ու վատ կար ված, գլ խին՝ հո վա րա-

վոր տա փակ գլ խարկ, բայց, ինչ -որ ճիշտ է, ան թե րի սպի տակ մա հու դից: 

Մար դը բարձ րա ցավ պա րան նե րով սան դուղ քի փայ տյա աս տի ճան նե-

րով՝ մագլ ցե լով ան հա վա տա լի արա գու թյամբ: Երբ նրանց հա յացք նե րը 

զու գա դի պե ցին, նա վա պե տը, ի նշան հար գան քի, ձեռ քը տա րավ դե պի 

հո վա րը: Թո մա սը մտա ծեց, որ սև աչ քե րի տակ մուգ փո սե րով և ար ևից 

ու քա մուց կոփ ված դեմ քով այդ մար դը հույն է կամ թուրք: Նավն ան մի-
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ջա պես սկ սեց ափին մո տե նալ, և քսան րո պե ան ց, չնա յած ցա մա քից 

փչող սաս տիկ քա մուն, որ փո շու ամ պեր էր բարձ րաց նում և Թո մա սի 

աչ քե րը լց նում ար տա սու քով, «Մեր սի նը» Բեյ րու թի նա վա հանգս տում 

(մեկ նե լու և վե րա դառ նա լու մի այն պի սի կա յա նում, որ ինք նին մի փոք-

րիկ քա ղաք էր` պա րուր ված ծո վի, ժան գի, ներ կի, խե ժի յու րա հա տուկ 

բույ րով, որը տա րած վում էր ողջ տե ղան քով) կանգ առավ տա րա տե սակ 

տաս նյակ այլ նա վե րի` առևտ րա կան շո գե նա վե րի, մար դա տար մո տո-

րային հին նա վակ նե րի (ո րոն ցից մի քա նի սը՝ ան գլիական կամ ֆրան-

սիական դրո շով), եր կու կամ երեք կայ մով առա գաս տա նա վե րի կող քին: 

Մի ջերկ րա կա նի կու րա ցու ցիչ ար ևով ողող ված այդ հա մայ նա պատ կե-

րում փո թոր կուն քա մուց ճռճ ռում էին կայ մա սյու նե րը, և բախ վում նա-

վե րի առա ջա մա սե րի կո ղե րը: Նա վա մա տույ ցի ներք ևում կային մի 

խումբ մար դիկ` նա վա հանգս տի սպա ներ, բեռ նա թա փող ներ, թա վա բեղ 

մի մարդ՝ ճմռթ ված սպի տակ խա լա թը հա գին, ով հա վա նա բար սա նի-

տա րա կան բժիշկն էր, և ծնկ նե րը ծա լած նս տած չալ մա յա վոր մի քա նի 

արաբ ներ` սպա սե լով իրենց աշ խա տան քին. բո լո րը՝ մթագ նած դեմ քե-

րով, սուր դի մագ ծե րով և ան հա ղորդ ար տա քի նով: Քիչ այն կողմ Թո մա-

սը նկա տեց, որ մտ նում ու դուրս էին գա լիս ան խղ ճո րեն բեռն ված ջո րի-

ներ և ուղ տե րի՝ խայ տաբ ղետ բեռ ներ կրող մի քա րա վան, որ մո տե նում 

էր կի սա կա ռույց և փո շոտ կա յա նին: Թո մա սը ոգ ևոր ված մտա ծեց, որ 

հենց դա է Ար ևել քը. ճիշտ այն պես, ինչ պես ինքն էր պատ կե րաց րել: Նա 

շատ զղ ջաց, որ լու սան կար չա կան սար քը թո ղել է ճամպ րու կում, թեև չէր 

ցան կա նա առանց այդ էլ իր սուղ և ար ժե քա վոր կադ րե րը փչաց նել դա-

տարկ բա նե րի վրա: Նա որոշ չա փով տի րա պե տում էր նաև ջրան կա-

րի ար վես տին, և այդ տա րաշ խար հիկ մի ջա վայ րը նրան ասես մղում էր 

որևէ ջրան կար վրձ նե լուն. մի գործ, որը ժա մա նակ էր պա հան ջում, մինչ-

դեռ նա այդ պա հին պետք է զբաղ վեր առաջ նա հերթ խն դիր նե րով:

« Մեր սի նի» կա պի տա նը՝ ոմն Քրիս տա փոր Կա վա ֆիս՝ զմյուռ նիացի 

մի հույն, ինչ պես ինքն էր ան թա քույց հպար տու թյամբ իր մա սին ասել, 

երբ նավ բարձ րա նա լիս ող ջու նել էր Թո մա սին, մո տե ցավ՝ հրա ժեշտ 

տա լու: 

- Պա րո՛ն Հար դինգ, Դուք ար դեն հա սել եք Ար ևելք, ինչ պես որ ցան-

կա նում էիք: Եթե գնաք Դա մաս կոս, շատ զգո՛ւյշ եղեք: Այդ արաբ նե րը 

մա նա վանդ երկ րի խոր քում եր բեմն ան կան խա տե սե լի են,- ասաց Կա-

վա ֆի սը՝ վեր ցցե լով ծնո տը և ցույց տա լով նրանց, ով քեր սպա սում էին 

նա վա մա տույ ցին,- Ձեզ դա ասում եմ իմ փոր ձից: Ոչ ոք չի իմա նում, թե 

որ տե ղից կհայտն վեն: Դե՛ լավ, մնաք բա րով, և Ձեզ հա մար թող ամեն 
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ինչ բա րե հա ջող լի նի: Հա՛, իս կա պես, մի ազ գա կան ու նեմ Հա լե պում, 

հորս զար միկն է՝ Արիս տո տել Ստա մոու րոս, իմ հի շե լով զբաղ վում է հնու-

թյուն նե րի ար տա հան մամբ, և քա նի որ Դուք աշ խա տան քի բեր մամբ հե-

տաքրքր վում եք հնու թյուն նե րով, ես էլ Ձեզ ասում եմ: Լա՛վ, ամեն դեպ-

քում՝ Ձեզ հա ջո ղու թյուն, մնա՛ք բա րով:

Կա պի տան Կա վա ֆի սը թեթ ևո րեն իջավ աս տի ճան նե րով և վա ղե մի 

բա րե կա մի պես ող ջու նեց սա նի տա րա կան աշ խա տող նե րին: 

Թո մաս Հար դին գը շրջ վեց ու տե սավ, որ Բա քերն ու պա րոն Սթեն սո-

նը վի ճա բա նում են մի քա նի արաբ նե րի հետ, ով քեր նա վաք թի կող մից 

մագլ ցել էին շո գե նավ` տեր կանգ նե լու հս կա ու ղե բե ռի հետ կապ ված 

իրենց աշ խա տան քին:

- Պա րո՛ն Սթեն սոն, հենց որ ավար տենք մաք սա տան ձևա կեր պում-

նե րը, խնդ րում եմ, ու ղե բե ռը տա րե՛ք «Էք սել սիոր» հյու րա նոց: Ինձ դա 

են խոր հուրդ տվել: Կար ծում եմ, որ առայժմ մի քա նի օր կմ նանք այն-

տեղ, մինչև որ կա րո ղա նանք ուղ ևոր վել Դա մաս կոս:

Թո մա սը հա ճե լիորեն զար մա ցավ` հա մոզ վե լով, որ այդ թվա ցյալ 

ան կար գու թյու նը չէր խան գա րում, որ ամեն հարց սա հուն լու ծում ստա-

նար: Մեկ ժամ ան ց` մաք սա տան և ոս տի կա նու թյան հետ ձևա կեր պում-

ներն ավար տե լուց հե տո նկա տե լով, որ քա մին մեղ մա ցել է, առափ նյա 

ճե մու ղիով, որ իրա կա նում ծո վա փին կարծ րաց րած հո ղե ճա նա պարհ 

էր, ցույց տված ուղ ղու թյամբ քայ լեց դե պի հյու րա նոց: Սթեն սոնն ու Բա-

քե րը կկազ մա կեր պեին ու ղե բե ռի տե ղա փո խու մը, իսկ այդ պա հին ին-

քը ցան կա նում էր մե նակ մնալ` խոր հե լու իր ան ցած ճա նա պար հի ու 

Անգ լիայից այն քան տար բեր այդ վայ րում հայտն վե լու մա սին, սա կայն 

շր ջիկ վա ճա ռող նե րը նետ վում էին նրա վրա` առա ջար կե լով ամեն տե-

սա կի դա տարկ բա ներ` յու ղոտ քաղց րա վե նիք, մեղ րով կոն ֆետ ներ կամ 

տա պա կած ձուկ: Մի քա նիսն էլ հանդգ նա բար միայն նա յում էին` ասես 

նրան որ ևէ բան ծա խե լու կամ հե տը սա կար կե լու հնա րա վո րու թյուն նե-

րը ծան րու թեթև անե լով կամ պար զա պես նրա հետ ևից այս ու այն կողմ 

գնա լու հա մար: Նրա վճ ռա կան քայլ ված քը և թվա ցյալ ան տար բե րու-

թյու նը վկա յում էին, որ այդ ան գլիացին (ա նհ նա րին էր թաքց նել նրա 

ազ գու թյու նը) շատ լավ էլ գի տեր, թե ուր է գնում:

Թո մասն անում էր միայն այն, ինչ նրան խոր հուրդ էին տվել: Հենց 

մաք սա տանն էլ նրան զգու շաց րին. «Պա րո՛ն, ցո՛ւյց տվեք, իբրև թե Ձեզ 

ոչինչ չի հու զում, Ձեր գոր ծին կա ցե՛ք, այդ պես ավե լի լավ է»: Մաք սա-

տ նից քիչ հե ռու մի պահ կանգ առավ` հե տաքրք րու թյամբ դի տե լու մի 

խումբ երե խա նե րի, ով քեր ժայ ռե րից ջուրն էին նետ վում, արևն էլ ար ձա-
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կում էր շող շո ղուն ճա ռա գայթ ներ` դիպ չե լով նրանց մերկ մար մին նե րին: 

Բո լորն ու րա խու թյու նից ճչում էին, ու Թո մասն այդ պա հին խոր հեց, որ 

թերևս հենց դա էր ամե նա մոտ եր ջան կու թյու նը, որին մարդ արա րա ծը 

կա րող է հաս նել: Երե խա ներ էին` մի քա նի սը հա զիվ պա տա նյակ, ավե լի 

մե ծե րը` հա զիվ տասն չորս կամ տասն հինգ տա րե կան, կյան քի հան դեպ 

ան հոգ, իրենց տա րի քին հա տուկ ան մե ղու թյամբ: Այլ ժա մա նակ ներ էին, 

բայց՝ նույն ար ևը, նույն ծո վը, նույն երի տա սար դու թյու նը, նույ ն ան մե-

ղու թյու նը... Դա է, որ այն քան հե տաքրք րա կան է դարձ նում ար վես տի 

գոր ծե րը. գե ղե ցի կի փնտր տու քը, ժա մա նա կի հան դեպ հաղ թա նակ տա-

նե լու զգա ցո ղու թյու նը, այն խորհր դա ծու թյու նը, թե այդ պա հերն ինչ պես 

գրան ցել քա րի վրա, վե րա ծել որմ նան կար նե րի, թե ին չով են դրանք դառ-

նում հա վերժ... Թո մաս Հար դին գը զս պեց հա ռա չան քը: Նա` թեև որ պես 

զուտ հե տա զո տող, նույն պես եր ջա նիկ էր, որ մաս նիկն էր այդ շր ջա կայ-

քի, շո ղա ցող այդ ար ևի, որն այն քան խու սա փուն էր դուրս գա լիս Անգ-

լիայում: Տար բե րու թյու նը հան կար ծա հա սի և կան խամ տած վա ծի միջև... 

Ար ևելք ու Արև մուտք... Հե տո, լու սա տու նե րի գե ղեց կու թյամբ ցնց ված, 

որոնք շող շո ղուն փր փու րով ողո ղել էին շր ջա կայ քը, շա րու նա կեց իրե նից 

ան կախ քայ լել` մեր թընդ մերթ շրջ վե լով ու նա խան ձով լցված: Նա եր բեք 

չէր պատ կե րաց րել այդ պի սի բա ցար ձակ ազա տու թյուն:

Հյու րա նո ցը գտավ առանց դժ վա րու թյան, նաև հա ճե լի անակն կալ 

ու նե ցավ: «Էք սել սիորը» ծո վու ղու ան կյու նում մի փոք րիկ պան սիոն1 

հի շեց նող, ար տաք նա պես եր կու կամ երեք դա րի վա ղե մու թյամբ քա րե 

փոք րիկ շի նու թյուն էր` կրով սպի տա կեցված, իսկ տեղ-տեղ՝ կա պույտ: 

Մաք սա տան ծա ռայող նե րը շինությանը փքուն անուն էին կպց րել` «Լա 

Կոռ նիշ»: Շեն քի ճա կա տի կող մից խա ղո ղի մի փար թամ որթ էր բարձ-

րա ցել դե պի եր կա թա կուռ վան դա կա պատ պատշ գամբ նե րը, ու Թո մա-

սը մտա ծեց, որ այն տե ղից կհիանա նա վա հանգս տի և ծո վա փի ցն ցող 

տե սա րա նով: Կփոր ձի լու սան կա րում ցույց տալ այդ ապ շե ցու ցիչ լույ սը, 

գու ցե և ուր վագ ծի մի եր կու ջրա ներկ պատ կեր ներ, որոնք իր ուղ ևո րու-

թյան հաշ վետ վու թյան մասն էին կազ մե լու: 

Մի մարդ` ճա ղատ, հա զիվ հինգ ու կես ոտ նա չափ հա սա կով, ով, 

ինչ պես պարզ վեց, սե փա կա նա տերն էր, դուրս եկավ այդ շեն քից` լայն 

ժպտա լով ու ցու ցադ րե լով իր հս կա փո րը: Մո տե ցավ Թո մա սին ու ձեռքն 

այն պես սեղ մեց, ասես իր հե ռա վոր բա րե կամն էր, ում շատ ժա մա նակ 

ան ց կր կին տես նում էր: Ակա մայից հի շեց Օքս ֆոր դի` փի լի սո փա յու-

1 Արտասահմանյան երկրներում և մինչհեղափոխական Ռուսաստանում՝ փակ ուսումնա-
դաստիարակչական հաստատություն:
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թյան իր ծեր պրո ֆե սո րին` պա րոն Հոմփ թո նին, ով այդ մա սին նրան 

զգու շաց րել էր. «Թո մա՛ս, այն տեղ` Ար ևել քում, Դուք կհա մոզ վեք, որ 

«Ո դի սա կանն» ու «Է նեյ դան» ան վախ ճան են: Հո մե րոսն ինչ -որ ժա մա-

նակ վայր դրեց գրի չը, բայց եթե Դուք բա ցեք Ձեր աչ քե րը և ի վի ճա կի 

լի նեք տես նե լու իրա կա նու թյու նը, կհան դի պեք Պե նե լո պեին, Ու լի սին և 

մյուս հերոսներին: Ամեն ևին չկաս կա ծեք: Դեռ այն տեղ են` կյան քի նույն 

վտան գա վոր փոր ձու թյու նում, քան զի ճշ մա րիտն այն է, որ պատ մու թյու-

նը եր բեք չի վեր ջա նում: Դա մեզ է պետք, որ այն բա ժա նենք գլուխ նե րի, 

որ պես զի ըմբռ նենք, սա կայն դույզն -ի նչ չկաս կա ծեք, Արիադ նեի առաջ-

նոր դող իս կա կան թե լը դեռ այն տեղ է. Ձեզ մնում է միայն փնտ րել այն 

ու գնալ հետ ևից: Այն Ձեզ կու ղեկ ցի Ձեր բաղ ձա լի վայ րը, և հա վա տա-

ցե՛ք, հու սա խաբ չեք լի նի: Այդ թե լն իրական է` լու սե ղեն ու թրթ ռուն, և 

սպա սում է այն մար դուն, ով ու նակ կլի նի գտ նե լու իրեն: Թո մա՛ս, Դուք 

պետք է գնաք այն տեղ և դա անեք իմ փո խա րեն... Ես այլևս ի վի ճա-

կի չեմ, սա կայն Ձեզ պես երի տա սարդ և ու ժեղ մե կը... Գնա ցե՛ք: Եր բեք 

թո՛ւյլ չտաք, որ Ձեր կյան քում իշ խի առօ րեակա նու թյու նը: Որ քան եմ 

ես զղ ջում, որ կյան քումս ավե լի վճ ռա կան չեմ եղել... Ամեն ինչ այն քան 

արագ է անցնում: Հի շե՛ք, թե ես Ձեզ ինչ ասա ցի դա սին. «Carpe diem» 

(«Օգտ վե՛ք յու րա քան չյուր պա հից»): Այն եր բեք հետ չի գա: Օ՜հ, ասեմ 

Ձեզ, որ չեմ զգա ցել, թե ինչ պես է կյանքս ան ցել, գնա ցել: Շատ ցա վա լի 

է. ինչ քան բան կա րող էի անել: Միայն պատ կե րաց րի, սա կայն դրանք 

իրա կա նաց նե լու ի վի ճա կի չե ղա»:

Թո մասն իրե նից վա նեց այդ հի շո ղու թյուն նե րը, որոնք երա զի պես 

էին, մինչ դեռ իր ու զածն իրա կա նու թյանն առնչ վելն էր: Սա կայն, չգի տես 

ին չու, հա մոզ ված էր, որ հա զիվ թե դա որ ևէ մե կին հա ջող վեր: Կյանքն 

ինչ -որ պատ րան քի հետ ևից գնա ցող եր կար ու բա րակ մտո րում նե րի մի 

շա րան է, որն ավարտ վում է երա զում: Նա սի րում էր զուտ իրա կա նը...

 Հաս տա փոր մար դը Թո մա սին զն նում էր ժպ տա դեմ, նրա ոս կյա 

ատամ նա շա րը շող շո ղում էր կի սա ճեր մակ թավ բե ղի տակ: Փայ լա յու-

ղով ներծծ ված մա զե րը հետ էին սանր ված` հետ ևե լով մար սել ցի և իտա-

լա ցի այն բա րե կազմ սպա նե րի նո րաձ ևու թյա նը, ով քեր ամեն օր նա վե-

րով հաս նում էին Բեյ րութ: Մինչ Թո մա սին ուղ ղա հա յաց աս տի ճա նով 

ու ղեկ ցում էր իր սե նյա կը, որը բաց վում էր խա ղո ղի որ թով ծածկ ված բա-

կի վրա, ծանր էր շն չում: Հե տո, երբ բա ցեց դու ռը, և մի ջանց քը ողող վեց 

լույ սով, Թո մա սը հաս կա ցավ, որ իր հա մար հեշտ չէր լի նի այդ տե ղից 

հե ռա նա լը: Սե նյակն առա վել քան լու սա վոր էր` ներկ ված կա պույ տին 

մոտ սպի տակ գույ նով, ուներ բաց պատշ գամ բ, որը նա յում էր եր կար 

ծո վա ծո ցին, ծո վե զեր քին, որին հա զիվ էր բախ վում ծո վը, հե ռա վոր ար-
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մա վե նու տին` երիզ ված երկ նա գույն թո վիչ կա պույ տով:

- Ի՞նչ կար ծի քի եք: Այ սինքն` Ձեզ դո՞ւր է գա լիս այս սե նյա կը,- հարց-

րեց հյու րա նո ցա տե րը` հա մոզ ված լի նե լով, թե իր հյու րե րի վրա ինչ 

տպա վո րու թյուն էր թող նում սե նյա կը, և հպար տու թյու նից ինքն իր մեջ 

փք վե լով` շա րու նա կեց,- այս սե նյա կը զբա ղեց րել են բազ մա թիվ մար-

դիկ, սա կայն` շատ կար ևոր` սկ սած քրիս տո նյա պատ րիար քից մինչև 

եվ րո պա ցի դի վա նա գետ ներ: Եթե սա Ձեզ դուր է եկել, հե տո Ձեզ ցույց 

կտամ, թե ինչ ու նեմ նկու ղի տակ. բնա կան մի քա րան ձավ` ապա ռա ժի 

վրա փո րագ րու թյուն նե րով: Ու զում եմ ասել, որ այս վայ րը շատ վա ղուց` 

հնուց ի վեր բնա կեց ված է եղել... Ձեզ դուր կգա: Իսկ հի մա ասա ցե՛ք ինձ, 

ու զո՞ւմ եք, որ Ձեզ հա մար ճա շե լու կամ ընթ րե լու մի բան պատ րաս տենք: 

Ամեն ինչ թարմ է և բնա կան, ձու կը` մի քա նի ժամ վա, կա նա չե ղե նը` մեր 

բան ջա րա նո ցից, հա մե մունք նե րը` տնա կան:

Թո մասն աշ խա տում էր ցույց չտալ, որ ոգ ևոր ված է: Միայն այն, 

որ ինքն այդ ան սպա սե լի գե ղե ցիկ վայ րում կա րող է որոշ ժա մա նակ 

անցկաց նել, սիր տը լց նում էր բերկ րան քով: Սկզ բում նա մտադր վել էր 

դուրս գալ մի հան դարտ ուղ ևո րու թյան` տեղ-տեղ կանգ առ նե լով, օգտվե-

լով ամեն ին չից, մի ջա վայ րից, ու սում նա սի րե լով տե ղի բնակ չու թյա նը 

բնո րոշ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, բա վա կա նա չափ կա տա րե լա գոր-

ծե լով արա բե րե նի իր իմա ցու թյու նը, որով այն քան հպարտ էր: Հենց այդ 

պա հին էլ որո շեց ամե նա քի չը մի եր կու շա բաթ մնալ այդ վայ րում: Գու ցե 

և` մի փոքր ավե լին:

 Քիչ ան ց Սթեն սոնն ու Ջեյմս Բա քե րը եկան չորս արաբ նե րի ու ղեկ-

ցու թյամբ, ով քեր ավա նա կին լծ ված սայ լով բե րում էին ու ղե բե ռը՝ փոքր 

ու մեծ ճամպ րուկ ներ, արկ ղեր, ան գամ վրա նի եր կար պա տյան ներ և 

տե ղագ րա կան սար քեր: Նրանց հետ ևում էին մեծ թվով հե տաքրք րա սեր 

երե խա ներ, ով քեր շա րու նակ աղմ կում էին, քա նի որ ան գլիացու ներ կա-

յու թյու նը նո րու թյուն էր:

 Ժո զեֆ Տա նու կին` հյու րա նո ցի տե րը, բարձ րաց նել տվեց ու ղե բե ռը 

և նրանց սե նյակ ներ հատ կաց րեց: Հաս տա տու թյունն ու ներ ըն դա մե նը 

տաս ներ կու հա մար: Սթեն սո նը, դեմ քին գո ռոզ քմ ծի ծա ղով, զն նում էր 

սե նյա կը, այ նինչ Բա քե րին մտա հո գում էր ճամպ րուկ նե րը բա ցե լու և իր 

տի րոջ իրե րը դա սա վո րե լու խն դի րը:

- Որ քա՞ն ժա մա նակ ենք մնա լու Բեյ րու թում, պա րո՛ն Հար դինգ,- 

հարց րեց Բա քե րը:

- Հ՜մմ... Տասն հինգ օրից ոչ պա կաս, գու ցե և՝ ավե լին,- պա տաս խա-

նեց Թո մա սը՝ թեև ոչ լիովին հա մոզ ված: Իրա կա նում նա ար դեն մտա-

ծում էր, որ եր կար մնա այդ տեղ: Այդ փոքր քա ղաքն ընդ հա նուր ոչինչ 



15–      –

չու ներ եվ րո պա կան ոչ մի մայ րա քա ղա քի հետ, և Թո մա սի ներ սում գնա-

լով գլուխ էր բարձ րաց նում տա րօ րի նակ այն զգա ցու մը, որ նա ասես ոչ 

թե ժա մեր առաջ էր եկել Բեյ րութ, այլ բա վա կա նին վա ղուց: 

- Իրոք չգի տեմ, թե որ քան ենք մնա լու այս տեղ, Ջե՛յմս: Սա կայն կա-

րող եմ Ձեզ վս տա հա բար ասել, որ այս պա հին այս տե ղից շարժ վե լու ոչ 

մի ցան կու թյուն չու նեմ: 

Բա քե րը ժպ տա լով հա վա նու թյան նշան արեց.

- Հաս կա նում եմ, պա րո՛ն: Իս կա պես սա շատ յու րա տե սակ վայր է և, 

ինչ խոսք, Անգ լիայից շատ տար բեր: Լոն դո նին առ հա սա րակ նման չէ: 

Նայե՞լ եք այս լույ սին:

 Թո մա սը հա մա ձայ նեց. Լոն դոնն ընկղմ ված էր մշու շում ու ած խա-

մոխ րով լի կպ չուն ծխում, որն ամեն ինչ աղ տո տում էր: Այն տեղ մար դիկ 

քայ լում էին արագ և լուռ: Բեյ րութն այդ առա վո տյան թերևս նրան թվում 

էր երկ րագն դի ամե նա լու սա շող վայ րը: 

Տա նու կին, ով հա զիվ թե այլ հյու րեր ու նե նար, կր կին գլու խը դռ նից 

ներս մտց րեց.

- Պա րո՛ն, ամեն ինչ Ձեր ճա շա կո՞վ է:

Հյու րա նո ցա տե րը նրան դի մեց ֆրան սե րեն, որին կար ծես շատ ավե-

լի լավ էր տի րա պե տում, քան թե րի ան գլե րե նին, որով դի մա վո րել էր Թո-

մա սին: 

- Իհար կե,- նույն պես ֆրան սե րեն պա տաս խա նեց Թո մա սը,- Ձեր 

հյու րա նո ցը հրա շա լի է, Տա նու կի՛:

- Իրոք այդ պես է: Ըն տա նիքս շատ վա ղուց է այս տեղ: Եթե ասում 

եմ շատ վա ղուց, նկա տի ու նեմ Սուրբ Մա րո նից սկ սած: Լավ, գու ցե դա 

չա փա զան ցու թյուն է, բայց հաս տատ եր կու հա րյուր տա րուց ավե լի է: 

Լսե՛ք, պա րո՛ն, այս քա ղա քը հիմ նադր վել է դեռևս հի սուն դար առաջ, 

իրոք, երբ նրա մի ջով ան ցնում էին հռո մեացի նե րը, այս տե ղի բնա կիչ-

ներն ար դեն ամեն ին չից տե ղյակ էին: Պա րոնն ինձ հաս կա նո՞ւմ է: Ամեն 

ին չից:

Թո մա սի հե տաքրք րու թյու նը շար ժեց այն, ինչ իրեն պատ մում էր այդ 

մար դը.

- Իսկ Դուք, Տա նու կի՛, նե րե ցե՛ք ինձ հար ցա սի րու թյան հա մար, քրիս-

տո նյա՞ եք: 

- Իհար կե, պա րո՛ն, մա րոն եմ: Խա չակ րաց ար շա վանք նե րից հե տո 

հա մար վում ենք Եվ րո պայի մա սե րից մե կը: Դա նույնն է, ինչ Լևան տի 

ֆրան սիացի ներ լի նե լը: Գի տե՞ք, թե Ձեզ ինչ եմ ու զում ասել: Ճշ մա րիտն 

ասած, մեզ հա մար եր բեք հեշտ չի եղել թուր քե րի հետ, բայց մենք դա րեր 

ի վեր այս տեղ էինք, երբ նրանք եկան, և նրանց գնա լուց հե տո էլ այս տեղ 
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կլի նենք: Դա րեր շա րու նակ համ բե րել ենք և հա մա կերպ վել,- Տա նու կին 

իջեց րեց ձայ նի տո նը, կար ծես մի բան էր խոս տո վա նում,- բայց հա մոզ-

ված ենք, որ մեզ քիչ է մնում հան դուր ժե լու համար. թերևս ավե լի, քան 

մենք կցան կա նայինք, սա կայն շատ ավե լի քիչ, քան նրանք կար ծում են: 

Դեռ մինչև վեր ջերս հա մոզ ված էին, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նը հա-

վերժ է և ան փո փոխ, բայց հի մա` ոչ:

Թո մա սը հա մա ձայ նեց՝ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով իր` գրե թե ան-

ծա նո թի նկատ մամբ նրա ցու ցա բե րած վս տա հու թյան հա մար.

- Արդյո՞ք 1516 թվա կա նին չէր, երբ այս տեղ խու ժե ցին օս ման նե րը: 

Դա անում է չորս դար, ավե լի ճիշտ` երեք հա րյուր ինն սու նե րեք տա րի, 

շատ եր կար ժա մա նակ է:

- Այո՛, պա րո՛ն: Ար դեն չորս դար է, ինչ մենք՝ որ պես քրիս տո նյա ներ, 

թուր քե րի լծի տակ ենք, սա կայն չկար ծեք, թե արաբ մու սուլ ման նե րը 

մեզ շատ ավե լի լավ են ըն դու նում... բա ցա ռու թյուն նե րը չհաշ ված: Սա 

շատ յու րա հա տուկ եր կիր է, շու տով կհաս կա նաք: Տե սե՛ք, այս տեղ կան 

հայեր, ուղ ղա փառ հույ ներ, քա նա նա ցի ներ, դրուզ ներ, հրեաներ, մա րոն-

ներ, ինչ պես ես, ան շուշտ, թուր քեր, արաբ մու սուլ ման ներ, ով քեր իրենց 

հեր թին կա րող են լի նել սուն նի ներ և շիաներ, չեր քեզ ներ, մի քա նի եվ րո-

պա ցի ներ, որ գա լիս են այս տեղ՝ օգտ վե լով մեր լավ եղա նա կից, ու հե տո 

ծու լա նում են հե ռա նալ, եգիպ տա ցի ներ... Սա կայն այս մա սին դեռ կխո-

սենք: Իսկ հի մա ու զո՞ւմ եք տես նել այն քա րան ձա վը, որի մա սին Ձեզ 

ասա ցի: Ու րեմն ըն կե րակ ցե՛ք ինձ, Ձեզ դուր կգա:

Թո մաս Հար դին գին խո րա պես հե տաքրք րում էր իրեն շր ջա պա տող 

ամեն ինչ: Վեր ջա պես նա Լի բա նա նում էր՝ հա մոզ ված, որ այլևս չէր կա-

րող սան ձել ամեն բան տես նե լու և հաս կա նա լու իր բաղ ձան քը: Ի վեր ջո, 

նա մեկն էր ան գլիացի, շոտ լան դա ցի և ֆրանսիացի այն հան դուգն հե-

տաքրք րա սեր նե րից, ով քեր ու զում էին ճա նա չել աշ խար հը և նրա հրա-

շա լիք նե րը: Գոհ ու եր ջա նիկ նա հետ ևեց Տա նու կիին, աս տի ճան նե րով 

ներքև իջան, ան ցան զով բա կով և իջան մեկ այլ ուղ ղա ձիգ պտու տա-

կաձև քա րա շեն աս տի ճան նե րով, որոնք հա վա նա բար շատ ավե լի հին 

էին, և խո նա վու թյան հոտ էր փչում: Տա նու կին փոքր -ի նչ դժ վա րու թյամբ 

բա ցեց մի ճռ ռա ցող փայ տե դուռ, և մտան մա ռան հի շեց նող, շշե րով ու 

տա կառ նե րով լի մի նկուղ: Ժո զեֆ Տա նու կին պտ տեց մի լծակ, և դա րա-

կա շար քե րից մե կը՝ բեռն ված փո շոտ շշե րով, սկ սեց պտտ վել: Հյու րա նո-

ցա տե րը վա ռեց մեկ այլ նավ թա վառ, և նրանց դի մաց հառ նեց մի բնա-

կան քա րան ձավ:

- Շատ քիչ մարդ կանց է հայտ նի այս վայ րը,- շշն ջաց այն պես, ասես 
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եկե ղե ցում լի նեին,- բայց ինչ -ի նչ պատ ճա ռով Դուք ինձ վս տա հու թյուն 

եք ներշն չում, հետ ևե՛ք ինձ, պա րո՛ն:

Մ տան մի նեղ` հա զիվ վեց ոտ նա չափ տրա մագ ծով մի ջանցք, որ տեղ 

լապ տեր նե րը տա րօ րի նակ ստ վեր ներ էին ար ձա կում: Թո մա սը զար-

ման քից քար էր կտ րել: Նոր էր տեղ հա սել, բայց ար դեն բուն պատ մու-

թյան մեջ էր:

- Պա րո՛ն, հի մա մտ նում ենք քա րան ձավ: Տես նո՞ւմ եք ար տա ցո լան քը: 

Դա ծովն է ներք ևում, որ թա փան ցում է մինչև այս տեղ: Տա րի ներ առաջ 

մեր կաս կած նե րը փա րատ վե ցին այդ՝ քա րան ձա վը ծո վին իրոք հա ղոր-

դա կից լի նե լու առու մով: Բա րե կամ նե րիցս մե կի զար մի կը կա րո ղա ցավ 

սուզ վել և դուրս գալ բաց ծով: Ձեզ հա մար դժ վար չէ պատ կե րաց նել, որ 

ինքս եր բեք դա չեմ արել. առն վազն երե սու նից քա ռա սուն մետր է, իսկ 

դրա հա մար հար կա վոր է լավ թո քեր ու նե նալ: Մի բան հաս տատ գի տեմ՝ 

այս քա րան ձա վը բազ մա թիվ կյան քեր է փր կել: Պատ կե րաց րե՛ք նրանց, 

ով քեր հու սա հատ փա խել են: Դե՛ ինչ, Ձեզ դուր է գա լի՞ս:

 Թո մա սի՝ մի եր կու շա բաթ մնա լու և հե տո Սի րիայի խոր քը գնա լու, 

գու ցե և մինչև Մի ջա գետք հաս նե լու մտադ րու թյուն նե րը փո փոխ վում էին 

ան ցնող օրե րի հետ: Նա գտն վում էր ան հրա ժեշտ ու պատ շաճ վայ րում՝ 

վեր ջա պես անե լով այն, ինչ միշտ ցան կա ցել էր՝ տնօ րի նել սե փա կան 

ճա կա տա գի րը: Շր ջե լով Փյու նի կիայի հո ղի վրա՝ ցան կա նում էր այ ցե լել 

Բիբ լոս, Տյու րոս և Սի դոն. քա ղաք ներ, որոնք ան գիր գի տեր… քարտեզի 

վրա:

Ընթ րի քի ըն թաց քում Տա նու կին՝ ոտ քի վրա` դի մա ցից, աթո ռին կառ-

չած, եր կար ժա մա նակ սևե ռուն հա յաց քով զն նում էր նրան: Այդ շի տակ 

և կեն սա սեր մար դը ձանձ րա նում էր, քա նի որ միակ հա ճա խորդ ներն 

այդ երեքն էին: Բա ցի դրա նից՝ թվում էր, թե Տա նու կիին դուր էր գա լիս 

իր հյու րե րի հետ մտ քեր փո խա նա կե լը, և նա այդ տե ղից չէր հե ռա նում: 

Միայն մի քա նի րո պեով բա ցա կայեց, երբ իջավ նկուղ և բե րեց գի նու մի 

փո շոտ շիշ: 

- Այո՛, պա րո՛ն: Սա իս կա կան ֆրան սիական գի նի է, իսկ և իսկ` 

Ֆրան սիայից, մի հրա շա լի «Բոր դո»: Լի բա նա նյան լեռ նե րում նույն-

պես գի տեն գի նի պատ րաս տել, բայց սա շատ յու րա հա տուկ բան է: Ձեզ 

դուր կգա: Այս շի շը Ձեզ եմ նվի րում, Ձեզ բա րի գա լուստ: Գրո՛ ղը տա նի, 

այ սօր վա նից լավ օր չկա: Իրոք, ինձ միշտ էլ դուր են եկել ան գլիացի-

նե րը, Ձեզ նման պրո ֆե սոր նե րը, և ասեմ Ձեզ, որ այս հա մեստ տա նը 

մնա ցել են հե ռու-հեռ վից եկած շատ իմաս տուն մար դիկ: Երբ ևէ այ ցե լե՞լ 

եք Լևանտ: Ո՞չ, ու րեմն ար դեն ժամն է: Թո՛ւյլ տվեք, որ Ձեզ կարճ թվար-
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կեմ, թե ին չեր եք տես նե լու: Այն տեղ` ծո վա փին զու գա հեռ լեռ նաշղթայի 

հետ ևում, Բե կաայի հո վիտն է` այս երկ րի հա ցա հա տի կի իս կա կան 

շտե մա րա նը: Որ ևէ ան գլիացու սուտ կթ վա, սա կայն ան գամ եթե սուտ 

թվա, ու նենք եր կու լավ գե տեր. էլ -Ա սին` հյու սի սում, իսկ էլ-Լի տա նին` 

հա րա վում, եր կուսն էլ թափ վում են Մի ջերկ րա կան ծով: Ինչ պես գի տեք, 

Լի բա նա նը ծա գել է արա բե րեն «Գե բել Լուբ նան» -ի ց, որը նշա նա կում է 

«Ս պի տակ լեռ»: Պատ ճա ռը դրա գա գաթ նե րին նկատ ված ձյունն է: Այն 

մի ահ ռե լի, ավե լի քան երեք հա զար մետր բարձ րու թյամբ լեռ է, ինչ պես 

Շվեյ ցա րիայում: (Թո մա սը նկա տեց Տա նու կիի հպարտ տո նը): Լավ, 

Ձեզ ասում էի, որ Բե կաայի հով տում ամեն ինչ մշակ վում է: Ան կաս կած, 

մի իս կա կան դրախտ է: Մի ջա գետ քի մար դիկ կար ծում են, թե երկ րային 

դրախ տը գտն վում է Եփ րա տի և Տիգ րի սի միջև, մինչ դեռ մենք, մեզ հա-

մա րե լով Լեռ նային Լի բա նա նի զա վակ ներ, հա մոզ ված ենք, որ գտն վում 

է Բե կաա յում: Շու տով կտես նեք: Եգիպ տա ցո րեն, որ ուղ տից էլ բարձր 

է: Ցո րեն, գա րի, սե զամ, ամեն տե սա կի հա մա դամ բան ջա րե ղեն, գետ-

նա սունկ, լո լիկ, էլ ինչ իմա նամ` թե ինչ: Հո վի տը մի կող մից մյուսն ու նի 

յոթ, թե ութ կի լո մետր լայ նու թյուն, Աստ ծո իս կա կան պարգև է: Այդ տեղ 

կային նաև մայ րու ան տառ ներ, հի մա քիչ են մնա ցել, սա կայն կա րե լի 

է ամ բող ջա կան կար ծիք կազ մել այն մա սին, թե ինչ է այս եր կի րը: Գի-

տե՞ք, որ Ուխ տի տա պա նա կը պատ րաս տել են Լի բա նա նի մայ րու փայ-

տից: Իրոք որ աշ խար հի լա վա գույն փայտն է,- Տա նու կին, խան դա վա-

ռու թյամբ հա մակ ված, իրեն մի բա ժակ գի նի լց րեց,- հա նուն Ձեր առող-

ջու թյան, պա րո՛ն: Ա՜հ, պետք է շատ ան գլիացի ներ գան, Դուք խոս քի 

վար պետ ներ եք:

Թո մաս Հար դին գը բարձ րաց րեց հա յաց քը` զար ման քից աչ քե րը 

թար թե լով: Չէ՞ որ նա ոչ մի բառ չէր ար տա սա նել: Վառ խառն ված քով 

մի ջերկ րա ծո վյան այդ բնա կիչ նե րը սր տա բաց մար դիկ էին: Թո մա սը 

լայն ժպ տաց, ու տան տե րը կր կին բարձ րաց րեց բա ժա կը. 

- Հա նուն Անգ լիայի:

Թո մասն ու րիշ ելք չու ներ, քան ոտ քի կանգ նե լը և կե նա ցին միանա լը. 

այդ պի սի բան կյան քում եր բեք նրան չէր պա տա հել: 

- Գի տե՞ք, թե ուր պետք է գնաք: Ես Ձեզ մի հրա շա լի խոր հուրդ կտամ, 

որը ողջ կյան քում հա զիվ թե ստա ցած լի նեք:

Թ վում էր, թե Տա նու կին մտա դիր չէր թող նել, որ Թո մա սը հան գիստ 

ընթ րեր, ու տեր ջե ռո ցում տա պակ ված և ախոր ժե լի տես ք ունեցող խո զի 

մի սը` հա մեմ ված նր բա ճա շակ հա մե մունք նե րով:

- Գնա ցե՛ք Բաալ բեկ, այ սինքն` Բաա լի տա ճար: Երբ երի տա սարդ 
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էի, մի ան գամ եղա այն տեղ և զար ման քից քար կտ րե ցի: Աստ վա՛ծ իմ, 

ա՛յ քեզ ահ ռե լի չա փեր, ի՜նչ հս կա սյու ներ: Հի շում եմ, որ մի պրո ֆե սոր, 

Ձեզ նման մե կը, գու ցե քիչ ավե լի տա րի քով, սա կայն` ձեռ նա հաս, ու զում 

եմ ասել... գեր մա նա ցի: Պատ կե րաց նո՞ւմ եք: Հենց այն տեղ բա ցատ րեց, 

իրոք, շատ հս տակ, կար ծես լսող ներս ամեն ին չից ան տե ղյակ էինք: Լավ 

գի տեք, թե ինչ պի սին են այդ պրու սա ցի նե րը: Այդ վայ րը հին Հե լիոպո-

լիսն էր... Հե ռու չէ, ձիով` մի եր կու օր դե պի հյու սիս, գու ցե և` երեք: Հար-

կա վոր է գնալ այն տեղ` հա մոզ վե լու հա մար, որ իրա կան է` ապ շա հար 

պատ կե րաց նե լով, թե ինչ պես են այդ հս կա յա ծա վալ քա րե բե կոր նե րը 

բարձ րաց րել: Չեմ չա փա զանց նում. քսան քայլ եր կա րու թյամբ, ամեն 

կտո րը` երե քը չոր սի վրա: Ան հա վա տա լի բան է: Մի հրաշք... Մի չք նաղ 

տա ճար` նվիր ված Յու պի տե րին...

Տա նու կին կր կին լց րեց իր գի նու բա ժա կը և ըմ պեց` կում-կում ըմ-

բոշխ նե լով: Թո մա սը հա մա կերպ ված հո գոց հա նեց:

- Այո՛, պա րո՛ն: Ամեն մեկն ու նի իր նեղ մաս նա գի տու թյու նը: Ա՜հ, 

ին չեր ասես, որ չէի տա, որ պես զի Եվ րո պա յում սո վո րած լի նեի: Դուք, 

սա կայն, հաս տատ քսան մետ րից ավե լի բարձ րու թյամբ սյու ներ չեք տե-

սել: Բաալ բե կում գտն վում են նաև Բա քո սի և Վե նե րայի տա ճար նե րը,- 

Տա նու կին կե նաց առա ջար կե լու հա մար մինչ բարձ րաց նում էր ձեռ քը, 

Թո մա սին աչ քով արեց` ի նշան գոր ծակ ցու թյան,- այո՛, պա րո՛ն: Այս-

տեղ մենք միշտ էլ եղել ենք լավ կյան քի սի րա հար: Հա վա տա ցե՛ք ինձ, 

եթե որոշ ժա մա նակ մնաք այս տեղ, կսի րա հար վեք մի լավ աղջ կա: Ա՜հ, 

այս լի բա նան ցի կա նայք... Շատ լավն են սի րո մեջ և շատ տի րա կան: 

Այն պես որ` զգո՛ւյշ եղեք, պա րո՛ն: Իսկ հի մա Ձեզ թող նեմ, որ ընթ րիքն 

ավար տեք, թե չէ ափ սոս է, որ խոզի մի սը սառ չի:

Տա նու կին թեթ ևա կի խո նար հեց գլուխն ու հե ռա ցավ, մինչ ան կյու-

նի սե ղա նից Սթեն սո նը և Բա քերն ան թա քույց ծի ծա ղում էին: Նրանք 

արդեն ավար տել էին իրենց իրիկ նա ճա շը և զվար ճա նում էին` նայե լով 

իրենց ղե կա վա րին, ով անօ գուտ փոր ձում էր ընթ րել: 

Ան կախ ամեն ին չից` Թո մա սը լավ տրա մադ րու թյան մեջ էր և բարձ-

րաց րեց իր գի նու բա ժա կը՝ նույն պես ժպ տալով. 

- Մի՛ ծի ծա ղեք, ցան կա ցած մար դու հետ դա կա րող է պա տա հել, և 

ինչ պես գի տեք` վրի ժա ռու թյու նը մի ճա շա տե սակ է, որն ու տում են սա ռը 

վի ճա կում:

Մթու թյու նը մեր թընդ մերթ խզ վում էր ծո վա փի հե ռա վոր խա րույկ-

նե րից որ ևէ մե կի՝ պատուհանից թափանցող ցո լան քով, իսկ լու սի նը 

թրթռում էր ծո վի վրա: Թո մա սը խոր հում էր Բաա լի «տի րա կա լի» մա-
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սին: Աստ ված, որը խորհր դան շում էր արևն ու բեր րիու թյու նը: Գի տեր, որ 

երբ հրեանե րը հա սան Քա նան, ըն դու նե ցին դա վա նան քը: Նրանք իրենց 

միակ աստ ծուն կո չե ցին Եհո վա, սա կայն ան հուն էր Բաա լի հան դեպ 

մարդ կանց հրա պու րան քը, և միակ աստ ծո պաշ տա մուն քը սկ սեց սի րո 

և սե ռա կան հա ճույ քի ծե սե րով այ լա սեր վել: Թո մա սը հի շեց Օքս ֆոր դի 

իր ծեր պրո ֆե սո րին, երբ նա, սևե ռուն նայե լով, իրեն զգու շաց րեց. «Հե-

ռո՛ւ մնա ցեք Բել սե բու ից: Նա դեռ այն տեղ է և շա րու նա կում է հե տա մուտ 

լի նել հի նա վուրց քա րե րի մի ջից: Բել սե բու կամ Բաալ-Զե բուբ: Ամո թի և 

ճան ճե րի աստ վա ծը»: «Այո՛»,- մտա ծեց Թո մա սը` գի նու բա ժա կը ձեռ-

քին զն նե լով խա վա րը: Կգ նար մինչև այն տեղ` հու սա լով, թե հան դի պե լու 

էր նրան` ծեր Ֆավ նին:
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2. ՄԵ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1909թ.

Հա ջորդ օրե րի ըն թաց քում Թո մա սին տի րեց ոգ ևո րու թյու նը: Սթեն սո-

նին ասաց, որ եթե նա ան պա տեհ չի հա մա րում, ապա ին քը նա խընտ-

րում է միայնակ զբոս նել: Սթեն սո նը նայեց Թո մա սին` կար ծես ասե լով, 

թե էլ ին չու էր ին քը հա սել այդ տեղ: Բայց և այն պես Սթեն սո նը մտա ծեց, 

որ գու ցե Թո մասն իրա վա ցի է, և ին քը չպետք է նրան ու ղեկ ցի: Այդ վայ-

րում Թո մա սին ոչինչ չէր պա տա հի, իսկ նա` տարիքն առած այդ զին վո-

րա կա նը, ով մի ողջ կյանք էր ապ րել Հնդ կաս տա նում` Դե լիում, Սիմ լա-

յում, Դարյե լին գում և Բոմ բե յում, հա վա նա բար մի բան էր ցան կա նում` 

վայե լել քաղցր ու կա նաչ Էք սե տե րում գտն վող իր փոք րիկ տու նը:

Ինչ վե րա բե րում էր Բա քե րին, ով շատ ավե լի երի տա սարդ էր, քան 

Սթեն սո նը, և բնա վո րու թյամբ ավե լի ան կեղծ էր ու սր տա բաց, ապա 

թվում էր, թե Բեյ րու թում իրեն զգում էր այն պես, ինչ պես ձու կը ջրում: 

Թո մա սը ստիպ ված նրանց ար գե լեց, որ իրեն հետ ևեն, բայց լիովին հա-

մոզ ված չէր, որ իրեն կլ սեն:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում Բեյ րու թը փոք րիկ քա ղաք էր` մեծ գյու ղից 

ոչ ավե լի մի փո շոտ վայր, եռուն և կեն սա հորդ, որ տեղ ցան կա ցած իր 

վա ճա ռող նե րը գնում էին փո ղոց նե րով և բղա վե լով իրենց ապ րանք ներն 

առա ջար կում. այդ տեղ մար դիկ սո վոր չէին ցածր ձայնով խո սելուն: 

Օքսֆոր դի հանգս տա վետ տա րի նե րից հե տո Թո մա սի հա մար դա խորթ 

էր: Բեյ րութ ցի նե րը կա՛մ իրար ական ջի ինչ -որ բան էին փսփ սում` դեմքե-

րը ծա մած ռե լով ու չա րա կա մո րեն ժպ տա լով, կա՛մ էլ բարձ րա ձայն` ի 

լուր աշ խար հի գո վա բա նում էին մի մյանց, որ պես զի բո լո րը լսեն: Թո-

մա սի ական ջին հաս նում էին մի շարք ար տա հայ տու թյուն ներ. «Սա լամ 

ալեյ քում, Ահ մե՛դ: Ու րախ եմ քեզ տես նե լու հա մար» կամ «Աստ ված քեզ 

ու ղե կից» (ե թե խոս քը քրիս տո նյայի մա սին էր), «Ա լեյ քում սա լամ, Մու-

համ մե՛դ», «Աստ ված թո՛ղ քո կող քին լի նի: Ես նույն պես ու րախ եմ... Մա-

րո՛ն... Կոն րա՛դ... Հով սե՛փ...» (կամ էլ` մեկ այլ անուն): Ասես գո յու թյուն 

չու նեին նե րանձ նա կան զգաց մունք ներ, և բո լորն ու զում էին իրենց ապ-

րում նե րը ցու ցադ րել ու կի սել մի մյանց հետ: Ան շուշտ, խոս քը վե րա բե-

րում էր «մի ջերկ րա ծո վյան խառն ված քին»:

Թո մա սը հա մոզ վեց, որ Բեյ րու թում ամեն ինչ վե րահս կում էին թուր-

քե րը, թեև` զուսպ` ասես ցան կա նա լով տե սա դաշ տից դուրս մնալ: Տա-

նու կին նրան պատ մեց, որ 1843 թվա կա նից սկ սած կայ մա կամ նե րի՝ գա-
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վա ռա պե տե րի պաշ տոն նե րը վա րում էին քրիս տո նյա մա րոն նե րը, իսկ 

հա րա վում` դրուզ նե րը, ին չը նման էր սար դոս տայ նից կառ չած մի բարդ 

գլուխ կոտ րու կի: Այդ հա վա սա րակշ ռու թյու նը թող նում էր այն թյուր կար-

ծի քը, թե ուր որ է դա կխախտ վի, բայց այդ տեղ այդ քա ղա քա կա նու թյու-

նը` լավ, թե վատ, շա րու նակ վում էր դա րե դար:

Իր եր կար զբո սանք նե րի ըն թաց քում Թո մա սը գտավ մի ռես տո րան, 

որի տե րը քրիս տո նյա մա րոն էր: Մտավ` համ տե սե լու: Հարկ չե ղավ, որ 

խնդ րեր ճա շա ցու ցա կը: Տպա վո րու թյունն այն պի սին էր, որ նա խա պես 

գի տեին, թե հյուրն ինչ կցան կա նար ու տել: Նրան մա տու ցե ցին մի քա-

նի նա խու տեստ ներ, տաս նյա կից ավե լի` առա ջին հա յաց քից ախոր ժե-

լի ու քիչ թե շատ ծա նոթ խոր տիկ ներ. ձի թապ տուղ, աղ ցան, թթու դրած 

մանր վա րունգ և այլ բա ներ: Բո լոր կե րա կուր նե րի հա մը փոր ձեց, հե տո 

հարց րեց, թե ին չից է պատ րաստ ված խյուսը: Ռես տո րա նի տե րը, ում 

ու ռու ցիկ փո րից կախ ված էր շող շո ղուն ոս կե մի մեծ ժա մա ցույց, նրան 

բա ցատ րեց, որ դա պատրաստված է սի սե ռից` հա մեմ ված կիտ րո նով և 

սպի տա կա ձա վա րի ձե թով: Թո մա սի կար ծի քով` համն ավե լի լավն էր, 

քան տես քը: Երբ տե սան, որ ավե լին չէր կա րող ու տել, նրան մա տու ցե-

ցին մի քա նի «մութ թա բալ»` քա ցա խի մեջ դր ված սմ բու կի եր կա րուկ շեր-

տեր` ձի թապտ ղի յու ղով և կիտ րո նով, իսկ հե տո՝ գա ռան խո րո ված, որ 

պատ րաս տում էին դր սում` եր կա թա ցան ցին լց րած և շի կա ցած ածուխ-

նե րի վրա: Ամեն ինչ հա մեղ էր, ու թեև խո րո վա ծի սոխն ու մա ղա դա նո-

սը չա փա զանց առատ էին, սա կայն Թո մա սին ավե լի դուր եկավ, քան 

ան գլիական ճար պոտ գա ռը: Նրան առատ գի նի մա տու ցե ցին, իսկ վեր-

ջում` տե ղա կան «ա սա բեհ», «բա րա զակ» և այլ քաղց րա վե նիք ու դաղ-

ձով թեյ: Այլևս ի վի ճա կի չէր շա րու նա կել, պետք է իրեն զս պեր, քա նի որ 

շու տով նման վե լու էր Տա նու կիին կամ էլ այդ ռես տո րա նի տի րո ջը:

 Հյու րա նոց էր վե րա դառ նում` դան դաղ քայ լե լով, ծո վա փին եր կար 

զբոս նե լով: Այդ ըն թաց քում դա նրան ծա նոթ ու վա ղե մի սո վո րու թյուն 

թվաց, բայց թե երբ վա նից սկ սած` չգի տեր: Նույն բանն էր, եթե ինչ -որ 

մեկն ար թուն երա զեր` սկ սե լով հաս կա նալ, թե ինչ է կյան քը: Ամեն ինչ 

ան ցնում է սրըն թաց, միայն ամե նա խե լա ցի նե րը գի տեն, թե ինչպես 

օգտ վեն յու րա քան չյուր ակն թար թից:

Ռես տո րա նի տե րը Թո մա սին բա ցատ րել էր, որ Բեյ րութն ան մահ քա-

ղաք է, որ այն կո չում են «քա ղաք, որը եր բեք չի մա հա նա»: Պետք է հա-

վա տար նրան, քան զի գի տեր, որ քա ղա քը գո յու թյուն ու նի ար դեն հի սուն 

դար, գու ցե և` շատ ավե լի: Ամեն դեպ քում ակն հայտ էր այդ քա ղա քի 

կեր պա րը` իր ան վեր ջա նա լի պատ մու թյամբ և այն ճշ մար տու թյամբ, որ 
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ոչ մի նվա ճո ղի չի հա ջող վի կոր ծա նել այն: Թերևս դա հա ջող վեր նրանց` 

Լեռ նային Լի բա նա նի բնա կիչ նե րին, ով քեր հա յացք նե րը հա ռում էին 

Բեյ րու թին` այն իրենց ինք նա վա րու թյա նը միաց նե լու բաղ ձան քով:

Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում սո վո րել էր, որ հռո մեացի նե րը հաս-

տատ վել էին «Julia Augusta Felix Beyritus» -ո ւմ կամ պար զա պես «Բեյ-

րի թու սում», որն իր տե ղը զի ջել էր ներ կայիս Բեյ րու թին:

Ան գամ տա րա ծաշր ջանն ամա յաց րած ահա վոր երկ րա շար ժե րը 

քա ղա քի հա մառ բնա կիչ նե րին՝ քրիս տո նյա նե րի և հատ կա պես սուն նի 

մու սուլ ման նե րի տար բեր խմ բա վո րում նե րին, հետ չպա հե ցին մշ տա կան 

հա կա մար տու թյու նից:

Ա ռա ջին հա յաց քից բո լոր մշա կույթ նե րի հա մար մի բաց վայր էր 

թվում, որ տեղ հա վա նա բար իրենց իսկ առաջ նորդ նե րի միջև ծա գող 

առօ րյա փոք րիկ վե ճե րը, ըն տա նե կան վրեժխնդ րու թյուն նե րի դրս ևո-

րում նե րը, լա վա գույն թա ղա մա սե րին տի րա նա լու պայ քա րը մի օր կա-

վարտ վեին քա ղա քա ցիական արյու նա լի ընդ հար ման կայ ծի բռնկմամբ: 

Սա կայն առայժմ այդ ամե նը սոսկ ան հիմն դա տո ղու թյուն ներ էին 

միջերկ րա ծո վյան մի այն պի սի խա ղաղ ու ար ևոտ քա ղա քում, որն ամեն 

քայ լա փո խի հրա վի րում էր այն տեղ ապ րե լու:

Թո մա սը փոր ձեց հյու րա նո ցում փոքր -ի նչ հանգս տա նալ` խոր հե լով 

այդ նոր աշ խար հի մա սին: Բա վա կա նին շոգ էր, և մի պահ մեկն վեց մահ-

ճա կա լին, սա կայն չկա րո ղա ցավ նն ջել: Որո շեց դուրս գալ` այ ցե լե լու 

Բո ղո քա կան հա մալ սա րան, որը 1886 թվա կա նին հիմ նադր ել էին հյու-

սիսամե րի կյան մի սիոներ նե րը (ի նչ պես որ իրեն էին ասել): Երբ դրա մա-

սին մի քա նի ան գամ փո ղո ցում հարց րեց, մար դիկ պա տաս խա նում էին. 

«Ա՜հ, այո՛: Դուք նկա տի ու նեք Ամե րի կյան հա մալ սա րա նը»:

 Հայր Թի մո տի Դո նե լիին` ծա գու մով իռ լան դա ցի, արա մե րե նի և տա-

րա ծաշր ջա նի հնա գույն մշա կույ թի ամե նա խո շոր գի տակ նե րից մե կին 

ներ կա յա նա լու հա մար մի նա մակ ու ներ իր մոտ: Երբ Թո մա սը նրա մա-

սին հար ցու փորձ արեց դռ նա պա նին, վեր ջինս տա րօ րի նակ նայեց նրան:

- Հայր Դո նե լի՞ն... Բայց նա ոչ ոքի չի ըն դու նում,- ֆրան սե րե նով և 

բա վա կա նին գո ռոզ տո նով պա տաս խա նեց դռ նա պա նը,- եթե ու զում եք, 

կա րող եմ Ձեր նա մա կը նրան հանձ նել, գու ցե այդ պես ավե լի լավ լի նի:

 Թո մա սը հա մա ձայ նեց և մտա խոհ դուրս եկավ: Ին չո՞ւ չէր կա րող 

խո սել նրա հետ: Նա մա կը ստո րագր ված էր Դո նե լիի վա ղե մի ըն կե րոջ 

կող մից, ով հա վաս տիաց րել էր, որ հայր Դո նե լին ու րախ կլի ներ Թո մա-

սին տես նե լու հա մար: Երբ փո ղո ցով իջ նում էր` ու շա դիր նայե լով կա-

պույտ հո րի զո նին, որն աղոտ ուր վագծ վում էր ար մա վե նի նե րի մի ջից, 

դռ նա պա նը հևա լով հա սավ նրան.
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- Պա րո՛ն, պա րո՛ն, հայր Դո նե լին Ձեզ կըն դու նի: Խնդրում եմ, հետևե՛ք 

ինձ: Եթե աչ քովս չտես նեի, չէի հա վա տա, վա ղուց ի վեր սա առա ջին 

դեպքն է: 

Ան ցան շքա մուտ քով և մտան ար ևոտ ու հանգս տա վետ մի պար տեզ, 

որի լճա կում լո ղում էին ոս կե զօծ ծա ծան ներ: Ամ բողջ շեն քում տի րում 

էին խա ղա ղու թյուն ու լռու թյուն, ինչն ավե լի հա տուկ էր վան քին, քան 

հա մալ սա րա նին: Այ նու հետև վեր խո յա ցող աս տի ճան նե րով բարձ րա-

ցան մինչև նն ջա րան նե րի հար կը: Քայ լում էին բա ցար ձակ լուռ: Թո մա-

սը չէր հաս կա նում, թե ինչ է կա տար վում: Հա սան եր կար, ար ևի առատ 

ցոլ քե րով ողող ված մի սրահ, որ տե ղից նշ մար վում էր կենտ րո նա կան բա-

կը: Երբ ևէ չէր տե սել այդ պի սի լուռ ու դա տարկ հա մալ սա րան: 

Դռ նա պա նը մատ նե րի հո դե րով թա կեց դռ նե րից մե կը, և մի թույլ 

ձայն ներ սից պա տաս խա նեց.

- Հա մե ցե՛ք: 

Մ տավ սե նյակ ու տե սավ ան կող նում պառ կած մի ծե րու նու՝ ճեր մակ 

մաշ կով, որի տա կից թա փան ցում էին կա պույտ երակ նե րը, պատ ված 

սպի տակ, դե ղի նին մոտ նոսր մա զա ծած կույ թով, ձեռ քե րի մատ նե րը չա-

փա զանց եր կար էին: Գու ցե երբ ևէ նրա տե սած ամե նա ծեր մարդն էր: 

Հայր Դո նե լին դեմ քին մի նշան արեց` փոր ձե լով ժպ տալ Թո մա սին.

- Պա րոն Հար դի՞նգ: Դուք պրո ֆե սոր Թո մաս Հար դի՞նգն եք: Սակայն 

Դուք դեռ երե խա եք:

 Թո մա սը հա մա ձայ նեց՝ փոր ձե լով ժպ տալ: Այդ մար դը խո սում էր 

ցածր ու խռ պոտ ձայ նով, կար ծես թե այլևս ան գամ խո սե լու ուժ չու ներ:

- Հայր Դո նե լին եմ կամ այն, ինչ նրա նից դեռ մնա ցել է: Ոչ ոքի չեմ 

ըն դու նում, քան զի, ինչ պես տես նում եք, ի վի ճա կի չեմ, սա կայն ցան կա-

ցա Ձեզ բա ցա ռու թյուն անել, քա նի որ եկել եք շատ հեռ վից: Այս նա մա կը 

բա ցատ րում է, որ Դուք Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նում ան տիկ ար վես տի 

պրո ֆե սոր եք և շատ այլ բա նե րի հետ մեկ տեղ՝ լավ խո սում եք արա բե-

րեն և գի տեք արա մե րեն: Շատ ու րախ եմ, քան զի շա տե րի կար ծի քով՝ 

արա մե րե նը մե ռած լե զու է, սա կայն Ձեզ ասեմ, լավ, Դուք էլ կի մա նաք, 

որ մեր օրե րում Դա մաս կո սին մոտ մի քա նի գյու ղե րում դեռ խո սում 

են Հի սուս Քրիս տո սի լեզ վով: Երբ մարդ այն լսում է, փա ռա վոր վում է, 

նաև հաս կա նում, որ ամեն ինչ փո փո խա կան է՝ բա ցի մարդ կանց ներ-

քի ն աշխարհից: Հաս կա նո՞ւմ եք ինձ: Եթե ինձ թույլ տաք՝ Ձեզ մի գիրք 

կտամ, որը, եթե դժ վար չէ, վե րա դառ նա լիս իմ կող մից հանձ նե՛ք Օքս ֆոր-

դի հա մալ սա րա նի գրա դա րա նին: Խոս քը Յո վնա նի կոդեքսի հնա գույն 

մի պատ ճե նի մա սին է` գր ված արա մե րեն: Իմ կար ծի քով՝ առն վազն հա-



25–      –

զար հինգ հարյուր տար վա է, գու ցե և՝ ավե լի: Կկա տա րե՞ք խնդ րանքս: 

Ճիշտն ասած, ան հանգս տա նում էի, թե ինչ պե՞ս այն ու ղար կեմ, ո՞ւմ 

հանձ նա րա րեմ, իսկ Դուք ինձ վս տա հու թյուն եք ներշն չում: Ես Օքս ֆոր-

դում եմ սո վո րել արա մե րեն և ու զում եմ այս փոք րիկ նվի րատ վու թյամբ 

իմ երախ տա գի տու թյունն ար տա հայ տել:

Թո մա սը փոր ձեց մի քա նի րո պե զրու ցել հայր Դո նե լիի հետ, բայց 

գլ խի ըն կավ, որ այդ մարդն արագ ու ժաս պառ է լի նում, ուս տի որո շեց 

հրա ժեշտ տալ իմաս տու նին, ով նրան հանձ նեց գիր քը՝ սքան չե լի զար-

դա նախշ, կա շե կազմ տու փով, մի փոքր ցե ցոտ ված և գու նա թափ, բայց 

ար ժե քի տե սան կյու նից` ան գին: Պա տա հա կա նու թյու նը Թո մա սին 

դարձ րել էր այդ մար դու կտա կա տա րը: Հայր Դո նե լին նրան խոս տո վա-

նեց, որ օրենս գիր քը գտել է Հա լե պի հնա վա ճառ նե րից մե կի քրքր ված 

գր քե րի ահ ռե լի կույ տի տա կից: Խոս քը գու ցե Արիս տո տել Ստա մո ւրու-

սի՝ կա պի տան Կա վա ֆի սի զար մի կի մա սի՞ն էր: Ծե րու նին չկա րո ղա ցավ 

նրան պա տաս խա նել, ու Թո մա սը որո շեց ան ձամբ տե ղե կա նալ, երբ 

գնար այն տեղ: Ձեռ քը պար զե լով հայր Դո նե լիին` Թո մա սը զգու շո րեն 

նրա փխ րուն մատ նե րին հպ վեց: Հրա ժեշտ տվեց՝ դուրս գա լիս գլու խը 

խո նար հե լով և միաժա մա նակ մտա ծե լով, որ չէր ու զե նա կյան քի մայ րա-

մու տին այդ վի ճա կում հայտն վել:

Ամե րի կյան հա մալ սա րա նից նա ուղղ վեց դե պի կենտ րոն՝ շա րու նակ 

խորհելով հայր Դո նե լիի մա սին: Այդ մար դուն հա զիվ մի քա նի շա բաթ-

վա կյանք էր մնա ցել: Մտա ծեց, որ ամե նա խո հեմն այն կլի ներ, որ դի մեր 

ան գլիական հյու պա տո սա րա նին, որ պես զի գիր քն Անգ լիա ու ղար կեին 

դի վա նա գի տա կան փոս տով: Այդ պի սով կա զատ վեր մի պա տաս խա-

նատ վու թյու նից: Ա՛յ քեզ տա րօ րի նակ եր կիր… Ամեն ինչ պա րուր ված 

էր պատ մու թյամբ: Այն, ինչ ու սում նա սի րում էին հա մալ սա րա նում, ո՛չ 

ցնորք էր և ո՛չ էլ հե ռա վոր, այլ այն քան իրա կան մի բան, որը մարդ կանց 

կող քին էր՝ ուղ ղա կիորեն ազ դե լով նրանց կյան քի վրա: Գիր քը փա թե-

թա վո րե լուն պես` ան ձամբ հյու պա տո սին ուղղ ված մի գրու թյամբ, որով 

բա ցատ րում էր խնդ րի էու թյու նը, պա րոն Սթեն սո նին ու ղար կեց հյու պա-

տո սա րան: Այդ երկ րից որ ևէ բան Անգ լիա ու ղար կե լու ավե լի ապա հով 

մի ջոց գո յու թյուն չու ներ, և շատ վտան գա վոր էր ուղ ևո րու թյան հե տա գա 

ըն թաց քում իր հետ կրել մի փխ րուն և այդ քան ար ժե քա վոր մի իր:

Երեկոյան նա խընտ րեց չընթ րել հյու րա նո ցում: Թեև Տա նու կիին նա 

հա մակ րում էր, սա կայն տրա մադր ությունն այնպիսին չէր, որ հան դուր-

ժեր ևս մեկ դա սա խո սու թյուն՝ նվիր ված Լի բա նան լե ռանն ու մա րոն նե-

րին: Այն պես որ՝ Սթեն սո նին խնդ րեց, որ ըն կե րակ ցի իրեն, և քայ լե լով 
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գտան մի փոք րիկ ռես տո րան՝ տե ղա կայ ված ծո վա փին մոտ մի արա-

հե տի վրա, որ տեղ նրանց հա մար ձուկ ու աղ ցան պատ րաս տե ցին՝ մեկ 

շիշ լի բա նա նյան գի նով հրամց նե լով: Ավե լի քան բա վա րար էր: Ծո վա-

փին էին դեռ՝ ունկնդ րե լով կա մա ցուկ բախ վող ալիք նե րի շր շյու նը, երբ 

մութն ըն կավ: Մի ջօ րեի ար ևի պես լիալու սի նը լու սա վո րում էր տե ղան քը՝ 

ստվեր ներ առա ջաց նե լով: 

- Ի՞նչ կար ծիք ու նեք այս վայ րի մա սին, Սթեն սո՛ն: Ընդ հա նուր մի 

բան ու նի՞ Հնդ կաս տա նի հետ, որին Դուք քաջ տե ղյակ եք: Ինչ -որ առու-

մով նույն Ար ևել քը չէ՞:

Ս թեն սո նը մի պահ լուռ մնաց, կար ծես փոր ձում էր հի շել.

- Ո՛չ, պա րո՛ն Հար դինգ: Սա բո լո րո վին այլ վայր է: Առա ջին հա յաց-

քից, ան կախ ամեն ին չից, շատ մեծ է եվ րո պա կան ազ դե ցու թյու նը, որը 

շատ բա նե րում է իրեն զգաց նել տա լիս: Բա ցի դրա նից՝ մարդ կային 

այն պի սի խառն վածք ներ են, որ իրար հետ հա մե մատ վել չեն կա րող: 

Միջերկ րա կան ծո վի այս մար դիկ դա րեր ի վեր կրում են Արև մուտ քի ազ-

դե ցու թյու նը, և իմ կար ծի քով՝ երբ տես նում են մի եվ րո պա ցու, մտա բե-

րում են խա չա կիր նե րին: Ձեզ մի բան ասեմ: Իրոք, մեր հան դեպ հա վատ 

չեն ըն ծա յում, և չեմ կար ծում, որ երբ ևէ կհա վա տան: Նկա տի չու նեմ 

մու սուլ ման նե րին և ոչ էլ քրիս տո նյա նե րին. խն դիրն այն է, որ կար ծես 

նրանք ամեն ինչ իրենց աչ քով են տե սել: Որ քան ինձ հայտ նի է, նվաճ-

ված լի նե լով մեզ հայտ նի գրե թե բո լոր ազ գե րի կող մից` հեր թա կան ներ-

խու ժում նե րից հե տո դար ձել են անընդ մի ջե լի խառ նուր դի ար գա սիք: 

Չգի տեմ, գո՞ւ ցե նրանք քնում են՝ մի աչ քը բաց, սա կայն հե տաքրք րա սեր 

այն հա յաց քը, որով մեզ շր ջա պա տում են, թերևս ասում է մեկ բան. «Բա-

րի՛ գա լուստ, բո լո րի՛դ, կա րող եք ու տել ու խմել մեզ հետ, որոշ ժա մա նակ 

մնալ, բայց հե տո գնա ցե՛ք ու մեզ հան գի՛ստ թո ղեք»:

Ս թեն սո նի զգա ցո ղու թյու նը շատ սուր էր:

- Իմ կար ծի քով՝ Դուք ար դա րա ցի եք, Սթեն սո՛ն: Իմ տպա վո րու թյու նը 

նույնն է, կար ծես այս տե ղի արաբ ներն ավե լի մար դա մոտ են, նրանց հա-

մա րյա կհա մար ձակ վեի որա կել որ պես կոս մո պո լիտ ներ… Պետք է հաս-

կա նալ, թե ի՞նչ կա նրանց հո գու խոր քում, և ի՞նչ են մտա ծում ծո վեզ րից 

ըն դա մե նը հի սուն մղոն այս կողմ: Ի վեր ջո, այս տեղ ամեն օր նա վեր են 

հաս նում, և դա է նրանց դարձ րել այն պի սին, ինչ պի սին որ կան: Բա ցի 

դրա նից՝ հա մալ սա րա նը, որ տեղ այս առա վոտ եղա, և որը կոչ վում է Ամե-

րի կյան, կամ այն մյու սը` Սուրբ Հով սե փի նը, որն իրա կա նում եզ վիտ նե-

րինն է, ինձ այն հա մոզ մանն են հանգեցնում, որ արա բա կան աշ խար-

հում չկա սրա պես մի վայր, որ տեղ այս քան շատ քրիս տո նյա ներ լի նեն, 
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ով քեր, որոշ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված, ավե լի կա թո լիկ են, 

քան ին քը` Հռո մի Պա պը:

- Լիովին հա մա ձայն եմ Ձեզ հետ, պա րո՛ն Հար դինգ: Սա կայն Դուք 

էլ ինձ հետ հա մա միտ կլի նեք, որ հենց այս պի սի վայ րե րում են հա մոզ-

մունք ներն արագ խմոր վում: Ձեզ հա վա տաց նում եմ, որ այս տեղ շատ 

բա ներ տե ղի կու նե նան քիչ ժա մա նակ ան ց: Դա, սա կայն, թո՛ւյլ տվեք 

ասել, իմ ան ձնա կան կար ծիքն է:

- Լա՛վ, Սթեն սո՛ն: Հյու րա նոց վե րա դառ նա լու ժա մա նա կը չէ՞: Այս 

կյան քում ամեն բան իմա նա լը ցան կա ցած մար դու կա րող է սպա ռել:

Մի քա նի օր ան ց Թո մա սը որո շեց, որ եր կա րաց նե լու է իր ուղ ևո րու-

թյունն Ար ևել քում: Չէր ուզում, որ մի շարք կար ևոր բա ներ չտես ած՝ վե-

րա դառ նար Անգ լիա՝ կր կին սուզ վե լով մի կյան քի մեջ, որը, նրա կար ծի-

քով, միապա ղաղ էր ու ձանձ րա լի: 

Բեյ րու թը հե տաքրք րա կան էր, մար դիկ չէին թաքց նում իրենց հույ-

զերն ու զգաց մունք նե րը, ու բո լորն ապ րում էին կեն սու րախ կյան քով: 

Չնա յած չէր կա րող մի մշա կույ թը հա մե մա տել մեկ այլ մշա կույ թի հետ, 

այ դու հան դերձ նա խան ձով հաս կա ցավ, որ այդ մար դիկ, ապ րե լով շատ 

ավե լի հա մեստ ու հա սա րակ կյան քով, ավե լի եր ջա նիկ էին թվում:

Մյուս կող մից սկ սում էր ըմբռ նել Սթեն սո նի մտա ծե լա կեր պը, և հե-

տաքր քիր էր նրա հետ կար ծիք ներ փո խա նա կե լը, թեև ընդ հա նուր հա մա-

ձայ նու թյամբ և առանց պարտք ու պա հան ջի իրեն ցից յու րա քան չյուրն 

իր կյան քով էր ապ րում: Սթեն սոնն ար ևոտ առա վոտ ներն ան ցկաց նում 

էր՝ ծո վա փին դան դաղ զբոս նե լով, հե տո՝ կե սօ րին՝ ձկ նորս նե րի՝ ավա-

զի վրա պատ րաս տած խր ճիթ նե րից մե կում, որ տեղ սո վո րա բար մի քիչ 

ձուկ էր ու տում: Մի քա նի սի հետ ըն կե րա ցել էր և նրանց հետ զրու ցում 

էր ֆրան սե րեն, հե տո վե րա դառ նում էր հյու րա նոց և նա խաս րա հում 

նստած՝ մինչև ընթ րի քի ժա մը կար դում էր իր մաշ ված Աստ վա ծա շուն չը: 

Դա այն պահն էր, երբ սո վո րա բար մտ քեր էին փո խա նա կում: 

Ինչ վե րա բե րում էր Բա քե րին, ապա եր ևում էր, որ ջեր մո րեն բա րե-

կա մա ցել էր այդ հաս տա տու թյան սե փա կա նա տի րոջ հետ. շու կա գնա-

լիս ըն կե րակ ցում էր նրան կամ ամ բողջ օրն ան ցկաց նում խո հա նո ցում՝ 

յու րաց նե լով այդ տա րա ծաշր ջա նի ավան դա կան ճա շա տե սակ նե րի բա-

ղադ րա տոմ սե րը, որոնք Տա նու կին մեծ ոգ ևո րու թյամբ էր սո վո րեց նում 

նրան: Բա քե րը խոս տո վա նեց, որ միշտ ցան կա ցել էր խո հա րար լի նել և 

ոչ թե հա սա րակ սե նե կա պետ: Սա կայն, ինչ խոսք, այդ առօ րյա յում իր 

դերն ու ներ օղին՝ անի սո նից պատ րաստ ված մի թունդ խմիչք, որը տղա-

մարդ կանց մղում է եղ բայ րա կան բա րե կա մու թյան: 
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Բա քե րի տա ղան դը գո վե լուց բա ցի՝ այլ ճար չու ներ, քան զի սե ղա-

նին մա տու ցե ցին հենց նրա՝ նոր պատ րաս տած թա բու լեն, որը, Թո մա սի 

կար ծի քով, ըն տիր էր: Գու ցե դաղ ձը չա փից մի փոքր ավե լին էր, սա կայն 

հարկ էր ըն դու նել, որ երբ ևէ նրանց կե րած լա վա գույն աղ ցանն էր:

Թո մա սի հա մար, ով սո վոր էր ակա դե միական առօ րյա կյան քին, 

այդ ամե նը մի սքան չե լի հայտ նա գոր ծու թյուն էր: Եր ջա նիկ էր, որ կա-

րող էր գնա հա տել ամե նա հա սա րակ, ան կար ևոր բա նը՝ այն, ինչ Անգ-

լիայում անում էր՝ առանց գլ խի ընկ նե լու. առա վո տյան զբո սանք նե րը՝ 

դի տե լով, թե ինչ պես էին վե րա դառ նում ձկ նորս նե րի նա վակ նե րը, որոնց 

վեր ևում ծղր տում էին ճայե րի երամ նե րը, երե խա նե րի՝ կա ռուց վող, բայց 

այժմ լքված ծո վա պատ նե շից ծով նետ վե լը, ով քեր ապ րե լու բերկ րան-

քից արա բե րեն ան հաս կա նա լի խոս ված քով ան սո վոր ճի չեր էին ար-

ձա կում… Մի քա նի աղ ջիկ ներ, հան դի պե լով Թո մա սին, հա յացք նե րը 

պա հում էին նրա վրա, ան թա քույց զն նում: Թերևս նրանք քրիս տո նյա 

աղ ջիկ ներ էին, իսկ ով քեր նրան ասես չէին տես նում, մու սուլ մա նու հի ներ 

էին: Ան կախ հնու թյուն նե րի նկատ մամբ ու նե ցած խան դա վա ռու թյու նից` 

նրա մեջ գնա լով աճում էր շատ ավե լի մեծ հե տաքրք րու թյուն իրա կա-

նու թյան և այն զգա ցո ղու թյան հան դեպ, որ տր վեր կյան քի քաղցր րո-

պե նե րը վայե լե լուն: Կար ծես իրեն թո ղել էր բախ տի քմա հա ճույ քին` մո-

ռա նա լով ապա գային առնչվող ծրագ րե րը, որոնք դեռ շատ հեռ վում էին, 

ինչ պես այն գա գաթ նե րը, որ մի գե ղե ցիկ առա վոտ ձյու նով ծածկ վե ցին` 

երիզ ված անա պա կան կա պույտ երկն քով: 

Գ րե թե մեկ ամիս կլի ներ, ինչ այդ տեղ էր ու թեև ին քը չէր ըն դու նում 

այդ իրո ղու թյու նը, սա կայն, ըստ էու թյան, պա րապ թրև էր գա լիս: Ո՞ւր 

էին չքա ցել նրա եր կա թյա կար գա պա հու թյու նը, նրա՝ բո լո րին հայտ նի 

կամ քի ու ժը: Օքս ֆոր դում նա ու ներ շատ խիստ օրա կարգ. վեր էր կե նում 

ժա մը յո թին, ու թին նա խա ճա շում էր, ութն ան ց քա ռա սուն հին գից սկ սում 

էր պա րա պել մինչև տաս ներ կուսն ան ց քա ռա սուն հինգ, մի քա ռորդ ժամ 

զբոս նում էր ու վե րա դառ նում ճա շաս րահ… Եվ նույն բա նը՝ ամեն օր, 

տա րեց տա րի, առն վազն մինչև դա սըն թա ցի ավար տը:

Մինչ դեռ այն պա հից ի վեր, ինչ Բեյ րու թում էր, այս տե ղից այն տեղ 

էր գնում՝ առանց ինչ -որ մի բան նա խա պես ծրագ րե լու, հե տաքրքր վում 

էր ամեն ին չով, իսկ ամե նա զար մա նա լին այն էր, որ դեռ ոչ մի գիրք չէր 

բա ցել:

Բեյ րու թում ան ցնող այդ լու սա վոր և հան գիստ օրե րը նրան լիովին 

փո խե ցին: Չէր կա րո ղա նում հաս կա նալ, թե ինչ պես դա պա տա հեց, և 

թե ին չու վեր ջին շա բաթ նե րի ըն թաց քում ժա մա նակն այն պես էր հո սում, 
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ինչ պես ջու րը՝ մատ նե րի արան քով: Նրա միակ զբաղ մուն քը դի տար կելն 

էր, որից, ան շուշտ, չէր հոգ նում: Գու ցե պատ ճա ռը Լևան տի արևն էր, մի-

ջա վայ րի տա րաշ խար հիկ լի նե լը կամ մարդ կանց սր տա ռուչ էու թյու նը: 

Այդ ամե նը չէր կա րո ղա նում ըմբռ նել, բայց եր ջա նիկ էր:

Մի առա վոտ հայտն վեց Տա նու կիի զար մու հին՝ Մե րիամը՝ մի չք նաղ 

արա րած, հա զիվ տասնյոթ տա րե կան, փոք րիկ աստ վա ծու հու կու սա-

կան գե ղեց կու թյամբ. մաշ կը՝ սպի տակ, թեթև ար ևա հար ված, աչ քե րը՝ 

մեղ րա գույն, նշաձև, ու երի տա սարդ աղջ կան հա տուկ՝ պիրկ կրծ քեր: 

Սկզ բում նրան թվաց, թե աղ ջի կը երկ չոտ է ու զգու շա վոր: Մե րիամը 

պետք է զբաղ վեր մաք րու թյամբ և կար գի բե րեր սե նյակ նե րը, այդ թվում՝ 

նաև Թո մա սի նը: Նաև լու ռու մունջ օգ նում էր սե ղան գցե լիս, մինչ Տա-

նու կին ճա շաս րա հի ծայ րից, հո գոց հա նե լով, հպար տո րեն հետ ևում էր 

նրան: Հե տո հյու րա նո ցա տերն ան կեղ ծա ցավ Թո մա սի հետ.

- Պա րո՛ն Հար դինգ, տե սե՞լ եք, թե ինչ գե ղե ցիկ է իմ զար մու հի Մե-

րիամը: Նա Տի րո յում ապ րող քրոջս` Ռո զայի կրտ սեր դուստրն է: 

Աղջկան ու ղար կել է այս տեղ, որ պես զի ար հեստ սո վո րի և իր ապ րուս-

տը վաս տա կի: Մի ու տող բե րան կպա կա սի այս դժ վա րին տա րի նե րին: 

Միջերկ րա ծո վյան այս կա նայք ասես մեր հող ու ջուրն են՝ կր քոտ ու երկ-

չոտ:

Թո մա սը քա ղա քա վա րու թյամբ հա մա ձայ նեց, սա կայն նրան անա-

սե լի հե տաքրք րում էր, թե Տա նու կին ինչ կպատ մեր թուր քե րի մա սին, քա-

նի որ ին քը Բեյ րու թում գրե թե չէր նկա տում օս ման նե րի ներ կա յու թյու նը: 

- Այս տե ղի կա նայք, իրոք, գե ղե ցիկ են: Չե՞ք վա խե նում, որ նրանց 

փախց նեն և տա նեն Կոս տանդ նու պոլ սի հա րեմ նե րը:

Թո մա սի ասա ծը խո ցեց Տա նու կիին:

- Ո՛չ, պա րո՛ն, ի սեր Աստ ծո: Եր բեք չեն հա մար ձակ վի: Բա ցի դրա-

նից՝ նրանք այս տեղ եր կար անե լիք չու նեն: Թուր քե րը գի տեն, որ իրենց 

ժա մը հա սել է և շու տով կթող նեն, կգ նան: Մենք նրանց երե սից շատ ենք 

տա ռա պել: Մի՛ կար ծեք այդ պես, պա րո՛ն: Դուք էլ գի տեք, որ դյու րին ժո-

ղո վուրդ չեն, բայց պետք է ասեմ, որ ու նեմ մի քա նի թուրք բա րե կամ-

ներ, և բո լորն էլ լավ մար դիկ են թվում… Թեև Բեյ րու թի կա ռա վա րի չը 

կր ծե լու հա մար պինդ ոս կոր է: Կար ծում եմ, որ ֆրան սիացի նե րի ներ կա-

յու թյան պատ ճա ռով նրանք չափը չեն ան ցնում: Եթե ֆրան սիացի նե րը 

չլի նեին… Ասես մեր պա հա պան ներն են: Սա կայն դեռ շատ բա ներ ենք 

տես նե լու: Կրո նական առու մով մեր եղբայր նե րի` հայե րի հա մար է վատ 

լի նե լու: Մի բա րե կամ ու նեմ Թուր քիայում, և լու րե րը, որ եր բեմն գա լիս են 

այն տե ղից, բո լո րո վին հու սադ րող չեն: Ի՜նչ բարդ ենք մենք` մարդ կային 

արա րած ներս:
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Տա նու կին գնում ու գա լիս էր, եր բեք կանգ չէր առ նում, ամեն ին չին 

ու զում էր ներ կա գտն վել, նրա հետ ևից գնում էր Մու հա մե դը՝ մի մու սուլ-

ման, ով նրան օգ նում էր կա հույ քը տե ղից տեղ տե ղա փո խե լու գոր ծում, 

վա րա գույր էր կա խում, որ ևէ մե տաղ էր հիմ նո վին մաք րում կամ ծաղ կա-

մա ն էր տե ղադրում: Մի խոս քով՝ անում էր այն, ինչ կար գադ րում էր իր 

տե րը՝ ան ձայն և միշտ ժպի տով: 

- Տես նո՞ւմ եք, պա րո՛ն: Սա Բեյ րու թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից 

մեկն է: Այս տեղ քրիս տո նյա ներս եր բեմն ու նե նում ենք մու սուլ ման ծա-

ռա ներ, ու թեև դա հա կա սում է օրենք նե րին, բայց թուր քե րը նա խընտ-

րում են դա չն կա տե լու տալ: Ու րիշ ի՞նչ կա րող են անել: Թուր քիայում 

քրիս տո նյա նե րը, բա ցա ռու թյամբ, իհար կե, եվ րո պա կան ձեռ նար կու-

թյուն նե րի և դես պա նատ նե րի, չեն կա րող նույնն անել: Այս Մու հա մմեդ 

էլ-Համ րան իս կա կան գանձ է, կա րող եմ այդ մա սին հան գիստ Ձեզ ասել, 

քա նի որ չի հաս կա նում ֆրան սե րեն, և չեմ ու զում, որ գո ռո զամ տա նա: 

Նա իս կա պես ոնց որ իմ աջ ձեռ քը լի նի: Այս տեղ բո լորս էլ քաջ գի տենք, 

որ գո յու թյուն ու նի միայն մեկ Աստ ված, ով բո լո րիս հս կում է, և որ նույն 

սա տա նան է մե կիս դր դում մյու սի դեմ... Լա՛վ սա տա նան: Սի րիացի նե-

րի, թուր քե րի, դրուզ նե րի... դրանց բո լո րի խելքն էլ տե ղը չէ: Չէ՞ որ Դուք 

գի տեք, թե մենք` մա րոն ներս, որ քան վատ ենք դրուզ նե րի հետ: Կյան քի 

բա ներ են:

Տա նու կին այն քան շատ մո տե ցավ Թով մա սին, որ գրե թե հպ վում էր. 

կար ծես ցան կա նում էր նրան մի գաղտ նիք հայտ նել և իրոք խո սում էր 

խիստ կա մա ցուկ.

- Պա րո՛ն, ես չգի տեմ, թե երբ ևէ կլի նի Լի բա նան անու նով իս կա պես 

ազատ մի եր կիր, թե մենք միշտ կախ ված կլի նենք սրան ցից կամ նրան-

ցից: Այ սօր՝ թուր քե րը, վա ղը, եթե Դուք չեք կռա հել, ֆրան սիացի նե րը, 

վա ղը չէ մյուս օրը՝ գու ցե սի րիացի նե րը, ով քեր ցանկանում են ստեղ ծե լ 

այն, ինչ որոշ ու սյալ ներ ան վա նում են «Մեծ Սի րիա»՝ մի հս կա եր կիր՝ 

բաղ կա ցած Սի րիայից, Անդր հոր դա նա նից, Պա ղես տի նից, Կիպ րո սից և, 

ին չո՞ւ չէ, Իրա քից... Ա՜հ, մայ րա քա ղաքն էլ՝ Դա մաս կոս: Այդ ժա մա նակ 

Բեյ րու թը կդառ նա միայն նա հանգ նե րի հա մար նա վա հան գիստ, որ տե-

ղով կմտ նեն բեռ նե րը: Դա, սա կայն, ավե լի շատ մու սուլ մա նա կան գա-

ղա փար է, քան քրիս տո նեական: Հա վա տա ցե՛ք ինձ: Այո՛, այո՛, այս տեղ 

մա րոն ներս ընտ րյալ ներ ենք, և հենց որ նե ղը գցեն հույն ուղ ղա փառ նե-

րին, կա թո լիկ նե րին կամ սի րիացի նե րին, ամեն ին չի ըն դու նակ ենք: Ձեզ 

մի բան խոս տո վա նեմ. այս բարդ խնդ րում մեղ քը ոչ թե կի սա լուս նինն 

է, այլ խա չի նը: Ինձ հա մար հա ճե լի չէ դա ասե լը, բայց այդ պես է: Լավ, 
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պա րո՛ն, պետք է, որ ին ձա նից «կշ տա ցած» լի նեք, այն պես որ՝ Ձեզ մի 

պահ հան գիստ թող նեմ, բայց՝ միայն մի պահ,- Տա նու կին հե ռա ցավ՝ 

օրո րե լով գլու խը և զղ ջա լով, որ մի օտա րերկ րա ցու այդ քան բան էր խոս-

տո վա նել:

Նս տած բաց պատշ գամ բում, որ ծածկ ված էր սա ղար թա խիտ խա ղո-

ղի որ թով, Թո մա սին թվում էր, թե ծա նոթ է փյու նի կեցի նե րին՝ այն գայ-

թակ ղիչ ժո ղովր դին, որ ինչ -որ ժա մա նակ կանգ էր առել այդ ափին՝ նույն 

այդ վայ րում, գու ցե նույն այդ ժայ ռե րի վրա, որ տեղ գտն վում էր հյու րա-

նո ցը, այդ նույն ծո վա փին, որ տեղ իրար հետ ևից ան ցել էին խե թե րը, շու-

մեր նե րը, ասո րի նե րը, բա բե լո նա ցի նե րը՝ թող նե լով տար բեր մշա կույթ-

նե րի նստ վածք: Հա ռա չեց: Տա նու կիի շի տակ և բարդ բնա վո րու թյան 

հետ ևում գտն վում էին բո լո րը` թե րա հա վատ նե րը, խո րա մանկ նե րը, 

լպիրշ նե րը, խայ թող նե րը, խե լա ցի նե րը, բայց ամե նից առաջ՝ զգա յուն, 

խո րա պես մե ծա հո գի մար դիկ: Այդ ամե նից մի փոքր գա ղա փար կազ մե-

լու հա մար պետք է այդ տեղ տա րի նե րով մնար, ու հա զիվ թե մի կյան քը 

բա վա կա նաց ներ: Քա նի՞ կյանք ան հրա ժեշտ կլի ներ դրա հա մար: Մի 

բան էր Օքս ֆոր դի իր լուռ ու հանգս տա վետ աշ խա տա սե նյա կը՝ մինչև 

առաս տա ղը լի գր քե րով, քար տեզ նե րով, փո րա գիր նկար նե րով, խե ցու 

և քա րի բե կոր նե րով, և բո լո րո վին այլ բան էր այդ լու սա շող և եռան դուն 

իրա կա նու թյու նը, որը Թո մա սին ան դա դար իրե նով էր պա րու րում: Սար-

սուռ զգաց: Ինչ -որ բան նրա հո գում փոխ վում էր մեծ արա գու թյամբ: Մեծ 

Բրի տա նիայի` որ պես մե ծա գույն փառ քի հա մար ստեղծ ված վայ րի վե-

րա բե րյալ նրա աշ խար հըն կա լու մը ներ քուստ գնա լով խարխլ վում էր...

Մե րիամն իս կա պես գե ղե ցիկ էր, սա կայն ավե լի շատ` մի հա խուռն 

պար մա նու հի: Մի առա վոտ՝ կե սօ րից առաջ, նրան հան դի պեց իր սե նյա-

կում, երբ Մե րիամն ան կո ղինն էր հար դա րում, և ու զեց նրա հետ պար-

զա պես կա տա կել: Դա Թո մա սի բնա վո րու թյա նը հա տուկ չէր. մի քա նի 

ամիս առաջ այդ պի սի բան եր բեք մտ քով չէր ան ցնի: Սա կայն աղջ կան 

տես նե լով այդ քան չք նաղ ու ան մեղ՝ նրա հո գում ինչ -որ բան մո ռաց նել 

տվեց իր բո լոր նա խա պա շար մունք նե րը: 

Աղջ կան մո տե ցավ թիկունքից և, որ պես զի վա խեց ներ, գոտ կա տե ղից 

գր կեց նրան: Աղ ջի կը սուր ճչաց, իսկ Թո մա սը սկ սեց ծի ծա ղել. այդ պա-

հին ոտ քը գոր գին դեմ առավ, և ցնց վե լով միասին ըն կան մահ ճա կա լին:

Նույն վայրկյանին Տա նու կին չռ ված աչ քե րով կլոր դեմ քը դռ նից ներս 

մտց րեց.

- Բայց... Պա րո՛ն... Ի՞նչ է կա տար վում այս տեղ, ի սեր Աստ ծո, Մե-

րիա՛մ...
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Շ փո թա հար Թո մասն ուղղ վեց, շուռ եկավ, բայց դեռ շա րու նա կում էր 

ժպ տալ.

- Ոչի՛նչ, Տա նու կի՛: Ըն դա մե նը կա տակ էր: Մի իս կա կան ան հե թե թու-

թյուն, իմ կող մից՝ մի հի մա րու թյուն: Նա թի կուն քով կանգ նած էր, ես էլ 

որո շե ցի վա խեց նել: Զուտ ան կար ևոր մի բան: Խնդ րում եմ Ձեզ նե րել 

ինձ, գու ցե վա խեց րել եմ աղջ կան...

Սա կայն Տա նու կիի քրտ նա թոր ու լուրջ դեմ քը բո լո րո վին հա կա ռակն 

էր հաս տա տում:

- Օ՜ֆ, պա րո՛ն: Այս տեղ չի կա րե լի կա տա կել կա նանց հետ... Լսե՛ք, 

ես Ձեզ ար դեն բա ցատ րել եմ: Նա իմ խնամ քի ներ քո է, դեռ չա փա զանց 

երի տա սարդ է, և ոչ մի տղա մարդ նրան չպետք է դիպ չի: Հաս կա նո՞ւմ 

եք՝ ո՛չ մի տղա մարդ: Եթե նրա եղ բայր ներն իմա նան հենց նոր կա տար-

վա ծի մա սին, հարցն այլ կերպ կմեկ նա բա նեն... Իսկ այդ ժա մա նակ... 

Այո՛, այո՛: Հարկ չկա, որ ին ձա նից նե րո ղու թյուն խնդ րեք, պա րո՛ն: Ես 

Ձեզ հա վա տում եմ: Սա կայն Ձեր, այս պես ասած, հի մա րու թյան դի մաց 

աղ ջիկն իր կյան քով կհա տու ցեր: Ո՛չ, ո՛չ, մի՛ ծի ծա ղեք, պա րո՛ն: Դուք 

ոչինչ չեք հաս կա նում այս ամե նից: Եվ գու ցե եվ րո պա ցու հա մար իս-

կա պես դժվար է դա հաս կա նա լը,- Տա նու կին այ լայլ ված էր,- բայց մենք 

մի մյանց փո խա դար ձա բար կօգ նենք: Նախ պետք է մո ռա նանք տե ղի 

ու նե ցա ծը: Ես կաս կա ծի նշույլ ան գամ չու նեմ, որ Ձեր մտադ րու թյու նը 

բա րի էր: Հա մոզ ված եմ, սա կայն խնդ րում եմ, որ ինձ սխալ չհաս կա նաք: 

Պետք է ան հա պաղ թող նեք իմ հյու րա նո ցը: Հենց հի մա՛: Ձեզ կօգ նեմ, որ 

հա վա քեք Ձեր իրե րը, և Ձեզ հա մար կխնդ րեմ մի կառք, որ Ձեզ տա նի 

մեկ այլ հաս տա տու թյուն: Ես իրոք շատ եմ ցա վում: Մա նա վանդ Ձեզ 

այդ քան հա վա նում եմ: Ի՜նչ ափ սոս: Սա կայն այլ բան չենք կա րող անել: 

Դա և՛ աղջ կա, և՛ բո լո րիս օգ տին է: Աստ ծու սի րուն, պա տա հա ծի մա սին 

ոչ ոքի բան չա սեք: Պար զա պես մո ռա ցե՛ք... Դա տե ղի չի ու նե ցել... Չի 

պա տա հել...

Թո մաս Հար դին գը մնա ցել էր ապ շա հար, առանց մի բան հաս կա նա-

լու: Այդ մարդն իրեն փո ղոց էր գցում մի ան հե թեթ կա տա կի պատ ճա-

ռո՞վ: Չգի տեր՝ լո՞ւրջ էր, թե այդ պի սի հան դի մա նան քը կա տա կի շա րու-

նա կությո՞ւնն էր, և մի գու ցե քիչ հե տո Տա նու կին իր վրա մա քուր սր տով 

ծի ծա ղե լո՞ւ էր: Այլ կերպ չէր կա րող լի նել:

Բայց՝ ոչ, Տա նու կին ան ձկո րեն շփում էր ձեռ քե րը՝ միաժա մա նակ 

քրթմն ջա լով.

- Շատ վա խե ցած եմ, պա րո՛ն: Ձեր ան վա նած այդ հի մա րու թյու նը 

կա րող է բար դա նալ: Դուք պետք է լրիվ մո ռա նաք այդ ամե նը, ամե՛ նը: 
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Ես ար դեն ոչինչ չեմ հի շում: Սա կայն գի տեք՝ կա նայք եր բեմն ան զգույշ 

են, ու ես չգի տեմ, թե նա ըն դու նակ կլի նի՞ գլ խից հա նել այդ պատ մու-

թյու նը: Պետք է հան գիստ խո սեմ Մե րիամի հետ և հաս կաց նեմ, եթե ոչ` 

չգի տեմ, թե ինչ կա րող է պա տա հել: Ու հի մա նո րից Ձեզ խնդ րում եմ, որ 

հա վա քեք Ձեր իրե րը: Սա լուրջ բան է: Ի՛նձ լսեք:

Թո մա սը հաս կա ցավ, որ այդ մար դը ոչ մի կա տակ էլ չի անում: Մի 

քիչ շփո թա հար թոթ վեց ու սե րը. ստեղծ ված անա խորժ իրադ րու թյունն իր 

մեղ քով էր:

- Լավ, Տա նու կի՛, իս կա պես ցա վում եմ: Այս տեղ ինձ հա մար հրա շա լի 

էր: Սա կայն ի՞նչ կա րող ես անել: Իմ կող մից թույլ տվա ծը մի ապու շու-

թյուն է, և կր կին խնդ րում եմ, որ ինձ նե րեք: Բա քե րին և պա րոն Սթեն սո-

նին կհայտ նեմ, որ այս տե ղից գնում ենք: Նրանք, սա կայն, կմ տա ծեն, որ 

ես ինքս ինձ նից էլ գլուխ չեմ հա նում, քա նի որ հենց այս առա վոտ նրանց 

վս տա հեց րի, որ որոշ ժա մա նակ դեռ Բեյ րու թում ենք մնա լու, և այս հյու-

րա նո ցը կա տա րյալ վայր է. այս տեղ ես կար ծես տա նը լի նեի:

 Թո մա սը տե սավ, որ ար ցուն քի մի խո շոր կա թիլ սա հում է Տա նու կիի 

այ տով, և սկ սեց խոր հել, որ էլի ինչ -որ մի բան կա, որից ինքն ան տե ղյակ 

է: Այդ ի՞նչ ծանր ու կտ րուկ բան էր պա տա հել, որ ամեն ինչ այդ աս տի-

ճան փոխ վեր:

Տա նու կին հաս կա ցավ, թե Թո մա սի գլ խում ինչ մտ քեր են պտտ վում: 

- Ա՜խ, պա րո՛ն: Դուք ծա նոթ չեք մեր սո վո րույթ նե րին, ոչ էլ` մեր բնա-

վո րու թյա նը, հո գե ղեն կերտ ված քին: Տե սե՛ք, թե՛ լավ և թե՛ վատ առու մով 

կի նը ողջ ըն տա նի քի պա տիվ պա հողն է: Եվ դա միակ բանն է, որ, ի վեր-

ջո, կար ևոր է: Ձեզ բա ցատ րեմ: Կա րող ենք լի նել հա րուստ կամ աղ քատ, 

զո րեղ կամ հա մեստ, հա ջո ղակ կամ դժ բախտ, սա կայն այն, ինչ բո լո-

րիս դարձ նում է հա վա սար կամ տար բեր, պա տիվն է: Եթե դա կորց նեն, 

մնացյալն ավե լորդ է: Կն շա նա կի` դա դա րում են գո յու թյուն ու նե նա լուց 

կամ դեռ ավե լի վատ` ոնց որ դժոխք ընկ նե լը: Եվ այդ ար ժե քի կրո ղը 

կինն է: Նա պետք է շատ պարկեշտ վար քա գիծ ունենա: Եթե կու զեք 

իմա նալ, ապա այդ պես եղել է ի սկզ բա նե, և` ոչ միայն մու սուլ ման նե րի 

հա մար, թեև պետք է խոս տո վա նեմ, որ նրանք ավե լի խս տա պա հանջ 

են: Մեզ` քրիս տո նյա նե րիս հա մար էլ նույն բանն է. ցան կա ցած քրիս-

տո նյա` լի նի մա րոն, ուղ ղա փառ հույն, կա թո լիկ, կամ ինչ -որ կա մե նաք, 

ես ի՛նչ իմա նամ: Գիտեք, եթե Մե րիամը որ ևէ մե կին պատ մի տե ղի ու նե-

ցա ծը, գու ցե և մա հա նա: Մի օտա րերկ րա ցու հետ ընկ նել ան կող նուն... 

Կվար կա բեկ վի: Նրա եղ բայր նե րից կամ զար միկ նե րից մե կը պար տա-

վոր է սպա նել աղջ կան... նրա ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի հո ժար կամ-
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քով: Եթե Դուք ինձ հա կա ճա ռեք, որ դա բար բա րո սու թյուն է, կըն դու նեմ, 

բայց դրա նով հետ ևանք նե րից չես խու սա փի: Ինձ հաս կա նո՞ւմ եք: Դեռ 

ավե լին` անա խոր ժու թյուն պատ ճա ռո ղին, տվյալ դեպ քում` Ձեզ, նույն-

պես լուրջ վտանգ կս պառ նա: Դա չի նշա նա կում, որ բո լո րը, նույ նիսկ ին-

քը` աղջ կան սպա նող ազ գա կա նը, չեն ող բա Մե րիամի մա հը: Իհար կե, 

կվշ տա նան: Կս տաց վի այն պես, որ մի պա տա հար է տե ղի ու նե ցել, ճա-

կա տագ րա կան մի բան: Ա՜հ, պա րո՛ն: Եր բեմն սո վո րույթ նե րը, որ, ի վեր-

ջո, օրենք նե րի պես են, դա ժան են, բայց հնա րա վոր չէ դրանք մեկ օրում 

փո խել: Դե՛ ինչ, գնա ցե՛ք, Ձե զա նից նե ղա ցած չեմ, սա կայն այ լընտ րանք 

չու նեմ: Ու րիշ ոչինչ չեմ կա րող անել: Ձեզ միշտ ափ սո սան քով կհի շեմ և 

Ձեր իսկ ապա հո վու թյան հա մար աղա չում եմ Ձեզ, որ այս կող մե րում 

կա նանց հետ շփ վե լիս ծայ րաս տի ճան զգու շա վոր լի նեք:

Այլևս խո սե լու հարկ չե ղավ: Թո մա սը գնա լու մա սին որո շումն ան-

մի ջա պես հայտ նեց Սթեն սո նին և Բա քե րին, ով քեր շվա րած ու քն նա-

խույզ նայե ցին նրան, բայց ոչ մի խոսք չա սա ցին: Ըն դա մե նը եր կու ժամ 

ան ց ջո րուն լծ ված սայ լը բեռն ված էր նրանց իրե րով: Մեծ ճամպրուկ-

նե րում Թո մա սի` բարձ րաշ խար հիկ հա սա րա կու թյուն դուրս գա լու 

կոստյում ներն ու օս լա յած վեր նա շա պիկ ներն էին` կա խիչ նե րից կախ-

ված, ծանր արկ ղե րում` գր քեր, հող փո րե լու գոր ծիք ներ, դաշ տային 

վրան նե րի կա պոց ներ և ան հրա ժեշտ այլ բա ներ` պա տյա նի մեջ զեն-

քեր, տեղանքագրական սար քը և եռո տա նիով հե ռա դի տա կը: Չնա յած 

դի տար կե լու և ստու գե լու շատ բա ներ կային, բայց դրանք դեռ չէին օգ-

տա գործ վել: Այդ տե ղից լուռ ուղղ վե ցին մեկ այլ փոքր հյու րա նոց, որի 

սե փա կա նա տերն ինչ -որ ֆրան սիացի էր: Այն տե ղա կայ ված էր նույն 

ծո վա փին` Բո ղո քա կան հա մալ սա րա նի հար ևա նու թյամբ` նախ կին 

հյու րա նո ցից մեկ մղոն հե ռա վո րու թյան վրա: Տա նու կին, նրան հրա ժեշտ 

տա լով, ար տաս վա թոր աչ քե րով սեղ մեց ձեռ քը:  

- Մնա՛ք բա րով, պա րո՛ն Հար դինգ, Աստ ված Ձեզ պա հա պան, ես Ձեզ 

կկա րո տեմ:

- Մնա՛ք բա րով, Տա նու կի՛, ինձ հետ տա նում եմ դառ նա նուշ մի հուշ և 

այն հույ սը, որ, վերջ ի վեր ջո, ամեն ինչ կմո ռաց վի: Մնա՛ք բա րով:

Նոր հաս տա տու թյու նը` «Մար սելյե զը», բո լո րո վին այլ վայր էր` հա-

վակ նոտ, գա վա ռա կան մի ցած րա կարգ հյու րա նոց` այն պի սի կա հա-

վոր մամբ, որ վատ ճա շա կի վկա յու թյուն էր: Իրեն տրա մադր ված նն ջա-

րա նի մահ ճա կա լի ոս կե զօծ սնա րը Թո մա սին մտո րե լու տե ղիք տվեց. դա 

ու րիշ Բեյ րութ էր: Պարզ վեց, որ հյու րա նո ցի կա ռա վա րի չը կիպ րոս ցի է: 

Նա պարզապես մի քա նի տա րի ապ րել է Մար սե լում և ամուս նա ցել մի 
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ֆրան սու հու հետ, ով դեռ նրա հետ էր. բանն այն էր, որ նա ամուս նու հետ 

շա րու նակ վի ճում էր, եր բեմն էլ` խո հա նո ցի ներ սից: Ինչ վե րա բե րում էր 

ռես տո րա նին, ապա այն գե րա զանց էր` հա մեղ մսե ղե նով ու ձկ նե ղե նով` 

պատ րաստ ված այն պես, ինչ պես Ֆրան սիայում: Գո նե այդ առու մով չէր 

տու ժել: Հե տո այդ ամե նի շուրջ մտ քեր փո խա նա կեց Սթեն սո նի հետ:

- Պա րո՛ն Սթեն սոն, իմ կար ծի քով` այս տեղ` Բեյ րու թում, մենք պետք 

է երեք ամ սով մի տուն վար ձեինք: Եթե ու զում եք, կա րող ենք եր բեմն 

գալ այս տեղ` ճա շե լու, բայց սա` որ պես հյու րա նոց, ինձ չի հրա պու րում: 

Բա ցի դրա նից` տա նը շատ ավե լի լավ կդա սա վո րեինք մեր գոր ծիք ներն 

ու իրե րը և կմեկ նեինք այն վայ րե րը, որոնք մեզ հար կա վոր է այ ցե լել: 

Թվար կեմ. կու զե նայի այ ցե լել Նահր էլ-Կա լբի գե րեզ մա նո ց, որն այս-

տե ղից շատ մոտ է, ան շուշտ, Բիբ լո ս, որ տեղ շատ հե տաքր քիր բա ներ 

կան, և ինքս էլ եմ ու զում տես նել դրանք: Այ նու հետև ես Ձեզ առա ջար-

կում եմ մի ուղ ևո րու թյուն Տրի պո լիով, իսկ ավե լի ուշ, իհար կե, Բաալ բեկ 

այ ցե լե լու հա մար կկտ րենք ու կանց նենք Բեկաայի հո վի տը: Այդ տա-

ճար նե րը ցն ցող են: Եվ գու ցե մեզ օգ նեն` ավե լի լավ հաս կա նա լու այն, 

թե ինչ պես էին մտա ծում նրանք, ով քեր խի զա խո րեն նա խագ ծել ու կա-

ռու ցել են դրանք: Եվ վեր ջա պես Ձեզ առա ջար կում եմ, որ ուղ ևոր վենք 

հա րավ` դե պի Սի դոն: Որ քան ինձ հայտ նի է, ըն դա մե նը տա սը տա րի 

առաջ թուր քերն այն տեղ գտել են փյու նի կյան մի տա ճա րի մնա ցորդ-

ներ: Կու զե նայի տես նել դրանք, նաև այ ցե լել Տյուրոս` հնա գույն Փյու նի-

կիայի մայ րա քա ղա քը: Այդ քա ղաքն էր, որ գայ թակ ղեց Նա բու գո դո նո-

սո րին, իսկ հե տո` Մեծն Ալեք սանդ րին: Ինչ պես տես նում եք, Սթեն սո՛ն, 

չեմ կա մե նում նրան ցից հետ մնալ:

Ս թեն սոնն ան վր դով նրան էր զն նում.

- Ինչ -որ կա սեք, պա րո՛ն Հար դինգ: Ես գրե թե ոչինչ չեմ հաս կա նում 

այդ ամե նից, և Դուք ինչ էլ հրա մայեք, իմ սր տով կլի նի: Սա կայն նե րո-

ղա մի՛տ եղեք ան հար կի մի ջամ տու թյանս հա մար, բայց Ձեզ կա սեմ, որ 

այդ Տա նու կի ոչն չու թյու նը շատ տհաճ ձևով մեզ իր հյու րա նո ցից դուրս 

արեց: Ինչ պե՞ս հան դուր ժե ցիք: 

Թո մա սը հա ռա չեց, որոշ ժա մա նակ լուռ մնաց: 

- Պա րո՛ն Սթեն սոն, հա ճույ քով կպա տաս խա նեմ Ձեր հար ցին: 

Գիտեք, այս մար դիկ ու նեն իրենց առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Եվ հա-

վա տա ցե՛ք ինձ, եթե Ձեզ ասեմ, որ այդ մարդն ինձ մեծ լա վու թյուն է արել, 

իսկ ես չեմ կա րող ու չպետք է ի չա րը գործադրեմ նրա վս տա հու թյու նը: 

Նա մեզ դուրս չի արել, մե ղա վորն ինքս եմ... մի հի մա րու թյան պատ-

ճա ռով: Այլևս ասե լիք չու նեմ: Այս տեղ կմ նանք միայն մեզ ան հրա ժեշտ 
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ժա մա նա կով, թեև ակն հայտ է, որ այս տե ղան քը չու նի այն հաս տա տու-

թյան բնաշ խար հի հմայ քը: Այն պես որ` մո ռա ցե՛ք այդ ամե նը, Ձեզ շատ 

եմ խնդ րում: Ձեզ երախ տա պարտ կլի նեմ, եթե ինձ օգ նեք, որ այ ցե լենք 

Նահր էլ-Կալբ, որը, ինչ պես ասում են, նշա նա կում է «Շան գետ»: Պատ-

մու թյու նը չի նե րում, և եթե ինձ թույլ տաք, ապա Ձեզ մի խոր հուրդ կտամ: 

Աշ խա տե՛ք օգտ վել այս ուղ ևո րու թյու նից: Դուք ապ րել եք Հնդ կաս տա-

նի հյու սի սում, ծա նոթ եք տա րաշ խար հիկ այլ վայ րե րի և կա րող եք մի 

Արևել քը մյու սի հետ հա մե մա տել շատ ավե լի լավ, քան ես: Այ նո ւա մե-

նայ նիվ, մի՛ թե րագ նա հա տեք Լի բա նա նը. սա այն երկր նե րից մեկն է, որն 

իր մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել այն աշ խար հի ստեղծ ման գոր ծում, որը 

ներ կա յումս մերն ենք հա մա րում:

Ս թեն սո նը ժպ տաց, մինչ կհա մա ձայ ներ: 

- Այո՛, պա րո՛ն Հար դինգ, հա մա ձայն եմ, իսկ հի մա, եթե թույլ տաք, 

կխոս տո վա նեմ` շատ գոհ եմ, որ այս ուղ ևո րու թյան ըն թաց քում Ձեզ ըն-

կե րակ ցե լու պա տեհ առիթ ներ կա յա ցավ: Սկզ բում իմ կա տա րա ծը լավ 

փոխ հա տուց ված աշ խա տանք էր, և ան կեղծ ասած, երբ առա ջար կը 

եղավ, ես Ար ևելք վե րա դառ նա լու ցան կու թյուն չու նեի: Հի մա շնոր հա կալ 

եմ, որ ինձ բե րե ցիք, թեև սահ մա նա փակ մարդ եմ, բայց այս եր կի րը շատ 

հե տաքրք րա կան է, և հաշ վի առ նե լով իմ տա րի քը՝ կա սեմ, որ եղա նակն 

այս տեղ շատ ավե լի բա րեն պաստ է, քան Անգ լիայում: Ոս կոր ներս քիչ 

են ցա վում: Այն պես որ՝ ես գոհ եմ ու շնոր հա կալ:

 Թոմասը փոր ձեց կր կին այ ցե լել հայր Դո նել իին և քայ լեց՝ զբոս նե լով 

մինչև հա մալ սա րան: Դռ նա պա նը բա վա կա նին հու սա բեկ նրան պատ-

մեց, որ նոր են հայր Դո նելիի աճյու նը հո ղին հանձ նել. 

- Ի՞նչ կա րող ենք անել: Այդ մար դը մեծ իմաս տուն էր, և նրա կո րուս-

տը ող բա լի է բո լո րիս հա մար: 

Թո մա սը հա մա ձայ նեց և հետ վե րա դար ձավ. օրեր առաջ էր նրա հետ 

ծա նո թա նա լու պա տե հու թյուն ու նե ցել: 

Այդ պա հին հա մալ սա րա նի դռ նից մի հա սուն տա րի քի մարդ էր դուրս 

գա լիս՝ բարձ րա հա սակ, շի կա հեր, պե պե նոտ դեմ քով, ով ներ կա յա ցավ 

որ պես Ավ գուս տուս Նյու ման: Նրա ար տա սա նու թյու նից Թո մա սը կռա-

հեց, որ լեռ նե ցի մի շոտ լան դա ցի է: Թվում էր, որ Նյու մա նը շատ ու րախ 

էր Թո մա սի հետ ծա նո թա նա լու և մտ քեր փո խա նա կե լու հա մար: Նրան 

հրա վի րեց գրա դա րա նի պատշ գամբ՝ թեյ խմե լու: Ավ գուս տուս Նյու մա նը 

բա ռերն ար տա սա նում էր դան դաղ, մո լի ծխո ղի կոշտ ձայ նով` պահ պա-

նե լով շոտ լան դա կան ընդ գծ ված շեշ տը, չնա յած Թո մա սին հա վա տաց-

րեց, որ ար դեն եր կար տա րի ներ են, ինչ ինքն Ար ևել քում է: 
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- Այս պիսով՝ Դուք եք Թո մաս Հար դին գը: Ինձ ար դեն պատ մել են, որ 

Դուք այս տե ղե րով ման եք գա լիս: Ի՜նչ պա տա հա կա նու թյուն... Ի՜նչ 

փոքր է աշ խար հը: Մեծ գո հու նա կու թյամբ պետք է ասեմ, որ ես Կոս-

տանդ նու պոլ սում ծա նո թա ցել եմ Ձեր պա պի կի` Հեն րի Հար դին գի հետ: 

Այն ժա մա նակ ես մի ան փորձ երի տա սարդ էի, իսկ նա ուր որ է դես-

պա նա տան քար տու ղա րի պաշ տո նից պետք է թո շա կի ան ցներ: Թուր-

քե րը պն դում էին, որ այդ գե ղե ցիկ քա ղա քը կո չենք Ստամ բուլ, բայց չէի 

կար ծում, որ դա նրանց կհա ջող վի: Ինչ պես գի տեք, «Էյս տան պո լին» 

հին թուր քե րե նով նշա նա կում է մո տա վո րա պես «դե պի քա ղաք». պա-

տե րազ մա կան կոչ, որով օս ման նե րը գրգ ռում էին իրենց զոր քին, որ-

պես զի գրո հեին պա րիսպ նե րի վրա, իսկ այդ ճի չը դա րե րի ըն թաց քում 

դար ձավ մեզ այ սօր ծա նոթ Ստամ բու լը: Ձեր պապն այն տեղ եղել է Մեծ 

Բրի տա նիայի դես պա նա տան քար տու ղա րը, և գի տեմ, որ վախ ճան վել 

է տաս ներ կու տա րի առաջ: Մեծ մարդ էր նա և շատ բան գի տեր այն 

կարևոր, լուրջ հար ցի մա սին, որն այ սօր իրար տա լիս են եվ րո պա կան 

բո լոր կա ռա վա րու թյուն նե րը. ի՞նչ կլի նի Օս մա նյան կայս րու թյան նա-

վա բե կու թյան մնա ցորդ նե րի հետ: Նա հմուտ փոր ձա գետ էր և ամեն ինչ 

գրի էր առ նում, իսկ Դուք շատ կար դա ցո ղի տպա վո րու թյուն եք թող նում:

Թո մաս Հար դին գը հա ճույ քով հա մա ձայ նեց: Այո՛, իս կա պես դա հրա-

շա լի պա տա հա կա նու թյուն էր: Նյու մա նը նրան ման րա մասն զն նում էր, 

մինչ կվա ռեր ծխա խո տը՝ թերևս փոր ձե լով որ ևէ նմա նու թյուն գտ նել պա-

պի ու թո ռան միջև: Թո մասն իր մեջ ուժ չէր գտ նում՝ նրան բա ցատ րե լու, 

որ այդ գրառումներին տի րա ցել էր իր հայ րը, և դրանք պահ վում էին յոթ 

փա կի տակ: Ինչ պես իրեն հա ջող վել էր եզ րա կաց նել՝ գու ցե և ինչ -որ տեղ 

դրանց «ա մո թա լի» լի նե լու պատ ճա ռով. այդ եզ րա կա ցու թյա նը նա հան-

գել էր մի քա նի խառ նի խուռն նա մակ նե րի շնոր հիվ: Դրանք մի երե կո, 

երբ գտել էր տան ձեղ նա հար կում՝ մի փո շոտ ճամպ րու կում՝ թաքց րած 

մեծ արկ ղե րի տակ, կար դա ցել էր մեծ զար ման քով:

Ն րա պա պը Կոս տանդ նու պոլ սում եր կար ու վտանգ նե րով լի հա րա-

բե րու թյուն էր ու նե ցել մի հո մո սեք սու ալ սի րե կա նի հետ: Զն նեց Նյու մա-

նի սառն ու կա պույտ աչ քե րը՝ փոր ձե լով դրանց մեջ որ ևէ նշան գտ նել. 

գու ցե Նյու մանն էլ էր հո մո սեք սու ալ: Նա ար դեն տա րի քով էր՝ գու ցե քա-

ռա սունն ան ց, ամու րի, շատ լավ խնամ ված ձեռ քե րով ու մա զե րով, հա-

մա րյա զուգ ված-զար դար ված, ան թե րի շար ժուձ ևով, սա կայն՝ փոքր -ի նչ 

սեթ ևե թող: Այո՛, կա րող էր կա տա րե լա պես հո մո սեք սու ա լիստ լի նել: Կոս-

տանդ նու պոլ սում էլ՝ այդ ար ևե լյան ու կոս մո պո լիտ քա ղա քում, որ տեղ ոչ 

ոք ոչ մի բա նի վրա չէր զար մա նում, ոչ էլ այդ պի սի բա նի հա մար մե կը 
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մյու սին կմե ղադ րեր… ամեն բան հնա րա վոր էր:

Ինչ վե րա բե րում էր Նյու մա նին, ապա այդ առու մով չէր էլ հա մար-

ձակ վի նրան դա տա պար տել: Հի շում էր Օքս ֆոր դի վար ժա րա նի սե նյա-

կում իր պա տա հա կան կա պը Ռո բերտ Մաքս վե լի հետ: Է՜հ, երի տա սար-

դու թյան բա ներ. սեք սի հետ կապ ված՝ ամեն ին չի հան դեպ հե տաքրքրու-

թյուն: Ճիշտ է, որոշ ժա մա նակ փո խա դարձ գայ թակ ղու թյան պես մի 

բան էին տա ծում մի մյանց նկատ մամբ, և Ռո բերտն ան գամ նրան ակ-

նար կել էր սի րո մա սին: Հե տո, սա կայն, մի բան եղավ, որ ցան կա նում 

էր հի շո ղու թյու նից ջն ջել: Այդ բանն ար դեն իսկ մո ռաց ված էր: Հի մա, որ-

քան իրեն հայտ նի էր, Ռո բերտն ապ րում էր Միացյալ Նա հանգ նե րում` 

Նոր Անգ լիայում, որ տեղ Հար վար դի հա մալ սա րա նում որ պես պրո ֆե սոր 

գրա կա նու թյուն էր դա սա վան դում, իսկ այն, ինչ եղել էր, վերջ նա կա նա-

պես մնա ցել էր ան ցյա լում: Ան ցյա լո՞ւմ… Չկա րո ղա նա լով ինքն իրե նից 

խույս տալ՝ եր բեմն դեռ երա զում էր տես նում շա բաթ և կի րա կի օրե րին 

Միդ լե սեք սում՝ Ռո բեր տի հո րեղ բոր աներ ևա կայե լի դղյա կում տե ղի ու-

նե ցա ծը: Իրոք դժ վար էր դա մո ռա նա լը:

- Այո՛, իմ սի րե լի՛ բա րե կամ,- Նյու մա նը խզեց նրա մտած մունք նե րը՝ 

խո սե լով ջերմ ու սքան չե լի ձայ նով,- Հեն րին` Ձեր պա պը, մեծ մարդ էր: 

Հե տա գա յում՝ մինչև նրա վախ ճան վե լը, այլևս ոչ մի լուր չու նե ցա: Սա-

կայն Ձեզ պետք է ասեմ, որ ինձ զար մաց րել են նրա ան սահ ման իմա ցու-

թյու նը և մա նա վանդ մեծ նր բազ գա ցու թյու նը: Այն կարճ ժա մա նա կում, 

որ եղա նրա կող քին, շատ հե տաքր քիր բա ներ սո վո րե ցի: Այդ մարդն 

այն քան բան գի տեր:

Թերևս իր պա պի հետ կապ ված պատ մու թյու նը ճիշտ էր: Թո մա սի 

վեր ջին կաս կած նե րը ցր վե ցին: Եղա ծը եղած էր: Իր պապն իր պապն էր, 

իսկ նա` նա: Այ նու ա մե նայ նիվ, իր խո սակ ցի հա մառ հա յաց քը ստի պում 

էր մտա ծել, որ փնտ րում էր ինչ -որ մեղ սակ ցու թյուն, կար ծես գի տեր, թե 

ինչ էր ան ցնում դի մա ցի նի մտ քով:

- Այո՛, Թո մա՛ս, ասում էի, որ այս տեղ դեռ շատ բա ներ տե ղի կու նե-

նան: Հի շե՛ք, երի տա սա՛րդ իմ բա րե կամ, ան ցյալ տար վա պե տա կան հե-

ղաշր ջու մը Կոս տանդ նու պոլ սում և այդ «ե րիտ թուր քե րի»՝ իշ խա նու թյան 

գլուխ ան ցնե լը: Իրա կա նում՝ իս կա կան աշ խար հա քա ղա քա կան ցն ցում, 

որը մեզ ակն հայտ ազ դան շան ներ է հղում այն մա սին, որ շու տով ամեն 

ինչ փոխ վե լու է: Մո տե նում է Օս մա նյան տի րա պե տու թյան վեր ջը, սա-

կայն նախ քան դա շատ մեծ ող բեր գու թյուն կտես նենք: Դա նույ նը չէ, որ 

պար զա պես ասեն. «Լա՛վ, ներ կա յա ցումն ավարտ վեց, ցտե սու թյուն»: Ի 

դեպ, այս առա վոտ ժա մա նակ ու նե՞ք: Կու զե՞ք ինձ ըն կե րակ ցել: Այս տեղ 
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գի տեմ մե կին, որին ար ժե և գու ցե Ձեզ հե տաքրք րի նրան լսե լը: Ա՜խր, 

Դուք այն քան նման եք Ձեր պա պին:

Թո մա սը հա մա ձայ նեց: Ի վեր ջո, հենց դրա հա մար էր նա հա սել այդ-

տեղ՝ ոչ միայն զն նե լու Բաալ բե կի և Բիբ լո սի հի նա վուրց քա րե րը: Ամեն 

ան ցնող օր վա հետ մտա ծում էր, որ պատ մու թյան մեջ ամե նա կար ևո-

րը մեծ նա վա բե կու թյու նից մնա ցած հետ քե րի ու սում նա սի րու թյունն է, 

այսինքն՝ թե ինչ պես են առա ջա ցել ժո ղո վուրդ նե րը, ինչ փո փո խու թյուն-

ներ են կրել դա րե րի ըն թաց քում: Հա ճախ մտա ծում էր, որ ժա մա նա կի 

հոսքն այն է, որ ցան կա ցած բան կար ծես ան ցկաց նում է հս կա յա կան 

ջրա ղա ցի քա րե րի մի ջով, որոնք, ամեն ինչ ման րաց նե լով, թող նում են 

այն թեթև ոս կե փո շին, որը, ի վեր ջո, նույն պես ան հե տա նա լու է` քշ վե լով 

պատ մու թյան քա մու մի ջո ցով: Մի խորթ ու ցն ցող զգա ցո ղու թյուն... 

Էլ չհա պա ղե ցին: Նյու մա նը մի պահ իր սե նյա կը բարձ րա ցավ՝ վերց-

նե լու թեթև բամ բա կյա վեր նա շո րը, քա նի որ Բեյ րու թում սկ սել էր զո-

վա նալ. արև մուտ քից թույլ քա մի էր փչում: Հե տո արագ քայ լե ցին դե պի 

քա ղա քի հին մա սը: Ավ գուս տուս Նյու մանն ամեն ինչ դի տար կում էր, ու-

շադ րու թյուն դարձ նում ամե նա փոքր ման րու քին և բարձ րա ձայն մեկ նա-

բա նում, թե ինչ է մտա ծում դրա մա սին.

- Տե սե՛ք, Թո մա՛ս: Այս մար դիկ, նկա տի ու նեմ տար բեր ժո ղո վուրդ նե-

րին, որոնք կազ մում են Սի րիան, և մա նա վանդ այս տա րած քում, որին 

կա րող ենք կո չել Լևանտ, իրա կա նում տարածագում բնակ չու թյուն են՝ 

շատ տար բեր ար մատ նե րով, եր բեմն՝ նույ նիսկ հա կա դիր մշա կույթ նե-

րով, և, այ նո ւա մե նայ նիվ, ահա վա սիկ կազ մում են Մեր ձա վոր Ար ևել քի 

ամե նահ րա պու րիչ երկր նե րից մե կը: Լե ռան, այ սինքն՝ «Ջե բալ» -ի՝ Լի-

բա նա նի լե ռան վրա ուղ ղա փառ հույ ներն են և մա րո նա կան նե րը, եր-

կուսն էլ՝ քրիս տո նյա, որ ապ րում են, իմ կար ծի քով, ամե նաար տա կարգ 

ժո ղո վուրդ նե րից մե կի` դրուզ նե րի կող քին: Երբ ևէ խո սե՞լ եք նրան ցից 

մե կի հետ: Էթ նի կա պես արա բա կան ժո ղո վուրդ են, սա կայն իրա կա-

նում մու սուլ ման ներ չեն: Իրենք իրենց կո չում են «ահլ ալ-Թավ հիդ», 

այ սինքն՝ միայն մեկ Աստ ծո ժո ղո վուրդ: Իրենց միաստ վա ծային կրո նը, 

բնա կա նա բար, ըն դու նում է Մու հա մմե դին, սա կայն՝ նաև Քրիս տո սին, 

Մով սե սին և հրեա քրիս տո նյա մյուս բո լոր մար գա րե նե րին: Իհար կե 

չկար ծեք, թե իրենց հա վատ քից, որը շիիզ մի մի հե ռա վոր ճյու ղա վո րում 

է, Ձեզ ոչինչ չեն պատ մի, սա կայն հա րե լով նեոպ լա տո նյան աստ վա ծա-

բա նու թյա նը` հա վա տում են մեկ Աստ ծո գո յու թյա նը, որը շատ նման է 

գնոս տի կա կան2 ուս մուն քին: Նրանց կրո նա կան մտա ծե լա կեր պը շատ 

2 Գնոստիցիզմ՝ քրիստոնեության վաղ շրջանի կրոնա-փիլիսոփայական ուղղություն, 
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ար մա տա կան է, բայց նաև իս կա պես հիմն ված է մեր ձա վո րին օգ նե-

լու, մե ծե րին հար գե լու, տված խոս տու մը չդր ժե լու, հայ րե նի քի և միակ` 

ամե նա զոր Աստ ծո վրա: Ոչինչ չեն ու զում լսել բազ մակ նու թյան մա սին և 

իհար կե զերծ են մնում թե՛ խո զի մսից և թե՛ ալ կո հո լից... Լի նե լով խս տա-

պա հանջ` ան գամ չեն ծխում: Իրոք, ամե նա հե տաքրք րա կա նը մյուս նե-

րի հետ նրանց վար վե լա կերպն է: Կհիմ նա վո րեմ: Դա րեր ի վեր նրանք 

«տա կիայի3» հետևորդ ներ են, այ սինքն՝ ար տաք ուստ ըն դօ րի նա կում 

են իրենց մի ջա վայ րում ապ րող մու սուլ ման նե րին, որ պես զի թաքց նեն 

իրենց իս կա կան հա մոզ մունք նե րը, քա նի որ դրանց պատ ճա ռով բազ-

միցս նրանց կող մից ծեծ վել են ու դա ժա նո րեն ար հա մարհ վել, ան գամ՝ 

սպան վել: Թեև չեն հա վա տում աղոթ քին, ո՛չ էլ՝ ծո մին, ո՛չ էլ՝ Ռա մա դա-

նին, այ նո ւա մե նայ նիվ հա վա տար մո րեն կա տա րում են այդ ծե սե րը՝ ի 

ցույց բո լո րի` ընդ հա րում նե րից խու սա փե լու հա մար: Նայե՛ք, հենց այն 

մար դիկ, որ այս կողմ են գա լիս, «ուք քալ» դրուզ ներ են, այ սինքն՝ նրանց 

իմաս տուն նե րը կամ իրենց կրո նի գաղտ նիք նե րին իրա զեկ փոք րա թիվ 

հետ ևորդ նե րը: Նկա տե՛ք, որ սև զգեստ նե րի հետ կրում են սպի տակ չալ-

մա: Ինչ պես գի տեք, ամեն բան գո յու թյուն ու նի աստ վա ծային կամ քով, 

իսկ գե րա գույն եր ջան կու թյունն Աստ ծո հետ միաս նու թյան մեջ լի նե լու 

զգա ցումն է, որը, ըստ նրանց, մեզ ամե նու րեք շր ջա պա տում է: Լավ, եթե 

այս հար ցը Ձեզ հե տաքրք րում է, մի օր Ձեզ կներ կա յաց նեմ դրուզ նե րի 

որ ևէ խմ բա վոր ման առաջ նոր դի: 

Նյու մա նը քայ լե լիս արագ էր խո սում, իսկ Թո մա սը գնում էր նրա 

կող քից՝ հմայ ված այդ մար դու վառ ան հա տա կա նու թյամբ:

- Ար դեն հաս նում ենք, այդ տեղ է իմ ըն կե րոջ` Լևոն Աբ րա մյա նի գոր-

գե րի խա նու թը: Մտե՛ք: Նա իմ լավ ըն կերն է, այն պես որ՝ նրա հետ կա-

րող ենք հան գիստ խո սել: Բա ցի դրա նից՝ ան գլիամետ է: Այս տեղ շատ 

չեն այդ պի սիք: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը և Թո մաս Հար դին գը հին շքա մուտ քից մտան 

մի մեծ ներ քին բակ` ծածկ ված մուգ բր դյա մա հու դով: Մի փոք րիկ 

շատրվան զո վաց նում էր շուր ջը, իսկ բարձր ար մա վե նին իր տերև նե րով 

հպ վում էր վրա նաձև առաս տա ղի վե րին մա սին: Մի սպի տա կա մաշկ 

մարդ` մեծ քթով ու սև մա զե րով, մո տե ցավ նրանց: 

- Ա՜հ, ի՜նչ ան սպա սե լի ու հա ճե լի այ ցե լու թյուն, իմ սի րե լի՛ բա րե կամ, 

որ ներկայացնում էր քրիստոնեական կրոնի դոգմաների, հունական իդեալիստական 
փիլիսոփայության և արևելյան կրոնական ուսմունքների խառնուրդը:
3 Տակիա՝ իսլամական տերմին, որն արաբերեն նշանակում է ողջամտություն և զգուշա-
վորություն, այսինքն՝ հրապարակավ հրաժարում կրոնից՝ սակայն հոգու խորքում հավա-
տարիմ մնալով նրան:
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Ավ գուս տո՛ւս Նյու ման: Իրոք, որ Դուք Ձեզ սի րել եք տա լիս: Իսկ Դո՞ւք... 

Դուք այն ան գլիացին չեք, որ մի քա նի շա բաթ մնա ցիք մեր լավ բա րե-

կամ Տա նու կիի հյու րա նո ցում: 

Թո մա սը, այդ մար դու իրա զե կու թյու նից շփոթ ված, հա մա ձայ նեց. 

մի՞ թե կա րող էր իմա նալ այդ մա սին: 

- Ա՜հ, իհար կե... Այս Բեյ րութն ըն դա մե նը մեծ գյուղ է՝ քա ղա քի 

սնա պար ծու թյուն նե րով: Պետք է զգու շաց նեմ Ձեզ, որ այս տեղ բո լորս 

միմյանց ճա նա չում ենք, և ոչ ոքի չի հա ջող վում ան նկատ մնալ... Սա 

ու նի իր լավ և վատ, շատ վատ կող մե րը: Այս տեղ քրիս տո նյա նե րը խոս-

տո վա նու թյան կա րիք չու նեն. բո լորն էլ գի տեն իրենց հար ևան նե րի չն չին 

մեղ քե րը... Ձեզ դրանք հա մա ռոտ կամ փո փեմ` նա խանձ, ցան կա մո լու-

թյուն և չա րա խո սու թյուն: Ի՞նչ եք կար ծում, կա րե լի է հան գել այն եզ րա-

կա ցու թյա նը, որ մենք Աստ ծո շնոր հա ծով չենք բա վա րար վում: Ան ցե՛ք և 

նս տե՛ք: Կիտ րո նով թե՞յ... Ա՜հ, ան գլիացի նե րի հա մար` կիտ րո նով սա ռը 

թեյ... Աշ խար հի լա վա գույն ըմ պե լի քը...

- Լևո՛ն,- այդ եր կու տղա մար դիկ վա ղուց մտերիմ ներ էին,- իմ նոր բա-

րե կա մը` Թո մաս Հար դին գը, իսկ և իսկ Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի ան-

տիկ ար վես տի պրո ֆե սոր... Իսկ Ձեզ, Թո մա՛ս, զգու շաց նում եմ, որ Լևոն 

Աբ րա մյանն իս կա կան հայ է, սա կայն ամե նից առաջ և մա նա վանդ` 

Անգ լիայի շատ լավ բա րե կամ: Ան շուշտ գի տեք, որ հայերն ավան դա բար 

Ֆրան սիայի բա րե կամ ներն են, և կա սեի, որ իրա վա ցի են, բայց մեր Աբ-

րա մյա նը հա տուկ թու լու թյուն ու նի Մեծ Բրի տա նիայի հան դեպ: Մի օր 

կի մա նաք, թե՝ ան գամ ինչ աս տի ճա նի: Իսկ հի մա, Աբ րա մյա՛ն, ին չո՞ւ մեզ 

չեք մեկ նա բա նում վեր ջին նո րու թյուն նե րը: Ան համ բեր ու զում եմ Ձեզ լսել: 

Նյու մանն աչ քով արեց Թո մա սին՝ ասես նա խա պատ րաս տե լով այն 

բա նին, թե ինչ է իրենց սպաս վում:

Տե ղա վոր վե ցին բա կին նայող ամե նա մեծ սրահ նե րից մե կում. գու-

ցե փոքր -ի նչ ծան րա բեռն ված ար ևե լյան ոճի մի սրահ` փայ տյա բարձր 

առաս տա ղով` զար դար ված ձե ռան կար նախ շե րով, հո ղե հա տա կով` 

ծածկ ված գոր գե րով և բրոն զե շքեղ լու սամ փոփ նե րով:

- Ձեզ դուր է գա լիս, այն պես չէ՞,- Աբ րա մյանն ասես հպարտ էր այդ 

հս կա տնով,- սա հին պա լա տից պահ պան ված մասն է, իմ կար ծի քով՝ 

երեք հա րյու րից չորս հա րյուր տար վա: Ինձ հա մար սա իդեալա կան 

վայր է, որ տեղ ամ ռա նը զով է, իսկ ձմ ռա նը՝ տաք, երբ վա ռում եմ բրոն զե 

մեծ կրա կա րա նը, որը թերևս հենց նրա նից` Սա լա դի նից4 է մեզ հա սել: 
4 Սալադին՝ Սալահ ադ Դին Յուսուֆ Իբն Այուբ (մոտ 1138-1193), Եգիպտոսի և Սիրիայի 
առաջին սուլթանը, մուսուլմանական զորքերի առաջնորդը խաչակրաց երրորդ արշա-
վանքի ժամանակ:
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Ես զբաղ վում եմ ար տա հան մամբ և ներ մուծ մամբ, և ինձ բախտ վի ճակ-

վեց գնել այս պա լա տը, երբ դեռ քիչ փող ար ժեր: Հի մա բա վա կա նին 

թվով հայեր են գա լիս Բեյ րութ: Լսե՞լ եք Ադա նա յում տե ղի ու նե ցած ջար-

դե րի մա սին: Գա լիս են այս տեղ, որով հետև կար ծում են, որ Բեյ րու թը 

միակամ քրիս տո նեու թյան օր րանն է, թեև մեր իս կա կան մայր եկե ղե-

ցին Ան տիոքում է: Այն քան շատ են գա լիս, որ այս տե ղի մար դիկ, լի նե լով 

շատ հյու րըն կալ, ար դեն կուշտ են այդ խա ղաղ, սա կայն զանգ վա ծային 

ներ թա փան ցու մից: Ձեզ կա սեի, որ սա դեռ սկիզբն է: Սուլ թան Աբ դուլ 

Հա մի դը դեռ գա հին է, չնա յած երիտ թուր քե րի պե տա կան հե ղաշրջ մա նը: 

Թեև մեր հայ րե նա կից նե րից շա տե րը հա մոզ ված են, որ գնա լով ամեն 

բան լավ է լի նե լու, սա կայն մի քա նիսս հա կա ռակ կար ծի քի ենք: Ավե լի 

վատ է լի նե լու, քան եր բեք, ու երա նի ես սխալ վեմ: Ի՞նչ կար ծիք ու նեք 

այս թեյի մա սին: Ձեզ դո՞ւր է գա լիս: Այն շատ հեռ վից է՝ Հնդ կաս տա նի 

հա րա վից, և ինչ պես ինձ հա վաս տիաց նում է վա ճա ռա կա նը, որից այն 

գնում եմ, հա տուկ տե սա կի է:

Աբ րա մյա նը եր կար կում արեց՝ ըմ բոշխ նե լով և մի պահ մնա լով մտա-

հոգ, հա յաց քը՝ մո լոր: Այ նու հետև դի մեց Թո մա սին:

- Ինչ պես կռա հում եմ, Ձեզ հետ էլ է նույն բա նը տե ղի ու նե նում: Նոր 

եք եկել Բեյ րութ և ար դեն զգում եք այդ ար տա ռոց գայ թակ ղու թյու նը, 

որին ոչ ոք չի կա րո ղա նում ընդդի մա նալ: Ասեմ Ձեզ, որ չան հանգս տա-

նաք, միայն Ձեզ հետ չէ այդ պես: Այս տա րածքն ու նի ինչ -որ տի րա կան, 

հրա շա լի մի բան, որը վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից գե րել է մարդ կանց: 

Լեռ նային Լի բա նա նը Սի րիայի նահանգի մի փոք րիկ տա րածքն է, որն 

իր հեր թին Օս մա նյան կայս րու թյան հիմ նա կան մա սե րից է: Ինչ պես որ 

Ձեզ ասա ցի, Ադա նա յում և ողջ Կի լի կիայում տե ղի ու նե ցող հրե շա վոր 

սպանդ նե րի պատ ճա ռով իմ հայ րե նա կից նե րից շա տե րը մեր օրե րում 

գա լիս են այս տեղ, մյուս ներն էլ գնում են Եգիպ տոս կամ Պա ղես տին: 

Ով քեր կա րո ղա նում են, գնում են Ֆրան սիա, Անգ լիա կամ Միացյալ Նա-

հանգ ներ: 

- Աբ րա մյա՛ն, իսկ իրա կա նում ի՞նչ է այն տեղ տե ղի ու նե նում,- Նյու-

մա նը վառ հե տաքրք րու թյուն ցու ցա բե րեց՝ տես նե լով, որ այդ հար ցը 

վշտաց նում է իր ըն կե րո ջը:

- Ա՜հ, սի րե լի՛ Ավ գուս տուս: Ասեմ ձեզ, որ մեծ ջանք պետք է գոր-

ծադ րեմ, որ պես զի հան գիստ կա րո ղա նամ պատ մել այդ մա սին՝ զս պե-

լով նող կանքս, քան զի որ պես վկա պար տա վոր եմ չմո ռա նալ, ան գամ 

ցան կու թյան դեպ քում ինձ չի հա ջող վի: Իրա կա նում դա ցույց է տա լիս 

քա ղա քա կան իս կա կան մթ նո լոր տը, թե ինչ պես են թուր քե րը, արյուն հե-
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ղե լով ու զեն քի ու ժով, փոր ձում պահ պա նել մի կայս րու թյուն, որը շա քա-

րի պես հալ վում է: Եթե Աբ դուլ Հա մի դը մար դաս պան բռ նա կալ էր, ապա 

սրանց, որ կոչ վում են «ե րիտ թուր քեր», բնո րո շում է հայտ նի ասաց ված-

քը` «Մինչև չգա վեր ջի նը, չի հիշ վի առա ջի նը»: Սա կայն ձեր թույլտ վու-

թյամբ կանդ րա դառ նամ ան ցյալ տար վա վեր ջե րին՝ 1908 թ-ի նոյեմ բե-

րին տե ղի ու նե ցած դեպ քե րին, որ պես զի ավե լի լավ պատ կե րաց նեք 

իրադ րու թյու նը:

Թո մաս Հար դին գը մնաց լուռ ու սպա սո ղա կան: Նա այդ պա հին 

Օքս ֆոր դի պրո ֆե սոր նե րից մե կի չոր ու ցա մաք հին պատ մու թյու նը չէր 

ունկնդ րում, ով փոր ձում էր որ ևէ բա ցատ րու թյուն տալ հա զա րա մյակ-

ներ առաջ ան հե տա ցած աշ խար հի մա սին՝ պատ մու թյան մեջ փնտ րե լով 

պատ ճառ ներ, զն նե լով մի եր կու հետ քեր կամ մի քա նի փո շոտ քա րեր: 

Այ նինչ Թո մասն այն տեղ էր՝ պատ մու թյան ու ղիղ կենտ րո նում, և լսում էր 

զո հե րից մե կի ձայ նը, ով ընկղմ ված էր մեծ հոր ձա նու տում, որը րո պե առ 

րո պե կա րող էր փո խել աշ խար հը: Դրա նում դույզն -ի նչ կաս կած չու ներ 

առա ջին իսկ պա հից, երբ հայտն վեց նա վա կո ղին ու տե սավ հի նա վուրց 

քա ղա քի ուր վա գի ծը` կտրտ ված եկե ղե ցի նե րով ու մզ կիթ նե րով:

- Թուր քե րը շշուկ ներ էին տա րա ծում այն մա սին, որ հայե րը մեծ 

ապս տամ բու թյան են պատ րաստ վում ամ բողջ Կի լի կիայով մեկ` հա նուն 

«Փոքր Հա յաս տա նի» ան կա խու թյան: Իհար կե, այդ իմաս տով կային 

շար ժում ներ, չեմ ժխ տի: Սա կայն, բա րե կամ նե՛ր իմ, այլևս ան կա րե լի էր 

հան դուր ժել նա հան գա պե տի դա ժա նու թյու նը, գա վա ռա պե տե րի նեն գու-

թյու նը և մու դիր նե րի՝ տեղական կառավարիչների հար կային բռ նա գան-

ձում նե րը: Այդ հս կա կայս րու թյու նը հիմն ված է բաղ կա ցու ցիչ տար բեր 

ազ գե րի վրա. նկա տի ու նեմ կրո նա կան, ոչ տա րած քային հա մայնք նե րը: 

Ու րեմն, ո՞րն է Օս մա նյան կայս րու թյան էու թյու նը: Բա ցի մահ մե դա կան 

բո լոր թուր քե րից՝ այն տեղ հա մա տեղ ապ րում են սուն նի ներ կամ շիա-

ներ, դրուզ ներ, ալա վի ներ, քրիս տո նյա ներ, ուղ ղա փառ հույ ներ, կա թո-

լիկ ներ, մա րոն ներ, լու սա վոր չա կան հայեր, սե ֆար դի հրեաներ կամ աշ-

քե նազ ներ և ան գամ բո ղո քա կան ներ: Եվ ձեզ մի բան կա սեմ, օրի նակ, 

մու սուլ ման նե րի մեջ թուր քե րը շատ քիչ աղերսներ ու նեն արաբ նե րի 

հետ, վեր ջին ներս էլ՝ քր դե րի հետ, թե կուզև երեքն էլ սուն նի ներ լի նեն: 

Հի ջա զի` Արա բիայի արաբ նե րը հա մոզ ված են, որ իրենք են իս կա կան 

մու սուլ ման նե րը, որ քան էլ որ իրեն որ պես հա վա տա ցյալ նե րի խա լիֆ 

է ցու ցադ րում Կոս տանդ նու պոլ սի սուլ թա նը: Լու րեր են պտտ վում, որ 

պատ մա կա նո րեն օս ման ներն ըն դա մե նը նո րեկ ներ են: Եվ այդ խո սակ-

ցու թյուն նե րը շր ջում են թուր քա կան ողջ տե րու թյան մեջ: Սի րիայի այս 
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մա սը, որն առ այ սօր, իմ կար ծի քով, Լի բա նա նի տա րա ծաշր ջա նի մեջ 

է մտ նում, շատ ավե լի կար ևոր է, քան որ ևէ մեկ այլ վայր: Գու ցե մենք 

խո սում ենք փոքր, սա կայն հս կա պատ մու թյուն ու նե ցող մի տա րած քի 

մա սին: Նե րե ցե՛ք ինձ այս մեկ նա բա նու թյան հա մար, ես կշա րու նա կեմ 

ձեզ պատ մել, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ ան ցած նոյեմ բե րի վեր ջին: 

Ինչ պես Ավ գուս տուս Նյու մա նը, այն պես էլ Թո մաս Հար դին գը մնա-

ցին լուռ՝ չկա մե նա լով մի ջամ տել: Իրենց առջև տես նում էին հան գա-

մանք նե րի զոհ դար ձած մի մարդ արա րա ծի, ով հուզ ված պատ մում էր 

իր գլ խին եկա ծը: Սե նյա կում միայն շարժ վում էր մի կարմ րա կա տա րիկ` 

ցատ կո տե լով պա տին կախ ված իր վան դա կում և ժա մա նակ առ ժա մա-

նակ գեղ գե ղա լով:

 Այդ վայ րը ժա մա նա կից ան կախ էր և չք նաղ: Մի ջա վայ րը ոչ այլ ինչ 

էր, եթե ոչ դա րե րի ըն թաց քում գո յու թյուն ու նե ցած քա ղա քակր թու թյուն-

նե րի նյու թա կան հա մադ րու թյուն: Ար ևի մի ճա ռա գայթ, որ ներ թա փան-

ցում էր ծած կի կտոր նե րի մի ջով, պա տե րին ուր վագ ծում էր լույ սի մի եր-

կար գիծ, իսկ շատր վա նը ժայթ քում էր՝ շուր ջը զո վու թյուն տա րա ծե լով:

Այդ վայ րը սկզ բից ևեթ սպա սում էր Թո մա սին: Այլ կերպ լի նել չէր կա-

րող: Փոր ձեց իր մեջ խեղ դել հա ռա չան քը և նկա տեց, որ իր նոր բա րե կամ 

Նյու մա նը հաս կա նում է իր հո գե վի ճա կը:

Աբ րա մյա նի աչ քե րը խո նավ էին: Ինքն իրեն խո րը ցավ էր պատ ճա-

ռում՝ պատ մե լով այդ ամե նը, և եր կար, լուռ խորհր դա ծե լուց հե տո կր կին 

շա րու նա կեց իր պատ մու թյու նը.

- Այդ ժա մա նակ ար դեն տա րած վել էր այն շշու կը, որ հայերս փոր-

ձում ենք ան կա խա նալ Կի լի կիայում, բայց դա նշա նա կում էր սար սա-

փե լի մի ընդ հա րում, այ սինքն՝ սցե նարն ար դեն պատ րաստ էր: Այն 

ամե նը, ինչ սկս վե լու էր, ար դա րաց ման կա րիք չու ներ, և թուր քե րի կար-

ծի քով՝ հայերն ար ժա նա ցան նրան, ին չին ձգ տում էին: Ջևեդ վա լին՝ 

նահանգապետը, ով միշտ էլ խո րին ատե լու թյամբ ու մեծ ար հա մար հան-

քով էր լց ված հայե րի հան դեպ, ար քու նիք՝ Կոս տանդ նու պո լիս, գնաց մի 

զե կույ ցով, որը որ քան ման րա մասն էր, այն քան էլ կեղծ և մեզ մե ղադ րում 

էր դա վա ճա նու թյան մեջ, իբր թե հա վուր պատ շա ճի պատ րաստ վում ենք 

ապս տամ բու թյան: Այդ գոր ծում էլ որ պես սադ րիչ ներ մատ նա ցույց էին 

ար վել հայ եկե ղե ցու հո վիվ նե րը: Կի լի կիան լի նե լու էր մեծ փոր ձար կում: 

Այդ ժա մա նակ երիտթուրքերի «Իթ թի հադ վե թե րա քի5» կոմիտեն գլ խա-

վո րում էր ողջ Անա տո լիայի տե ղա կան քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյու նը: 

Հե տաքր քիրն այն էր, որ ըն դա մե նը վեց ամիս առաջ՝ ապ րի լի տաս նե րե-

5 «Միություն և առաջադիմություն»:
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քին, սուլ թա նը հա կա հար ված տվեց, և թվաց, թե մի քա նի օր վա ըն թաց-

քում վերս տին վե րա դառ նա լու էր գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը: Այդ օրը 

սկս վեց Ադա նայի կո տո րա ծը: Քր դե րին և թուրք տե ղաբ նակ նե րին բա-

նա կի կող մից գաղտ նի բա ժան վել էին ամեն տե սա կի զենքեր: Ձեզ հա-

վա տաց նում եմ, որ մեծ ջանք պետք է գոր ծադ րեմ, որ չհուզ վեմ, երբ հի-

շում եմ, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ: Գու ցե և ինձ հաս կա նաք, եթե ձեզ ասեմ, 

որ ես իմ ըն տա նի քի միակ ողջ մնա ցած ներ կա յա ցու ցիչն եմ: Սա դա ժան 

և ար նա ներկ պատ մու թյուն է: Ադա նայի երե սուն հա զա րից ավե լի հայեր 

գառ նե րի պես մե ռան գլ խատ ված: Երե սուն հա զար մարդ արա րած ներ... 

Տե սե՛ք, թե մինչև ուր են հա սել դա ժա նու թյունն ու այ լա սեր վա ծու թյու-

նը: Հայ լիազոր ներ կա յա ցու ցիչ, Էդիր նեի պատ գա մա վոր Հա կոբ Բա-

բիկյա նը տե ղի ու նե ցա ծի մա սին մի եր կար նա մակ-զե կույց էր գրել և 

այդ իսկ պատ ճա ռով սպան վել Կոս տանդ նու պո լիս վե րա դառ նա լիս, որ-

տեղ ամեն կերպ փոր ձե ցին վե րաց նել նրա զե կույ ցը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

դրա պատ ճեն նե րից մեկն ըն կավ Հայ րա պե տի ձեռ քը. գի տեմ, որ իրոք 

այդ պես է, և վաղ թե ուշ կի մաց վի կա տար վա ծի մա սին: Հե տո թուր քե րը 

ծաղ րեր գու թյուն սար քե ցին, որ ցու ցադ րեին կայս րու թյան ար դա րա դա-

տու թյու նը: Ի վեր ջո, մե ղա վոր ներն ար դեն ազա տու թյան մեջ են, և որ-

քան ինձ հայտ նի է, «Իք տի դալ» օրա թեր թի հրա տա րա կի չը, այ սինքն՝ 

Ադա նա յում հա կա հայ կա կան քա րո զար շա վի սադ րի չը, Կոս տանդ նու-

պոլ սում ար դեն աչ քի է ընկ նում իր ձեռք բե րած հե ղի նա կու թյամբ` բո լոր 

հայե րի դեմ, ան կաս կած, կր կին կր քոտ պար սա վագ րեր հե ղի նա կե լով: 

Մինչ դեռ այն քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, որ պետք է մեզ ներ կա-

յաց նեին, ինչ պես և այլ դեպ քե րում, դժ բախ տա բար իրա րից մե կու սա-

ցած են, մի քա նի սը՝ խաբ ված, մնա ցած ներն էլ՝ իրար դեմ դուրս եկած, 

շա տե րը՝ շվա րած` չի մա նա լով, թե ինչ անեն: Հայերս իմ իմա ցած ամե-

նաան հա տա պաշտ և իրա րից ան ջատ հայ րե նա սեր ներն ենք: Տե սե՛ք, 

ինչ պես սուլ թա նը, այն պես էլ նրանք, ով քեր ձգ տում են իշ խա նու թյան՝ 

ինչ -որ ազա տու թյուն նե րից խո սե լով, որոնց, ան շուշտ, չեն էլ հա վա տում, 

այս օրե րին ահա վոր վա խե ցած են: Ի՞նչ կպա տա հի Օս մա նյան կայս-

րու թյա նը: Դուք` ան գլիացի ներդ, ձգ տում եք մի մեծ կտո րի, նույ նը՝ ինչ -

որ ֆրան սիացի նե րը, գեր մա նա ցի նե րը, ռուս նե րը... Նույ նիսկ իտա լա ցի-

ներն են հա վակ նում իրենց մաս նա բաժ նին: Մենք շու տով դա կտես նենք: 

Մյուս կող մից հրեանե րը` խե լա ցի և համ բե րա տար մար դիկ, սպա սում 

են իրենց պա տեհ առի թին և ու զում են, որ իրենց տր վի Պա ղես տի նի մի 

մա սը, որը եր կու հա զար տա րուց ավե լի իրենց հի նա վուրց բնօր րանն  են 

համարում, մա նա վանդ՝ Խու դեան և Սա մա րիան: Այս տեղ` Բեյ րու թում, 
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կա մի հրեական հա մայնք, որն ամուր կա պե րի մեջ է Սա լո նի կի հա-

մայն քի հետ: Երբ թուր քե րը հե ռա նան, հրեանե րին այն տե ղից շար ժե լու 

ձև չի լի նի: Ի տար բե րու թյուն քրիս տո նյա հայե րի, ով քեր ուղ ղա կիորեն 

թուր քե րի հետ ընդ հար վե ցին, հրեաներն այն պա հից ի վեր, երբ առա ջին 

ան գամ բախ վե ցին, ճկու նո րեն ներ թա փան ցե ցին Օս մա նյան կայս րու-

թյուն և նրանց հետ սկ սե ցին գո յակ ցել առանց ու ժեղ ցն ցում նե րի: Եվ մի՛ 

մո ռա ցեք, որ հենց Սա լո նի կում է, որ դա վեր են նյու թում կայս րու թյան 

իշ խա նու թյան կա ռուց ված քը փո խե լու հա մար: Լսած կա՞ք դյոն մե նե րի 

կամ կեղծ իս լա մա ցած նե րի մա սին: Լավ, ձեզ ասեմ, որ այն տե ղից՝ հենց 

Սա լո նի կի զո րա նոց նե րից և մա սո նու թյան ար ևե լյան օթյակ նե րից են 

դուրս եկել երիտ թուր քե րի շարժ ման սադ րիչ նե րը: Այդ գա ղա փար նե րից 

շա տե րը գա լիս են հրեանե րից և ինչ -որ արա բից, ով ապ րել է Փա րի զում: 

Դրանք «Միու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի ստեղ ծող ներն են` 

«Իթ թի հա դի» իս կա կան գա ղա փա րա խոս նե րը, իսկ՝ ին չո՞ւ: Սիոնիզ մը 

ձգ տում է վե րահս կել այն, ինչ կա տար վում է Թուր քա կան Լևան տում, 

Փոքր Ասիայի հա րավ -ա րև մուտ քում, այ սինքն՝ Կի լի կիայում և ան շուշտ 

Սի րիայի նա հան գում, Լեռ նային Լի բա նա նում, Տրանս հոր դա նա նում և 

Սի նա յում: Խա ղի մեջ շատ բան կա, իսկ թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ նե-

րը կար ծում են, որ վե րաց նե լով հայե րին և քրիս տո նյա փոք րա մաս նու-

թյուն նե րին` Թուր քիան կդարձ նեն միատարր և միան գա մից կա զատ վեն 

ան ցան կա լի վկա նե րից, ով քեր ամեն ան գամ լույ սը բաց վե լիս նրանց 

հի շեց նում են, որ այս հողն իրեն ցը չէ, որ եր բեք էլ չի լի նի, և եթե դեռ 

այդ տեղ են, ապա դա իրենց կեռ թրե րի սայ րի շնոր հիվ է, այլ ոչ թե իրա-

վուն քի: Իրա վուն քը մե՛րն է: 

Մինչ Աբ րա մյա նը մի քիչ տա քա ցած ար տա հայ տում էր իր տե սա-

կետ նե րը, Թո մա սը սկ սում էր դիր քո րոշ վել մի բա նում, որ մինչ այդ եր բեք 

մտ քով չէր ան ցել. հաս կա նալ, որ պատ մու թյու նը ո՛չ ավելի, ո՛չ պա կաս 

այն հենքն է, որն իր վրա կրում է իր ապ րած բուն ու դա ժան իրա կա նու-

թյու նը: Շնոր հա կալ էր Ավ գուս տուս Նյու մա նին՝ իրեն Լևոն Աբ րա մյա նի 

տուն առաջ նոր դե լու հա մար: Մինչ այդ պա հը նա ոչինչ չգի տեր հայե րի, 

թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյան, ինչ -որ բան սիոնիզ մի մա սին, քա նի 

որ վեր ջինս սկզ բից ևեթ Անգ լիայում մեծ վե ճի տե ղիք էր տա լիս: Նա այդ 

երկ րում էր՝ հա նուն իր ան ձնա կան պատ վախնդ րու թյան, այ սինքն՝ որ-

պես զի զին վեր գի տե լիք նե րով՝ հե տա գա յում Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի 

հին պատ մու թյան ամ բիոնը ղե կա վա րե լու հա մար: Ավե լի ուշ, ին չու չէ, 

ան գամ կհա մար ձակ վեր գրել հին ժո ղո վուրդ նե րի, օրի նակ` խե թե րի, շու-

մեր նե րի, աք քադ նե րի, փյու նի կեցի նե րի ար վես տի և նրանց հե տաքրքիր 
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աշ խար հի մա սին, ին չից շատ քիչ հետ քեր էին մնա ցել, սա կայն այդ աշ-

խար հը ձևա վո րել էր այն հեն քը, որից ծնունդ էր առել քա ղա քակրթու-

թյու նը: Նրան նաև բա վա կա նա չափ հե տաքրք րում էին ար ևե լյան և 

հել լե նա կան աշ խարհ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Ինչ պե՞ս և ի՞նչ 

ձևով էին մի մյանց փո խազ դել: Դա ար տա ցոլ ված էր եզ րա զար դե րի, 

սյու նա շա րե րի, կի սանդ րի նե րի և ար ձան նե րի մեջ, նույն ճար տա րա պե-

տու թյան, քա ղաքն ըն կա լե լու նույն կեր պի մեջ: Օ՜, որ քան հրա պու րիչ է 

այդ ամե նը: Թոմասին առն վազն այդ պես էր թվում, երբ մտո րում էր դրա 

շուրջ: Սա կայն այդ ամե նը սկ սում էր ան կար ևոր դառ նալ նրա այն խո-

հե րում, որոնք վե րա բե րում էին հնա դա րյան գե ղա գի տու թյան հան դեպ 

իր մե ծա գույն հակ վա ծու թյա նը, այն նախ նա կան գե ղեց կու թյա նը, թե 

ինչ պես էին այդ հի նա վուրց ժո ղո վուրդ նե րը գե ղե ցի կը զու գակ ցել իրենց 

առօ րյա կյան քին (դա իրոք ակն հայտ էր): Երբ նրան ցույց էին տա լիս 

չորս կամ հինգ հա զար տա րի առաջ պատ րաստ ված ոս կյա զարդ, շա-

րու նակ խոր հում էր այդ ժո ղո վուրդ նե րի աշ խար հի, ար վես տի ներ քին 

բո վան դա կու թյան շուրջ, որն առ կա էր մարդ կային իմաստ նու թյու նում, և 

այդ զարդն այն քան հո գե հա րա զատ էր իրեն, որ այն ասես նա խորդ օրը 

կռած կամ պատ րա ստած լի նեին: Այդ ամե նը որ քան ան խախտ է մնում 

մար դու հո գու խոր քում՝ ան կախ ժա մա նա կի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող 

հս կա յա կան փո փո խու թյուն նե րից:

Այդ պատ ճա ռով էր նա հա սել այդ տեղ: Սա կայն պատ մու թյու նը տե-

ղի էր տա լիս առօ րյա դա ժան, խճճ ված իրա կա նու թյան առջև, և հի մա 

նրա հե տաքրք րու թյու նը բո լո րո վին այլ էր: Այ նինչ Թո մա սը մտա դիր էր 

ուղ ևոր վել Սի րիայի խոր քը, Մի ջա գետք, նաև փնտ րել Փոքր Ասիայի ար-

մատ նե րը, բա ցա հայ տել հնա դա րյան մարդ կանց աշ խար հըն կա լու մը, 

որը Հո մե րոսն ար տա ցո լել է առաս պել նե րի ու դյու ցազ ներ գե րի մի ջո ցով:

Տ պա վո րիչ քթով և սևա թույր աչ քե րով հայի ներ կա յու թյամբ ար ևելյան 

ամա ռա նո ցային դղյա կը, որ թվում էր, թե ուր որ է քա րու քանդ կլի նի, 

վեր ևից աներ ևա կայե լի մի հմայք էր հա ղոր դում յու րա քան չյուր քա րին: 

Լոկ հան գա մանք ներն էին վե րա փո խում Թո մա սի ողջ մտա ծե լա կեր պը: 

Այդ պե՞ս պետք է լի ներ: Նրան այլևս չէին հե տաքրք րում ակա դե միական 

պարգև նե րը, մր ցա նակ նե րը և ոչ էլ տիտ ղոս նե րը, միայն թե ըմբռ ներ այն 

իրա կա նու թյու նը, որը նրան այդ տեղ վե րա փո խում էր. խռո վա հույզ մի 

մարդ էր դառ նում այն ապ րում նե րից, որոնք մինչ այդ պա հը չն չին դեր 

էին խա ղա ցել իր հար մա րա վետ ու կա նո նա վոր կյան քում: 

Զ գում էր, որ բե րա նը չոր է, ու ղե ղում՝ փո թոր կուն մտ քեր, գլ խապտույտ, 

որոնք ինչ -որ պա հի սաստ կա նում էին ոչ միայն Աբ րա մյա նի դրա մա տիկ 
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պատ մու թյու նից, ոչ էլ նոր փոր ձու թյուն նե րի տես լա կա նից: Դա ավե լի 

խո րը, շատ ավե լի կար ևոր բան էր: Աշ խարհն իր շուր ջը փոխ վում էր ահ-

ռե լի արա գու թյամբ, և եթե ինչ -որ բան նրան մղում էր դե պի ավե լի ան-

կողմ նա կալ, ավե լի դրա կան և ավե լի մարդ կային զգա ցո ղու թյա նը, ապա 

նրանք՝ բո լո րը, նե րա ռյալ՝ ին քը, չպետք է ջան քեր խնայեին և առանց 

պայ ման նե րի ցու ցա բե րեին մե ծա հո գու թյուն ու արիու թյուն: 
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3. ԿԱ ՐՈ ԼԻՆ ՎԵՅ ԼԵՐ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ԱՊՐԻԼ, 1910թ.

1910 թվականի սկզ բին Թո մաս Հար դին գը որո շեց, որ առայժմ չի վե-

րա դառ նա Անգ լիա: Նրան այն տեղ ոչ ոք չէր սպա սում, և ինքն էլ ամ-

բիոն ներ կա յա նա լու հա մար դեռ իրեն բա վա րար չա փով պատ րաստ չէր 

զգում: Ամ բիոնը կա րող էր և սպա սել, քա նի դեռ ին քը փոր ձում էր ըն կա-

լել Մեր ձա վոր Ար ևելք կոչ ված հրա պու րիչ աշ խար հը: Չէր ցան կա նում, 

որ իրեն զբո սաշր ջի կի տեղ դնեն: Երբ ինչ -որ մե կը գա լիս էր այդ տեղ, 

անա պա տի աղավ նի նե րի պես կտ ցա հա րում էր այս ու այն կող մում, այ-

նու հետև թռ չե լով դուրս գա լիս` առանց իմա նա լու, թե որն է լի նե լու իր 

հաջորդ չվեր թը: Մյուս կող մից էլ նկա տում էր, որ այդ տեղ ապ րե լու ազ-

դե ցու թյամբ օր օրի փոխ վում էր իր աշ խար հըն կա լու մը. շատ էր ու զում 

իմա նալ, թե դա որ քան կտ ևի:

Դեկ տեմ բե րի սկզ բից գրա կան արա բե րե նի արա գաց ված դա սե րի 

էր հա ճա խում` որա կա պես կա տա րե լա գոր ծե լով այն արա բե րե նը, որ 

ու սու ցա նել էին Օքս ֆոր դում: Ջանք չէր խնայել արա բի պես ար տա-

հայտ վել կա րո ղա նա լու հա մար, թե պետ գի տակ ցում էր, որ հեշտ չէր այդ 

նպա տա կին հաս նե լը. մար դիկ խո սում էին աներ ևա կայե լի արագ, գոր-

ծա ծում տե ղա կան բազ մա թիվ դարձ վածք ներ, խոս քը հա մե մում բա զում 

փո խա բե րու թյուն նե րով, խորհր դան շան նե րով, ինչ պես նաև հեգ նա կան 

ար տա հայ տու թյուն նե րով, այն էլ՝ այդ հրա շա լի լեզ վում: Նրան ու սու ցա-

նում էր Սուրբ Հով սեփ հա մալ սա րա նի՝ թո շա կի ան ցած մի դա սա խոս, 

ում կո չում էին Աբ դել Հա կիմ: Դա սե րից զատ` նա Թո մա սին պատ մում 

էր շատ հե տաքր քիր բա ներ` մինչ այդ նրան մեծ մա սամբ ան ծա նոթ: 

Դրանք վերաբերում էին պատ մու թյան հի շար ժան դեպ քերին, դե ղա տոմ-

սերին, բժշ կա կան կպ չուն վի րա կա պերին, խո սում էր նաև ժո ղովր դա-

կան ճար տա րա պե տու թյու նից: Պա տում նե րի մեջ տեղ էին գտ նում նաև 

մանր-մունր նա խան ձու թյուն նե րով լե ցուն բեյ րու թյան բամ բա սանք ներ, 

սրա-ն րա մա սին հո րին ված հե քիաթ ներ, ին չը Թո մա սին թույլ էր տա լիս, 

որ հետզ հե տե ավե լի ու ավե լի լավ ըն կա լի մի ջերկ րա ծո վյան ժո ղո վուրդ-

նե րի հա րուստ ու յու րա տե սակ հո գե կերտ ված քը:

 Ծեր դա սա խո սը պատ կա նում էր բո լո րին ճա նա չող մարդ կանց դա-

սին: Նրա ան ձնա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն ված էին կա՛մ սի-

րո, կա՛մ ատե լու թյան վրա: Ստեպ-ս տեպ նա ան դրա դառ նում էր այն պի-

սի իրո ղու թյուն նե րի, որոնց մա սին բարձ րա ձայն չեն ար տա հայտ վում: 

Հիմ նա կա նում նմա նաբ նույթ այդ պի սի իրո ղու թյուն նե րից էին, օրի նակ, 
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թե ում է պատ կա նում Բեյ րու թի կենտ րո նի հին և առանձ նա հա տուկ 

տներից յու րա քան չյու րը: Դրանք մեկ առ մեկ վե րա բե րում էին բո լոր 

երևե լի ըն տա նիք նե րին` լի նի թե՛ մու սուլ ման, քրիս տո նյա, թե՛ թուրք կամ 

հրեա, այլ կերպ ասած` նրանց փառ քին, ձա խոր դու թյուն նե րին, ազնվա-

զար մու թյա նը և առ հա սա րակ այդ ըն տա նիք նե րի ամեն ին չին: Ասում 

էր ան գամ այն, թե ինչ կար ծի քի էին սրա կամ նրա մա սին, թե ինչ էին 

պատ մում, երբ ինչ -որ մեկն իր բե րա նը մո տեց ներ մյու սի ական ջին` գու-

նեղ գաղտ նիք նե ր ինչ-որ մեկի մասին: Զուսպ, լուռ մթ նո լոր տում, կարգ 

ու կա նո նով դաս տիարակ ված Թո մաս Հար դինգն ինքն իր հա մար բա-

ցա հայ տում էր, թե ինչ պի սի՜ հա ճույք կա րող էին պատ ճա ռել լևանտ ցի-

նե րի ծա նա կիչ բամ բա սան քը և մշ տա թարմ ասե կո սե նե րը, որոնք նման 

էին թոն րից հան ված, նոր թխ ված հա ցի: Սա կայն միայն դա չէր: Այն 

ժա մա նա կից ի վեր, ինչ ամիս ներ առաջ նա վը նրան տեղ էր հասց րել, 

ասես խա ղա լիք նե րի խա նութ մտած մա նուկ լի ներ: Հմայ ված ամեն բա-

նով` սկ սում էր ըմբռ նել այդ հա րուստ ու յու րօ րի նակ լեզ վի խո րու թյու-

նը, նույ նիսկ նետ վում էր խո սե լու. մի բան, որը նրան անա սե լի խր թին 

էր թվա ցել: Բեյ րութ ցի նե րի՝ տե ղա կան ան հաս կա նա լի ար տա հայ տու-

թյուն նե րով լեփ-լե ցուն և սար սա փե լի արագ արա բե րե նը սկզ բում նրան 

շփոթ մուն քի մեջ գցեց. նրան, ով տեղ էր հա սել՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ 

կա րող է ոչ միայն հաս կա նալ, այլև կա տա րե լա պես ար տա հայտ վել այդ 

լեզ վով: Ինքն իրեն խոս տա ցավ, որ առա վե լա գույ նը մեկ տար վա ըն թաց-

քում կհաս կա նա այն ամե նը, ինչ ական ջին հաս ներ:

Այդ ժա մա նակ էլ որո շեց մո ռա ցու թյան մատ նել իր նախ նա կան 

ծրագ րե րը: Եր կար խոր հե լուց հե տո ըմբռ նեց, որ Անգ լիայում ոչ մի հրա-

տապ անե լիք չու նի, իսկ Աբ դել Հա կի մը սկ սել էր իրեն դրս ևո րել որ պես 

ար տա սո վոր դա սա խոս` օժտ ված տա ղան դով, մար դա սի րու թյամբ, չա-

փա զանց կիրթ, ում օգ նու թյամբ կա րող էր լրաց նել Բեյ րու թի առօ րյա-

յում գոր ծած վող այդ գե ղե ցիկ լեզ վի գի տե լիք նե րի պա կա սը, թե պետ 

իս կա պես հան դի պում էր իր սպա սա ծից շատ ավե լի մարդ կանց, ով քեր 

ար տա հայտ վում էին ճիշտ ֆրան սե րե նով և մի քիչ էլ բլբ լում ան գլե րեն: 

Մյուս կող մից Թո մասն ընդունակ աշա կերտ էր: Գի տեր սո վո րել, հաս-

տա տուն էր, խե լա ցի: Այդ առա քի նու թյուն նե րից զատ՝ ան գամ առար կե-

լու դեպ քում, միև նույնն է, օժտ ված էր Հար դինգ նե րին հա տուկ հա մա ռու-

թյամբ, ու ոչինչ չէր կա րող կոտ րել նրա կամ քը:

Փետր վա րի կե սին Սթեն սո նը մի ան սպա սե լի հե ռա խո սա զանգ ստա-

ցավ հյու պա տո սա րա նից: Անհ րա ժեշտ էր վե րա դառ նալ Անգ լիա, որ տեղ 

հենց նոր մա հա ցել էր նրա միակ քույ րը: Նա Թո մա սին հրա ժեշտ տվեց 
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ոչ միայն ող բեր գա կան լու րից, այլև նրան ստիպ ված լքե լուց վշ տա ցած: 

Թո մա սը նրան հանգս տաց րեց` ասե լով, որ տուն վե րա դառ նա, որ ին քը 

դեռ բա վա կա նին ժա մա նակ մնա լու է այդ տեղ: Ու զում էր հնա րա վո րինս 

հաս կա նալ այդ նոր եր կի րը, որն իր գի տե ցա ծից տար բեր էր. եր կիր, որի 

հան դեպ ան սպա սե լիորեն մե ծա գույն հրա պու րան քով էր համակվել, 

ասես առանց իմա նա լու՝ իր ողջ կյան քի ըն թաց քում դրան էր նա խա-

պատ րաստ վել: Այդ ամե նից զատ՝ նա հաշ վի էր նս տում Բա քե րի` իր 

վստա հե լի մար դու հետ, առանց մո ռա նա լու Ավ գուս տուս Նյու մա նին, ում 

հետ կա պե րը գնա լով շատ ավե լի բա րե կա մա կան էին դառ նում:

Նյու մա նը լավ գի տեր այդ եր կի րը: Նրան առանձ նա կի հա ճույք էր 

պատ ճա ռում, երբ Թո մա սին ցույց էր տա լիս Բեյ րու թի ու նրա շր ջա-

կայ քի ամե նա հե տաքրք րա կան վայ րե րը: Նրանք վճ ռե ցին գար նա նը 

միասին ուղ ևոր վել Բաալ բեկ, ինչ պես նաև հյու սի սի այլ վայ րեր: Սթեն-

սոնն Անգ լիա ուղ ևոր վեց «Ս թար օֆ Ին դիա» նա վով, որը պի տի ըն թա-

նար Բոմ բեյից Սաու թամփ թոն եր թու ղով՝ կանգ առ նե լով Ադե նում, Պորտ 

Սայի դում, Բեյ րու թում և Լի մա սո լում, Պի րեայում, Պա լեր մո յում, Մա լա-

գա յում և Լի սա բո նում՝ հինգ շա բա թից մի փոքր ավե լի տևող ձանձ րա լի 

ուղ ևո րու թյունն ավար տե լով Սաու թամփ թո նում: 

Սթեն սո նը մեկ նեց իրա րա մերժ՝ թե՛ դա ռը, թե՛ քաղցր զգա ցում նե րով: 

Թե պետ Հնդ կաս տա նում ան ցկաց րած երե սուն վեց տա րի ներն ավե լի 

քան բա վա րար էին նրա համար, այ դու հան դերձ նա ըն դա ռաջ էր գնացել 

Թո մա սի` մինչ այդ ավե լի քան փափ կա կեն ցաղ կյան քով ապ րած մի 

լավ երի տա սար դի գայ թակ ղու թյա նը, ով ապ շա հար վել էր ար ևե լյան 

կեն սաշ խար հի յու րա հատ կու թյուն նե րից ու հայտ նա գոր ծել դրախ տը:

Մար տի կե սե րին Նյու մա նը նրան հրա վի րեց միասին ուղ ևոր վել 

Ֆաք րա: Նշեց, որ միակ խն դիրն այն է, որ իրենց ըն կե րակ ցե լու են նաև 

այլ մար դիկ. ան պա տեհ չէ՞ր լի նի արդյոք ըն դու նել առա ջարկ վող ըն կե-

րակ ցու թյու նը: Թո մա սը, սակայն, վս տա հեց րեց, որ ընդ հա կա ռա կը՝ ին-

քը մեծ հա ճույ քով կուղ ևոր վեր ան ծա նոթ զբո սաշր ջիկ նե րի հետ: Խոս քը 

ոմն Չարլզ Վեյ լե րի, նրա տիկ նոջ ու դս տեր մա սին էր: Նյու մա նը Թո մա-

սին գաղտ նի խոս տո վա նեց, որ Վեյ լե րը Լոն դո նի ազ դե ցիկ և ար տոնյալ 

մարդ կանց հետ կապ ու նե ցող դրա մա տան տնօ րենն է: Սան Խո սե հա-

մալ սա րա նի ռեկ տորն էր նրան խնդ րել, որ ու ղեկ ցի այդ մարդ կանց և 

ցույց տա հու նահ ռո մեական ավե րակ նե րը: Նրանք նոր էին եկել Հռո մից 

և Նեապո լից ու իս կա պես ոգ ևոր ված էին Մի ջերկ րա կա նով: Նյու մանն 

ասաց, որ մի քա նի զբո սաշր ջիկ ներ էլ Բեյ րութ են եկել... բուր գե րը տես-

նե լու ցան կու թյամբ. 
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- Մի՛ զար մա ցեք, իմ սի րե լի՛ բա րե կամ: Ամեն տե սա կի մար դիկ կան: 

Բա վա կա նին ան հար մա րա վետ կառ քով մինչև Բաալ բեկ կգ նանք` դի-

մա նա լով ճա նա պար հի դարուփո սե րին, և տեղ կհաս նենք եր կու օր վա 

ըն թաց քում: 

Նյու մա նը, այ դու հան դերձ, հա մոզ ված էր, որ ան կախ ամեն ին չից` 

նրանք գոհ կմ նան:

Այդ գա ղա փա րը սկզ բից ևեթ ոգ ևո րեց Թո մա սին: Վա ղուց էր մտա-

դրվել ուղ ևոր վել Բաալ բեկ, սա կայն չէր ցան կա նում մե նակ մեկ նել, այն-

պես որ՝ Նյու մա նի ծրագ րած էքս կուր սիան հենց այն պա տեհ առիթն էր, 

ին չին սպա սում էր: Նրա միակ ան հանգս տու թյու նը դա սե րից եր կու շա-

բաթ բա ցա կայելն էր, և դա այն դեպ քում, երբ նոր էր սկ սել ազատ ու 

ան կաշ կանդ խո սել: Բայց և այնպես, նրան հրա պու րում էին այն իրո ղու-

թյուն նե րը, որ ան ծա նոթ հայ րե նա կից նե րի հետ պի տի մաս նակ ցեր այդ 

շրջագայությանը և Նյու մա նի պես կիրթ ու ան չափ բա ցա ռիկ մար դու 

ըն կե րու թյու նը վայե լե ր: 

Երբ հա ջորդ առա վոտ եկան նրա հետ ևից, և Թո մա սը նս տեց չորս 

ձիերով լծ ված կառ քը, զար մա ցած մնաց: Պա րոն Վեյ լե րը հի սունն ան ց 

գեր տղա մարդ էր՝ հագն ված չա փա զանց նր բա ճա շակ, Ար ևել քում ճա-

նա պար հոր դե լու հա մար՝ փոքր -ի նչ ան հա մա պա տաս խան: Նրա տի կի-

նը` Կլա րա Վեյ լե րը, գու նատ, նի հար և նյար դային մի էակ էր, ով Թո-

մա սի վրա հպան ցիկ հա յացք նե տեց` թեթ ևա կի խո նար հե լով գլու խը և 

ցույց տա լով, որ նրան նկա տել է: Ինչ վե րա բե րում էր Կա րո լին Վեյ լե րին` 

չք նաղ և սլա ցիկ մի աղջ կա, ով քսան կամ քսա ներ կու տա րե կան կլի ներ, 

ապա նա Թո մա սին լայն ժպ տաց` հա ճե լիորեն զար մա ցած ուղ ևո րու-

թյան իր նոր ըն կե րակ ցից: Ամեն դեպ քում կար մե կը, ում հետ կա րող էր 

խո սել:

Ան գամ կես ժամ չէր ան ցել, երբ Թո մա սը զգաց, որ խո րա պես տար-

ված է այդ չք նաղ, հա մակ րե լի, հե տաքրք րա սեր երի տա սարդ օրիոր դով: 

Նրա մոր՝ աղջ կա հար ցե րի շա րա նը սան ձե լու ջան քերն ապար դյուն էին: 

Հա ջորդ եր կու ժամ վա ըն թաց քում աղ ջի կը շա րու նակ դի մում էր Թո մա-

սին, մինչև կա ռա պա նը որո շեց, որ իրենց կար ճատև դա դա րի հա մար 

ամե նա հար մար վայրն են հա սել: Դա նեղ խճու ղու լայն ոլո րա նի բա-

վա կա նին բարձ րա դիր մի հատ ված էր, որ տեղ ճա նա պար հը շե ղա կի 

բարձ րա նում էր ծո վի չք նաղ տե սա րա նով ու կտրտ ված էր ափի հա-

մայ նա պատ կե րով: Բնան կա րը մայ րի ներն էին եզ րագ ծում: Կա րո լի նը 

քայ լերն ուղ ղեց դեպի այն տեղ, որ տեղ կանգ նած էր Թո մա սը` խոր հե լով 

այն մա սին, որ մինչ այդ եր բեք այդ չափ հս տակ լու սե ղեն մի ջա վայր չէր 
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տե սել: Ար վես տի հրա շա գոր ծու թյան մի ջո ցով նրան ասես հա ջող վել էր 

թա փան ցել Լոն դո նի իրենց տան հյու րաս րա հի դա սա կան կտավ նե րից 

ներս: Մի ջերկ րա կա նը մուգ կա պույտ էր դե պի արև մուտք, ինչ պես յու-

ղան կա րում. երի զե լով հո րի զո նը՝ կանգ էին առ նում մի առա գաս տա նավ 

ու մի շո գե նավ` ընդ գծե լով այդ ամե նի հս կա յա ծա վալ լի նե լը: Իսկ դե պի 

ար ևելք Լի բա նա նի լեռ նաշղ թայի մի քա նի ահ ռե լի գա գաթ նե րով ձյու նա-

ծածկ լեռ ներն էին:

- Տպա վո րիչ է,- սր տանց ասաց Կա րո լին Վեյ լե րը: 

Ի րոք այդ պես էր, տերև ան գամ չէր շարժ վում:

Թո մա սը մի պահ եր կյու ղեց, թվաց` իր ներ կա յու թյու նը կա րող է 

խախ տել գե րերկ րային մի բան.

- Իս կա պես այդ պես է: Այո՛, ինչ խոսք: Չե՞ք կար ծում, որ այս պի սի 

տե սա րա նի առջև մար դիկ պետք է խոր հեն աստ ված նե րի մա սին: Այս-

տեղ Դուք նրանց Ձեզ ավե լի մոտ չե՞ք զգում:

Թո մա սը ոգ ևոր ված էր ու ներշնչ ված այդ գրա վիչ օրիոր դով: Նա վա-

ղուց չէր խո սել որ ևէ կնոջ հետ:

- Այո՛, իրա վա ցի եք: Իհար կե զգում եմ Պա նին, Բա քո սին, ֆավ նե-

րին և մնա ցած բո լոր աստ ված նե րին,- աղ ջի կը շա ռա գու նեց,- այն պես 

չէ, ինչ պես վար ժա րա նում, որ տեղ նրանց նա յում են սոսկ որ պես գր քի 

էջե րում զե տեղ ված արա րած նե րի: Այս տեղ են, գու ցե և թու լա ցել են ծի-

ծա ղից՝ տես նե լով մի քա նի ցնոր ված զբո սաշր ջիկ նե րի: Նեղ ված չեն լի նի 

մեր ներ կա յու թյու նից, այն պես չէ՞:

Թո մա սը հրճ վում էր նրա գի տե լիք նե րով: Որո շեց Կա րո լի նի հետ շա-

րու նա կել իր խա ղը.

- Հ՜ըմմ, հա վա նա բար՝ ո՛չ: Տա րօ րի նա կը, սա կայն, այն է, Կա րո լի՛ն, 

որ ես նրանց չեմ տես նում, բայց չէ՞ որ նրանք այս տեղ են: 

Թո մա սը ցույց տվեց եր կար եղ ջյուր նե րով մի խումբ այ ծե րի, որոնք 

քար քա րոտ զա ռի թա փով իջ նում էին ցած` թփուտ նե րի տերև ներն արա-

ծե լով. 

- Սրանք, ահա վա սիկ, ֆավ նի քա րայ ծերն են, որոնց ճամ փան քիչ 

առաջ կտ րեց նա: Ինձ չա սեք` իբր չեք տե սել նրանց... Լավ, գու ցե Դուք 

նոր եք եկել այս տեղ, գու ցե սկզ բում նրանք թաքն վում էին մեզ նից: Ինձ 

հետ էլ էր նույ նը կա տար վում, ես ան կա րող էի տես նել նրանց, մինչև որ 

մի օր վա րա գույրն ասես բա ցե ցին: 

Թո մասն աչ քերը չէր կտ րում Կա րո լի նի գե ղե ցիկ դեմ քից, ուղ ղա ձիգ 

կրծ քե րից ու նուրբ ձեռ քե րից: Ստիպ ված էր զս պել նրան հակ վե լու և 

համ բու րե լու իր բուռն ցան կու թյու նը, որ պես զի հան կարծ ան խո հեմ քայլ 

թույլ չտար: 
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- Նայի՛ր, Կա րո լի՛ն, գնում ենք ջրի աստ ծո և Աս տար տեի, Աստ վա-

ծաշն չի Աս տա րո թի կամ, եթե կու զես, Բա բե լո նի Իս թա րի տա ճար նե րի 

ճա նա պար հով: Ավե լի ուշ այն փո խա կերպ վեց Ար տե մի սի` լուս նի հու-

նա կան աստ վա ծու հու, այ նու հետև` Աֆ րո դի տեի, Խու նոյի (Հե րայի), 

Վե նե րայի, իսկ հի մա... թո՛ւյլ տվեք Ձեզ ասել` Կա րո լի նի:

Հա ճո յա խո սու թյու նից շոյ ված` աղ ջի կը հա յացքն ուղ ղեց նրան՝ 

հիաց մուն քը թաքց նել չկա րո ղա նա լով:

Թո մա սը հա մա ձայ նու թյան նշան արեց, կյան քում առա ջին ան-

գամ կա րո ղա ցավ օգուտ քա ղել իր՝ պատ մու թյան չոր ու ցա մաք, բայց 

և հմուտ մաս նա գետ լի նե լուց (ի նչ պես այդ առի թով նրա տխ մար բա րե-

կամ նե րից ոմանք էին չա րա կա մո րեն ար տա հայտ վել): 

- Դուք պրո ֆե սո՞ր եք: Ա՜խր, դրա հա մար շատ երի տա սարդ եք 

թվում, այ նինչ շատ բան գի տեք: Ի՜նչ նա խան ձե լի է:

- Այո՛, գու շա կե ցիք: Պրո ֆե սոր եմ՝ Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի հնա-

գույն ար վես տի պրո ֆե սոր: Պատ կե րաց րե՛ք, դրանք այն քան ձանձ րա լի 

բա ներ են, որ կա՛մ հայտ նի չեն, կա՛մ մեկ նա բա նու թյան կա րիք չու նեն: 

Իրա կա նում ես դեռ շատ անե լիք ու նեմ, որ պես զի կա րո ղա նամ ասել, որ 

ինչ -որ բան գի տեմ:

Թո մա սը լայն ժպ տաց և շա րու նա կեց.

- Հի շո՞ւմ եք նշա նա վոր իմաս տուն Սոկ րա տե սի ասույ թը. «Գի տեմ 

միայն մի բան, որ ոչինչ չգի տեմ»: Ես, այո՛, ոչինչ չգի տեմ:

Կա րո լի նը հա խուռն ծի ծա ղեց՝ լսե լով աս վա ծը. 

- Ես այս շր ջա գա յու թյու նից կաշ խա տեմ մի բան սո վո րել: Ձեզ պես 

մար դու հետ ծա նո թա նա լուց հե տո չէի ու զե նա թե րար ժեք զգալ ինձ:

Թո մասը շոյ ված զգաց: 

- Աս տար տեն չէ՞ արդյոք, որ տա ճար ու նի Ֆաք րա յում,- հարց րեց 

Կա րո լի նը:

- Տա ճար` ո՛չ: 

Թո մա սը ճա կա տագ րից գոհ պրո ֆե սո րի դե րում էր.

- Իրա կա նում Աս տար տեն տա ճա րից շատ ավե լին ու նի… Ձեզ պետք 

է խոս տո վա նեմ, որ ես դեռ չեմ եղել այն տեղ, միայն տե սել եմ ձե ռանկար 

ու մեկ լու սան կար: Շատ ազ դե ցիկ աստ վա ծու հի էր՝ բեր րիու թյան, 

պտղա բե րու թյան և մի շարք այլ բա նե րի, որոնց մա սին եր բեմն չի կա-

րե լի խո սել:

Կա րո լի նը մի տե սակ ան դի մադ րե լի հա յաց քով նայեց նրա աչ քե րին. 

- Ի՜նչ հե տաքր քիր է: Ձեր օգ նու թյամբ ես արագ կսեր տեի հնա գույն 

պատ մու թյու նը: Ան չափ ու րախ եմ, որ որո շե ցի գալ: Սկզ բում ասա ցի` ո՛չ՝ 
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մտա ծե լով, որ ծնող նե րիս հետ շատ կձանձ րա նամ: Այս ամե նը նրանց 

շատ քիչ է հու զում, իսկ այս մեծ զո հո ղու թյու նը հա նուն ինձ ըն կե րակ ցե-

լու է ար վում, քա նի որ չէին ու զում, որ մե նակ գայի: Իրա կա նում նրանց 

հետ առա ջին ան գամ եմ ճամ փոր դում, սա կայն գլ խի ըն կա, որ այս ամե-

նը` քա րերն ու ավե րակ նե րը, այն քան էլ տաղտ կա լի չեն: Դուք ինձ օգ-

նում եք, որ դրանք այլ կերպ ըն կա լեմ:

 Կա ռա պա նը ձեռ քե րի ափե րը եր կու ան գամ ուժ գին իրար խփեց` 

ֆրան սե րեն ասե լով. 

- Շարժ վում ենք առաջ, բարձ րա ցե՛ք, խնդ րեմ, կառք:

Կա րո լի նը քայ լեց դե պի ծած կա կառք` վեց հո գու հա մար նա խա տես-

ված ծան րա շարժ մի փո խադ րա մի ջոց՝ չորս անիվ նե րով և չորս ձիերի 

լծ ված:

Բո լո րը կր կին բարձ րա ցան կառք, և Նյու մա նը, ում հե տաքրք րա սի-

րու թյունն ասես ան սպառ էր, մինչ արա գըն թաց վար գով կհաս նեին մի 

պան դոկ, որ տեղ ճա շե լու էին և ձիերը փո խա րի նե լու նո րե րով, ֆի նան-

սիս տին ան դա դար հար ցեր տվեց: 

Ա վե լի ուշ Նյու մա նը Թո մա սին խոս տո վա նեց, որ իր հե տաքրք րա սի-

րու թյա ն պատճառն այն գու մա րն էր, որի մեծ մա սը դրել է բոր սա յում.

- Այս տի պը հրա շա լի է գլուխ հա նում ֆի նանս նե րից: Նա ինձ մի 

մտա հո գիչ բան ասաց: Կա ռա վա րու թյա նը մոտ շր ջա նակ նե րում հա վա-

նա բար վա խե նում են, որ սուլ թա նի իշ խա նու թյան ան կմա նը կհա ջոր դի 

բոր սային ան կում նե րի մի ամ բողջ շարք: Եվ պատ կե րաց րո՛ւ` այդ բա նե-

րից ես տե ղյակ եմ, բայց մտ քովս իսկ չէր ան ցնի, որ դա հենց ինձ հետ 

կպա տա հի: Ըստ Վեյ լե րի` Օս մա նյան կայս րու թյա նը շատ քիչ է մնա ցել, 

ին չի հետ հա մա կար ծիք ենք, քա նի որ ճիշտ նույնն է վկա յում նաև իմ ու-

նե ցած տե ղե կատ վու թյու նը: Հի շո՞ւմ ես՝ մեզ ինչ էր պատ մում Աբ րա մյա-

նը: Ադա նա յում, Կոս տանդ նու պոլ սում, ամ բողջ Փոքր Ասիայում տե ղի 

ու նե ցող այդ բո լոր խառ նակ չու թյուն նե րը, սպանդ ներն ու խռո վու թյուն-

նե րը կար ծես նման են նոր սկս ված երկ րա շար ժի: Եթե խորն ես մտա-

ծում` փշա քաղ վում ես: Այս եր կի րը մի քաղցր տանձ է, որ Ֆրան սիան 

ուզում է խժ ռել եր կու պա տա ռով: Նա պո լեոնից սկ սած` ֆրան սիացի-

նե րը մե ծա պես շա հագրգռ ված են եղել Լևան տով: Ի՜նչ եմ ասում, դեռ 

շատ ավե լի վա ղուց... Խա չակ րաց ար շա վանք նե րից սկ սած՝ սր բա զան 

վայ րերն ուղ ևոր վե լիս, ուխ տագ նաց նե րը դժ վա րու թյուն նե րի էին հան-

դի պում: Պա պերն էլ հա մոզ վե ցին, որ ամե նա ճիշ տը դրանք նվա ճելն է, 

որ պես զի քրիս տո նյա պա տե րազ մող ներն էլ պահ պա նեին դրանք: Չգի-

տեմ, հի շո՞ւմ ես արդյոք` ինչ պա տա հեց, բայց երբ Ուր բա նո II -ը մո տե-
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ցավ Կլեր մո նի դղյա կի պա տու հա նին և այն տե ղից հայ ցեց հա վաք ված 

հս կա բազ մու թյան կար ծի քը, լս վեց միահա մուռ մի ճիչ. «Աստ ված է դա 

կա մե նում»: Դա դառ նա լու էր խա չա կիր նե րի նշա նա բա նը. նրանց, ով-

քեր ընտ րե ցին խա չը` որ պես խորհր դա նիշ, և իրենց կա նանց խնդ րե ցին 

այն ասեղ նա գոր ծել իրենց ռազ մա կան հան դեր ձան քին: Կար ծես անա-

սե լի մի խոր շակ էր սկս վել: Ֆեոդալ տե րե րի մեծ մա սը հաս կա ցավ, որ իր 

քրիս տո նեական պարտ քը իս լա մի դեմ խա չակ րաց ար շա վան քով պա-

տե րազմն էր: Բա ցի դրա նից՝ դր ված էր նաև պատ վի հար ցը, քա նի որ ոչ 

ոք չէր ու զում մնալ տա նը, երբ բո լո րը` ծա նոթ, բա րե կամ, փառ քի հետ ևից 

էին գնում: Պատ կե րաց րո՛ւ հան պատ րաս տից մի իրա վի ճակ, երբ այն-

տեղ` Սուրբ հո ղի վրա, բղա վում և պա հան ջում էին նրանց այն տեղ գա լը, 

ընդ որում՝ վատ զին ված, ծի ծա ղա շարժ և ծանր զենք ու զրա հով, որոնք 

իս կա պես դժ վա րաց նում էին նրանց շար ժում նե րը, Լևան տի ար ևի տակ 

դառ նում այ րող հնոց ներ, տա ռա ցիորեն եփում նրանց, ով քեր դրանք 

մեծ ջան քե րի գնով էին կրում: Կա տա րյա՜լ աղետ... Իս կա կան քաոս` 

Աստ ծո անու նից... Եվ վատ թարն այն է, որ մենք այդ փոր ձու թյու նից 

դաս չենք քա ղել: Ահա վա սիկ` վեր ջերս Մահ դիի հետ կապ վա ծը... Թո՛ւյլ 

տուր, որ միտքս շա րու նա կեմ. այդ հարցն ամ բող ջո վին և մե կընդ միշտ 

փո խեց քրիս տո նեու թյան հա րա բե րու թյուն ներն իս լա մի հետ: Այն պես 

չէ, որ, ասենք, մինչ այդ մուսուլմանները խա ղա ղու թյան տի պար էին, 

այդ պի սին եր բեք չեն էլ եղել, սա կայն մու սուլ մա նա կան անընդ մեջ նվա-

ճում նե րից հե տո (ն վա ճում ներ, որ ահա բե կել ու զար մաց րել էին Եվ րո-

պան) եր կուս տեք գո յա ցել էր գո նե եր կյու ղի ու հար գան քի մի խառ նուրդ: 

Մյուս կող մից առա ջին խա չա կիր նե րը հան ցա գործ ներ էին. առանց որ ևէ 

կարգ ու կա նո նի՝ սպա նում ու թա լա նում էին այն, ինչ կա րող էին, բռնա-

բա րում կա նանց ու աղ ջիկ նե րին: Դե պի Պա ղես տին ճա նա պար հին 

նրանք առանց խղճմ տան քի հար ձակ վե ցին մի քա նի հրեական ու քրիս-

տո նյա բնա կա վայ րե րի վրա: Նրանց ան ցած վայ րե րով ասես մո րեխ-

նե րի պարսն էր ան ցել՝ ճա նա պար հին ամեն ինչ սր բե լով ու տա նե լով: 

Բայց քեզ ասա ցի, որ դա ղե կա վա րում էին ֆրան սիացի նե րը` Գո տֆ րի դ  

Բուլյո նցին6, Լո րե նի դուք սը, նրա եղ բայր Բալ դո ի նոն` Ռայ մոն դը Տու-

լու զը և այլք: Սա կայն քեզ չեմ պատ մի մի բան, ին չին դու ան տե ղյակ ես, 

այլ ու շադ րու թյունդ, ի թիվս այլ բա նե րի, կհ րա վի րեմ այս տա րած քում 

ֆրան սիական ազ դե ցու թյան կար ևո րու թյան վրա: Մյուս կող մից Ֆրան-

սիայում նույն պես չմո ռա ցան Լևան տը: Պատմ վածք նե րում, լե գենդ նե-
6 Գո տֆ րի դ  Բուլյո նցի, ում տիտղոսն էր «Տիրոջ գերեզմանի պահապան», 1-ին խաչակրաց 
արշավանքի ժամանակ գրավված տարածքներում ստեղծվեց Երուսաղեմի թագավո-
րություն, որի առաջին թագավորն էր:
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րում, հե քիաթ նե րում, թատ րո նում, մն ջա խա ղե րում, փո ղո ցում մշ տա պես 

հի շա տակ վում էին ֆրան սիացի նե րի արյամբ ողող ված հե ռա վոր տա-

րածք ներ, որտեղ կային ամ րոց ներ, ինչ պես Կրալ դե Շվա լիեն կամ այն, 

որ Գո տֆ րի դ  Բուլյո նցին, ասում են՝ իբր իր կամ քին հա կա ռակ, դար ձավ 

Երու սա ղե մի ար քա: Թերևս դա է վկա յում պատ մու թյու նը:

Նյու մանն օժտ ված էր զար մա նա լի իմա ցա կա նու թյամբ, և այն, ինչն 

առա վել գրա վիչ էր դարձ նում նրան, ամեն բան բա ցատ րել կա րո ղա-

նա լու հան գիստ ոճն էր: Նրա նից Օքս ֆոր դի հրա շա լի պրո ֆե սոր դուրս 

կգար. 

- Իմ կար ծի քով՝ այդ նույն պա հին էլ հղա ցավ այն գա ղա փա րը, որ 

Ֆրան սիան շատ ավե լի մեծ է, քան նրա թա գա վորն է կար ծում: Թվում 

էր` Դա մաս կո սից այն կողմ պի տի ծա վալ վեր Ֆրան սիան: Չնա յած 

անգլիացի ներս նույն պես չու զե ցինք հետ մնալ, ար դյուն քում` մինչև 

այս տեղ հա սան այն պի սի լե գեն դար կեր պար ներ, ինչ պի սին, օրի նակ, 

Առյու ծա սիրտ Ռի չարդ I էր: Ստաց վեց հա կա ռա կը: Մինչ այդ պա հը, 

քեզ որ քան էլ դժ վար լի նի պատ կե րաց նել, Սուրբ վայ րերն աներկ բայո-

րեն քրիս տո նեական էին՝ կա տա ղի վա նա կան նե րի տի րա պե տու թյան 

ներ քո գտն վե լով, ով քեր դրանք մինչև իսկ ատամ նե րով էին պաշտ պա-

նում: Սկսած 1187 թվա կա նից՝ Սա լա դի նի կող մից Երու սա ղե մը նվա ճե-

լուց հե տո, մու սուլ ման նե րը սփռ վե ցին Պա ղես տի նով մեկ` այդ հո ղե րը 

հռ չա կե լով որ պես Դար Ալ Իս լամ` այ սինքն՝ բո լոր մու սուլ ման նե րի տուն 

կամ վայր: Ար դեն 1212 թվա կա նին խա չա կիր նե րը հան դի պե ցին քրիս-

տո նյա մա րոն նե րին: Եր կու կող մե րի միջև ան սպա սե լիորեն ստեղծ վեց 

մի անեզր հա մակ րանք: Չգի տեմ՝ տե ղյա՞կ ես արդյոք, որ մա րոն նե րը 

հայտ նի են որ պես Ար ևել քի ֆրան սիացի ներ: Նրանք իրենց հո վա նա-

վոր ված զգա ցին խա չա կիր նե րի կող մից, իսկ ինչ վե րա բե րում է վեր ջին-

նե րիս, ապա նրանք տե սան իրենց պես մի ժո ղո վուրդ, որն ան ծա նոթ 

ու թշ նա մա կան վայ րում ցու ցա բե րեց հա վա տա րիմ ու ան շա հախն դիր 

օգ նու թյուն: Դա հարկ է ըմբռ նել. վեր ջին դա րե րի ըն թաց քում մա րոն-

ներն ապ րում էին իրենց վայ րա գո րեն կո տո րած զուտ իս լա մա կան աշ-

խար հում: Այդ սպի տա կա մաշկ մարտն չող նե րը, կրծք նե րին իրենց իսկ 

խորհր դան շա նը` խա չը, խո նարհ վե ցին եվ րո պա ցի նե րի գե րա զան ցու-

թյան առջև և քիչ ժա մա նակ ան ց ան գամ հրա ժար վե ցին հե րե տի կոս լի-

նե լուց ու դար ձան հռո մե դա վան կա թո լիկ ներ` հա վա տա րիմ Վա տի կա-

նին և, ինչ պես սո վոր են այս տեղ ասել, ավե լի կա թո լիկ, քան ին քը` Պա-

պը: Այս տա րա ծաշր ջանն ինչ -որ կերպ նույն պես փո խարկ վեց Ֆրան-
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սիայի հե ռա վոր ու արտասովոր մի նա հան գի, որին, սկ սած այդ ժա մա-

նա կից, եր կուս տեք այլ կերպ չէին կա րող հա մա րել: Այս տեղ հենց դա է, 

որ նկա տել ես: Ես դա հասկացել եմ շատ տա րի ներ առաջ: Քեզ օտար 

չես զգա ցել մա նա վանդ Լեռ նային Լի բա նա նի շր ջա կայ քում ու Բեյ րու-

թում: Ասիայում այս տա րա ծաշր ջա նը եղել է Եվ րո պայի դու ռը: Տե՛ս` մա-

րո նա կան կղե րա կա նու թյու նը, եպիս կո պոս նե րը, հայ րա պե տե րը, բարձր 

դա սի հոգ ևո րա կան նե րը սկ սած XV դա րից կրթ վում են Հռո մում` մա րո-

նա կան վար ժա րա նում: Ավե լի ստույգ` դա սկս վեց Պապ Գրի գոր VIII -

ի ց: Դա յու րա տե սակ հա մա ձայ նու թյուն էր՝ հռո մեական եկե ղե ցու կող-

մից պար տադ րանք, որ պես զի կրո նա կան հան դի սու թյուն նե րում զերծ 

մնային մո լո րու թյուն նե րից, հերձ վա ծու թյու նից՝ մա րոն նե րին` Լևան տի 

քրիս տո նյա նե րին ըն ձե ռե լով արևմ տյան ու կա թո լիկ դաս տիարա կու-

թյան հնա րա վո րու թյուն, ին չը ժա մա նա կի ըն թաց քում ծա վալ վե լու էր 

ողջ տա րա ծաշր ջա նում: Նրանք ոչ թե ասիացի են, այլ նույն քան եվ րո-

պա ցի, որ քան իտա լա ցի նե րը կամ ֆրան սիացի նե րը, շատ գոհ են իրենց 

կար գա վի ճա կից և բնակ չու թյան մյուս հատ վա ծին նա յում են վեր ևից: 

Մա րոն նե րից զատ՝ այս տեղ կան, ան շուշտ, հռո մե դա վան կա թո լիկ ներ, 

հույն ուղ ղա փառ ներ, քրիս տո նյա սի րիացի ներ, խալ դեր, հայեր և այլք, 

նե րա ռյալ՝ բո ղո քա կան նե րը, ինչ պես, օրի նակ, մենք, ինչ պես ան գլի կան-

նե րը, ավե տա րան չա կան նե րը, քա նի որ տե սած կլի նես` կան նաև որոշ 

հյու սի սա մե րի կյան մի սիոներ ներ: Չենք կա րող մո ռա նալ հրեանե րին, 

ով քեր իրենց հեր թին բա ժան վել են խմ բա վո րում նե րի, քան զի ուղ ղա փառ 

հրեանե րը չեն հան դուր ժում լի բե րալ նե րին, ոչ էլ ռու սա կան ծագ մամբ 

հրեանե րը՝ լե հա կան ծագ մամբ հրեանե րին, վեր ջին ներս` գեր մա նա կան 

ծագ մամբ հրեանե րին, ին չը հա ճախ ի հայտ է գա լիս տար բեր հան դի սու-

թյուն նե րի ժա մա նակ: Թեև հրեանե րը կիրթ ժո ղո վուրդ են և մեծ մա սամբ 

կոս մո պո լիտ, բայց կան նաև այն պի սիք… Մի խոս քով` չենք կա րող մո-

ռա նալ մու սուլ ման նե րի՝ սուն նի նե րի, շիանե րի, ալա վի նե րի, դրուզ նե րի 

և այ լոց միջև եղած տար բե րու թյուն նե րը: Ի վեր ջո, հենց դա էլ ստեղ ծել 

է այս առանձ նա հա տուկ մշա կույ թը` հատ կան շա կան մի ջա վայ րով: Իմ 

կար ծի քով՝ դա է պատ ճա ռը, որ մենք այս տեղ մեզ զգում ենք ինչ պես մեր 

հարազատ տա նը՝ քա ջա տե ղյակ լի նե լով արա բա կան մու սուլ մա նա կան 

ազ դե ցու թյա նը, որն ի վեր ջո կգտ նի իր կար ևոր տե ղը:

Թխկթխ կո ցով ըն թա ցող ճա նա պար հին բո լո րը սպա սում էին Նյու-

մա նի խոս քին: Վեյ լեր նե րը գրե թե ոչինչ չգի տեին այդ ամե նի մա սին և 

բե րան նե րը բաց լսում էին Նյու մա նին, ում շատ էր դուր գա լիս ու շադ րու-
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թյան կենտ րո նում լի նե լը: Չարլզ Վեյ լե րը, ով հա մոզ ված էր, թե հրա շա լի 

գի տեր աշ խարհն ու նրա մութ ան կյուն նե րը, բարձ րաց նում և իջեց նում 

էր հոն քե րը՝ փոր ձե լով նրա խոս քից պար զել Լևան տի՝ Ֆրան սիայի հետ 

ու նե ցած ծա գում նա բա նա կան կա պը:

- Ի՜նչ հե տաքր քիր է,- Կա րո լի նը` խմ բի ամե նաաչալուրջ «աշա կեր-

տը», ընդ հա տեց Նյու մա նին,- ես սո վո րել եմ Փա րի զում, և ճիշտ է, որ 

ֆրան սիացի նե րը խո րը հա մակ րանք են տա ծում Լեռ նային Լի բա նա նի և 

Սի րիայի հան դեպ, և դա՝ այն աս տի ճան, որ կար ծես իրեն ցը լի նեն: Նաև 

ծա նո թա ցա մի երի տա սարդ հա յու հու` Լի զա Մա նու կյա նի հետ: Նա ինձ 

խոս տո վա նեց, որ իրեն այն քան ֆրան սիացի է զգում, որ քան հայ, և ինձ 

վս տա հեց րեց, որ Ֆրան սիան միշտ էլ օգ նել է հայե րին:

- Այո՛... ան կախ Ադա նա յում կա տար վա ծից,- խո սակ ցու թյա նը մի-

ջամ տեց Չարլզ Վեյ լե րը, ով այն կար գի մարդ կան ցից չէր, որ լռե լու սո-

վո րու թյուն ու նե նար:

- Իսկ Դուք ի՞նչ կա սեք Ադա նա յի սպանդի մա սին,- Ավ գուս տուս 

Նյու մա նը զար ման քից վեր բարձ րաց րեց հոն քե րը. նրան հե տաքրք րեց 

Վեյ լե րի վար կածն այդ առ թիվ: Ու զեց իմա նալ, թե Անգ լիայում ի՞նչ էին 

խո սում Կի լի կիայում տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին:

- Բո լո րը գի տեն, որ հայե րը հար ձակ վել են թուր քե րի վրա՝ կար ծե լով, 

թե իրենց կհա ջող վի հռ չա կել ինք նա վա րու թյուն,- Վեյ լերն ընդ գծված 

ար տա սա նեց բա ռե րը` հետ ևե լով դրանց՝ ու ղե կից նե րի վրա թո ղած ազ-

դե ցու թյա նը,- իմ կար ծի քով՝ ամ բողջ մեղքն այդ հայե րինն է, որոնց ըմ-

բոս տու թյան է հրահ րել Ֆրան սիան: Այս պես է հա վաս տիաց նում Լոն դո-

նի ողջ մա մու լը:

Ավ գուս տուս Նյու մա նը հոն քե րը կի տեց և ընդ դի մա նա լով Վեյ լե րին` 

հա տուկ շեշ տեց իր խոս քը.

- Ձեզ հար գե լով հան դերձ` պետք է ասեմ, որ Ձեր հի շա տա կած թեր-

թե րը խո րա պես սխալ վում են կամ, ինչն ավե լի վատ է, մի տում նա վոր են 

այդ պես մեկ նա բա նում: Եթե ինձ չեք հա վա տում, հարց րե՛ք, ահա վա սիկ, 

մեր երի տա սարդ բա րե կա մին` Թո մաս Հար դին գին, թե ան ցած օրը մեզ 

ինչ պատ մեց Աբ րա մյան ազ գա նու նով եր կու սիս ծա նոթ մի հայ, ով եղել 

է հայե րի կո տո րած նե րի ակա նա տես նե րից: Թեև կա մի բան, ին չի հետ 

պետք է հա մա ձայ նենք: Թուր քերն իրենց նա խընտ րած ձևով են տե ղե-

կատ վու թյուն տա րա ծում: Եվ, իրոք, առաջ նորդ վե լով քա ղա քա կան մեծ 

զգա ցո ղու թյամբ` ասում են այն, ին չը տվյալ պա հին ձեռն տու է իրենց` 

առանց ու շադ րու թյուն դարձ նե լու, իրենց հա մոզ մամբ, այն պի սի ան հե-

թե թու թյուն նե րի վրա, ինչ պի սիք ճշ մար տու թյու նը կամ կեղ ծիքն են` հաս-
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տա տե լով վեր ջի նը: Նրանց կար ծի քով` հայե րը նեն գա միտ հրո սակ ներ 

են, որ չա րա շա հում են օրհ նյալ թուր քե րին: Կոս տանդ նու պոլ սից լու րե րը 

միշտ այդ պի սին են: Պարզ է` իրենց օգ տին: Սրա խող խող են ար վել երե-

սուն հա զար հայեր: Ի՞նչ է իրա կա նում կա տար վել: Իսկ գի տե՞ք, թե դա 

ինչ է նշա նա կում ար տա սահ մա նյան մա մու լի հա մար… Անգ լիայում և 

Ֆրան սիայում ըն թեր ցո ղը կար դում է ճիշտ հա կա ռա կը. «Ե րե սուն հա-

զար թուր քեր` հայե րի կող մից նեն գո րեն սպան ված»: Եվ ամեն ինչ՝ այս-

պես...

- Նայե՛ք այս տեղ՝ այս աշ տա րա կին,- Կա րո լին Վեյ լե րը ոգ ևոր ված էր 

այն ամե նով, ինչ տես նում էր:

Ավ գուս տուս Նյու մանը, առանց հա պա ղե լու, պա տաս խա նեց.

- Դա կայսր Կլավ դիոսի աշ տա րակն է: Նրա ներ սում դեռ պահ պան-

վում է մի նեղ մի ջանցք՝ աս տի ճան նե րով ու խցիկ նե րով: Նվիր ված է 

Կլավ դիոս կայ սեր պաշ տա մուն քին` կապ ված Բաալ գա լա սի` տե ղի մեծ 

աստ ծո հետ: Կան նաև այլ բա ներ, որոնք ստեղծ վել են հռո մեական 

ազնվականության կող մից և ըստ այդ ժա մա նա կաշր ջա նի քա ղա քա կա-

նու թյան՝ ժո ղովր դին հնա զանդ պա հե լու մի ջոց նե րից են: Քիչ այն կողմ 

Ֆաք րայի հայտ նի կա մուրջն է, ինչ պես տես նում եք` ժայ ռե ղեն կերտ-

ված քով, քա մու և ջրի ու ժով արար ված, գլ խին՝ մի ցն ցող կա մար` հա-

մա րյա հա րյուր քսան ոտ նա չափ եր կա րու թյամբ: Ձեզ առա ջար կում եմ, 

որ մի քիչ պտտ վենք, իսկ հե տո կգտ նենք մի հար մար տեղ` բա ցօ թյա 

ճա շե լու հա մար: 

Թո մասն ինքն էլ շատ ոգ ևոր ված էր: Մինչ Նյու մանն ու ղեկ ցում էր 

Վեյ լեր ամու սին նե րին, Կա րո լի նը գնաց նրա հետ ևից. 

- Սպա սե՛ք ինձ, Թո մա՛ս: Տպա վո րու թյունն այն պի սին է, ասես Դուք 

շատ ավե լի քիչ եք խո սում, քան Ձեր ըն կեր Նյու մա նը: Դուք ի՞նչ եք 

անում Բեյ րու թում, նե րե ցե՛ք հար ցա սի րու թյանս հա մար, բայց ու զում եմ 

իմա նալ: Իսկ գու ցե հա մա միտ չե՞ք ինձ հետ: 

Թո մասը շոյ ված զգաց այդ ան սպա սե լի հե տաքրք րու թյու նից: 

- Կա րո լի՛ն, ես Օքս ֆոր դի ան տիկ ար վես տի պրո ֆե սոր եմ, սա կայն 

Ձեզ պետք է խոս տո վա նեմ, որ դեռ եր բեք չեմ այ ցե լել իս կա կան ավե-

րակ ներ: Երբ սկ սե ցի դա սա վան դել, ինձ թվում էր` ես տո նա վա ճա ռի այն 

խա բե բա նե րից եմ, որ շատ ան գամ չգի տեն, թե ինչ են խո սում և փոր ձում 

են վա ճա ռել իրենց ապ րան քը` հա վաս տիաց նե լով դրա կա խար դա կան 

հատ կու թյուն նե րի մա սին: Չէի կա րող շա րու նա կել այդ կերպ` ջա նա լով 

ու սա նող նե րիս բա ցատ րել այն, ինչն ան ձամբ ինքս չգի տեի: Մաս նա գի-

տու թյան առու մով խն դիրն ամո թա լի էր: Ինձ հաս կա նում եք, այն պես 

չէ՞:
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Կա րո լին Վեյ լե րը գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց: Շատ էր 

տար ված այդ կիրթ ու հա մակ րե լի երի տա սար դով և մտա ծեց, որ նրան 

շատ լավ կհաս կա նար, քա նի որ ցան կա նում էր գե ղար վեստ ու սում նա-

սի րել Ֆլո րեն ցիայում՝ ան կախ այն բա նից, որ հայ րը դրան կտ րա կա նա-

պես դեմ էր:

- Իհար կե, ես Ձեզ հաս կա նում եմ: Միան գա մայն: Այս վայ րերն ինձ 

էլ են հրա պու րում... Մո գա կան վայ րեր են, որ տեղ մարդ կհաս կա նա` 

տե ղաբ նակ նե րը ի՞նչ էին մտա ծում, ինչ պե՞ս էին ապ րում, ին չի՞ն հա-

վա տում: Հա մո զում էի ծնող նե րիս, որ Բաալ բեկ այ ցե լեի: Ձեզ պես ես էլ 

եմ ցան կա նում իմ ձեռ քե րով հպ վել Յու պի տե րի, Բա քո սի և Վե նե րայի 

տա ճար նե րին: Ի վեր ջո, նրանք փնթփն թա լով հա մա ձայ նե ցին` միայն 

թե ինձ ուղեկցելու պայ մա նով: Մայրս այն քան հե տաքրք րա սեր է, որ-

քան ես, նա նաև օժտ ված է այս պի սի վայ րե րը նկա րե լու մեծ ձիրքով: 

Միայն մեկ այ ցը և որոշ գրա ռում ներ բա վա կան են, որ պես զի նա ստեղ ծի 

մի նկար: Ինչ վե րա բե րում է հորս, ապա նրա գլ խում միայն գոր ծարք ներ 

են, ան կա րող է մտա ծել այլ բա նե րի մա սին, բայց բժիշկ նե րը վեր ջերս 

նրան խոր հուրդ տվե ցին հանգս տի ան ցնել: Ահա և մենք այս տեղ ենք:

Մինչ վճ ռա կան քայլ կա տա րե լը Թո մա սը ծանր շունչ քա շեց.

- Կա րո՞ղ եմ Ձեզ հետ ան կեղծ լի նել:

Աղ ջի կը գլ խի շարժ մամբ դրա կան պա տաս խան տվեց` նրա խոս քե-

րում հուզ մունք նկա տե լով:

- Ինձ թվում է, որ Դուք չք նաղ եք, և այս պա հին ասես ներ կա է ջրի 

աստ վա ծու հի Ատա գար տի սը: Հա րա վում նշ մար վող տա ճա րը նրան է 

նվիր ված: Թո՛ւյլ տվեք ասել Ձեզ. չգի տեմ, թե ինձ հետ ինչ է կա տար վում: 

Ասես Դուք և ես մի մյանց իս կա պես շատ վա ղուց ենք ճա նա չում: Իսկ 

գու ցե դա րեր առաջ մենք միասի՞ն ենք եղել այս տեղ:

Կա րո լի նը նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րեց: Մո տե ցավ և մինչ կգրկեր, 

մե կեն համ բու րեց այ տը: 

- Լավ, ան կեղ ծու թյան դի մաց` ան կեղ ծու թյուն, ինձ հետ էլ է նույ նը 

կա տար վում: Ինչ պես ինձ էիր պատ մում, դա այս վայ րում տի րող մո գա-

կան ու ժե րի հետ ևանքն է,- Կա րո լի նը մե կեն դու -ի ան ցավ,- իսկ ի՞նչ ենք 

անե լու հի մա: 

- Չգի տեմ, Կա րո լի՛ն,- Թո մա սը հուզ մուն քից հա զիվ էր բա ռերն ար-

տա սա նում,- երդ վում եմ` ինձ հետ առա ջին ան գամ է այս պի սի բան կա-

տար վում: Տա րի ներ առաջ ու նե ցել եմ մի հարս նա ցու, սա կայն հան գույն 

զգա ցո ղու թյուն չեմ ու նե ցել: Ան կեղծ լի նեմ. քեզ տես նե լուն պես ան չափ 
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հրա պուր վե ցի: Դա հիաց մուն քի և պա տաս խա նատ վու թյան մի տա րօ-

րի նակ զգա ցո ղու թյուն է: 

Թո մա սը գր կեց նրան, համ բու րեց շուր թե րը: Աղ ջի կը կր քոտ փո խա-

դար ձեց համ բույ րը.

- Օ՜հ, Թո մա՛ս: Թերևս սա այն է, ինչ դա սա կան ներն ան վա նում են 

Կու պի դո նի նետ: Զգո՞ւմ ես` ինչ արագ է բա բա խում սիրտդ:

Այն տեղ` Ֆաք րա յում, Կա րո լին Վեյ լե րը և Թո մաս Հար դինգն իրար 

սիրո երդում տվե ցին՝ առանց նե րա ծա կան նե րի կամ կան խա կալ մտո-

րում նե րի: 1910 թվա կա նի մայի սի 15-ն էր, երբ աշ խար հը նրանց շուրջ 

փո փոխ վում էր մեծ արա գու թյամբ: Ու զում էին վե րագտ նել այն եր կար 

ժա մա նա կը, որի ըն թաց քում իրենց զգաց մունք նե րը քնած էին մնա ցել:

Ի զար մանս Թո մա սի` Վեյ լեր նե րը բնա կա նո րեն ըն դու նե ցին նոր 

իրա վի ճա կը` առանց որ ևէ կար ևո րու թյուն տա լու:

- Ահա թե ինչ է ճա կա տա գի րը,- շշն ջաց Կլա րա Վեյ լե րը,- մու սուլ-

ման նե րը չե՞ն ասում, որ ամեն ինչ գր ված է: 

Նա գի տեր` պա տա հա կան չէր Սի րիայում իրենց գտն վե լը: Նրա 

ֆրան սիացի պա պը` Էդո ւար դը Վինյին՝ ֆրան սիական բա նա կի մի բա-

րե տես հրա մա նա տար, ով ծա ռա յու թյան ժա մա նակ՝ 1876 թվա կա նին, 

զոհ վել էր Դա մաս կո սի շր ջա կայ քում, թաղ ված էր հենց այդ տեղ` մո տա-

կայ քում: Եվ Կլա րա Վեյ լե րը մինչև այդ տեղ չէր հա սել սոսկ Կա րո լի նի 

քմա հա ճույ քը բա վա րա րե լու հա մար: Դա հար գան քի տուրք էր Էդու ար 

պա պի հի շա տա կին, ով ըն տա նի քի հե րոսն էր, և ում մա սին Կլա րան իր 

կյան քում այն քա՜ն էր լսել: Նա զոհ վել էր սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ի 

գահ բարձ րա նա լու հան դի սու թյան ժա մա նակ: Էդու ար դը Վինյին այդ 

շր ջա նում Կոս տանդ նու պոլ սում Ֆրան սիայի դես պա նա տան ռազ մա-

կան կցորդն էր: Ճա կա տա գի րը նրան հասց րեց մինչև Դա մաս կոս, որ-

տեղ ներգ րավ վեց քա ղա քի քրիս տո նյա նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում: 

Պա տա հա կան մի կրա կոց նրա կյան քին վերջ տվեց պա րիսպ նե րի մոտ՝ 

հենց Բաբ ալ-Սա լա մում, որ այլ կերպ կոչ վում է Խա ղա ղու թյան դուռ: 

Դա էր պատ ճա ռը, որ Կլա րա Վեյ լե րը նույն պես ու զում էր հաս նել այն-

տեղ, դռան վրա տես նել փամ փուշ տի թո ղած հետ քը. հա մե նայն դեպս 

դա էր այն լե գեն դը, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ պատ մում էին իրենց 

ըն տա նի քում, երբ վեր հի շում էին հա խուռն կյան քով ապ րած և հե րո սա-

բար զոհ ված այդ մար դու սխ րա գոր ծու թյու նը: Դրա շնոր հիվ նա միշտ 

հիշ վում էր իր կյան քի լա վա գույն կող մե րով: Նրան ան մա հաց նող նկար-

նե րում ներ կա յա նում է լուրջ, ան թե րի հա մազ գես տով, ձախ ձեռ քը` դա-
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շույ նի գե ղա կերտ բռ նա կին, գլ խար կը` հե նած նա խա բազ կին, խցի կին 

ան վր դով նայե լիս` առանց կան խազ գա լու առջ ևում սպա սող փա ռա վոր 

ճա կա տա գի րը: Այդ ժա մա նա կից սկ սած` բո լոր դը Վինյի ազ գա նուն 

կրող նե րը տեն չում էին կյան քում գեթ մեկ ան գամ լի նել Դա մաս կո սում: 

Սա կայն Կլա րան առա ջինն էր, ում դա հա ջող վե լու էր: Եվ ի լրումն այդ 

ամե նի` Կա րո լինն ինք նա մո ռաց սի րա հար վում է այդ պրո ֆե սո րին` այն-

քան բրի տա նա ցի, որ քան իր ամու սի նը: Պրո ֆե սո րին տես նե լով այդ ար-

տա ռոց ան հա տի` Ավ գուս տուս Նյու մա նի, ան կաս կած, հա մա սե ռա մո լի 

ըն կե րակ ցու թյամբ՝ վա խե ցավ վատ թա րից: Բա րե բախ տա բար պարզ-

վեց, որ բո լո րո վին վեր ջերս էին իրար հետ ծա նո թա ցել, իսկ Թո մաս Հար-

դին գը նման էր ցան կա ցած երի տա սար դի: Գո նե Օքս ֆոր դի պրո ֆե սոր 

էր, և դժ վար չէր կռա հել` լավ ըն տա նի քից: Կա րո լի նը նույն պես կա րող էր 

պա հան ջել բա րո նու հու տիտ ղոս, եթե նրանց հա րա բե րու թյուն նե րը խո-

րա նային:

Գի շերն ան ցկաց րին Ֆաք րային մոտ գտն վող փոք րիկ ու հրա պու-

րիչ հյու րա նո ցում, որը մի կա թո լիկ քրիս տո նյա ըն տա նի քի սե փա կա նու-

թյունն էր: Տղա մար դուն կո չում էին Ժո զեֆ Մել քիադես: Նա ասաց, որ 

Բաղ դա դից են: Ըստ նրա պատ մա ծի` բնա կու թյուն էր հաս տա տել Ֆաք-

րա յում, քա նի որ այդ վայ րը նրան առա ջին իսկ պա հից շատ էր դուր 

եկել: Զա վակ ներ չու նեին և մտա դիր էին այդ տեղ ան ցկաց նել իրենց 

կյան քի վեր ջին օրե րը: Մի ջա գետ քում տի րող իրա վի ճա կի շուրջ Ավ գուս-

տուս Նյու մա նը մի ամ բողջ շարք հար ցե րի տա րափ տե ղաց նրա գլ խին: 

Մել քիադե սը պա տաս խա նեց, որ ամեն բան օրե ցօր բար դա նում էր` 

ասա ծը հաս տա տե լով գլ խի բա ցա սա կան շարժ մամբ.

- Այն տեղ Բաղ դա դի վա լու հո վա նա վո րու թյամբ գա լիս են գեր մա նա-

ցի շատ ին ժե ներ ներ: Թուր քե րի և գեր մա նա ցի նե րի հա րա բե րու թյուն նե-

րը հի մա գե րա զանց են: Խո սում են այն մա սին, որ իբր Եփ րա տի մո տա-

կայ քում հան քեր են շա հա գոր ծե լու, նույ նիսկ եր կա թու ղի են կա ռու ցե լու 

Կոս տանդ նու պո լ սից մինչև Բաղ դադ, եթե ան գամ դա մեծ դրա մագ լուխ 

ար ժե նա: Սա կայն ճա նա չե լով գեր մա նա ցի նե րին... գու ցե և հա ջո ղաց-

նեն: Իրա կա նու թյունն այն է, որ ամեն ինչ սրըն թաց փոխ վում է: Ի՞նչ 

իմա նամ՝ ինչ կպա տա հի սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի գա հըն կեց լի նե լու և 

«Իթ թի հա դի»` «Միու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րի իշ խա նու թյան գա լու հետ: Այս տեղ մեծ ան հանգս տու թյուն 

է տի րում, անա պա տում շատ հրո սակ ներ են վխ տում: Դուք չեք կա րող 

պատ կե րաց նել` ին չե րի մի ջով ան ցանք Դա մաս կոս հաս նե լու հա մար: 
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Հե տո ամեն ինչ հան դարտ վեց: Գո նե լավ էր, որ ճա նա պար հոր դու թյան 

մի մասն ան ցկաց րինք մի քա նի ֆրան սիացի ին ժե ներ նե րի ուղեկցու-

թյամբ, հա կա ռակ դեպ քում՝ ճա նա պար հին մեզ ար դեն սպա նած կլի-

նեին: Կեց ցե՛ Ֆրան սիան: Ին չո՞ւ չէ, կեց ցե՛ նաև Մեծ Բրի տա նիան: Իսկ 

թե ի՞նչ են գեր մա նա ցի նե րը… Նոր էինք դուրս եկել Բաղ դա դից, երբ մի 

խումբ բեդ վին ներ, կար ծում եմ՝ հրո սակ ներ էին, թաքն վել էին մե զա նից 

ոչ հե ռու, վրան խփել` մեզ վրա հար ձակ վե լու հա մար հար մար պա հի 

սպա սե լով: Ճիշտ այդ ժա մա նակ վրա հա սան գեր մա նա ցի նե րը: Մենք 

նրանց բա ցատ րե ցինք, որ քրիս տո նյա ներ ենք և գնում ենք Դա մաս կոս: 

Գն դի հրա մա նա տա րը մեզ ան գամ չպա տաս խա նեց: Հրա մայեց շա-

րու նա կել: Նրանք կանգ չա ռան, փո խա րե նը կողք նե րովս ան ցան՝ փո-

շու ամպ բարձ րաց նե լով: Փույթ չէր, եթե ան գամ թա լա նե լու հա մար այդ 

բեդ վին նե րը մեզ գլ խա տեին: Գո նե լավ է, որ Աստ ծո օգ նու թյամբ մեկ -եր-

կու ժամ ան ց հայտն վե ցին ֆրան սիացի նե րը: Օ՜, թեթ ևա ցած շունչ քա-

շե ցինք, երբ բրի տա նա ցի զին վոր նե րի ու ղեկ ցու թյամբ ճամ փա ըն կած 

ֆրան սիացի ին ժե ներ նե րը մեզ թույլ տվե ցին իրենց հետ շա րու նա կել 

ճա նա պար հը: Պա րո նա՛յք, մարդ արա րած նե րը, հի րա վի, շատ տար բեր 

են: Այդ պես է, որ կա: 

Մինչ նրանց հա մար ընթ րե լու բան էին պատ րաս տում, Թո մա սը և 

Կա րո լի նը որո շե ցին խո սել աղջ կա ծնող նե րի հետ` բա ցատ րե լու, որ 

խոսքն ինչ -որ քմա հա ճույ քի մա սին չէ:

 Դա սկզ բում ասես լուրջ չըն դու նե ցին, մա նա վանդ՝ այն, որ վեր ջում 

նշան վե լու էին: Այ դու հան դերձ, հա մա ձայ նե ցին, թե պետ Չարլզ Վեյ լե րը 

դա արեց՝ կար ծես չու զե նա լով, և նրա կի նը ստիպ ված եղավ բա վա կա-

նին եր կար առան ձին խո սել նրա հետ: Հո րը դուր չէր եկել, որ իր դուստ-

րը նա խա ձեռ նու թյուն էր հան դես բե րել՝ առանց հաշ վի առ նե լու իր կար-

ծի քը: Ո՛չ Կա րո լի նին և ո՛չ էլ Թո մա սին ասես ոչինչ չէր հե տաքրքրում: 

Նրան ցից յու րա քան չյու րը մտա ծում էր մի միայն իր նոր սի րե ցյա լի մա-

սին, այն պես որ՝ եթե ան գամ աշ խար հը շուռ գար, նրանց փույթ չէր: Ամե-

նա գո հը, թերևս, Ավ գուս տուս Նյու մանն էր, ով, մինչ կընթ րեին, չէր դա-

դա րում սուր մեկ նա բա նու թյուն ներ անե լուց.

- Մի տե՛ս, մի տե՛ս, բա նից պարզ վում է՝ իրար խոսք են տվել: Դա ինձ 

հաս կա նա լի է: Ան ցած օրը Թո մա սին բա ցատ րում էի, որ այս անա պատ-

նե րում մի մո գա կան բան կա: Ես շատ ու րախ եմ ձեզ հա մար: Սա մի 

կա տա րյալ վայր է` շատ բան հաս կա նալ կա րո ղա նա լու հա մար: Քչե րը 

դրա պա տե հու թյունն ու նեն… Կամ ին չո՞ւ չա սել՝ մինչև այս տեղ իրենց 

վտան գե լով գալ-հաս նե լու արիու թյու նը: Այն պես որ՝ պա րոն Վեյ լե րի 
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թույլտ վու թյամբ` իմ բա րե մաղ թանք նե րը: Է՛հ, տղա՛ս, կյան քի վի ճա կա-

խա ղում քեզ շատ գե ղե ցիկ գանձ է բա ժին ըն կել: Լավ, քա նի որ բո լորս 

այս տեղ ենք, շա րու նա կենք մեր էքս կուր սիան մինչև Բիբ լոս: Դա կլի նի 

հար գան քի տուրք նշան ված նե րին... Թեև եր թու ղու մնա ցած հատ վա ծը 

գու ցե և գե րա դա սեն եր կու սով ան ց նել:

Հյու րա նոցն ու ներ միայն յոթ սե նյակ: Չարլզ Վեյ լե րը կար գադ րեց, 

որ Թո մա սի ու Կա րո լի նի սե նյակ նե րը հա կա ռակ ծայ րե րում լի նեն, չնա-

յած մի ջանց քի եր կա րու թյու նը հա զիվ տա սը մետր էր: Հե տո, հու զում-

նա լից օր վա նից սպառ ված, բո լո րը գնա ցին հանգս տա նա լու: Թո մա սը 

եր ջա նիկ էր: Ամեն ինչ այն պես էր ստաց վում, ասես լապ տե րից դուրս 

էր եկել մի բա րի ոգի, որ պես զի հո գար իր և իր ապա գայի մա սին: Այն-

քան լար ված էր, որ աչ քին քուն չէր գա լիս, և հան կարծ լսեց դռան կա-

մա ցուկ թա կո ցը. վեր կա ցավ՝ տես նե լու, թե ինչ է պա տա հել: Զգույշ բա-

ցեց այն, քա նի որ հյու րա նո ցում ամեն ինչ ճռ ռում էր. ոչ ոքի չու զեց ան-

հանգստաց նել: Եվ ահա Կա րո լի նը գի շե րա նո ցով և ոտա բո բիկ մտավ 

սե նյակ ու ձեռ քով փա կեց Թո մա սի բե րա նը: Հե տո, առանց խոսք ասե-

լու, տե ղա վոր վեց նրա ան կող նում` շշն ջա լով.

- Փա կի՛ր դու ռը, հի մա՛ր, մտի՛ր ան կո ղին, ցուրտ է:

Թո մա սը հնա զանդ վեց` մտա ծե լով, որ լապ տե րի ոգին չա փա զանց 

մե ծա հո գի է իր հան դեպ, և Նյու մանն իրա վա ցի էր. հի րա վի այդ եր կի րը 

մո գա կան էր:
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4. ԿՅԱՆՔ ԵՎ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
 ՄԱՅԻՍ - ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1910թ.

1910 թվա կա նի մայի սին Թո մաս Հար դին գը և Կա րո լին Վեյ լերն 

ամուս նա ցան Բեյ րու թի Սուրբ Հով սեփ մա րո նա կան տա ճա րում: Նրանց 

հարկ եղավ ձեռք բե րել պատ րիար քի թույլտ վու թյու նը, քա նի որ եր կուսն 

էլ ան գլիական եկե ղե ցու ան դամ ներ էին: Թո մա սը խո սեց Անգ լիայի 

եկե ղե ցու եպիս կո պոս Ֆի շե րի հետ, ով այդ քա ղա քում ապա քին վում 

էր թո քե րի տա րած հի վան դու թյու նից և այդ ըն թաց քում դա սա վան դում 

Ամե րի կյան հա մալ սա րա նում՝ միաժա մա նակ մաս նակ ցե լով այդ հա-

մալ սա րա նի հնա գի տա կան թան գա րա նի հա վա քա ծու ի գույ քագր ման 

աշ խա տանք նե րին: Թո մա սին նա թույլ տվեց ոչ միայն ծա նո թա նալ այդ 

ար ժե քա վոր հա վա քա ծու ին, այլև խոս տա ցավ գլուխ բե րել հար սա նի-

քը: Ոչ մի ան պա տեհ բան տե ղի չու նե ցավ, և նա ի կա տար ածեց հար-

սանյաց հան դի սու թյու նը:

Մի քա նի օր ան ց Կա րո լի նի ծնող ներն ավե լի հան գիստ սր տով վե-

րա դար ձան Անգ լիա: Նրանց դուստ րը կար ծես գտել էր իր կյան քի 

տղա մար դուն: Կա րո լի նը զգաց, որ իր հա մար դյու րին է հնա գի տա կան 

առար կա նե րի ման րակր կիտ նկա րա պատ կե րու մը: Նույ նիսկ Ֆի շե րը, 

ով շատ պա հանջ կոտ էր, գո վեց նրա աշ խա տան քը. 

- Հնա գի տա կան նկա րի հա մար Դուք օժտ ված եք ար տա սո վոր տա-

ղան դով: Ասեմ Ձեզ, որ դա ամեն ևին հեշտ չէ, եթե մեկն ու զում է հա վա-

տա րիմ մնալ իր ոգուն, շա րու նա կե՛ք այդ ճա նա պար հը, աղ ջի՛կս:

Կր կին շր ջա գա յու թյան գնա ցին Բաալ բեկ, որո շե ցին այն տեղ մնալ 

մի քա նի ամիս` Սի րիայի Հե լիոպո լի սը խո րա պես ու սում նա սի րե լու հա-

մար: 

Վար ձա կա լե ցին ինչ -որ թուր քի սե փա կա նու թյան մի մա սը: Դա մի 

հս կա տուն էր՝ կա ռուց ված Բոս ֆո րի ավան դա կան առանձ նատ նե րի 

ոճով. մի բան, որն այդ տեղ ան հա րիր էր և ան հե թեթ, սա կայն մի քա-

նի ամս վա հա մար նրանց հար մար թվաց: Միասին էին, անում էին այն, 

ինչ նրանց դուր էր գա լիս: Թո մա սը մի եր կար նա մակ էր գրել Օքս ֆոր դի 

հա մալ սա րա նի ռեկ տո րին՝ բա ցատ րե լով, որ ու զում է վեր լու ծել փյու նի-

կեցի նե րի մշա կույ թը, որ նաև ցա վում է, որ առայժմ չի կա րող վերսկ սել 

դա սե րը: Եվ դա այն բա նից հե տո, երբ այդ քան պայ քա րել էր այդ պաշ-

տո նի ձեռք բեր ման հա մար: Գի տեր, որ շատ դժ վար կլի ներ այն կր կին 

վե րա կանգ նե լը: 

Տան առա վե լու թյու նը մեծ այ գին էր՝ մի արաբ ըն տա նի քի կող մից 
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բա րե խիղճ վար պե տու թյամբ խնամ ված: Մշա կում էին ցիտ րու սային 

կուլ տու րա ներ՝ նարն ջե նի ներ, ման դա րի նի ծա ռեր, բան ջա րե ղեն, բու-

րում նա վետ խո տեր, և ինչ պես դժ վար չէ կռա հել, պա հում էին հա վեր, 

բա դեր և գառ ներ: Այդ ամե նից զատ՝ նրանց տրա մադ րու թյան ներ քո էր 

արա բա կան ձիով լծ ված չորս տե ղա նի բաց կառ քը՝ «Կաբ բալ» անու նով, 

որով գնում-գա լիս էին ավե րակ նե րից մինչև մո տա կա գյու ղե րը` Նակ-

լեհ, Չալսզ, Չե լի ֆա, Սե րայն, Քաֆր, Զա բադ: Ամ բողջ տա րա ծաշր ջա-

նով մեկ թուրք սե փա կա նա տե րե րը վա ճա ռում էին իրենց ու նեց ված քը, 

կար ծես ցան կա նում էին լքել այդ վայ րե րը: Մահ մուդ բեյը` այն թուր քը, 

որ նրանց վար ձով էր տվել տան մի մա սը, մի օր նրանց հրա ժեշտ տվեց՝ 

ասե լով.

- Այս պա հից ևեթ կա րող եք ամ բող ջա պես օգ տա գոր ծել տու նը: Ես 

իմ իրե րը տա րել եմ Դա մաս կոս: Շու տով կվե րա դառ նամ, բայց մինչ այդ 

հա մա րե՛ք, որ ձեր տանն եք:

Այդ մար դը, որ ամիս ներ առաջ այ րիացել էր, ինչ -ի նչ պատ ճա ռով 

իրեն լավ չէր զգում Բաալ բե կում: Ինչ -որ մե կը նրանց պատ մել էր, որ 

իրա վի ճա կը Թուր քիայում բարդ է, և «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյունն 

Անա տո լիայի քրիս տո նյա նե րի դեմ ուղղ ված շատ դա ժան վճիռ ներ է ըն-

դու նում:

Այդ հարցերի առումով որոշ հս տա կու թյուն մտց րեց Ավ գուս տուս 

Նյու մա նի այ ցը, ում հետ շա րու նա կում էին ջերմ հա րա բե րու թյուն ներ 

պահ պա նել: Նյու մա նը բրի տա նա կան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն-

նե րի ան դամ էր և շատ ավե լին գի տեր, քան պատ մում էր: Այդ մա սին 

Նյու մանն ան ձամբ խոս տո վա նեց, երբ գլուխ էր գո վում ամու սին նե րի 

նկատ մամբ իր տա ծած ան կեղ ծու թյան և բա րե կա մու թյան մա սին: Բա-

ցի դրա նից՝ նրանց ասաց, որ ուղ ևոր վե լու է Սա լո նիկ: 

- Այն տեղ՝ այդ փոք րիկ քա ղա քում են կեր տում աշ խար հի ապա գան,- 

հաս տա տա կամ ձայ նով ասաց Նյու մա նը և շա րու նա կեց,- այս ամ ռա նը 

պատ րաստ վում են երիտ թուր քե րի գաղտ նի հա մա գու մա րին: Այն քան 

գաղտ նի է, որ ար դեն բո լորն այդ մա սին գի տեն, սա կայն՝ կա տա կը մի 

կողմ, այդ հար ցը շատ լուրջ է: Խոս քը վե րա բե րում է Անա տո լիայի ու ողջ 

Փոքր Ասիայի քրիս տո նյա նե րին: Մի բան է պա տա հե լու Փոքր Ասիայի 

հայե րի, ուղ ղա փառ հույ նե րի և այլ՝ ոչ մու սուլ ման, ավե լի ճիշտ՝ ոչ թուրք 

փոք րա մաս նու թյուն նե րի հետ, ան դառ նա լի մի ճա նա պարհ: Եվ գեր-

մա նա ցի ներն են, որ տա քաց նում են այդ երիտ թուր քե րի գլու խը: Լսած 

կա՞ք պան թյուր քիզ մի մա սին: (Թո մա սը բա ցա սա բար շար ժեց գլու խը, 



68–      –

թեև վեր ջերս ոչ մի բա նից այլևս չէր զար մա նում): Դա շատ ավե լին է, 

քան որ ևէ կու սակ ցու թյուն, մի փի լի սո փա յու թյուն է, ըստ որի՝ մի միայն 

թուրք մեն ռասային պատ կա նող նե րը, ով քեր, իրենց կար ծի քով, ինչ -որ 

ժա մա նակ եկել են Թու րա նից, որը Կենտ րո նա կան Ասիայում հե ռա վոր 

ու առաս պե լա կան մի վայր է, իրա վունք ու նեն ապ րել Թուր քիայում: 

Արաբ նե րը, հայե րը, հույ նե րը, քր դե րը, ասո րի նե րը և նրանք, ով քեր թուրք 

չեն, պետք է վե րա նան՝ ճա նա պարհ բա ցե լով թուրք ռասայի հա մար, որը 

մի օր կտի րի Ասիային ու Եվ րո պայի մեծ մա սին: Դա է պատ ճա ռը, որ 

ու զում են վե րաց նել փոք րա մաս նու թյուն նե րին, ով քեր խան գա րում են 

իրենց շա հե րին: Երբ Սա լո նի կից վե րա դառ նամ, լու րեր կբե րեմ, թե ի՞նչ 

է սպաս վում առա ջի կա յում, թեև առանձ նա պես որ ևէ լավ բա նի հույս չու-

նեմ: 

Ավ գուս տուսն ուղ ևոր վում էր մի քրիս տո նյա արա բի` Յու սուֆ ալ -Ազ-

մի հետ: Նրանց կա պում էր հա մա սե ռա մո լու թյու նը, որը միայն ան ծա-

նոթ նե րից էին թա քուն պա հում: Թո մա սի և Կա րո լի նայի ներ կա յու թյամբ 

այլևս ան հանգս տա նա լու կա րիք չու նեին:

- Ի՞նչ կա րող ես ասել, բա րե կա՛մս, կյան քը չա փա զանց կարճ է, և այն 

վայե լե լու հա մար ով ինչ կա րո ղա նում է, դա էլ անում է: Այս տեղ դա մի 

սար սա փե լի մեղք չէ, ինչ պես որ հա մա րում էին պա րո նայք ճիզ վիտ նե րը՝ 

կեղ ծա վոր ու զզ վե լի սրի կա նե րը: Իս լա մը դա թույլ չի տա լիս, սա կայն 

հա սա րա կու թյունն ըն դու նում է, իսկ ով մեղ քից զուրկ է, թող առա ջին քա-

րը գցի,- ասաց Նյու մա նը:

Թո մա սը թոթ վեց ու սե րը, առար կե լու ոչինչ չու ներ: Մի գու ցե իր պա-

պի բի սեք սու ալ լի նե լու մա սին շշուկ նե՞րն էին ազ դել: Երբ հի շում էր Ռո-

բերտ Մաքս վե լի հետ ու նե ցած իր իսկ հա րա բե րու թյու նը, մտա ծում էր, 

որ թերևս կա րող էր շա րու նա կել «հա ճույ քի այդ արա հե տը», ինչ պես 

Ռո բերտն էր այն ան վա նել: Ու շա դիր նայեց Յու սու ֆին` նուրբ ար տա քի-

նով ու եր կար թար թիչ նե րով երի տա սար դին: 

Նյու մա նը մի եր կու օր մնաց նրանց հետ, ին չից օգտ վե ցին՝ այ ցե լե լով 

Բաալ բե կի ավե րակ նե րը:

- Օգտ վի՛ր այս պա հե րից, տղա՛ս: Եր բեք չեն կրկն վի: Իմ կար ծի քով՝ 

ռո մա նա կան այս տա ճա րի ներ քո կա մեկ ու րի շը` հել լե նա կան, և հնա-

րա վոր է՝ տա կը քա նա նա կան նստ վածք: Հինգ հա զար տա րուց ավե լի 

պատ մու թյուն... Ինձ մի՛ հարց րու, թե հիմ քին ինչ պես են տե ղադ րել քա րի 

այդ մեծ կտոր նե րը: «Բե կաայի տի րա կա լը» պետք է մեզ դա բա ցատ-

րի: Պետք է, որ այս քա րե րի վրա շատ բա ներ պա տա հած լի նեն: Ին չեր 
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ասես որ չէի տա... այն ժա մա նակ ապ րած լի նե լու հա մար: Այս վայրն 

իր մեջ մի մեծ առեղծ ված ու նի: Ինչ պե՞ս էին գրա նի տի հս կա յա ծա վալ 

այդ կտոր նե րը բե րում քար հան քից, որը գտն վում է կես մղո նից ավե լի 

հե ռա վո րու թյան վրա: Իսկ այն ահ ռե լի չօգ տա գործ ված կտո՞ րը, որ դեռ 

մնում է այն տեղ: Անհ նա րին է այն շար ժե լը: Եթե կա րո ղա նայինք լծել 

հա զար ձի, որ պես զի այն քարշ տա լով տա նեին, ան գամ եր կու մի լի մետր 

չէին կա րո ղա նա շար ժել: Ա՜հ, իմ երի տա սա՛րդ բա րե կամ: Հնա գետ ներդ 

ան ցյա լի խու զար կու ներ եք: Ես ըն դա մենն ար վես տա սեր եմ և մեծ հիաց-

մունք եմ տա ծում ձեր հան դեպ: 

Սյու նա շար քի ներ քո նս տած, տե ղան քի տի րա կան գե ղեց կու թյու նից 

շփո թա հար` մնա ցին լուռ՝ սպա սե լով մայ րա մու տին: 

- Կար ժա մա նակ, երբ սա պաշ տա մուն քի վայր էր՝ քա հա նա նե րով ու 

վես տա լու հի նե րով,- Նյու մա նը կր կին շա րու նա կեց թե ման,- ժո ղո վուր դը 

գա լիս էր այս տեղ՝ հա ղոր դակց վե լու աստ ված նե րի հետ: Այս տեղ խաչ-

վում էին տա րա ծաշր ջա նի առևտ րա կան եր կու կար ևո րա գույն ճա նա-

պարհ ներ: Մե կը՝ Ար ևել քից Արև մուտք` Սի րիայի մի ջից դե պի Մի ջերկ-

րա կան, մյու սը` Հյու սի սից Հա րավ՝ Փոքր Ասիայից դե պի Պա ղես տին: 

Այն, որ պատ մում էի քա նա նա կան նստ վածք նե րի մա սին, հնա րա վոր 

է: Սա կայն ին չո՞ւ հենց այս տեղ... Յու պի տե րը, Մեր կու րին, Վե նե րան... 

Իշ խա նու թյու նը, առև տու րը, հա ճույ քը և գե ղեց կու թյու նը... Հե լիոպո լի սը՝ 

ար ևի քա ղա քը... Նե րոնն ավար տեց Յու պի տե րի տա ճա րը: Տրա խա նոն 

սկ սեց կա ռու ցել մեծ բա կը: Ան տո նիո Պիոն Բա քո սի պատ վին տա ճար 

կա ռու ցեց: Հե տո՝ շատ ավե լի ուշ, Սուրբ Սո ֆիայի տա ճա րի կա ռուց ման 

հա մար իր հետ տա րավ ութ սյուն՝ այս հս կա նե րի նման, որ դեռ հպար-

տո րեն նիր հում են: Ա՜հ, եթե պա տե րը խո սեին: Այս տեղ եղել են բյու զան-

դա ցի նե րը, օմայան նե րը, աբբասյանները, ֆա տի միդ նե րը, սել ջուկ նե րը, 

Սա լա դի նի այյու բի նե րը, մա մե լյուկ նե րը և մոն ղոլ նե րը, ով քեր թա լա նե-

ցին այդ քա ղա քը: Լենկ Թե մու րը հենց այս տեղ է վրան խփել, մինչ Դա-

մաս կո սի բնակ չու թյա նը սրի էր քա շում: Օս ման նե րի կայս րու թյան ժա-

մա նա կաշր ջանն իր ավար տին է մո տե նում այն պես, ինչ պես տես նում 

ենք, թե ինչ պես է արե գա կը մայր մտ նում հո րի զո նում: Ռո բերտ Վո ու դը 

հայտ նա գոր ծել է այս ավե րակ նե րը` դրանք հա մա րե լով հնա գույն ժա-

մա նակ նե րի ամե նա խի զախ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ: Դևիդ Ռո բերտ սը 

եկավ՝ դրանք նկա րե լու, և ասում են, որ մի եր կու տա րի առաջ կայ սր 

Վիլ հելմ II -ը, տես նե լով դրանք, լաց է եղել... Սա կայն իմ կար ծի քով՝ լաց 

է եղել նա խան ձից, իմ միամի՛տ բա րե կամ: Այդ տի պը շատ ան հո գի է, 

մեզ շատ անա խոր ժու թյուն ներ է պատ ճա ռե լու... Շատ եմ կաս կա ծում 
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ար վես տա գե տին հա տուկ նրա զգա ցո ղու թյանն ու պատ մու թյան վե-

րա բերյալ գի տե լիք նե րին: Նրան, ինչ խոսք, դուր կգար ժա ռան գել Օս-

մա նյան կայս րու թյան մեծ մա սը, և գու ցե այդ սյու նա շար քը տե ղադ րեր 

Բեռ լի նի որ ևէ գողտրիկ զբո սայ գում: 

Թո մա սը հա մա ձայ նեց: Երկ րում որոշ ան հանգս տու թյուն էր նկատ-

վում: Օս ման նե րի սահ մա նած կար գու կա նո նը ճեղք վում էր մեծ արա-

գու թյամբ: Մի՞ թե միշտ այս պի սին էր լի նե լու որ ևէ ժա մա նա կաշր ջա նի 

ավար տը: Նրան պատ մել էին ոմն Ան տոն Ջե մայե լի` Լեռ նային Լի բա-

նա նի մի ճա նաչ ված ըն տա նի քի ան դա մի` «Լի բա նա նյան դա շին քի» 

գլ խա վոր քար տու ղա րի մա սին. քա ղա քա կան մի խմ բակ ցու թյուն, որն 

առա ջին ան գամ պա հան ջում էր «Լի բա նա նի բա ցար ձակ ազա տու թյուն 

իր բնա կան սահ ման նե րով և մեծ տե րու թյուն նե րի երաշ խիք նե րի ներ քո»:

Վեր ջա պես ար ևը թաքն վել էր և կարմ րա վուն ցոլ քե րով վար դա գույն 

երանգ էր տա լիս այդ հին քա րե րին, ասես նրանց վե րա կեն դա նաց նում 

էր: Կա րո լի նը, որ թվում էր մտ քե րով տար ված` մի մեկ նա բա նու թյուն 

արեց, ինչից բո լո րը մե կեն վե րա դար ձան իրա կա նու թյուն.

- Իսկ ի՞նչ կլի նի այս բո լոր մարդ կանց հետ: Նկա տի ու նեմ նրանց, 

ով քեր իրենց ան վա նում են լի բա նան ցի ներ: Այն քան հա մակ րե լի են: 

Նրանք ասում են, որ չեն ու զում կախ ված լի նել Դա մաս կո սից, և որ 

նրանց միակ մայ րա քա ղա քը Բեյ րութն է: Դուք ի՞նչ կար ծի քի եք, Ավ-

գուս տո՛ւս, կհաս նե՞ն իրենց նպա տա կին:

- Իմ սի րե լի՛ Կա րո լին: Դա մաս կո սը և Բեյ րու թը Սի րիայի վի լայե թի 

մեջ են մտ նում: Շատ կար ևոր քա ղաք ներ են Օս մա նյան կայս րու թյան 

հա մար, որն ամեն ևին մտա դիր չէ թող նել այս տա րա ծաշր ջա նը: Պետք 

է ողջ աշ խար հում երկ րա շարժ լի նի այդ պի սի բան կա տար վե լուց առաջ: 

Այս տեղ ապ րող թուր քե րը մի բան նկա տել են, քա նի որ շա տերն են հի մա 

վե րա դառ նում Կոս տանդ նու պո լիս կամ Զմյուռ նիա: Կար ծես զգում են, 

որ մթ նո լոր տը շի կա ցած է, և ուր որ է կճայ թի փո թո րի կը: Մյուս կող մից 

հի մա արաբ նե րը հան կարծ առաջ են քա շել ազ գայ նա մո լու թյու նը. մի 

մեծ պա րա դոքս, քա նի որ ոչ թե հա վա տում են ազգ հաս կա ցու թյա նը, այլ 

նկա տի ու նեն «ում ման7», այ սինքն՝ այն ըն դար ձակ տա րած քը, որում 

ապ րում են ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից: Սի րիա, Պա ղես տին, Իրաք, 

Տրանս հոր դա նան, Հի ջա զից մինչև Մեք քա, Եմեն, Եգիպ տոս, Լի բիա... 

Ես ի՞նչ իմա նամ՝ սա է իս կա կան արա բա կան աշ խար հը, ու նրա միակ 

նպա տա կը թուր քե րից ազատ վելն է, ով քեր չնա յած այս տեղ դա րե րով 

հաս տատ վե ցին, սա կայն ըն դու նակ չե ղան հարկ եղա ծի պես կա ռա վա-

7 Ումմա՝ համայնք՝ հասարակության կազմավորման իսլամական մոդել:
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րել: Բարձր դռան կո ռուպ ցիան հաս նում է մինչև հե ռա վոր անկյուն նե րը: 

Սա կայն կա մի շատ ավե լի կար ևոր բան: Արաբ ներն ար դեն այս տեղ էին, 

երբ եկան թուր քե րը և շրջվեցին իս լա մի կող մը: Օս ման ներն արա բա կան 

տա ռե րով գրում են թուր քե րեն: Ես ոչ մի հայտ նու թյուն արած չեմ լի նի, 

եթե ասեմ, որ արաբ ներն ատում են թուր քե րին նույն չափ, որ քան վեր-

ջին ներս ար հա մար հում են արաբ նե րին: Շատ տար բեր մշա կույթ ներ են, 

և եթե պա տե րազմ լի նի, բո լոր արաբ նե րը կմիանան ընդ հա նուր թշնա մու 

դեմ: Այս տեղ առա վե լու թյունն ան գլիացի նե րինն ու ֆրան սիացի նե րինն 

է, քա նի որ Գեր մա նիան սուլ թա նի կող մից է, իսկ մենք` արաբ ժո ղովրդի: 

Այն, ինչ ան վա նում են Լի բա նան, Սի րիայի վի լայե թի այս փոք րիկ տա-

րածքն է՝ Նա հա րիայից սկ սած քսան մղոն դե պի Հայ ֆայի հյու սիս, 

մինչև Տրի պո լիից փոքր -ի նչ հյու սիս գտն վող վայ րը՝ քսա նից երե սուն 

մղոն խո րա նա լով երկ րի ներ սում: Մի փոք րիկ, բայց միաժա մա նակ մեծ 

եր կիր՝ այդ Լի բա նան լե ռով, Բե կաայի հով տով և շատ հե տաքրք րա կան 

պատ մու թյուն ու նե ցող վայ րե րով: Շու տով՝ գու ցե հինգ կամ տա սը տա րի 

հե տո, ոչ թե թուր քե րը, այլ հենց իրենց եղ բայ րա կից արաբ նե րը նրանց 

հա մար խն դիր ներ կհա րու ցեն: Սի րիացի նե րը հա մոզ ված են, որ այս 

եր կի րը, նե րա ռյալ ողջ ծո վե զեր քը, մի նա հանգ կլի նի՝ Մեծ Սի րիա ան-

վամբ: Նրանց հեշտ չի լի նի հա մո զել հա կա ռա կը: Այս մարդ կանց արյու-

նը տաք է: Դեռ շատ գլուխ ներ կհատ վեն, մինչև որ յու րա քան չյու րը լի նի 

այն տեղ, ուր պետք է լի ներ... Լավ, իմ սի րե լի՛ բա րե կամ ներ: Մութն ընկ-

նում է, և պետք է վե րա դառ նանք հյու րա նոց: Առաջ այս վայ րը խա ղաղ 

էր, շատ ան գլիացի ներ ու ֆրան սիաց իներ են վրան խփել այս տեղ՝ այս 

սյու նա շա րի ներ քո գի շերն ան ցկաց նե լու հա մար, սա կայն այդ ժա մա-

նակն ար դեն ան ցել է, ու մեզ հա մար ող ջա միտ կլի նի բնա կե լի վայր վե-

րա դառ նա լը:

Թո մա սը տխ րու թյամբ մտա ծեց, որ իր բա րե կամն իրա վա ցի է: 

Թուր քա կան կա ռա վար ման քայ քա յու մը ստեղ ծել էր խիստ անա պա-

հով իրա վի ճակ: Քայ քա յումն ան շր ջե լի էր: Տի րում էր սևա մաղ ձու թյան 

ճնշող զգա ցո ղու թյուն, ոչ բո լոր արաբ ներն էին իրա վի ճա կից գոհ, քա նի 

որ կորց նում էին աշ խա տա տե ղեր, շա տերն ան գամ վա խե նում էին, որ 

կրկին հետ կգա դժ վա րին ժա մա նա կաշր ջա նը:

Ըն դա մե նը մեկ ժամ ու շա ցու մով հա սան իջ ևա նա տուն: Ավ գուս տու սը 

գնաց սե փա կա նա տի րոջ հետ խո սե լու, թե ի՞նչ պետք է պատ րաստ վի 

ընթ րի քին: Կյան քի նկատ մամբ հակ ված լի նե լով էպի կու րյան զգա ցու-

մով` նա ցան կա ցած պա րա գա յում որ ևէ ճա շա տե սակ կամ լավ գի նի 

համ տե սե լու առի թը եր բեք բաց չէր թող նում.
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- Երբ չեմ կա րող պա հան ջել ավե լին, քան ան հրա ժեշ տը, բա վա րար-

վում եմ: Սա կայն երբ կռա հում եմ, որ կա րող եմ մի փոքր ավե լի օգուտ 

քա ղել, փոր ձում եմ: Ես ո՛չ միս տիկ եմ, ո՛չ էլ նրանց պես սո փեստ, ով քեր 

բր դյա հա գուստ ներ են կրում, իբր ու զում են ասել, որ մնա ցյալն իրենց 

հա մար ավե լորդ է: Մի քա նի տա րի առաջ քա ռա սուն օր մնա ցի անա-

պա տում: Գնա ցի այդ քայ լին, որով հետև ու զում էի իմա նալ, թե այդ պի սի 

փոր ձու թյան ըն թաց քում ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն կու նե նա մար դը, երբ ու տեր 

քիչ և այն էլ՝ ինչ գտ ներ, ջու րը խմեր որ ևէ կո րած ակուն քից կամ ժայ ռե րի 

արան քում եղած փոք րիկ լճակ նե րից: Մու համ մեդ մար գա րեն ու նե ցել է 

հոգ ևոր մի հզոր փոր ձու թյուն, ինչ պես Քրիս տո սը, Խու ան Բաու տիս տան, 

քրիս տո նյա ճգ նա վոր ներն ու մու սուլ ման մե նա կյաց նե րը: Այդ օրե րի ըն-

թաց քում քսան հինգ ֆունտ նի հա րե ցի, մաշկս չո րա ցավ ու օձի պես այն 

փո խե ցի: Սա կայն իմ ներ սում կար ևոր մի բան կա տար վեց: Որո շա կի 

ինչ -որ պա հից սկ սած ամեն բան տես նում էի մի ահ ռե լի խո շո րա ցույ ցի 

մի ջով, ան հա վա տա լի ճշգր տու թյամբ: Հան գա մանք ներն ըն թա նում էին 

ու րիշ «ժա մա նա կով», միաժա մա նակ՝ դան դաղ ու արագ: Ցան կա նում էի 

հաս կա նալ Ջա բիր Իբն-Հայյա նի և Իբն -Ադ հա մի փոր ձու թյուն նե րը: Եվ 

ձեզ կա սեմ, որ իրոք ճիշտ է. գա լիս է մի պահ, երբ կամ քը չքա նում է, իսկ 

հո գին դառ նում դե րա կա տար: Ան տար բե րու թյուն. ահա թե ինչ կա րող է 

քեզ հետ պա տա հել: Ի վեր ջո, ապաս տան գտա մի կո րած քա րայ րում, 

ուր ապ րում էին անա պա տի իժեր: Նրանք ան ցնում էին և ան գամ բարձ-

րա նում ոտ քե րիս վրայով. իմ կար ծի քով՝ ո՛չ իմ պետքն էր, ո՛չ էլ՝ նրանց: 

Այդ պա սիվ հափշ տա կու թյու նը հասց նում է նյու թա կան կա պանք նե րի 

վե րաց մա նը, փո խա րե նը՝ հզո րա նում են հոգ ևոր կա պե րը: Դրա հա մար 

էլ կա րող եմ այդ մա սին խո սել խե լամ տո րեն: Դա եղավ կյան քիս ամե-

նից ուժ գին փոր ձու թյու նը, իսկ վեր ջին օրե րին տա րօ րի նակ զգա ցո ղու-

թյուն ու նեի. ոտ քերս ասես չէին դիպ չում այ րող գետ նին, կար ծես սա հում 

էի: Ինչ ևէ... Չգի տեմ, ար ժե ձեզ նման խոր հուրդ տալ: Ամեն մարդ չի կա-

րող փախ չել այդ վախ ճա նից, և պա տա հել է, որ վեր ջում ար ևից սպի տա-

կած նրա ոս կոր նե րը գտել են որ ևէ քա րայ րի մուտ քի մոտ: 

Կա րո լի նը կաս կա ծան քով ու հար գան քով զն նում էր Ավ գուս տուս 

Նյու մա նին.

- Ես չգի տեմ, թե արդյոք ըն դու նակ կլի նեի նման բա նի, սա կայն նա-

խան ձում եմ Ձեզ: Կար ծում եմ, որ մարդ արա րած ներս շատ բա ներ ենք 

կորց նում զուտ ան տե ղի եր կյու ղե լու պատ ճա ռով: Դրա հա մար էլ ես գոհ 

եմ այս տեղ գտն վե լուս հա մար՝ կի սե լով այս պա հե րը. հի մա շատ բա ներ 

եմ սկ սում հաս կա նալ: Այս երե կո՝ Բաալ բե կում մայ րա մու տի ժա մա նակ, 
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մինչ վեր ջին ճա ճանչ ներն ընկ նում էին սյու նա շար քին, ինձ պատ կե րաց-

նում էի, թե իբր վա ղուց ի վեր այդ տեղ եմ: Այն ժո ղո վուրդ նե րը, ով քեր 

այդ հո գե ցունց կա ռույց նե րով ցան կա ցան այն տեղ թող նել իրենց պատ-

գա մը, դեռ այն տեղ են՝ մարդ արա րա ծի կար ևո րա գույն տե ղում` ոգում: 

Ինձ հաս կա նո՞ւմ եք:

Եր կու սով նրան նայե ցին հիաց մուն քով. Թո մա սը՝ հպար տու թյամբ, 

Ավ գուս տու սը` հար գան քով: 

- Սի րե լի՛ս, Դուք յու րա հա տուկ ան ձնա վո րու թյուն եք: Թո մա՛ս, ի 

սրտե շնոր հա վո րում եմ Ձեր ընտ րու թյու նը: Չեք սխալ վել կյան քի ըն կե-

րու հի ընտ րե լիս: 

- Եր կու սով խենթ եք, որ ու զում եք վրաս ծի ծա ղել,- Կա րո լի նը լայն 

ժպ տում էր,- էլ ձեզ ոչինչ չեմ ասի, որով հետև միայն ու զում եք ծաղ րել 

ինձ: Գի տե՞ք, թե ամե նից շատ ինչն է ինձ դուր եկել... Բա քո սի տա ճա րի 

դու ռը: Բա ցե՛նք գի նու մի շիշ՝ ու րա խու թյան աստ ված նե րի կե նա ցը խմե-

լու, որ մի քիչ եր ջան կու թյուն են պարգ ևել տղա մար դուն ու կնո ջը:

- Ճիշտ է,- Թո մա սը նույն պես հա մա միտ էր,- կյան քի լա վա գույն պա-

հե րի այդ չք նաղ այ լա բա նու թյա նը... Կա կաչ նե րը՝ ռու բի նի պես կար միր, 

որ ծն վում են ար ևի ջեր մու թյամբ, ցո րե նի հաս կե րը, պտուղ նե րը, որ սնում 

են մար դուն, խա ղո ղի որ թերն ու ող կույզ նե րը, որ մե ծա րում են աստ ծուն, 

որը մեզ եր կինք է տե ղա փո խում... թեև միայն հո գե պես: Բե՛ր այդ շի շը, 

խմենք Զև սի ու Սե մե լայի որ դու կե նա ցը: Նրա մա սին ասում էին, որ գիժ 

է: Սա կայն ողջ աշ խար հով մեկ նա զբաղ վեց խա ղո ղի դաշ տե րի մշակ-

մամբ ու գի նին դարձ րեց ավե լի մար դա մոտ ու սր տա կից: Ինձ պես նա 

էլ գտավ իր Արիադ նեին: Այն պես որ՝ դառ նում եմ նրա նման: Ես էլ նրա 

պես ու զում եմ ու նե նալ սա տիր նե րի, կեն տավ րոս նե րի և բա քո սու հի նե րի 

շքա խումբ:

- Այո՛,- Ավ գուս տու սը նույն պես զգում էր այդ տա րած քի կար միր 

գի նու ազ դե ցու թյու նը,- աստ ված նե րի այս նեկ տա րը կյան քի ավիշն է: 

Շնոր հա կա լությո՛ւն, Բա քո՛ս: Քեզ ենք պար տա կան: Գլխ նե րիս կդ նենք 

դափ նե ու բա ղե ղի պսակ, քա նի ըմ պում ենք քո շնոր հիվ:

Ավ գուս տուս Նյու մա նը մեկ նեց Եգիպ տոս, և նրանք մե նակ մնա ցին: 

Ամ ռան ավար տին, մինչ եր կու սով պատ ճե նում էին Բա քո սի տա ճա րի 

դռան խորաքանդակները (վար ձել էին մի քա նի հմուտ ծե փա գործ նե րի, 

քա նի որ որո շել էին պատ րաս տել ծո փոր նե րի8 և սյու նե րի գիպ սե կա-

ղա պար ներ), Կա րո լի նը հղիացավ և երբ հա մոզ վեց դրա նում, հայտ նեց 

8 Ծոփոր՝ ֆրիզ:
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Թո մա սին: Լսե լով բա րի լու րը` Թո մա սը գր կեց աղջ կան: Արտասովոր 

ու հա վեր ժա կան այդ աշ խար հում մի բան փոխ վում էր, մի բան հաս-

տատ էր` նրանք գտն վում էին հա մա պա տաս խան վայ րում: Պետք է 

հայր դառ նար և ու րա խու թյան ու բեր րիու թյան աստ ծուն` Բաա լին՝ «ա-

մեն բա նի տի րա կա լին», «ա մե նա կա րող տի րո ջը», մի հա տուկ աղոթք 

շշն ջաց: Իրոք այդ պես էր: Նա և Կա րո լինն ան ձնա տուր էին եղել գե ղեց-

կու թյան, սի րո և մարմ նա կան ցան կու թյան ոգուն: Աղ ջի կը մե նակ այ-

ցե լեց քար հանք ու խո նարհ վեց «հա գար ալ-հուբ լա» կամ «հ ղիաց ման 

քա րին». ու զում էր իր ապա գա զա վա կին հա ղոր դել այդ ահ ռե լի քա րե րի 

ուժն ու գե ղեց կու թյու նը: Թո մա սը հա մոզ ված էր, որ իր կյան քը բո լո րո-

վին այլ կլի ներ Օքս ֆոր դում՝ այն ցուրտ սրահ նե րում, այն մի ջա վայ րում, 

որ տեղ միակ բա նը պայ քա րելն էր հա նուն այն բա նի, որ մնա ցած նե րին 

ցույց տր վի ակա դե միական իմա ցու թյու նը: Հի շում էր առօ րյա կյան քի 

անա խոր ժու թյուն նե րը, կաս կա ծանք ներն ու խան դը, այն ան վեր ջա նա-

լի մր ցակ ցու թյու նը, որ պես զի պար զեն, թե իրեն ցից ով էր ավե լի գի տուն 

կամ ի վեր ջո ար դա րա ցին:

Այդ տեղ՝ Բաալ բե կում՝ Վե նե րայի ու Բա քո սի միջև՝ Յու պի տե րի 

պաշտ պա նիչ ստ վե րի ներ քո, ամեն ինչ տես նում էին այլ կերպ: Գի շե րա-

մու տին Թո մա սը և Կա րո լինն այն պես էին տր վում սի րուն, ասես նրանց 

մնա ցել էին հաշ ված օրեր: Իրոք այդ պես էր: Այն զգա ցո ղու թյու նը, որ յու-

րա քան չյուր պահն ան կրկ նե լի է, ու նե ցել էին բո լո րը, ով քեր ան ցել էին 

այդ  տե ղով: Ին քը` Թա մեր լա նը, երբ այդ տեղ վրան խփեց, խնդ րեց իր 

շքախմ բին, որ իրեն մե նակ թող նեն տա ճար նե րում. պետք է հաս կա նար, 

որ դեռ իրեն շատ բան էր պա կա սում, որ խնդիրը միայն աշ խարհ նվա ճե-

լը չէր, որ կային նրան տի րե լու նաև այլ ձևեր, քան մարդ կանց ար նա թա-

թախ գլուխ նե րից ոչ մնա յուն բուր գեր սար քե լը: Այդ փա ռա հեղ ու սքան-

չե լի ավե րակ նե րը սար սա փազ դու նվա ճո ղին ասա ցին, որ Արև մուտ քից 

ան դին գո յու թյուն ու նի մի մշա կույթ, որին ան հնար է ահա բե կե լը:

Մ տա ծեց, որ նա` Թա մեր լա նը, Բաալ Զե բուբն էր՝ Բել սե բուն՝ նույն ին-

քը` սա տա նան, փո ղի ու մահ վան տի րա կա լը: Ամեն օր՝ լու սա բա ցին, դեռ 

վար դա գույն մշու շում Թո մա սը կր կին տա ճար նե րում էր՝ սպա սե լով արե-

գա կի դուրս գա լուն: Նա հիանում էր՝ նայե լով, թե ինչ պես է դուրս գա լիս 

արե գակն ու սկ սում լու սա վո րել քա րե րը, որոնք ասես սպա սում էին նոր 

օր վան: Եր ջա նիկ էր, կա տա րյալ այ րա մարդ... Հին պատ մու թյան բո լոր 

ու սա նող նե րը գո նե մեկ ան գամ պետք է ան ցնեն այդ տե ղով, քան զի այդ 

ոս կե զօծ, հանգս տա վետ, խորհր դա վոր տա ճար նե րով զմայլ վե լը կն շա-

նա կեր մի ամ բողջ ու սու ցում` ժա մա նա կին նե տված մար տահրա վեր: 
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Գյու ղում ծա նո թա ցավ մի արա բի` ոմն Քա րիմ ալ -Ա մի լա դի հետ: 

Հոգ ևոր առաջ նորդ էր, բայց՝ ոչ թե որ պես իս լա մ դա վա նո ղ, որ քան էլ 

տա րօ րի նակ թվա, այլ ազա տու թյան առաջնորդ: Շատ երի տա սարդ 

հա սա կում եղել էր Փա րի զում և այն տեղ հա մակ վել այլ գա ղա փար-

նե րով: Տե ղաբ նակ նե րին ասում էր, որ բա վա կան է, հար կա վոր է վերջ 

տալ դրուզ նե րի և մա րո նա կան նե րի միջև ըն տա նե կան փոք րո գի վե ճե-

րին: Բո լոր արաբ նե րը պետք է հա յացք ներն ուղ ղեն այն տեղ, որ տե ղից 

և սկիզբ են առ նում խն դիր նե րը. դե պի Կոս տանդ նու պո լիս: Նրա կար ծի-

քով՝ Բարձր դու ռը` սուլ թա նի կամ «Իթ թի հա դի» հետ, միակ և իս կա կան 

մե ղա վորն է: Այն տե սա կետն էր պն դում, որ հնա րա վոր է ու նե նալ բազ-

մակ րոն եր կիր՝ Ալ-Լի բա նան անու նով և Բեյ րութ մայ րա քա ղա քով: Եվ 

պետք է սո վո րեին հա մա տեղ գո յակ ցել ծո վի, սա րե րի, Բե կաայի հով տի 

և մեծ լեռ նաշղ թայի միջև, որը նրանց բա ժա նում էր Սի րիայից: Կամ գու-

ցե, երբ վեր ջին թուրքն այդտե ղից հե ռա նար, կու զե նային, որ իրենց Դա-

մաս կո սից կա ռա վա րեր մի սի րիացի՞: Դա՞ էր նրանց ու զա ծը: Թերևս դա 

միակ բա նը կլի ներ, որին կհաս նեին, եթե շա րու նա կեին առ ճա կա տու մը: 

Ո՛չ... Գո չում էր Քա րիմ ալ -Ա մի լա դը՝ բռունց քով հար վա ծե լով սե ղա նին: 

Ո՛չ, ո՛չ դրուզ նե րի ար մա տա կա նու թյա նը, ո՛չ մա րոն նե րի ան հաշտ վո ղա-

կա նու թյա նը: 

Բա վա կան չէ՞ր արդյոք եր կա րատև այդ պայ քա րը: Մա րոն նե րը չէին 

ըն դու նում դրուզ նե րին, իսկ դրուզ ներն այլևս չէին հան դուր ժում թուր քե-

րի կող մից իրենց նվաս տա ցում նե րին, գավառապետ դրու զը թուրք վա լու 

ար տո նու թյամբ ամեն կերպ ու զում էր կա խա ղան հա նել տալ մա րո նա-

կան դա տա խա զին: Ա՜հ, ահ ռե լի դժ վա րու թյուն ներ եր կիր կա ռու ցե լու 

ճա նա պար հին...

Եվ մինչ երկ րի ներ սում սի րիացի նե րը ձեռ քերն էին շփում, Մեծ Սի-

րիային՝ Դա մաս կոս մայ րա քա ղա քով, հար կա վոր էր լավ նա վա հան-

գիստ նե րով ծո վե զերք, իսկ Ֆրան սիան` բո լոր հե ղա փո խու թյուն նե րի և 

ազա տու թյուն նե րի մայ րը, ամեն ինչ վերց նե լով իր խնա մա կա լու թյան 

ներ քո, այդ կո պիտ ու ան հա տա պաշտ մարդ կանց, ով քեր իրենց ցե ղից 

այն կողմ բան չէին տես նում, օրհ նանք ներ ու խոր հուրդ ներ էր բա ժա նում:

Սա կայն ո՞վ էր այդ ամենին կաս կա ծում: Հնա րա վո՞ր էր արդյոք եր-

կիր կա ռու ցել այդ դա լար ճյու ղե րով: Ուղ ղա փառ հույ ներ, սուն նի ներ, 

շիաներ, դրուզ ներ. բո լորն էլ՝ հնա գույն մշա կույ թի տեր, որ այդտեղ թո ղել 

էին իրենց հետ քե րը: Բյու զան դա ցի նե րը, օմայան նե րը, աբբասյանները, 

օս ման նե րը… Խոր քում՝ հեռ վից լու սա վոր ված էր հա վա սա րու թյամբ, եղ-

բայ րու թյամբ ու ազա տու թյամբ: Ֆրան սիան հս կում էր այն` հա մա րե լով 
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իր ամե նաս քան չե լի նա հանգն Ար ևել քում: Մի՞ թե դա չէր ասել Պիեռ Լո-

տին9:

Այդ տեղ իրենց պա տեհ առի թին էին սպա սում Սպիտակ լե ռան երևե-

լի ըն տա նիք նե րը՝ Ջումբ լատ նե րը, Քա սեմ նե րը, Չե հաբ նե րը, նա խընտ-

րելով «Լեռ նային Լի բա նա նը»: Եթե ավե լի խո րա նանք` Ռու սաս տա նը 

հո վա նա վո րում էր ուղ ղա փառ նե րին, Ավստ րիան՝ մելկի տա կան նե րին, 

Ֆրան սիան՝ մա րոն նե րին` իրենց մյուս «ֆրան սիացիներին», Անգ լիան՝ 

դրուզ նե րին: Թուր քերն ի վի ճա կի չէին մի ջամ տել: Արաբ նե րն էլ` իս-

կա կան մու սուլ ման նե րը, սկ սում էին շարժ վել: Ընդ որում՝ իրա կա նում 

նրանք, ով քեր գոր ծում էին, հենց արաբ ներն էին՝ ան համ բեր սպա սե լով 

իրենց հեր թին:

Այդ ամե նի վերաբերյալ Թո մասն ինքն իրեն հարց էր տա լիս. «Մինչև 

ե՞րբ այդ ճն շում նե րին կդի մա նար իս լա մը»: Բառն ինք նին նշա նա կում 

է` «ով ապավինում է Աստ ծուն»: Սի րիան, Պա ղես տի նը, Մի ջա գետքն ու 

ողջ Արա բիան իրենց հա մա րում էին «Դար Ալ Իս լամ»՝ հա վա տա ցյալ-

նե րի տա րածք կամ եր կիր: Ար դեն լսե լի էր փո թոր կի հե ռա վոր ար ձա-

գան քը, որ հաս նում էր մինչև Դա մաս կոս ու Բեյ րութ, այն էլ՝ Հնդ կաս տա-

նից և Աֆ ղանս տա նի քար քա րոտ հո վիտ նե րից: 

1911 թվա կա նի մայի սի առա ջին օրե րից մե կում ծն վեց Էթել Հար-

դին գը: Աշ խարհ եկավ մի խար խուլ և ճռն չա ցող մե տա ղե մահ ճա կա լի 

վրա՝ Բաալ բե կին շատ մոտ գտն վող այն տա նը, որ տեղ նրանք բնակ-

վում էին: Շատ հան գիստ և չք նաղ երե խա էր: Կա րո լի նը ծնն դա բե րեց 

հեշտ ու հան գիստ: Տես նե լով իր նո րած նին՝ եր ջա նիկ շունչ քա շեց. նրա 

մեջ տա ճար նե րի ոգուց թա փան ցել էր մի նշ խար: Ըն դա մե նը մեկ շա բաթ 

ան ց Կա րո լինն ան ցավ իր սո վո րա կան կյան քին` գեղջ կու հի նե րի պես 

երե խային մե տաք սե շա լով կա պած մեջ քին:

Հա ջոր դող ամիս նե րի ըն թաց քում շա րու նա կե ցին նկա րել և Յու պի-

տե րի տա ճա րի վե րին ծո փոր նե րից պատ րաս տել գիպ սե կա ղա պար ներ, 

որոնց հա մար հարկ եղավ պատ վի րել ահ ռե լի փայ տա մած ներ: Արաբ-

ներն ավան դա բար շատ հմուտ ատաղ ձա գործ ներ էին և դրանք այն պես 

էին պատ րաս տում, որ ոչ միայն ամուր էին, այլև փայ տե րը դյու րին հա-

վաք վում էին ու դյու րին առանձ նաց վում: Հե տո ամ բողջ գյու ղը ներ քաշ-

վեց այդ գոր ծում, և մինչև իսկ տա րեց ներն ու երե խա նե րը ոտ քի ելան, 

որ պես զի հա գեց նեն իրենց հե տաքրք րա սի րու թյու նը, տես նեն այն, ինչ 

9 Պիեռ Լոտի՝ Լուի Մարիա Ժուլիեն Վիոյի կեղծանունը (1850-1923), «Գալիլեա» և այլ 
գրական ստեղծագործությունների հեղինակ:
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հռո մեացի ներն էին ըն դօ րի նա կել հույ նե րից: Կա ղա պար նե րը նրանց 

հիաց րին: Նրանք նախ շա քան դակ նե րի, գիպ սե դե կո րա ցիանե րի մեծ 

գի տակ ներ էին, կա րող էին վե րար տադ րել երկ րա չա փա կան պատ կեր-

նե րով ցան կա ցած նախշ` ուր վագ ծե լով որևէ գծան կար: «Կի րա ռա կան 

չա փագ րու թյուն»,- շշն ջաց Նյու մա նը, ով այդ ամե նով հրճ վող նե րից էր, 

սա կայն հրա ժար վեց վաթ սուն ոտ նա չափ բարձ րու թյուն ել նե լուց` պատ-

ճառ բռ նե լով իր գլ խապ տույտ նե րը: Ինչ վե րա բե րում էր ձևե րին ու կեր-

պար նե րին, պտուղ նե րին ու ծա ղիկ նե րին, որոնք սյու նա շար քի սկզ բից 

մինչև վերջ հետզ հե տե փո փոխ վում էին, բո լո րո վին այլ էին: Գետ նի վրա 

կային երկ րա շար ժե րից պոկ ված բե կոր ներ, որոնց մեջ կա րող էին լի նել 

նաև Թա մեր լա նի մոն ղոլ նե րի կող մից կամ էլ վեր ջին ժա մա նակ նե րում 

մար դուն հա տուկ զուտ նեն գու թյու նից ավեր ված, ջարդված կամ թա լան-

ված կտոր ներ: 

Թո մասն ազատ բարձ րա նում և իջ նում էր փայ տա մած նե րով: Երբ 

հեր թա կան ան գամ բարձ րա նում էր, ոտ քը դրեց մի տախ տա կի վրա, 

որի հան գույց նե րից մե կը քանդ ված էր, և այն կոտր վեց: Նա ըն կավ հա-

մարյա ութ մետր բարձ րու թյու նից և գի տակ ցու թյու նը կորց րած՝ մնաց 

գետ նին. գլ խի մեծ բաց ված քից արյուն էր հո սում: Արաբ նե րը պատ գա-

րա կի վրա նրան տուն տա րան, որ տեղ նա ան վեր ջա նա լի ու ան ձկա լի 

վեց օր ուշ քի չէր գա լիս: Հե տո աչ քե րը կի սա բաց հարց րեց, թե որ տեղ է 

գտն վում:

Այդ ծանր պա հին Կա րո լի նը կար ծեց, թե Թո մա սը մեռ նե լու է: Ավ-

գուս տուս Նյու մա նը, որ այդ տեղ էր, բա րե կա մի պես իրեն պա հեց և ամ-

բողջ ժա մա նակ մնաց նրա կող քին՝ խո նա վաց նե լով նրա շուր թե րը և 

կա թիլ-կա թիլ ջուր տա լով նրան, որ կո կոր դին չկանգ ներ, քշե լով կպ չուն 

ճան ճե րին, որոնք շա րու նակ նրա շուրջն էին պտտ վում:

Էթելն ուժ գին կպ չում էր մոր կրծ քե րից: Կա րո լի նը վա խե նում էր, որ 

իրեն հա մա կած եր կյու ղից կա րող է կա թից զրկ վել: Սա կայն բնու թյունն 

իմաս տուն էր:

Երբ Թո մասն ապա քին վեց, Ավ գուս տու սը նրան ասաց, որ մի քա նի 

օր նա ան զգա վի ճա կում է եղել: Թո մա սը գլու խը բա ցա սա բար շար ժեց, 

սա կայն առա ջին բա նը, որ շշն ջաց, այն էր, որ կու զե նար Բիբ լոս գնալ: 

Նրան հար կա վոր էր այ ցե լել այդ հնա գույն քա ղա քը, որ տեղ հույ ներն ու 

հռո մեացի նե րը պա պի րուս նե րը մշա կում և որ պես թուղթ էին հրամց նում: 

Թեև իմաստ չու ներ, սա կայն Կա րո լի նը նույն պես ցան կա նում էր գնալ: 

Թո մա սի օգ նա կա նը հա վա քել էր վեր ջին գծան կար նե րը, որ նրա հետ 

ըն կել էին փայ տա մա ծից: Մի անա վարտ նկար պատ կե րում էր, թե ինչ-
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պես է ար ևը լու սա վո րում մի քա նի պա պի րուս ներ: Որ քան տա րօ րի նակ 

է մարդ կային միտ քը: Թո մասն այդ օրե րին մնա ցել էր այն նույն ժա մա-

նա կա կե տում, երբ տե ղի էր ու նե ցել պա տա հա րը: Երբ գի տակ ցու թյու նը 

տե ղը եկավ, իր մտա վոր գոր ծու նեու թյու նը շա րու նա կեց ճիշտ այն պա-

հից, որում խզ վել էր: 

Ավ գուս տու սը, որ չէր դա դա րում գլուխ կոտ րե լուց, հան գեց հետ ևյալ 

բա ցատ րու թյա նը. ասաց, որ Բաալ բե կի քա րե րի հա մար էլ ժա մա նակն 

ասես կանգ առած լի ներ: Ար վեստն ան փո փո խե լի է: Խորհր դա նի շնե րի, 

այն պատ մու թյուն նե րի hա մար, որ պատ մում են ծո փոր նե րի, կա կաչ նե-

րի, ականթ նե րի, հաս կա վոր ծաղ կա բույ լե րի, նե տե րի ու նի զակ նե րի, պա-

տե րազ մող մար տիկ նե րի, որ սորդ նե րի, հե րոս նե րի մա սին, ինչպես նաև 

աստ ված նե րի հա մար նույն պես ոչ մի վայր կյան չէր ան ցել: Ի սկզ բա նե 

այն տեղ էին և կմ նան այն տեղ հա վերժ՝ կանգ առած այլ ժամանակի մեջ: 

Դի տար կող ներն էին, որ դրանք փո փո խում էին և կար ծում էին, թե կա-

րող են հա մե մա տել իրենց ձեռք բե րածն ու այն մարդ կանց փոր ձա ռու-

թյու նը, ով քեր գծագ րել էին այդ սքան չե լի հար թա քան դակ նե րը, որոնք և 

յու րօ րի նակ էին դարձ րել այդ կո թող նե րը: Նրանց արա րող ոգին մնում 

էր անա պա կան` իրենց ստեղ ծածն օժ տե լով հա վի տե նա կան գե ղեց կու-

թյամբ, որով բո լո րը հիանում էին և գնա հա տում: Ավ գուս տու սի գի տա կան 

միտ քը, ինչ խոսք, դրանք հիաց մուն քով բացատրում էր կա ղա պար նե րի, 

գետ նից հա վաք ված բե կոր նե րի հի ման վրա: Ահ ռե լի քի վե րին հպվե լու 

հա մար Կա րո լի նը նույն պես բարձ րա ցավ վերև՝ մի քա նի րո պեով Էթե լին 

թող նե լով Նյու մա նի գր կում, ով չհա մար ձակ վեց շարժ վել, քա նի դեռ երե-

խան իր մոտ էր: Այդ չա փե րից ցնց ված` Կա րո լի նը ոգ ևոր ված բղա վեց. 

- Այս տե ղից՝ վեր ևից, շատ ավե լի հաս կա նա լի է, թե ինչ էին ու զում 

ար տա հայ տել այդ մար դիկ: 

Դա կար ծես մար տահ րա վեր լի ներ ձգո ղա կա նու թյա նը, ժա մա նա-

կին, մար տահ րա վեր գծագ րող նե րի, շի նա րար նե րի և ար հես տա վոր նե-

րի տա ղան դին, որոնց հա ջող վել էր այդ ամենն իրա կա նաց նել, մար-

տահրա վեր այն բո լո րին, ով քեր մի օր կանց նեն այդ վայ րով: 

- Ես այն քան զար մա ցած չեմ կա ռույց նե րից, որ քան այն կամ քից, 

որի շնոր հիվ իրա կա նաց վել է այս ամե նը,- Թո մա սի և Նյու մա նի հետ 

իր մտ քերն էր կի սում Կա րո լի նը,- Հռո մից եկող հրա ման նե րը վճ ռա կան 

էին: Այս վայրն էր, որ պետք է հյու րըն կա լեր Յու պի տե րի և այլ աստ ված-

նե րի տա ճար նե րին: Փո թոր կի, ան ձր ևի, որո տի և կայ ծա կի աստ վածն 

այս տեղ կու նե նար իր տու նը: Պլու վիու սը, Թո նան սը, Ֆուլ գու րա տո րը, 
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Ֆուլ մի նա տո րը... Օպ տի մուս Մաք սի մու սը պա տաս խա նա տու ճար տա-

րա գետ նե րին ոգեշն չեց, որ գլուխ բե րեն դրանք: Լա վա գույ նը և ամե նա-

մե ծը... Մի՞ թե Հռո մի իս կա կան պա հա պա նը Յու պի տե րը չէր: Իմ պե րա-

տոր, Վիկ տոր, Ին վից տուս, Ստա տոր և Տրիում ֆա տոր... Չէր կա րե լի 

աստ ված նե րի աստ ծուն նե ղաց նել մի փոք րիկ տա ճա րով: Երբ շի նա-

րարն այդ ահ ռե լի սյու նե րը բարձ րաց նե լու հրա ման ստա ցավ, պետք է 

որ սաս տիկ դո ղէ րոց քի մեջ լի ներ: Հա վա նա բար կար ծեց, թե իրեն տվել 

էին սխալ մասշ տա բով բազ մա թիվ նա խագ ծեր: Սա կայն՝ ո՛չ: Գա ղա փա-

րը հս տակ էր. զար մաց նել ժո ղովր դին, նրան ապ շեց նել, ինչ -որ չա փով 

եր կյուղ ներշն չել...

Ա հա այն, ինչ զգաց Կա րո լին Հար դին գը՝ մայ րու փայ տա մա ծի վե րին 

աս տի ճա նի վրա կանգ նած. դա հա մա րյա այն նույն փայտն էր, որ եր կու 

հա զար տա րի առաջ օգ տա գոր ծում էին հռո մեացի շի նա րար նե րը` վրան 

կանգ նե լու հա մար:

Երբ Կա րո լի նը ներքև իջավ, ար դեն նույն կի նը չէր: Հղկ ված քա րե րը 

նրան հա ղոր դել էին շատ կար ևոր մի բան. զմայլ ված և ապ շա հար էր այդ 

ան հա վա տա լի տա ճա րը նա խագ ծող նե րի իմաստ նու թյու նից, ով քեր, 

մուր ճի ու բրի չի օգ նու թյամբ հե ռաց նե լով ավե լորդ մա սե րը, ար տա ցո լել 

էին քա րե րի գե ղեց կու թյու նը: Մտա ծեց, որ կյան քում նույն պես հար կա-

վոր է հե ռաց նել այն ավե լոր դու թյուն նե րը, որոնք թաքց նում են գե ղեց-

կու թյու նը, սա կայն՝ միայն հարկ եղած չա փով, ոչ մի մի լի մետր ավե լին: 

Կա րո լինն Էթե լին վերց րեց Նյու մա նի գր կից ու նրան հան գիստ 

պատ մեց, թե ինչ էր զգա ցել: Երե խային մի հա զար ան գամ համ բու րեց 

այն հա մոզ մամբ, որ նա դա հաս կա նա լու էր: Նրան տա րավ Տրա յա նո-

սի օրոք կա ռուց ված մեծ բակ՝ ար ևից տա քա նա լու և զբոս նե լու: Շոյեց 

Ասու ա նից բեր ված գրա նի տե սյու նե րը: Ամե նու րեք կային ու րիշ այ ցե լու-

նե րի թո ղած հետ քե րը` անուն ներ ու տա րեթ վեր: Մի հա տի չով նա քա րե 

հա տա կին դա սա կան տա ռե րով ու մի մատ բարձ րու թյամբ փո րագ րեց` 

«Է ԹԵԼ, 1911», մինչ դուստ րը ժպ տա լով զն նում էր մո րը:

Բաալ բե կում դա եղավ նրանց վեր ջին օրը. տխուր էին, որ հե ռա նա լու 

էին, բայց՝ նաև ոգ ևոր ված, որ կա րո ղա ցել էին լիովին վայե լել այդ վայ րը: 

Բա ժակ բարձ րաց րին հու նա կան կար միր գի նով, որ Նյու մանն էր բե րել 

Բեյ րու թից, և հոգ նա բեկ խո սե ցին այն անե լիք նե րի մա սին, որ պետք է 

իրա կա նաց նեին Լի բա նա նում: 

- Առ հա սա րակ մտա դի՞ր չեք վե րա դառ նալ Անգ լիա,- որոշ հեգ նան-

քով հարց րեց Ավ գուս տու սը: 

Նա հաս կա նում էր իր բա րե կամ նե րի ոգ ևո րու թյու նը: Նրա հետ այդ-
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պի սի բան կա տար վել էր ավե լի քան տա սը տա րի առաջ, սա կայն նա 

դեռ գտն վում էր այդ տեղ՝ իրեն ծույ լի տեղ դնե լով, ամեն նոր օր շին ծու 

պատր վակ ներ հնա րե լով, միայն թե չվե րա դառ նար Էդին բուրգ: 

- Ա՜հ, մտ քովս չէր ան ցնի: Հի մա, երբ հի շում եմ, որ մի պահ հա կա-

ռակ կար ծի քի էի, երբ ստիպ ված եկա Լևանտ: Հի շում եմ, որ երբ ափ իջա 

Պի րեայում, նրա ու ժեղ լույսն ինձ կու րաց րեց: Իհար կե մտա ծե ցի Յու-

պի տե րի մա սին: Արդյոք նա չէ՞ լույ սի հայ րը: Պետք է, որ ինձ հաս կա-

նաք, Ակ րո պո լի սի ավե րակ նե րի մեջ ծունր դրե ցի, որ պաշ տեմ Աստծուն` 

կյանք շնոր հո ղին: Այն տեղ մնա ցի մի քա նի ամիս՝ լրիվ շվա րած, ասես 

չէի կա րո ղա նում հե ռա նալ Աթ թի կայի լեռ նա դաշ տի վրա գտն վող այդ 

բլ րից: Մի տուն վար ձե ցի այն թա ղա մա սում, որը վեր էր բարձ րա նում 

քար քա րոտ կիր ճով: Իմ տա նի քի վրայից կա րող էի հիանալ Ակ րո պո-

լի սի գա գա թով և որ քան ավե լի էի տես նում այն, ավե լի շատ էի ու զում 

ըմբռ նել այն ստեղ ծող նե րի մտա ծո ղու թյու նը: Այդ փոր ձու թյու նից հե տո 

ես ինձ փոք րա ցած զգա ցի: Հե տո որո շե ցի գե ղեց կու թյան հետ ևից գալ 

այս տեղ: Չեմ կա րո ղա նում հա գե նալ: Ասես ես գտել էի իդեալա կան վայ-

րը: Կար ծում եմ, որ ինձ այս տեղ կթա ղեն, և իմ ոս կոր նե րը կխառն վեն 

անա պա տի փո շուն,- Նյու մա նը կռա ցավ և ցու ցա մա տով ու բութ մա տով 

մի պտ ղունց հող վերց րեց,- այս տեղ կան ու րիշ ավ գուս տուս ներ, գի տեմ, 

կան խազ գում եմ, գի շե րը ման են գա լիս, այս ու այն կողմ թա փա ռում, 

մինչև որ լու սա բա ցին` ար ևի առա ջին ճա ճանչ նե րի դուրս գա լուն պես, 

թաքն վում են: 

Երբ որո շե ցին հե ռա նալ, այդ ժամ հաս կա ցան, թե որ քան մեծ ու 

կարևոր էին իրենց կա տա րած աշ խա տանք նե րը: Գիպ սե կա ղա պար-

ներն ար դեն Անգ լիա գնա լու ճա նա պար հին էին, սա կայն, միև նույնն 

էր, դեռ բազ մա թիվ ճամպ րուկ նե րի և պար կե րի կա րիք ու նեին. տար բեր 

տե ղե րից ձեռք բեր ված գր քեր, իրեր, լու սամ փոփ ներ, վրան ներ, ողջ ան-

հրա ժեշտ ու ղե բե ռը, մի քա նի թամբ, տեղանքագրական սար քեր, ան գամ 

կա հույք, որից չէին ու զում բա ժան վել: Ջո րի նե րին լծ ված երեք սայ լի կա-

րիք ու նե ցան, որոնց Բա քե րը քշե լու էր մինչև իրենց նոր ապ րե լա տե ղին` 

մի ան մար դաբ նակ տուն, որը նրանց վեց ամ սով վար ձով տվե ցին: Այն 

գտն վում էր մի հանգս տա վետ բլ րի հա րա վային լան ջին` խա ղո ղի այ-

գուց վերև՝ Բիբ լո սի մոտ: Թո մա սի կար ծի քով՝ իր գտած տե ղը հրա շա լի 

էր, իսկ Կա րո լինն այն դեռ չէր տե սել:

Բաալ բե կը թող նե լուց մի քա նի ժամ առաջ լուր ստա ցան մո տա-

կա բնա կա վայ րում տե ղի ու նե ցած ան կար գու թյուն նե րի մա սին: Եր կու 
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թուրք պաշ տո նյա` վի լայե թի հար կա հա վաք նե րը, սպան վել էին ճա նա-

պար հին: Բո լորն էլ քաջ գի տակ ցում էին, որ դա իր հետ ևից բե րե լու է 

հա լա ծանք ներ, սա կայն տե ղաբ նակ ներն ու սերն էին թոթ վում՝ իրեն ցից 

տե ղե կու թյուն ստա ցո ղին հա վաս տիաց նե լով, որ իրենք դրա հետ ոչ մի 

առն չու թյուն չու նեն: Ամեն դեպ քում դա տե ղի էր ու նե ցել երիտ թուր քե-

րի իշ խա նու թյան գա լուց հե տո, կար ծես վրա էր հաս նում կայս րու թյան 

անկման վեր ջա բա նը:

Ավ գուս տու սը և Թո մա սը քշում էին ձիերը՝ հար մար վե լով Կա րո լի նին 

ու Էթե լին տա նող կառ քի ըն թաց քին, որի կա ռա պա նը Աբ դել Մակիկն 

էր, ով իր հա վա տար մու թյամբ ու հա մակ րան քով դար ձել էր ցան կա ցած 

խնդիր լու ծե լու գոր ծում ջա նա դիր ու ան հրա ժեշտ օգ նա կան:

- Այդ օս ման նե րը ստեղ ծել են մի դա տարկ հա մա կարգ,- սկ սեց Ավ-

գուս տու սը,- մի կա շա ռու վար չա կարգ և շատ դեպ քե րում` արաբ նե րի 

հետ դա ժան: Այս տեղ նրանց չեն սի րում, երբ գա այն օրը, որ բո լո րը 

ստիպ ված հե ռա նան, նրան ցից ոչ ոք չի մնա: Արաբ նե րը կու զե նան վրեժ 

լու ծել այդ քան դա րե րի ան պատ վու թյան` նվաս տա ցում նե րի ու դա ժա-

նու թյուն նե րի հա մար: Սա կայն այս ահ ռե լի կայս րու թյան քայ քա յու մը 

ոչ ոքի վրա էժան չի նս տի: Չնա յած Թա լեաթի, Ջե մա լի և Էն վեր փա-

շայի արած հայ տա րա րու թյուն նե րին, որոն ցում խոս տա նում են եղ-

բայ րու թյուն, հա վա սա րու թյուն և ազա տու թյուն, այլևս ոչ ոք դրանց չի 

հա վա տում: Դա րեր առաջ եկան այս տեղ՝ հրով ու արյուն հե ղե լով, որի 

վերջ նա կե տը եղավ Կոս տանդ նու պոլ սի գրա վու մը, քա նի որ դրան նա-

խոր դեց մի սար սա փե լի արյու նոտ նախ ճիր: Մեհ մետն ու նրա հետ ևորդ-

նե րը, ինչ պես ին քը` Սե լի մը կամ Օրենս դիր Սու լեյ մա նը՝ Արև մուտ քում` 

Հրա շա լին, պա տե րազ մի այ րեր էին, ով քեր իրենց ճամ բար նե րը փո խում 

էին այն պա լատ նե րով, որոնք նվա ճում էին, իսկ այն պա լատ նե րը, որ 

հենց իրենք էին կա ռու ցում, ըն դօ րի նա կում էին գո յու թյուն ու նե ցող նե-

րին: Այ նու հետև օս մա նյան իշ խա նու թյու նը, որ հա մա կար գի փո խա րեն 

օգ տա գոր ծեց օտար նե րից վերց րած տար րեր, հետզ հե տե այ լա սեր վեց, 

կա շառ վեց, մինչև հա սավ այն վի ճա կին, որ այ սօր մեր աչ քի առաջ է: 

Տաս նա մյակ ներ ի վեր քայ քայ ման մեջ է: Արա բա կան ազ գայ նա մո-

լու թյու նը հա վակ նում է այս կա ռա վար մա նը փո խա րի նե լուն, սա կայն 

հա զիվ թե դա նրանց հա ջող վի առանց ծանր խն դիր նե րի: Տե սե՛ք, Օս-

մա նյան կայս րու թյու նը դար ձել է «Եվ րո պայի հի վան դը»: Հի մա երիտ-

թուր քե րը ստեղ ծել են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն` «Իթ թի հադ վե թե-

րաք քի սե միյե թի», որը թարգ մա նա բար նշա նա կում է «Միաս նու թյան և 

առա ջա դի մու թյան կո մի տե», որի կազ մում կան արաբ ներ, իրաք ցի ներ, 
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սի րիացի ներ, եգիպ տա ցի ներ... Թեև ու ժը և վե րահս կո ղու թյու նը թուր-

քե րի ձեռ քին է: Ինձ Ուայթ հո լից10 հանձ նա րա րել են տե ղե կա նալ իրա-

վի ճա կից, պար զել, թե ով քեր են շատ՝ արաբ նե՞ րը, թե՞ օս ման նե րը: Եվ 

հար կա վոր չէ աղ վես լի նել՝ կռա հե լու հա մար, թե ինչ է շու տով կա տար-

վե լու: Եթե հարց նեք նրան ցից մե կին` ձեզ կա սի, որ որ պես հայ րե նա-

սեր պար տա վոր է պաշտ պա նել կայս րու թյան ամ բող ջա կա նու թյու նը, 

բայց ան մի ջա պես կհա վա տաց նի, որ դա չի նշա նա կում, թե թուր քե րը 

պետք է ար տո նյալ ներ լի նեն: Մյուս կող մից սուլ թա նը դեռ մեծ իշ խա-

նու թյուն ու նի և հա մոզ ված է, որ իրա վի ճա կը շր ջե լի է: Կլի նի՞ այդ պես: 

Սա է իրա կան դր դա պատ ճա ռը, որ մեր կա ռա վա րու թյունն ինձ ու ղար-

կում է Սա լո նիկ: Սուլ թա նը, ինչ խոսք, պա հում է իր գաղտ նի ծա ռա յու-

թյու նը, որը թաքուն դա վեր է նյու թում` փոր ձե լով երիտ թուր քե րին զր կել 

իշ խա նու թյու նից: Մինչ այդ մենք վկա ներն ենք այն ամե նի, ինչ տե ղի է 

ու նե նում ողջ կայս րու թյու նում: Եր կու տա րի առաջ լու ծար վեց «Ա րա բա -

օս մա նյան եղ բայ րու թյուն» ըն կե րու թյու նը, և այն արաբ նե րը, ով քեր պա-

հան ջում էին հար գանք և ինք նա վա րու թյուն, հե տապնդ վե ցին, և նրանց 

միակ պաշտ պա նու թյու նը գաղտ նի ըն կե րու թյուն նե րում խմ բա վոր վելն 

էր: Ձեզ մի անուն կա րող եմ տալ՝ «Ե րի տա րաբ նե րի միու թյուն», թերևս 

ամե նա կար ևորն այն է, որ Ալ-Քահ թա միայի ժա ռան գորդն է: Նա հա-

վակ նում էր թուրք -ա րա բա կան կայս րու թյուն կազ մա վո րե լուն: Մի քիչ 

նման չէ՞ ավստ րո-հուն գա րա կա նին: Պատ կե րաց րե՛ք, թե ինչ տե ղի ու-

նե ցավ: Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան մեջ ներ քաշ ված արաբ նե րն այն 

էլ գայ լի երա խում` Կոս տանդ նու պոլ սում, փոր ձե ցին շա հել արաբ պաշ-

տո նյա նե րի վս տա հու թյու նը: Նույ նիսկ եկան դես պա նա տուն՝ մեզ տես-

նե լու: Թուրքական գաղտ նի ծա ռա յու թյուն նե րը քաջ իրա զեկ ված էին և 

երբ իմա ցան, սար սա փե լի հաշ վե հար դար տե սան: Հի մա «Ալ-Ֆա թա թը» 

թերևս գոր ծող լա վա գույն կազ մա կեր պու թյունն է: Դու, Թո մա՛ս, զուսպ 

մարդ ես, սա կայն եթե ինձ հարց նեիր, թե արդյոք մենք նրանց ձեռք մեկ-

նո՞ւմ ենք... Կա սեի, որ՝ այո՛: Թուր քե րը գեր մա նա մետ են, իսկ արաբ-

նե րը` ան գլիամետ: Ֆրան սիացի նե րը մեր դաշ նա կից ներն են ու միշտ 

կլի նեն: Քեզ պետք է ասեմ, որ այս տեղ դա քչե րին է հայտ նի, թեև մենք 

ենք աշ խարհն առաջ շար ժում: Բա ցի դրա նից` ֆրան սիացի ներն առա-

ջա մար տիկ ներ են առա ջա դեմ գա ղա փար նե րի առումով: 

Ուղ ևո րու թյունն այն քան դան դաղ էր ըն թա նում, որ գրե թե եր կու օրում 

հա սան Բիբ լոս: Կառ քը չէր կա րող ավե լի արագ ըն թա նալ ան հարթ ճա-

10 Ու այթ հոլ՝ լոն դո նյան փո ղոց, որ տեղ 20-րդ դա րի առա ջին կե սին գտն վում էր Մեծ Բրի-
տա նիայի պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյա ն շենքը:
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նա պարհ նե րի պատ ճա ռով, որոնք վեր ջին ան ձրև նե րի պատ ճա ռով ցե-

խա կո լոլ էին դար ձել, ջո րի նե րին լծ ված սայ լերն էլ մինչև վերջ բեռն ված 

էին: Ի վեր ջո տեղ հա սան: Այն տեղ էր` ծո վա փին, այ բու բե նի քա ղա քը՝ 

հա զա րա մյա Բիբ լո սը: Թո մա սը դո ղէ րոցք զգաց: Նրա մաս նա գի տու-

թյունն ան տիկ պատ մու թյունն էր, մաս նա վո րա պես` Փյու նի կիան: Եթե 

կար մի վայր, որում կա րող էր հա մադ րե լով կենտ րո նաց նել այդ մշա-

կույ թը, Բիբ լոսն էր: Փյու նի կեցի նե րից դեռ շատ առաջ այդ տեղ՝ այն 

ժա մա նակ ձկ նե րով հա րուստ մի ծո վե զեր քում, հաս տատ վել էին ջե-

բել նե րը՝ ձկ նոր սու թյամբ զբաղ վող մի ժո ղո վուրդ, որն այն տեղ ապ րել 

էր նեոլիթյան` նոր քա րե դա րյան և բրոն զե դա րաշր ջա նի մի ջա կայ քում՝ 

առանց իմա նա լու ստեղ ծե լով մարդ կային քա ղա քակր թու թյան հիմ քե րը: 

Թո մա սը նրանց հետ մտո վի զրու ցում էր, մինչ հանգս տա նում էին՝ 

վայե լե լով նոր պատ րաստ ված թեյը: Նրանց բա ցատ րեց, թե ինչ պես էր 

այն տեղ հա սել մի ան հայտ ժո ղո վուրդ՝ ավե լի կիրթ և ավե լի մշակ ված 

ավան դույթ նե րով: 

- Այդ նրանք,- հա մոզ ված հաս տա տեց,- բե րե ցին Բաա լաթ-Ջե բա լի` 

Բիբ լո սի Տիկ նոջ պաշ տա մուն քը, ով շատ ավե լի ուշ կոչ վե լու էր Աս տար-

տե: Այ նու հետև քա նան ացի նե րը՝ մի քոչ վոր բեդ վին ժո ղո վուրդ, հաս-

տատ վեց այն տեղ՝ գու ցե և այն նույն վայ րում, որ ը նրանք էին ընտ րել: 

Այդ մար դիկ այդ ափը կո չե ցին Քա նան: 

Ոգ ևոր ված պատ մեց, թե ինչ պես խե թե րը նվա ճե ցին ամ բողջ տա-

րած քը, և թե ինչ պես եղավ, որ այն ժա մա նակ եկան փյու նի կեցի նե րը՝ 

որ պես նա վագ նաց ներ բե րե լով իրենց ար տա սո վոր մշա կույ թը: Հա վա-

նա բար խոս քը կրե տա կան մի ժո ղովր դի մա սին էր, որը քա ջա տե ղյակ 

էր Մի ջերկ րա կան ծո վի տա րա ծաշր ջա նին և սկ սեց Եգիպ տո սից ներ մու-

ծել պա պի րուս՝ այն տա րա ծե լով ողջ դա սա կան աշ խար հով մեկ, ինչ պես 

նաև՝ առա ջին հն չյու նա կան այ բու բե նը: 

Թո մա սը հո գոց հա նեց: Այդ հնա գույն քա ղա քը՝ այն ժա մա նակ արա-

բա կան մի գյուղ` Ջե բել, այ սինքն՝ բլուր, նրան սպա սում էր այն օր վա նից 

սկ սած, ինչ ին քը որո շեց ու սում նա սի րել հին ար վես տը:

Ան ցան մի դղյա կի ավե րակ նե րի կող քով, որը կա ռու ցել էին խա չա-

կիր նե րը` օգ տա գոր ծե լով այն նույն քա րե րը, որոն ցով հռո մեացի նե-

րը կա ռու ցել էին իրենց քա ղա քը` մի թատ րո նով և մի պո ղո տայով՝ որ-

պես սյու նա շար քի առանցք: Թո մա սը կու զե նար, որ աշ խա տած լի ներ 

Էռ նեստ Ռե նա նի` ֆրան սիացի գիտ նա կա նի հետ, ով 1860 թվա կա նին 

խնամ քով պրպ տեց փյու նի կյան մշա կույ թի վեր ջին մնա ցորդ նե րը: Հե-

տա գա յում գա լու էին ու րիշ նե րը, իսկ հի մա եկել էր ին քը: Դեռ շատ բան 
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կար հայտ նա բե րե լու: Ավ գուս տուս Նյու մա նը նրան ցույց տվեց. 

- Այս քա ղաք նե րը թեր թա նու շի՝ ֆրան սիական շեր տա վոր հա մեղ 

խմո րե ղե նի պես են: Բարձ րաց նում ես մի շերտ, ու նրա տակ հայտն վում 

է մեկ ու րի շը, հե տո՝ նո րից մե կը, ու՝ էլի մե կը: Այս տեղ հա զիվ առա ջինն 

են բա ցել: Չկասկածես, այն տեղ` ներք ևում, մի ողջ աշ խարհ կա: Այդ 

խա չա կիր նե րը, որ գա լիս էին Եվ րո պայից, իրա կա նում ան գրա գետ նե-

րի մի գռե հիկ հրո սա կա խումբ էր, որ ամեն հարց լու ծում էր բռ նի ու ժով: 

Ամ րո ցի այդ ավե րակ նե րի քա րե րը բեր վել են տա ճար նե րից և շի րիմ նե-

րից: Նրանց հա մար, սա կայն, միև նույնն էր. դրանք պար զա պես հար-

մար քա րեր էին կր կին օգ տա գոր ծե լու և հնա րա վո րինս արագ որ ևէ ամ-

րոց կա ռու ցե լու հա մար: Բայց դեռ մնում է այն, ինչ պես տե ղին նկա տեց 

Կա րո լի նը, ոգին: Թեև ինչ պես ինձ տե ղե կաց րել են, մի սուն նի արաբ ըն-

տա նիք կա, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ վա ճա ռում է որ ևէ ար ժե քա վոր 

մնա ցորդ:

Հա սան այն տեղ, որ տեղ իրենց նոր տունն էր գտն վում. մի ավան դա-

կան կա ցա րան՝ կա ռուց ված հում աղյու սից, հա սա րակ ու զով բա կի կենտ-

րո նում: Ամե նա լա վը ծո վա փի վրա բաց վող հրա շա լի տե սա րանն էր: 

- Սա չք նաղ վայր է,- հա մոզ ված ասաց Կա րո լի նը: 

Այդ տեղ պետք է ան ցկաց նեին առա ջի կա ամիս նե րը. այդ պես էին 

մտադր ված: Ան համ բե րու թյամբ ծա նո թա ցան շր ջա կայ քին: Հին նա-

վա հան գիս տը մի իս կա կան գանձ էր, ինչ պես և մա րո նա կան եկե ղե ցին, 

մզկի թը: Հե տո, թեև ճա նա պար հից հոգ նած էին, սա կայն ծո վափ իջան 

հենց այն պա հին, երբ վե րա դառ նում էին ձկ նոր սա կան փոք րիկ առա-

գաս տա նա վե րը: Տա սը պեն նիին հա մար ժեք գնով երեք օմար11 գնե ցին. 

Բա քե րը ոգ ևոր ված հա վա տաց րեց, որ դրանք հա տուկ ավան դա կան 

կաթ սա յում եփե լու դեպ քում շատ հա մեղ են ստաց վում: Այդ մար դը գնա-

լով հա մակ վել էր այդ տա րած քի տե ղաբ նակ նե րի ապ րե լա կեր պով և հա-

վաս տիաց նում էր, որ եթե իր կամ քին մնար, ապա եր բեք չէր վե րա դառ-

նա Անգ լիա: Նրան ներ քուստ թվում էր, թե ընդ միշտ մնա լու էր այդ տեղ:

Մի քա նի օր ան ց Ավ գուս տուս Նյու մա նը եր կու սին էլ հրա ժեշտ տվեց: 

Իր աշ խա տան քի հետ կապ ված անե լիք ներ ու ներ Սա լո նի կում` «արտ-

գործ նա խա րա րու թյու նում», սա կայն խոս տա ցավ մի քա նի ամիս հե տո 

վե րա դառ նալ:

- Եթե այս տե ղից հե ռա նաք, ինձ տե ղյակ պա հե՛ք: Ես ձեզ կգտ նեմ,- 

այ նու հետև նրանց գր կեց, ապա հե ծավ ձիուն,- ա՜հ, բա րե կա մու թյու նը... 

Դա միակ ճշ մա րիտ հա վա տամքն է:

11 Ծո վային տաս նո տա նի խեց գե տին:
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- Ձեզ կկա րո տենք, Ավ գուս տո՛ւս,- Կա րո լի նը Նյու մա նի հետ շատ մտե-

րիմ էր. այդ մար դու ներկայությամբ նա իրեն պաշտ պան ված էր զգում:

Ավ գուս տուսն արագ վար գով ուղղ վեց դե պի ծո վեզր` Բեյ րու թի ճամ-

փան բռ նե լու, մինչև որ չնշ մար վեց հեռ վում:

Այդ օրը՝ վեր ջա լույ սին, մայ րա մու տը շլա ցու ցիչ էր. ար ևի վեր ջին ճա-

ռա գայթ ներն ամ րո ցի ավե րակ նե րի վրա` ցն ցող պատ կեր էր: Թո մա սը 

գր կեց Կա րո լի նին, Էթե լը մոր գր կին էր:

- Սի րե լի՛ Կա րո լին, ան չափ եր ջա նիկ եմ Լի բա նա նում, սա կայն մի՛ 

խան դիր: Դու ես այս զգա ցո ղու թյան միակ պատ ճա ռը: Պետք է սո վո-

րենք վայե լել յու րա քան չյուր պա հը: Հա մա ձա՞յն ես: Ու րեմն օգտ վենք 

դրա նից: «Carpe Diem» («Օգտվե՛ք յուրաքանչյուր պահից»):
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5. ԿԱ ՐՈ ԼԻ ՆԻ ԵՐԱԶ ՆԵ ՐԸ
 ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ՄԱՅԻՍ, 1911-1912թթ.

 Մի քա նի շա բաթ ան ց Թո մա սը որո շեց խնամ քով հա վա քել ու հա-

նել խա չա կիր նե րի ամ րո ցի ավե րակ նե րի նա խագ ծե րը և լու սան կա րել 

ողջ շր ջա կայ քի իրա կան պատ կե րը: Հե տո նույն բա նը փոր ձե լու էր անել 

մյուս կա ռույց նե րի հետ: Այդպիսի աշ խա տան ք չէր կա տար ել, և այն չէր 

կա րե լի ավե լին հե տաձ գել: Այդ մի ջո ցին Կա րո լի նը մտա ծեց, որ լավ 

կլի ներ մի դա յակ գտ նել՝ Էթե լին խնա մե լու հա մար. ինքն այդ դեպ քում 

ազատ կլի ներ և կաշ խա տեր ամուս նու հետ: Նա տար վել էր հնա գի տու-

թյամբ: Բա ցի դրա նից՝ շատ ժա մա նակ էր ու զում ան ցկաց նել Թո մա սի 

հետ, ում այդ գա ղա փա րը շատ ոգ ևո րեց:

Ըստ Թո մա սի վարկածի՝ ամ րո ցի ավե րակ նե րի ներ քո հե ռա վոր ժա-

մա նակ նե րում թերևս մի տա ճար է եղել, որը շի նա րար նե րը հա վա նա բար 

օգ տա գոր ծել են իրենց բեր դի հիմ քերն ամ րաց նե լու նպա տա կով: Սա-

կայն որ ևէ հետք գտ նե լու հա մար հար կա վոր էր ման րա մասն ու սում նա-

սի րել ավերակները, ամեն ին չին հե տա մուտ լի նել, մտա ծել, թե սկզբ նա-

կան բնա կիչ ներն ինչ պես են կա ռու ցել տա ճա րը: 

Ծո վի ալիք նե րը լի զում էին այն ժայ ռե րը, որոնց վրա նս տել էր բերդն 

իր հիմ քե րով: Այդ վայ րը, որ սփ ռում էր մե լա մաղ ձու թյուն և ան դորր, 

փոք րիկ ծո վա ծոց էր՝ նախ կի նում նա վա հան գիստ, որի նա վա մա տույ ցից 

կար ծես թե նույն պես մնա ցել էին որոշ թույլ հետ քեր: Թերևս հե ռա վոր 

ժա մա նակ նե րում այդ տեղ են հա սել Ալեք սանդ րիայից եկող պա պի րու սի 

բեռ նե րը: Դրանք Եգիպ տո սում վե րամ շակ վում էին՝ վե րած վե լով թղ թի, 

այ նու հետև տա րած վում մի ջերկ րա ծո վյան բո լոր երկր նե րով: Այդ վայ-

րում ի հայտ եկավ մարդ կու թյան պատ մու թյան առա ջին հն չյու նա կան 

այ բու բե նը՝ տաս ներ կու սկզբ նա կան այն նշան նե րով, որոնք ներ կա յաց-

նում էին տաս ներ կու հն չյուն ներ, ին չը և թույլ էր տա լիս փո րագրել բա-

ռե րը: Գրա գիր նե րը չէին պատ կե րաց նում, թե որ քան կար ևոր էր իրենց 

կա տա րած աշ խա տան քը մշա կույ թի տա րած ման գոր ծում: Իսկ գու ցե և 

պատ կե րաց նո՞ւմ էին: 

Գ րե րի ստեղ ծու մը հա վա սա րա զոր էր մո գա կան մի եր ևույ թի՝ զուտ 

աստ ված նե րի մի ջամ տու թյա նը, իսկ այն եկե ղե ցա կան նե րը, ով քեր վե-

րահս կում էին այդ գոր ծըն թա ցը, թերևս գի տակ ցում էին դրա ու նե ցած 

վիթ խա րի նշա նա կու թյու նը:

- Այն քան ահ ռե լի էր այդ փո փո խու թյու նը: Այդ պա հից սկ սած հնա-
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րա վոր էր գրի առ նել լե գենդ նե րը, հին պատ մու թյուն նե րը, որ մինչ այդ 

միայն բա նա վոր մշա կույ թից էին կախ ված: Երբ վախ ճան վում էր մի 

իմաս տուն ծե րու նի, նրա մահ վան հետ ջնջ վում էին նրա ողջ փոր ձա ռու-

թյու նը և գի տե լիք նե րը: Շատ դժ վար էր պատ մու թյու նը վառ և հնա րա վո-

րինս հա վաս տի պահ պա նե լը: Մինչ գրե րի գյու տը այն սե րունդ նե րի հետ 

գնա լով փոխ վում էր՝ հար մար վե լով նոր ժա մա նակ նե րին: Երբ ստեղծ-

վեց այ բու բե նը, այն մարդ կանց հա մար ար տա սո վոր նշա նա կու թյուն ու-

նե ցավ: Գու ցե և դա էր պատ ճա ռը, որ նրանք սկ սե ցին շատ ավե լի արագ 

զար գա նալ: Այդ ոգուց, որին դու շա րու նակ ան դրա դառ նում ես, ինչ -որ 

բան կա այս տեղ` Բիբ լո սում, և ներծծ ված է ամեն ին չում: Ըն դու նում եմ, 

որ հա վա նա բար հրաշ քը, այ սինքն՝ գրե րի ստեղ ծու մը տե ղի ու նե ցավ 

Նե ղո սին մո տա կա որ ևէ վայ րում... կամ՝ գու ցե հենց այս տեղ: Հեշտ չի 

լի նի դա ստու գել: Սա կայն կա մի բան, որը ստույգ է. այդ ժա մա նակ-

վա նից սկ սած մի ջերկ րա ծո վյան երկր նե րի մշա կույ թը սկ սեց տա րած-

վել այս քա ղա քից: Ռե նա նի նկատ մամբ իմ ու նե ցած խո րը հիաց մուն քի 

պատ ճա ռը դա է. նա, հետ ևե լով Աստ վա ծաշն չին, ու նակ եղավ գտ նե լու 

այդ ամե նի նշան նե րը: Փյու նի կիա՜... Ամեն ան գամ այդ երկ րի մա սին 

մտա ծե լիս նրա բնա կիչ նե րին հի շում ենք որ պես հմուտ առևտ րա կան 

ժո ղովր դի, բայց դա շատ կեղծ նկա րա գիր է: Նրանք եղան հին աշ խար-

հի առա ջին հե տա զո տող ներն ու աշ խար հա գետ նե րը, ով քեր այս տե ղից 

ու այն տե ղից տե ղե կա ցան առա ջըն թաց նե րին, հայտ նա գոր ծու թյուն նե-

րին, հա զիվ թո թո վել սկ սող, բայց և խա վա րից ու տգի տու թյու նից ազատ-

վել ցան կա ցող մարդ կու թյան գի տե լիք նե րին...,- ոգ ևոր ված պատ մում էր 

Թո մա սը:

Կա րո լի նը ժպ տա լով նրան ընդ հա տեց.

- Կար ծում եմ, որ եթե երբ ևէ վե րա դառ նանք Անգ լիա, առանց մեծ 

դժվա րու թյան կկա րո ղա նամ լի ցեն ցիան տի կո չում ստա նալ հին ար վես-

տի բնա գա վա ռում: Էթե լի բախ տը կբե րի, հա մալ սա րանն իր տա նը կլի-

նի: 

- Ծի ծա ղո՞ւմ ես իմ գո ռո զամ տու թյան վրա,- Թո մա սը երկ չոտ 

ժպտաց,- պար զա պես ես մեծ ոգ ևո րու թյամբ եմ հա մակ վում, երբ մտքերս 

կի սում եմ ինձ նման մտա ծող մե կի հետ, որը դու ես: Գու ցե ես ինչ -որ 

բան գի տեմ այս ամե նի մա սին, մինչ դեռ դու դրան տի րա պե տում ես: Իմ 

Բաա լաթն ես, իմ աստ վա ծու հին: Իշ խա նու հի, ում հպա տակն եմ ես: Իսկ 

հի մա սկ սենք աշ խա տել:

Ոչ մե կին փնտ րե լու հարկ չե ղավ: Արաբ նե րի մի ըն տա նիք` Աբ դել 

Ղա լիբ նե րն ապ րում էին շատ մոտ և առա ջար կե ցին իրենց օգ նու թյու-
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նը: Ավագ դուստ րը` Նա դի ման՝ չք նաղ երի տա սար դու հին, զբաղ վե լու էր 

Էթե լով, ում հետ առա ջին իսկ պա հից, երբ նրան իր գիրկն առավ, մտեր-

մա ցավ: Նրա եր կու եղ բայր նե րը զբաղ վե լու էին ձիերով և օգ նե լու էին 

այ գու գոր ծե րին: 

Ա րա բե րե նի դա սա խոս գտ նե լը նույն պես խն դիր չէր, որ պես զի Կա րո-

լի նը շա րու նա կեր սո վո րել այդ լե զուն: Մա ջիդ Աբ դելն իր ոտ քով եկավ, 

երբ իմա ցավ, որ փնտ րում էին մե կին, ով այդ գոր ծում իրենց կօգ ներ: Ինչ 

խոսք, Կա րո լի նը, օժտ ված լի նե լով հրա շա լի լսո ղու թյամբ, կարճ ժա մա-

նա կում շատ բա ներ էր սո վո րել: 

- Էթելն այն կսեր տի առանց որ ևէ ջան քի...,- ոգ ևոր ված ասաց ամուս-

նուն,- ավե լի ճիշտ, մենք պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նենք, որ 

նա հետ ևի նաև ան գլե րե նին: Այն պես որ՝ ես ու րիշ ելք չու նեմ, քան արա-

բե րե նը սո վո րել արա գաց ված դա սըն թա ցով, թեև հա զիվ թե ինձ երբ ևէ 

հա ջող վի քեզ պես խո սել:

Շու տով պար զե ցին, որ «ու սու ցի չը» (այդ պես էին նրան կո չում) մի 

հրա շա լի դա սա խոս է: Միակ խն դի րը նրա ան հա ղոր դա սեր լի նելն էր. 

դեմ էր ան կաշ կանդ մթ նո լոր տին և կա տակ նե րին: Հենց դռ նից ներս էր 

մտ նում, ան մի ջա պես սկ սում էր Կա րո լի նին բա ցատ րել օր վա դա սը, բա-

վա կա նին եր կար խո սում էր Թո մա սի հետ, եր բեմն ուղ ղում նրա ար տա-

սա նու թյու նը կամ բա ցատ րում որոշ նոր կա ռույց ներ, Կա րո լի նին տա լիս 

էր նոր առա ջադ րանք և հե ռա նում: Ճշ տա պահ էր, չա փա վոր, հա կիրճ և 

ան հա ղորդ: «Լավ,- մտա ծեց Թո մա սը,- չէ՞ որ կյան քում բո լորս միատե-

սակ չենք, և եթե լավ է ու սու ցա նում, առար կե լու ոչինչ չու նեմ»: 

Նա դի ման տե ղով հմայք էր, ու լիովին բա վա կան էր, որ նրան հա-

մակ րեին և ու նե նային լավ տրա մադ րու թյուն:

Այս պես ան ցան Բիբ լո սում նրանց առա ջին շա բաթ նե րը: Բաալ բե-

կի պես գե ղե ցիկ վայր չէր, փո խա րե նը՝ ծով ու ներ և սքան չե լի ափ: Այն-

տեղ Մի ջերկ րա կա նը մի իս կա կան գանձ էր. թանձր կա պույտ, եր բեմն 

հան գիստ ու խա ղաղ, ասես հղկ ված հայե լի, որ ար տա ցո լում էր իրիկ-

նա մու տի ար ևը: Այդ ծո վը բիբ լիական ժա մա նակ նե րի պես լի էր ձկ նե-

րով, որոնք ձկ նորս ներն ամեն օր՝ նախ քան ար ևի մայր մտ նե լը, տա նում 

էին իրենց տուն: Ձկ նե րը հու սա հատ թպր տում էին ցան ցե րի մեջ: Դրանց 

շնոր հիվ զուսպ Բա քերն իրեն դրս ևո րել էր որ պես մի հրա շա լի խո հա-

րար` պատ րաս տե լով հա մա դամ կե րա կուր ներ: Այդ մար դը վե րահս կում 

էր ամեն բան: Նրանց կա ռա վա րիչն էր, խո հա րա րը, ամեն ինչ հայ թայ-

թո ղը, պա հա պանն ու բա րե կա մը: Թո մա սը նրան ան կեղ ծո րեն ասում էր.

- Չգի տեմ, Բա քե՛ր, թե առանց քեզ ինչ կա նեինք: 



89–      –

Իսկ նա գո հու նակ ժպ տում էր` զգա լով, որ դրանք իր ապ րած կյան քի 

լա վա գույն տա րի ներն են: Ընդ որում՝ Բա քե րը շատ ըն դու նակ գտնվեց 

տեղանքագրական աշ խա տան քի հա մար, ազատ աշ խա տում էր թեոդո-

լի տով. դա մեծ օգ նու թյուն էր դաշ տային պայմաններում: Այդ կա պակ-

ցու թյամբ Թո մա սը նրան շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց, քան զի ին քը 

լիար ժեք չէր տի րա պե տում այդ գոր ծին: Բա ցի դրա նից՝ այդ գոր ծը շատ 

ժա մա նա կա տար էր, իսկ Թո մասն ավե լի կար ևոր գործառույթ ներ ու ներ: 

Բա քերն ու սյալ մարդ չէր, սա կայն ծայ րաս տի ճան դաս տիարակ ված էր 

և ճկուն: Նա նույն պես շատ էր առա ջա դի մել արա բե րե նի յուրացման 

գործում: Դա սե րի ժա մե րին, որոնք ան ցկաց վում էին օրա կան եր կու ան-

գամ՝ բա ցի ուր բաթ օրե րից, գա լիս էր իր տետրով և մա տի տով, որ քան 

հարկ էր, այդ քան կրկ նում էր բա ռե րը: Ու սու ցի չը բե րել էր մի քա նի փոք-

րիկ գրա տախ տակ ներ՝ նույ նը, ինչ օգ տա գոր ծում էին կրթարաններում, 

որ պես զի երե խա նե րը սո վո րեին գրել ու կար դալ Ղու րա նը: Թո մասն 

օգտ վում էր առի թից, որ պես զի կա տա րե լա գոր ծի և հղ կի իր ար տա սա-

նու թյու նը: Ու սու ցիչն այն պես էր խո սում արա բե րեն, որ իր լեզ վի նկատ-

մամբ ասես մեծ հար գանք էր տա ծում, ասես տի րա պե տում էր նրա բո լոր 

գաղտ նիք նե րին: 

Չնա յած այդ ամե նին՝ նրանց չհա ջող վեց ու սուց չին հա մո զել, որ մեկ-

նի Ղու րա նը. այդ առու մով նա ան դրդ վե լի մնաց: Նա չէր ցան կա նում 

խո սել կրո նի մա սին, մա նա վանդ՝ քա ղա քա կա նու թյան կտր ված քով: 

Ասում էր, որ իր՝ այդ տեղ գտն վե լու նպա տակն արա բե րեն սո վո րեց նելն 

է: Այ նու ա մե նայ նիվ, այո՛, հա մա ձայ նեց, որ ար տա հայտ վե լու հա մար 

արա բե րենն Աստ ծո ընտ րած լե զուն է, ու հետ ևա բար դրա նով ամեն ինչ 

աս ված է:

Մի օր Նա դի մայի հայ րը ցած րա ձայն ասաց, որ ու սու ցի չը թր քա մետ 

է և շատ քիչ բա րե կամ ներ ու նի Բիբ լո սում: Օրերն ան ցնում էին, ու թուր-

քե րը գնա լով ավե լի դա ժան էին կա ռա վա րում՝ ան կախ այն բա նից, որ 

երիտ թուր քե րը երկ խո սու թյան առա ջարկ ներ էին անում՝ Կոս տանդ նու-

պոլ սում ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի հետ խո սե լով շփ վե լու մի 

նոր եղա նա կի մա սին: Թվում էր, թե հետ ևում էին մնա ցել Աբ դուլ Հա-

միդ II -ի բռ նա կա լու թյունն ու դա ժան կա ռա վա րու մը, ով իր մեղ քերն 

էր ապաշ խա րում «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյան կող մից նրա հա մար 

պատ րաստ ված «ոս կյա վան դա կում»` աք սո րա վայ րի իր ապա րան քում, 

որ տե ղից այլևս չէր վե րա դառ նա լու:

Տե ղաբ նակ ամե նա ծեր մարդ կանց ար դեն մեկ ան գամ բախտ էր վի-

ճակ վել «շփ վե լու այդ նոր եղա նա կով»: Դա վաթ սուն տա րի առաջ էր՝ 
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XIX դա րի կե սե րին, երբ հրա պա րակ վեց «Շեյխ է ֆեն դի» հռ չա կա գի րը` 

Բարձր դռան և Լե ռան միջև նոր հա րա բե րու թյան սկզ բի վե րա բերյալ: 

Իրա կա նում դա քրիս տո նյա մեծ տե րու թյուն նե րի` Ռու սաս տա նի, Պրու-

սիայի, Ավստ րիայի, Մեծ Բրի տա նիայի և Ֆրան սիայի ճնշ մամբ էր: Մա-

նա վանդ Ֆրան սիայի՝ ագ նոս տիկ Ֆրան սիայի, որը շա րու նա կում էր 

հս կել ու աչ քի առաջ պա հել նրանց, որոնց հա մա րում էր իր հո վա նա-

վո րյալ ներ: Առա ջին հեր թին՝ մա րոն նե րին, այ նու հետև՝ ըստ տա րած քի` 

Սի րիային և Լի բա նա նին, ավե լի ուշ՝ այն տա րա ծաշր ջա նին, որի հա մար 

կի րառ վում էր հա տուկ հո վա նա վո րու թյուն և եր կա թյա պաշտ պա նու-

թյուն սուլ թա նի սպառ նա լի քից, ով քաջ գի տակ ցում էր, որ իրեն մո տի կից 

են հետ ևում: Ֆրան սիան նաև հս կում էր թուր քե րի վար քա գի ծը հայե րի 

հան դեպ, ով քեր միշտ ֆրանսիացիների հա մար հա մակ րե լի են եղել, թեև 

նրանց պաշտ պա նու թյու նը շատ ավե լի բարդ էր, քան զի հայե րը զբա-

ղեց նում էին Անա տո լիայի մեծ մա սը, մինչև Կով կա սի հե ռա վոր սահ-

ման նե րը, մինչ դեռ ֆրան սիական նա վա տոր մի ղը խա րիսխ էր նե տում 

Բեյ րու թի դի մաց՝ ըն դա մե նը երեք մղոն հե ռա վո րու թյան վրա: Եվ թուր-

քե րը տես նում էին, թե ինչ պես էր նա վա տոր միղն աչալր ջո րեն հսկում` 

պահ պա նե լով նրանց, որոնց հա մա րում էր «Լ ևան տի ֆրան սիացի ներ»: 

Մեծ առու մով այդ ու սու ցի չը ճա նաչ ված մարդ չէր: Աբ դել Ղա լի բը 

հայտ նեց իր կար ծի քը.

- Նրա մա սին ոչ մի վատ բան չենք կա րող ասել: Աստ ված գի տե, թե 

ով է նա: Ոչ էլ կա րող ենք խո սել նրա հայ րե նա սի րու թյու նից: Նա թուր քե-

րին է հա վա տում... Այս տեղ պետք է, որ նա միակը լի նի, ով Դա մաս կո սի 

վա լու պես հա մոզ ված է, որ ոչ մի բան չի փոխ վի: Սա կայն այս տեղ, պա-

րո՛ն, շատ բա ներ են փոխ վե լու: Այս եր կու օրը գա լու է կնոջս հե ռա վոր 

բա րե կամ նե րից մե կը` Աբ դել Վա հե դը: Այդ մար դը եղել է Ֆրան սիայում, 

հի մա ապ րում է Դա մաս կո սում, թեև նա խընտ րում է, որ թուր քե րը չի մա-

նան, թե որ տեղ է և ին չով է զբաղ վում: Նա և նրա նման նե րն արաբ նե րին 

նա խա պատ րաս տում են այն օր վա հա մար, երբ թուր քերն այս տե ղից 

գնան: Ի՜նշ ալ լահ... Դրա հա մար էլ Ձեզ ասում եմ, որ չվս տա հեք ու սուց-

չին: Միայն գի տե արա բե րեն ու սու ցա նել, բայց դա նրան շատ պետք չի 

գա, երբ իր հո վա նա վոր ներն այս տե ղից հե ռա նան:

Թո մա սը նա խազ գու շա ցումն ըն դու նեց ըստ ար ժան վույն... 1911 

թվա կա նի ամ ռան ըն թաց քում նա և Կա րո լինն այդ մար դու հետ պահ-

պա նե ցին սա ռը, բայց հե տաքր քիր հա րա բե րու թյուն, քա նի որ ան կախ 

իր քա ղա քա կան հա յացք նե րից` լավ էր ու սու ցա նում և որ պես ու սու ցիչ 

շատ պա հանջ կոտ էր: 
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Մինչ Էթելն արագ մե ծա նում էր, Կա րո լի նը դար ձավ հնա գի տա կան 

նկար նե րի հրա շա լի մաս նա գետ: Թո մասն այդ վայ րում բնակ ված ժո-

ղո վուրդ նե րի թո ղած անընդ մեջ ազ դե ցու թյուն նե րի մա սին թեզ էր պատ-

րաս տում: Հա զա րա թեր թի կի` իրար վրա դարս ված մշա կույթ նե րի տե-

սու թյու նը, որում Ավ գուս տուս Նյու մանն իր բա ժինն ու ներ, աշ խար հի ոչ 

մի այլ վայ րի այդ քան հա մա հունչ չէր, որ քան այդ տարածքին:

Բեյ րու թի ճիզ վիտ նե րի հա մալ սա րա նից փետր վա րի կե սե րին եր կու 

պրո ֆե սոր ներ եկան: Ավստ րիացի եր կու կղե րա կան ներն էլ խո սում էին 

ան գլե րեն, ֆրան սե րեն, արա բե րեն, թուր քե րեն, ընդ որում՝ շատ վարժ: 

Եր կուսն էլ՝ Դե մետ րիուս Զայցբերգերը և Յո հան Ֆեդ դեր սո նը, պատ կա-

նում էին Հի սուս Քրիս տո սի ըն կե րու թյա նը և փյու նի կյան մշա կույ թի գի-

տակ ներ էին:

Ն րանք վրան ներ խփե ցին մո տա կա այ գում: Երկ շերտ բրե զեն տից մի 

քա նի հրա շա լի ու մեծ չա փի վրան ներ էին: Ան կյուն նե րից մե կում Թո մա-

սը կար դաց գո թա կան տա ռե րով գեր մա նե րեն գր ված «Ավստ րիական 

բա նա կի սե փա կա նու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը: Ու նեին եր կու օգ նա-

կան՝ մե լա մաղ ձոտ տես քով, լուռ և հա մեստ, ով քեր իրենց վրանն ու նեին: 

Աշ խա տան քի սո վոր մար դիկ էին՝ ծայ րաս տի ճան կար գա պահ, իրենց 

ճամ բա րը մաք րում էին ծայ րե ծայր, զին վո րա կան կարգ ու կա նո նով, 

թա ղում էին բո լոր մնա ցորդ ներն ու իրենց պա հում էին օտա րո տի և ան-

հա ղորդ: Այդ տեղ մնա ցին մինչև խոր աշուն: Թո մա սը փոր ձեց նրանց 

հետ ինչ -որ կերպ շփ վել, սա կայն նրանք մար դա մոտ չէին և ոչ էլ մատ չե-

լի: Պահ պա նում էին որոշակի հե ռա վո րու թյուն: Թեև տար բեր առիթ նե-

րով իրար հետ խոսք փո խա նա կե լիս թվում էր, թե նրանց այն աս տի ճան 

հե տաքրք րում էր Թո մա սի կա տա րած աշ խա տան քը, որ եր բեմն խո սակ-

ցու թյան ըն թաց քում նշում ներ էին կա տա րում: 

Մի երե կո ըն դու նե ցին նրանց հետ ընթ րե լու հրա վե րը և հիացան Կա-

րո լի նի նկար նե րով:

- Աղ ջի՛կս,- բա ցա կան չե ցին եր կու սով՝ իս կա պես զար մա ցած դրանց 

որա կով,- հի րա վի Դուք գի տակ եք: Այս նկար նե րը Ձեր ամուս նու կա տա-

րած աշ խա տան քի կա տա րյալ լրա ցում ներն են: Աղ ջի՛կս, Աստ ված թող 

օրհ նի Ձեր այդ ար տա սո վոր շնորհ քը: Շա րու նա կե՛ք, շա րու նա կե՛ք: Մեծ 

գնա հա տա կա նի են ար ժա նի: Մենք դա հաս կա նում ենք:

Հե տո խո սե ցին Քա նա նում եգիպ տա կան ակն հայտ ազ դե ցու թյան 

մա սին. հարց, որը Թո մա սին շատ էր հե տաքրք րում, և ցան կա նում էր 

լսել այլ տե սա կետ ներ:
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Հայր Յո հան Ֆեդ դեր սո նը, ով ու սյալ և փոր ձա ռու վիեն նա ցի էր, ար-

տա հայ տեց իր տե սա կե տը. 

- Չնա յած շատ դա րեր են ան ցել, քա ղա քա կան ռազ մա վա րու թյան 

խա ղում ոչինչ չի փոխ վել: Բա բե լո նի թա գա վոր նե րը գի տակ ցում էին այս 

տա րածք նե րի, ինչ պես նաև Մի ջերկ րա կան ծով տա նող բնա կան ել քի 

կար ևո րու թյու նը և փոր ձում էին խիստ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նել 

տա րա ծաշր ջա նում: Սա կայն եգիպ տա ցի ներն էլ նույ նն էին ցան կա-

նում: Նրանց հա մար այն քան կար ևոր չէր ծո վի ելք ու նե նա լը, որ քան 

ռազ մա վա րա կան բա զա հիմ նե լը, որը նրանց թույլ կտար մուտք գոր ծել 

Անա տո լիա և Բա բե լոն: Հար կա վոր է նկա տի ու նե նալ, որ Փոքր Ասիան 

ար դեն գա ղու թաց վել էր առա ջին հել լեն նե րով: Այն ժա մա նակ այդ վայրն 

աշ խար հի կենտ րոնն էր, ինչ այ սօր Ավստ րիան է կամ Գեր մա նիան:

Թո մա սը չէր դա դա րում այն մա սին մտա ծե լուց, որ այդ ավստ րիացի-

նե րը հա վա տա ցած էին ռասա յա կան և մշա կու թային իրենց գե րա զան-

ցու թյա նը: Տար բեր առիթ նե րով նա այդ մա սին զրու ցել էր Ավ գուս տուս 

Նյու մա նի հետ: 

Հայր Ֆեդ դեր սո նը շա րու նա կում էր իր իմաս տա սի րա կան դա տո ղու-

թյուն նե րը.

- Մո տա վո րա պես Թութ մոս III -ի թա գա վո րու թյան ժա մա նակ էր, երբ 

Քա նա նը վե րած վեց եգիպ տա կան նա հան գի: Այս տե ղից դուրս էին գա-

լիս ու մտ նում ռազ մա վա րա կան ապ րանք ներ եգիպ տա ցի նե րի և միջերկ-

րա ծո վյան ժո ղո վուրդ նե րի հա մար, նույ նիսկ և ամե նից շատ՝ Մի ջա գետ-

քի հա մար: Այ նու հետև, ար դեն Ձեզ հայտ նի է, զա վակ նե՛րս, XVIII դի-

նաս տիայի ան կու մը, որը եգիպ տա ցի նե րին ստի պեց նա հան ջել, մինչև 

որ եկան XIX դի նաս տիայի փա րա վոն նե րը` Սե թին և մա նա վանդ Ռամ-

զե սը: Այդ ըն թաց քում փյու նի կեցի ներն ար դեն հա սել էին Ատ լան տյան 

օվ կիանոս՝ հիմ նադ րե լով ար դյու նա բե րա կան կա ռույց ներ և դառ նա լով 

հա րուստ, կիրթ և ըն դու նակ ժո ղո վուրդ: Պետք է նշեմ, որ ասո րա կան պե-

տու թյուն նե րը տեն չում էին տի րա նալ այդ հարս տու թյա նը: Տի րը մ.թ .ա. 

VI դա րում շր ջա փակ վեց Նա բու գո դո նո սո րի կող մից, մինչև որ Էթ բա հալ 

II թա գա վո րը ծն կի եկավ Բա բե լո նյան կայս րու թյան առջև: Պար սիկ ներն 

օգտ վե ցին այդ ահ ռե լի գի տու թյու նից, և դա եղավ պատ ճա ռը, որ Մեծն 

Ալեք սանդրն ավե րեց Տի րը: Ավե լի ուշ՝ ար դեն IV դա րում, Ար տա շիրն 

ավե րեց Սի դո նը: Դա հան գեց րեց նրան, որ առև տուրն ան ցավ հույ նե-

րի ձեռ քը: Նույ նիսկ փյու նի կյան ծագ մամբ Կար թա գե նը հիմ նա հա տակ 

ավեր վեց հռո մեացի նե րի կող մից: Հի շո՞ւմ եք՝ «Delenda est Cartago!»12: 

12 Փյու նի կյան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում՝ մ.թ .ա. 150 թվա կա նին, հռո մեական սե նա տում 
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Եվ շատ լավ գի տեք, թե ինչ է դրա նից հետ ևում... որ ագա հու թյունն ու 

նա խան ձը սկզ բից ևեթ նա խան շել են պատ մու թյան ըն թաց քը, և միշտ 

էլ կշա րու նակ վի այդ պես: Հի մա տա րօ րի նակ ձևով թուր քե րը քրիս տո-

նեու թյան կա րիքն ու նեն իրենց կայս րու թյու նը պահ պա նե լու հա մար: 

Ավստրիան և Գեր մա նիան թույլ չեն տա այն վար չա կար գի կազ մա լու-

ծումը, որն ապահովել է այլ մշա կույթ նե րի հա մա գո յակ ցու թյունը: Ի՞նչ 

եք կար ծում, մեկ այլ դեպ քում ի՞նչ տե ղի կու նե նար Սուրբ վայ րե րի հետ: 

Ակն հայտ է, որ արաբ նե րը Երու սա ղե մը կդարձ նեին երկ րորդ Մեք քա: 

Պետք է խոս տո վա նեք ինձ, որ այս հար ցում թուր քե րը ճիշտ են վար վել:

Թո մա սը բա նա վե ճից հրա ժար վեց: Նա այդ կար ծի քին չէր, սա կայն 

ոչ էլ նրանց ասե լու էր, թե ինչ է մտա ծում Ավստ րո-հուն գա րա կան կայս-

րու թյան դիր քո րոշ ման և մա նա վանդ գեր մա նա ցի նե րի մա սին: Նրան 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը զգու շաց րել էր՝ «Ան կեղ ծու թյու նը դի վա նա գի տու-

թյան թշ նա մին է»:

Այ նու հետև խո սեց հայր Դե մետ րիուս Զայցբերգերը՝ ծնն դյան վկա-

յա կա նով` Ժո զեֆ Զի լա հի, հուն գա րա ցի, բայց կյան քը նրան ստի պել էր 

դառ նալ մի նոր ան ձնա վո րու թյուն, որն առավել քան հա մա պա տաս խա-

նում էր նրա նկր տում նե րին. 

 - Ա՜հ, բա րե կամս, հայր Ֆեդ դեր սո նը թուր քե րի մեծ պաշտ պանն է... 

Գու ցե այն յոթ տա րի նե րի պատ ճա ռով, որ որ պես կրո նա կան խորհրդա-

կան ան ց է կաց րել Կոս տանդ նու պոլ սում՝ կայս րու թյան դես պա նա տա-

նը: Այն տեղ շա տե րի հետ բա րե կա մա ցավ, չի ու զում խո սել Էն վեր փա-

շայի մա սին, բայց լավ գի տե նրան, թող նենք դա: Ինքս Ձեզ կա րող էի 

ինչ -որ բան ասել... սա կայն՝ իրա կա նում շատ քիչ բան փյու նի կեցի նե րի 

աստ վա ծաց վող կուռ քե րի մա սին: Ինչ պես գի տեք, նախ նա դա րյան Քա-

նա նի գլ խա վոր աստ վա ծու հին Աշե րաթն էր` պտ ղա բե րու թյան աստ վա-

ծու հին: Բա բե լոն ցի նե րը բե րե ցին Իշ թա րին ու միաձուլ ման ար դյուն քը 

եղավ Աս տար տեն՝ բիբ լիական Աս թա րո տը` բնու թյան և բեր րիու թյան 

աստ վա ծու հին: Նույ նը, ինչ լուս նի հել լե նու հի Ար տե մի սը՝ կապ ված կնոջ 

լուս նային ցիկ լի հետ, իսկ ավե լի ուշ՝ Աֆ րո դի տեն և Վե նե րան: 

- Իսկ մի՞ թե Սուրբ Մա րիամի պաշ տա մուն քը ոչ մի առն չու թյուն չու նի 

այդ ամե նի հետ,- Կա րո լի նը որո շեց խո սակ ցու թյու նից դուրս չմ նալ: 

Հայր Զայցբերգերը փոքր -ի նչ ան հան գիստ շունչ քա շեց.

- Աղ ջի՛կս, կյան քում մե կը կա րող է ամեն բան իրար հետ կա պել: Եթե 

Դուք ու զում եք ասել այն, որ մարդ արա րա ծին հար կա վոր է պաշ տել 

ծեր Կա տո նի կող մից ար տա սան ված նա խա դա սու թյու նը. «Կար թա գե նը պետք է կոր ծան-
վի»:
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աստ ված նե րի պան թեոնի իգա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, հնա րա վոր է: 

Սա կայն ան հե թեթ եմ հա մա րում այդ պի սի հա մե մա տու թյու նը: Ըստ էու-

թյան, Կույ սը բեր րիու թյան հա կա ռակն է... Ինչ ևէ, շատ հա ճե լի էր ձեզ 

հետ տպա վո րու թյուն ներ փո խա նա կե լը, և կր կին Ձեզ շնոր հա վո րում եմ 

Ձեր կա տա րած աշ խա տան քի առ թիվ: 

Ճիզ վիտ նե րը քա ղա քա վա րի, բայց սա ռը հրա ժեշտ տվե ցին: Անգ-

լիացի նե րի հետ հա մա կար ծիք չէին և ան հար կի չէին բա նա վի ճի Կույ սի 

պաշ տա մուն քի հետ կապ ված հին հա վա տա լիք նե րի շուրջ. մա նա վանդ 

մի կնոջ հետ, ով ան գլիական եկե ղե ցու հետ ևորդ էր:

Ավե լի ուշ Թո մա սը Կա րո լի նին բա ցատ րեց իրա վի ճա կը. 

- Նրանց վա խեց րել ես: Ճիզ վիտ նե րը կա թո լիկ հռո մեացի նե րի ամ-

րոցն են ու եր բեք չեն ըն դու նի քո մար տահ րա վե րը: Եթե ու զում ես մի 

ան կեղծ և ան կախ կար ծիք, ապա հարց րո՛ւ Ավ գուս տու սին, երբ այս կող-

մե րը վե րա դառ նա: Նա իր տե սու թյունն ու նի Աս տար տեի և բեր րիու թյան 

մա սին` կապ ված կու սու թյան հետ: Բանն այն է, որ կար ծես արու ի դերն 

ավե լորդ է: Խոս տո վա նի՛ր, որ ցան կա ցար նրանց հրահ րել, սա կայն 

նրանք չու զե ցին վե ճի մեջ մտ նել կնոջ հետ, այն էլ՝ բո ղո քա կան: Ինչևէ, 

ինձ հայտ նել են, որ մի նա մակ պետք է վերց նեմ Բեյ րու թում: Կար ծում 

եմ, որ այն ինձ ու ղար կել է Դո նալդ Պե տեր սո նը՝ Օքս ֆոր դի իմ դա սա-

խոս նե րից՝ պարս կա կան մշա կույ թի մաս նա գետ: Մի քա նի օր՝ Դա մաս-

կոս գնա լուց առաջ, նա կանց կաց նի այս տեղ, և կար ծում եմ, որ այս տե-

ղից մի գի տար շավ կկազ մա կեր պի դե պի Մի ջա գետ քի խոր քը: Ճիշտն 

ասած, մի քիչ նա խան ձում եմ նրան, բայց հի մա թերևս հար մար պա հ 

չէ: Այդ պես չէ՞: 

Կա րո լի նը քնք շան քով նայեց նրան՝ գի տե նա լով, թե իր ամու սի նը որ-

քան շատ էր երա զում այդ գի տար շա վին մաս նակ ցելու մասին.

- Ին չո՞ւ ոչ: Տե՛ս, այս տեղ ես լավ եմ ու հան գիստ: Բա քե րը մեզ կօգ նի, 

եթե Էթե լը կամ ես կա րիք ու նե նանք: Կար ծում եմ, որ քո ըն կեր Դո նալ դի 

հետ պետք է գնաս ու ծա նո թա նաս այդ տե ղան քին: Քեզ թույլ եմ տա լիս 

երեք ամիս, ամե նա շա տը՝ չորս: Քեզ կկա րո տեմ, բայց հաս կա նում եմ, թե 

դա որ քան կար ևոր կա րող է լի նել քեզ հա մար:

Թո մա սը չէր ու զում ցույց տալ, թե որ քան է ոգ ևոր ված:

- Իրո՞ք քեզ հա մար դժ վար չի լի նի: Չեմ կար ծում, որ հի մա ամե նա-

հար մար պահն է: Լավ, բո լոր դեպ քե րում այդ մա սին հե տո կխո սենք: 

Ոչ էլ գի տեմ, թե պրո ֆե սոր Պե տեր սո նին դուր կգա ինձ իր հետ տա նե-

լը, կամ գու ցե ջա նում է պահ պա նել պատ շա ճու թյան կա նոն նե րը: Շատ 

լավ գի տես, թե հե տա զո տող ներս եր բեմն որ քան նա խան ձախն դիր ենք 
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դառ նում: Այն պես է, որ երբ, ի վեր ջո, ու զում ենք փո րել տե ղան քը, կար-

ծես այն ինչ -որ առու մով մերն է, տի րա նում ենք ամեն ին չին՝ Հո մե րո սից 

սկ սած մինչև Դա րեհ և խե թե րից սկ սած մինչև ասո րի ներ... Բա ցի դրա-

նից՝ այդ մարդն իս կա կան իմաս տուն է, իսկ ես՝ ըն դա մե նը մի աշա կերտ: 

Կա րո լի նը կր կին ժպ տաց՝ հա մոզ ված, որ Թո մա սը եր ջա նիկ է այն 

երե խայի պես, ում էքս կուր սիայի գնալու թույլտվություն էին տվել: Այդ-

տեղ` Բիբ լո սում, կյան քը շատ հան գիստ էր, մար դիկ բա րի էին թվում: 

Նույ նիսկ գտել էին Պիեռ Գու րոյին` թո շա կի ան ցած ֆրան սիացի այ-

րի մի բժշ կի, ով շատ տա րի ներ Ֆրան սիայում ապ րե լուց հե տո ցան կա-

ցել էր վե րա դառ նալ Լի բա նան: Մի լավ ան ձնա վո րու թյուն էր և, ինչ պես 

նրանց էին ասել, հրա շա լի բժիշկ: Այդ ամե նից զատ՝ Բիբ լո սում ոչ մի 

բա նի պա կա սու թյուն չու նեին, մր գե րի և բան ջա րե ղե նի մա տա կա րա-

րումն ար տա սո վոր էր, ընդ որում՝ լավ գնով, մի սը՝ նույն պես, իհար կե՝ 

միայն այ ծի, գա ռան ու ժա մա նակ առ ժա մա նակ ուղ տի: Ինչ վե րա բե-

րում է ձկ նե ղե նին, ապա այն շատ առատ էր՝ սաղ մոն ներ, կա ղա մար ներ, 

ծո վա տա ռեխ ներ, տա փա կաձկ ներ, խխունջ ներ և մանր ծո վա խեց գե-

տին ներ... Դրանք միշտ թարմ էին և ծի ծա ղե լի գներ ու նեին: Եր կուսն էլ 

սի րում էին ձուկ ու տել, իսկ Բա քերն ար դեն հմուտ խո հա րար էր դար ձել:

Մո տա կա մե նաս տա նից նրանց այ ցի էին եկել եր կու մա րոն ճգ նա-

վոր ներ. ոչ թե քա րոզ չու թյան հա մար, այլ զուտ հե տաքրք րա սի րու թյու-

նից դրդ ված: Ճգ նա վոր նե րը նրանց նվի րե ցին ֆրան սե րեն Աստ վա ծա-

շունչ: Թո մասն էլ նվի րեց իր դոկ տո րա կան թե զի կա շե կազմ մի օրի նակ, 

իսկ Կա րո լի նը, չու զե նա լով հետ մնալ` Բաալ բե կի ավե րակ նե րից ջրա-

ներ կով ար ված մի քա նի նկար: Ճգ նա վոր նե րը գոհ ու բա վա րար ված 

գնա ցին:

Եր կու շա բաթ ան ց մե նա կյաց նե րը վե րա դար ձան մուգ մա զե րով, խե-

ցե ակ նո ցով մի մի ջա հա սակ, գու ցե հի սունն ան ց տղա մար դու ու ղեկ ցու-

թյամբ:  Նա ներ կա յա ցավ որ պես Նա գիբ Ազու րի՝ քրիս տո նյա մա րոն: 

Թևի տակ մի գիրք կար, որը նվի րեց Թո մա սին՝ գլու խը խո նար հե լով: 

Հրա տա րակ ված էր ֆրան սե րեն. «Le Reveil de la Nation Arabe dans LAsie 
Turque»: Մինչ Էթե լը հան գիստ խա ղում էր գոր գին, Կա րո լի նը թեյ մա-

տու ցեց: Բու խա րին վառ վում էր և շուրջն ըն տա նե կան մի ջա վայր ստեղ-

ծում: Ազու րին նախ քան խո սելն ան ձկո րեն շունչ քա շեց. 

- Պա րո՛ն Հար դինգ, եղ բայր նե րիս հոր դոր ներն են ինձ բե րել այս տեղ: 

Նրանք հա վա տաց րին, որ Բիբ լո սում մի ան գլիացի պրո ֆե սոր է ապ-

րում կնոջ և աղջ կա հետ: Կար ծում էի, թե կհան դի պեմ մի ծեր գի տու նի ու 
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զար մա ցել եմ, որ այս քան երի տա սարդ մար դու եմ ող ջու նում: 

- Ճշ մա րիտ է, ես ըն դա մե նը երե սուն տա րե կան եմ, սա կայն ամեն ևին 

չեմ հա վակ նում իմաս տուն լի նե լուն, ըն դա մե նը Օքս ֆոր դի պրո ֆե սո րի 

օգ նա կան եմ, ով ցան կա նում է առնչ վել իրա կա նու թյա նը: Գի տեք, երբ 

հա սա Բեյ րութ, ինչ -որ առու մով սի րա հար վե ցի այս երկ րին, այ նու հետև՝ 

այս գե ղե ցիկ ու հա մառ երի տա սարդ ան գլու հուն` Կա րո լի նին, իսկ հի մա 

մենք շատ ամուր ենք կապ ված, քան զի Էթե լը ծն վել է այս տեղ: Առայժմ 

մտա դիր չենք վե րա դառ նալ Անգ լիա: 

- Շատ լավ, շատ լավ: Իմաս տուն որո շում է, իմ սի րե լի՛ պրո ֆե սոր,- 

Ազու րին գո հու նա կո րեն հա մա ձայ նեց,- սա հյու րըն կալ և բարդ եր կիր է: 

Ինչ պես նկա տած կլի նեք, այս տեղ ապ րում են տար բեր ժո ղո վուրդ ներ, 

բո լո րի հա մար էլ տեղ կա, կա սեի առայժմ, քա նի որ ամեն բան փոխ վե լու 

է, ընդ որում՝ շատ ավե լի շուտ, քան սպա սում ենք: 

- Այո՛,- հաս տա տեց Թո մա սը,- ար դեն գլ խի ենք ըն կել: Ձեզ վս տա-

հեց նում եմ, որ մեծ հա ճույ քով կկար դանք Ձեր գիր քը, պա րո՛ն Ազու րի: 

Ես լսել էի Ձեր մա սին: Սա կայն ինձ հե տաքրք րում է այն, թե թուր քերն 

ինչ կար ծի քի են արաբ մա րոն նե րի զար թոն քի մա սին: Իրո՞ք դա ժո ղո-

վուրդ է և որքա՞ն խորն է «ք նած»: Մա րոն նե րը գի տե՞ն, որ պատ կա նում 

են արաբ ազ գին: 

- Սպա սե՛ք, խնդ րեմ,- Ազու րին բարձ րաց րեց ձեռ քե րը` փոր ձե լով 

կան խել հե տաքրք րա սեր պրո ֆե սո րի հար ցե րի տա րա փը,- եթե ինձ թույլ 

տաք, նախ կխո սեմ տի րող իրա վի ճա կի մա սին... Շատ հար ցե րում հա-

կա դիր եր կու մեծ հա մայնք նե րի միջև ան ցյալ դարն ընդ հա րում նե րի 

ժա մա նա կաշր ջան էր: Մենք քրիս տո նյա արաբ մա րոն ներ ենք: Ինչ պես 

գի տեք, Սուրբ Մա րո նը հին գե րորդ դա րի մի հա մեստ քրիս տո նյա մե նա-

կյաց էր, ճգ նա վոր, ով որո շեց ապ րել հե թա նո սա կան տա ճար նե րից մե կի 

ավե րակ նե րում: Մի սուրբ մարդ, ով գոր ծել է շատ հրաշք ներ, իսկ նրա 

աշա կերտ նե րին ան վա նել են մա րո նա կան ներ: Երբ մու սուլ ման նե րը 

նվա ճե ցին Սի րիան, նրանք ապաս տա նե ցին Սպի տակ լե ռան սպի տակ 

լան ջե րին: Այդ տեղ էլ ծն վեց Սուրբ Մա րո նի ժա ռան գոր դը` Հայ րա պետ 

մա րո նա կա նը: Նա մու սուլ մա նա կան խիստ ար մա տա կան աշ խար հում 

դար ձավ իր ժո ղովր դի` քրիս տո նյա նե րի պաշտ պա նը: Հե տո՝ XI դա րի 

վեր ջե րին, եկան խա չա կիր նե րը: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում միացանք 

Հռո մին: Շատ ավե լի ուշ՝ 1244 թվա կա նին, Երու սա ղեմն ըն կավ իս լա մի` 

օս ման մա մե լյուկ նե րի ձեռ քը: Կես դար առաջ՝ 1860 թվա կա նին, դրուզ-

նե րը քրիս տո նյա մա րոն նե րի սար սա փե լի կո տո րած արե ցին: Կհի շեք 

եվ րո պա ցի նե րի այ ցե րը, որ պես զի կան խեին մեր ոչն չա ցու մը: Հի մա 
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մենք ու նենք մի կար գա վի ճակ, որին քիչ ժա մա նակ է մնում, քան զի եկել 

է փո փո խու թյան պա հը: Ի՞նչ է լի նե լու... Երիտ թուր քե րի կող մից իշ խա-

նու թյան հաս նե լը, այդպես չէ՞: Գիտեք, ես ան ձամբ ճանաչում եմ Ջե մալ 

բեյին: Լավ ան ձնա վո րու թյուն չէ: Նրան չի կա րե լի վս տա հել: Վա խե նամ՝ 

ոչ էլ Թա լեաթին, առա վել ևս՝ Էն վեր փա շային: Ջե մալ բեյը՝ գեր մա նա-

ցի նե րի մեծ ազ դե ցու թյամբ, գե րա զան ցու թյան մար մաջ նե րով տարված 

ան հատ է: Թա լեաթ բեյն ար մա տա կան է, ան կոտ րում, ծայ րա հեղ ազ-

գայ նա մոլ, ով հա վա տում է Թու րա նի` առաս պե լա կան այն վայ րի գո յու-

թյա նը, որ տեղ սկիզբ է առել թուր քա կան ռասան, և չի վստա հում նրանց, 

ով քեր թուրք չեն: Ինչ վե րա բե րում է Էն վեր փա շային, ապա օս մա նյան 

ար քա յադս տեր հետ ամուս նա նա լը նրան խել քա հան է արել: Նոր հա-

րուստ է՝ բարձ րաշ խար հիկ, սնա պարծ շար ժուձ ևե րով: Երե քով կայս-

րու թյու նը կտա նեն կոր ծան ման: Նրանք այն եռյակն են, որ հա վակ նում 

են Կոս տանդ նու պոլ սում կամ, ինչ պես իրենք են պա հան ջում, Ստամ-

բու լում իշ խա նու թյան հաս նե լուն: Սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը՝ այժմ ազա-

տազրկված և առանց իշ խա նու թյան, իս կա կան մսա գործ էր, մի հրեշ, և 

լա վա գույնն այն է, որ նա այնտեղ ցմահ փակ ված մնա: Ինչ վե րա բե րում 

է նոր սուլ թա նին` Ռե շալ V-ի ն, ապա նա իս կա կան խա մա ճիկ է առանց 

գոր ծա դիր իշ խա նու թյան:

Նա գիբ Ազու րին մի պահ լուռ մնաց, այ նու հետև շա րու նա կեց:

- Դժ վա րին ժա մա նակ ներ են գա լիս, մա րո նա կան նե րիս դա չի վա-

խեց նում: Սուրբ Մա րո նը, ինչ պես միշտ, կշա րու նա կի հո գալ մեր մա սին: 

Խեղճ մար դը դրա նով իսկ բա վա կա նին աշ խա տանք ու նի անե լու: Շատ 

դա րեր ան ց արա բա կան մտա ծո ղու թյու նը կր կին ան կա խու թյուն է ձեռք 

բե րում: Արա բե րե նը հս կա յա կան տա րա ծաս փյուռ ժո ղովր դի լե զու է: 

Ժո ղո վուրդ, որը նվաճ վել է այ լա սեր ված կա ռա վա րու թյան տեր թուր քե-

րի և մի քա նի խար դախ տե րու թյուն նե րի կող մից, որոնք կա սեց րել են 

մեր առա ջըն թա ցը: Լսե՞լ եք «Լի բա նա նյան զար թոնք» -ի («El Nahda ul 

Lubnanye») մա սին: Միայն թուր քե րը չեն, որ «Միու թյուն և առա ջա դի-

մու թյուն» կո մի տեով ցան կա նում են փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց նել: 

Մենք նրանց չենք հա վա տում, չենք ցան կա նում նրանց միու թյու նը և չենք 

հա վա տում նրանց առա ջա դի մու թյա նը: Թուրք վա լի նե րը, օս ման կա ռա-

վա րիչ նե րը միշտ էլ արել են իրենց ասա ծի հա կա ռակն ու ասել իրենց 

մտա ծա ծի հա կա ռա կը: Սա կայն դա շու տով կփոխ վի: Գի տենք, որ հեշտ 

չի լի նի: Իս լա մը տի րա պե տում է արա բա կան աշ խար հին, սա կայն չենք 

կա րող մեկս մյու սին հաշ վի չառ նել: Մեզ միավո րում է ռասան, բայց 

ամե նից առաջ` լե զուն, մեր հի նա վուրց մշա կույ թը: Ան գամ գի տակ ցում 
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ենք, որ քրիս տո նյա արաբ ներս իրա կա նում կազ մում ենք փոք րա մաս-

նու թյուն: Նկա տի՛ ու նե ցեք, որ Ղու րա նը նե րա ռում է մարդ կանց բնո րոշ 

խառն ված քի մեծ մա սը: Այդ պատ ճա ռով էլ վա ռո դի հոտի պես տա րած-

վեց այն պես, ասես դրան էին սպա սում: Քրիս տո նյա արաբ ներս կա րող 

ենք հաս կա նալ և ըն դու նել այն, ինչ ասում է այդ Սուրբ գիրքն ան գամ 

մեզ հա մար: Մի օր կգա ամեն բան իր տե ղը դնե լու ժա մա նա կը: Ո՞վ չէ 

ինձ հետ հա մա կար ծիք՝ կա թո լիկ ներ, ուղ ղա փառ ներ, մա րո նա կան ներ, 

նույ նիսկ բո ղո քա կան ներ, մու սուլ ման սուն նի ներ և շիաներ, նաև ալա-

վի ներ, դրուզ ներ, քր դեր, սի րիացի ներ, Լեռ նային Լի բա նա նի մար դիկ, 

հրեաներ: Այո՛, նրանք նույն պես կուշտ են: Ահա դեռ այն տեղ մնում են 

Բուս տա նին, Քայ րա լա հը, Ռա բա թը, Արս լա նը, Ալ-Կա վա կի բին և շատ 

ու րիշ ներ,- Ազու րիի աչ քե րը խո սե լիս գնա լով ավե լի կրա կոտ ցոլ քեր էին 

ար ձա կում,- արաբ ժո ղովր դի զարթոնքը... Մի ժո ղո վուրդ, որը քնած է 

մնա ցել, սա կայն միշտ հպարտ՝ իր մշա կույ թով: Ահա վա սիկ թուր քա կան 

գի րը... մեր հիաս քանչ արա բա կան այ բու բե նով: Այն տեղ՝ Իս պա նիայում 

են գլուխ գոր ծոց նե րը: Ա՜հ, ինչ գե ղե ցիկ է Իս պա նիան՝ Կոր դո վան, Գրա-

նա դան, Սևի լյան: Աֆ րի կայի հյու սի սում՝ նույն պես... Հի մա պետք է դի-

մա կայենք իրա կա նու թյա նը: Ղայ րալ լա հը հրա շա լի է դա ար տա հայ տել. 

«Ա րաբ գա ղա փա րը վերս տին հա նել դա րե րի փո շու տա կից»: Ճշ մա րիտ 

է, որ իս լա մից շատ բան կա՝ կապ ված արաբ գա ղա փա րի հետ, սա կայն 

հու սով եմ, որ մեզ կա պո ղը կլի նի արա բին հա րի րը, այլ ոչ թե իս լա մը, 

հար գանքս մի կողմ, մեր ընդ հա նուր պատ մու թյու նը: Տե սե՛ք, պա րո՛ն 

Հար դինգ, արա բա կան երկր նե րը՝ արաբ նե րի հա մար, Քրդս տա նը՝ քրդե-

րի հա մար, Հա յաս տա նը՝ հայե րի: Ըն դու նենք, որ թուր քե րին մնում է 

Թուր քիան... Ես Լեռ նային Լի բա նա նում չեմ ծն վել, այլ Երու սա ղե մում, 

սա կայն լի նե լով մա րո նա կան՝ ինձ հա մա րում եմ տե ղա ցի: Իսկ հի մա 

լքե լու եմ Ձեզ: Պետք է վե րա դառ նամ մե նաս տան: Այն տեղ ինձ պահ-

պա նում են «Իթ թի հա դի» վտան գա վոր ու դա ժան ոս տի կա նու թյու նից: 

Թուր քե րին դուր չի գա այս ճա ռը: Նրանց ջար դե ցին Լե պան տո յում, ու 

հի մա վերս տին ջախ ջախ ման հոտ են առ նում: Տրի պո լի տա նիայում և 

Կի րե նաի կա յում ահա նրանց վրա հար ձակ վե ցին իտա լա ցի նե րը: Այն-

տեղ թշ նա մի չու նեին: Թուր քերը նրանց հա կա հար ված տալու ի վի ճա-

կի չե ղան: Ասում են, որ իտա լա ցի նե րի առջև մի ան կազ մա կերպ բա նակ 

էր, որն ավե լի շատ մտա ծում էր ինչ -որ բան ու տե լու, քան կռ վե լու մա-

սին: Իտա լա ցի նե րը նրանց վրա ինք նա թի ռից ռում բեր էին նե տում, իսկ 

թուր քե րը սար սա փա հար վա զում էին անա պա տի եղ նիկ նե րի պես: Հե-

տո նրանց վրա հար ձակ վե ցին Ռո դա սում՝ Դո դե կա նե սի ար շի պե լա գում: 
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Ար դիական պե տու թյան` Իտա լիայի պայ քա րը հին, շար քից դուրս եկած 

կայս րու թյան` Թուր քիայի դեմ: Դեռ Իբն Խալ դունն էր ասում, որ հզոր 

կայս րու թյուն նե րը կփո խա րին վեն... ու հա սել է Թուր քիայի այդ պա հը: 

Ցտե սությո՛ւն: Կր կին կտեսն վենք: Իս կա պես ինձ մեծ հա ճույք պատ ճա-

ռեց Ձեզ հետ ծա նո թա նա լը: Իսկ այդ հրա շա լի լի բա նան ցի աղջ նա կը՝ 

Ձեր երեխան, ապա գա յում ինչ էլ որ պա տա հի մեր ազ գին, կլի նի նրա մի 

մաս նի կը: Մեծ Լի բա նա նի մաս նի կը...

Ազու րին տնից դուրս եկավ եր կու մե նա կյաց նե րի ու ղեկ ցու թյամբ, ով-

քեր մինչ այդ ոչ մի ծպ տուն չէին հա նել: Թո մասն ան գամ կաս կա ծեց, թե 

նրանք արդյոք գիտեին ֆրան սե րեն: Դուրս նայեց: Ազու րին, որ քայ լում 

էր վճ ռա կան շար ժուձ ևով, շրջ վեց.

- Պա րո՛ն Հար դինգ, մոտ օրերս եկե՛ք մե նաս տան՝ մեզ տես նե լու: Ձեզ 

շատ եմ խնդ րում, մոտ է գտն վում, ըն դա մե նը երեք ժամ՝ սո վո րա կան 

քայլ քով, իսկ ձիով՝ մե կու կես ժամ: Ձեզ ծա նո թաց նե լու եմ մե կի հետ: 

Դուք ինձ մի այց պարտ եք մնում: Մնա՛ք բա րով: Շատ հա ճե լի էր: 

Երե կոն արագ վե րած վում էր մթն շա ղի, ու Կա րո լի նը դուրս եկավ՝ 

Էթե լին գիրկն առած, շա լով փա թաթ ված: 

- Սի րե լի՛ս, ինձ դուր է գա լիս այս տեղ: Այս եր կի րը հրա շա լի է, բայց 

ես վա խե նում եմ, որ մի բան հան կարծ չփ չաց նի այն: Մի տե սակ կան-

խազգա ցում ու նեմ: Բո լո րը խո սում են այն մա սին, որ մո տա լուտ է փո-

փո խու թյու նը: Դու նույն պե՞ս այդ կար ծի քին ես: 

Թո մա սը նրանց ուժ գին գր կեց.

- Կա րո լի՛ն, մենք ար դեն ընկղմ ված ենք այդ փո փո խու թյան մեջ, և 

թուր քե րը դա գի տեն: Այլևս չեն գնում հո ղեր, ան գամ էժան վա ճա ռում են 

իրենց ու նե ցած նե րը: Իրենց հետ տա նում են կա հույ քը և այն, ինչ որ կա-

րող են իրենց տնե րից տա նել Կոս տանդ նու պո լիս, Զմյուռ նիա: Լուռ հե-

ռա նում են Պա ղես տի նից, Սի րիայից, կա մաց-կա մաց գնում են ան գամ 

Լեռ նային Լի բա նա նի փոք րա թիվ թուր քե րը: Պաշ տո նյա ներն իրենց ըն-

տա նիք նե րն ու ղար կում են Թուր քիա: Սրանք սոսկ նշան ներ չեն, հե տա-

դար ձը բա ցառ վում է: Երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թյու նը դեմ է այս քա-

ղա քա կա նու թյա նը և հա վա նու թյուն չի տա լիս նրանց՝ ժա մա նա կից շուտ 

փա խուս տին` հա մա րե լով այն վատ և ոչ «թուր քա մետ»: Ակն հայտ է, որ 

մի բան փոխ վում է: Սա կայն մի՛ ան հանգս տա ցիր, մենք ճիշտ ու ղով ենք 

գնում: Տես նո՞ւմ ես, թե որ քան ան կեղծ են մեզ հետ: Այլևս չեն թաքնվում: 

Ազու րին՝ այդ եզա կի, հա մեստ ար տա քի նով մար դը, արաբ ազ գայ նա-

կա նու թյան գլ խա վոր առաջ նորդ նե րից է, և նրան լսե լու առիթ ու նե-

ցանք... Երբ հե ռա նում էր, ինձ հրա վի րեց մե նաս տան: Ցա վոք, կա նանց 

մուտքն այն տեղ ար գել ված է, քրիս տո նյա մա րոն ներ են, սա կայն ամե-
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նից առաջ` արաբ: Հի շո՞ւմ ես, թե քեզ ինչ պատ մե ցի առա ջին շա բաթ-

նե րի իմ փոր ձու թյան մա սին: Մի քա նի օրից կգ նամ: Ինձ հե տաքրք րում 

է, թե ի՞նչ են մտա ծում այդ մար դիկ... Նայի՛ր ծո վի վրա այս ան կրկ նե լի 

մայ րա մու տին: Ամ րոցն ասես ամեն կող մից լու սա վոր ված է: Կա խար դա-

կան մի բան է: Նայի՛ր Էթե լին, որ քան հրա պու րիչ է: Նա կհասց նի ապ րել 

բո լո րո վին այլ և շատ ավե լի լավ աշ խար հում, սա կայն տա րի ներ ան ց՝ 

մի օր, կարթ նա նա գի շե րը՝ գու ցե և հի շե լով այս պա հը, և չի իմա նա, թե 

երբևէ ապ րել է այդ պա հը, թե՞ մի չք նաղ երազ է եղել: 
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6. ԳԻ ՏԱՐ ՇԱՎ ԴԵ ՊԻ ՄԻ ՋԱ ԳԵՏՔ
 ՄԱՅԻՍ - ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ,  1912թ.

          

1912 թվա կա նի փետր վա րի կե սե րին իտա լա կան նա վա տոր մի ղը 

ռմբա կո ծեց Բեյ րու թը: Ան կաս կած, դա իտա լա-թուր քա կան պա տե րազ-

մի վրեժն էր: Քա ղա քա ցի նե րը վր դով ված էին: Իտա լա ցի նե րը շատ լավ 

գի տեին բեյ րութ ցի նե րի տե սա կե տը, և հնա րա վոր չէր հաս կա նալ այդ 

բար բա րո սու թյու նը: Ինչ խոսք, նյու թա կան մեծ վնաս ներ չպատ ճա ռե-

ցին. մի քա նի վնաս ված տներ, խա նութ ներ, նա վա հանգս տի կր պակ-

ներ, որոնց տա շեղ նե րը քա մին օդ էր բարձ րաց նում: Բայց և այն պես՝ 

տասնյակ արաբ նե րի ան դառ նա լի կո րուս տը հա մայն քին խո րը վշ տով 

հա մա կեց: Սա կայն այդ օրը տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պից ամե նա շա տը 

տու ժեց Իտա լիայի հե ղի նա կու թյու նը: Հռո մում այդ մա սին ավե լի ուշ 

իմա ցան, Վա տի կա նը պաշ տո նա կան բո ղոք ներ կա յաց րեց իտա լա կան 

կա ռա վա րու թյա նը: Փա րի զում մա մու լը դա ժան քն նա դա տու թյան են-

թար կեց ան պաշտ պան քա ղա քի այդ «ան հե թեթ ռմ բա կո ծու թյու նը»:

Մինչ դեռ Բիբ լո սում կյանքն ըն թա նում էր իր հու նով: Պրո ֆե սոր Դո-

նալդ Պե տեր սո նը, ըն տա նե կան հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված, 

ստիպ ված հե տաձ գեց իր ճա նա պար հոր դու թյու նը: 

Ոչ էլ Թո մա սը կա րո ղա ցավ մե նաս տան գնալ մինչև 1912 թվա կա նի 

գար նան վեր ջը: Էթե լը կարմ րուկ էր ըն կել, իսկ Կա րո լի նը կր կին հղիացել 

էր: Կեն սու նակ ոգ ևո րու թյամբ եր կուսն էլ շա րու նա կում էին ու սում նա սի-

րել նոր նա խագ ծե րը: Ար դեն նրանց բո լորն էլ ճա նա չում էին և՛ Բիբ լո սում, 

և՛ նրա շր ջա կայ քում: Թո մա սին վե րա բե րում էին որ պես «պ րո ֆե սո րի» և 

հա վա նու թյուն էին տա լիս ամ րո ցում և դրա շր ջա կայ քի ավե րակ նե րում, 

ցան կա ցած այլ վայ րում նրա կա տա րած պե ղում նե րին: Ին քը` Բիբ լո սի 

քա ղա քա պե տը, պարզ ասաց.

- Եթե պրո ֆե սո րը գտ նի որ ևէ կար ևոր բան, ապա բո լորն իրենց հա-

յացք նե րը կուղ ղեն այս տեղ: 

Ինչ վե րա բե րում էր թուր ք կա ռա վա րիչ նե րին, ապա նրանք որ ևէ 

խոչըն դոտ չէին հա րու ցում: Նույ նիսկ այն տե ղով ան ցնե լիս վա լին նրան 

ու շադ րու թյան ար ժա նաց րեց. եկավ ող ջու նե լու: Նա գա լիս էր Բեյ րու թից 

և Թո մա սին հրա վի րեց այն տեղ՝ իրեն այ ցե լե լու: Վա լին մի գեր թուրք էր` 

դուրս պր ծած փո րով, հաստ բե ղով, ճա ղատ և խու սա փող հա յաց քով: 

Այն տպա վո րու թյունն էր թող նում, ասես մշ տա պես հս կում էր իր շուրջ բո-

լո րը՝ կար ծես վա խե նա լով, թե մեկ նու մե կը թի կուն քից իր վրա կհար ձակ-
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վի: Սա կայն ընդ հա նուր առ մամբ շատ սր տա ռուչ էր Թո մա սի և հար գա-

լից՝ Կա րո լի նի հետ:

Վա լուն ու ղեկ ցում էր մի փոք րիկ շքա խումբ, որի կազ մում էր նաև մի 

երի տա սարդ գեր մա նա ցի հետ ևա կային սպա` կա պի տան Էռ նեստ ֆոն 

Լյու դեն դոր ֆը՝ Գլ խա վոր շտա բից Էրիխ Ֆրիդ րիխ Լյու դեն դոր ֆի զար-

մի կը: Թո մա սին այդ մա սին ասաց վա լու քար տու ղա րը՝ ոմն Քե մալ Մահ-

մուդ, ով այդ փաս տին կար ծես մեծ կար ևո րու թյուն էր տա լիս: Թո մա սը 

հա մոզ վեց, որ Ավ գուս տուս Նյու մա նի՝ թուր քա կան նո րաս տեղծ կա ռա-

վա րու թյան վրա գեր մա նա ցի նե րի աճող ազ դե ցու թյան մա սին պատ մա-

ծը լրիվ ճիշտ էր: Քար տու ղա րը` շփ վող և շա տա խոս մի մարդ, շատ ինք-

նա գոհ էր թվում և ժպ տա լով շա րու նա կեց շա ղակ րա տել:

- Այո՛, Բեյ րու թում նա վից իջել են գեր մա նա կան բա նա կի մի խումբ 

սպա ներ: Դի վա նա գի տա կան առա քե լու թյամբ են այն տեղ, խոսք կար 

այն մա սին, որ հնա րա վոր է՝ Վիլ հելմ II -ը կր կին այ ցե լի Բաալ բեկ և Պալ-

մի րա: Թուր քե րը գեր մա նա ցի նե րի և ավստ րիացի նե րի շատ լավ բա րե-

կամ ներն են: Իհար կե՝ նաև ան գլիացի նե րի և ֆրան սիացի նե րի... Գո նե 

ես այդ առումով կաս կած չու նեմ: Դույզն -ի նչ կաս կած չկա,- հաս տա տեց 

վա լու քար տու ղա րը` ցու ցադ րե լով իր ոս կյա ատամ նե րը, որոն ցից ցոլ-

քեր էին ար ձակ վում:

Թո մա սին իրոք տան ջում էր այն հար ցը, թե որ քան ժա մա նակ է 

մնում, որ կա տար վեր այն, ինչ ցն ցե լու էր ողջ աշ խար հը: Նույնն էր, ինչ 

փո թոր կի կան խազ գա ցու մը:

Ինչ վե րա բե րում էր կա պի տան Լյու դեն դոր ֆին, ապա նա լուռ էր 

մնում՝ զն նե լով ամեն ինչ, ար տա քուստ՝ ան կողմ նա կալ և շատ ան տար-

բեր, ասես զին վո րա կան ակա դե միայի զին պատ րաս տու թյան վար-

ժանք նե րին մաս նակ ցե լիս լի ներ: Վա լու քար տու ղա րը հպար տու թյան և 

հայ րե նա սի րու թյան խա ռը զգա ցու մով, բայց և հս տա կո րեն մեկ նա բա-

նեց առ կա իրա վի ճա կը՝ ասե լով, որ գեր մա նա ցի նե րը հետ նե րը բե րում 

են չա փագր ման ժա մա նա կա կից գոր ծիք ներ և կա ռու ցում նա վա հան-

գիստ ներ, ամ րոց ներ և այդ ժա մա նակ Կի լի կիայից մինչև Պորտ Սայիդ 

ավեր ված առափ նյա ճա նա պարհ ներն ու խճու ղի նե րը: Ասում էին, որ 

այդ ամե նը Լևան տի աշ խար հագ րա կան մեծ հան րա գի տա րան կազ մե-

լու հա մար է: Նման մի բան ժա մա նա կին Նա պո լեոնն իրա կա նաց րել էր 

Եգիպ տո սում13:

 Վա լին կա պի տա նի և Թո մա սի ու ղեկ ցու թյամբ այ ցե լեց ամ րոց: Թո-

մա սը նրան ֆրան սե րեն և գեր մա նե րեն ներ կա յաց րեց կառույցի պատ-

13 “Description de l´Egypte”, Institut d´Orient.  
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մու թյու նը և իր այն հա մոզ մուն քը, որ Բիբ լո սում հայտ նա գոր ծե լու դեռ 

շատ բա ներ կան: Այ նու հետև, արա րո ղա կար գի հա մա ձայն, վա լուն 

հրա վի րե ցին ճա շի: Մի քա նի թուրք զին վոր ներ վու շե մի մեծ վրան էին 

խփել, իսկ խո հա րար նե րը և մի քա նի օգ նա կան ներ բա ցօ թյա կրա կին մի 

եր կու գառ էին խո րո վում և թուր քա կան ճա շա տե սակ ներ եփում՝ տե ղի 

իշ խա նա վոր նե րին հրամց նե լու հա մար: Թո մա սին նույն պես հրա վի րե-

ցին, իսկ Կա րո լի նին՝ ոչ: Ճա շին ոչ մի կին չմաս նակ ցեց: Գի նի չմա տուց-

վեց, միայն՝ թեյ ու մա ճառ, թեև սե ղա նա կից նե րից շա տե րը քրիս տո նյա-

ներ էին: Թուր քե րը եր կա կի պահ վածք ու նեին. նրանք հա մոզ ված էին, 

որ վաղ թե ուշ հե ռա նա լու են: Խո սում էին այն մա սին, որ Բարձր դու-

ռը սնան կաց ման եզ րին է հայտն վել և ի վի ճա կի չէ իր գոր ծա կալ նե րին 

պա հել Սի րիայում ու Պա ղես տի նում: Այ դու հան դերձ, նկատ վում էին զո-

րագն դե րի տե ղա շար ժեր, զին վո րա կան վար ժանք ներ, սպա նե րի ժա մա-

նում և ռազ մամ թեր քի տե ղա փո խում, ինչ պես, օրի նակ, հրե տա նու ծանր 

մա սե րը, որոնք եր կա թու ղին բե րում էր մինչև Դա մաս կոս: 

Խո սակ ցու թյու նը շատ ավե լին էր, քան պար զա պես խոսք ու զրույց: 

Ի վեր ջո, պետք էր հաշ վի առ նել գեր մա նա ցի սպա նե րի և փոր ձա գետ-

նե րի այ ցե րը, ինչ պես նաև այն մարդ կանց ներ կա յու թյու նը, ով քեր այդ 

պա հին ուղեկ ցում էին վա լուն: Պետք չէր ան տե սել նաև վա լու՝ Թո մա սին 

հյու րա սի րե լու հրա վեր նե րը: Խո սակ ցու թյու նը, իհար կե, ըն թա նում էր 

քո ղարկ ված ժպիտ նե րով: Ճի՞շտ էր արդյոք, որ կայ սրը վե րա դառ նա լու 

էր իր ժա ռան գորդ ար քա յազ նի հետ. կար ծես դրա հա մար պա հը հար-

մար չէր, սա կայն նա միայն ցան կա նում էր իր ան տա րա կույս աջակ ցու-

թյու նը հայտ նել Կոս տանդ նու պոլ սի նոր կա ռա վա րու թյա նը: 

Մի քա նի օր ան ց տեղ հա սան տե ղան քա գիր նե րը: Ին ժե ներ նե րի խմբի 

պե տը լեյ տե նանտ Հայն րիխ Ման հեյմն էր՝ քա ռա սու նին մոտ մի ինք-

նամ փոփ բեռ լին ցի, ով առա ջին հեր թին Կոն րա դի` մա րոն քրիս տո նյայի 

մթե րային խա նու թից գնեց մի արկղ գի նի: Տե ղան քա գիր ներն աշ խա տե-

ցին մեծ նվի րու մով և գեր մա նա ցի նե րին հա տուկ բծախնդ րու թյամբ: Հե-

տո՝ երե կո յան, հար բե ցին, սա կայն հա ջորդ օրը, հենց որ լույ սը բաց վեց, 

վե րա դար ձան իրենց գոր ծին: Այդ պի սի առօ րյայով աշ խա տե ցին նաև 

հա ջորդ օրե րին: Թո մա սը, ան շուշտ, հա մոզ վեց, որ գեր մա նա ցի նե րը մեծ 

աշ խա տանք են կա տա րում: Նա նույն պես մեծ քայ լե րով առաջ գնա-

ցած կլի ներ, սա կայն իր թի մը` Բա քերն ու նոր օգ նա կա նը` Մու համ մեդ 

ալ-Մե դի նին, նրանց զի ջում էին իրենց ոչ բա վա րար փոր ձով և դան դաղ 
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առաջ խա ղաց մամբ: Մինչ դեռ գեր մա նա ցի նե րին ըն դա մե նը եր կու ամիս 

պետք եղավ, որ պես զի իրա կա նաց նեն հրա շա լի նա խագծեր, որոնք ոչ 

մի առն չու թյուն չու նեին Բո նա պար տի իմաս տուն նե րի քա ղա քա ցիական 

աշ խա տան քի հետ: Հա վա նա բար այդ նա խագ ծե րը զին վո րա կան պլան-

ներ էին, քա նի որ թուր քերն ու գեր մա նա ցի նե րը նա խա պատ րաստ վում 

էին ողջ առափ նյա հատ վա ծի պաշտ պա նու թյա նը՝ սկ սած Պա ղես տի նի 

Մոն տե Կար մե լոյից մինչև թուր քա կան սահ մա նը: Թո մա սին դա տա րօ-

րի նակ չթ վաց. չէ՞ որ դրա մա սին շա րու նակ խո սում էին վեր ջին ամիս-

նե րին և, բա ցի դրա նից, ամեն ինչ շատ անա մո թա բար և ան թա քույց էին 

անում: Մտա ծեց, որ գու ցե նրանց ձեռն տու էր, որ այդ աշ խա տանք նե րի 

մա սին լու րե րը տա րած վեն:

Մի առավոտ լեյ տե նանտ Ման հեյ մի հետ Թո մա սը վի ճա բա նու թյուն 

ու նե ցավ. իր օգ նա կա նը` ալ-Մե դի նին՝ մի աչ քը կապ տած և շր թուն քը 

պատռ ված ու արյու նա ծոր, հա սավ այն վրա նը, որտեղ աշխատում էր 

Թո մա սը: Սկզ բում ասաց, որ ըն կել է փոր ված խրա մատ նե րից մե կի մեջ, 

սա կայն երբ Թո մա սը պն դեց, ասաց, որ գեր մա նա ցի ներն իրեն ծե ծել 

են: Թո մա սը նրան զայ րա ցած հարց րեց, թե որն է այդ պի սի ագ րե սիայի 

պատ ճա ռը:

- Լավ,- ալ-Մե դի նին դեռ փոր ձում էր թաքցնել պատճառը,- նրանք 

ասում են, որ մենք խո չըն դո տում ենք իրենց աշ խա տանք նե րը, և միայն 

իրենց` գեր մա նա ցի նե րին է հո ղը փո րե լու և պե ղում ներ իրա կա նաց նե լու 

իրա վունք տր ված, իրենք են` գեր մա նա ցի նե րը և որ... 

Այդ մարդն ասես ամո թից չէր ցան կա նում մինչև վերջ պատ մել տե ղի 

ու նե ցա ծը:

- Ի՞նչ...,- Թո մա սը չէր ուզում որ ևէ խն դիր ու նե նալ պրու սա ցի զին վո-

րա կան նե րի հետ, սա կայն եր բեք թույլ չէր տա, որ ստո րաց նեն ու ծե ծեն 

իր մարդ կանց,- ի սեր Աստ ծո, ասա՛, քեզ ի՞նչ են ասել:

- Լավ, պա րո՛ն: Լեյ տե նանտն ասաց, որ իր կար ծի քով՝ բո լոր 

անգլիացի նե րը պետք է դժոխք գնան: Այդ ժա մա նակ էլ ես նրան պա-

տաս խա նե ցի, որ նա չէր հա մար ձակ վի այդ բա նը Ձեզ ասել ու այդ պա-

հին էլ հար վա ծեց ինձ: Բայց հա մա րյա էլ չի ցա վում,- Մուհամմեդը կռ վի 

մեջ ընկ նե լու ցան կու թյուն չու ներ,- չար ժե, պա րո՛ն: Հայրս ասում է, որ 

բո լոր գեր մա նա ցի նե րը քա ռա կու սի գլուխ ներ են:

- Հնա րա վոր է, որ հայրդ իրա վա ցի է,- Թո մասն ափե րից դուրս էր 

եկել,- սա կայն չեմ կա րող հան դուր ժել, որ գան այս տեղ, որ տեղ մենք 

ամիս ներ շա րու նակ նա խագ ծեր ենք մշա կում, և դրան ավե լաց րած`  քեզ 

ծե ծեն: Այդ լեյ տե նան տին դեռ կա սեմ ասե լիքս, ու գու ցե և նրան ժա մա-

նա կա վո րա պես բռ նեն:
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 Թո մա սը զգաց, որ արյու նը եռում էր, ու փոր ձեց ինքն իրեն տի րա պե-

տել: Թամ բեց ձին ու հաշ վի չառ նե լով իր օգ նա կա նի զգու շա ցում նե րը՝ 

քա ռատ րոփ վար գով ուղղ վեց դե պի գեր մա նա ցի նե րի ճամ բար: Կի րակ-

նօ րյա առա վոտ էր, և նրանք չէին աշ խա տում: Լեյ տե նանտ Ման հեյ մը, 

լսե լով ձիու տեղ հաս նե լը, դուրս եկավ վրա նից.

- Ի՞նչ է պա տա հել, պա րո՛ն Հար դինգ: Որ ևէ խն դի՞ր ու նեք գեր մա նա-

կան բա նա կի հետ: 

Ակն հայտ էր, որ այդ մար դը դույզն -ի նչ չէր զղ ջա ցել իր արար քի հա-

մար: Թո մա սը որո շեց զուսպ ան դրա դառ նալ նրա վար վե լա կեր պին.

- Լսե՛ք, լեյ տե նա՛նտ: Դուք այդ հա մազ գես տը կրե լուն ար ժա նի չեք: 

Սպան պար տա վոր է ցան կա ցած իրա վի ճա կում իրեն տի րա պե տել: 

Դուք ծե ծել եք ան պաշտ պան մար դու՝ չա րա շա հե լով Ձեր դիր քը, և եթե 

հա մոզ ված եք, թե Ձեր ասած բա ռերն ինձ կվի րա վո րեն, ապա ասեմ, որ 

վի րա վո րում է ոչ թե նա, ով ու զում է, այլ նա, ով կա րող է: Բա րի՛ եղեք Ձեզ 

հե ռու պա հել իմ ծա ռայող նե րից, եթե՝ ո՛չ, ապա զղ ջա լու լուրջ պատ ճառ-

ներ կու նե նաք: Հարկ չեմ հա մա րում Ձեր վար քագ ծից բո ղո քել կա պի-

տան Լյու դեն դոր ֆին: Այն պես որ՝ հան գի՛ստ եղեք:

Ին ժե ներ նե րի խմ բի պե տից, չնա յած ան պա տեհ ժա մին, ալ կո հո լի 

հոտ էր փչում: Այդ մար դը, Թո մա սի կար ծի քով, խմիչ քի հետ կապված 

լուրջ խն դիր ու ներ: 

- Անի ծյա՛լ ան գլիացի ներ... Ձեզ թվում է, թե աշ խար հի տե րերն եք, 

այ նինչ ըն դա մե նը պոռ նի կի զա վակ ներ եք: Եթե հա մար ձակ վեք ձիուց 

իջ նել, Ձեզ մի լավ կքո թա կեմ: Թշ վա ռա կա՛ն...

Թո մասն այն մարդ կան ցից չէր, որ վա խե նար, թեև սկզ բուն քո րեն 

եր բեք բռ նու թյան չէր դի մում: Այ դու հան դերձ, Օքս ֆոր դում ու սա նե-

լիս զբաղ վել էր բռնցքամարտով ու բա վա կա նին ցու ցադ րա բար իջավ 

ձիուց: Լեյ տե նանտ Ման հեյ մը կա տա ղո րեն նետ վեց նրա վրա, սա կայն 

Թո մա սը խույս տվեց՝ միաժա մա նակ աջ ձեռ քով հար վա ծե լով նրա ծնո-

տին: Ավե լին անե լու հարկ չե ղավ: Ման հեյմն ամ բողջ հա սա կով փռ վեց 

գետ նին, իսկ Թո մա սը ոտ քի վրա սպա սում էր նրա պա տաս խա նին, որն 

այդ պես էլ չե ղավ ոչ միայն լեյ տե նան տի, այլև նրա մարդ կանց կող մից, 

ով քեր դուրս էին եկել վրան նե րից և լուռ հետ ևում էին իրադ րու թյա նը: 

Թո մա սը հե ծավ ձին, և մինչ իր հա կա ռա կոր դը կա տար վա ծից ապ-

շա հար և դժ վա րու թյամբ ուղղ վում էր, նրան կր կին զգու շաց րեց. 

- Լեյ տե նա՛նտ, հան գի՛ստ թո ղեք իմ մարդ կանց: Ձեզ դար ձյալ 

չկրկնեմ դրա մա սին: Մնա՛ք բա րով:

 Քիչ ան ց գեր մա նա ցի նե րը չք վե ցին: Գի շե րը հա վա քե ցին վրա նները, 
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և ամեն ինչ նո րից այն պես էր, կար ծես նրանք եր բեք այդ տեղ չէին եղել: 

Այդ մե կը՝ աղ բը, այո՛, թա ղե ցին հո ղում և մաք րե ցին ողջ հարթ տա րած-

քը: Իրենց հետ ևից ոչ մի հետք չթո ղե ցին: Թո մա սը մտա ծեց, որ պա տե-

րազ մում ան գլիական զոր քե րը, ան կաս կած, ավե լի դի մաց կուն են, սա-

կայն, ինչ խոսք, ոչ այն քան բա րե խիղճ և կար գա պահ, որ քան այդ գեր-

մա նա ցի նե րը: 

Ա մառ վա վեր ջին վեր ջա պես եկավ պրո ֆե սոր Դո նալդ Պե տեր սո-

նը՝ վաթ սուն հին գին մոտ մի տղա մարդ, նի հար և թուխ, ֆի զի կա պես լավ 

պահ պան ված: Շատ հե տաքրքր վեց Թո մա սի կա տա րած աշ խա տանք-

նե րով, սա կայն շա րու նակ կրկ նում էր, որ հնա րա վո րինս շուտ ու զում է 

գնալ Դա մաս կոս: Երու սա ղե մում, որ տե ղից նոր էր եկել, խոսք էր եղել այն 

մա սին, որ թուր քե րը ցան կա ցած պա հի կա րող են ար գե լել Սի րիա մուտ ք 

գոր ծե լը: «Ձայն բազ մաց»-ն էր (vox populi), որը շատ արաբ նե րի մղում 

էր տար բեր` քիչ, թե շատ գաղտ նի այն միու թյուն նե րին ան դա մակցե լուն, 

որոնց նպա տակն օս մա նյան ղե կա վա րու թյան առջև խո չըն դոտ ներ հա-

րու ցելն էր: Ի պա տաս խան` թուր քե րը դժ վա րեց րին արաբ բնակ չու թյան 

շար ժը և կի րա ռե ցին այլ՝ ավե լի վայ րագ և ուղ ղա կի մի ջոց ներ. օրի նակ՝ 

այն, որ արաբ ներն իրենց բնա կա վայ րե րից առանց ան ցագ րի չկա րո-

ղա նան տե ղից տեղ շարժ վել: Արաբ նե րի հա մար դա ստո րա ցու ցիչ էր: 

Ի վեր ջո, «ա րաբ» բա ռը նշա նա կում է քոչ վոր: Ու զած պա հին նրանք 

միշտ գնա ցել, եկել էին երկ րի բարձ րա դիր ու ցած րա դիր տա րածք նե րը, 

և թուր քե րի քայ լը շա տե րի հա մար տն տե սա կան լուրջ հար ված էր: 

Այդ ամ բողջ ժա մա նակ Պե տեր սո նը չէր սպա սում, որ վեր ջում մի 

տխմար որո շում կխան գա րի իր աշ խա տան քի ավար տին: Նա, բա վա-

կա նին նյար դայ նա ցած, իրա վի ճա կը հետ ևյալ կերպ բա ցատ րեց Թո մա-

սին.

- Մեր դրու թյու նը բա վա կա նին լուրջ է: Ինձ Մի ջա գետ քում ան հրա-

ժեշտ է մնալ առն վազն վեց ամիս, իսկ իրադ րու թյունն այն պի սին է, որ 

չգի տեմ՝ դար ձյալ կու նե նամ այդ հնա րա վո րու թյու նը... Ար դեն մի քիչ մեծ 

եմ ու այս գի տար շա վին շատ տա րի ներ եմ պատ րաստ վել: Ի վեր ջո, աշ-

խար հում դրա պես վայր չկա: Կու զե նայի՞ք ինձ ըն կե րակ ցել մինչև այն-

տեղ:

 Թո մա սը գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց՝ իմա նա լով հան դերձ, 

որ պետք է ասեր՝ ո՛չ, չնայած եր կար ժա մա նակ սպա սել էր այդ հրա վե-

րին:

- Լավ,- Պե տեր սոնն ու զում էր ամեն ինչ հս տա կեց նել,- եթե այդ պես 

է, ու րեմն շու տով կա նենք այս պես: Եկող ամիս Դա մաս կո սի ճամ փան 
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կբռ նենք: Այդ քա ղա քում կմ նանք այն քան ժա մա նակ, որ քան ան հրա-

ժեշտ լի նի պե ղում նե րի հետ կապ ված ան գամ ամե նա փոքր ման րու քը 

պատ րաս տե լու հա մար: Այն տեղ կհան դի պենք Հա սան Աբու Մու ֆայի 

հետ: Այդ տի պը վայե լում է ամեն ինչ հայ թայ թո ղի համ բավ: Հու սով եմ, 

որ գեր մա նա ցի նե րը նրա հետ պայ մա նա գիր չեն կն քել: Բեռ լի նի թան-

գա րա նը ցան կա նում է ու նե նալ ամե նա լավ ցու ցան մուշ նե րը, բայց դեռ 

վաղ է, որ կա րո ղա նա հա մե մատ վել Բրի տա նա կան թան գա րա նի հետ: 

Դրա նում հա մոզ ված եմ:

Պ րո ֆե սոր Պե տեր սո նը տա րի ներ ի վեր հրա շա լի կար ծիք ու ներ Թո-

մա սի մա սին և նրան հի շում էր որ պես իր լա վա գույն սա նե րից մե կին: 

Երբ իմա ցել էր, որ նա Բիբ լո սում է, որո շել էր գնալ այն տեղ և նրան հա-

մո զել, որ իրեն ու ղեկ ցի: Չէր ու զում ըն դու նել, սա կայն ար դեն տա րիքն 

առել էր, եր բեմն գլ խապ տույտ էր ու նե նում, գնա լով շոգն ավե լի էր նրան 

նե ղում: Անհ րա ժեշտ էր, որ երի տա սարդ արյուն նե րար կեր իր գի տա-

կան ար շա վախմ բին, իսկ դրա հա մար Թո մաս Հար դին գը բո լոր տվյալ-

ներն ու ներ: Բա ցի դրա նից՝ Թո մա սին տա նե լը նաև ֆի նան սա կան լուրջ 

խնայո ղու թյուն էր այն առու մով, որ ստիպ ված չէր լի նի Լոն դո նից Մի-

ջա գետք հրա վի րել մեկ այլ օգ նա կա նի: Նրան շատ էին հե տաքրք րում 

Մի ջա գետ քի պե ղում նե րը, բայց շատ հո ռե տես էր տա րա ծաշր ջա նում 

ձևա վոր վող քա ղա քա կան իրա վի ճա կի առն չու թյամբ: Ոչ ոք չէր կա րող 

կան խա տե սել կա տար վե լի քը: Հենց իրենք` Բիբ լո սի արաբ կամ քրիս-

տոնյա գյու ղա ցի նե րը հաս տա տում էին. 

- Ոչ մի լավ բան, պա րո՛ն, ոչինչ:

 Դա րեր շա րու նակ թուր քե րի կա ռա վա րու մը նրանց դարձ րել էր վա-

տա տես: Ամեն ան գամ, երբ այն տեղ հաս նում էր որ ևէ օրենք կամ հրա-

ման, դրանք հար կե րը բարձ րաց նե լու կամ մի նոր հարկ ավե լաց նե լու 

վե րա բե րյալ էին: Ահա թե ին չու Սի րիայի բնա կիչ ներն ատե լու թյամբ էին 

լց վում օս ման հար կա հա վաք նե րի հան դեպ:

 Մի քա նի օր ան ց Թո մա սը պրո ֆե սոր Պե տեր սո նին առաջարկեց, որ 

միասին մա րո նա կան մե նաս տան այցելեն: Պետք է հա տու ցեր Ազու-

րիի՝ ամիս ներ առաջ կա տա րած այ ցի «պարտքը»: Բա ցի դրա նից՝ նրան 

հե տաքրք րում էր այդ վայ րը: Պրո ֆե սո րը նույն պես հե տաքրք րու թյուն 

էր ցու ցա բե րել: Մե նաս տանն այն քան էլ մոտ չէր, որ քան վս տա հեց րել 

էր Ազու րին. ձիու արագ վար գով և առանց կանգ առ նե լու՝ եր կու ժա մից 

ավե լի, սարն ի վեր ճա նա պարհն էլ շատ հոգ նե ցու ցիչ էր գրաստ նե րի 

հա մար: Նրանց բե րա նից փր փուր էր թափ վում, զա ռի վեր ու ղին հաղ թա-

հա րե լու հա մար ուժ գոր ծադ րե լուց ահա վոր քրտ նում էին, շր թունք նե րը՝ 
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դող դո ղում: Մա ցա ռուտ նե րից հե տո սկս վե ցին եղև նու ան տառ նե րը, մի 

քա նի սը՝ շլա ցու ցիչ տես քով: Տե սա րա նը ցն ցող էր, մա նա վանդ՝ այդ օրը, 

երբ ջինջ ու վճիտ մթ նո լոր տը թույլ էր տա լիս հս տա կո րեն տես նել քսան 

մղոն հե ռա վո րու թյան վրա: Նույ նիսկ ին քը` Պե տեր սո նը, որ միայն իր 

պե ղում նե րի ծրագ րե րի հան դեպ էր ոգ ևո րու թյուն ցու ցա բե րում, ան չափ 

հուզ վել էր.

- Այո՛, կինս սո վոր էր ինձ հետ ճա նա պար հոր դելուն: Եր կու տա րի 

առաջ մա հա ցավ մի պա տա հա րից` Սու ռե յում ձիուց ընկ նե լուց: Նա մեծ 

հա ճույք կս տա նար այս ամե նից: Գի տե՞ք՝ ինչ եմ մտա ծում, որ նրա հի-

շա տա կին լա վա գույն հար գան քի տուրք մա տու ցե լը կլի ներ ոչ մի վայր-

կյան չկորց նե լը: Այն պես որ՝ գնանք այդ օրհ նյալ մե նաս տա նը, տես-

նենք, թե մեզ ինչ կպատ մեն մա րոն ճգ նա վոր նե րը: 

Ե ռան դուն խթա նե ցին ձիերը և շա րու նա կե ցին սարն ի վեր: Արա-

մե րեն մի քա նի ցու ցա նակ ներ մերթընդմերթ նշում էին, որ ճիշտ ու ղիով 

են գնում, և դա մինչ այն պա հը, երբ արա հե տի վերջում նրանց առջև 

հառ նեց մե նաս տա նը` մայ րի նե րով քո ղարկ ված, ձո րապռն կին՝ կար ծես 

մար տահ րա վեր նե տե լով ցած րիկ ամ պե րին, որոնք թեթև, սպի տակ քու-

լա նե րով սա հում էին ցած ու մի ակն թար թում ան հե տա նում:

- Պաշտ պա նու թյան հա մար կա տա րյալ մի վայր է,- նկա տեց Պե տեր-

սո նը, ով ժա մա նա կին բա նա կի հա մար աշ խա տանք ներ էր իրա կա նաց-

րել,- և հարկ է ասել՝ անա ռիկ մի տեղ: Լավ, գնանք այն տեղ:

 Մո տե նա լիս հան դի պե ցին մե նաս տան վե րա դար ձող եր կու մե նա-

կյա ցի, ով քեր կուչ էին եկել ու սե րին առած ցա խի մեծ կա պե րի տակ: 

Դար պա սը բաց էր, Թո մասն ու Պե տեր սո նը ներս մտան՝ ձիերին, սան-

ձա փո կե րից բռ նած, իրենց հետև նե րից տա նե լով:

 Կո պիտ ար տա քի նով վա նա կան դռ նա պա նը նրանց ող ջու նեց արա-

բե րեն «Սուրբ Ավե Մա րիա» -ո վ.

- Եկել եք այ ցի հայր Պրիորի՞ն: 

Եր կուսն էլ հա մա ձայ նե ցին՝ առանց թաքց նե լու թույլ ժպի տը: Այն 

զգա ցո ղու թյունն էր նրանց հա մա կել, որ դա րե րով հետ են նա հան ջել:

 Շի նու թյու նը քա րից էր, աղյու սից և ձեռ քով պատ րաստ ված կղ մինդ-

րից, մայ րու՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում սևա ցած մեծ գե րան նե րից: Սպա-

սե ցին մի սրա հում, որը կա հա վոր ված էր վեց աթո ռով և մի սե ղա նով` 

նույն պես պատ րաստ ված մայ րուց, պա տին էլ Սուրբ Մա րո նի հնա գույն 

կտավն էր, որ տեղ նա ցու ցա մա տով ցույց էր տա լիս եր կին քը. մի ոչ մե-

ծար ժեք և բա վա կա նին պար զա միտ, բյու զան դա կան ոճով նկար: Հայր 

Պրիորն ան մի ջա պես եկավ՝ արագ քայ լե լուց հուզ ված, նրանց հետ խո-
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սեց ֆրան սե րեն՝ տեղ-տեղ ար տա բե րե լով ան գլե րեն ար տա հայ տու-

թյուն ներ: 

- Ա՜հ, այո՛, ան գլիացի նե րը... Որ քան ժա մա նակ է՝ ձեզ ան համ բեր 

սպա սում ենք: Ձեր բախ տը բե րել է. պատ րիար քը՝ Էլիաս Հոայեկ դե Հիլ-

տան մեզ հետ է: Եկե՛ք: Ձեզ կներ կա յաց նեմ նրան:  

Ակն հայտ էր, որ այդ մար դը լավ չէր տի րա պե տում ան գլե րե նին, սա-

կայն ցան կա նում էր հա ճո յա նալ նրանց: Ան ցան դա րե րի ըն թաց քում 

մաշ ված քա րե րով  պատված ու սյու նա զարդ բա կով: Տպա վո րու թյունն 

այն պի սին էր, որ ամեն բան հնա գույն էր: Մե նա կյաց նե րի սքեմ նե րը հա-

զար ան գամ կար կատ ված էին, քրքր ված և մաշ ված: Թո մա սը վեր ևից 

սուր ճղճ ղոց ներ լսեց. եր կու ար ծիվ ներ խորհր դա վո րու թյամբ թևա ծում 

էին մե նաս տա նի գլ խին:

 Պատ րիար քը նրանց սպա սում էր՝ նս տած հան դի սա վոր արա րո ղու-

թյուն նե րի աթո ռին` գեղջ կա կան մի բազ կա թոռ` վրան տար բեր մե ծու-

թյան խա չեր փո րագր ված: 

- Օրհ նյա՛լ լի նեք: Ինձ զգու շաց րել էին, որ մեզ այ ցե լե լու են անգլիացի 

պրո ֆե սոր ներ: Բա րի՛ գա լուստ մեր մե նաս տան: Լա՞վ է ան ցել ձեր ճամ-

փոր դու թյու նը: Ու րախ եմ: Պետք է ասեմ, որ մենք սա ներն ենք «Ecclesia 

Maronitarum» -ի՝ հիմ նադր ված Սուրբ Մա րո նի կող մից, և, ինչ պես ձեզ 

հայտ նի է, դեռևս խա չա կիր նե րի ժա մա նա կաշր ջա նից մենք լիովին ան-

դա մա կից ենք Հռո մի կա թո լիկ եկե ղե ցուն: Ես Ան տիոքի և Ար ևել քի ողջ 

մա րո նա կան նե րի պատ րիարքն եմ: Այս հնա գույն կտավ նե րը ներ կա-

յաց նում են Սուրբ Մա րո նից հե տո մեր գլ խա վոր սր բե րին՝ Սուրբ Հով-

հան նես Մա րո նին, Նի մա թուլ լա ալ-Մար դի նին, Ռաֆ կա Չո բո ֆին, Չար-

բել Մակ լու ֆին: Սա Ջու բայի, այ սինքն՝ Բիբ լո սի թեմն է, ու հի մա ես այս 

եկե ղե ցու խո նարհ ծա ռան եմ: Թո՛ւյլ տվեք, որ ձեզ մի փոք րիկ նե րա-

ծա կան ներ կա յաց նեմ: Այս գե ղա տե սիլ վայ րում շատ դա ժան պատ մու-

թյուն ենք ու նե ցել և մեզ հա մա րում ենք Լեռ նային Լի բա նա նի օրհ նյալ 

հո ղի զա վակ ներ: Հի մա կու տակ վում են փո թոր կա բեր քա մի ներ, և որ-

պես զի մեր ժո ղո վուր դը դի մա կայի դրանց, կօգ նենք, ին չով կա րող ենք: 

Քրիս տո նյա լի նեն, թե մու սուլ ման. հի մա դա երկ րոր դա կան է: Արաբ ներ 

ենք, խո սում և մտա ծում ենք արա բե րեն, թեև մեր ծե սե րն արա մե րեն են: 

Գի տեմ, որ Դուք,- պատ րիար քը դի մեց Թո մա սին,- ծա նոթ եք Ազու րիին: 

Նա մեր՝ առա վել աչ քի ընկ նող առաջ նորդ նե րից է: Ձեզ ան կաս կած ծա-

նոթ է «Լի բա նա նի զար թոն քը»: Սա կայն կան նաև այլ միու թյուն ներ: Մի 

քա նիսն ար դեն կա տա րել են իրենց առա քե լու թյու նը, ինչ պես, օրի նակ, 

«Ալ-Քահթամիան»: Նրա հիմ նա դիր նե րը` Ազիզ ալ-Մաս րին և Սա լիմ ալ- 
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Յա զա հի րին, փոր ձե ցին կա պեր հաս տա տել երիտ թուր քե րի հետ: Դա 

չկա յա ցավ, և մե րոն ցից մի քա նի սը մնա ցին ճա նա պար հին՝ որ պես հե-

րոս ներ: Լսած կա՞ք «Ե րի տա սարդ արաբ ներ» կազ մա կեր պու թյան մա-

սին: Մենք այն ան վա նում ենք «Ալ-Ֆա թաթ»: Հիմ նադր վել է Փա րի զում: 

Էլ ու րիշ որ տե՞ղ: Մի թերթ են հրա տա րա կում Բեյ րու թում` «Ալ-Մու ֆիդ»: 

Գի տեմ, որ Փա րի զում պատ րաստ վում են հա մա գու մա րի, սա կայն օս-

ման նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար մեզ ան հրա ժեշտ է Լեռ նային Լի բա-

նա նի և Սի րիայի ճյու ղե րի միացու մը: Սա կայն շատ ավե լի կազ մա կեր-

պու թյուն ներ կան, որոն ցից մեր գա ղա փա րա խո սու թյանն ամե նա մոտ 

կանգ նա ծը թերևս «Բա րե փո խա կան միու թյունն» է: Իմ իրա զե կիչ նե րը 

գո վա բա նում են Ազիզ ալ-Մաս րիին՝ բա նա կի մի սպայի, ով մաս նակ ցել 

է Կի րե նաի կայից թուր քե րին դուրս մղե լու պայ քա րին: Այդ տեղ նույն պես 

սկս վել է խու ճա պը, թեև գեր մա նա ցի նե րը պա հան ջում են, որ թուր քե րը 

մնան իրենց տե ղե րում: Չեն ու զում թա փուր իշ խա նու թյուն, որ հան կարծ 

այն չբռ նա զավթ վի ձեր` բրի տա նա ցի նե րի կամ ֆրան սիացի նե րի կող-

մից... Սա կայն դա թերևս ան խու սա փե լի է: Այդ իսկ պատ ճա ռով ցան-

կա նում էի ձեզ հետ զրու ցել: Ձեզ, պա րո՛ն Պե տեր սոն, սպա սում էինք 

ան համ բեր և ու րախ ենք, որ եկել եք մեր երի տա սարդ պրո ֆե սո րի ըն կե-

րակ ցու թյամբ, ով իրոք շատ է սի րում այս եր կի րը:

Պ րո ֆե սոր Պե տեր սոնն ան համ բեր շարժ վեց իր աթո ռին: 

- Այո՛, Ձերդ գե րա զան ցու թյուն,- այդ պես էր մա րո նա կան պատ րիար-

քին` որ պես Լեռ նային Լի բա նա նի ամե նաազ դե ցիկ փոք րա մաս նու-

թյուն նե րից մե կի քա ղա քա կան առաջ նոր դին դի մե լու ձևը,- Ձեզ հա մար 

մի նա մակ եմ բե րել Մեծ Բրի տա նիայի վար չա պե տից: 

Ի զար մանս Թո մա սի, ով ոչ մի պատ կե րա ցում չու ներ այդ ամե նից, 

Պե տեր սոնն ար ձա կեց իր պիջակի կոճակները և ներ սի գր պա նից հա նեց 

զմռ սված կաթ նա գույն մի ծրար` վրան Մեծ Բրի տա նիայի զի նանշա նի 

պատ կե րը:

 Պատ րիարք Հոայե կը դե պի եր կինք բարձ րաց րեց ձեռ քե րը՝ բա ցա-

կան չե լով. 

- Օրհ նյա՜լ լի նի Աստ ված և գո վա բան ված: Սի րե լի՛դ իմ վար չա պետ... 

Նրա հետ ծա նո թա ցա Երու սա ղե մում: Սկզ բուն քո րեն եր բեք քա ղա քա-

կան գնա հա տա կան ներ չեմ տա լիս: Սա կայն նա ինձ ար տա սո վոր մի 

մարդ թվաց: Բա ցի դրա նից՝ հս տակ պատ կե րա ցում ներ ու նի արա բա-

կան աշ խար հի ապա գայի վե րա բե րյալ: Ձեզ մի բան կա սեմ: Արաբ-

ներս երախ տա գետ ժո ղո վուրդ ենք, և ժա մա նա կը դա ցույց կտա: Եվ 

պետք է ձեզ ասեմ, որ կար ևոր չէ, որ ոմանք մու սուլ ման ներ են, ոմանք՝ 
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քրիս տո նյա: Ի վեր ջո, եր կու հա մայնք ներն էլ հա վա տում են Աստ ծուն, 

և կար ևո րը, ինչ խոսք, դա է: Պատ մա կա նո րեն, իս կա պես, քրիս տո նյա 

մա րոն ներս շատ ենք տա ռա պել իս լա մի ձեռ քից, սա կայն հի մա, փառք 

քեզ, Աստ վա՛ծ, սպա սում ենք եր կա րատև խա ղաղ ժա մա նա կաշր ջա-

նի և փո խըմբռն ման, սա կայն մինչև այդ պես լի նի, որ քան հնա րա վոր է, 

շուտ պետք է ազատ վենք թուր քե րից, ով քեր փոր ձում են բռ նի տի րա նալ 

մեր ինք նու թյա նը: Այդ արյու նար բու խա լի ֆը` Աբ դուլ Հա մի դը՝ «կար միր 

սուլ թա նը», հա րյուր հա զա րա վոր քրիս տո նյա հայե րի սպան դի են թար-

կեց: Դժոխ քում պետք է այր վի: Ինչ ևէ, հարկ չկա, որ ես ան դրա դառ նամ 

այն տար բե րու թյուն նե րին, որոնք մեզ բա ժա նում են քրիս տո նե կան այլ 

եկե ղե ցի նե րի մեր եղ բայր նե րից: Հի մա դրա ժա մա նա կը չէ: Գի տե՞ք, որ 

թաքն վե լով թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ոս տի կա նու թյու նից՝ այս տեղ 

է ապաս տա նել Նա գիբ Ազու րին` արաբ առաջ նորդ նե րից մե կը, ով ան-

խոնջ պայ քա րում է հա նուն մեր` արաբ նե րիս ինք նո րոշ ման: Մեզ հետևել 

են, սկզ բում փոր ձում էին պահ պա նել որոշ զսպ վա ծու թյուն, հե տո, իմ 

կար ծի քով, փոր ձե ցին ահա բե կել մեզ, նույ նիսկ բո լո րո վին վեր ջերս այս-

տեղ՝ մո տեր քում, թուր քա կան բա նա կի մի ստո րա բա ժա նում ճամ բար 

խփեց: Իմ կար ծի քով՝ ինչ -որ մե կը լուր էր տա րա ծել, որ Ազու րին այս-

տեղ է գտն վում: Հե տո, երբ Դա մաս կո սի թեր թե րը հա վաս տիաց րին, որ 

նրան տե սել են Դա մաս կո սում, իսկ ավե լի ուշ՝ Հայ ֆա յում, ճամ բա րը 

հա նե ցին... Խնդ րում եմ՝ ինձ մի քա նի րո պե մե նակ թո ղեք, որ վար չա պե-

տի նա մա կը կար դամ. գու ցե հարկ լի նի պա տաս խա նել նրան: Ձեզ ճա-

շաս րա հում կտես նեմ ճա շի ժա մին: Մինչ այդ շր ջե՛ք մե նաս տա նում, դուք 

շատ սպաս ված հյու րեր եք: Եղ բայր Պաու լոն ձեզ ցույց կտա այն, ինչ 

որ կա մե նաք: Նա մի քիչ խուլ է, բայց աստ վա ծա տուր հո գի ու նի, և թող 

Տերն ինձ նե րի, ջո րուց հա մառ է,- պատ րիարքն ան թա քույց ժպտաց,- 

սա կայն ջո րի նե րը նույն պես մեր քույ րերն են այս աշ խար հում, որ Աստ-

ված արա րել է մեզ հա մար: 

Եղ բայր Պաու լոն ուղեկ ցեց Թո մա սին ու Պետերսոնին: Մար դը գնում 

էր իր սեր տած ճամ փով, ու այն փո խե լու հնար չկար, և ասես ոչ էլ լսում 

էր, թե ինչ էին իրեն ասում: Այն պես որ՝ բա վա րար վե ցին նրա նով, ինչ 

որ ցույց տվեց: Բա վա կա նին ժա մա նակ մնա ցին մի եր կար, բաց սրա-

հում: Խոր քում եր ևում էր Մի ջերկ րա կա նի ար ծա թա վուն ար տա ցո լան-

քը: Լի բա նա նի լեռ նե րը ժայ ռոտ էին, սա կայն՝ սքան չե լի, ու եր կուսն էլ 

զմայլ ված հիանում էին զույգ ար ծիվ նե րով, որոնք ան խոնջ թռիչք նե րով 

պոկ վում, ամ պե րից ցած էին իջ նում: 

- Որ քան եմ նրանց նա խան ձում,- շշն ջաց Պե տեր սո նը,- տե սե՛ք՝ 
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նրանց հա սա նե լի է կյան քի լա վա գույ նը: Ակն հայտ է, որ վայե լում են: 

Չգի տեն, որ մի օր ամեն բան կվեր ջա նա, որ միայն այս ջինջ ու բու րա-

վետ մթ նո լորտն է նրանց պատ կա նում: Նրանց սերն իս կա կան է, ու կա-

րող են թռ չել: Գու ցե և ձու են դրել կամ ճու տիկ ներ ու նեն հեռ վում՝ ժայ ռե-

րի ծեր պե րին: Այո՛, նրանց իրոք նա խան ձում եմ, Դուք՝ ո՞չ:

- Ան շուշտ, պրո ֆե սո՛ր,- Թո մա սը հիացած էր պրո ֆե սո րի հու զա կա-

նու թյամբ և ներ քին բա նաս տեղ ծա կան օժտ վա ծու թյամբ,- այդ ար ծիվ նե-

րի հա մար այլ սահ ման ներ չկան, քան իրենց բնազդ նե րը: Երբ հաս նում 

է իրենց ան հրա ժեշտ պա հը, իջ նում են Պա ղես տի նի ափի եր կայն քով, 

կտ րում  ա նց նում են Սի նայ լե ռը, հաս նում Եգիպ տո սի հա րավ: Իհար-

կե նրանց նա խան ձում եմ, մա նա վանդ՝ այ սօր: Եթե հնա րա վոր լի ներ 

նրանց պես թռ չել…
- Մարդ կային արա րա ծը ձա խող ված կեն դա նի է,- Պե տեր սո նը լրջա-

ցավ,- Դար վի նը մեզ բա ցատ րել է միայն մի մա սը: Չու զեց Մալ թու սի14 

պես հո ռե տես լի նել: Տե սե՛ք, մինչ նրանք թռ չե լով վայե լում են իրենց 

ազա տու թյու նը, մար դը տար ված է քա ղա քա կան դա ժան կռիվ նե րով՝ 

մեծ մա սամբ դա վա ճա նու թյան և կեղծ պատ րանք նե րի ու ղեկ ցու թյամբ: 

Միշտ եղել է և կլի նի այս պես՝ բա ցա ռու թյամբ այն եր ջա նիկ` մատ նե րի 

վրա հաշ ված պա հե րի, որոնք մեզ պարգ ևում է կյան քը, ինչ պես հի մա, 

որ ապ րում ենք՝ զմայլ վե լով այս ցն ցող բնաշ խար հով... կամ թե կուզ այս 

ամե նի շուրջ խորհր դա ծե լով: Եր ջան կու թյու նը կար դալ, խորհր դա ծել, 

եզ րա հան գել կա րո ղա նալն է... և հազ վա դեպ` գոր ծել տե ղին: Այո՛, եթե 

նույ նիսկ, ի վեր ջո, եզ րա կա ցու թյուն նե րը լի նեն բա ցա սա կան: 

- Ճշ մա րիտ է, պրո ֆե սո՛ր,- Թո մա սը վեր հի շում էր իր վա ղե մի դա սե-

րը,- Օքս ֆոր դում մեզ միշտ ստի պում էին հաս նել մինչև վերջ: Իսկ Դուք 

ավե լին եք, քան որ ևէ դա սա խոս: Դա է պատ ճա ռը, որ հի մա ես այս տեղ 

եմ: Ինձ ան հրա ժեշտ էր բախ վել իրա կա նու թյա նը: Ինձ չէին բա վա րա-

րում գր քի պատ կեր նե րը... Իսկ Դուք, պրո ֆե սո՛ր, Դուք միշտ օրի նակ եք 

ծա ռայել Ար ևել քը սի րող նե րիս հա մար: Տա րի ներ շա րու նակ եղել եք Պա-

ղես տի նում, մինչ այդ՝ Աֆ րի կայի հյու սի սում...

- Այո՛, երի տա սա՛րդ իմ բա րե կամ: Շատ տա րի ներ առաջ ես ան չափ 

նման էի Ձեզ... Ան գամ չհասց րի գլ խի ընկ նել, թե ինչ պես կյանքս ան-

ցավ-գնաց: Մար դը չի հասց նում օգտ վել ի վե րուստ իրեն տր ված ողջ 

ժա մա նա կից, հաս կա նալ, որ իրեն ըն դա մե նը մնա ցել է այն քան, որ ար-

ժա նա վայել հրա ժեշտ տա աշ խար հին: Սա կայն Դուք դեռ կա րող եք 

դա հաս կա նալ: Դա տա րօ րի նակ և մե լա մաղ ձոտ իրա վի ճակ է` ան կա-

14 Ռոբերտ Մալթուս (1766-1834), «Ազգաբնակչության տեսության փորձ» (1798):   
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րո ղու թյան և հա մա կերպ ման խառ նուրդ: Հետ ևո՞ւմ եք ինձ: Լսե՛ք, հի մա 

մի գիրք եմ գրում՝ նվիր ված այն հար ցին, թե ին չո՞ւ որոշ ժո ղո վուրդ ներ 

կյանքն ու հետ ևա բար նաև ար վես տը մեկ նա բա նել են այն պես, ինչ պես 

որ մենք ենք ըն կա լում: Մեզ կհա ջող վի՞ որո նել ու եր ևան բե րել նմա նու-

թյուն ներ: Հի մա մեր ձեռ քի տակ ու նենք շատ մեծ տե ղե կատ վու թյուն, 

որից նրանք զուրկ էին: Դույզն -ի նչ չկաս կա ծեք, որ հա րյուր տա րի անց, 

երբ որ ևէ մե կը խո սի մեր մա սին, մեզ միամիտ մարդ կանց տեղ կդ նի՝ 

փոր ձե լով բա ցատ րել այն, ինչ մենք հի մա անում ենք այս տեղ: Եվ գի-

տե՞ք՝ ինչ եմ մտա ծում, որ կգ նանք այս աշ խար հից... առանց այդ հարցն 

ըմբռ նե լու: Ան շուշտ, նրանք՝ նույն պես, որ քան էլ որ այդ ժա մա նակ աշ-

խարհն առա ջա դի մած լի նի: 

Ան կախ ամեն ին չից՝ պրո ֆե սոր Պե տեր սո նը և նրա օգ նա կան Հար-

դին գը մնա ցին՝ այդ մի ջա վայ րով գայ թակղ ված: Մե նաս տա նում ամեն 

բան ժա մա նա կից դուրս էր. առար կա նե րը, կո պիտ գոր ծիք նե րը, որոն ցով 

ապա հո վում էին ապ րուս տը՝ մշա կե լով փոք րիկ պար տե զը, որը ճգ նա-

վոր նե րին մա տա կա րա րում էր ամառ վա բան ջա րե ղենն ու միր գը և ոռոգ-

վում էր սա րից թափ վող փոք րիկ ջր վե ժի՝ միալար խո խո ջա ցող վճիտ 

առ վա կով: Մր գա տու ծա ռերն ան հե տա նում էին փոք րիկ սա րա վանդ-

նե րի վրա, մինչ կմիահյուս վեին սա ղար թա խիտ սո ճի նե րի կամ մայ րի-

նե րի հետ: Այդ ճգ նա վոր ներն ան մի ջա կան հետ նորդ ներն էին քրիս տո-

նեական մի պար զու նակ մշա կույ թի, որը կուլ չէր գնացել ահեղ իս լա մին: 

Մե նաս տան նե րը ստիպ ված էին ապաս տա նել քար քա րոտ սա րե րում՝ 

փնտ րե լով ամե նա թա քուն ու վայ րի տե ղե րը, որոնք կա պա հո վեին մե-

նա կյաց նե րի ան վտան գու թյու նը: Նրանց՝ նոր արած որմ նան կար նե րը 

բյու զան դա կան չէին, բայց շատ բան ու նեին այդ առեղծ վա ծային, պար-

զու նակ և միաժա մա նակ հի նա վուրց գե ղեց կու թյու նից:

- Ըստ իմ սո վո րու թյան՝ ես ոչ մի բա նի հան դեպ հա վատ չեմ ըն ծա-

յում, սա կայն չէի ու զե նա ապ րել եղ բայր Բրու տու սի կյան քով,- Պե տեր-

սո նը մատ նա ցույց էր անում եղ բայր Պաու լոյին,- ես նույն պես կա րող եմ 

լի նել նրա պես պն դագ լուխ և լռա կյաց: (Դո նալդ Պե տեր սո նը որոշ հեգ-

նան քով էր Պաու լոյի մա սին խո սում, ինչ -որ դառ նու թյուն էր զգաց վում): 

Լսե՛ք, Թո մա՛ս, իրա կա նում շատ քչե րին է հա ջող վում ապ րել իրենց երա-

զած կյան քով: Նրանք կազ մում են հա ջո ղակ մարդ կանց փոք րա գույն 

տո կո սը: Գու ցե և այդ լռա կյաց կրո նա վոր նե րին դա հա ջող վել է: Գնում 

են, գա լիս, եր բեմն իջ նում են Բիբ լոս, նրան ցից մե կին թերևս հա ջող վել է 

կյան քում մեկ ան գամ լի նել Բեյ րու թում: Այլ բան է հայ րա պե տի պա րա-
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գան: Այդ մարդն ամե նից առաջ քա ղա քա կան գոր ծիչ է բա ռի թե՛ դրա-

կան և թե՛ բա ցա սա կան ողջ իմաս տով: Օս մա նյան կայս րու թյու նը հի մա 

շա քա րի պես տար րա լուծ վում է, իսկ այս ճգ նա վոր նե րը, այ նո ւա մե նայ-

նիվ, ինչ պի սին եղել են, այժմ էլ նույնն են մնում: Մյուս կող մից նրանք 

բո լո րիս պես ցան կա նում են նույն բա նը: Գրե թե հա զար տա րի առաջ, 

երբ նրանք` քրիս տո նյա մա րո նա կան նե րը, հանդիպեցին առա ջին խա-

չա կիր նե րին, հա մոզ ված եմ, որ այդ ժա մա նակ` հան դիպ ման հենց նույն 

պա հին, պետք է, որ եր կու կող մերն էլ խիստ զար մա ցած լի նեին: Այս-

տեղ հա սած եվ րո պա ցի նե րը հա մակ ված էին մի տա րօ րի նակ` կոպ տու-

թյան ու խորհր դա պաշ տու թյան խառ նուր դով: Եկած նե րի մեջ կային 

որոշ ազն վա կան ներ, ով քեր թարմ օդի կա րիք ու նեին, սա կայն նրանց 

առա վե լա պես ըն կե րակ ցում էին խա բե բա նե րը և ար կա ծախն դիր զին-

վոր նե րը, ավե լի ճիշտ՝ ավա զակ ներ և սրի կա ներ, քան Աստ ծո քա ջա-

կո րով ռազ միկ ներ: Ան կախ դրա նից` հան դիպ ման առա ջին իսկ պա հից 

հա մոզ վե ցին, որ թերևս առ կա է այն զգա ցո ղու թյու նը, որ պատ կա նում 

են նույն աշ խար հին: Մի քա նի սը քրիս տո նյա ներ էին՝ հռո մեացի հով-

վա պե տի գլխա վո րու թյամբ, Հռո մի հա րա ճուն կար ևոր նշա նա կու թյամբ, 

մյուս ներն էլ գյու ղա ցի ներ՝ Սուրբ Մա րո նի հա վատ քով: Այդ ճգ նա վոր նե-

րի պար զու նակ հա վատ քին դեմ հան դի ման դուրս եկան հա վա տացյալ-

նե րը` «Urbis et orbis»15 («Հռոմ քաղաքին և աշխարհին»): Փա ռա սի րու-

թյուն և հա մա կեր պում... Եր կու կող մերն էլ զն նե ցին կաս կա ծամ տո րեն, 

սա կայն եր կու կող մե րի միջև ան մի ջա պես մի մեծ հա մակ րանք ծա գեց: 

Խա չա կիր նե րը կա րիք ու նեին ու ղեկ ցող նե րի, սննդամ թեր քի, կա պե րի, 

թարգ մա նիչ նե րի, այն պի սի մարդ կանց, որոնց կա րող էին վս տա հել, եթե 

չէին ու զում, որ բարկ ար ևի պատ ճա ռով իրենց ոս կոր նե րը սպի տա կեց-

նեին այդ վայ րե րը, իսկ այդ պի սի մար դիկ ոչ այլ ոք էին, եթե ոչ մա րո նա-

կան նե րը: Խա չա կիր ներն օրհ նե ցին իրենց բախ տը, քան զի հան դի պել 

էին կա տա րյալ դաշ նա կից նե րի՝ քրիս տո նյա արաբ նե րի, ով քեր մավ րե-

րի կող մից դուրս էին մղ վել՝ քշ վե լով դե պի ափա մերձ սա րե րը: Հա վա-

տացյալ ներ, ով քեր ատում էին իս լա մը ու եր բեք չէին դա վա ճա նի եվ րո-

պա ցի իրենց դաշ նա կից նե րին: Նրանք՝ մա րոն նե րը, տար ված էին, գեր-

ված ֆրան սիացի նե րով, թեև կային նաև ան գլիացի ներ ու իտա լա ցի ներ, 

ով քեր մեծ խմ բե րով հաս նում էին մինչև Լևան տի ափե րը` Պա ղես տի նից 

մինչև Փոքր Ասիա՝ փոր ձե լով կրել խա չը և Սր բա զան հո ղի ճամ փա նե-

րը մաք րել ան հա վատ նե րից, պահ պա նել Սուրբ վայ րե րը, ամուր պա հել 

15 Հռոմում այս նախադասությամբ էին սկսվում ուղերձները. ձևակերպում, որը մեծ հավա-
նության արժանացավ Վատիկանի կողմից (ծանոթագրությունը` հեղինակի):
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քրիս տո նեու թյան սահ ման նե րը: Այո՛, դա այն պահն էր, երբ Ֆրան սիան, 

որ ար շա վան քի հոգ ևոր առաջ նորդն էր, ոտք դրեց արա բա կան աշ-

խարհ, և այդ ժա մա նա կից ի վեր՝ դա րե րի ըն թաց քում եղած բազ մա թիվ 

փոր ձու թյուն նե րից ու փոր ձանք նե րից հե տո՝ մա մե լյուկ նե րից սկ սած և 

օս ման նե րով վեր ջաց րած, ան շուշտ, հաղ թա հա րե լով նաև Նա պո լեոնի 

ար շա վան քը, Մեծ Սի րիայի այս նա հան գը կրում է Ֆրան սիայի ան ջն ջե-

լի հետ քը: Շատ քրիս տո նյա մա րո նա կան ներ, եթե չա սենք նրանց մե ծա-

մաս նու թյու նը, խո սում կամ առն վազն հաս կա նում է ֆրան սե րեն: Այս-

պի սով՝ նրանք դար ձել են եր կու աշ խարհ նե րը կա պող ամուր օղակ: Երբ 

Եվ րո պան ու արաբ նե րը մշա կույթ նե րի միահյուս ման մեջ իրենց հետևից 

քարշ տվե ցին մու սուլ ման նե րին, վեր ջին ներս նույն պես տար վե ցին 

ֆրան սիական փայ լուն մշա կույ թով և դրա ու նե ցած խո շոր նշա նա կու-

թյամբ: Նկա տած կլի նեք, որ վեր ջին տա րի նե րին գնա լով տա րած վում 

են հե ղա փո խու թյան` օս ման նե րի դեմ արաբ նե րի մեծ խռո վու թյուն նա-

խա պատ րաս տե լու գա ղա փար նե րը: Դա րեր շա րու նակ որոշ ժո ղո վուրդ-

նե րի իրենց լծի տակ պա հած արաբ նե րի կեն սա փի լի սո փա յու թյու նը 

հիմն վում է ֆրան սիական հե ղա փո խու թյան երեք գա ղա փար նե րից առն-

վազն եր կու սի` ազա տու թյան և եղ բայ րու թյան վրա: Ինչ վե րա բե րում է 

հա վա սա րու թյա նը, ապա դրան կանդ րա դառ նանք առան ձին, քան զի 

արաբ նե րի շր ջա նում իշ խա նու թյու նը և հե ղի նա կու թյու նը դրա հետ քիչ 

աղերս ու նեն, թեև արաբ ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թյունն այդ գա ղա փա րի 

կրողն է: Ինչ պես ինձ, այն պես էլ քեզ քաջ հայտ նի է, որ ցան կա ցած պա-

հի արաբ նե րը պա հան ջե լու են ազա տու թյուն: Փա րի զում ապ րած կամ 

այդ քա ղա քին ծա նոթ արաբ նե րի աչ քե րը բաց վել են: Նրանք նույն պես 

իրենց իրա վունք ներն են պա հան ջում: Սուլ թանն այլևս չէր տնօ րի նում 

նրանց կյան քը. նկա տի չու նեմ ներ կայիս սուլ թա նին, ով ըն դա մե նը մի 

խա մա ճիկ է երիտ թուր քե րի առաջ նորդ նե րի՝ Թա լեաթի, Էն վե րի, Ջե մա լի 

ձեռ քին: Ոչ էլ նրանց եմ ես հա վատ ըն ծա յում: Երե քից՝ ոչ մե կին: Տե՛ս, թե 

ըն դա մե նը երեք տա րի առաջ ինչ կա տար վեց Ադա նա յում: Լսե՞լ ես որ ևէ 

բո ղոք եվ րո պա կան մա մու լում: Մի միայն Ֆրան սիան ար ձա գան քեց, այն 

էլ՝ ուշ: Որ ևէ հան դի մա նանք մեր երկ րի կա ռա վա րու թյու նի՞ց... Իհար կե՝ 

ոչ... Մի գու ցե առան ձին որ ևէ ձա՞յն... Ոչի՛նչ, որ հան կարծ չվի րա վո րի 

այդ թուր քե րի առա ջա դեմ ու զգա յուն հո գին: Ավե լի քան երե սուն հա-

զար մե ռած քրիս տո նյա ներ... Մեզ ասում են սրա պես մի բան. «Ա ղո թե՛ք 

նրանց հա մար և մո ռա ցե՛ք նրանց»: Մեղք գոր ծե լով՝ նաև ապաշ խա րում 

են: Հի մա Բարձր դռան ան հանգս տու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյան 

ամ բող ջա կա նու թյան պահ պա նումն է, որն ան հնա րին է: 
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Պրո ֆե սոր Պե տեր սո նը զայ րա ցած էր: Զրույ ցում, ավե լի ճիշտ, իր 

մե նա խո սու թյու նում նա ձայ նը բարձ րաց րեց: Թո մա սը նրան զն նում էր՝ 

եր բեմն հա մա միտ լի նե լով նրա փաս տարկ նե րի հետ, եր բեմն էլ՝ ոչ այն-

քան. ցա վա լի էր, որ այդ մարդն իր դա տո ղու թյուն նե րով մթագ նում էր 

մե նաս տան կա տա րած այ ցը: 

- Այդ ամե նը, իրոք, ճիշտ է, պրո ֆե սո՛ր, սա կայն ինձ հետ կհա մա ձայ-

նեք այն հար ցում, որ այս մար դիկ, նկա տի ու նեմ մա րոն մե նա կյաց նե-

րին, ոչ միայն քա ջա տե ղյակ էին այն բա նին, թե ինչ պես ընտ րեն իրենց 

հաս տատ վե լու վայ րե րը, այլև պահ պա նել են ժա մա նա կից դուրս ապ րե-

լու իրենց ձևը: Ու շադ րությո՛ւն դարձ րեք մեզ շր ջա պա տող ամեն բա նի 

վրա: Նույնն է, ինչ հինգ կամ տա սը դար առաջ: Ափ սոս, որ ես Կա րո լի-

նին ար գե լե ցի գալ: Պետք է լու սան կար չա կան խցի կը բե րած լի նեի, որ 

պատ կե րեի այս մթ նո լոր տը:

- Ճիշտ է: Տե սե՛ք, ու նե ցել են թշ նա մի ներ: Նկա տի ու նեմ ոչ միայն 

նրանց առ ճա կա տումն իս լա մի հետ: Ավե լի քան հի սուն տա րի առաջ՝ 

1860 թվա կա նին, դրուզ նե րը մեծ կո տո րած ներ կազ մա կեր պե ցին, որոնց 

զոհ գնա ցին հա զա րա վոր մա րոն ներ: Շատ մե նաս տան ներ ավեր վե-

ցին ու հրո ճարակ դարձան: Ի վնաս գի տու թյան` կորս տի մատն վե ցին 

հա զա րա վոր փաս տաթղ թեր, ձե ռագ րեր, հնա գույն գրե րով չա փա զանց 

կար ևոր մա տյան ներ: Դրան ցից շա տե րը եզա կի էին և նե րա ռում էին 

քրիս տո նեու թյան սկզբ նա կան շր ջա նի պատ մու թյու նը, իս լա մի առա ջին 

ժա մա նա կաշր ջա նը, ներ կա յաց նում էին պատ մա կան կեր պար ներ, և 

այդ ամենն ընդ միշտ կո րավ: Ա՜հ, պատ մու թյուն... Այն միշտ թա թախ ված 

է արյամբ ու կրա կով: Որ քան քիչ են խա ղաղ պա հե րը: Տե սե՛ք, Թո մա՛ս, 

հենց հի մա մենք օգտ վում ենք այդ հրա շա լի պա հե րից: Ամե նուր խա ղա-

ղու թյուն է ու ան դորր: Այդ ան խոնջ ար ծիվ նե րը, աստ ված նե րի խա ղով 

տար ված, պոկ վում, իջ նում են ամ պե րից: Այդ ան տառ նե րը, հո րի զո նում 

ար ծա թա գույն գի ծը... «Mare nostrum» -ը` «Մեր ծո վը», գե րեզ մա նային 

լռու թյու նը, որ տա րած վում է ամե նուր, մե նա կյաց նե րը՝ իրենց առօ րյա, 

հա զար ան գամ կրկն ված աշ խա տան քով... Նույն շար ժուձ ևե րը, զուտ 

ավան դա կան՝ արա մե րե նով հն չեց րած նրանց եր գե րը, նույն լե զուն, ինչ-

պես հա վաս տիաց նում են, որ գոր ծա ծել է Քրիս տոսն իր աշա կերտ նե-

րին ու սու ցա նե լիս, և, այ նու ա մե նայ նիվ, այն տեղ՝ հեռ վում՝ ինչ -որ տեղ, 

հա սու նա նում է մարդ կու թյան՝ երբ ևէ չապ րած ամե նա մեծ աղե տը: Մեր 

շուր ջը մենք ըն դա մե նը զգում ենք դրա թույլ նա խան շան նե րը: Օրի նակ՝ 

թուր քե րի տա րօ րի նակ պահ ված քը. նրանք նույն պես եր կյու ղած են ըն-

կա լում փխ րուն ու սպառ նա լի մթ նո լոր տը: Սկ սել են լքել նա վը, և վատ-
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թարն այն է, որ չգի տենք, թե ով այն կվա րի: Կա րող եք ասել՝ ո՞վ, եթե՝ 

ոչ արաբ նե րը: Չգի տեմ, թե ինչ պես բա ցատ րեմ Ձեզ: Մենք` ան գլիացի-

ներս, տն տե սա կան և քա ղա քա կան չա փա զանց մեծ շա հեր ու նենք աշ-

խար հի այս մա սում: Ֆրան սիացի նե րը կար ծում են, որ ու նեն պատ մա-

կան և մշա կու թային իրա վունք ներ, գեր մա նա ցի նե րը գո ռո զամ տա նում 

են իրենց կայս րու թյամբ և մյուս նե րին ճորտ ու կա մա կա տար դարձ նե լու 

հա վերժ քա ղա քա կա նու թյամբ: Ինչ վե րա բե րում է արաբ նե րին, ես ու նեմ 

իմ տա րա կու սանք նե րը: Անն կուն ու հպարտ ժո ղո վուրդ է, որ չա փա զանց 

եր կար ժա մա նակ գտն վում է օս ման նե րի լծի տակ: Ահա վա սիկ «Իթ թի-

հա դի» գա ղա փա րա խոս Նա զըմ բեյն արաբ նե րին ան վա նում է «թուրք 

ժո ղովր դի շներ»: Պարզ է, որ այդ մար դը վատ մոր զա վակ է: Պատ կե-

րաց րե՛ք, թե ինչ են մտա ծում արաբ նե րը թուր քե րի մա սին, և ինչ կա րող 

է, ի վեր ջո, պա տա հել: Ան գութ ձևով մի ազ գը մյու սին կս պա նի, արա բա-

կան այս երկր նե րում այն քան մեծ է թուր քա կան իշ խա նու թյան հան դեպ 

կու տակ ված թույ նը: Իսկ դա վաղ թե ուշ լի նե լու է, վա խե նում եմ, որ այդ 

ժա մա նակ մենք կլ քենք այս վայ րը:

Երբ հա սավ ժա մը, իջան ճա շաս րահ: Այն տեղ նրանց սպա սում էր 

հայ րա պե տը: Լռու թյան պահ պա նու մը պար տա դիր չէր, ինչ պես եվ րո-

պա կան միաբա նու թյուն նե րում: Բա ցի դրա նից՝ հայ րա պե տը ցան կա-

նում էր նրանց հետ զրու ցել. 

- Բանն այն է, որ այս տեղ չէ իմ կա ցա րա նը, որ տեղ սո վո րա բար ապ-

րում եմ: Անց նե լիս եմ մտել այս տեղ, թերևս ինձ հա մա րեք «փախս տա-

կան»: Պաշ տո նա պես ես այս պա հին որ պես ուխ տա վոր պետք է գտնվեի 

Երու սա ղե մում, սա կայն հան գա մանք ներն ինձ ստի պե ցին որոշ ժա մա-

նակ թաքն վել այս մե նաս տա նում: Այս տեղ պետք է շատ բա ներ տե ղի 

ու նե նան, ու ես պար տա վոր եմ մե րոնց հետ լի նել, նա խա պատ րաս տել 

եղ բայր նե րիս: Չեմ կար ծում, որ դրուզ նե րը մեզ վրա հար ձակ վեն, ինչ-

պես կես դար առաջ: Հի մա թուր քե րը չեն հե ռա նա: Նրանք հա մոզ ված 

են, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նը կդի մա նա հար ված նե րին, և գեր մա նա-

ցի նե րի հետ ու նե ցած դա շինքնն իրենց կօգ նի, որ գո յատ ևեն: Ես շատ եմ 

կաս կա ծում: Մե ծամ տու թյան և փա ռա սի րու թյան ճամ փան շատ կարճ է: 

Հայ րա պետն իր բազ կա թո ռից ան հան գիստ վեր կա ցավ` ձեռ քի շար-

ժու մով ցույց տա լով, որ տե ղից չշարժ վեն: Սրա հով քայ լեց վե րից վար.

- Ես ձեզ ասում էի, որ դրուզ նե րը մեզ իրենց հիմ նա կան թշ նա մի չեն 

հա մա րում: Այս տեղ ես միացել եմ դրուզ նե րի ամե նա զո րեղ այն պի սի 

ըն տա նիք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ինչ պի սիք են Ջումբ լաթ նե-

րը, Աբու էլ-Լա մահ նե րը, Նա կադ նե րը, Չե հաբ նե րը, էլ-Մաս րի նե րը... 
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Նրանց՝ բո լո րի հետ: Դա դա րի հա մա ձայ նու թյուն ենք ձեռք բե րել, քա-

նի որ հի մա մեր ընդ հա նուր թշ նա մին երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թյունն 

է: Երիտ թուր քե րը ցան կա նում են արաբ նե րին դր դել «ջի հա դի»` սր բա-

զան` կրո նա կան պա տե րազ մի, ան շուշտ՝ քրիս տո նեու թյան դեմ՝ բա ցա-

ռու թյամբ Գեր մա նիայի և Ավստ րիայի: Դա կեղծ խայծ է: Արաբ նե րիս, 

պնդում եմ, քրիս տո նյա, թե մու սուլ ման, հար կա վոր են Անգ լիան և Ֆրան-

սիան, որ պես զի մե կընդ միշտ ազատ վենք թուր քե րից: Հե տո, երբ ամեն 

ինչ գնա իր հու նով, բո լորս, որ բնակ վում ենք այս տա րած քում, ան կաս-

կած կապ րենք մի երկ րում, որը կկոչ վի Մեծ Լի բա նան: Այդ պես էլ կլի նի՝ 

ան կախ սի րիացի նե րից: Նրանք հա վակ նում են Մեծ Սի րիա ստեղ ծե լուն 

և այն կար ծի քին են, որ Լեռ նային Լի բա նա նը... և ինչ -որ կա վե լաց նեք, 

կլի նի ըն դա մե նը Դա մաս կո սի մի նա հանգ: Սա կայն դա հե տո կպարզ-

վի, ի վեր ջո, պատ մու թյու նը ոմանց ար հա մարհ ված վի ճա կում է թող նում:

Հայ րա պե տը բա ցեց պա տին ամ րաց ված մոմ լա թե քար տե զը: Եր-

կուսն էլ տե ղից վեր կա ցան՝ այն ման րա մասն տես նե լու: Այն տեղ` Հայ-

ֆային մո տա կա մի կե տից, դե ղին գույ նով ներ կել էին նախ կի նում գո-

յու թյուն ու նե ցած մի պե տու թյան սահ ման նե րը: Հայ րա պե տը շրջ վեց 

նրանց կող մը՝ լայն ժպ տա լով.

- Սա է Մեծ Լի բա նա նը: Մեր Լի բա նա նը... Թուր քերն ու զեն, թե չու-

զեն, այն մե րը կլի նի: Չենք ատում թուրք ժո ղովր դին: Նրանք իրենց 

կո ռում պաց ված ռե ժի մի առա ջին զո հերն են: Առգ րավ ման հար կե րը, ի 

վեր ջո, ամա յաց րին կայս րու թյու նը, քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն նե-

րի դեմ ուղղ ված նրանց դեկ րետ նե րը մեզ հասց րել են հու սա հա տու թյան: 

Եթե Աբ դուլ Հա մի դը կա րո ղա նար փախ չել իր բան տից, ապա կայս րու-

թյան քրիս տո նյա նե րիս կս պառ նար մահ վան վտան գը: Սա կայն չենք 

կար ծում, որ երիտ թուր քերն այլ մտա ծե լա կերպ ու նե ն: Նրանք սուլ թան 

Աբ դուլ Հա մի դի պա նիս լա միզ մը փո խա րի նել են Թու րա նի՝ ծայ րա հեղ 

ար մա տա կան նե րի պան թյուր քիզ մով: Ի վեր ջո, նույնն է: 

 Թո մասն ու շի -ու շով լսում էր այն, ինչ պատ մում էր հայ րա պե տը: Պե-

տեր սո նը փոր ձա ռու մարդ էր, թեև՝ ցի նիկ, սա կայն դա չէր պատ ճա ռը, որ 

այդ քան էլ ապ շա հար չէր:

Ավե լի ուշ հրա ժեշտ տվե ցին հայ րա պե տին: Պետք է վե րա դառ նային 

նախ քան մութն ընկ նե լը, քա նի որ տուն տա նող նեղ ճա նա պարհն ան-

հար մար էր մթու թյան մեջ ձիով ան ցնե լու հա մար: Իջան լռե լյայն՝ իրենց 

մտ քե րում խո րա սուզ ված: Թո մա սը տես նում էր, որ գնա լով ամեն ինչ 

բար դա նում է: Պե տեր սոնն ան գամ չէր ու զում պատ կե րաց նել, որ ստիպ-

ված հե տաձ գե լու է Մի ջա գետք կա տա րե լիք իր գի տար շա վը: Բրի տա-
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նիայի՝ Պա ղես տի նում տե ղա կայ ված Գլ խա վոր շտա բի հետ ու նե ցած 

կա պե րի շնոր հիվ նա տե ղե կա նում էր, որ հնա րա վոր են մի շարք դժ վա-

րու թյուն ներ, որոնց մա սին, սա կայն, նա ոչինչ չէր ու զում լսել: 

Գի տեր, որ դա իր վեր ջին հնա րա վո րու թյունն է: Եթե, ի վեր ջո, պա-

տե րազմ սկս վի թուր քե րի և արաբ նե րի միջև, ան գլիացի նե րը պետք է 

հնա րա վո րինս արագ դուրս գային այդ տե ղից: Բայց չէ՞ որ մեծ դժ վա-

րու թյամբ էր հա ջող վել հա մալ սա րա նում հաս տա տել նրա գի տար շա վի 

բյու ջեն և պե ղում նե րի հա մար ձեռք բե րել ան հրա ժեշտ բո լոր թույլտվու-

թյուն նե րը: Թե կուզ և՝ միայն Սիպ պա րում՝ Ներ քին Մի ջա գետ քում՝ Եփ-

րա տի ար ևե լյան ափին, որ տեղ Հոր մուզդ Ռաս ա մը 1881 թվա կա նին 

գտել էր մի հնա վայր, իսկ ավե լի ուշ Ժան Վին սենթ Շեյլն այն մեծ հա-

ջո ղու թյամբ պե ղեց: Պե տեր սոնն այն կան խազ գա ցումն ու ներ, որ այն-

տեղ է գտն վում ամե նա խո շոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող հնա գի տա կան 

վայ րե րից մե կը: Հա զա րա վոր հնա գի տա կան բե կոր ներ էին դուրս գա լիս 

գետ նի ցան կա ցած խոր շից: Ան համ բեր սպա սում էր, թե երբ էր հաս նե լու 

այն տեղ: Ու հան կարծ կան խա գու շա կում էին մի մեծ խռո վու թյուն, որը 

խո չըն դո տե լու էր իր երա զանք նե րի իրա կա նաց մա նը: Չպետք է հա պա-

ղեր:

Հաս նե լով տուն՝ Թո մա սը լր ջո րեն խո սեց Կա րո լի նի հետ: Ինչ գնով էլ 

լի ներ, նա ցան կա նում էր ըն կե րակ ցել Պե տեր սո նին, բայց վա խե նում էր 

կնո ջը մե նակ թող նե լուց: Կի նը նրան հանգս տաց րեց: Ոչինչ տե ղի չէր ու-

նե նա: Այդ տեղ էին Աբ դել Ղա լիբ նե րը: Նա դի մա Ղա լի բը քնում էր իրենց 

երե խայի մոտ: Բա քե րը նույն պես այդ տեղ էր, ով նրանց մա սին կհո գար: 

Մյուս կող մից էլ ոչ ոք չէր հա մար ձակ վի հար ձակ վել ան գլիացի ըն տա նի-

քի վրա: Շատ մտա տանջ վե լուց հե տո Թո մա սը հա մոզ վեց:

Եր կու շա բաթ ան ց՝ 1912 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի կե սե րին, տասներ-

կու ուղ տե րով, վեց ձիերով և ութ ջո րի նե րով քա րա վա նը դուրս եկավ 

Բիբ լո սից՝ ուղ ևոր վե լով դե պի Ար ևելք: Պրո ֆե սո րի հաշ վարկ նե րի հա մա-

ձայն՝ մո տա վո րա պես մեկ ամիս կտ ևեր մինչև Սիպ պար հաս նե լը:

Այդ գի շեր մի աներ ևա կայե լի կայ ծակ լու սա վո րեց մթու թյու նը: Թո-

մա սը տագ նա պա հար մտա ծեց, որ գու ցե ին քը պետք է վե րա դառ նար 

Կա րո լի նի մոտ: Հե տո Պե տեր սո նի հետ խո սակ ցու թյու նը ցրեց նրա 

մտած մունք նե րը: Ի վեր ջո, Սիպ պա րում պե ղե լը նույնն էր, ինչ երկն քին 

դիպ չե լը: 
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7. ԴԱ ԺԱՆ ԻՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԱՊ ՐԻԼ, 1912-1913թթ.

 Պե տեր սո նի գի տար շա վախմ բի՝ դե պի Եփ րատ ուղ ևո րու թյան առա-

ջին օրե րը, երբ կտ րում ան ցնում էին Սի րիայի անա պա տը, դան դաղ էին 

ու միալար: Թո մա սը շատ էր կա րո տում Կա րո լի նին և Էթե լին: Խիղ ճը 

նրան տան ջում էր, կի նը հինգ ամս վա հղի էր ու թեև Էթե լի ժա մա նակ 

հղիու թյու նը շատ լավ էր տա րել, այ նո ւա մե նայ նիվ ամեն բան կա րող էր 

պա տա հել. Բիբ լո սում բժշ կա կան օգ նու թյու նը բա վա կա նին պար զու նակ 

էր և վատ: Այն տեղ ոչ մի հի վան դա նոց չկար, իսկ միակ բժիշ կը, ում կա-

րե լի էր դի մել, Պիեռ Գու րոն էր, ով, սա կայն, ար դեն մե ծա հա սակ էր և 

միայն ըն դու նում էր թեթև վեր քե րով ու վնաս վածք նե րով հի վանդ նե րի. 

ավե լին անել չէր հա մար ձակ վում: Ինչ ևէ, Թո մա սը չէր կա րող չմ տա ծել 

Կա րո լի նի բա րու թյան և մե ծա հո գու թյան մա սին, ով իրեն օգ նել էր, որ 

Պե տեր սո նի հետ մեկ նե լու որո շումն ըն դու ներ: Կա րո լի նին քաջ հայտ նի 

էր, որ Թո մա սը վա ղուց էր երա զում այդ գի տար շա վին մաս նակ ցե լու մա-

սին, նաև ու զում էր նրան ցույց տալ, որ ամուս նա ցած լի նե լը նրա ոչ մի 

ցան կու թյա նը խո չըն դոտ չի հա րու ցի: Ամուս նա նա լուց հե տո ըն դա մե նը 

մի եր կու ան գամ էին վի ճել, և իրա րից նե ղա ցած մնալն ըն դա մե նը ժա մեր 

էր տևել: Եր կու սով էլ հա մոզ ված էին, որ ընտ րու թյան հար ցում բախ տա-

վոր էին... Եվ Թո մա սը, աստ ղե րին նայե լով, խոր հում էր այն մա սին, որ 

եր ջա նիկ էր Կա րո լի նին հան դի պե լու հա մար: 

Պե տեր սո նը մե ծա հա սակ էր և ինչ -որ տեղ հա մառ՝ հա մոզ ված լի-

նե լով այն բա նում, որ ցան կա ցած գործ անե լու հա մար գո յու թյուն ու նի 

միայն մեկ եղա նակ. գի տար շա վի բո լոր մաս նա կից նե րից, այդ թվում՝ և 

Թո մաս Հար դին գից, ան շուշտ՝ նաև ինքն իրե նից, պա հան ջում էր առա-

վե լա գույն կար գա պա հու թյուն: Նա միշտ վեր ջինն էր պառ կում և արթ-

նա նում առա ջի նը... լու սա բա ցից առաջ: Չէր ըն դու նում ան գամ ան նշան 

թե րա ցու մը, նրա հա մար տհաճ էին ար դա րա ցում նե րը: Խոս քը բա վա-

կա նին ներ փակ ան ձնա վո րու թյան մա սին էր. միայն մի բան էր նրան 

ան չափ հե տաքրքրում, ու այդ ժա մա նակ նա թո թա փում էր իր ինք նամ-

փո փու թյու նը: Նրա միակ նպա տակն իր ողջ ար շա վախմ բով հնա րա վո-

րինս շուտ Սիպ պար հաս նելն էր` պե ղում ներ սկ սե լու հա մար կազմ ու 

պատ րաստ: Մնա ցյա լը նրան չէր հե տաքրք րում: 

Ուղ ևո րու թյու նը բա վա կա նին սո վո րա կան էր, թեև Թո մա սը կար ևո-

րում էր ամեն վայր կյան: Տղա մար դիկ պար տա վոր էին ճամ բար խփել, 

հա վա քել ու դա սա վո րել ամեն ինչ, աղ բը հո ղի մեջ թա ղել, հանգց նել 
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վառ վող կրակ նե րը: Կրա կի մա րու մը կար ևոր էր նրա նով, որ ողջ այն 

տա րածք նե րը, որ կտ րում ան ցնում էին, մեծ մա սամբ ծածկ ված էին չո-

րա ցած մո լա խո տով. բա ցի այն վայ րե րից` ժայ ռուտ ներ, քա րե ղեն հսկա 

որ ևէ բլուր կամ ավա զուտ նե րի վիթ խա րի տա րածք ներ, որ տեղ թերևս 

ոչինչ չէր աճում:

Վրան նե րը հա վա քե լուց հե տո չոր սից հինգ ժամ ձիավա րում էին: Մի 

փոքր դա դար էին առ նում՝ անա սուն նե րին կեր տա լու և հան գիստ թող-

նե լու հա մար, իսկ հե տո շա րու նա կում էին ճա նա պար հը՝ կանգ առ նե լով 

մթն շա ղից մեկ ժամ առաջ, որ պես զի հասց նեին հար մար տե ղում վրան 

խփել, խա րույկ վա ռել և ընթ րիք պատ րաս տել: Թո մա սը զն նում էր, թե 

ինչ պես էին խո րա մանկ շնա գայ լե րը փոր ձում որ ևէ բան թռց նել: Տար վա 

այդ եղա նա կին՝ գի շեր նե րը, անա պա տում բա վա կա նին ցուրտ էր, իսկ 

եր կին քը՝ այն քան աստ ղա զարդ, որ ասես կա րե լի էր ձեռ քե րով դիպ չել: 

Երբ տի րում էր լռու թյուն, խա րույ կը մա րում էին, և մնում էին միայն շի-

կա ցած ածուխ նե րը, երկ նա կա մարն այն քան ճն շող էր դառ նում, որ Թո-

մասն իր քնա պար կում եր կյու ղում էր: 

Թեև Թո մա սի նեղ մաս նա գի տա ցու մը փյու նի կյան մշա կույթն էր, այ-

դու հան դերձ նրան հե տաքրք րում էր նաև Մի ջա գետ քը. ամեն ինչ սկս վել 

էր այդ տե ղից: Դեռևս նեոլի թից առաջ էին մարդ արա րած ներն ար վես տի 

մի ջո ցով ար տա հայ տում իրենց ան ձկու թյու նը, իրենց կամ քը, իրենց սե-

րը, իրենց վա խը մահ վան հան դեպ, իրենց աշ խար հըն կա լու մը... Նրանք 

որ սից ան ցում կա տա րե ցին դե պի գյու ղատն տե սա կան բեր քա հա վաք: 

Այդ տեղ` եր կու գե տե րի՝ Եփ րա տի՝ «ալ-Ֆու րա տի» և Տիգ րի սի` «էլ Դիջ-

լայի» միջև ըն կած տա րած քի վրա վեր հառ նեց դրախ տը: 

Պետք է, որ մի եր կար ժա մա նա կա հատ ված մար դը խա ղաղ կյանք 

վա րած լի ներ: Այդ տեղ էլ, թերևս, ծնունդ առան քա ղա քակր թու թյու-

նը, սե պա գիր գրե րը, ճար տա րա պե տու թյու նը, քան դա կա գոր ծու թյու նը, 

դաշ տը խնամ քով մշա կե լու կա րո ղու թյու նը, կրո նա կան առա ջին հա վա-

տա լիք նե րը, ծն վե ցին առաս պել ներ, որոնք հա զա րա մյակ ներ ան ց ար-

տա ցոլ վե լու էին գր վածք նե րում: Այն, ինչ հե տա գա յում հա սավ Քա նա նի 

եր կիր, որը շատ ավե լի ուշ դառ նա լու էր Փյու նի կիան, ի հայտ եկավ իր 

ճա կա տագ րին շատ հա րիր մի վայ րում` Սիպ պա րում՝ թերևս առաս պե-

լա կան Մի ջա գետ քի հնա գույն քա ղաք նե րից մե կում: Հնա րա վոր է, որ 

հա մաշ խար հային ջր հե ղե ղը հա սել էր նաև մինչև այդ տեղ, քա նի որ Եփ-

րա տը սկիզբ է առ նում այն հե ռա վոր տա րած քից, որ տեղ վեր է խո յա նում 

Արա րատ լե ռը, և որ տեղ Նոյը կա ռու ցեց իր տա պա նը: Թո մա սի սիր տը 

բա բա խում էր. այն, ինչ կա րող էր գո յու թյուն ու նե նալ, հո ղի ու ավա զի 
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տակ էր թաղ ված: Ամե նա մյա ջր հե ղեղ նե րը, անա պա տի ավա զի փո թո-

րիկ նե րը սր բում, տա նում էին մինչև իսկ այն վայ րի՝ դրախ տի հետ քե րը, 

որ տեղ մի ժա մա նակ օձն էր կե նում:

Երբ մտա ծում էր այդ ամե նի մա սին, մո ռա նում էր Կա րո լի նին ու 

Էթե լին: Ան գամ Օքս ֆորդն էր մո ռա նում, ամ բիոն ու նե նա լու իր վա ղե մի 

ցան կու թյու նը, ավան դա կան պայ քա րը, այն է՝ ջախ ջա խել ու րի շի կար-

ծի քը, իսկ սե փա կա նը հա մալ սա րա նում հասց նել փառ քի գա գաթ նա կե-

տին, մո ռա նում էր որ պես հայտ նի գի տակ, որ պես հե ղի նակ, այդ նեղ 

մաս նա գի տաց ման մեջ իս կա կան իմաս տուն դառ նա լու ձգ տու մը: Այդ 

ամե նը՝ ցած րո գի և անի մաստ, մնա ցել էր հետ ևում: Այժմ նրան մի միայն 

հե տաքրք րում էր մի կողմ տա նել ավե լորդ հո ղը, հաս նել մինչև քա րի պես 

ամուր կա վի շեր տե րին, դուրս բե րել նրա գաղտ նիք նե րը, փոր ձել հաս-

կա նալ այն, ինչ կա տար վել էր շատ, բազ մա թիվ դա րեր առաջ, առա ջի-

նը կար դալ հին մա տյան նե րը, ար խիվ նե րը, հու շագ րե րը, այն տեղ` մեծ 

գե տի մոտ ապ րած որ ևէ գրագ րի թվային գոր ծո ղու թյուն նե րը, ով տե սել 

էր նույն արե գա կի, լուս նի, ադա ման դե աստ ղե րով ասեղ նա գործ ված գի-

շեր վա ան ցնե լը... Հենց այդ պա հին ինքն էլ էր դի տում, թե ինչ պես է սա-

հում գի շե րը:

Այս պի սով՝ Բիբ լո սը լքե լուց քսան վեց օր ան ց հա սան Սիպ պար՝ Թել 

էդ-Հաբ բահ. այդ պես էին կո չում: Ավե լի քան երե սուն տա րի առաջ Հոր-

մուզդ Ռաս ա մը պե ղել էր Սա մա շի տա ճա րը՝ հո ղից հա նե լով ավե լի քան 

հի սուն հա զար սե պա գիր աղյուս ներ: Գրե թե ան հե տա ցած տա ճա րի և  

աս տի ճա նա վոր աշ տա րա կի մնա ցորդ նե րը ցույց էին տա լիս, որ այդ 

վայ րը չորս, թե հինգ հա զա րա մյակ առաջ եղել է բա վա կա նին կար ևոր 

բնա կա տե ղի:

Երբ իմա ցան, որ հա սել են իրենց նպա տա կա կե տին, Պե տեր սո նը 

ձիուց իջավ և առանց այլ ևայ լու թյուն նե րի կա վի ճով նշեց պե ղում նե րի 

տա րած քը: Ան գամ մի բան ու տե լու հա մար ժա մա նակ չվատ նեց: Այր-

վում էր սրա ծայր մա հակ նե րը չոր հո ղում խրե լու ան համ բե րու թյու նից, 

որ պես զի սահ մա նագ ծեր, իր իսկ խոս քե րով ասած, «Պե տեր սո նի հնա-

վայ րը». ինչ պես նախ կին տա րի նե րին ամե րի կյան արև մուտ քում՝ ասես 

հաս տատ գի տե նա լով, որ գտն վում է ոս կու հա րուստ երա կի վրա: Նրա 

հա մար պա տե րի փլա տակ նե րը, պար զա գույն նշան նե րը, եր բեմն խե ցու 

կամ հում կա վի սա կա վա թիվ բե կոր նե րը ոս կուց էլ թանկ էին: Բար կու-

թյամբ լի այն կար ծի քին էր, որ Ռաս ա մին ըն դա մե նը հա ջող վել էր փչաց-

նել և իրեն վե րագ րել պեղ ման վայ րի տա րեգ րու թյու նը, սա կայն այդ 

եղա նա կով պե ղու մը եր բեք չի կա րե լի կո չել հնա գի տա կան: Նա պետք է 
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վե րա հաս տա տեր կար գը, գործ նա կա նում սկ սեր զրոյից, պար զեր տար-

բեր շեր տե րի թվա կա նու թյու նը:

Շու տով այդ վայ րը լց վեց հե տաքրք րա սեր մարդ կան ցով և արաբ 

բան վոր նե րով, ով քեր շա հագրգռ ված էին այդ տեղ աշ խա տանք գտ նե-

լով: Մի քա նի սը եկել էին իրենց բա հե րով ու բրիչ նե րով՝ ասես կի սե լով 

հնա գե տի՝ ան հա պաղ աշ խա տան քի ան ցնե լու ցան կու թյու նը: 

Պե տեր սո նը լավ էր խո սում արա բե րեն: Մի քա նի սին հենց այդ երե կո 

հանձ նա րա րեց մաքր ման աշ խա տանք ներ կա տա րել: Ամեն բան պետք 

է դա սա կար գեին, առանձ նաց նեին. ամե նա փոքր բե կոր ներն ան գամ 

հա մա րա կա լեին, նկա րեին ու պա հեին: Առանց ոչ մի բան մո ռա նա լու... 

Նրանց բա ցատ րեց, թե ինչ պես պետք է կա տա րեին աշ խա տան քը, որ-

պես զի կա րո ղա նային հարկ եղած դեպ քում ամեն քար կր կին դնել ճիշտ 

այն տե ղում, որ տե ղից գտել էին: Հո ղա շեր տից յու րա քան չյուր դյույմ իջ-

նե լը հա մա պա տաս խա նում էր քսան հինգ տար վա, եր բեմն՝ շատ ավե լի, 

իսկ ժա մա նա կագ րու թյան մեջ դա տարկ տե ղեր չպետք է թող նեին: Դա 

էր խն դի րը: Հենց նույն երե կո յան հինգ հո գու նշա նա կեց որ պես պա-

տաս խա նա տու, իսկ սև աշ խա տանք կա տա րե լու հա մար վար ձեց քա-

ռա սու նութ հո գու: Եվ դեռ շա րու նակ մար դիկ գա լիս էին խմ բե րով՝ ցու-

ցա կագր վե լու հա մար իրար հետ կռ վե լով: Ալի աբու Մո ւհա մմեդ, Քե մալ 

Բա շիր, Քաս սեմ աբու Հա սան, Հու սեյն իբն Սա դամ... Իրիկ նա մու տին 

հա րյու րից ավե լի մարդ կանց մի խումբ ջա հե րով մո տե ցավ ճամ բա րին՝ 

աշ խա տանք խնդ րե լու: Հարցն այն էր, որ նրանք չէին ցան կա նում լի-

նել այն վեր ջին նե րը, որոնց կա սեին, թե այլևս աշ խա տո ղի կա րիք չկա: 

Ոգ ևո րու թյան գա գաթ նա կե տին հա սած Պե տեր սո նը կա տա կեց Թո մա-

սի հետ: Նրա երա զանքն այդ քան տա րի ան ց ի կա տար էր ած վում, և 

որ քան լուրջ բան պետք է տե ղի ու նե նար, որ նա հրա ժար վեր իր կյան քի 

նպա տա կից` այդ պե ղու մից: 

Քիչ ան ց Սիպ պարն ընկղմ վեց լռու թյան մեջ: Միայն լս վում էր թույլ 

շր շյուն. Եփ րա տի մո տեր քում սա հան քը տեղ-տեղ խզ վում էր անա պա-

տի շնա գայ լե րի ոռ նո ցով: Թո մա սը երա զում տե սավ Շա մա շին` ար ևի 

աստ ծուն, ում պատ վին մի հե ռա վոր օր կա ռուց վել էր տա ճա րը, որից 

հա զիվ մի քա նի բե կոր ներ էին մնա ցել. վաղն ջա կան վկա ներն այլ ժա-

մա նակ նե րի, երբ աշ խար հը բո լո րո վին ու րիշ էր: 

Ե րա զում տե սավ նաև տա ճա րի քր մու հի նե րին: Նրանք՝ բո լորն էլ 

կրում էին ոս կե զօծ դի մակ և թա փան ցիկ, եր կար զգեստ ներ, որոնք մատ-

նում էին նրանց սլա ցիկ մար մին նե րի ու ձիգ կրծ քե րի մա սին: Այդ ծանր 

երա զում մո տե ցավ վեր ջին քր մու հուն ու պո կեց դի մա կը. Կա րո լինն էր...
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Լու սա բացն իր հետ բե րեց ու ժեղ, չոր ու անո ղոք տապ: Ան գամ մեծ 

գետն ի վի ճա կի չէր խո նա վաց նե լու շր ջա կայ քը: Հա զիվ էր ար ևը բարձ-

րա ցել կա վե սյու նե րից վեր, երբ ջեր մաս տի ճանն էլ սկ սեց բարձ րա նալ: 

Ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց քում շոգ օրեր ան ցկաց րել էին, սա կայն 

այդ պա հին ջե ռոց էր: 

- Տա րօ րի նակ է,- ասաց Պե տեր սո նը,- այս եղա նա կին ջեր մաս տի ճա-

նը պետք է ավե լի մեղմ լի ներ: 

Երբ այդ մա սին ասաց տե ղաբ նակ նե րին, նրանք գլուխ նե րը տա րու-

բե րե ցին: Շո՞գ... Պետք է սպա սեն մինչև մայի սի վեր ջե րը. այդ ժա մա-

նակ կի մա նան, թե ինչ բան է շո գը: Թո մա սը հի շում էր ծո վափ նյա մեղմ 

կլի ման: Բիբ լո սում գի շե րային ցուրտ խո նա վու թյու նը եր բեմն նրանց 

ստի պում էր վա ռել բու խա րին: Չնա յած շո գին, փո շուն, փոք րիկ ան պա-

տե հու թյուն նե րին` պե ղում նե րը կազ մա կերպ վե ցին ար դյու նա վե տո րեն, 

և օրեր ան ց սկ սե ցին գտ նել պա րիսպ նե րի մնա ցորդ ներ, խե ցու կտոր-

ներ և շատ այլ բե կոր ներ: Պե տեր սո նը ոգ ևոր ված էր «իր» պե ղում նե րի 

վայ րով: Ան հան գիստ ելու մուտ էր անում գլ խա վոր վրան, որ տեղ տե ղա-

կայել էր իր գրա սե նյա կը, ար հես տա նոցն ու լա բո րա տո րիան: Գյու ղի մի 

քա նի ատաղ ձա գործ ներ սար քե ցին սե ղան ներ՝ գեղջ կա կան, բայց՝ շատ 

հար մար, շար ժա կան աս տի ճան ներ, խո ղո վա կա շար, ցու ցա նակ ներ, 

փայտյա մե խեր և այն ամե նը, ինչ ան հրա ժեշտ էր կեն ցա ղի և հնա գի-

տա կան աշ խա տանք կա տա րե լու հա մար: Գի տար շա վի ան դամ նե րը 

ճամ բա րը բա ցա զա տե ցին գլ խա վոր վրա նի շուր ջը: Հա րյուր յարդ հե ռա-

վո րու թյան վրա անա սուն նե րի հա մար ցան կա պատ կա ռու ցե ցին: Շատ 

բան վոր ներ իրենց վրան նե րը բա ցե ցին մո տա կայ քում: Մի քա նի սը բե րե-

ցին ոչ խար ներ, հա վեր, որոնք օրն ան ց էին կաց նում՝ այս տեղ -այն տեղ 

կտ ցա հա րե լով: Մեկ ամս վա ըն թաց քում այդ վայ րը շատ ավե լի կեն սու-

նակ դար ձավ, քան արև մուտ քում գտն վող Սիպ պա րը: 

Պե տեր սոնն այդ ամենն անում էր ոչ միայն հա նուն գի տու թյան. 

նա նաև պատ վախն դիր էր և փա ռա մոլ: Հիանում էր Ռոու լին սո նով16 և 

միաժա մա նակ նա խան ձում նրան, ով մի ջազ գային փառ քի էր հա սել՝ 

վեր ծա նե լով սե պագ րե րը: Պե տեր սո նը նա մա կագ րու թյուն ու ներ Ռո-

բերտ Կոլ դ եվեյի17 հետ, ում հրա վի րել էր Սիպ պար, որ պես զի ցույց տար, 

թե ինքն ինչ էր իրա կա նաց նում: Այդ ներ քին փա ռա սի րու թյան շնոր հիվ 

էր, որ մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում պե ղում նե րը նշա նա կա լի ծա վա լի 

հա սան:
16 Հենրի Կրեշվիկ Ռոուլինսոն (1810-1895): Բրիտանացի դիվանագետ, հնագետ: Վերծանել 
է սեպագրերը: Գրել է «Կենտրոնական Ասիայի սեպագիր արձանագրությունները» 
աշխատությունը:
17 Ռոբերտ Յոհան Կոլդեվեյ (1855-1925): Գերմանացի հնագետ և ճարտարապետ: Այլ 
բաների հետ մեկտեղ հայտնաբերել է նաև «Բաբելոնի կախովի այգիների» մնացորդները:
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1913 թվա կա նի հուն վա րի կե սե րին՝ մի գի շեր, Թո մա սը որո շեց վե րա-

դառ նալ Բիբ լոս: Եր կու սու կես ամիս նա գտն վում էր ըն տա նի քից հե ռու, 

և երբ իրա կա նա ցել էր Մի ջա գետ քում պե ղում ներ կա տա րե լու նրա բաղ-

ձան քը, հա սել էր վե րա դառ նա լու պա հը: Ան հան գիստ էր, նաև մի փոքր 

հիաս թափ ված Պե տեր սո նի չոր բնա վո րու թյու նից: Օրերն ան ցնում էին, 

սա կայն վեր ջինս չէր գտ նում այն, ին չին հա վակ նում էր: Եվ ահա մի 

առի թով Պե տեր սո նի նյար դե րը տե ղի տվե ցին, և եր կու սով սկ սե ցին վի-

ճել այն հար ցի շուրջ, թե ինչ պես և ինչ եղա նա կով պետք է շա րու նա կել 

աշ խա տանք նե րը: Այդ ժա մա նակ Պե տեր սո նը չոր տո նով նրան ընդ հա-

տեց՝ ասե լով, որ այդ տեղ ամեն բան պետք է ար վի այն պես, ինչ պես ինքն 

է ցան կա նում: Դա շատ հար մար պահ էր վեր ջա կետ դնե լու հա մար: Ան-

կախ վե ճից՝ մի մյանց ան քի նախն դիր ձեռք սեղ մե ցին: Թո մա սը կռա հեց, 

որ պրո ֆե սո րը նա խընտ րում էր ու նե նալ լիար ժեք ազա տու թյուն, չէր 

ցան կա նում մր ցակ ցու թյուն: Դա հե տաքր քիր փոր ձու թյուն էր, ին չից նա 

կօգտ վեր ապա գա յում:

Թո մա սը միացավ արաբ վա ճա ռա կան նե րի քա րա վա նին, որը քսա-

նից ավե լի ուղ տե րով և վեց մարդ կանց հետ Սիպ պա րով ան ցնում էր դե-

պի Դա մաս կոս տա նող ճա նա պար հը: Նա ճա նա պարհ ըն կավ՝ մի լավ 

ձի հե ծած, հե տը տա նե լով մի ջո րի, որը գնել էր գյու ղում:

Այդ վա ճա ռա կան նե րը գա լիս էին Բաղ դա դից, թեև ան մի ջա պես Թո-

մա սին հպար տո րեն ասա ցին, որ սի րիացի ներ են: Նրանք քաջ ծա նոթ 

էին ողջ տա րա ծաշր ջա նին, և Թո մա սը ստեղծ ված իրա վի ճա կի վե րա-

բե րյալ նրանց շատ հար ցեր տվեց, որոնց սի րիացի նե րը սի րով պա տաս-

խա նե ցին: Նրանք՝ բո լորն էլ վատ կար ծիք ու նեին թուր քե րի մա սին, և 

հո գի նե րում ատե լու թյուն կար կու տակ ված: Նրանց ղե կա վա րը ոմն Զա-

կի էլ -Ո ւաշն էր, ով պատ կա նում էր նու սայ րի նե րի ցե ղին: Թո մա սը չգի-

տեր այդ ցե ղի մա սին, և Ուա շը տա րօ րի նակ հա յաց քով նայեց նրան՝ 

կա մե նա լով հաս կաց նել, որ այդ տեղ բո լո րին էլ հայտ նի է, թե ով քեր են 

նու սայ րի նե րը: Պարզ վեց, որ նրանք բնակ վում էին Սի րիայի հյու սի-

սում` ծո վեզ րի լեռ նե րում, և տասն մե կե րորդ իմամ շիա Իբն Նու սայ րիի 

հետևորդ ներն էին, նաև հայտ նի էին որ պես ալա վի ներ: Թո մա սին չհա-

ջող վեց ավե լին դուրս կոր զել Ուա շից: Նա նա խընտ րում էր զուսպ լի նել: 

Ճա նա պարհ ընկ նե լուց մի քա նի օր ան ց նրանց կանգ նեց րեց թուր-

քա կան մի պա րե կա խումբ, որի կազ մում կային գեր մա նա ցի մի քա նի 

սպա ներ: Իրենց բա վա կա նին ագ րե սիվ պա հե ցին նու սայ րի նե րի հան-

դեպ: Հայ հոյե ցին, սպառ նա ցին գե րի վերց նել: Թո մա սին տա րա կու սան-

քով հար ցեր տվե ցին՝ զար մա ցած, որ ան գլիացին ըն կե րակ ցում էր այդ 
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մարդ կանց: Այդ վայ րը կաս կած էր հա րու ցում: Գեր մա նա ցի սպա նե րից 

մեկն առան ձին խո սեց թուրք կա պի տա նի հետ, ու նրանց թույ լատ րե ցին 

շա րու նա կել ճա նա պար հը: Թո մա սը Զա կի էլ -Ո ւա շին հարց րեց, թե որն 

էր թուր քե րի այդ տա րօ րի նակ վար քագ ծի պատ ճա ռը:

- Կար ծում էին, թե կայս րու թյան դա վա ճան ներ ենք, իսկ դու՝ 

անգլիացի նե րի կող մից ու ղարկ ված լր տես՝ ներ խու ժում նա խա պատ-

րաս տե լու հա մար: Նրանք վա խե նում են, որ բրի տա նա ցի ներդ ամ բողջ 

տա րա ծաշր ջա նի վե րա բե րյալ տվյալ ներ եք հա վա քում: Այդ պատ ճա-

ռով էլ այդ քան նյար դայ նա ցած էին: Թո մասն ու սե րը թոթ վեց. այդ մար-

դը մեծ եր ևա կա յու թյան տեր էր:

Նոր էր մութն ըն կել, և մինչ ճամ բար էին պատ րաս տում՝ գի շերն 

ան ցկաց նե լու հա մար, մո տի կից հն չե ցին կրա կոց ներ. նու սայ րի նե րից 

երեքն ան շարժ ըն կան: Թո մասն ու էլ -Ո ւա շը փոքր -ի նչ հեռ վում էին՝ 

եր կու հա րյուր մետ րի վրա, որ տեղ հո սող առ վից թեյի հա մար ջուր էին 

վերց նում: Եր կուսն էլ նետ վե ցին գետ նին՝ թաքն վե լով մա ցա ռուտ նե րի 

արան քում, իսկ կրա կոց նե րը դեռ շա րու նակ վում էին: Ակն հայտ էր, որ 

թուրք զին վոր նե րին քա րա վա նի բո լոր մարդ կանց վեր ջը տա լու հրա ման 

էր տր ված: Թո մա սը, ով ոչ թե վա խե նում էր, այլ հան կար ծա կիի էր եկել, 

մթու թյան մեջ սո ղաց դե պի մո տա կա ժայ ռե րը: Կյան քում առա ջին ան-

գամ էին նրա վրա կրա կում, ու շատ մո տի կից էր զգա ցել մա հը: Էլ -Ուա շը 

գնաց նրա հետ ևից: Եր կու սով մշու շի մի ջով վա զե ցին սարն ի վեր, մինչ 

ձո րա մի ջում շա րու նակ վում էին կրա կոց նե րը:

Երբ ամեն ինչ հան դարտ վեց, եր կար ժա մա նակ դեռ թաքն ված ու լուռ 

մնա ցին: Այդ ժա մա նակ էլ -Ու ա շը շշն ջաց, որ ին քը վի րա վոր է: Թո մա սը 

մո տե ցավ նրան և տե սավ, որ փամ փուշ տը վի րա վո րել է նրա ու սը, որ տե-

ղից արյուն էր հո սում: Հա նեց իր վեր նա շա պի կը և տե ղում վի րա կա պեց: 

Վի րա վո րը չէր բո ղո քում, բայց նրա այ տե րով հո սում էին ար ցուն քի խո-

շոր կա թիլ ներ: 

- Անգ լիացի՛, ոչ թե ես վեր քիս ցա վից եմ լաց լի նում, այլ իմ սպան ված 

ըն կեր նե րի վշ տից: Նրանք ինձ հա մար եղ բայր էին: Սա այս պես էլ պետք 

է վեր ջա նար, նու սայրի ներս եր բեք թուր քե րի հետ լավ չենք եղել: Նրանք 

մեր ժո ղովր դին թշ վա ռու թյան մեջ են պա հում, չա փից ավե լի հար կեր են 

դնում, որ պար տա վոր ենք վճա րել: Վեր ջին ամիս նե րին մեզ մե ղադ րում 

էին Ֆրան սիայի օգ տին, ի վնաս իրենց, լր տե սու թյան մեջ: Դու վկա ես, 

թե մեզ հետ ինչ պես են վար վում: Դու մե ղա վոր չես, ան գլիացի՛: Կա տար-

վա ծի հետ ոչ մի առն չու թյուն չու նես: Աստ ված մեծ է:

Թո մասն իրեն մե ղադ րում էր նրանց ըն կե րակ ցե լու հա մար: Հա մոզ-
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ված էր, որ իր ներ կա յու թյու նը, որը չէր վրի պել գեր մա նա ցի զին վո րա-

կան նե րի աչ քից, ազ դել էր նրանց վեր ջը տա լու որոշ ման կա յաց ման 

վրա: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը նրան պատ մել էր, որ Սի րիայում ու Լեռ նային 

Լի բա նա նում ինչ պես բրի տա նա ցի ու ֆրան սիացի, այն պես էլ գեր մա-

նա ցի և ավստ րիացի լր տես ներ կան՝ տա րա ծաշր ջա նում տի րող իրա վի-

ճակն ու սում նա սի րե լու նպա տա կով: Դա, իրոք, այդ պես էր:

Թուր քե րը նույն պես ու նեին գեր մա նա ցի նե րի կող մից կազ մա կերպ-

ված հե տա խու զա կան ար դյու նա վետ ծա ռա յու թյուն. նրանք, բնա կա նա-

բար, չէին ցան կա նա ռիս կի դի մել: Ամեն բան Թո մա սի հա մար բար դա-

ցել էր: Նրա կող քին վի րա վոր կար, ում չէր կա րող լքել: Վա խե նում էր, 

որ թուր քերն իրենց փնտ րեն, այդ դեպ քում լա վա գույնն այն կլի ներ, որ 

Լի բա նա նից իրեն դուրս վռն դեին: Եր բեք չէր մտա ծել, որ այդ պի սի բան 

կա րող էր պա տա հել: Նա միշտ ապ րել էր բա րե կե ցիկ կյան քով՝ առանց 

ավե լորդ հոգ սեր ու նե նա լու: Այն բա նից հե տո, ին չին ներ կա էր գտն վել, 

այլևս եր բեք թուր քե րին առաջ վա պես չէր կա րող նայել:

Էլ -Ո ւա շը շատ ամ րա պինդ մարդ էր: Ար ձակ ված գն դա կի վեր քը, որ 

ցան կա ցած այլ մար դու տա պա լած կլի ներ, նրան միայն այն առու մով 

էր տհաճ, որ պետք է դի մա նար ցա վին: Նրանք մի գյու ղի մոտ էին, որը 

կոչ վում էր Մա յա դին և գտն վում էր Դեյր էզ-Զո րի մար զում: Էլ -Ո ւա շը 

պետք է հաս ներ Ջե բել՝ Ան սա րիայի լեռ նե րում՝ Լա թա քիայի հյու սիս -

ար ևել քում՝ Բիբ լո սից հա րյուր մղոն դեպի հյու սիս գտն վող Յայ լա դա ղ, 

որ տեղ իր տունն էր: Դրա հա մար նա պետք է ան ցներ եր կու հա րյուր 

հի սուն մղո նից ավե լի: Այն տեղ մթու թյան մեջ տա րա ծու թյուն նե րը թվում 

էին վիթ խա րի, ան հաղ թա հա րե լի: Բա ցի դրա նից՝ ճա նա պար հի ան-

վտան գու թյու նը կախ ված էր մի շարք գոր ծոն նե րից, որոն ցից մեկն այն 

էր, այո՛, որ թուր քե րը նրանց չհան դի պեին: 

Առաջ գնա լու կամ քը էլ -Ո ւա շին թույլ տվեց, Թո մա սին հեն վե լով, 

մշու շի մի ջով քայ լել երեք մղոն, մինչև հա սան մո տա կա ճամ բա րը: Անա-

պա տի այդ մար դիկ մթու թյան մեջ տես նում էին, եկ վոր նե րին արա բե րեն 

ասա ցին, որ կանգ նեն, իսկ էլ -Ո ւաշն ան մի ջա պես բղա վեց իր անու նը: 

Նրանց ըն դու նե ցին չլս ված հյու րըն կա լու թյամբ: Թո մա սին հարկ չե ղավ 

որ ևէ բան բա ցատ րել: Ղե կա վա րը` ոմն Ահ մեդ էլ-Մե դի նին, տե սավ վեր-

քը: Փամ փուշ տը մի տե ղից մտել, մյուս կող մից դուրս էր եկել: Վեր քը մա-

քուր էր, ոչ մի կար ևոր զար կե րակ չէր վնաս վել:
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- Աստ ված գթա ռատ է: Է՛լ -Ու աշ, բախտդ բե րել է քո դժ բախ տու թյան 

մեջ: Քեզ Աստ ված է պահ պա նել: Պետք է ան շարժ մնաս մինչև հա ջորդ 

լու սին, որ պես զի ներ քին արյու նա հո սու թյուն չու նե նաս: Հե տո կա րող ես 

գնալ: Ինչ վե րա բե րում է քեզ, ան գլիացի՛, հա նուն նրա քո արա ծով դու 

մեզ հա մար դառ նում ես յու րային: Զգո՛ւյշ մնա թուր քե րից: 

Չնա յած նա խազ գու շա ցում նե րին` Թո մա սը որո շեց շա րու նա կել իր 

ճամ փան: Գո տու մեջ պա հած ոս կեդ րամ ներ ու ներ, որոն ցով փոր ձեց 

գնել մի ձի ու հրա ցան, սա կայն նրա նից փող չվերց րին: Ըն դու նեց, չէր 

ու զում ու շաց նել իր վե րա դար ձը, քա նի որ այդ հի նա վուրց եր կի րը, որը 

դեռ շատ թե քիչ կա յուն էր, արագ գլոր վում էր ան դուն դը, իսկ ին քը պետք 

է Կա րո լի նին ու Էթե լին հա ներ այդ տե ղից: 

Հրա ժեշտ տվեց էլ -Ու ա շին և իրեն հյու րըն կա լած արաբ նե րին: Էլ -

Ուա շը սաս տիկ հուզ վեց նրա ձեռ քը սեղ մե լիս, ու երբ Թո մա սը ձի հե ծավ, 

շշն ջաց. «Թո՛ղ Աստ ված քեզ միշտ ու ղե կից լի նի, ան գլիացի՛: Միշտ քո 

տե ղը կու նե նաս մե րոնց մեջ: Ու եթե Տե րը կա մե նա, կր կին իրար կտես-

նենք»: 

Թո մաս Հար դինգն ուղղ վեց դե պի Ար ևելք: Ահ մեդ էլ-Մե դի նին ասել 

էր, թե որ վայ րե րով պետք է ան ցնի, դեռ եր կար ճամ փա կար առջ ևում: 

Մտ րա կեց ձիուն՝ ուղ ղու թյուն վերց նե լով դե պի հե ռա վոր ափը: Ինքն 

իրեն կշ տամ բում էր Կա րո լի նին մե նակ թո ղած լի նե լու հա մար, թեև ինք-

նաս փո փանքն այն էր, որ չէր պատ կե րաց րել, թե ամեն բան այդ աս տի-

ճան կփոխ վի: 

Կե սօ րին մոտ, երբ հա սավ մի կո րած գյուղ՝ հա զիվ մի քսան կա վա-

շեն, ավա զի ու ժայ ռե րի գույ ներ ու նե ցող տնե րով, որոնք ձուլ վում էին 

տե ղան քին, դե մը ելավ թուր քա կան ջո կա տը: Նրանք էին, ով քեր իրենց 

կանգ նեց րել էին, և շատ հա վա նա կան էր, որ հենց այդ զին վոր ներն էին 

կրա կել իրենց վրա: Զգաց, թե ինչ պես է սիր տը տե ղից դուրս թռ չում:

Թուրք կա պի տա նը նրան կանգ նեց րեց՝ բարձ րաց նե լով աջ ձեռ քը: 

Գեր մա նա ցի սպա նե րը վեր ջում էին, Թո մա սին թվաց, թե նրանք չէին 

ցան կա նում մի ջամ տել: Նրան թույլ չտ վե ցին, որ ան գամ մի խոսք ասի, 

որ ևէ բա ցատ րու թյուն տա. ուղ ղա կի ձեր բա կա լե ցին: Նրա հետ շատ կո-

պիտ էին վար վում՝ հրե լով այս ու այն կողմ: Այ նինչ գեր մա նա ցի սպա-

նե րը, որոշ հե ռա վո րու թյան վրա կանգ նած, ան տար բեր տես քով ծխում 

էին, դա նրանց չէր հու զում: 

Թո մասն արա բե րեն, ֆրան սե րեն, ան գլե րեն, ան գամ թուր քե րեն սո-

վո րած մի քա նի նա խա դա սու թյուն ներ ար տա բե րեց՝ պա հան ջե լով, որ 
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իրեն տա նեն Բեյ րու թի կամ Դա մաս կո սի բրի տա նա կան հյու պա տո սա-

րան: Հե տո նրան ձեռ նաշղ թա հագց րին ու կա պե ցին զինվորներից մե կի 

ձիու պա րա նից: Ոչինչ չէր կա րո ղա նում հաս կա նալ: Քա ղա քա կա նու-

թյան հետ ին քը ոչ մի աղերս չու ներ, ոչ մի խմ բակ ցու թյան չէր պատ-

կա նում, օտա րերկ րա ցի էր ու, իր կար ծի քով, ու ներ բո լոր իրա վունք նե-

րը: Շու տով հար ցը կպարզ վեր, ու իրեն բաց կթող նեին: Ու ժաս պառ էր, 

միայն ու զում էր հնա րա վո րինս արագ իր տուն հաս նել: Չէր հա վա տում, 

թե ինչ է իր հետ կա տար վում: 

Այդ գի շեր ստիպ ված ան ցկաց րեց բաց երկն քի ներքո: Ցր տից դո-

ղում էր: Նրան ան գամ ծած կոց չտ վե ցին: Հա զիվ էր լույ սը բաց վել, երբ 

մի թուրք սպա եկավ, ով իր հետ ֆրան սե րեն խո սեց: Նրան խիստ հան-

դի մա նեց՝ ասե լով, որ մե ղադր վում է լր տե սու թյան մեջ, որ ըստ իրենց 

հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րի՝ նու սայ րի արաբ նե րի խում բը, որի հետ 

ճամ փա էր ըն կել, ապս տամբ ներ էին և Ֆրան սիայի օգ տին լր տեսող ներ: 

Վեր ջում նրան սպառ նաց՝ հոր դո րե լով, որ ավե լի լավ կլի ներ, եթե խոս-

տո վա ներ նրանց հետ իր կա պը, քան զի չեն ու զում ան ցնել այլ մե թոդ նե-

րի: Թո մա սը, այդ պի սի մե ղադ րանք նե րից զայ րա ցած, պա տաս խա նեց, 

որ Օքս ֆոր դի պրո ֆե սոր նե րից է և վե րա դառ նում էր Բիբ լո սի իր տու նը, 

որ տեղ ապ րում է իր կնոջ ու դս տեր հետ. մի բան, որը կա րող էին շատ 

հեշտ ստուգել: Ասաց, որ Բրի տա նիա յի քա ղա քա ցի է՝ սպառ նա լով դի-

վա նա գի տա կան կամ ավե լի վատ ընդ հա րու մով: Պն դեց, որ իրեն տա-

նեն գլ խա վոր հրա մա նա տա րի մոտ, սա կայն ոչն չի չհա սավ: Սպան նրա 

վրա խորն ար հա մար հան քով լի մի հա յացք ձգեց՝ թող նե լով նրան հու-

սալքված: Դա կա տա րյալ խե լա գա րու թյուն էր:

Հա ջորդ օրը նրան ստի պե ցին ձի նս տել և ուղղ վե ցին դե պի հա րավ-

ա րև մուտք: Մի օրից ավե լի չէր դի մա նա, եթե կապ ված քայ լեր ձիերի 

հետ ևից: Լսեց, որ գնում էին Դա մաս կոս:

Վեց ան վեր ջա նա լի օր տևեց, մինչև հա սան: Ստիպ ված էր հար մար-

վել զին վո րա կան նե րի առօ րյային: Փոր ձեց խո սել գեր մա նա ցի սպա նե րի 

հետ, բղա վեց գեր մա նե րեն, որ պես զի մո տե նան, սա կայն՝ ապար դյուն: 

Նրանք մնում էին առան ձին, նրանց ճամ բա րը հա րյու րից հա րյուր հի-

սուն յարդ հե ռա վո րու թյան վրա էին խփում՝ ջո կա տի մյուս ան դամ նե րից 

մե կու սաց ված: Նրանք գեր մա նա կան բա նա կի դի տորդ ներ էին, ով քեր 

գրա ռում ներ էին կա տա րում: Հի շեց եր կու կող մե րի մեկ նա բա նու թյուն-

նե րը. գեր մա նա ցի սպա նե րի վար քա գի ծը նրան ապա ցու ցեց, որ դրանք 

ճիշտ էին: Գեր մա նիան և նրա դաշ նա կից նե րը դիր քա վոր վում էին Մեր-

ձա վոր Ար ևել քի ռազ մա վա րա կան գո տի նե րում: Չգի տեր, թե Ֆրան սիան 
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ու Մեծ Բրի տա նիան անո՞ւմ էին նույն բա նը: Գեր մա նա ցի նե րը գոր ծում 

էին ար դյու նա վետ, կազ մա կերպ ված, կան խամ տած ված: Գու ցե փոր-

ձում էին բա ցա հայ տել իրա վի ճա կը, քա ջա տե ղյակ էին թուր քա կան 

բա նա կի և նա վա տոր մի ղի հիմ նա կան կա րիք նե րին: Չէին ցան կա նում 

ան գի տակ գնալ ավե լի քան հնա րա վոր մի ընդ հար ման, որին գու ցե և 

եր բեք գոր ծը չհաս նի, սա կայն հա կա ռակ դեպ քում այն կսան ձա զերծ վի 

ահա վոր վայ րա գու թյամբ: 

Թո մա սը չէր եր կյու ղում իր հա մար, կար ծում էր, որ չեն հա մար ձակ-

վի դիպ չել իրեն: Բա ցա ռու թյամբ մի քա նի հրմշ տոց նե րի և ահա վոր հոգ-

նա ծու թյան՝ իրեն ոչինչ չէր եղել. շատ ան հանգս տա ցած էր Կա րո լի նի 

և Էթե լի հա մար, ու զում էր մտա ծել, որ նրանց ոչինչ չի պա տա հի: Իր 

հետ կա տար վա ծը սխալ մուն քի, շփոթ մուն քի հետ ևանք էր: Գու ցե և նու-

սայ րի նե րը թուր քե րի հա մար խնդ րա հա րույց մար դիկ են, սա կայն ին քը 

կաս կա ծե լի ոչինչ չէր նկա տել ու ոչ էլ մաս նակ ցել էր թուր քե րի շա հե րի 

դեմ որ ևէ դա վադ րու թյան: 

Դա մաս կոս հաս նե լուն պես նրան տա րան ընդ հա նուր զո րա նոց, 

որտեղ հե տա խու զու թյան սպա նե րից մե կի առջև ստիպ ված էր բազմիցս 

կրկ նել նույն բա նը, ման րա մասն բա ցատ րել այն, ինչ որ արել էր՝ սկսած 

այն բա նից, որ Պե տեր սոնն էր որո շել, որ ին քը նրան ըն կե րակ ցեր: Իմա-

ցավ, որ ար դեն ար գե լել էին Սիպ պա րի պե ղում նե րը. Պե տեր սո նի բո լոր 

վատ կան խա գու շա կում նե րը կա տար վել էին: Սպան իրա վի ճա կը պար-

զող մի մեկ նա բա նու թյուն արեց. «Անգ լիացի նե րը Մի ջա գետ քում պե-

ղում ներ կա տա րե լու իրա վունք չու նեն: Դրանք մենք պա հե լու ենք մեր 

գեր մա նա ցի բա րե կամ նե րի հա մար»: Ահա թե որն էր բուն հար ցը: Թուր-

քե րը վա խե նում էին, որ բրի տա նա ցի հնա գետ նե րը տե ղե կու թյուն ներ 

էին ու ղար կում իրենց հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րին, թեև պաշ-

տո նա պես ոչ մի հայ տա րար ված ընդ հա րում գո յու թյուն չու ներ Մեծ Բրի-

տա նիայի և Օս մա նյան կայս րու թյան միջև, սա կայն գեր մա նա ցի նե րը 

թուր քե րին թե լադ րում էին, որ քա ղա քա կա նու թյա նը հետ ևեին այն տե-

սան կյու նից, որ ցան կա ցած պա հի մի բան կա րող էր պա տա հել: Ինչ պես 

այդ խորհր դա ծու թյուն նե րը, այն պես էլ այն վայ րե նի վար քա գի ծը, որին 

ին քը ներ կա էր եղել նու սայ րի նե րի սպա նու թյան ժա մա նակ, Թո մա սին 

սաս տիկ վա խեց նում էին: Այդ ամե նից բա ցի` նա նաև հար ձակ ման շատ 

ան հա ճո վկա էր:

Հար ցաքն նու թյուն նե րի եր րորդ օրը նրան տե ղա փո խե ցին զին վո րա-

կան բանտ, և ամեն ինչ վատ թա րա ցավ: Հայտն վեց տհաճ ար տա քի նով 

մի չեր քեզ, ով ո՛չ թուրք էր, ո՛չ էլ գեր մա նա ցի, և նրա միակ առա քե լու-
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թյու նը ցան կա ցած պա րա գա յում հնա րա վո րինս ավե լի շատ տե ղե կու-

թյուն ներ կոր զելն էր: Իջան Թո մա սի քա րե խու ցը՝ դա րա վոր, հնա մե նի 

մի վայր, ու նրան մե նակ թո ղե ցին այդ ան ձնա վո րու թյան հետ, ով նրան 

հարց րեց, թե արդյոք ան գլիացի նե րի լր տե սը չէ: Երբ Թո մա սը դար ձյալ 

կրկ նեց, որ ան գլիացի պրո ֆե սոր է և ու սում նա սի րում է ան տիկ շր ջա նի 

պատ մու թյուն և ոչ մի առն չու թյուն չու նի ան գլիական կա ռա վա րու թյան 

գաղտ նի ծա ռա յու թյուն նե րի հետ, ծա խու մար դաս պա նը նրան սար սա-

փե լի ապ տակ հասց րեց: Դա արեց առանց որ ևէ այլ ևայ լու թյան: Թո-

մա սը հար ձակ ման չէր սպա սում. դա նրան հան կար ծա կիի բե րեց: Նրա 

ականջն ահա վոր ցա վեց, ծնո տի վրայով ար նա խառն թքի շիթ էր ծո րում: 

Հար ցաքն նո ղը նայեց նրան ու կր կին հարց րեց զզ վե լի ան գլե րե նով. «Աշ-

խա տո՞ւմ ես բրի տա նա կան գաղտ նի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար»: Թո-

մա սը կր կին հրա ժար վեց՝ ստա նա լով ևս մեկ վայ րե նի ապ տակ: Փոր ձեց 

հետ գնալ, սա կայն հար ված նե րի հե ղեղ տե ղաց այն քան, մինչև որ կորց-

րեց գի տակ ցու թյու նը: 

Ուշ քի եկավ խցի քա րե նս տա րա նին: Օս մա նյան բա նա կի՝ Դա մաս-

կո սում գտն վող զին վո րա կան բան տը հաստ պա տե րով մի հին քա րե շի-

նու թյուն էր: Նեղ լիկ պա տու հա նն իր գլ խա վեր ևից վեց ոտ նա չափ բարձր 

էր, և հա զիվ այն քան լույս էր ընկ նում, որ խցում թույլ մշուշ լի ներ: Թո մա-

սի դեմքն ահա վոր ցա վում էր, փոր ձեց բարձ րաց նել ձեռ քը՝ դեմ քը շո շա-

փե լու հա մար, բայց չկա րո ղա ցավ: Թևը կոտր ված էր կամ տե ղից դուրս 

էր ըն կել: Բե րա նում արյան դառ նա համ կար, շր թունք ներն այ տուց ված 

էին, լե զուն շար ժե լով՝ զգաց, որ մի ատամ է պա կա սում: Նրան ահա վոր 

ծե ծի էին են թար կել, ու ժաս պառ էր, փոր ձեց քնել, սա կայն ցա վը չթո ղեց: 

Եր կու օր ան ց կր կին են թարկ վեց հար ցաքն նու թյան: Դա ժան վե րա-

բեր մուն քը հու շում էր, որ ու զում են իր վեր ջը տալ: Նրան չէր հա ջող վե լու 

որ ևէ մե կին որ ևէ բան բա ցատ րել: Այդ փաս տը նրան վա խեց րեց: Թուր-

քե րը ոչ թե ցան կա նում էին տե ղե կու թյուն կոր զել, այլ մտա դիր չէին նրան 

ազատ ար ձա կել:

Այդ մղ ձա վան ջը դեռ եր կու ան գամ էլ կրկն վե լու էր: Ավե լի լավ էր 

մահ վան գիրկն ան ցներ, քան այդ ահա վոր ցա վե րին դի մա նար: Սա կայն 

հե տո ասես մո ռա ցան նրա մա սին, ին չը Թո մա սին թույլ տվեց քիչ-քիչ 

վե րա կանգն վել: Նրա ձախ թևը կող քից կախ ված էր, ու զգա լիորեն կա-

ղում էր: Հա զիվ տես նում էր ձախ աչ քով: Նրան ան տա նե լի վատ կե րա-

կուր էին տա լիս: Թերևս մի տասն հինգ կի լոգ րամ նի հա րել էր, թևերն ու 

ոտ քե րը խիստ բա րա կել էին: Գլու խը ցա վում էր, հետ ևի մա սում թա րա-

խա կալ ված վեր քեր կային: 
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Մինչ այդ դեպ քը Թո մաս Հար դինգն ապ րել էր հար մա րա վետ ու 

բարեկեցիկ կյան քով: Նրան ան գամ խոս քով ոչ ոք չէր վի րա վո րել՝ բա-

ցա ռու թյամբ Բիբ լո սում գեր մա նա ցի սպայի հետ ու նե ցած ան հե թեթ մի-

ջա դե պից: Ինչ վե րա բե րում էր թուր քե րին, ապա նրանք կար ծում էին, որ 

գործ ու նեն լր տե սի հետ: Թերևս հրա հանգ էին ստա ցել, որ նրա նից տե-

ղե կու թյուն կոր զեն և չէին հանգս տա նա, մինչև նա չխոս տո վա ներ: 

Մի գի շեր, մեկն ված իր խցի քա րե նս տա րա նին, որը նաև որ պես մահ-

ճա կալ էր ծա ռա յում, մտա ծեց, որ Կա րո լինն ուր որ է պետք է լույս աշ-

խարհ բե րեր իր երկ րորդ զա վա կին... Անմ խի թար լաց եղավ: Ընկճ վեց՝ 

մտա ծե լով, որ եր բեք չի տես նի այդ ման կա նը: Չար չա րան քը, որին են-

թարկ վում էր, նրան հու շում էր, որ եթե ըն դու ներ մե ղադ րան քը, գու ցե մի 

բան փոխ վեր: Հե տո կր կին կաս կա ծեց. այս պես գո նե ողջ է մնում: 

Դեռ հա զիվ էր լու սա ցել, ներս մտան մի քա նի թուրք սպա ներ: Կար-

բի դային լապ տե րով էին: Այն քան սպի տակ լույս էր ար ձա կում, որ Թո-

մա սը մի պահ կու րա ցած մնաց: Թուր քե րեն լսեց մի քա նի մեկ նա բա-

նու թյուն ներ, մի քա նի ան կապ շշն ջոց ներ. ան հանգս տա ցած էին իր վի-

ճա կով: Չգի տեր, թե պատ ճառն ինչ էր, ու մտա ծեց, որ գու ցե իրեն տա-

նում են սպա նե լու: Դա այդ քան էլ կար ևոր չէր, քան զի նա խընտ րում էր 

մե կեն մեռ նել, քան շա րու նակ վեր այդ սար սա փե լի իրա վի ճա կը: Հե տո 

եր կու հո գով նրան քարշ տվե ցին մի ջանց քով: Այդ սպա նե րը դար ձյալ 

շշու կով խո սում էին իր վի ճա կից. կաս կա ծում էին, որ նա կա րող է դի մա-

նալ: Նրան տա րան մինչև բան տի մուտ քը: Այն տեղ տե սավ ան գլիացի 

մի զին վո րա կա նի և քա ղա քա ցիական հա գուս տով ևս եր կու հո գու, ով-

քեր, ան կաս կած, նույն պես ան գլիացի ներ էին: Ոչ մի բառ չաս վեց: Նրան 

պար զա պես դրե ցին մի ավ տո մե քե նայի մեջ ու շեն քի բա կից դուրս եկան 

այն պես, որ ոչ ոք նրանց չկանգ նեց ներ: 

Լսեց, թե իր հայ րե նա կից ներն ինչ պես էին իրենց զայ րույթն ար տա-

հայ տում թուր քե րի մա սին.

- Ինչ պի սի՜ բար բա րո սու թյուն են թույլ տվել այս մար դու հետ: Այս 

ի՜նչ վայ րե նի ներ են: Դուք լա՞վ եք, պա րո՛ն Հար դինգ: 

Դժ վա րու թյամբ հաս կաց րեց, որ՝ այո՛: Նրա ողջ մար մի նը ցա վում էր, 

բայց բախ տը նրան դար ձյալ ժպ տա լու էր: 1913 թվա կա նի ապ րի լի 17-ն 

էր:

Նրան տա րան Մեծ Բրի տա նիայի հյու պա տո սա րան: Այն տեղ նրան 

ըն դու նեց զին վո րա կան բժիշ կը՝ հրա մա նա տար Ջեյմս Ստյու ար տը, ով 

բա ցա սա բար շար ժեց գլու խը՝ ասես կաս կա ծե լով նրա ապա քին ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րին: Որ պես զի հաս տա տեր իրա կա նու թյու նը, բժիշ-
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կը Թո մա սի վի ճա կը բարձ րա ձայն գնա հա տեց այն մարդ կանց ներ կա-

յու թյամբ, ով քեր նրան բե րել էին մինչև այդ տեղ: 

- Լավ,- ասաց վեր ջում,- պա րոն Հար դին գի ընդ հա նուր վի ճա կը մտա-

հո գիչ է: Ձախ թևը կոտր ված է և հա վա նա բար մի քա նի շա բաթ առաջ տե-

ղից դուրս ըն կած: Չգի տեմ՝ կկա րո ղա նա՞նք նրան օգ նել, որ վե րա կանգ-

նի իր շար ժո ղա կան ֆունկ ցիան: Նրա մի քա նի կո ղոսկ րե րը կոտր ված 

են: Քա շել-հա նել են ձախ ոտ քի եղունգ նե րը: Առայժմ, իմ կար ծի քով, այլ 

կոտր վածք ներ չկան: Արյուն է կորց րել: Ձախ ական ջի թմբ կա թա ղան թը 

ծակ ված է: Ամ բողջ մարմ նով մեկ կան բազ մա թիվ քերծ վածք ներ ու հար-

վա ծների հետ քեր: Հնա րա վոր է, որ ան բա վա րար սնն դի հետ ևան քով ու-

նե նա ստա մոք սի խոց: Նրա վի ճակն ինձ հու շում է, որ ան հա պաղ պետք 

է տե ղա փոխ վի հի վան դա նոց: Հու սանք, որ կկա րո ղա նա ապա քին վել: 

Տե սել եմ նման դեպ քեր, և այս պա րա գա յում ամեն ինչ կախ ված է նրա 

ներ քին ու ժից, ասենք, ապ րե լու իր ցան կու թյու նից: Մի բան ակն հայտ է, 

որ մի քա նի օր ու շաց նե լու դեպ քում թերևս ոտ քի չէր կանգ նի: Հաս տատ:

Ահա վոր ջանք գոր ծադ րե լուց հե տո Թո մա սը հարց րեց իր կնոջ ու 

դստեր մա սին: Նրան ասա ցին, որ ոչինչ չգի տեն, սա կայն խոս տա ցան, 

որ կհե տաքրքր վեն: Տես նե լով նրա՝ այդ աս տի ճան հյուծ ված վի ճա կը՝ 

որո շե ցին չտե ղա փո խել. բժիշկ Ստյո ւար տի խնամ քի ներ քո կմ նար տե-

ղում` հյու պա տո սա րա նում: Այդ տեղ նա գո նե հս կո ղու թյան ներ քո կլի-

ներ, և կհետ ևեին նրա սն վե լուն:

Մեկ ամ սից ավե լի տևեց, մինչև որ նա մի փոքր կազ դուր վեց: Մայի-

սի վեր ջե րին Ստյու ար տը, որ բա ցի ար տա սո վոր բժիշկ լի նե լուց՝ նաև 

մարդ կային հո գու մեծ գի տակ էր, Թո մա սին հա վաս տիաց րեց, որ դրա-

կան տե ղա շարժ կու նե նա: Կոտր ված քը վի րա հա տե լուց և ուղ ղե լուց հե-

տո կա մաց-կա մաց վե րա կանգն վում էր թևի շար ժու մը, սա կայն ակնհայ-

տո րեն որոշ հետ քեր մնա լու էին: Ամեն օր հարց նում էր Կա րո լի նի մա-

սին, սա կայն թվում էր, թե ոչ ոք ի վի ճա կի չէ պա տաս խա նել նրան: Ասես 

ինչ-որ բան էին նրա նից թաքց նում, և դա նրան ահա վոր ան ձկու թյան էր 

մատ նում: 

Նրան բա ցատ րե ցին, որ թուր քերն իր դեմ ոչ մի ապա ցույց չու նեին: 

Բեյ րու թում ան գլիական հյու պա տոսն իրա վի ճա կի մա սին տե ղե կաց րել 

էր Կա հի րեում գտն վող Բարձ րա գույն կո մի սա րին, ով հրա մայել էր, որ 

Թո մա սին բան տից ողջ հա նեն, ինչ պես նաև թուրք զին վո րա կան նե րի 

այն երաշ խի քով, որ նրա դեմ մե ղադ րանք ներ չեն հա րուց վի: Իրա կա-

նում նրան խոս տո վա նե ցին, որ իրենց հեր թին ան գլիացի ներն ազատ 

էին ար ձա կել թուրք եր կու կար ևոր քա ղա քա ցի նե րի, որոնց կաս կա ծում 
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էին լր տե սու թյան մեջ. «Quid pro quod»18: Որոշ ժա մա նակ պետք է զգույշ 

լի ներ, քան զի ան գլիացի ներն այլևս ցան կա լի ան ձ չէին Օս մա նյան 

կայս րու թյու նում: 

Մի առա վոտ եկավ Ավ գուս տուս Նյու մա նը, ով մեծ հա վատ ու ներ 

իր ըն կե րոջ նկատ մամբ: Նա նս տեց Թո մա սի կող քին ու ասաց, որ շատ 

բա ներ ու նի նրան պատ մե լու: Թո մա սը նկա տեց, որ Ավ գուս տուսն ան-

հանգս տու թյամբ զն նում է իրեն, և ուղ ղա կիորեն հարց րեց.

- Մի բան գի տե՞ս Կա րո լի նի մա սին: Այն զգա ցո ղու թյունն ու նեմ, որ ոչ 

ոք չի ու զում ասել, թե որ տեղ է նա: Խնդ րում եմ, Ավ գուս տո՛ւս... 

Նյու մա նը նախ քան նրան պա տաս խա նե լը թույլ հա ռա չեց.

- Թո մա՛ս: Կար ծում եմ, որ եկել է ժա մա նա կը, որ իմա նաս իրադ րու-

թյու նը: Կա րո լի նը և Էթե լը Բիբ լո սի ձեր տնից ան հե տա ցան քո ձեր բա-

կալ վե լուց մի քա նի օր ան ց: Այն տեղ չէր նաև Բա քե րը: Ինչ -որ մե կը... 

Առայժմ չենք կա րող հաս տատ իմա նալ, թե ով քեր են գնա ցել այն տեղ և 

ամեն ինչ տակ նուվ րա արել: Իրենց հետ տա րել են քո գր քե րը, թղ թե րը, 

ամեն փաս տա թուղթ, ջար դուփ շուր արել կա հույ քը, ասես ցան կա ցել են 

ինչ -որ թաքց րած բան գտ նել՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ դու մեր կա ռա վա-

րու թյան հա մար իրոք լր տե սու թյամբ ես զբաղ վել: Դու և ես գի տենք, որ 

դա ճիշտ չէ, սա կայն նրանք բո լո րո վին հա կա ռակն են կար ծել: Պետք է 

իմա նաս, որ քեզ գտանք ոմն էլ -Ո ւա շի շնոր հիվ, ով վի րա վոր վել էր թուրք 

զին վո րա կան նե րի հար ձա կում նե րից մե կի ժա մա նակ: Երբ մի փոքր 

կազ դուր վել էր, գնա ցել էր Բիբ լոս և այն տեղ ասել, որ ձի նս տած՝ հե-

ռա ցել ես: Ինչ -որ մեկն ըն կել է հետ քիդ վրա: Այդ գոր ծում նրանք շատ 

ճար պիկ են, ու ողջ նա հան գով մեկ լուր է տա րած վել, որ թուր քե րը բռ նել 

են մի ան գլիացու:

Թո մա սը չէր կա րո ղա նում հա վա տալ իր լսա ծին: Հուզ մուն քից խզված 

ձայ նով հարց րեց իր բա րե կա մին. 

- Ու զում ես ասել, որ ան հե տա ցե՞լ են, որ չգի տենք, թե նրանց հետ 

ի՞նչ է պա տա հել... Դա ան հնա րին է: Հա վա նա բար Կա րո լի նը, որ մոտ էր 

ծնն դա բե րե լուն, որո շել է գնալ Բեյ րութ... այն տեղ բժշ կա կան ավե լի լավ 

օգ նու թյուն ու նե նա լու հա մար: Անիծ ված բախտ... Ավ գուս տո՛ւս, Բեյ րու-

թում որ ևէ մե կը հե տաքրքր վել է՝ իմա նա լու հա մար, թե եղե՞լ են այն տեղ: 

Նյու մա նը հաս կա նում էր Թո մա սի կս կի ծը, սա կայն չէր ու զում, որ նա 

տար վեր կեղծ պատ րանք նե րով: 

- Թո մա՛ս, խո սել ենք Բեյ րու թում գտն վող եվ րո պա ցի բո լոր հյու պա-

18 «Ծառայություն ծառայության դիմաց»:
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տոս նե րի հետ: Ոչ ոք Կա րո լի նի մա սին ոչինչ չգի տի: Կար ծես նա գո լոր-

շիացած լի նի: Ոչ մի չն չին հետք: Հա մոզ ված ենք, որ եթե որո շել էր դուրս 

գալ երկ րից, նս տել Բեյ րութ գնացող նա վե րից մե կը, ապա այդ մա սին 

կա սեր, կամ որ ևէ հետք մնա ցած կլի ներ: Դար ձյալ կրկ նում եմ, որ ոչինչ 

հայտ նի չէ ո՛չ նրա նից, ո՛չ էլ ձեր դս տե րից: Սա կայն հանգս տա ցի՛ր: 

Շու տով կհայտն վի: Հա վա տա՛ ինձ, թուր քե րը չէին հա մար ձակ վի նրան 

առևան գել, դա ան հնա րին է: Նրանց հետ մեր դի վա նա գի տա կան հա րա-

բե րու թյուն նե րը շատ սառն են, կա րե լի է ասել, որ վատ են... Սա կայն հա-

վատս չի գա լիս, որ բռ նեն կամ առ ևան գեն մի ան գլու հու և նրա դս տե րը:

Թո մասն ար դեն այն մարդն էր, որ հա վա տում էր դրան: Նա ին քը 

թուր քե րի դեմ ոչինչ չէր արել, այ նու ա մե նայ նիվ մե ղադր վեց Մեծ Բրի-

տա նիայի օգ տին լր տե սու թյուն անե լու համար, և մի մազ էր մնում, որ 

ավան դեր հո գին: Իսկ Ավ գուս տու սը դեռ ասում է... Նրանց գտ նե լու հա-

մար Թո մասն իրեն ան կա րող էր զգում: Հուզ մուն քից խզ ված ձայ նով դի-

մեց Ավ գուս տու սին.

- Ի՞նչ կա րող ենք անել: Ավ գուս տո՛ւս, չգի տեմ ան գամ՝ որ տե ղից 

սկսել... Գու ցե Կա րո լի նը լքել է եր կի րը... Ամեն օր նոր խն դիր ներ, և 

ակնհայտ է, որ թուր քե րի կող մից ան թա քույց թշ նա մանք կա բրի տա նա-

ցի նե րի հան դեպ: Ես դա ան ձամբ եմ զգա ցել: Օ՜հ, չգի տեմ, թե ինչ մտա-

ծեմ, շատ եր կյու ղած եմ: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը, ում դեմ քին ան հանգս տու թյան դա ռը ժպիտ 

կար, նույն պես եր կյու ղած էր: Նա իր ան ձնա կան վար կածն ու ներ այդ 

իրա դար ձու թյուն նե րի առ թիվ, սա կայն ոչ մի կերպ դրանք չէր կի սի իր 

բա րե կա մի հետ:

Ինչ պե՞ս ասեր նրան, որ թուր քե րը գու ցե և սպա նել են Կա րո լի նին 

ու Էթե լին: Չէ՞ որ ան գլիացի նե րի նկատ մամբ ար դեն իսկ ան թա քույց 

էր թշնա ման քը, ու Բարձր դռան կա ռա վա րու թյու նը բրի տա նա ցի նե րին 

խոր հուրդ էր տա լիս, որ հնա րա վո րինս շուտ լքեն Օս մա նյան կայս րու-

թյու նը: Ոչ ոք չգի տեր, թե ցան կա ցած պա հի ինչ կա րող էր տե ղի ու նե-

նալ: Թուր քիայի և Իտա լիայի միջև պա տե րազ մը բա ցել էր Պան դո րայի 

արկ ղը: Իտա լա ցի նե րը տի րա ցել էին Տրի պո լի տա նիային ու Կի րե նաի-

կային, իսկ թուր քերն ըն դա մե նը բա վա րար վում էին սպառ նա լով: Ընդ 

որում՝ Ֆրան սիան ու Ռու սաս տա նը սա տա րում էին Իտա լիային:

Բրի տա նա կան հե տա խու զու թյան գաղտ նի տե ղե կու թյուն նե րը վկա-

յում էին թուր քա կան բա նա կի ան մար տու նա կու թյան մա սին: Նրանց 

ամե նաընտ րյալ զո րագն դե րը միայն պատ րաստ էին Կոս տանդ նու պոլ-

սի պո ղո տա նե րով շքերթ ան ցկաց նե լու հա մար: Ի՞նչ էր պա տա հել այն 
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կոփ ված ու վայ րե նի թուրք ռազ միկ նե րին, ով քեր դա րեր շա րու նակ ահ ու 

դո ղի մեջ էին պա հում Եվ րո պային: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը, ըստ բրի տա նա կան հե տա խու զա կան ծա ռա-

յու թյու նում իր ու նե ցած դիր քի, ճիշտ էր գնա հա տում իրա կա նու թյու նը: 

Երիտ թուր քե րի պե տա կան հե ղաշր ջու մը չէր կա րող փո խել պատ մա կան 

գոր ծըն թա ցը: Օս մա նյան կայս րու թյու նը կաթ վա ծա հար էր եղել: Ար տա-

քին պարտ քը կլա նում էր Բարձր դռան ֆի նանս նե րը, իսկ կայս րու թյան 

պաշ տո նյա նե րը կա րող էին ապ րել միայն կո ռուպ ցիայի հաշ վին: Թուր-

քա կան բա նա կում ըն դուն ված էր, որ զին վոր ներն ապ րեն ալան-թա-

լա նով և իրենց տնե րից ու ղարկ ված գու մա րով, իսկ սպա նե րը` կա շառ-

քով ու ապա ռի կով: Բա նա կի սպա ռա զի նու թյու նը՝ հին ու շար քից դուրս 

եկած, ոչ մի ընդ հար ման չէր դի մա նա. այն, ինչ գա լիս էր Գեր մա նիայից՝ 

կայ սրի բա նա կի հնո տի քը, շատ ավե լի ժա մա նա կա կից էր, քան թուր քե-

րի ու նե ցա ծը:

Այդ ամե նին քա ջա տե ղյակ էին ան գլիացի նե րը, որոնց գաղտ նի ծա-

ռա յու թյուն նե րը թա փան ցել էին թուր քա կան բա նա կի բո լոր շեր տե րը: 

Ավ գուս տու սը նոր էր վե րա դար ձել Սա լո նի կից, որ տեղ և ան ձամբ հա մոզ-

վել էր դրա նում: Այն տեղ պար զել էր, թե իրա կա նում ով է Թա լեաթը՝ «Իթ-

թի հա դի» կա ռա վա րու թյան առա ջին նա խա րա րը, և նրա կողմ նա կից նե-

րը` Էն վերն ու Ջե մա լը: Այդ եռյակն իր՝ մի եր կու տա րի առաջ Սա լո նի կի 

հա մա ժո ղո վում հրա պա րա կած խոս տում նե րից և ոչ մե կը չի կա տա րե լու: 

Նյու մա նը հան դի պում էր ու նե ցել Բե հաեդ դին Շա քի րի հետ: Վեր ջինս, 

չնա յած որո շում նե րի քն նար կում նե րը գաղտ նի պա հե լու եր դու մին, նրան 

պար զո րոշ պատ մել էր իրենց ծրագ րե րի մա սին՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ 

Ավ գուս տուս Նյու մանն ավստ րիական գաղտ նի ծա ռա յու թյուն նե րի ան-

դամ է, ով շատ շռայլ է իր իրա զե կիչ նե րի նկատ մամբ:

Առանց ամո թի որ ևէ նշույ լի՝ Բե հաեդ դի նը նրան ասել էր, որ հիմ նա-

կան գա ղա փա րը հայե րից մե կընդ միշտ ազատ վելն է: Նյու մա նը հարց-

րել է, թե արդյոք նրանց տե ղա հա նե լու են: «Այո՛,- չա րա խինդ ժպի տով 

պա տաս խա նել է Շա քի րը,- տե ղա հա նե լու ենք... դժոխք: Եվ րո պայի 

աչ քի առաջ կլի նի մարդ կանց ապ րե լա վայ րի փո փո խու թյուն: Ասենք, 

նրանց կտա նենք Մի ջա գետ քի որ ևէ տա րածք, որ ևէ բեր րի նա հանգ, 

որ տեղ նրանք ամեն ինչ նո րից կսկ սեն... Նպա տա կը նրանց ոչն չաց-

նելն է: Սպա նել նրանց... Մե կընդ միշտ վե րաց նել... Պար զա պես ժխ տել 

ակնհայ տը... Երբ մեզ հարց նեն, կա սենք, որ այն տե ղից գնա ցել են... Հա-

րա վային Ամե րի կա: Հե տո ամեն ինչ կմո ռաց վի, իսկ մենք` թուր քերս, 

շատ ավե լի լավ կլի նենք առանց այդ անի ծյալ հայե րի, ով քեր եր բեք 
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չցան կա ցան թր քա նալ: Նրանց պատ ճա ռով Եվ րո պան միշտ իր քի թը 

խո թել է մեր քա ղա քա կա նու թյան մեջ՝ առանց մեզ հան գիստ թող նե լու»: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը նրա հետ բա ժակ էր բարձ րաց րել՝ հա նուն 

այդ ամե նի իրա գործ ման: Բե հաեդ դին Շա քի րը տե ղե կատ վու թյան 

ան հա տակ հոր էր, բա ցի դրա նից՝ կար ևոր ան ձ էր կու սակ ցու թյու նում, 

«Միություն և առաջադիմություն» գաղտ նի կո մի տեում: Եվ Նյու մա նը 

նրանց շար քերն էր թա փան ցել, որ պես զի իմա նար երիտ թուր քե րի հե-

տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Այդ առա քե լու թյունն էր նրան հասց-

րել մինչև այդ տեղ, նա եր կար էր դրան նա խա պատ րաստ վել: Շա քի րը 

սնա պարծ, իշ խա նու թյան ու փո ղի ծա րավ մարդ էր: Նյու մանն էլ իր 

տրա մադ րու թյան ներ քո ու ներ այն ամե նը, ինչ ան հրա ժեշտ էր նրա բա-

րե կա մը դառ նա լու հա մար, թեև Շա քի րը եր բեք չի իմա ցել, թե ինչ է բա րե-

կա մու թյու նը: Նյու մա նը հա սել էր իր նպա տա կին: Շա քի րը նրան պատ-

մել էր բո լո րի և հատ կա պես նրանց մա սին, ով քեր կո մի տեի կազ մում էին. 

Ահ մեդ Նես սի մի մա սին, ով զբա ղեց նում էր էկո նո մի կայի նա խա րա րի 

պաշ տո նը և թաքց նում որոշ ան հրա պա րա կե լի գաղտ նիք ներ, Նա զըմ 

բեյի մա սին, ով, ըստ տա րած ված շշուկ նե րի, ինչ -որ գաղտ նի թե լե րից 

է քա շում, մի ան գութ մարդ, որ ատում էր կայս րու թյան քրիս տոնյա նե-

րին ու մա նա վանդ հայե րին, Բեդ րի բեյի` ոս տի կա նու թյան պե տի, Հայ-

րի բեյի` շեյխ -է լ -իս լա մի և «Իթ թի հա դին» ղե կա վա րող կո մի տեում ընդ-

գրկված մյուս ան դամ նե րի մա սին: Բո լորն էլ հա մա ձայն էին, որ պետք է 

ոչն չաց նել հայե րին: Դա էր քա ղա քա կան առաջ նա հեր թու թյու նը, պետք 

էր նրանց գետ նի երե սից վե րաց նեին, իսկ հե տո ժխ տեին կա տար վա-

ծը: Ժխ տել, միշտ ժխ տել՝ ապա կողմ նո րո շե լով նրանց, ով քեր մտա հոգ 

էին հայե րի ճա կա տագ րով: Եթե որ ևէ վայ րում սպանդն ակն հայտ լի ներ, 

պար զա պես կա սեին, որ հայե րն ապս տամ բել են զեն քով, և զոհ ված նե րի 

մար մին նե րը ոչ թե հայե րինն են, այլ թուր քե րի նը, նույ նիսկ՝ քր դե րի նը: 

Շա քի րը հա մոզ ված էր, որ այդ ռազ մա վա րու թյան շնոր հիվ իրենք կա-

զատ վեն կայս րու թյան ներ քին թշ նա մի նե րից: Նյու մա նը ստիպ ված էր 

եղել կաշ վից դուրս գալ, որ պես զի Բե հաեդ դին Շա քի րին ապա ցու ցեր, որ 

կի սում է նրանց գա ղա փար նե րը, որ ինքն ու Շա քի րը շատ նման են իրար: 

Նյու մա նը նրան տվել էր բա վա կա նին մեծ գու մար ներ՝ դրանք փո խան-

ցե լով գաղտ նի հաշ վե հա մար նե րին, որոնք Բե հաեդ դինն ու ներ Բեռ լի նի 

«Դոյ չե բան կում» և Վիեն նա յում: Այդ մար դը սրի կա էր և մար դաս պան: 

Մի՞ թե գեր մա նա ցի նե րը գլ խի չէին ըն կել: Նյու մա նը չէր հաս կա նում, 

թե հրա շա լի իրա զեկ ված լի նե լով հան դերձ՝ ինչ պե՞ս էին շա րու նա կում 

հա մա գոր ծակ ցել նրա հետ: Այդ ի՞նչ կար գի մար դիկ էին ղե կա վա րում 
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պրու սա կան տե ղե կատ վու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը: Նա խո սակ ցու թյուն 

ու նե ցավ Վա նեն հեյ մի` Կոս տանդ նու պոլ սում Գեր մա նիայի դի վա նա-

գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան ղե կա վա րի հետ և տհաճ անակնկա լի 

եկավ. այդ մար դը քա ջա տե ղյակ էր թուր քե րի ծրագ րին՝ սպա նել Օս-

մանյան կայս րու թյան բո լոր հայե րին: Այ դու հան դերձ, աչքն ան գամ 

չթար թեց: Այն քան ան հա վա տա լի էր, որ ցան կա ցավ հա մոզ վել դրա նում: 

Ուղ ևոր վեց Բեռ լին: Այն տեղ գոր ծի դրեց իր կա պե րը: Գեր մա նիայի դես-

պանն այդ ծրագ րին ան ձամբ չէր առնչ վում. դա ծրագր ված գաղտ նի դա-

վադ րու թյուն էր, որին հա վա նու թյուն էին տվել Բեռ լի նում. քրիս տո նյա 

հայե րը տեղ չու նեին Գեր մա նիայի հե ռա հար ծրագ րե րում: 

Նյու մա նը նույն պես խո րա պես ան հանգս տա ցած էր Կա րո լի նի ան-

հե տաց մամբ: Վեր ջին տա րի նե րին Թո մա սին ու Կա րո լի նին հա մա րում 

էր իր լա վա գույն բա րե կամ նե րը: Առա ջին հեր թին նա Դա մաս կո սում ու 

Բեյ րու թում գոր ծող Մեծ Բրի տա նիայի հյու պա տո սա րան նե րին հանձ-

նա րա րեց, որ պա հան ջեն առ կա ողջ տե ղե կատ վու թյու նը: Նույնն արեց 

Կոս տանդ նու պոլ սում, ինչ պես նաև Բե հաեդ դին Շա քի րի մի ջո ցով հա-

սավ ան գամ Բեդ րի բեյին` ոս տի կա նու թյան պե տին: Պարզ վեց, որ Բեդ-

րի բեյն այդ ժա մա նակ գտն վում էր Սի րիայի վի լայե թում, ու Նյու մա նին 

հա ջող վեց նրա հետ հան դի պել Դա մաս կո սում: Թո մա սին առա ջար կեց 

ու ղեկ ցել իրեն, բայց թույլ չտ վեց, որ մաս նակ ցի հան դիպ մա նը: Վա խե-

ցավ, որ նրա նյար դե րը տե ղի կտան, ու նա թուր քե րին կմե ղադ րի իր 

կնոջն առ ևան գե լու մեջ. մի բան, որը դեռ պետք էր ապա ցու ցել: 

Հան դի պու մը տե ղի ու նե ցավ Դա մաս կո սում՝ Ավստ րիայի հյու պա տո-

սի առանձ նա տա նը: Վեր ջինս հա մոզ ված էր, որ Նյու մանն աշ խա տում 

է իրենց օգ տին, թեև նրան կար գադ րել էին հար ցեր չտալ, բայց՝ օգ նել, 

ին չով կա րող էր: Ժա մա նա կա վոր հյու պա տո սը` Հել մուտ ֆոն Շտաուֆ-

բեր գը, հս տա կո րեն չգի տեր այդ հան դիպ ման առի թը, սա կայն այն 

կազ մա կեր պե լու և Նյու մա նին հնա րա վո րինս աջակ ցե լու վե րա բե րյալ 

հրա հանգ էր ստա ցել Կոս տանդ նու պոլ սից: Թո մա սին հա ջող վեց ներ-

կա գտն վել հան դիպ մա նը՝ մեծ դահ լի ճի վե րին մա սում կախ ված փայ տե 

շեր տա վա րա գույ րի հետ ևում թաքն ված, որն այդ հս կա տան կենտ րո-

նից կրկ նա կի բարձր էր: Նա իր ըն կե րո ջը խոս տա ցավ, որ չի մատ նի 

իր ներ կա յու թյու նը: Հա կա ռակ դեպ քում այն ամե նը, ինչ Նյու մա նին հա-

ջող վում էր անել բրի տա նա կան հե տա խու զու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 

հա մար, կհա վա սար վեր հո ղին: 

Բեդ րի բեյը կլի ներ քա ռա սուն հին գին մոտ տղա մարդ՝ գեր, հաստ բե-

ղով, նոսր մա զե րը պրու սա կան ոճով կտր ված, ոս կե զօծ շր ջա նակ ու նե-
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ցող ակ նո ցով, որոնց նմա նը Թո մա սը տե սել էր Բեռ լի նում: Նա Բեդ րի 

բեյի բո լոր ասած նե րը լսում էր դահ լի ճի ակուս տի կայի շնոր հիվ. այդ մա-

սին հյու պա տո սը նրան սի րա լի րու թյամբ ասել էր հան դի պու մից առաջ: 

Երա ժիշտ նե րը տե ղա վոր վում էին այն տեղ, որ տե ղից երաժշ տու-

թյունն ավե լի լավ էր տա րած վում, որ տե ղից կա րե լի էր նաև ականջ դնել 

ցան կա ցած խո սակ ցու թյան: Ասում են, որ այդ տեղ թաքն վում էին կա-

նայք, որ պես զի լսեն, թե տղա մար դիկ ինչ են խո սում հա վա քույթ նե րին:

Բեդ րի բեյը շատ հա մառ, խո րա մանկ ու դա ժան մարդ էր: Նրա ձեռ քը 

չէր դո ղում, երբ հրա մա յում էր վե րաց նել սրան կամ նրան, կամ էլ որ ևէ 

կաս կա ծյա լի լլ կան քի են թար կել: Նա կո մի տեի՝ Սա լո նի կում անցկաց-

ված գաղտ նի ժո ղով նե րի ըն թաց քում հայտ նել էր իր կար ծիքն այն մա-

սին, թե որն էր հայոց հար ցը լու ծե լու լա վա գույն ու ղին: Թո մասն ան-

տեղյակ էր, որ այդ մարդն էր իրեն ձեր բա կա լե լու ու տան ջե լու հրա ման-

ներ տվել, քա նի որ Բիբ լո սի մոտ գտն վող մա րո նա կան մե նաս տան կա-

տա րած իր այ ցից սկ սած ին քը կաս կա ծի տեղիք էր տվել: Պե տեր սո նի, 

ում առու մով հա մոզ ված էին, որ ան գլիական գոր ծա կալ էր, ըն կե րակ ցու-

թյամբ կա յա ցած այդ այցն էլ թուր քե րին մղեց վճ ռա կան քայ լե րի: Դա 

վտան գա վոր էր, սա կայն ցան կա նում էին Մեծ Բրի տա նիային պարզ 

նա խազ գու շա ցում անել: Անո րո շու թյունն ավարտ վել էր: 

Նյու մանն ան ձամբ ծա նոթ չէր Բեդ րի բեյին, թեև կա րող էր մի ըն-

դար ձակ հաշ վետ վու թյուն գրել՝ հիմն վե լով այն ամե նի վրա, ինչ լսել էր 

Շա քի րից:

Բեդ րի բեյը հյու պա տո սա րան հա սավ երե կո յան ժա մը հին գին 

մոտ: Նրան հրա վի րել էին թեյի: Դա մաս կո սում նրա ներ կա յու թյու նը 

կապ ված էր պա ղես տի նյան հրեանե րի առաջ նոր դի հետ ան ցկաց վե-

լիք ժո ղո վի հետ, քա նի որ «Միու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կո մի տեին 

ան հրա ժեշտ էր ծան րու թեթև անել սիոնիստ նե րի խոս տում նե րը: Նա 

ծա նոթ էր հրեական բազ մա թիվ գա ղութ նե րի հետ, կա պեր ու ներ Հայ-

ֆա յում, Սեն Ժան դ’Ակ րում, Երու սա ղե մում, ինչ պես նաև Բեյ րու թում, 

Դա մաս կո սում և այ լուր: Այդ ժո ղո վը, որ գու մար վե լու էր ավստ րիական 

հյու պա տո սա րա նում, առայժմ պաշ տո նա կան գաղտ նիք էր, թեև տե ղե-

կատ վու թյան որոշ մա սը Նյու մա նը կոր զում էր Դա մաս կո սում գոր ծող 

արա բա կան գաղտ նի և եր կու ամե նա կար ևոր միու թյուն նե րից: Այդ ժո-

ղո վի ան ցկա ցու մը բխում էր գեր մա նա ցի նե րի ու թուր քե րի ընդ հա նուր 

շա հե րից, ով քեր արաբ նե րին նույն պես խո չըն դոտ էին հա մա րում իրենց 

ռազ մա վա րու թյան վերջ նա կան իրա գործ ման ճա նա պար հին, ըստ որի՝ 

Գեր մա նիան պետք է տի րեր Մեր ձա վոր Ար ևել քին՝ մինչև Բաղ դադ: Այդ 
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ռազ մա վա րու թյան կա պակ ցու թյամբ Բեռ լի նում տե ղի ու նե ցած մի քա նի 

գաղտ նի ժո ղով նե րում ար դեն ըն դուն վել էին որո շում ներ, որոնք ար ժա-

նա ցել էին կայ սե ր հա վա նու թյա նը:

Հյու պա տո սը ներ կա յաց րեց Ավ գուս տուս Նյու մա նին: Թո մաս Հար-

դինգն այդ մի ջո ցին, փայ տե շեր տա վա րա գույ րի հետ ևում՝ մթու թյան 

մեջ նս տած, ան շարժ լսում էր՝ փոր ձե լով աչ քե րը չթար թել: Հյու պա տո սի՝ 

հյու րե րին մի մյանց ներ կա յաց նե լուց հե տո սպա սա վո րը Ցեյ լո նի լա վա-

գույն թեյ լց րեց ավստ րո-հուն գա րա կան զի նան շա նով ճե նա պա կյա գա-

վաթ նե րի մեջ:

Նյու մանն ան կեղ ծու թյան դի մա կի ներ քո սկ սեց պատ մել կո մի տեի մի 

քա նի ան դամ նե րի, այդ թվում՝ Ջե մալ փա շայի հետ ու նե ցած իր հրա-

շա լի հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, ում գի տեր դեռևս այն տա րի նե րից, 

երբ նա Սի րիայի և Պա ղես տի նի կա ռա վա րիչն էր: Նրա խոս քե րը մեծ 

տպա վո րու թյուն էին գոր ծում Բեդ րի բեյի վրա, ով փոր ձում էր պատ մել 

իր «սխ րա գոր ծու թյուն նե րի» մա սին: Դեռ հան դի պու մից առաջ Նյու մա-

նը Թո մա սին ասել էր, որ դա հիճ նե րը միշտ էլ ձգ տում են ան հա մեստ լի-

նել: Իրա վա ցի էր:

- Իհար կե, ցան կա նում ենք ազատ վել հայե րից: Նե րե ցե՛ք ար տա հայ-

տու թյանս հա մար, բայց մեզ հա մար հայե րը նույնն են, ինչ պզու կը` հե-

տույ քին: Մենք այդ նպա տա կով որոշ բա ներ ձեռ նար կել ենք: Այսպես՝ 

սկզ բում կմիավո րենք մեր պե տու թյան բո լոր դա տա պար տյալ նե րին, ու 

նրանք իրենց վրա կվերց նեն ողջ կեղ տոտ գոր ծը: Իրենք` հայե րը, շատ 

ան ջատ են իրա րից. դա նույն պես հեշ տաց նում է գոր ծը: Բախտ ներս բե-

րել է այդ յու րա տե սակ բնու թագ րի տեր ժո ղովր դի հետ: Ամեն հայ իր 

տե սա կետն ու նի, ընդ հա նուր ոչ մի ռազ մա վա րու թյան կա րիք չի եղել: 

Նրանք բա ժան-բա ժան են, իրար ատում են, ամեն րո պե ստեղ ծում են 

իրենց ան ձնա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ու պարզ է, որ մեզ հա մար 

միան գա մայն հեշտ կլի նի: Բա ժա նի՛ր ու կտի րես… նրանք էլ հենց դա 

են անում: Եվ րո պա յում էլ միաբան չեն, չեմ կար ծում, որ երբ ևէ միաբան 

էլ լի նեն, զուտ աղա ղակ ներ են, ինչ վե րա բե րում է ռուս նե րին, նրանք ու-

զում են ձեռք բե րել տա րած քային ռազ մա վա րա կան առա վե լու թյուն ներ: 

Հայե րը նրանց բա ցար ձա կա պես չեն հե տաքրք րում և նրանց ին չի՞ն են 

պետք:

Նյու մա նը նրան հարց րեց, թե կա րող էր իրեն օգ նել մի հար ցում. նրան 

հա սե՞լ էր Բիբ լո սում մի բրի տա նա ցի կնոջ ու նրա դս տեր ան հե տաց ման 

մա սին տե ղե կու թյու նը: Բեդ րի բեյն ան գամ աչ քը չթար թեց՝ դան դաղ կում 

անե լով թեյը: Այդ հար ցով նա չէր կա րող օգ նել: Ոչ մի հստակ բան չգի-



141–      –

տեր: Նրա ական ջին միայն հա սել էր այն, որ մի ան գլու հի, ով ապ րում 

էր Բիբ լո սում, ան հե տա ցել է: Գու ցե գնա ցե՞լ է Երու սա ղեմ: Լուր ու ներ, 

թե մի պա հա կա խումբ հայտ նել էր, որ մի ան գլու հի ավե լի քան մեկ ամիս 

առաջ ուղ ևոր վում էր այդ քա ղա քը: Կաս կած կար, որ այդ կինն ինչ -որ 

բան էր թաքց նում, քան զի նա մի բրի տա նա ցու կին էր, ում կաս կա ծում 

էին ընդ դի մա դիր արաբ նե րին աջակ ցե լու մեջ:

Այդ խո սակ ցու թյու նը լսե լու ըն թաց քում Թո մա սը տե ղից դուրս գա լու 

ու Բեդ րի բեյից ճշ մար տու թյու նը կոր զե լու ուժ գին ցան կու թյուն ու նե ցավ, 

բայց իր բա րե կա մին խոս տա ցել էր, որ լուռ ու հան գիստ կմ նա՝ առանց 

իր ներ կա յու թյու նը մատ նե լու: Հա կա ռակ դեպ քում ամեն ինչ կձա խող-

վեր: 

Բեդ րի բեյը շա րու նա կում էր վա տա բա նել արաբ նե րին, ով քեր նույն-

պես դեմ էին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան խա ղին.

- Չէ՞ որ մեզ նման մու սուլ ման ներ են... Այ դու հան դերձ, այդ քո սոտ 

շնե րը ծախ վել են ան գլիացի նե րին: Երբ ժա մա նա կը գա, նրանց հա խից 

կգանք: 

Նրա նից այլ տե ղե կու թյուն իմա նա լու հնար չե ղավ: Նյու մա նը հան-

գեց այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ նա կա՛մ ավե լին չգի տեր, կա՛մ ինչ -որ 

բան էր կաս կա ծում: Երբ հան դի պու մը մո տե ցավ ավար տին, Բեդ րի բեյը, 

վա տա բա նե լով հայե րին և առանց ան դրա դառ նա լու ան գլիացի կնո ջը, 

դուրս եկավ ավստ րիական հյու պա տո սա րա նից: Ինչ վե րա բե րում էր 

ավստ րիական հյու պա տո սին, ապա նրանց հրա ժեշտ տվեց՝ հա մոզ-

ված լի նե լով, որ Նյու մա նը Կլաուս Կրա մերն էր՝ Մեր ձա վոր Ար ևել քում 

Ավստրիական կայս րու թյան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան տնօ րե նը, 

իսկ Թո մա սը` նրա տե ղա կա լը: Հրա ման էր տր ված` այդ հար ցի շուրջ ոչ 

մի մեկ նա բա նու թյուն չա նել, այլ՝ պար զա պես մո ռա նալ:

Նյու մա նին հարկ եղավ մեծ ջան քեր գոր ծադ րել, որ պես զի Թո մաս 

Հար դին գին հա մո զեր, որ հնա րա վո րինս շուտ վե րա դառ նա Անգ լիա: 

Նրան հա վաս տիաց րեց, որ իրենք կփնտ րեն Կա րո լի նին ու նրանց 

դստե րը: Լի բա նա նում Թո մա սի ներ կա յու թյունն այդ ժա մա նակ ան ցան-

կա լի էր: 

Թո մա սը հա մա ձայ նեց գնալ Կիպ րոս և այն տեղ մնալ որոշ ժա մա-

նակ: Մեկ շա բաթ ան ց նա նա վից իջավ Ամա խոս տո սում, որ տեղ՝ «Ֆա-

մա գոս տա» հյու րա նո ցում, սե նյակ վար ձեց: Իր լա վա գույն բա րե կա մին 

խոս տա ցել էր հե ռու մնալ ամեն ին չից, թեև ինքն այլ կերպ էր մտա ծում. 

մտա դիր չէր ըն դու նել այն կար ծի քը, ինչ բո լորն ան վա նում էին դա ժան 

իրա կա նու թյուն: 
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8. ՈՐՈ ՆՈՒ ՄԸ
 ՄԱՅԻՍ - ՕԳՈՍ ՏՈՍ, 1913թ.

 

Մի հին ու քա րու քանդ կառ քով Թո մասն ուղ ևոր վեց Լի մա սոլ: Ճա-

նա պար հը, որով հան դի պա կաց կառք չէր կա րող ան ցնել, փո շոտ էր ու 

վտան գա վոր: Երբ ար դեն Լի մա սո լում էր, որն իրեն հի շեց նում էր Բեյ-

րու թը, գնաց փնտ րե լու ֆրան սիացի հյու պա տո սին` Պոլ Կաս սե լին, ով 

ավե լի քան քսան հինգ տա րի առաջ իր հոր հետ բա րե կա մա կան հա րա-

բե րու թյուն նե ր ուներ: Կա րող էր վս տա հել նրան՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ 

նրա առու մով եր բեք չէր սխալ վի: Դեռևս 1909 թվականի հոկ տեմ բե րին, 

երբ ինքն Անգ լիայից ուղ ևոր վում էր Բեյ րութ, Կաս սելն այ ցե լեց իրեն 

ու ասաց, որ նրա տրա մադ րու թյան ներ քո է: Նա շատ շփ վող մարդ էր՝ 

սրտա գին և հա մակ րե լի, իր շար ժուձ ևում փոքր -ի նչ չհղկ ված, լավ գի նու 

սի րա հար, ին չին ի վի ճա կի չէր դի մադ րել: Երբ Թո մա սը ներ կա յա ցավ 

հյու պա տո սա րան, Կաս սե լը նրան գր կեց հա րա զատ որ դու պես: Թո մա-

սը նրան պատ մեց այն ամե նը, ինչ տե ղի էր ու նե ցել վեր ջին տա րի նե րին՝ 

չկա րո ղա նա լով զս պել ար ցունք նե րը, երբ խոս քը վե րա բե րում էր Կա րո-

լի նին կամ Էթե լին: Պոլ Կաս սե լը նրան նա յում էր հուզ մուն քով: 

- Ու րեմն՝ ի՞նչ, քո կար ծի քով՝ որ տե՞ղ են գտն վում քո կինն ու դուստ-

րը: Այդ թուր քերն ան հաս կա նա լի մար դիկ են, բայց ինչ -որ ինձ ես պատ-

մում, հա վատս չի գա լիս: Կոս տանդ նու պոլ սում ոչ ոքի չե՞ս ճա նա չում: 

Ու զում եմ ասել՝ նոր կա ռա վա րու թյու նից որ ևէ խո շոր ձկան, որ քեզ մի 

բան ասեր: Ի՞նչ կա րող եմ անել քեզ հա մար: 

Թո մա սը հս տակ գի տեր, թե Կաս սելն ին չով կա րող էր օգ նել իրեն ու 

առանց հա պա ղե լու պա տաս խա նեց:

- Ինձ հար կա վոր է ֆրան սիական մի ան ձնա գիր՝ ցան կա ցած անու-

նով, որ կա րո ղա նամ վե րա դառ նալ այն տեղ: Պետք է փո խեմ իմ ինք նու-

թյու նը, դառ նամ մեկ այլ ան ձ: Միայն այդ դեպ քում ըն տա նիքս գտ նե լու 

որ ևէ հնա րա վո րու թյուն կու նե նամ: Կօգ նե՞ս ինձ այդ գոր ծում:

Պոլ Կաս սե լը մեծ հնա րա վո րու թյուն նե րի տեր մարդ էր: Շատ բա նե-

րով էր պար տա կան Հար դինգ նե րին, ով քեր միշտ էլ մե ծա հո գա բար էին 

վար վել իր հետ: Չտա տան վեց.

- Իհար կե՝ այո՛: Բախտդ բե րել է: Մի քա նի օր առաջ ծո վը քշեց, ափ 

բե րեց մի նա վակ: Ֆրան սիացի ներ էին, և այդ պատ ճա ռով էլ ինձ ան մի-

ջա պես կան չե ցին: Բո լո րը մա հա ցել էին՝ բա ցի մե կից, ով դեռ գտն վում է 

հի վան դա նո ցում: Նրան ցից մե կը՝ ոմն Ֆրան սո ւա Վո բան, պետք է, որ քո 

տա րի քին լի ներ: Իմ կար ծի քով՝ դա Ջաֆ ֆա կամ գու ցե Ալեք սանդ րիա 
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գնա ցող մի փոք րիկ առա գաս տա նավ էր: Հա վա նա բար մո լոր վել էին ծո-

վում: Նրանց հո ղին հանձ նե ցինք մի շա բաթ առաջ, և ինձ մոտ են նրանց 

ան ձնագ րե րը: Դու հենց նոր դար ձար Ֆրան սու ա Վո բան՝ ծա գու մով 

Բրես տից, առանց ստույգ մաս նա գի տու թյան: Ամեն ինչ տե ղը տե ղին է: 

Սպա սի՛ր, այս տեղ է, վերց րո՛ւ և օգ տա գոր ծի՛ր: Բնա կա նա բար, ես ոչինչ 

չգի տեմ: Այդ ան ձնագ րով դու միշտ կա րող ես դի մել Բեյ րու թում գոր ծող 

ֆրան սիական դես պա նա տուն: Բախտդ բե րել է, որ հրա շա լի ֆրան սե-

րեն ես խո սում, երեք տա րի Փա րի զում ես, չէ՞, ապ րել: Խեղճ Վո բա նի 

մտ քով չէր էլ ան ցնի, որ իրեն կյան քի կո չե լու ևս մի հնա րա վո րու թյուն 

կտր վի: Վա ղը՝ լու սա բա ցին, մի առա գաս տա նավ է գնա լու Հայ ֆա, ես 

ճա նա չում եմ տի րո ջը: Լա՞վ է:

Մի մյանց հրա ժեշտ տվե ցին ող ջա գուր վե լով: Այ նու հետև Թո մա սը 

ճա րեց ոս կե զօծ շր ջա նա կով ոչ օպ տի կա կան ակ նոց և ուղղ վեց վար սա-

վի րի մոտ՝ գլու խը սափ րե լու: Մի քա նի օր էր, ինչ երե սը չէր սափ րում ու 

գո հու նա կո րեն հա մոզ վեց, որ իր ար տա քի նը բա վա կա նա չափ փոխ վել 

էր, ու առա ջին հա յաց քից իրեն հնա րա վոր չէր լի նի ճա նա չել: 

Այդ երե կո մի տղա նրան երկ տող բե րեց ֆրան սիական հյու պա տո-

սա րա նից, որում հա կիրճ գր ված էր. «Ան հա պաղ արի՛, խնդ րում եմ: Պ. 

Կաս սել»: Նա արագ վե րա դար ձավ հյու պա տո սա րան, որ տեղ Կաս սե լը 

ժպ տա դեմ նրան էր սպա սում.

- Լավ նո րու թյուն ներ կան: Բա րե կամս` Հա լիլ Զի նեն, ում ամ բողջ 

կյան քում ճա նա չում եմ, քա ղա քում է: Նա «Նահ դա Լու բա նիյե» -ի՝ «Լի-

բա նա նյան զար թոնք» միու թյան ան դամ է, գու ցե լսել ես դրա մա սին: 

Չգի տեմ՝ խե լա միտ է արդյո՞ք քեզ հայտ նե լը, որ Ֆրան սիան այս գոր-

ծում իր դերն ու նի: Դու լավ գի տես, թե ինչ պի սին ենք մենք՝ ֆրան սիացի-

ներս: Ի՞նչ կա րող ես անել: Կա րող ես վս տա հել նրան: Հի մա մենք բռ նել 

ենք նույն ուղ ղու թյու նը: Եթե կա մե կը, որ քեզ կա րող է օգ նել, որ պես զի 

գտ նես Կա րո լի նին ու քո դս տե րը, այդ միու թյան ան դամ ներն են: Նրանք 

ամե նու րեք են՝ լի բա նա նյան լեռ նե րում, Սի րիայում, Պա ղես տի նում... 

Հի մա նրան կներ կա յա նաս որ պես Ֆրան սու ա Վո բան, սա կայն Հա լիլ 

Զի նեին քո մա սին ես պետք է ասեմ ճշ մա րի տը: Այդ պես դու նրանց կա-

պա ցու ցես, որ իրենց լիովին վս տա հում ես, և նրանք փո խա դար ձա բար 

կվս տա հեն քեզ: Հա մա ձա՞յն ես: Դե՛, լավ, սպա սենք մի քիչ, նրանք ուր 

որ է կգան: 

Եր կար չսպա սեցին: Կես ժամ ան ց հայտն վեց մի ջա հա սակ, նի հար, 

եվ րո պա կան ար տա քի նով մի մարդ՝ չհաշ ված նշաձև սև աչ քե րը և մեծ 
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քի թը: Սկզ բում նա թող նում էր զուսպ, լռա կյաց մար դու տպա վո րու թյուն, 

մինչև որ Կաս սե լը նրան հանգս տաց րեց: 

- Հա լի՛լ, իմ ըն կեր Հար դինգն է, թեև երեկ մենք նրան կն քե ցինք որ պես 

Ֆրան սո ւա Վո բան, նա քեզ այդ մա սին կա սի: Ինչ էլ որ լի նի, հա մա րե՛ք, 

որ նրա փո խա րեն ես եմ: Եղա՞վ:

Թո մա սը կր կին հա կիրճ պատ մեց իր պատ մու թյու նը: Հա լիլ Զի նեն 

նրան նա յում էր մեծ հե տաքրք րու թյամբ: Ակն հայտ էր նրա մեծ վս տա-

հու թյու նը Պոլ Կաս սե լի հան դեպ: Երբ Թո մա սը նրան պատ մեց Կա րո-

լի նի ու Էթե լի ան հե տաց ման մա սին, նկա տեց, որ դա Զի նեին հո գե պես 

ցն ցեց: Ավար տին տի րեց խո րը լռու թյուն: 

- Պա րո՛ն Հար դինգ կամ, եթե կու զեք, պա րո՛ն Վո բան: Շնոր հա կալ 

եմ Ձեր վս տա հու թյան հա մար: Ես մեր ընդ հա նուր բա րե կա մին` Կաս սե-

լին, հա մա րում եմ եղ բայր: «Լի բա նա նի զար թոնք» միու թյան առա ջին 

ժո ղով նե րից մի քա նիսն այս տեղ են տե ղի ու նե ցել՝ այս քա ղա քի ֆրան-

սիական հյու պա տո սա րա նում: Չէինք կա րող մեզ վտան գել ու դրանք 

գու մա րել Դա մաս կո սում, ոչ էլ՝ Բեյ րու թում: Այն տեղ ան հնա րին է որ ևէ 

գաղտ նիք պա հե լը, մա նա վանդ, երբ շուրջդ պտտ վում է թուր քա կան կա-

ռա վա րու թյան ոս տի կա նու թյու նը: Այս տեղ էլ են նրանք գնում ու գա-

լիս, սա կայն դա ու րիշ բան է: Պետք է Ձեզ հետ ան կեղծ լի նեմ: Գի տեմ, 

թե Ձեզ հետ ինչ է պա տա հել: Դա մաս կո սում ասա ցին, որ բռ նել են մի 

անգլիացու, ում կաս կա ծում են լր տե սու թյան մեջ և ու զում էին նրա մի ջո-

ցով դուրս գալ այլ մարդ կանց հետ քի վրա: Ասեմ Ձեզ, որ գեր մա նա կան 

գաղտ նի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րը շատ մարդ կանց են ան-

խտիր մատ նան շել որ պես Ֆրան սիայի և Անգ լիայի վար ձու լր տես նե րի: 

Կռա հում եմ՝ այդ ան գլիացին Դուք եք: Լավ, հի մա մեզ հա մար պարզ 

է, որ Ձեր կինն ու դուստրն ան հե տա ցել են: Բո լորս միասին Աստ ծո օգ-

նու թյամբ կփոր ձենք գտ նել նրանց: Բեյ րու թում Դուք ճա նա չում եք մի 

փաս տա բա նի` Դայ բես էլ-Մեր անու նով, ով ինչ -որ թղ թեր է Ձեզ հա մար 

ձևա կեր պել: Նա նույն պես մեր կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րից է: Սա-

կայն թո՛ւյլ տվեք Ձեզ հայտ նել իմ տե սա կե տը, որ պես զի իմա նաք, թե ինչ 

գոր ծի մեջ եք մտ նում: Մեր կազ մա կեր պու թյու նը գաղտ նի է: Դուք ինչ էլ 

որ լսեք կամ մտա ծեք դրա մա սին, ոչ ոքի հետ մտ քեր կի սել չեք կա րող՝ 

բա ցա ռու թյամբ կո մի տեի թույլտ վու թյամբ, որի ան դամ նե րից եմ ես: Կան 

այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ, որոնք ձգ տում են օս մա նյան լծից ազա տել 

մի եր կիր, որն այ սօր կոչ վում է Լեռ նային Լի բա նա նի Մու թասառե ֆաթ19: 

19 Մութասառեֆ կամ Մութաշառեֆ՝ Լիբանանի տարածաշրջանի անվանումը 1861-1920 
թթ. (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):
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Ինձ հետ Դուք գտն վում եք մի տա րած քում, որն այ սօր վա վի ճա կով 

անան ցա նե լի է: Լե ռը պետք է ան ցնե լու տեղ ու նե նա, որ միանա ծո վե-

զեր քին, որ պես զի դառ նա ան ցա նե լի: Սա միայն աշ խար հագ րու թյան 

հարց չէ: Տե սե՛ք, թե ինչ պես սկս վեց ամեն ինչ: Թուր քե րը կի րա ռե ցին 

իրենց հին կա նո նը` «բա ժա նի՛ր, որ տի րես»: Ամեն շր ջան կա ռա վար-

վում է մի դա վա նան քով կամ դա վա նանք նե րի խառ նուր դով, որոնք հա-

կադրվում են իրենց հար ևան նե րին: Շու ֆայի շր ջա նը ղե կա վար վում է 

մեկ դրու զի կող մից: Լը Կու րան վե րահս կում է օր թո դոքս մի հույն: Զահ-

լեն վե րահսկ վում է կա թո լիկ մեկ այլ հույ նի կող մից, Ջե զի նը` եռյա կի՝ մեկ 

մա րո նի, մեկ դրու զի ու մեկ մու սուլ մա նի կող մից, Մե տե նը` չորս առաջ-

նորդ նե րի` կա թո լիկ հույ նի, մեկ դրու զի, մեկ շիայի և մեկ մա րո նի կող-

մից, Կես րո ւա նը` եր կու մա րո նա կան նե րի կող մից: Ինչ պես տես նում եք, 

այս պես ան հնա րին է: Անհ նա րին... Ան հա վա սա րու թյու նը սկիզբ է առել 

հենց իր ծագ ման հետ: Եվ այդ ամե նը, իր հեր թին, եվ րո պա կան հինգ տե-

րու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան ներ քո է: Տե սե՛ք, պա րո՛ն Հար դինգ, Օս-

մա նյան կայս րու թյան ներ սում կան շատ տար բեր երկր ներ՝ Լեռ նային 

Լի բա նան, Սի րիա, Մի ջա գետք, Պա ղես տին, Արա բիա: Արևելյան եկե ղե-

ցի ներն իրենց հեր թին տար բեր կա ռույց ներ են՝ մա րոն ներ, մել կիտ ներ20, 

սի րիացի ներ, խալ դեր, ուղ ղա փառ հույ ներ, կա թո լիկ ներ, հի մա նաև 

բո ղո քա կան ներ, հայեր, կոպ տեր, իսկ Դուք ար դեն սկ սում եք ըն կա լել 

նրանց տար բե րու թյուն ներն ու իրար հան դեպ խան դը: Ավե լաց րե՛ք մու-

սուլ ման նե րին` սուն նի նե րին, շիանե րին, դրուզ նե րին, նու սայ րի նե րին, 

չմո ռա նանք հրեանե րին, որ ասում են, թե միայն մեկ կրոն ու նեն, թեև 

մի ծայ րա հեղ ուղ ղա փառ հրեան ոչ մի առն չու թյուն չու նի սո վո րա կան 

հրեայի հետ: Նրանց քա ղա քա կան սկզ բունք նե րը շատ տար բեր են: Սա-

կայն թո՛ւյլ տվեք ինձ շա րու նա կել, որ պես զի Դուք հաս կա նաք, թե որ-

քա նով են պատ մա կան տար բե րու թյուն նե րը խո չըն դո տում հա մա ձայ-

նու թյան գա լուն: Ձեզ մի օրի նակ բե րեմ՝ ուղ ղա փառ քրիս տո նյա նե րը: 

Աշ խար հի այս տա րած քի պատ մու թյու նը կապ ված է Բյու զան դա կան 

կայս րու թյան և քրիս տո նեական եկե ղե ցուց ան ջատ վե լու հետ: Այս պես՝ 

հույն մել կիտ ու նիոնիստ ներ՝ Բեյ րու թում իրենց պատ րիար քա րա նով, 

ուղ ղա փառ հույ ներ ու ուղ ղա փառ սի րիացի ներ, որոնց Եգիպ տո սում ան-

վա նում են կոպ տեր (ն րանց պատ րիար քի նս տա վայ րը Դա մաս կո սում 

է): Ինչ պես տես նում եք, սա մի աներ ևա կայե լի գլուխ կոտ րուկ է: Ի՞ն չը 

կա րող է միավո րել նրանց՝ արա բի՞զ մը, բայց՝ ոչ իս լա մը: Դուք կա րող եք 

մեր ժել այս փաս տար կը: Արդյոք մենք՝ քրիս տո նյա ներս ու մու սուլ ման-

20 Մել կիտ ներ կամ «լա տին ներ»՝ լա տի նա ծես կա թո լիկ ներ:
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ներս, հա մա գոր ծակ ցե լու ըն դու նակ կլի նե՞նք: Կա րո՞ղ ենք ու նե նալ մի 

ընդ հա նուր ապա գա: Կամ գու ցե վե րա դառ նա լու են 1860 թվա կա նի ուր-

վա կան նե րը, այն ահա վոր ատե լու թյունն արաբ մու սուլ ման նե րի և արաբ 

քրիս տո նյա նե րի միջև, և եր կուսն էլ իրենց հեր թին՝ թուր քե րի դեմ հա-

վերժ պայ քա րում... Հա մա տա րած սար սա փե լի կո տո րած ներ էին, շատ 

քա ղաք նե րում՝ հր դեհ ներ, դա ժան սպա նու թյուն ներ դրուզ նե րի և քրիս-

տոնյա նե րի միջև, այ նու հետև քրիս տո նյա նե րին ոչն չաց նե լու նպա տա-

կով դրուզ նե րը կազ մե ցին ընդ հա նուր ճա կատ: Բո լո րը դա վադ րում էին 

բո լո րին: Թուր քա կան կա յա զո րը կո տո րեց այն քրիս տո նյա նե րին, ով քեր 

ապաս տա նել էին թուրք կա ռա վա րչի՝ Դեյր ալ-Քա մա րում գտնվող հա-

րե մում: Բարձր դու ռը Կոս տանդ նու պոլ սից զորք ու ղար կեց, սա կայն ան-

կար գու թյուն նե րը տա րած վում էին, ու Բեյ րու թից եր ևում էին լեռ նային 

շատ բնա կա վայ րե րում բռնկ ված հր դեհ նե րը: Երե սուն հա զա րից ավե լի 

սպան ված ներ, հա մա րյա բո լո րը՝ մա րոն ներ: Այդ մի ջո ցին Անգ լիան իր 

խաղն էր տա նում, Ֆրան սիան` իր: Նա պո լեոն III -ը վեց հա զար զին վոր 

ու ղար կեց՝ պաշտ պա նե լու, այս պես կոչ ված, «Ար ևել քի ֆրան սիացի նե-

րին», այ սինքն` քրիս տո նյա մա րո նա կան նե րին: Տե սան, որ Թուր քիան 

ի վի ճա կի չէր պաշտ պա նել նրանց, ոչ էլ՝ պահ պա նել կար գու կա նո նը: 

Դա իս կա պես «Ար ևել քի հար ցի» սկիզբն էր: Երբ եվ րո պա կան տե րու-

թյուն նե րը պաշ տո նա պես ըն դու նե ցին, որ Եվ րո պայի հի վանդ «մար դը»` 

Թուր քիան, վե րա նա լու է որ պես կայս րու թյուն, նրան ցից յու րա քան չյու-

րը հա վակ նում է ժա ռան գու թյան իր մա սը վերց նե լուն: Դա կս տեղ ծի նոր 

խն դիր ներ: Լավ, պա րո՛ն Հար դինգ, հի մա կա րող եք գլ խի ընկ նել, թե ինչ 

է մեզ սպաս վում: Մենք, այ սինքն՝ ով քեր իրենց ան վա նում են լի բա նան-

ցի ներ, ու զում ենք ան կախ պե տու թյուն, որի մեջ կմտ նեն Բեյ րու թը և Բե-

կաայի հո վի տը, ինչ պես նաև, այս պես կոչ ված, «պե տության հո ղե րը»21: 

Դրա նից պա կա սի դեպ քում մենք չենք հա մա ձայ նի: Ոչ էլ ու զում ենք, 

որ մեր մայ րա քա ղա քը լի նի Դա մաս կո սը՝ մի պե տու թյան մայ րա քա ղաք, 

որի հետ մենք որ ևէ աղերս չու նենք: Սի րիան և Լի բա նանն ու նեն տար բեր 

ճա կա տագ րեր: Դրան հաս նե լու հա մար հի մա մեզ ան հրա ժեշտ են բո լոր 

արաբ նե րի ջան քե րը և Ֆրան սիայի ու Անգ լիայի բա րի կամ քը: Դրա հա-

մար էլ Ձեզ նման մար դիկ պետք է ներգ րավ վեն այս գոր ծում: Դուք լավ 

եք ճա նա չում մեր մարդ կանց: Չէ՞ որ Դուք ինձ ասա ցիք, որ մի դուստր 

ու նեք՝ ծն ված Բիբ լո սում: Մի՛ ան հանգս տա ցեք: Հայտն վե լու է: Ա՜հ, իմ 

կար ծի քով՝ Ձեր արյու նը խառն վել է մե րին, ին չը և ինձ թույլ տվեց, որ Ձեզ 
21 Պետության հողեր էին համարվում ծովեզերքը և Բեյրութը, որոնք գտնվում էին Օսմանյան 
տիրապետության ներքո, իսկ Լեռնային Լիբանանի ինքնավարությունը վերահսկվում էր 
Ֆրանսիայի կողմից (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):
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հետ վս տա հո րեն խո սեմ: Պա րո՛ն Հար դինգ, մենք արաբ ներ ենք՝ արա-

բա կան մշա կույ թի տեր ու դրա նով հպարտ, սա կայն չենք ցան կա նում ու-

նե նալ արա բա կան կենտ րո նաց ված պե տու թյուն: Նո րից կրկն վե լու է հի-

նը: Վեր ջին դա րե րում ու նե ցել ենք թուրք խա լիֆ Կոս տանդ նու պոլ սում: 

Չենք ու զում դար ձյալ սխալ վել և որ պես մեր կա ռա վա րիչ Դա մաս կո սում 

ու նե նալ արաբ խա լիֆ: Մեզ որ պես «դհիմ մի ներ»՝22 որ պես օտա րերկ րա-

ցի կզ գանք մեր իսկ երկ րում: Հաս կա նո՞ւմ եք: 

 

Թո մա սը նրան զն նում էր համ բե րու թյամբ և հիաց մուն քով: Այն, ինչ 

այդ մար դը նրան պատ մում էր, շատ հե տաքր քիր էր, բայց իր ու զածն 

այն էր, որ իրեն օգ ներ Կա րո լի նին գտ նե լու գոր ծում: Թեև այլևս չէր կա-

րող ան տար բեր լի նել այն ան կրկ նե լի երկ րի ճա կա տագ րի հան դեպ, որն 

ար դեն սի րե լի էր դար ձել նրա հա մար: Վեր ջին չորս տա րի նե րի ըն թաց-

քում նրան շատ բա ներ էին պա տա հել, մի քա նի սը՝ շատ լավ, մյուս նե րը՝ 

ահա վոր: Սա կայն նա գի տեր, որ այլևս եր բեք չէր մո ռա նա այդ տա րի-

նե րը:

Հա լիլ Զի նեն կիրթ մարդ էր, բայց ամե նից առաջ` քա ղա քա գետ: Մի 

մարդ, ով ու զում էր ան հա պաղ, այդ պա հից սկ սած փո խել պատ մա կան 

հան գա մանք նե րը: Նա նույն պես նվա զա գույն հա մակ րանք չէր տա ծում 

թուր քե րի նկատ մամբ, ով քեր կո ռուպ ցիա ու վայ րա գու թյուն էին սեր մա-

նել այն երկր նե րում, որոնք իրենց կայս րու թյան մաս էին կազ մում, ու 

հի մա հա վա քում էին իրենց դա ռը պտուղ նե րը: Բալ կան նե րի պա տե րազ-

մը, որ բռնկ վել էր Իտա լիայի հետ ընդ հար ման պատ ճա ռով, Սեր բիային, 

Մոն տե նեգ րոյին, Հու նաս տա նին և Բուլ ղա րիային ցույց էր տվել, որ Օս-

մա նյան կայս րու թյունն այլևս ի վի ճա կի չէր, որ իրենց պա հի իր բռ նու-

թյան ներ քո:

Հե ղա փո խու թյու նը երիտ թուր քե րին բերել էր իշ խա նու թյան գլուխ, 

իսկ սուլ թան Հա մի դին տա րել էր իր ոս կե զօծ վան դա կը՝ նախ Սա լո նի-

կում գտն վող Բեյ լեր բեյի պա լա տը, ապա՝ 1912 թվա կա նի վեր ջե րին՝ 

հույ նե րի դեմ պա տե րազ մի ժա մա նակ, որ պես զի նրան գե րի չվերց նեն, 

ան մի ջա պես տե ղա փո խել էին Կո նիայի Մագ նե սիայում գտն վող մի 

ավե լի հա մեստ դղյակ: Ասում էին, որ նա մտած մունք նե րը վա նե լու նպա-

տա կով ժա մա նակն ան ց էր կաց նում իր կահ-կա րա սին ան ձամբ հա վա-

քե լով, որն այն քան ան ճա շակ էր ու լի ավե լորդ զար դա րանք նե րով, որ-

քան նրա իսկ ան ձը: 

22 Պատիվ, խիղճ, պաշտպանություն և ապահովություն դավանող մարդիկ:



148–      –

Մեկ սրանց, մեկ նրանց հետ ան վեր ջա նա լի ընդ հա րում նե րը թուր քե-

րին պա հում էին նյար դային վի ճա կում: Այն լու րե րը, որ Բալ կան նե րում 

թուր քե րը պա տե րազ մը տա նուլ են տվել, և դրա ար դյուն քում մի շարք 

երկր ներ հռ չա կել են իրենց ան կա խու թյու նը՝ պոկ վե լով ավեր վող կայս-

րու թյու նից, խրա խու սում էին այ լոց: Արա բա կան երկր նե րի խռո վու-

թյունն ընդ գր կել էր մի վիթ խա րի տա րածք՝ Հա լե պի և Եմե նի միջև, Մի-

ջա գետ քի ար ևե լյան սահ ման նե րի և Արա բիայի Հի ջա զի միջև, որ հաս-

նում էր մինչև Ադե նի ծո վա ծո ցը: Մշա կույթ նե րը տար բեր էին, սա կայն 

ան կախ ամեն ին չից` նրանց հիմ նա կան կա պող օղակն արա բե րենն էր:

Թո մա սը հաս կա նում էր, որ Լեռ նային Լի բա նա նը և նրա հա րա կից 

հո ղա տա րածք նե րը, նե րա ռյալ՝ Բեյ րու թը, թերևս ամե նա փոքր տա րա-

ծաշր ջանն էր, բայց միև նույն ժա մա նակ` մտա վոր նե րու ժով և խռո վու-

թյուն բարձ րաց նե լու ու նա կու թյամբ` ամե նաօժտ վա ծը: Դա մաս կո սը 

միշտ էլ եր կյու ղով ու նա խան ձով էր լց ված եղել Բեյ րու թի հան դեպ. մի 

փոք րիկ քա ղաք, որը, սա կայն, ներ կա յաց նում էր արա բա կան աշ խար հի 

ամե նա խոր և ամե նաա ռա ջա վոր ար ժեք նե րը: Զուր չէր, որ բեյ րու թյան 

թեր թե րը, որոնք շատ դեպ քե րում թեև մեծ ու շա ցու մով էին տեղ հաս նում, 

սա կայն ան հա գո րեն ըն թերց վում էին ինչ պես ուղ տի բր դի հա մեստ խա-

նութ նե րում, անա պա տի խոր քե րում, այն պես էլ քա ղա քի ամե նաա ռա-

ջա դեմ ու բարձ րաշ խար հիկ շր ջա նակ նե րում: Նրանց տպա րան նե րում 

հրա տա րակ ված գր քե րը՝ որ պես թան կար ժեք գանձ, նույն պես ձեռ քից 

ձեռք էին ան ցնում, մեծ մասն էլ ար գել ված էր թուր քա կան Ներ քին գոր-

ծե րի նա խա րա րու թյան կող մից, որի պա րագ լուխն այդ ժա մա նակ նե րում 

մութ ու մռայլ կերպարն էր` Թա լեաթ փա շա անու նով, ում մա սին ասում 

էին, որ ստում էր ան գամ այն դեպ քում, երբ լուռ էր մնում: Այդ հրա տա-

րակ չու թյուն նե րը տա րի ներ շա րու նակ քա րո զում, փո խան ցում էին այն 

ար ժեք նե րը, որոն ցով Ֆրան սիան Ար ևել քում խթա նում էր առաջ խա-

ղա ցու մը: Իսկ մի՞ թե արաբ նե րը միշտ չէին ձգ տել ազա տու թյան: Իսկ 

արդյոք արաբ նե րի մի մա սը նման չէ՞ր մյու սին: Արդյոք բո լոր արաբ նե-

րը եղ բայր ներ չէի՞ն... Խռո վու թյու նը զս պե լու հնար չե ղավ, ին չը և թուր-

քե րին ահա վոր նյար դայ նաց րեց այն հի վան դի պես, ով թույլ ժպտում է 

ան ցան կա լի այ ցե լու ին՝ իմա նա լով, որ իր հի վան դու թյունն արա գո րեն 

սր վում է, որից ին քը փր կու թյուն չու նի, սա կայն փոր ձում է մինչև վեր ջին 

շուն չը պահ պա նել դեմ քի հան գիստ ար տա հայ տու թյու նը: 

Այդ ամե նի շուրջ նրանք, ինչ պես հին ըն կեր ներ, դեռ եր կար խո սե-

ցին: Կաս սե լը, հա նուն Թո մա սի, պատ րաստ էր գլու խը գրավ դնել, իսկ 

Հա լիլն ու զում էր նրան ներգ րա վել իր շարժ ման մեջ:
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 Չէ՞ որ այլ ազ գեր հա սել էին ազա տու թյան և ան կախ հայ րե նիք ու-

նե նա լուն: Արաբ նե րը նույն պես կհաս նեն: Սա կայն դրա հա մար նրանց 

ան հրա ժեշտ էր օգ նու թյուն: Ահա Բուլ ղա րիան 1910 թվա կա նին Ռու-

սաս տա նի աջակ ցու թյամբ հռ չա կեց իր ան կա խու թյու նը՝ ան ցնե լով նրա 

պաշտ պա նու թյան ներ քո: Ավե լի ուշ Չեռ նո գո րիան, որը զին ված դուրս 

էր եկել օս ման նե րի դեմ, ըն դա մե նը մի քա նի ամիս առաջ՝ 1912 թվա կա նի 

հոկ տեմ բե րին, նույն պես հռ չա կեց իր ան կա խու թյու նը: Այ նու հետև՝ հույ-

նե րը, որ վե րան վա ճել էին Սա լո նի կը, Ալ բա նիան, Էպի րը, Մա կե դո նիան 

և Թրա կիան: Ջախ ջա խիչ առաջ խա ղաց ման դեմ թուր քե րը ստիպ ված 

եղան կազ մա կեր պել Կոս տանդ նու պոլ սի պաշտ պա նու թյու նը: Հա լիլն 

այն պես էր պատ մում, ասես Պա նագ լիոտիս Դանգ լիսն23 էր կամ Վլա դի-

միր Վա զո վը24: Նա դեռևս հե րոս չէր, սա կայն ճա կա տա գի րը գու ցե նրա 

հա մար մի փա ռա վոր էջ էր պա հել: 

Ի վեր ջո, պայ մա նա վոր վե ցին, որ Թո մաս Հար դին գը կամ Ֆրան սուա 

Վո բա նը, եթե ան հրա ժեշտ լի նի, կու ղեկ ցի Հա լի լին և այլ յու րային նե-

րի, որ Բեյ րու թին մոտ՝ որ ևէ տե ղում, նա վից ափ իջ նեն: Այն տեղ նրանց 

կդի մա վո րեն ու կտա նեն որ ևէ տուն՝ ապաս տան, որ տեղ մի քա նի օր 

թաքնված կմ նան: Այ նու հետև նրան ցից յու րա քան չյու րը կս տա նա իր 

հանձ նա րա րու թյու նը: 

Հա լի լը Թո մա սին կր կին խոս տա ցավ, որ իր կազ մա կեր պու թյունն 

ամեն ջանք կթա փի՝ նրա կնոջ ու դս տեր վե րա բե րյալ որ ևէ տե ղե կու թյուն 

հայ թայ թե լու հա մար: Նա այդ մա սին ասաց հուզ ված՝ ար ցունքն աչ քե-

րին: Նա դի վա նա գետ էր և գի տեր, որ ան գլիացի նե րը հրա շա լի հի շո ղու-

թյուն ու նեն:

Պայ մա նա վոր վե ցին եր կու օր ան ց՝ մթն շա ղին, հան դի պել Լի մա սո լի 

այն ափին, որ տեղ տե ղա ցի ձկ նորս նե րը թող նում էին իրենց նա վակ նե րը՝ 

ափեզ րին կա պած: Լու սի նը բա վա րար չա փով թույլ լույս էր ար ձա կում, 

ու իրար ող ջու նե լուց հե տո մի փոք րիկ նա վակ նս տե ցին, որը նրանց 

հասց րեց Մի ջերկ րա կա նով նա րինջ տե ղա փո խող մի եռա կայմ հին առա-

գաս տա նա վին: Դրա տե րը` մի չեր քեզ մե տիս, աջակ ցում էր արա բա-

կան հար ցի լուծ մա նը՝ հա նուն իր ան ձնա կան հա մոզ մուն քի: Կիպ րո սի 

մութ ու կտրտ ված ուր վա գիծն արագ մնաց հետ ևում, մինչ նա վա կո ղե րը 

ճռ ռում էին ալե կո ծու թյա նը զու գըն թաց: Թո մա սը, փա թաթ ված Կաս սե-

լի նվի րած բր դյա շա լով, խոր հում էր այն մա սին, որ թուր քե րը չէին կա-

րող կա սեց նել այդ խռո վու թյու նը, քա նի որ նախ կի նում որ ևէ խն դիր իր 

23 1911-1913թթ. հու նա-թուր քա կան պա տե րազ մի հույն հե րոս:

24 1911-1913թթ. բալ կա նյան պա տե րազ մի բուլ ղար հե րոս:
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շուր ջը եր բեք չէր հա մախմ բել ար մատ նե րով մի մյանց հետ ամուր կապ-

ված արաբ մու սուլ ման նե րին և արաբ քրիս տո նյա նե րին. սա կայն այս 

դեպ քում թշ նա մին ընդ հա նուր էր, թեև՝ նույն պես մու սուլ ման: Այդ մա սին 

խո սել էր որոշ արաբ նե րի հետ: Բո լո րը նրան առար կել էին՝ փաս տար-

կե լով, որ թուր քերն իս կա կան մու սուլ ման ներ չեն հա մար վում: Ղու րա նը 

ոչ թե թուր քե րեն, այլ արա բե րեն է թե լադր վել Աստ ծո կող մից ու ղարկ ված 

հրեշ տա կի մի ջո ցով: Մար գա րեն եղել է արաբ՝ հնա գույն քու րայ շի ցե-

ղից: Մա հո մայի25 հետ նորդ ներն արաբ ներ էին: Թուր քե րը տի րա ցել են 

նրանց այ բու բե նին ու մշա կույ թի մեծ մա սին: Մյուս կող մից Կոս տանդ-

նու պոլ սում գո յու թյուն ու ներ ազ գայ նա մո լա կան շար ժում, որը փոր ձում 

էր թուր քե րե նից մաքրել պարս կա կան, արա բա կան, հայ կա կան և, ան-

շուշտ, արևմ տյան ծա գում ու նե ցող բա ռե րը: Կար ծես իս կա պես կաս-

կած ներ ու նեին իրենց իսկ ծագ ման վե րա բե րյալ: Այդ աշ խա տանքն 

իրա գոր ծե լը շատ ծանր էր, ան հնա րին, քա նի որ բուն թուր քե րե նը սուղ, 

աղ քատ բա ռա պա շա րով ու անա վարտ լե զու է: 

Կենտ րո նա կան Ասիայի տա փաս տան նե րում շատ բա ռե րի կա րիք 

չկար, ոչ էլ՝ ճոխ լեզ վի: Ժա մա նա կի ըն թաց քում թուր քե րը դար ձան գա-

ղու թա րար ժո ղո վուրդ, որին հա ջող վել էր մեծ մա սամբ յու րաց նել այն 

երկր նե րի մշա կույ թը, որոնց տի րել էր:

Թո մա սը հա սել էր այդ տեղ, որ պես զի Օքս ֆոր դի պրո ֆե սո րին հա-

տուկ ան նկուն ոգով և կար գու կա նո նով կա րո ղա նար ավե լի լավ ըմբռ նել 

հին ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյու նը: Ցան կա նում էր նաև իր կա տա րե լիք 

պե ղում նե րի հի ման վրա ատե նա խո սու թյուն գրել: Ու զում էր իր ձեռ քե-

րով դիպ չել քա րե րին` պատ մու թյան վկա նե րին, հաս կա նալ, թե ինչ պես 

էր մարդ կու թյունն իր ծագ ման պա հից բա րեշրջ մամբ զար գա ցել: Չէր 

ցան կա նում ո՛չ այս, ո՛չ էլ մյուս կող մից հա մա խոհ ներ ու նե նալ: Այ դու-

հան դերձ, հան գա մանք նե րը նրան մի կող մից մյուսն էին հրում՝ ճիշտ 

այն տեղ՝ մինչև այն առա գաս տա նա վի քի թը, որը նրան տա նում էր սի-

րիական ափ՝ կեղծ ան վան ներ քո, մի քա նի արաբ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ, 

ով քեր թուր քե րից ար դա րու թյուն էին պա հան ջում: Չէր կա րող զս պել իր 

հուզ մուն քը, երբ մտա ծում էր Կա րո լի նի ու Էթե լի, նաև իր նոր զա վա կի՝ 

տղայի կամ աղջ կա մա սին, եթե, իհար կե, իր կի նը բա րե հա ջող ծնն դա-

բե րած լի ներ: Չէր ու զում հո ռե տես լի նել, սա կայն ոչ մի լուր չու նե նա լը 

նրան ստի պում էր, որ վատ թա րը մտա ծի: 

Հա լիլ Զի նեն մո տե ցավ նրան՝ ամուր բռն վե լով նա վա ռեջ քից: Նա-

վա քի թը սուզ վում ու բարձ րա նում էր ալե կո ծու թյու նից, այդ եղա նա կին 

25 Հեղինակը նկատի ունի Մուհամմեդ մարգարեին:
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տախ տա կա մա ծի վրայով քայ լե լու հա մար հար կա վոր էր բռն վել բազ րի-

քից կամ անվախ ջուրն ընկ նել ու ընդ միշտ ան հե տա նալ: 

Հա լի լը ստիպ ված բե րա նը մո տեց րեց Թո մա սի ական ջին, որ նա լսի.

- Ո՞նց եք, պա րո՛ն Հար դինգ: Տես նում եմ, որ տար ված եք Ձեր մտո-

րում նե րով: Գի տեմ, թե ինչ եք խոր հում: Հի մա հար մար ժա մա նակ չէ 

այն օտա րերկ րա ցի նե րի հա մար, ով քեր գա լիս են աշ խար հի այս մա-

սը՝ հնա գույն պատ մու թյուն փնտ րե լու: Փո խա րե նը՝ նրանց հան կար ծա-

կիի են բե րում նոր ու ծանր իրա դար ձու թյուն նե րը: Անընդ հատ գլ խումս 

պտտ վում է Ձեր կնոջ ան հայ տա նա լը, և այդ մա սին ինչ -որ ասեմ, գու ցե 

խիստ հն չի: Իմ կար ծի քով՝ երիտ թուր քե րի քա ղա քա կան ոս տի կա նու-

թյու նը, ան հանգս տա ցած այն բա նից, որ Դուք լր տե սում եք բրի տա նա-

ցի նե րի օգ տին, գնա ցել է Բիբ լոս՝ Ձեր տուն՝ փոր ձե լով գտ նել ապա ցույց-

ներ: Կնե րեք ան կեղ ծու թյանս հա մար, սա կայն գու ցե այն տեղ մի բան է 

պա տա հել, ու նրանք ցան կա ցել են վե րաց նել հան ցան քի ապա ցույ ցն ու 

մեղ քը գցել հան ցա գործ նե րի վրա:

Թո մա սը նույն պես այդ կար ծի քին էր: Խզ ված ձայ նով, առանց աչ քը 

ծո վից կտ րե լու, նա պա տաս խա նեց իր նոր ըն կե րո ջը.

- Այո՛, դժ բախ տա բար ես էլ եմ նույն կար ծի քին: Սա կայն գիտեք, քա-

նի դեռ ապա ցույց ներ ի հայտ չեն եկել, ես չեմ դա դա րի նրանց փնտրե-

լուց: Ես եմ մեղավոր. չպետք է նրանց մե նակ թող նեի: Որ քան ին քը, 

այն քան էլ ես հա մոզ ված էինք, որ ոչինչ չի պա տա հի: Չէ՞ որ այդ քան 

ամիս ներ ապ րել էինք խա ղաղ ու հան գիստ: Պետք է ըն դու նեմ, որ եր կար 

ժա մա նակ ես սխալ եմ ապ րել՝ թերևս ինքս ինձ խա բե լով, որ այդ տեղ 

հանգս տա վետ դրախտ է: Չեմ ցան կա ցել ըն դու նել ակն հայ տը: Պրո ֆե-

սոր Պե տեր սո նի հետ գնա ցի Մի ջա գետք, կար ծես Բիբ լոսն Օքս ֆորդ էր, 

ու ես տե ղա փոխ վում էի Լոն դոն: Ի՜նչ սար սա փե լի սխալ... Եր բեք ինքս 

ինձ չեմ նե րի: 

- Սպա սե՛ք,- Հա լիլն ու զում էր հետ վերց նել իր խոս քե րը և փո խել խո-

սակ ցու թյան թե ման,- Դուք իրա վա ցի եք: Ապա ցույց ներ չկան, հետևա-

բար մեր խո սե լը զուր է: Թուր քե րը գի տեն, որ ոչ մի բան առաջ վա նը չի 

լի նի: Պա րո՛ն Հար դինգ, վա խե նում եմ, որ Բալ կան նե րի պա տե րազմ-

նե րը տա րած վեն ամե նու րեք: Մենք այս պես շա րու նա կել չենք կա րող: 

Հենց այս օրե րին Փա րի զում տե ղի է ու նե նում արա բա կան հա մա գու-

մա րը: Ֆրան սիայի կա ռա վա րու թյու նը, հա րու ցե լով թուր քե րի զայ րույ-

թը, հա մա ձայ նեց, որ այն ան ցկաց վի հենց իրենց երկ րում: Այդ գոր ծում 

մեր դե րա կա տա րու թյու նը մեծ է: Ես գի տեմ հա մա րյա բո լոր ելույթ ու-

նե ցող նե րին: Տես նե լով, որ չեն կա րող խո չըն դո տել հա մա ժո ղո վի կա-
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յա ցու մը, օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը որո շեց, ի վեր ջո, իր ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րին և լր տես նե րին ու ղար կել. իմ կար ծի քով՝ իհար կե Միդ հատ 

Չու րի բեյին ու Աբ դուլ Քե րիմ Հա լի լին: Դրան ի պա տաս խան՝ արաբ-

ներս, ֆրան սիական կա ռա վա րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ, զու գա հե ռա-

բար ան ցկաց նե լու ենք այլ` գաղտ նի հա մա գու մար, որ տեղ աներ կյուղ 

կա րող ենք ներ կա յաց նել մեր պա հանջ նե րը: «Պաշ տո նա կա նում» մի-

միայն կխո սենք այն բա րե փո խում նե րի մա սին, որոնք իրա կա նաց վե լու 

են թուր քա կան կայս րու թյու նում, իսկ «գաղտ նի» հա մա գու մա րում, որին, 

մե զա նից՝ Բեյ րու թի կո մի տեից բա ցի, ներ կա կլի նեն նաև արա բա կան 

այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ, ներ կա յաց նե լու ենք մեր տե սա կետ նե րը: 

Եվ դեռ ավե լին... Բեյ րու թի կո մի տեի տե սա կետ նե րը չեն հա մընկ նում և 

չեն էլ կա րող հա մընկ նել Հի ջա զի և Եմե նի կամ Մի ջա գետ քի արաբ նե րի 

դիր քո րո շում նե րի հետ: Պա րո՛ն Հար դինգ, մենք երա զում ենք մի եր կիր 

ու նե նա լու մա սին, որը կկոչ վի Լի բա նան ու կձգ վի ափեզ րից մինչև այն 

լեռ նե րը, որոնք ար ևել քից փա կում են Բե կաայի հո վի տը, Քու նեյտ րայի 

հա րա վից սկ սած մինչև Լա թա քիայի հյու սիս: Դա բո լո րո վին շատ չէ: 

Լեռ նային Լի բա նա նի բնա կիչ նե րիս հա մար դա կլի ներ մեր երա զանք-

նե րի գա գաթ նա կե տը: Այդ դեպ քում կկա րո ղա նայինք իրա կա նաց նել 

մեր երա զանք նե րը, այ սինքն՝ ստեղ ծել մի եր կիր, որը կա պա ցու ցեր, որ 

բո լոր դա վա նանք նե րը կա րող են խա ղաղ գո յակ ցել: Մենք շատ բա նով 

ենք պար տա կան Ֆրան սիային, որը միշտ եղել է ազա տու թյուն տեն չա-

ցող ժո ղո վուրդ նե րի կող քին: Նա է եղել մեր ու սու ցա նո ղը, ու մենք կա-

պա վի նենք նրա աջակ ցու թյա նը: Բրի տա նիայի դեմ մենք ոչինչ չու նենք: 

Սա կայն, եթե ան կեղծ լի նենք, մենք ներծծ ված ենք ֆրան սիական մշա-

կույ թով:

Երկ րորդ օր վա լու սա բա ցին, երբ սաս տիկ քա մուց ալե կոծ ված եղա-

նակ էր, նրանք Բիբ լո սին շատ մոտ ափ իջան: Հո սանք նե րը նրանց քշել 

էին հյու սիս, և վտան գա վոր էր ափի մեր ձա կայ քով լո ղա լը: 

Ո րո շե ցին այդ տեղ իրա րից բա ժան վել և պայ մա նա վոր վե ցին մեկ շա-

բաթ ան ց հան դի պել Բեյ րու թում՝ Հա լիլ Զի նեի տա նը:

Թո մասն ուղղ վեց դե պի այն տու նը, որ տեղ ապ րում էին: Հա սավ մի 

եր կու ժամ հե տո, հան դի պեց ըն դա մե նը մի քա նի գյու ղա ցու: Մտավ 

ավե րակ դար ձած տուն և զգաց, որ աչ քերն ար ցուն քա կալ վում են: Ամեն 

ինչ տակ նուվ րա էր ար ված, կա հույ քը՝ ջար դուփ շուր եղած ու այր ված: 

Ան գամ այդ վի ճա կով նա ճա նա չեց իրենց ապ րած տու նը ու Կա րո լի-

նի նկար նե րով մի քա նի կի սաայր ված թղ թա պա նակ ներ հա վա քեց: Հա-
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տա կին գտավ իրենց՝ երե քի մի դեղ նա վուն, տրոր ված լու սան կար ու էլ 

չկա րո ղա ցավ զս պել ար ցունք նե րը: Այլևս չկար ոչինչ, որ հե տը տա ներ 

և այդ տե ղից դուրս եկավ վշ տա բեկ սր տով: Նա չէր դա դա րում Ադա նայի 

հայե րի մա սին մտա ծե լուց: Մինչ այդ պա հը դեռ չէր հաս կա ցել, որ ին քը 

չհայ տա րար ված պա տե րազ մի մեջ գտն վող երկ րում է, և որ, ի վեր ջո, 

բո լորն էլ զոհ են գնա լու: Նրա մեջ խառն վել էին զայ րույթն ու ան կա-

րո ղու թյու նը: Այդ պա հին նա իր հա մար վճիռ կա յաց րեց. մինչ այդ նա 

թուր քե րին չէր նայել որ պես թշ նա մու: Նրա կար ծի քով՝ տե ղի ու նե ցածն 

ան հա ջող բախ տի ար դյունք էր: Ինչ վե րա բե րում էր Կա րո լի նի և Էթե լի 

ան հե տաց մա նը, ու զում էր հա վա տալ, որ վաղ թե ուշ նրանց գտ նե լու է:

Հենց այդ տեղ` այր ված փայ տի ծխա հոտ ավե րակ նե րում, որո շեց, որ 

գնա լու է Բեյ րութ, միանա Հա լի լին և ին չով կա րող էր, օգ նի արաբ նե-

րին, որ պես զի վերջ տան թուր քա կան բռ նա պե տու թյա նը: Կր կին հի շեց 

Օքսֆոր դի իր ծեր պրո ֆե սո րի խոս քե րը. «Զ գո՛ւյշ մնա Բել սե բո ւից, Թո-

մա՛ս: Նա դեռ այդ տեղ է, հի նա վուրց քա րե րի արան քից շա րու նա կում 

է հետ ևել»: Իս կա պես այդ պես էր: Թո մա սը նրա ներ կա յու թյու նը զգաց 

այր ված ավե րակ նե րի մեջ, որ մի ժա մա նակ իրենց տունն էր եղել:
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9. ԲԵՅ ՐՈՒ ԹԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ
 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԱՊ ՐԻԼ, 1913-1914թթ.

Թո մա սը վե րա դար ձավ Բեյ րութ, որ տեղ միացավ Հա լիլ Զի նեին ու 

նրա յու րային նե րին: Պայ մա նա վոր վե ցին, որ նա կշա րու նա կի ապ րել 

իր առօ րյա կյան քով, իսկ եթե իրենք Թո մա սի կա րի քը որ ևէ հար ցում 

զգային, ապա կխնդ րեին, որ նա օգ նի: Արաբ նե րը նաև կր կին հա վաս-

տիաց րին, որ Թո մա սը վայե լում է իրենց՝ բո լո րի վս տա հու թյու նը, և նրան 

կհ րա վի րեն մաս նակ ցե լու այն ժո ղով նե րին, որոնց նա հարկ կհա մա րեր, 

սա կայն գու ցե նրան ավե լի հար մար լի ներ կազ մա կեր պու թյան հետ հա-

մա գոր ծակ ցել դր սից, եթե ցան կա նում էր ան կախ մնալ: Թո մասն առար-

կե լու ոչինչ չու ներ: Նրան ան հանգս տաց նում էր այն, թե ինչ էր պա-

տա հել իր կնոջն ու դս տե րը: Չէր ու զում մտա տան ջու թյան մեջ ընկ նել, 

սա կայն նաև չէր կա րո ղա նում ձեր բա զատ վել այն սար սա փե լի հա մոզ-

մուն քից, որ Կա րո լինն ու Էթե լը սպան ված են: Եր բեմն արթ նա նում էր 

տագ նա պա հար, շն չակ տուր՝ չի մա նա լով, թե որ տեղ է գտն վում: Հան գեց 

այն մտ քին, որ ցան կա ցած շո գե նա վով պետք է հաս ներ Մար սել կամ 

Ջիբ րալ թար ու այդ ամե նը մո ռա նար կամ էլ, ի վեր ջո, խե լա գար վե լու էր:

Չէր կա րող այդ պես վար վել… Չէր կա րող լքել նրանց… 

Ըն կե րակ ցե լով Հա լիլ Զի նեին՝ սկ սեց ներ կա գտն վել քա ղա քա կան մի 

քա նի գաղտ նի ժո ղով նե րի, որոն ցում ֆրան սե րե նից ան ցնում էին արա-

բե րե նին: Սեպ տեմ բե րի կե սե րին արա բա կան հա մա ժո ղո վի մաս նա կից-

նե րից շա տե րը վե րա դար ձան Փա րի զից. այն պի սի մար դիկ, ինչ պի սիք 

էին՝ Մի շել Տյո ւե նին՝ ֆրան սիական հյու պա տո սա րա նի թարգ մա նի չը, 

մի ուղ ղա փառ հույն` վատ բնա վո րու թյամբ, բայց՝ ոս կե սիրտ մի մարդ, 

ով «Լի բա նա նյան զար թոն քի» հիմ նա դիր նե րից էր, Ժո զեֆ Հա նին՝ հա-

րուստ մա րոն, ով Բեյ րու թում մի քա նի շեն քե րի սե փա կա նա տեր էր, 

Ահ մեդ էֆեն դի Թաբ բա րա հը՝ մու սուլ ման, ում մաս նա գի տու թյունն ու 

կյան քը լրագ րու թյունն էր, մտա ծո ղու թյամբ` ար մա տա կան, և նրա միակ 

նպա տա կը Դա մաս կո սից ան կախ Լի բա նան ու նե նալն էր, բժիշկ Այուբ 

Թա բի թը՝ մա րո նա կան, Բեյ րու թի հե ղի նա կա վոր բժիշկ նե րից, եր ևե լի 

ըն տա նի քից: Թո մաս Հար դին գը ցնց վել էր այդ ար տա սո վոր ան ձնա վո-

րու թյամբ, իսկ Թա բի թը նրան առա ջար կեց իր տու նը: Թո մասն ապ րե լու 

ու րիշ տեղ չու ներ և եր կու շա բաթ հյու րըն կալ վեց բժշ կի տա նը: Նաև ծա-

նո թա ցավ Ալ բերտ Ժ. Սուր սոե կի` ուղ ղա փառ հույ նի ու մեկ այլ ուղ ղա-

փառ հույ նի` Շառլ Դեբ բայի՝ խո րա մանկ ու հե ղի նա կա վոր փաս տա բա-

նի, «Բեյ րու թի ազա տու թյուն» թեր թի սե փա կա նա տի րոջ հետ: Այդ թեր թի 
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առա ջին էջում նա տե ղադ րեց Կա րո լի նի ու Էթե լի լու սան կա րը՝ ներք ևում 

արա բե րեն ու ֆրան սե րեն գրու թյամբ. «Դուք տե սե՞լ եք այս կնոջն ու այս 

աղջ կան: Տեղեկությունը կհա տուց վի վար ձատ րու թյամբ»: Ծա նո թա ցավ 

նաև ամե նաազ դե ցիկ մարդ կան ցից մե կի` Ռիզկալլահ Իրկաշի հետ, ով 

«Լի բա նա նյան զար թոնք» միու թյան քար տու ղարն էր ու գան ձա պա հը:

Փա րի զի հա մա գու մա րից հե տո Բեյ րու թում գու մար ված առա ջին ժո-

ղո վում ելույ թով հան դես եկավ Շառլ Դեբ բան: Հրա վի րել էին նաև Թո մա-

սին, ով բեղ ու մո րուք էր պա հել, ար տաք նա պես դար ձել ավե լի հա սուն ու 

լուրջ: Բեյ րու թը հետ ևում էր Փա րի զի նո րաձ ևու թյան վեր ջին մի տում նե-

րին, թեև Թո մաս Հար դինգն իր կոս տյում ներն ու վեր նա շա պիկ նե րը շա-

րու նա կում էր ստա նալ Լոն դո նի իր դեր ձա կից: Եվ րո պա կան նո րաձևու-

թյու նը բո լո րո վին էլ թեթև սո լի կու թյուն չէր, այլ ժա մա նա կա կից և ան կախ 

լի նե լու խորհր դա նիշ: Այդ իսկ պատ ճա ռով Ռիզկալլահ Իրկաշը Լի բա-

նա նի դեր ձակ նե րի միու թյան նա խա գա հի հա մար Փա րի զից իր հետ բե-

րել էր տղա մար դու նո րաձ ևու թյան մո դել նե րի նմուշ ներ, նաև կա նան ցի 

բարձ րար վեստ կա րուձ ևի ամ սագ րեր, որոնք եր կար քն նարկ ման առիթ 

հան դի սա ցան եր կու կող մե րի հա մար: 

- Սի րե լի՛ բա րե կամ ներ,- իր ելույ թը սկ սեց Շառլ Դեբ բան,- Փա րի-

զի հա մա ժո ղովն ի մի է բե րել մեր գա ղա փար նե րը և բա ցել մեր աչ քե րը: 

Նրանք, ով քեր ներ կա են գտն վել հա մա ժո ղո վին, հա մա ձայն են, որ հի-

մա ամեն բան ըն կա լում ենք ավե լի հս տակ: Սուլ թան նե րի վեր ջը եկել է. 

դա ըն դա մե նը ժա մա նա կի խն դիր է: Ով այ սօր կրում է այդ տիտ ղո սը` 

այդ Մեհ մեդ 5-ր դը, ըն դա մե նը խամաճիկ է: Թա լեաթ փա շան, Էն վե րը և 

Ջե մա լը ոչ մի բան չեն փո խի: Մինչ օրս կյան քը ցույց է տվել, որ դեռ շատ 

խն դիր ներ ենք ու նե նա լու նրանց հետ: Ինչ վե րա բե րում է փա րի զյան 

հա մա ժո ղո վին, ապա ան կեղ ծո րեն պետք է ասեմ, որ շատ հե տաքր քիր 

էր այն պի սի մար դու, ինչ պի սին Ֆայ սալն է` շե րիֆ Հուս եյնի սի րած որ-

դու՝ Մեք քայի պա հա պա նի հետ մտ քեր փո խա նա կե լը: Այդ հա շե միթ-

նե րը գու ցե որ ևէ գաղտ նի հա մա ձայ նու թյուն ու նեն ֆրան սիացի նե րի ու 

անգլիացի նե րի հետ… թերևս չկա րո ղա նամ ապա ցու ցել: Խո սե ցինք նաև 

սիոնիստ պատ վի րակ նե րի հետ: Ընդ որում՝ մենք կա րող ենք նրանց հետ 

լուրջ խն դիր ու նե նալ, քան զի նրանց նկր տու մը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ՝ անի-

րա կան մի ցնորք՝ Պա ղես տին վե րա դառ նա լը և այն տեղ հրեական պե-

տու թյուն հիմ նադ րե լը, որի մա սին խո սում էր Թեոդոր Հերց լը: Իմ կար ծի-

քով՝ նրանք փոր ձում են հա մա ձայ նու թյան գալ երիտ թուր քե րի կա ռա վա-

րու թյան հետ, որ պես զի իրենց թույլ տան ու նե նալ, ինչ պես իրենք են ան-

վա նում, «հրեական ազ գային օջախ»: Սա կայն գի տեն, որ այդ գոր ծում 
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իրենք նաև արաբ նե րի կա րիքն ու նեն: Ինձ հա մար դա այն քան էլ հս տակ 

չէ, թեև այդ սիոնիս տա կան «Ե րի տա սարդ թուրք» օրա թեր թում առ կա էր 

այն միտ քը, որ Կա հի րեի կո մի տեն կողմ է հրեական ներ գաղ թին Սի րիա 

և Պա ղես տին: Ան գամ հա մա ժո ղո վի նա խա գահ Աբ դուլ Զահ րա վին հայ-

տա րա րեց, որ հրեանե րը եղել են սի րիացի վտա րան դի ներ: Լավ, հա սել 

է մաք րա գործ վե լու, ոգեշնչ ման և հույ սի պա հը, և ով աջա կից լի նի այս 

գոր ծին, ըստ ար ժան վույնս կգ նա հատ վի: Այդ մա սին՝ հե տո... Փա րի զի 

հա մա ժո ղո վի որո շում ներն ըն դուն վե ցին ան գամ թուր քա կան կա ռա վա-

րու թյան կող մից: Նրանք հա մա ձայն են ապա կենտ րո նաց ման բա րե փո-

խում նե րին: Բա նից պարզ վում է` հաղ թել են Ղա րայլ լա հի առա ջադ րած 

տե սա կետ նե րը: «Լամարկազի»՝26 ապա կենտ րո նա ցու մ... 

Խոսք խնդ րեց Հա լիլ Զի նեն: Նրա կող քին նս տած Թո մա սը զգաց, թե 

որ քան լար ված էր այդ մար դը: 

- Դուք չպետք է հա վա տաք թուր քե րի հա վաս տիացում նե րին: Դա 

միամ տու թյուն կլի նի: Նրանք միշտ իրենց ասա ծի հա կա ռակն են արել: 

Ձեր աչ քի առաջ են խեղճ հայե րը: Նրանք միշտ էլ հա վա տա ցել են թուր-

քե րի խոս տում նե րին: Վեր ջի նը՝ Ադա նա յում, իսկ ար դյուն քում՝ երե սուն 

հա զար սպան ված ներ, հա զա րա վոր ավեր ված տներ... Ներ կա յումս 

Իտա լիայի հետ են պա տե րազ մում, մինչ այդ` Սեր բիայի, Բուլ ղա րիայի, 

Հու նաս տա նի հետ... Չեն կա րող միաժա մա նակ կռիվ մղել այդ քան ճա-

կատ նե րով: Ռուս ներն էլ հետ ևում են դեպ քե րի ըն թաց քին, իսկ բրի տա-

նա կան ու ֆրան սիական ռազ մա նա վե րը տեր են դար ձել Մի ջերկ րա կան 

ծո վին: Նրանք միայն կա րող են հա մա ձայ նու թյան գալ ու սպա սել ավե-

լի բա րեն պաստ ժա մա նակ նե րի: Սա կայն եթե կա րո ղա նային բա վա կա-

նա չափ զորք ու զենք հա վա քել, ապա այդ ժամ կգային մեր հետ ևից ու 

առանց այլ ևայ լու թյան բո լո րիս կկա խեին այս տե ղի ծա ռե րից: Զգու շա-

ցե՛ք Ջե մալ բեյից: Գա լու է մեր հետ ևից՝ արա բա կան խռո վու թյա նը վերջ 

տա լու հա մար: Թուր քե րը դեռ չեն հաս կա ցել, որ մու սուլ ման, թե քրիս-

տոնյա արաբ նե րին մա հը չի վա խեց նի:

- Լավ,- Շառլ Դեբ բան բարձ րաց րեց ձեռ քե րը՝ ցան կա նա լով մեղ մել 

նրա զայ րույ թը,- ամե նա զոր Աստ ված քեզ օժ տել է խո սե լու շնոր հով և 

ան համ բե րու թյամբ: Սպա սի՛ր մի քիչ, Հա լի՛լ: Թո՛ւյլ տուր ինձ ար տա հայ-

տել իմ եզ րա հան գում նե րը: Ա՜հ, այս արաբ նե րը... Շատ ան համ բերն եք: 

Չէ՞ որ սա ուղ տե րով վազ քի մր ցույթ չէ:

Լռու թյուն տի րեց: Դեբ բան շա րու նա կեց.

- Գի տե՞ք, թե հա մա ժո ղո վում ի՞նչն ինձ ամե նից շատ հու զեց: Դա 

26 «Ա պա կենտ րո նաց ման արաբ կողմ նա կից նե րի միու թյուն»:
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այն էր, երբ Ահ մեդ Թաբ բա րահն ասաց. «Մեզ հա մար ամեն մարդ, ով 

արա բե րե նը կհա մա րի իր մայ րե նի լե զուն, արաբ է՝ ան կախ կրո նա կան 

դա վա նան քից»: Սա է կար ևո րը: Եվ այդ բանն ասո ղը ես եմ` ուղ ղա փառ 

հույնս: Իմ լե զուն արա բե րենն է, ու նեմ հու նա կան ար մատ ներ ու ինձ խո-

րա պես հա մա րում եմ լի բա նան ցի: Կա րո՞ղ եք ինձ հաս կա նալ:

Բո լոր ներ կա նե րը ծա փա հա րե ցին, Թո մասն էլ գլու խը շար ժեց՝ հա-

վա նու թյուն տա լով: Նրա կող մից դա իս կա պես մեծ քա ջու թյուն էր, թեև 

ինքն իրեն ան գլիացի էր հա մա րում: Հա լիլ Զի նեն ընդ հա տեց իր բա րե-

կամ Դեբ բային.

- Շա՛ռլ, չլ սե ցի՞ր Նաում Մու կար զա լին: Քեզ կա սեմ, թե ես ինչ լսե-

ցի: Իս կա պես գրա կան մի ջոց նե րը շատ լավ են հե ղա փո խու թյուն նե րի 

մա սին գրում, բա ռե րով այդ ամե նը կա րե լի է իրա գոր ծել: Սա կայն նա 

ասաց, որ ապա գա յում արա բա կան խռո վու թյու նը կա րող է արյու նա լի 

լի նել: Ո՞վ է կա ռու ցել այ սօր վա Ֆրան սիան... Բա րի կադ նե րի մար տի-

րոս նե րը, Կո մու նան, գիլյո տին նե րից առ վա կի պես հոր դա ցող արյու նը...

Հարկ չկա, որ երկն չենք ճշ մար տու թյան առջև: Կամ գու ցե կար ծում եք, 

որ ձեր խռո վու թյու նը միշտ լի նե լու է այդ պի սի՞ն: Ազա տու թյան հաս նե-

լուց առաջ պետք է մեր արյան մի մա սը թա փենք: Թե կար ծո՞ւմ եք, որ 

թուր քե րը խա ղաղ կհե ռա նան: Ո՛չ: Եր բե՛ք: Ստիպ ված են hե ռա նա լու, 

որով հետև միասին նրանց վռն դե լու ենք: Իսկ այն տեղ՝ Կոս տանդ նու-

պոլ սում, ձեր կար ծի քով, ի՞նչ է կա տար վում... Այն ան ձանց ցու ցակն են 

կազ մել, ով քեր չեն լռում կամ չեն են թարկ վում, կգան և մեր հետ ևից: Վա-

խե նո՞ւմ եք մեռ նե լուց:

- Ո՜ -ո՜ -ո ՜-չ,- միաձայն և ոգ ևո րու թյամբ հն չեց րին ներ կա նե րը,- ո՛չ, 

եր բե՛ք: 

Ի րենց ըն կե րոջ բո ցա վառ ելույ թից ոգեշնչ ված՝ նրանք ան խտիր 

կրկին ծա փա հա րե ցին: Այդ պա հից ի վեր շատ դժ վար էր վե րահս կել ժո-

ղո վը: Դեբ բան բարձ րա ցավ աթո ռին և այն տե ղից նրանց կշ տամ բեց.

- Չա փից ավե լի հայ րե նա սեր եք, որ ձեզ հետ կա րո ղա նանք հե ղա-

փո խու թյուն ծրագ րել, և չա փից ավե լի հե ղա փո խա կան` լավ հայ րե նա-

սեր լի նե լու հա մար: 

Դուրս գա լով և բժիշկ Այուբ Թա բի թի հետ քայ լե լով դե պի նրա տուն, 

որը գտն վում էր բլ րի վրա, Թո մա սը սիր տը բա ցեց նրա` իրեն մեծ վս տա-

հու թյուն ներշն չող մար դու առջև.

- Չգի տեմ, թե ինչ մտա ծեմ, բժի՛շկ: Այս տեղ բո լոր մար դիկ ընկղմ ված 

են քա ղա քա կա նու թյան մեջ: Այն ժա մա նա կից սկ սած, երբ հա սա Բեյ-

րութ, զգա ցի, թե որ քան կար ևոր է այն ձեզ հա մար: Առաջ ես փոր ձում էի 
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խորհր դա ծել ար վես տի, հին ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյան շուրջ, ավե-

րակ նե րից գծագ րեր ու նկար ներ էի անում, իսկ հի մա գու ցե կնոջս ու 

դստերս ան հե տա նալն ինձ չի թող նում, որ այլ բա նե րի մա սին մտա ծեմ: 

Դար ձել եմ մտաս ևե ռուն... Կար ծում եմ, որ երբ թուր քերն այս տե ղից հե-

ռա նան, բո լորս թեթ ևա ցած շունչ կքա շենք: 

Բժիշկ Թա բի թը հա մա ձայ նեց: 

- Այո՛, Թո մա՛ս, թեև Դուք դեռ շատ երի տա սարդ եք, բայց ար դեն 

հասց րել եք Ձեր մաշ կի վրա զգալ, թե ինչ է նշա նա կում օտար ժո ղովր դի 

լծի ներքո ապ րե լը: Թուր քե րը եր բեք չկա րո ղա ցան բնա կա նոն ձևով մեր-

վել իրենց նվա ճած մշա կույթ նե րին: Մեզ միշտ սպառ նա ցել են, ահա բե-

կել, թա լա նել, չհաշ ված եր ջա նիկ բա ցա ռու թյուն նե րը՝ մենք եր բեք թուր-

քե րի հետ նոր մալ հա րա բե րու թյուն ներ չենք ու նե ցել: Թեև ճիշտ չի լի նի, 

եթե Ձեզ ասեմ, որ նրանց մեջ լավ մար դիկ չկան: Իհար կե, կան: Սա կայն 

քա ղա քա կան, վար չա կան, զին վո րա կան կա շա ռա կեր վար չա կար գը 

բո լո րիս խեղ դում է, չի թող նում շն չել,- բժիշկ Թա բի թը մի պահ դա դար 

տվեց,- լսե՛ք, Թո մա՛ս, Ձեզ մի բան պատ մեմ: Իմ զար միկ Հա լի լը թուրք 

փե սա ու նի: Ան շուշտ, այս ամե նից նա ոչ մի գա ղա փար չու նի: Ինչ պե՞ս 

պետք է իմա նար, եթե նա Սի րիայի վի լայե թի կա ռա վար չի քար տու ղարն 

է: Բնակ վում է Դա մաս կո սում և լիովին հա մոզ ված է, որ իրենք` թուր քե-

րը, արաբ նե րի հետ հրա շա լի հա րա բե րու թյուն ունեն: Նաև մտա ծում է, 

որ եթե պա տե րազմ սան ձա զերծ վի, ապա կայ սրն իրենց նեղ վի ճա կից 

կհա նի: Ճիշտ է, գեր մա նա ցի ներն ու ավստ րիացի ներն ու նեն վիթ խա րի 

բա նակ ներ, և թուր քերն էլ կա րող են ան թիվ քա նա կով զին վոր նե րի զո-

րա կո չել իրենց շար քե րը, սա կայն տե սե՛ք... Չնա յած գե նե րալ ֆոն դեր 

Գոլ ցը զին վո րա կան գլ խա վոր հրա մա նա տարն է Կոս տանդ նու պոլ սում, 

չնա յած գե նե րալ ֆոն Լի մա նի շող շո ղուն, լա վա գույն պող պա տյա թնդա-

նոթ նե րին՝ ար տադր ված «Կ րու պի» գոր ծա րան նե րում, հրե տա նիով 

լցված իր նա վե րին, իր «Աբ դուլ Հա միդ» և «Աբ դուլ Մե սիդ» սու զա նա-

վե րին, որոնց վրա Կոս տանդ նու պոլ սի նա վա գոր ծա կան ար հես տա նոց-

նե րում տե ղադրում են «Վի կկեր սի»՝ Ձեր՝ բրի տա նա կան թն դա նոթ նե-

րը, ան կախ այդ ամե նից, իմ կար ծի քով, եթե պա տե րազմ լի նի, նրանք 

կպարտ վեն: Գի տե՞ք, թե ին չու... 

Թո մա սը երկ չոտ, բա ցա սա բար շար ժեց գլու խը:

- Մի բա նի պատ ճա ռով, որը դժ վար է բա ցատ րել: Թուր քե րը դա րեր 

ի վեր դա գի տեն, թեև չեն ըն դու նում: Երբ 1663 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 

տաս նե րե քին Յան Սո բիես կին վերջ տվեց թուր քե րի կող մից Վիեն նայի 

պա շար մա նը, Օս մա նյան կայս րու թյան բախ տը վճռ ված էր: Գի տե՞ք, թե 
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դրա նից հե տո քա նի տա րի է ան ցել. ճիշտ եր կու հա րյուր հի սուն տա-

րի՝ եր կու սու կես դար, եթե կու զեք` հա զա րա մյա կի քա ռորդ մա սը: Եկել է 

ժա մը, որ նրանք հե ռա նան արա բա կան երկր նե րից: Թեև կար ծես քրիս-

տո նյա մա րոն նե րիս հա մար խա լի ֆա թը մեզ չվե րա բե րող բան է: Հա լիլն 

իրա վա ցի է: Նախ քան մեր նպա տա կին հաս նե լը շատ արյուն ենք կորց-

նե լու: Այս հար ցը բո լո րին է չա րիք բե րե լու,- բժիշկ Թա բի թը դժ գո հու-

թյամբ շար ժում էր գլու խը:

Հա վա քե լով իր բո լոր ու ժե րը` Թո մա սը սկ սեց իր որո նում ներն ու մի 

քա նի օր ան ց վե րա դար ձավ Բիբ լոս: Նրան պա տել էր կր կին իր տան 

ավե րակ նե րը մտ նե լու ահա վոր ան ձկու թյուն, սա կայն մտա ծեց, որ 

պետք է դա հաղ թա հա րեր, որ պես զի տա նը տե ղի ու նե ցա ծից գու ցե որևէ 

հետք գտ նի: Հաս տատ թուր քերն են եղել: Առ ևան գու մը (ա վե լի վատ 

բա նի մա սին չէր ու զում մտա ծել) ուղ ղա կիորեն կապ ված էր իր ձեր բա-

կալ ման հետ: Թուր քա կան քա ղա քա կան ոս տի կա նու թյու նը գոր ծում էր 

ահա վոր վայ րա գու թյամբ, քա նի որ ամեն տեղ իրադ րու թյունն իրենց վե-

րահս կո ղու թյու նից դուրս էր գա լիս: Նա թուր քե րի ան կա րո ղու թյան և կա-

տա ղու թյան զո հե րից մեկն էր դար ձել: Նրանք հա մոզ վում էին, որ այլևս 

չեն կա րո ղա նում վե րահս կել իրա վի ճա կը, և դա եվ րո պա կան մա մու լում 

սկ սում էր հայտ նի դառ նալ որ պես «ա րա բա կան խռո վու թյուն»: Բեյ րու-

թի թեր թե րը, վա լու հա տուկ հրա մա նով, ան գամ այդ մա սին հի շա տա կել 

չէին կա րող, իսկ Դա մաս կո սում դրու թյու նը շատ ավե լի վատ էր, քա նի 

որ ար գել ված էր թուր քա կան կա ռա վա րու թյան շա հե րին հա կա սող որ ևէ 

բան մեկ նա բա նե լը:

Բիբ լո սում նա ոչինչ չգ տավ՝ բա ցի մի քա նի արկղ գր քե րից և ան ձր ևից 

փչա ցած թղ թե րից, որոնք ավեր ված տան փլա տակ նե րի տակ էին մնա-

ցել: Այն, ինչ մի ժա մա նակ քիչ թե շատ ար ժե քա վոր էր, ան հե տա ցել էր, 

իսկ ինչ -որ մնա ցել էր, ան հնա րին էր վե րա կանգ նել: Հետ քե րը ցույց էին 

տա լիս, որ հա տուկ մտել էին տա նե լու այն, ինչ կա րո ղա նային: Ին քը` 

տու նը՝ հր դե հից սևա ցած պա տե րով, քանդ ված տա նի քով ու միջ նա պա-

տե րով, կա տա րյալ ավե րակ էր: Ինչ վե րա բե րում էր իրենց կող քին ապ-

րող հար ևան նե րին, ոչ ոք այդ մա սին չէր ու զում խո սել: Այն պես էր, որ 

կար ծես ո՛չ լսել էին և ո՛չ էլ տե սել: Բիբ լո սում նա էլ ոչ մի բան ո՛չ տե սավ, 

ո՛չ էլ լսեց. այդ պատ ճա ռով որո շեց կր կին գնալ Բեյ րութ ու այլևս Բիբ լոս 

չվե րա դառ նալ: Մանր ան ձր ևի ներ քո նա վշ տա բեկ ու դառ նա ցած խթա-

նում էր ձիուն: Երբ գտն վում էր Բիբ լո սի հա րա վից մի եր կու մղոն հե ռու, 

ճա նա պար հի մեջ տե ղում նրա առաջ դուրս եկավ Նա դի մա Ղա լի բը՝ լաց 
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լի նե լուց կարմ րած աչ քե րով, քա րա ցած ու մինչև ոս կոր նե րը թրջ ված:

- Նա դի մա՛,- հի շո ղու թյուն նե րից հուզ ված՝ ցատ կեց ձիուց ու վա զեց 

դե պի աղ ջի կը,- Նա դի մա՛, ի՞նչ է եղել, որ տե՞ղ են կինս ու Էթե լը: Մի՞ թե 

ինձ պատ մե լու ոչինչ չու նես: Ի սեր Աստ ծո, Նա դի մա՛...

Աղ ջի կը մնում էր լուռ, սա կայն չէր կա րո ղա նում զս պել իր հա ռա-

չան քը: Թո մա սը համ բե րա տար զն նում էր աղջ կան՝ չկա մե նա լով ճն շել 

նրան, որ պես զի չվա խե նա ու հան կարծ չթող նի և փախ չի՝ ոչինչ չպատ-

մե լով: Աղ ջի կը հեծկլ տա լով ուղղ վեց դե պի Թո մա սը. 

- Պա րո՛ն Հար դինգ, տիկ նո ջը և աղջ նա կին առ ևան գե ցին մի քա նի 

արաբ ներ, թուր քեր չէին,- ար տա սու քը ողո ղում էր նրա այ տե րը,- այդ 

մար դիկ տե ղա ցի ներ չէին: Նրանց այս կող մե րում չէինք տե սել: Երբ ար-

դեն գրե թե մթ նել էր, մի խումբ ձիավոր ներ եկան հյու սի սից: Ես վե րա-

դար ձել էի մեր տուն, քա նի որ եղ բայրս` Հու սեյնը, վա զե վազ եկել էր ինձ 

ասե լու, որ մեր հո րը մի քա նի ան ծա նոթ ներ վի րա վո րել են. նա միայն 

հի շում էր, որ դրանք թուր քեր չէին եղել: Ինչ պես գի տեք, մորս մեռ նե լուց 

հե տո նա մե նակ էր ապ րում տա նը: Հու սեյնը ձկ նորս է և քիչ է լի նում 

տա նը, իսկ ես հա մա րյա միշտ Ձեր տանն էի մնում: Ի՜նչ դժ բախ տու-

թյուն... Էթե լին թո ղե ցի Ձեր տիկ նոջ հետ: Վա խե ցած դուրս վա զե ցի Հու-

սեյնի հետ ևից: Թեթ ևա կի վի րա վո րել էին մեր հոր ճա կա տը, բայց առատ 

արյուն էր հո սում, փառք Աստ ծո, վեր քը մա կե րե սային էր: Նրան վի րա-

կապ դրե ցինք: Ասաց, որ չգի տեր, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել: Միայն հի շում 

էր մի քա նի ձիավոր նե րի: Այդ ժա մա նակ Հու սեյնն ու ես, նշ մա րե լով 

Ձեր տնից բարձրացող եկող ծու խը, վա զե լով վե րա դար ձանք այն տեղ: 

Երբ հա սանք, ես ավե լի վատ բան էի սպա սում. տունն այր վում էր չորս 

կող մից, և ոչ ոք չէր եր ևում: Հու սեյնը փոր ձեց մտ նել, սա կայն չկա րո ղա-

ցավ, միայն թևն այ րեց: Այ նու հետև վա զեց գյու ղի կող մը, մինչ ես ձայն 

էի տա լիս տիկ նոջն ու Էթե լին: Ի՜նչ դժ բախ տու թյուն... Ստիպ ված գրե թե 

եր կու օր սպա սե ցինք, որ կա րո ղա նայինք մտ նել տնից մնա ցած տե ղը: 

Վա խե նում էինք, որ կգտ նենք ած խա ցած մար մին ներ: Գյու ղի տղա մար-

դիկ մեզ օգ նե ցին՝ տա նի քի ավե րակ նե րը մի կող մում կու տա կե լով: Ոչինչ 

չգ տանք: Օգ նող նե րից մի տղա մարդ, ով նույն պես ձկ նորս է, ասաց, որ 

Մա ջիդ Աբ դե լին տե սել էր Ձեր տան կող մը վա զե լիս: Հե տո, երբ գնա ցին 

նրա հետ խո սե լու, այլևս չգ տան: Չի մա ցանք, թե ինչ պա տա հեց: Պա-

րո՛ն Հար դինգ, հայրս ան ցած ամիս մա հա ցավ: Պատ ճա ռը վեր քը չէր, 

ինչ պես մեզ հայտ նեց բժիշ կը: Սր տի հետ էր կապ ված: 

Նա դի ման չէր հան դարտ վում, շա րու նա կում էր ար տաս վել. հոր մա հը 

խո րաց րել էր նրա վիշ տը: Սա կայն պն դում էր, որ թուր քեր չէին եղել, այլ 

ան ծա նոթ արաբ ներ. 
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- Այդ պատ ճա ռով եմ այդ քան տխուր: Ես շատ եմ սի րում Էթե լին, ու 

ինձ սար սա փեց նում է այն միտ քը, թե ինչ կա րող է նրան պա տա հած լի-

նել:

Թո մա սին չէր հա ջող վի ավե լին իմա նալ Նա դի մայից: Նա պն դում 

էր, որ թուր քեր չէին եղել, այլ ան ծա նոթ արաբ ներ: Ո՞վ էր ցան կա ցել 

առևան գել Կա րո լի նին ու Էթե լին: Կար ևորն այն էր, որ նրանք ողջ լի-

նեին: Որո շեց գնալ Բեյ րութ և խո սել ոս տի կա նու թյան պե տի հետ: Այդ 

դեպ քում գու ցե կա րո ղա նար առ ևան գու մը կա պել տա րա ծաշր ջա նում 

գոր ծող որևէ հրո սա կախմ բի հետ: Հրա ժեշտ տվեց Նա դի մային՝ շնոր-

հա կա լու թյուն հայտ նե լով նրա տված տե ղե կու թյուն նե րի հա մար: Նրան 

լուր կտար, եթե Կա րո լինն ու Էթե լը հայտն վեին: Աղ ջիկն ամեն խոս քի 

հետ հուզ ված հեծկլ տում էր: Հե տո հե ռա ցավ Բիբ լո սի ուղ ղու թյամբ` 

անձր ևի տակ վա զե լով: Թո մա սը մտա խոհ, ձիուն հե ծած, բռ նեց Բեյ րու-

թի ճամ փան: 

Ոս տի կա նու թյան պե տը` Էս սադ էֆեն դին, որ զմյուռ նիացի թուրք էր, 

ան մի ջա պես ան ցավ ինք նա պաշտ պա նու թյան, հենց որ Թո մա սը նրան 

պատ մեց տե ղի ու նե ցա ծը: Նախ նրան հան դի մա նեց, թե ին չու նա խա-

պես չէր եկել ոս տի կա նու թյուն, ին չու էր դեպ քը թաքց րել: Ստիպ ված 

նրան պատ մեց, որ այդ ժա մա նակ ին քը դեպ քի վայ րում չի եղել, բայց 

ոչ մի խոսք չա սաց ո՛չ իր ձեր բա կալ ման, ո՛չ էլ մնա ցած բա նե րի մա սին: 

Թուր քե րը, բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի նե րի, գնա լով չէին հա վա տում 

օտա րերկ րա ցի նե րին և իրենց բո լոր խն դիր նե րի հա մար մե ղադ րում էին 

նրանց: 

Թո մա սը զայ րա ցած դուրս եկավ ոս տի կա նու թյու նից. նրան լուրջ 

չէին վե րա բե րել: Ու զում էին նրան թևա թափ անել, հաս նել այն բա նին, 

որ վերջ տար իր փնտր տուք նե րին: Նա գտն վում էր Լա Կոռ նի շի մոտ և 

քայ լեց արև մուտ քից փչող ու ժեղ քա մուն հա կա ռակ, որն իր հետ բե րում 

էր ալիք նե րի փր փու րը:

Հար դինգ նե րի մա սին ասում էին, որ շատ հա մառ են, իսկ Թո մա սը 

պետք է դա ապա ցու ցեր: Նա ոչ միայն մտա դիր չէր հե ռա նալ, այլև վճ ռել 

էր Բեյ րու թում մնալ դեռևս անո րոշ ժա մա նակ. Կա րո լի նին այդ միտ քը 

դուր կգար:

Այդ երե կո նա տուն փնտ րեց: Գտավ մե կը, որը նրան սկզ բից ևեթ դուր 

եկավ. այն գտն վում էր քա ղա քի հա րա վային հատ վա ծում: Այն տե ղից 

եր ևում էր ծո վը, իսկ դե պի հյու սիս` ծո վե զեր քի հետ ևում, հառ նում էին 

ձյու նա ծածկ լեռ նե րի գա գաթ նե րը: Դա ոմն Հա սան Աղաև բեյի տունն 

էր՝ ևս մի թուրք, ով վա ճա ռում էր իր ողջ ու նեց ված քը: Տան, ինչ պես նաև 
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հա րա կից հո ղակ տոր նե րի և մի ժայ ռոտ` ծա ռե րից զուրկ բլ րի հա մար 

նա Թո մա սին լավ գին առա ջար կեց: Վիթ խա րի տան առջ ևում ար մա-

վե նի նե րով, մեկ մայ րու ծա ռով, մի քա նի սո ճի նե րով ու վար դաստա-

նով այ գի էր: Դա եզա կի ճար տա րա պե տու թյամբ տուն էր՝ բաց ու փակ 

պատշգամբնե րով, այն պի սի սյու նա շա րե րով, որոնք վե րին եր կու հար-

կե րում կազ մում էին գե ղե ցիկ կա մար ներ: Ու ներ մի նկուղ, որի լու սա-

մուտ նե րը բաց վում էին պար տե զի վրա, մի մեծ աս տի ճա նա շարք ու ըստ 

թուր քա կան դղյակ նե րի ավան դա կան սկզ բուն քի` ներք ևի հար կում մի 

քա նի սրահ ներ, մի հս կա յա կան խո հա նոց և ծա ռայող նե րի սե նյակ ներ, 

որոնք գտն վում էին ախոռ նե րի դի մաց: Վե րին մա սում կր կին սրահ ներ 

էին, մի աշ խա տա սե նյակ, ու եր կու հար կե րում էլ մի քա նի նն ջա րան ներ 

կային: Նա տան առ քու վա ճառ քի գոր ծար քը կն քեց կա հա վո րան քով և 

այն վի ճա կով, որում գտն վում էր: Թուր քը, ով սուլ թա նի վար չա կար գում 

եղել էր Լեռ նային Լի բա նա նի ինք նա վա րու թյան մաք սատ նե րի պե տը, 

ասաց, որ Թո մասն իրեն վճա րե լու էր միայն տան հա մար, ին չը նույն 

գինն էր թե՛ կա հա վո րան քով, թե՛ առանց դրա: Նաև ասաց, որ այդ ողջ 

կա հույ քը Զմյուռ նիա տե ղա փո խելն անիմաստ է: Կա հույքն օս մա նյան 

ճա շա կով էր՝ խե ցե պատ մուգ փայ տից, լա վո րակ բազ մոց ներ, բայց՝ 

չա փից ավե լի զար դա քան դակ նե րով բեռն ված: Ան գամ մի գրա դա րան-

սրահ կար` հա տոր նե րով լի գրա դա րակ նե րով: Մի՞ թե գր քերն էլ չէր տա-

նում: 

- Ոչ՛,- պա տաս խա նեց Աղա ևը: 

Նա դրանք, ըստ քա շի, գնել էր մաք սա տա նը: Ասաց, որ գր քե րը գա-

լիս էին Ալեք սանդ րիայից, Եգիպ տո սից, ու թեև ին քը չէր բա ցել արկ ղե րը, 

սա կայն գի տեր, որ դրան ցից շա տե րը եվ րո պա կան գր քեր էին: Թուր քը 

միայն ու զում էր վա ճա ռել ու հե ռա նալ: Տան գի նը գնա հա տե ցին երեք 

հա զար ֆունտ ստեռ լին գի հա մար ժե քով: Դա մեծ գու մար էր, սա կայն 

Թո մա սի ֆի նան սա կան մի ջոց ներն ավե լի քան բա վա րար էին, և տունն 

էլ նրա սր տով էր: 

- Գի տեք, պա րո՛ն Հար դինգ,- Աղաևն ու զում էր ան կեղ ծա նալ նրա 

հետ,- մի քա նի տա րի առաջ կար ծում էինք, թե այս վայրն իսկ և իսկ 

դրախտ է. կլի ման, Անա տո լիայի կենտ րո նա կան մա սի հա մե մատ, 

լավ է, շատ ավե լի մեղմ, մար դիկ՝ հյու րա սեր: Կինս հրա շա լի տա րի ներ 

անցկաց րեց այս տա նը: Շատ լավ կին էր: Մենք գրե թե բա րե կամ ներ չու-

նեինք, կինս էլ գրե թե դուրս չէր գա լիս տնից, որ տեղ իրեն եր ջա նիկ էր 

զգում... Ա՜հ, Աստ ված ողոր մած է, սա կայն պետք է մեզ ավե լի եր կար 

ժա մա նակ տար այս երկ րի վրա: Այդ պես չէ՞: Այն ժա մա նակ հա սա րա-
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կու թյան թուրք ան դամ ներս ար տո նյալ ներ էինք: Մաք սատ նե րի պե տի իմ 

պաշ տո նում ես շատ լավ վաս տա կե ցի: Ձեզ հետ ու զում եմ ան կեղծ լի նել. 

ես այդ տա րի նե րից, սա կայն, ոչ մի հուշ չեմ ու զում ու նե նալ: Ես կուշտ 

եմ Բեյ րու թից և նրա հա վակ նոտ բնա կիչ նե րից: Այն, ինչ նախ կի նում հա-

ճո յա կա տա րու թյուն էր և գլուխ խո նար հել, այժմ փո խարկ վել է ատե լու-

թյան ու չա րա կա մու թյան: Ես ար դեն մեծ տա րիք ու նեմ ու ցան կա նում եմ 

վե րա դառ նալ Զմյուռ նիա, որ տեղ և կանց կաց նեմ գթա ռատ Աստ ծո կող-

մից ինձ շնոր ված կյան քի մնա ցած մա սը: Այն տեղ դեռ ու նեմ ծնող նե րիս 

պատ կա նող տու նը: Այս կա հույ քի կա րի քը չու նեմ ու նախընտ րում եմ, որ 

այն մնա իր տե ղում, քան էժան գնով վա ճա ռեմ: Գու ցե վա ճա ռեմ տան 

ար ժե քի հին գե րորդ մա սով, բայց ինձ հա մար միև նույնն է: Միակ բա նը, 

որ ցան կա նում եմ, հնա րա վո րինս շուտ այս տե ղից հե ռա նալն է: Հա զար 

ան գամ նա խընտ րում եմ այն վա ճա ռել մի ան գլիացու, քան լի բա նան ցու: 

Տու նը շատ ամուր է կա ռուց ված, ու Դուք այն եր կար տա րի ներ կվայե-

լեք, դեռ երի տա սարդ եք: 

Թուր քը նրան նայեց վեր ևից ներքև: Նա հա մա ձայ նու թյան էր գա լիս 

բա վա կա նին երի տա սարդ մե կի հետ, ում փո ղը բա վա կա նաց նում էր, որ 

իրեն վճա րեր: Թուր քը պետք է հա մոզ վեր, որ իր խո սա կիցն այն խենթ 

ան գլիացի նե րից է, ով քեր թող նում են իրենց կա նաչ հողն ու հա րուստ 

եր կի րը` մի թշ նա մա կան ու փո շոտ վայ րում հաս տատ վե լու հա մար: Ինչ-

պե՞ս կա րող էր փո շին այդ քան դուր գալ ան գլիացի նե րին: 

- Եթե ինձ թույլ տաք, ապա՝ բա րե կա մա կան մի փոք րիկ խոր հուրդ: 

Գնե՛ք իմ տու նը, այ նու հետև վե րա դար ձե՛ք Լոն դոն: Ես մի ան գամ եղել 

եմ Լոն դո նում: Վիթ խա րի քա ղաք է: Այդ վայ րը կվե րած վի կրետի մի իս-

կա կան բնի: Մենք՝ թուր քերս, որ եր կար դա րեր ան գլիացի նե րին միշտ 

վե րա բե րել ենք եղ բոր պես, այժմ նրանց մե ծա գույն թշ նա մի ներն ենք: 

Այս պի սին է կյան քը: Մի քա նի տա րի հե տո նրանց թշ նա մի նե րը դուք՝ 

այս տեղ ապ րող ներդ կլի նեք: Այս տեղ կյան քը ժա մա նակ առ ժա մա նակ 

լավ է ու հրա շա լի, բայց հի մա կգա մի մյանց ատե լու մի եր կար ժա մա-

նա կաշր ջան: Կամ գու ցե Դուք հա վա տո՞ւմ եք, թե արաբ մու սուլ ման-

նե րը կըն դու նեն արաբ քրիս տո նյա նե րին... Որոշ ժա մա նակ, քա նի դեռ 

մեզ այս տե ղից քշե լու ընդ հա նուր շահ ու նեն, Դուք նրանց կտես նեք՝ 

ձեռք ձեռ քի տված, իրար ան վա նե լով եղ բայր, ամեն քայ լա փո խի գր կա-

խառն վե լիս: Այն կար ծի քին են, որ ամեն բա նում մե ղա վո րը մենք ենք` 

թուր քերս, ու երբ մենք վերջ նա կա նա պես թող նենք Սի րիան, իբր ամեն 

ինչ կկար գա վոր վի... Նրանց ես շատ լավ գի տեմ: Գի տե՞ք, թե Ձեզ ինչ 

կա սեմ: Տա քա րյուն են ու մի մյանց տա նել չեն կա րո ղա նում: Մե կը մյու-
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սին նա խան ձում է: Դա իրոք դժ վար բան է՝ իրենց էու թյան ան բա ժան 

մա սը, հաս կա նո՞ւմ եք: Կռ վա րա րու թյունն այդ մարդ կանց արյան մեջ 

է, նրանց բնույթն է, ու այդ պես էլ կշա րու նա կեն իրենց ողջ գո յու թյան 

ըն թաց քում: Ձեզ ասում էի, որ բո լո րը մեզ մատ նա ցույց են անում որ պես 

մե ղա վոր նե րի: Տե սե՛ք, մենք շատ եր կար ժա մա նակ կա ռա վա րել ենք աշ-

խար հի այս մա սը: Կար ծում եք, թե առանց մեզ նրանք ավե լի լա՞վ վի ճա-

կում կլի նեին: Եվ ավե լի լա՞վ կլի նեն մեր գնա լուց հե տո: Ո՛չ, ոչ մի դեպ-

քում: Հի մա մի ընդ հա նուր թշ նա մի ու նեն՝ մեզ` թուր քե րիս, ու կար ծում 

են, թե հե տո այս տեղ դրախտ է լի նե լու: Չա րա չար սխալ վում են: Լսե՛ք, 

ըն դու նում եմ, որ մենք ավե լի լավ կա րող էինք մեր գործն արած լի նել, 

որոշ դեպ քե րում թույլ է տր վել կո ռուպ ցիա, որ կա ռա վա րու մը դան դաղ է 

և խառ նաշ փոթ, բայց, բա րե կա՛մս, չէ՞ որ սա Մի ջերկ րա կանն է, որ տեղ 

աշ խար հըն կալ ման մի հա տուկ կերպ է՝ այ լոց գոր ծե լա կեր պի հան դեպ 

ցի նիզ մի, հեգ նան քի, պրագ մա տիզ մի ու նա խան ձի մի յու րա հա տուկ 

խառ նուրդ: Ա՜հ, այս տեղ հար կա վոր է օգտ վել կյան քից: Ի՞նչ գործ ու նի 

այս տեղ Լյու թե րը: Ամեն ոք իր ար ժեքն ու նի, և ան շուշտ՝ թուր քե րը նույն-

պես, ինչ պես նաև հայե րը, հույ նե րը, սի րիացի ներն ու Լեռ նա լի բա նա նի 

մյուս բնա կիչ նե րը՝ քրիս տո նյա, թե մու սուլ ման: Ի վեր ջո, Ձեզ չպետք է 

բա ցատ րեմ, թե ինչ պես են այս տեղ ապ րում: Նե րե ցե՛ք ինձ շա տա խո սե-

լուս հա մար: Եթե Ձեզ դուր է գա լիս տու նը և հա մա ձայն եք գնին, ապա 

Ձերն է: Գնանք նո տա րի մոտ: Ես Ձեզ հա մար կպատ րաս տեմ առ քու վա-

ճառ քի պայ մա նա գի րը, ու հե տո, պն դում եմ, գնա ցե՛ք Անգ լիա՝ այն տեղ 

կա րո տով մտա բե րե լու Բեյ րու թի մեղմ ար ևը: Այս երկ րից ես ցան կա նում 

եմ միայն հի շո ղու թյուն ներ ու նե նալ: 

Այդ օրը Թո մա սը ձեռք բե րեց սե փա կա նու թյու նը: Չնա յած թուր քի 

խոր հուրդ նե րին` նա Լոն դոն վե րա դառ նա լու ոչ մի մտադ րու թյուն չու-

ներ, մա նա վանդ՝ առանց Կա րո լի նի և Էթե լի ու գու ցե էլի ինչ -որ եր րորդ 

մե կի: Ինչ վե րա բե րում էր Բա քե րին, հա մոզ ված էր, որ նրան սպա նել են: 

Բա քերն ու ժեղ տղա մարդ էր ու ան գամ եթե վեր ջին շն չում լի ներ, թույլ չէր 

տա, որ առևանգեին կնոջն ու դստերը: 

Բո լոր դեպ քե րում սե փա կան տուն ու նե նալն ան հրա ժեշ տու թյուն էր: 

Նրա հա մար հա ճե լի էր բժիշկ Թա բի թի տա նը, սա կայն կար ծում էր, որ 

մո տե ցել էր այն տե ղից դուրս գալու պա հը, թեև այդ մար դուն ան չափ 

դուր էր գա լիս իր ըն կե րակ ցու թյու նը:

Բժիշկ Թա բիթն էր, որ նրան այդ տունը գնելու խոր հուրդ  տվեց: Այդ 

նա Թո մա սին տե ղե կաց րեց, թե որ քան պետք է վճա րեր՝ միաժա մա նակ 

հա վաս տիաց նե լով, որ խոս քը մի հրա շա լի գոր ծար քի մա սին է:
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- Իրոք ճիշտ է, որ շատ թուր քեր ջրի գնով են վա ճա ռում իրենց ու նեց-

ված քը: Դա իջեց րել է առանձ նատ նե րի գի նը, սա կայն այն, ինչ Դուք եք 

ձեռք բե րում, հրա շա լի ան շարժ գույք է, ու եթե ու շադ րու թյուն չեք դարձ-

րել, ապա բլ րից, որ Ձեր տան կող քին է, եր ևում է ողջ ծո վա ծո ցը, և ըն դա-

մե նը մի քա նի տա րի հե տո տան հա մար Ձեր վճա րած գու մա րը կկրկ նա-

պատկ վի: Շնոր հա վո րում եմ Ձեզ:

Այդ նույն օրը՝ երե կո յան, երբ նո տա րա կան գրա սե նյա կում ստո-

րագրե ցին առ քու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, Աղա ևը նրան հանձ նեց բա-

նա լին: Թո մա սը գնաց՝ ավե լի ման րա մասն ծա նո թա նա լու իր տա նը: Երբ 

դուռն էր բա ցում, տե սավ բժիշկ Թա բի թին ու մի ան ծա նոթ մար դու, ով-

քեր դե պի իր կողմն էին վա զում: 

- Պարո՛ն Հար դինգ: Այս մար դը Հա կոբ Բո ղո սյանն է: Ինձ հետ աշ-

խա տում է քա ղա քային հի վան դա նո ցում: Ինձ ասում է, որ այն տեղ մի 

հի վանդ ու նի՝ գլու խը փամ փուշ տից վի րա վոր, ոմն Բա քեր: Այդ պես չէ ՞ին 

կո չում Ձեզ ծա ռայող ան գլիացուն: 

Թո մա սի սիրտն ուժ գին բա բա խեց: Բաքե՜ր... Մինչ վա զում էին դե պի 

հի վան դա նոց, որը կես մղոն հե ռա վո րու թյամբ բլուր նե րից մե կի վրա էր, 

գլ խում հա զար ու մի միտք էր պտտ վում... Մի գու ցե Բա քե րը կա սեր, թե 

որ տեղ են կինն ու դուստրը, կամ առն վազն կպատ մեր, թե ինչ է տե ղի 

ու նե ցել... 

Հի վան դա նո ցը լեփ-լե ցուն էր մարդ կան ցով: Նրան զար մաց րեց հի-

վան դա սե նյակ նե րի վի ճա կը: Շեն քը շատ հին էր, նախ կի նում գու ցե զո-

րա նոց էր եղել, առաս տա ղը խո րա նա կապ էր` շերտ առ շերտ կրով սպի-

տա կեց ված, ին չը տա րօ րի նակ տեսք էր հա ղոր դում պա տե րին: Բա քե րը 

պառ կած էր մի ժան գոտ ված մահ ճա կա լի վրա` ան փու թո րեն ներկ ված 

սպի տակ գույ նով: Ան գի տա կից վի ճա կում էր, նրա վի րա կապ ված գլ խին 

մի մեծ մուգ բիծ կար: Թո մա սը, ոչ թե վա զե լուց, այլ սաս տիկ հուզ վե լուց 

ծանր շն չե լով, մո տե ցավ նրան: 

- Բա քե՛ր, Բա քե՛ր, Դուք ինձ լսո՞ւմ եք...

 Հի վան դը մնաց լուռ ու ան շարժ: Մո տե ցավ բժիշկ նե րից մե կը: 

- Անօ գուտ է, մի՛ փոր ձեք: Այս մար դը եկել է երեկ՝ առա վո տյան: Ավե-

լի ճիշտ, ինչ -որ մե կը նրան դրել էր հոս պի տա լի ու ղիղ դռան առջև: Չեմ 

կա րող Ձեզ ասել, թե նա կո մա տոզ վի ճա կում է, քա նի որ բա ցի այլ ծանր 

վեր քե րից՝ նրա գլ խին հասց րել են մի քա նի հար ված: Պետք է, որ շատ 

արյուն կորց րած լի նի: Ինձ հայտ նել են, որ այս մարդն ան գլիացի է և 

աշ խա տում էր Ձեզ հա մար: Մենք նրան շի ճուկ ենք նե րար կում, որ պես զի 
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չջ րազրկ վի, բայց չեմ կա րող Ձեզ վս տա հեց նել, որ նա կվե րա կանգն վի, 

ան գամ գի տակ ցու թյան կգա... Պետք է հու սանք, նա ամուր կազմ ված-

քի տեր է: Ինչ վե րա բե րում է ոս տի կա նու թյա նը, ապա մենք պար տա վոր 

ենք տե ղե կաց նել նրանց մա սին, ով քեր գն դա կից վի րա վոր վի ճա կում 

հայտն վում են մեզ մոտ: Մենք չենք գտել ոչ մի փամ փուշ տի` գն դա կի 

հետք, հետ ևա բար առայժմ չենք հայտ նել: Դուք կա սեք, թե ի՞նչ անենք, 

սա կայն թո՛ւյլ տվեք ասել, որ իմ կար ծի քով՝ դեռ քսան չորս ժամ պետք է 

սպա սենք: Ի՞նչ կա սեք, պարո՛ն Հար դինգ: 

Բժիշ կը հույն էր և ազ դե ցիկ ար տա քին ու ներ` թավ բե ղեր ու ալե-

խառն ալի քա վոր մա զեր: Թո մա սը միշտ հա վա տա ցել էր Հի պոկ րա տին, 

իսկ այդ պա հին թվում էր, թե նա է իր առջև կանգ նա ծ:

- Հա մա ձայն եմ, բժի՛շկ...

- Արիս տո տել Պա պա պու լուս՝ Ձեր խո նարհ ծա ռան, այս հի վան դա-

նո ցի գլ խա վոր վի րա բույ ժը: Ինչ պես տես նում եք, սուղ մի ջոց ներ ու նենք 

ու շատ հի վանդ ներ: Ամեն օր գնա լով իրա վի ճա կը վատ թա րա նում է: Չեմ 

կար ծում, որ շու տով ամեն բան իր տե ղը կընկ նի: Քա նի տա րի է՝ բյու ջեի 

դա տար կու թյան պատ ճա ռով ան գամ չենք կա րո ղա նում սպի տա կեց նել 

հի վան դա սե նյակ նե րը: 

Թ վում էր, թե բժիշ կը նե րո ղամ տու թյուն էր հայ ցում: Հե տո բա վա կա-

նին եր կար ժա մա նակ խո սե ցին, ու մի եր կու ժամ ան ց Թո մասն ու բժիշկ 

Թա բիթն ան տրա մա դիր հե ռա ցան մռայլ հի վան դա նո ցից: Բժիշկ Թա բի-

թը լա վա տես չէր Բա քե րի ապա քին ման առու մով: 

- Գլ խին հասց ված այդ հար ված ներն իս կա պես լավ բան չեն կան-

խա գու շա կում, բայց սպա սենք: Ես լիովին պատ կե րաց նում եմ, թե Ձեզ 

հա մար ինչ է նշա նա կում այս ամե նը: Այդ մար դը Ձեզ հա մար մնա ցած 

միակ հետքն է: Լավ: Բժիշկ Բո ղո սյա նի հետ պայ մա նա վոր վել եմ, որ 

ինձ տե ղյակ պա հի Բա քե րի վի ճա կի մա սին, իսկ իմ ծա ռայի մի ջո ցով  

գրու թյու ն կու ղար կեմ Ձեր նոր տուն: Դուք իս կա պե՞ս ու զում եք այս գի-

շեր Ձեր տա նը քնել: Այդ հս կա տու նը, ան շուշտ, մի մեծ թե րու թյուն ու-

նի. այն շատ մեծ է: Ինչ ևէ, մինչ վա ղը, հան գիստ եղե՛ք: Մենք ու շա դիր 

կհետևենք Բա քե րի վի ճա կին: 

Թո մա սը բարձ րա ցավ բլուրն ի վեր՝ դե պի իր նոր տու նը: Հո գու խոր-

քում մտա ծում էր, որ այդ պա հին, երբ նոր էր գնել տու նը, Բա քե րի 

հայտն վե լը ճա կա տագ րի նշան է: Ու զում էր տու նը կար գի բե րել մինչև 

Կա րո լի նի և Էթե լի գա լը: Նրա աչ քե րից ար ցունք ներ ցայ տե ցին:

Լու սա բա ցին վեր կա ցավ՝ զար մա ցած այն բա նից, թե որ քան լավ 

էր քնել և դուրս եկավ սյու նա զարդ նա խաս րահ, որը շր ջա պա տում էր 
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ողջ առա ջին հար կը: Նրա դի մաց Մի ջերկ րա կան ծո վը մի մութ բիծ էր, 

սա կայն շու տով վե րած վեց ար ծա թա վուն փայ լա տա կող սկա վա ռա կի: 

Բեյ րու թում ար ևը ծա գում էր լեռ նե րի հետ ևից և հայտն վում ավե լի ուշ, 

երբ ար դեն ամեն ինչ ողող ված էր լույ սով: Ծո վա ծոցն այն պի սի տե սա-

րան էր, որով նա շա րու նակ զմայլ վում էր. նրա աջ կող մում ձյու նա ծածկ 

սպի տակ լեռ նե րը կտ րատ վում էին վառ կա պույ տի դի մաց: Թեև ամայի, 

բայց ըն դար ձակ պար տե զը խոս տա նում էր դառ նալ մի չք նաղ վայր: 

Հո ղա մա սի մնա ցած` հա րա վին նայող մա սը չոր ու քար քա րոտ բլուր 

էր, որ իջ նում էր դե պի ծով: Այ նու ա մե նայ նիվ, նրա բա րե կա մը` բժիշկ 

Թա բի թը, հա մոզ ված էր, որ միայն այդ հո ղակ տորն ար ժեր տասն ան-

գամ ավե լին, քան այն, որ դրա հա մար վճար վել էր: Թո մա սը թոթ վեց 

ու սե րը, նա ո՛չ ցան կա նում էր բիզ նե սով զբաղ վել և ո՛չ էլ ֆի նան սա կան 

խն դիր ներ ու ներ: Ամե նա կար ևորն այն էր, որ ոչ ոք նրա առաջ չէր կա-

րո ղա նա լու փա կել այդ հրա շա լի տե սա րա նը: Ինչ վե րա բե րում էր մեր-

ձա կա շի նու թյուն նե րին՝ հար ևան տնե րին, ապա դրանք նույն պես մեծ 

առանձ նատ ներ էին: Դրան ցից մի քա նի սը զբա ղեց րել էին թուրք մե ծա-

հա րուստ ֆի նան սիստ ներ, իսկ մեծ մա սամբ՝ արաբ բարձ րաս տի ճան 

զին վո րա կան ներ, գոր ծա րար ներ: Քա ղա քում լու րեր էին պտտ վում, որ 

թուր քե րը հե ռա նում են Թուր քիա. կար ծես նրանք կան խա տե սում էին, 

որ գնա լով իրենց հա մար ամեն բան վատ թա րա նա լու էր: Հիմ նա կա-

նում այն կար ծի քին էին, որ թուր քերն ար դեն կո ղոպ տել են երկ րի բո լոր 

հարս տու թյուն նե րը և հե ռա նում են, քա նի դեռ ժո ղո վուր դը դուրս չի եկել 

կո ղոպ տիչ նե րի դեմ: Այդ ամե նը, ան շուշտ, հա րա բե րա կան էր, քա նի որ 

Լեռ նային Լի բա նանն օգտ վում էր լայն ինք նա վա րու թյու նից, սա կայն, 

ինչ խոսք, ի վեր ջո, դեռ թուր քերն էին այն տեղ տե րե րը: Լեռ նա լի բա-

նա նի Մութասառեֆն այն քան ան կախ էր, որ նրա ներ կա յա ցու ցիչ ներն 

օս մա նյան խորհր դա րա նի վեր ջին նիս տե րին չէին մաս նակ ցել: Բո լո րը 

գի տեին, որ դա մա րո նա կան նե րի ճնշ ման հետ ևան քով էր, ով քեր ինք նա-

վար կա ռա վա րու թյու նում մե ծա մաս նու թյուն էին կազ մում: Փաս տարկն 

այն էր, որ Կոս տանդնու պո լիս ուղ ևոր վե լը կն շա նա կեր կորց նել ինք նա-

վա րու թյան մեծ մա սը: Իրենք դրան պատ րաստ չէին:

Թո մա սը որո շեց եր կու սպա սա վոր և մեկ այ գե գործ վար ձել՝ տու նը 

խնա մե լու նպա տա կով: Հագն վեց և արագ քայ լեց դե պի հի վան դա նոց: 

Երբ նա մտավ, բժիշկ Բո ղո սյա նը, ով այդ օրը հեր թա պա հում էր, գնաց 

նրան ըն դա ռաջ՝ մտա հոգ շար ժե լով գլու խը.

- Շատ եմ ցա վում, պարո՛ն Հար դինգ: Ձեր ծա ռան` պա րոն Բա քե րը, 

քիչ առաջ մա հա ցավ: Նա ան զոր գտն վեց ստա ցած հար ված նե րի դեմ: 
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Գի տեմ, թե նրա հետ խո սե լը որ քան կար ևոր էր Ձեզ հա մար: Ի՞նչ կա րող 

ենք անել: Եթե թո՛ւյլ տաք, նրան հնա րա վո րինս շուտ կթա ղենք: Մենք 

նրան ար դեն տե ղա փո խել ենք, հի վան դա նո ցի դիահեր ձա րա նում է, եթե 

ու զե նաք ըն կե րակ ցել ինձ, ապա աճյունն այս տեղ է: 

Թո մա սը լուռ հա մա ձայ նեց: Ընկճ ված էր, տխուր, չգի տեր, թե ինչ 

անի: Նրա միակ մխի թա րանքն այն էր, որ գո նե մի մո տիկ նշան կար. 

ո՞վ էր խեղճ Բա քե րին այդ վի ճա կով տա րել մինչև հի վան դա նո ցի դու ռը: 

Մյուս կող մից` օս մա նյան ոս տի կա նու թյան հետ նրա հա րա բե րու թյունն 

այն քան բա ցա սա կան էր եղել, որ առայժմ նա խընտ րում էր չգ նալ և 

նրանց ոչինչ չբա ցատ րել: Դա մաս կո սի վա լու բա նա կը, ոս տի կա նու թյու-

նը և նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րը միակ օղակ ներն էին, որոնց շր ջա նա կում 

շփ վում էին թուր քերն ու լի բա նան ցի նե րը: 

Նա բժիշկ Բո ղո սյա նի հետ գնաց եր կար ու դա տարկ մի ջանց քով, որը 

տա նում էր դե պի հի վան դա նո ցի դիարա նը: Բո լոր իրա դար ձու թյուն նե րը 

միասին նրա դեմ էին դուրս եկել: Նա դառ նա ցած մտավ դիարան, գու ցե 

սխալ վել էր, պետք էր հե ռա նար, վերջ նա կա նա պես ամեն ինչ թող ներ ու 

վե րա դառ նար Օքս ֆորդ, զբաղ վեր՝ դաս տա լով, ու սա նող նե րի հետ խո-

սեր պատ մա կան մի հե ռա վոր վայ րի մա սին, որ տեղ մի ան գամ ինքն էր 

հայտն վել: Հի շում էր Բաալ բե կում ան ցկաց րած այն հրա շա լի օրե րը, երբ 

Կա րո լինն իրե նից ոչ հե ռու նկա րում էր ծո փոր նե րը, ժպ տում, երբ ին քը, 

գետ նից հա մա րյա քսան յարդ բարձ րու թյամբ կանգ նած, քի վի վրա որ ևէ 

քան դա կի մաս գտ նե լիս ձայն էր տա լիս նրան: Այդ օրե րը, ավա՜ղ, ան-

հետ չքա ցան: Մար դը եր բեք չի եղել իր բախ տի տե րը: Նույ նիսկ կարծր 

ու ար տա քուստ հա վերժ թվա ցող քա րե րը դա րե րի ըն թաց քում վե րած վե-

լու են մանր ավա զի, որն ամեն ինչ իրե նով է պա տե լու: 

Բա քե րի մերկ մար մի նը դր ված էր մար մա րի սե ղա նի վրա, որ տեղ կա-

տա րում էին դիահեր ձում նե րը: Նրա գլու խը փա թաթ ված էր վի րա կա պով, 

վզից մինչև աճուկ ձգ վում էր կո պիտ մի կար: Ծո րա կից մե տա ղյա դույ լի 

մեջ ընկ նող ջրի կա թոցն ու հա տա կին դրոշմ ված մուգ բի ծը մթ նո լոր տը 

դարձ նում էին ավե լի ճն շող: Հա ռա չեց: Այդ մար դը՝ Բա քե րը՝ բա րե հո գի 

ու կաղ նու պես ու ժեղ, առանց որ ևէ պատ ճա ռի սպան վել էր մութ ու ժե րի 

կող մից: Թո մա սը շուռ եկավ դե պի Բո ղո սյա նը, ով նրան պա տաս խա նեց 

դեմ քի ըմբռ նե լու և կաս կա ծամ տու թյան ար տա հայ տու թյամբ: Թո մա-

սը ցած րա ձայն ասաց, որ նրան ար ժա նա վայել ձևով հանձ նեն հո ղին և 

նրա անու նով հու շա քար դնեն: Ավե լաց րեց նաև, որ չգի տի նրա ծնն դյան 

տա րե թի վը. Բա քե րի ան ձնա գիրն ու փաս տաթղ թերն ան հե տա ցել էին:

- Ո՛չ,- մի ան սպա սե լի ձայն առար կեց սրա հի խոր քից,- ան գլիացին 
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մի թուղթ ու ներ իր տա բա տի գր պա նում: 

Ձայն տվողն այն բու ժակն էր, ով վի րա կա պել էր Բա քե րի վեր քե րը: 

- Մի թո՞ւղթ…,- նյար դային ձայ նով հարց րեց Թո մա սը: 

- Այո՛, ձեռ քով գր ված: Ահա վա սիկ: Ճմռթ ված է, նրա նից մի հատ ված 

պա կա սում է, բայց մի քա նի տող կա, որ կա րե լի է կար դալ, ան գլե րեն է, 

հա վա նա բար գի տակ ցու թյու նը կորց նե լուց առաջ է գրել: 

Թո մա սը վերց րեց ճմռթ ված ու վրան արյան բծեր ու նե ցող թուղթն ու 

ալե կոծ սր տով մո տե ցավ պա տու հա նին: Գրե թե անըն թեռ նե լի էր, աղոտ, 

հա զիվ կա րո ղա ցավ վեր ծա նել այն տո ղե րը, որ մնա ցել էին ան գլե րեն 

տեքս տից. «Մի խումբ ձիավոր ներ մեզ վրա հար ձակ վե ցին մթն շա ղին, 

իմ կար ծի քով՝ հա մի դիեներ էին: Ինձ ան ջա տե ցին լե դի Կա րո լի նից, ով 

գիրկն էր առել իր դս տե րը: Ես մնա ցել եմ Բեյ րու թին մոտ մի վայ րում՝ 

Յու… բեյի տա նը: Նա…»:

Թո մա սի հուզ մունքն այն քան մեծ էր, որ նս տեց: Տեքս տը, թեև 

ծալծլված, բայց հս տակ ասում էր՝ «իր դս տե րը»: Սիրտն այն քան արագ 

էր բա բա խում: Բա քե՜ր… Ան գամ այն աշ խար հից էր իրեն հույ սի մի 

ու ղերձ ու ղար կում: Կեն դա նի են: Գո նե չէր ասում, որ նրանք մա հա ցել 

են կամ վի րա վոր են: Ան գամ մի բառ իսկ շշն ջա լու ի վի ճա կի չլի նե լով՝ 

թուղ թը փո խան ցեց բժիշկ Բո ղո սյա նին, ով այն զն նեց մեծ ան հանգս տու-

թյամբ: Մի հա յացք ձգե լով՝ կար դաց գրու թյու նը: 

- Իմ սի րե լի՛ բա րե կամ: Ան շուշտ, հա մի դիենե րը թուր քե րի ան կա նոն 

զո րախմ բերն են: Նրանք, առանց իմա նա լու, շատ դեպ քե րում կա տար-

վող ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի հան ցա կից ներ են դառ նում: Թուր քե րը նրանց 

ստի պում են, հար կադ րա բար մղում այն բա նին, որ կա տա րեն հան ցա-

գոր ծու թյան ամե նա վայ րագ ու դժ նի մա սը: Սա կայն միշտ չէ, որ այդ պես 

է: Ինչ վե րա բե րում է այդ Յու… բեյին, ապա հնա րա վոր է, որ նա Յու սուֆ 

բեյն է` եկամ տա հարկ հա վա քո ղը: Մի զզ վե լի ու այ լա սեր ված մարդ է, 

մատ նել է ան գամ իր յու րային նե րին: Սա կայն այլևս այս տեղ չէ, և ոչ ոք 

չի կա րող հաս տա տել, որ նրա մա տը խառն է այս գոր ծում: Ամեն բան 

շատ տա րօ րի նակ է: Ոչ ոք չէր հա մար ձակ վի առ ևան գել մի ան գլու հու, 

հար ձակ վել օտա րերկ րա ցու տան վրա ու այ րել այն: Հաս տատ նրանց 

հրա ման է տր վել: Յու սուֆ բեյը թերևս հա մա գոր ծակ ցել է քա ղա քա կան 

ոս տի կա նու թյան հետ: Ձեզ հետ կա տար վա ծից հե տո թվում է, թե հա մոզ-

ված են, որ Դուք ան գլիական լր տես եք: Ձեզ կցան կա նան ահա բե կել, 

որ Դուք հրա ժար վեք նրանց փնտ րե լուց և հե ռա նաք երկ րից: Ինչ պես 

տես նում եմ, Ձեր կնոջն ու դս տերն առ ևան գել են: Դա պետք է, որ սպառ-
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նա լիք լի նի: Նրանք կեն դա նի են: Ցան կա ցած պա հի կհայտն վեն: Թուր-

քերն ու զում են Ձեզ ապա ցու ցել, որ այս տեղ իրենք են կա ռա վա րում, որ 

ան հնա րին է պայ քա րել իրենց իշ խա նու թյան դեմ: 

- Սա կայն չէ՞ որ մինչև հի մա ես միայն ավե րակ ներ եմ ու սում նա-

սի րել,- Թո մասն ընդ վզում էր իր և իր ըն տա նի քի հան դեպ թույլ տր ված 

անար դա րու թյան դեմ:

- Պարո՛ն Հար դինգ, Դուք ինձ չա սա ցի՞ք, որ հան դի պում եք ու նե ցել 

Ազու րիի հետ: Դուք պրո ֆե սոր Պե տեր սո նի հետ չե՞ք բարձ րա ցել մա-

րո նա կան մե նաս տա նը: Այն տեղ չայ ցե լե ցի՞ք պատ րիար քին: Այդ տե-

սակ բա ներն այս տեղ այլ կերպ են մեկ նա բան վում: Բարձր դռան քա-

ղա քա կան ոս տի կա նու թյու նը, հի մա էլ «Իթ թի հա դը» հան գիստ չու նեն: 

Իրենց բո լոր չա րիք նե րը վե րագ րում են ար տա սահ մա նի ազ դե ցու թյա-

նը, կա տա ղած են այն բա նից, ինչ տե ղի է ու նե նում ողջ կայս րու թյու նով 

մեկ: Կար ծում են, թե մի քա նի ան գլիացի ներ ցան կա նում են փո խել Մեծ 

Բրի տա նիայի՝ մինչ այժմ ու նե ցած չա փա նի շը` կայս րու թյու նը պետք 

է միացյալ լի նի: Այդ առու մով նրանք հրա շա լի հա րա բե րու թյուններ 

ունեն գեր մա նա ցի նե րի հետ: Դուք ակա մայից դար ձել եք կաս կա ծե լի 

մի մարդ, ու թուր քե րը հա զիվ թե փո խեն իրենց կար ծի քը: Սա ըն դա մե նը 

են թադ րու թյուն է:

Թո մա սը սաս տիկ զայ րա ցած բա ցա կան չեց.

- Կփնտ րեմ Յու սուֆ բեյին և կս տի պեմ նրան, որ ինձ ասի, թե որ տե՞ղ 

է իմ ըն տա նի քը: Կեն դա նի՜ են: Մինչև չգտ նեմ նրանց, չեմ հանգս տա նա: 

Բժիշկ Բո ղո սյանն ան հանգս տու թյամբ նրան նայեց: 

- Ա՜հ, իմ սի րե լի՛ բա րե կամ: Օս մա նյան կայս րու թյու նը վիթ խա րի է: 

Եթե ու զե նա, որ չգտ նեք այդ մար դուն, եր բեք էլ չեք գտ նի: Նույնն է, որ 

դար մա նի մեջ ասեղ փնտ րեք: Թո՛ւյլ տվեք Ձեզ մի խոր հուրդ տալ... Տե-

սե՛ք, ինձ նման հայեր կան՝ ցր ված ողջ կայս րու թյու նով մեկ: Ոմանք զբա-

ղեց նում են կար ևոր պաշ տոն ներ, մի քա նի սը խորհր դա րա նում են: Մի 

քա նի հո գու ճա նա չում եմ Կոս տանդ նու պոլ սում: Նրանք կա րող են մեզ 

տե ղե կու թյուն տալ Յու սուֆ բեյի մա սին: Եթե գնա ցել է Կոս տանդնու-

պո լիս, կկա րո ղա նանք հան դի պել նրան: Խոր հուրդ չէի տա, որ ինք ներդ 

Ձեզ վտան գեք: Ար դեն մի դա ռը փորձ ու նեք: Հա մա ձա՞յն եք:

Թո մա սը հա մա ձայ նեց՝ կրճ տաց նե լով ատամ նե րը: Ան կախ ամեն 

ին չից՝ իրեն մի փոքր թեթ ևա ցած էր զգում. կինն ու դուստ րը Բիբ լո սում 

իրենց տան վրա կա տար ված հար ձակ ման ժա մա նակ չէին սպան վել: 

Բա քերն այդ մա սին հս տա կո րեն ասում էր իր գրու թյու նում: Դեռևս իր 

ըն տա նի քը գտ նե լու հույս կար: Պա տա հա կա նու թյու նը նրան օգ նել էր, 
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որ ընկ նի կո րած հետ քի վրա: Թեև դրանք ըն դա մե նը են թադ րու թյուն ներ 

էին, այ դու հան դերձ նրան հույս էին ներշն չում:

Այդ առա վոտ Բա քե րի մար մի նը տե ղա փո խե ցին քրիս տո նեական 

գե րեզ մա նոց, որ տեղ նրան հու ղար կա վո րե ցին բո ղո քա կան նե րին հատ-

կաց ված մա սում: Այդ տեղ թաղ ված նե րից շա տե րը բրի տա նա ցի ներ էին: 

Թո մա սը մի քա նի անուն ներ կար դաց` Ջոն Ֆիլ դինգ, Ջեյմս Քա մե րոն, 

Կա րեն Արմսթ րոնգ, Մե րի Ուիս լի, Կլարկ Հոկ նե: Մի քա նի տա պա նա-

քա րեր կոտր ված էին կամ գետ նին շուռ եկած. ազ գա կան ներ չկային, որ 

խնա մեին շի րիմ նե րը: Թո մա սը Բա քե րին ճա նա չում էր տա րի ներ ի վեր, 

ցա վում էր նրա կո րուս տը: Գի նու, կյան քի հա ճույք նե րի սի րա հար Բա-

քերն այդ երկ րում բա ցա հայ տել էր դրախ տը, սա կայն նրա հա մար ամեն 

ինչ վեր ջա ցել էր:

Բեյ րու թի շող շո ղուն ար ևի ներ քո Թո մասն իր նոր տուն վե րա դար ձավ 

գլ խա հակ ու տխուր, բայց վճ ռեց, որ չի հանձն վե լու: Այդ պա հից սկ սած 

որո շեց խնամ քով կար գա վո րել իր տու նը: Ու զում էր փո խել կա հույք ը: 

Նա գտավ Սլի մա Մել լի անու նով մի հնաոճ և ամեն տե սա կի իրեր 

ու կա հույք վա ճա ռո ղի, ինչ պես նաև մի քա նի ան գլիացի նե րի, ով քեր, 

քա նի որ թող նում էին եր կի րն ու վա ճա ռում իրենց ու նեց ված քը, նրան 

առա ջար կե ցին որոշ բա ներ գնել: Թո մա սին դուր եկավ այդ մարդ կանց 

հետ շփու մը, ու նա գնեց ամեն ինչ, նե րա ռյալ՝ լու սամ փոփ նե րը, եր կու 

ապա կյա սպասք, ամա նե ղեն, գոր գեր: Թոմփ սոն նե րը գե րա դա սում էին 

ու նե նալ փող և ոչ թե այն ամե նը, որն ար դեն վայե լել էին: Բա ցի դրա-

նից՝ դրանք Անգ լիա տե ղա փո խե լը շատ թանկ կար ժե նար: Ար դեն մեծ 

տա րիք ու նեին, ու նրանց հա մար այդ ամենն ավե լորդ էր: Այն փաս տը, 

որ մեկ այլ ան գլիացի էր գնում դրանք, մեղ մաց նում էր նրանց կս կի ծը: 

Մյուս կող մից Մել լին լավ գնով ձեռք բե րեց Աղա ևի կա հույ քի մեծ մա սը. 

նա կգտ ներ դրա գնոր դին: 

Թո մա սի բախ տը բե րեց՝ գտ նե լով քրիս տո նյա մա րոն ներ Ժոզե և Մա-

րիա Շաբ րի ամու սին նե րին՝ ող ջա խոհ ու հար գա լից մարդ կանց, ով քեր 

նոր էին եկել Հա լե պից և ապ րուս տի ու օթ ևա նի կա րիք ու նեին: Հա մա-

ձայ նու թյան եկան, և ըն դա մե նը մեկ շա բաթ ան ց նրանք դար ձան շատ 

ան հրա ժեշտ մար դիկ: 

Այ գե գոր ծը` Ահ մեդ էլ-Ման սու րը, տա րի քով նու սայ րի արաբ էր՝ այ-

րի, շատ որ դոց տեր, ով քեր իրենց կյանքն ու նեին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դեռ 

բա վա կա նա չափ եռան դի տեր էր այ գի մշա կե լու հա մար: Վեր էր կե նում 

ար ևա ծա գին ու ամ բողջ օրն ան ցկաց նում էտե լով ու փո րե լով: Թո մա սին 

ասաց, որ ար ևոտ կող մը շատ հար մար է մի փոք րիկ բան ջա րա նոց ստեղ-
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ծե լու` լո լիկ, տաք դեղ, դդում, իսկ մյուս կող մում՝ հո տա վետ բույ սեր աճեց-

նե լու հա մար: Թո մա սը ոգ ևո րու թյամբ ըն դու նեց այդ խոր հուրդ նե րը: 

Մի քա նի շա բաթ ան ց տու նը շատ էր փոխ վել: Ան նա Լե ֆեբ րը՝ ֆրան-

սե րե նի մի դա սա խոս, ում հետ պա տա հա բար ծա նո թա ցել էր Ամե րի կյան 

վար ժա րա նում, որ տեղ նա աշ խա տում էր որ պես թարգ մա նիչ, կա հա վո-

րե լու մեծ ջիղ ու ներ: Թո մա սը հա ճույ քով ըն դու նեց նրա առա ջարկ նե-

րը: Ինքը, բնականաբար, այն քան ժա մա նակ չու ներ, որ Լևան տի ազ-

դե ցու թյամբ կառուցված թուր քա կան մեծ առանձ նա տու նը վե րա փո խեր 

անգլիական դղյա կի: Նրան զար մաց րեց ար դյուն քը: 1914 թվա կա նի 

փետր վա րին տունն ու րիշ էր, Թո մաս Հար դին գը՝ նույն պես: 

Թո մա սին նրա բա րե կամ Հա լիլ Զի նեի մի ջո ցով հրա վի րե ցին մաս-

նակ ցե լու Բեյ րու թում ան ցկաց վող «Լամար կա զի» գաղտ նի կազ մա-

կեր պու թյան ժո ղով նե րին: Սկզ բում բո լո րի հա մար դա ըն դա մե նը մի 

սո վո րա կան մշա կու թային կազ մա կեր պու թյուն էր՝ գրա կա նու թյան հետ 

առնչ վող հար ցե րով, որը հե տա գա յում հենց իրենց` կազ մա կեր պու թյան 

ան դամ նե րի շր ջա նում վե րած վեց կա տակ նե րի ու ծաղ րի առար կայի: 

1913 թվա կա նի վեր ջե րին այն փո խարկ վեց իս կա կան քա ղա քա կան կու-

սակ ցու թյան: Մի օր Աբ դուլ Գա նի էլ -Ու րես սիի և Աբ դուլ Հա միդ Զո հա-

րա րիայի ուղեկ ցու թյամբ Դա մաս կո սից եկան Ռա ֆի և Հա կի ալ -Ա զամ 

եղ բայր նե րը. չորս արաբ առաջ նորդ ներ, ով քեր եկել էին՝ հա մոզ վե լու, թե 

արդյոք կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րը հա մա ձայն էին այն վե րա ծել 

քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան: Որո շե ցին, որ ժո ղո վը տե ղի ու նե նա Թո-

մա սի տա նը: Նրանք՝ բո լո րը, թուր քա կան ոս տի կա նու թյան հս կո ղու թյան 

ներ քո էին, նե րա ռյալ՝ Թո մա սը: Քա ղա քով մեկ լուր տա րա ծե ցին, թե ժո-

ղովն այդ գի շեր տե ղի է ու նե նա լու բժիշկ Թա բի թի տա նը, մինչ դեռ ճա շե-

լուց հե տո՝ հետ ճա շյա հանգս տի ժա մին, երբ Բեյ րու թում ոչ ոք տե ղից չէր 

շարժ վում, սկ սե ցին հետ ևի ճա նա պար հով` եղեգ նուտ նե րի մի ջով գնալ 

Թո մաս Հար դին գի տուն: Դա վտան գա վոր էր, սա կայն այլ ելք չու նեին: 

Ինչ վե րա բե րում էր Թո մա սին, նա լիովին հա մա ձայն էր: Նա շատ լավ 

էր հաս կա նում այդ մարդ կանց, ով քեր ցան կա նում էին ազատ վել թուր-

քա կան բռ նա պե տու թյու նից, ու նոր փոր ձու թյան դի մե լը նրան շատ չէր 

հու զում՝ ան կախ ար դեն իսկ ու նե ցած փոր ձու թյու նից` «դ ժոխ քից», ինչ-

պես ինքն էր ան վա նում, երբ խո սում էր իր ըն տա նի քի հետ կա տար վա-

ծից: 

Ռա ֆի ալ -Ա զամը նր բա կիրթ ու հղկ ված մարդ էր՝ խոս քի մեծ վար-

պետ, հա գին եվ րո պա կան ոճով սպի տակ բամ բա կյա կոս տյում, որը 
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նրան բարձր դա սի իտա լա ցու կամ հույ նի տեսք էր տա լիս:

Հա վաք վել էին Բեյ րու թի գրե թե ամե նաազ դե ցիկ երե սուն ըն տա նիք-

նե րից: Սրա հը լց վել էր ծխով, բո լո րը տեն դա գին ծխում էին բաց գույ նի 

ծխա խոտ՝ Կա հի րեում պատ րաստ ված եր կար գլա նակ ներ: Թո մա սը թեյ 

ու խմո րե ղեն մա տու ցել տվեց: Մի մյանց ող ջու նե լուց հե տո Ռա ֆի ալ -Ա-

զամը սկ սեց իր ելույ թը.

- Սի րե լի՛ բա րե կամ ներ: Իմ եղ բայր Հա կիին ու ան ձամբ ինձ մեծ ու րա-

խու թյուն է պատ ճա ռում այս ժո ղո վը, որը հա վա նա բար վա ղուց պետք է 

ան ցկաց րած լի նեինք: Շնոր հա կա լու թյուն բո լո րիդ՝ ներ կա գտն վե լու հա-

մար, և այս մե ծա հո գի ու նշա նա վոր տան տի րո ջը` Թո մաս Հար դին գին, 

ով լիովին յու րային է դար ձել: Անց նեմ մեր հար ցին: «Լամար կա զին» 

ու նի հս տակ ծրա գիր՝ սի րիական ըն դար ձակ տա րած քի ամ բող ջա կան 

ան կա խու թյու նը: Չենք ու զում խո սել այլևս ինք նա վա րու թյան մա սին, ոչ 

էլ՝ ապա կենտ րո նաց ման: Ար տա հայ տենք դա հս տակ` ան կա խու թյուն: 

Այն ժա մա նա կից, ինչ Օս մա նյան կայս րու թյու նը կորց րեց Բալ կան նե րը, 

նրանք գի տեն, որ այն հիմ քը, որի վրա հեն վում է իրենց կայս րու թյու նը, 

խժռ վում է ցե ցի` մեր կող մից: Շու տով դղր դյու նով կխոր տակ վի՝ ճզ մե լով 

կայս րու թյան մնա ցորդ նե րը: Հա կիրճ ասած, երիտ թուր քե րը շփո թա հար 

վի ճա կում են: Կայս րու թյան ան կումն ան խու սա փե լի է: Նրանք խո սում 

են տար բեր նա հանգ նե րի ինք նա վա րու թյան իրա վունք նե րի մե ծաց ման 

մա սին: Սա կայն իրա կա նու թյունն այն է, որ Թուր քիան ինքն այլևս չու-

նի ինք նա վա րու թյուն: Բարձր դռան որո շում ներն ըն դուն վում են Բեռ լի-

նում ու Վիեն նա յում: Նրա ֆի նանս նե րը հի փո թե քաց ված են, նրա բա-

նա կը ղե կա վա րում է այդ պրու սա ցին` ֆոն դեր Գոլ ցը, նրա ար տա քին 

քա ղա քա կա նու թյու նը մշակ վում է Կոս տանդ նու պոլ սի օտա րերկ րյա 

դես պա նատ նե րում: Ֆրան սիական բան կը թո ղար կում և վե րահս կում 

է փո ղի շր ջա նա ռու թյու նը, հի մա՝ նաև «Դոյ չե բան կը», որը գնան շում 

է տա րադրա մի փո խար ժե քը: Ինչ վե րա բե րում է այն ազ գե րին, որոնք 

կազ մում են այս կայս րու թյու նը, կար ծում եմ, որ բո լորս էլ հա մա ձայն 

ենք վերջ տալ մեզ պար տադր ված հա մա տեղ գո յակ ցե լուն: Ո՛չ Սի րիայի 

հույ նե րը, հայե րը, արաբ նե րը, ո՛չ էլ Հի ջա զի մու սուլ ման նե րը, քրիս-

տոնյա ներն ու հրեանե րը այլևս չեն ու զում մնալ մի նա վում, որն ուր որ 

է խոր տակ վե լու է: Ինչ խոսք, թուր քերն այս վար կա ծի հետ հա մա ձայն 

չեն: Իրենք խա ղով շատ են տար վել, խա ղա քար տի վրա է ան գամ իրենց 

իսկ գո յու թյու նը: Մենք Եվ րո պայի խնա մա կա լու թյան կա րի քը չու նենք, 

չենք ու զում, որ մեզ խոր հուրդ ներ տան, ոչ էլ մեզ ասեն, թե ինչ պես մեզ 

պա հենք: Եթե ըն դու նենք նրանց խոր հուրդ նե րը, ապա օս մա նյան տի-
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րա պե տու թյու նը կփո խա րի նենք ան գլիակա նով կամ ֆրան սիակա նով: 

Այս տեղ` այս ժո ղո վում, ինչ պես ար դեն նշել եմ, որ պես տան տեր մեզ 

հետ է Թո մաս Հար դին գը՝ թուր քա կան հա լա ծանք նե րի ևս մեկ զոհ: Մեզ 

հա մար ամե նից առաջ նա լավ բա րե կամ է, բայց նաև՝ ճա նա պար հի լավ 

ըն կեր: Մենք նրան լիովին վս տա հում ենք: Հու սով ենք, որ շու տով կգտ նի 

իր ըն տա նի քը: Թո մա՛ս, դու թեև ան գլիացի ես, բայց մե րոն ցից ես: 

Թո մա սը լսեց շեշտ ված ծա փա հա րու թյու նը, որն իրեն ըն դու նում էր 

որ պես յու րայի նի: Այդ մար դիկ դար ձել էին իր բա րե կամ նե րը, որոնց 

հետ ինքը փոր ձու թյուն էր ապ րում: 

- Մեր միակ ապա գան,- շա րու նա կեց ալ-Ազա մը,- արա բիզմն է. 

վեր հա նել մեր պատ մու թյու նը, մեր մշա կույ թը, մեր ընդ հա նուր լե զուն: 

Առանց դրանց մենք ոչինչ ենք: Ինչ վե րա բե րում է կրո նին, կհար գենք 

մե զա նից յու րա քան չյու րի դա վա նան քը: Այս ընդ հա րու մը կրո նա կան 

պա տե րազմ չէ, ո՛չ ջի հադ է, ո՛չ էլ՝ խա չակ րաց ար շա վանք, ինչ պես որ 

շա տերն են մեզ ու զում հա վա տաց նել: Նա, ով կար ծում է, թե իս լա մը կամ 

քրիս տո նեու թյու նը պետք է բարձ րաց նի ապս տամ բու թյան դրո շը, սխալ-

վում է: Հի մա մեր կու սակ ցու թյու նը գոր ծում է Դա մաս կո սում, Հա լե պում, 

Հա մա յում, Հոմ սում, Բաալ բե կում, Բեյ րու թում, Մո սու լում, Բա սո րա յում, 

Բաղ դա դում: Սա կայն ձեզ պետք է մի բան զգու շաց նեմ: Ո՛չ Ֆրան սիան, 

ո՛չ էլ Անգ լիան մեզ չեն տա այն, ին չին ձգ տում ենք: Մենք ինք ներս ենք 

այն ձեռք բե րե լու: Լի նե լու է դժ վա րին ու փշոտ, տա ռա պանք նե րով լի 

ճա նա պարհ: Պատ րա՞ստ եք: 

«Այո՛, պատ րաստ ենք» միահա մուռ ճի չը եզ րա փա կեց նրա ելույ թը: 

Թո մաս Հար դին գը նույն պես կի սում էր այդ ոգ ևո րու թյու նը: Սա կայն կար 

մի բան, որում լիովին հա մոզ ված չէր. արդյո՞ք Բեյ րու թի առաջ նորդ նե րը 

կցան կա նային գնալ նույն ու ղով, ինչ Դա մաս կո սի առաջ նորդ նե րը:

Եր կու շա բաթ ան ց Ծնն դյան տո ներն էին: Դա մաս կո սի վա լին մի 

հույժ խիստ հրա ման ար ձա կեց, որով ար գել վում էին քրիս տո նյա նե րի 

հա սա րա կա կան միջոցառումները: Փո ղոց նե րում չէին կա րող ան ցկաց-

նել եր թեր և ոչ էլ կրո նա կան այլ կար գի ծե սեր: Չէր կա րե լի նաև զան գեր 

հն չեց նել: Բեյ րու թի պատ րիար քը փոր ձել էր հան դի պել վա լուն և հա մո-

զել, որ նա դիր քո րո շու մը փո խի, սա կայն նահանգապետը հրա ժար վել էր 

նրան ըն դու նե լուց: Ֆրան սիայի և Անգ լիայի հյու պա տոս նե րը վճ ռա կան 

բո ղոք հայտ նե ցին, սա կայն ոչն չի չհա սան: Օս ման նե րը գնա լով ավե լի 

էին կոշ տաց նում իրենց քա ղա քա կա նու թյու նը, և բո լոր մեկ նա բա նու-

թյուն նե րը հան գում էին նրան, որ Կոս տանդ նու պոլ սից հաս նում էին խա-

ղա ղու թյան ու հա մա ձայ նու թյան ստա հոդ ու ղերձ ներ, մինչ դեռ իրա կա-
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նում ամեն ինչ այլ էր: Նու սայ րի նե րի` Լեռ նային Լի բա նա նի հյու սի սում 

ապ րող ցե ղե րի նկատ մամբ սկս ված հա լա ծանք նե րը, ով քեր ընդ վզել էին 

հար կա հա վաք նե րի դեմ, կր կին ցույց տվե ցին թուր քե րի դա ժան ու վայ-

րագ դեմ քը: Այն պես որ՝ 1913 թվա կա նի վեր ջին տո նա կան օրերն ան ցան 

տխուր ու մռայլ: 

Թո մա սի հա մար՝ նույն պես, ով դար ձյալ կորց նում էր Կա րո լի նի ու 

Էթե լի մա սին լուր ստա նա լու հույ սը: Նա մի քա նի ան գամ մղ ձա վան-

ջային երազ ներ տե սավ, որոն ցում նրանք եր ևում էին թանձր մշու շում, ու 

Թո մա սը, երբ փոր ձում էր մո տե նալ նրանց, արթ նա նում էր սր տի ու ժեղ 

խփո ցով, իսկ Կա րո լինն ու Էթե լը ան հե տա նում էին մշու շում:

Այ դու հան դերձ, նա շա րու նա կում էր բա րե փո խել տու նը` վե րին հար-

կում կա ռու ցե լով եր կու լո գա րան: Բա վա կա նա չափ մտեր մա ցել էր Մել-

լիի` հնա վա ճա ռի հետ, ով նրա հա մար Հայ ֆայից կա հույք , իսկ Ֆրան-

սիայից ար տա հան ված զու գա րա նի հախ ճա պա կե թան կար ժեք կոն քեր 

ու լվա ցա րան ներ բե րեց` թուր քա կան ան հար մար ու հնա ցած պետ քա-

նոթ նե րից ազատ վե լու հա մար: 

Նրան սկ սեց ուժ գին հրա պու րել Ան նա Լե ֆեբ րը, ով շատ տար բեր 

էր Կա րո լի նից, ու երբ Թո մա սը սկ սում էր հա մե մա տել նրանց, տես նում 

էր, որ հա մա րյա իր կնոջ հա կա պատ կերն է: Ան նան ծն վել էր Լիոնում, 

հայ րը ֆրան սիացի էր, իսկ մայ րը` իտա լու հի: Ինչ պես Թո մա սը, այն-

պես էլ ին քը` Ան նան, հաս կա նում էին, որ իրենց միջև հա րա բե րու թյու-

նը կա րող էր քա ղա քի քրիս տո նյա ըն տա նիք նե րի շր ջա նում անհաճո 

բամբասանքների տե ղիք տալ. քա ղաք, որը շատ ավե լի նման էր Պա-

լեր մոյին, քան Փա րի զին կամ Լոն դո նին: Թո մա սը բո լո րի հա մար շա րու-

նա կում էր մնալ որ պես ամուս նա ցած մարդ, թեև ոչ ոք չէր հա մար ձակ վի 

հա վաս տիաց նել, որ նրա կի նը կեն դա նի է: Ան նան ամուս նա ցած չէր և 

ազա տո րեն մտ նում ու դուրս էր գա լիս մի տղա մար դու տնից, ում հետ 

նրան կա պում էր տան կա հա վո րան քի աշ խա տան քը: Բեյ րու թում, սա-

կայն, ոչ ոք նման բան չէր ըն դու նի, և այն շշու կը, որ ան գլիացին տար-

փու հի ու նի, տա րած վեց ողջ քա ղա քով մեկ: Թո մա սը, դրա նից շատ հուզ-

ված, մտա ծեց, որ եթե մար դիկ բամ բա սում են, ու րեմն հարկ է, որ մտա-

ծեն, թե կոնկ րետ ինչ կա րե լի է անել: 

Մի երե կո, երբ Ան նան նրան բա ցատ րում էր, թե նոր վե րա կա ռուց ված 

աս տի ճա նի հա մար ինչ գույն պետք է ընտ րել, Թո մա սը չկա րո ղա ցավ 

իրեն զս պել ու ցատ կեց իրենց բա ժա նող չորս աս տի ճան նե րի վրայով՝ 

նրան գր կե լու ու համ բու րե լու հա մար: Ի զար մանս Թո մա սի` Ան նան 

կրքո տու թյամբ իրեն վե րա դարձ րեց համ բույ րը:
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Ավե լի ուշ այն նն ջա րա նի կի սամ թում, որ տեղ փայ տե շեր տա վա րա-

գույ րից թա փան ցում էր երե կո յան Բեյ րու թի պայ ծառ լույ սը, Թո մասն 

ան թա քույց նա յում էր Ան նայի մերկ մարմ նի պեր ճա խոս ուր վագ ծին: 

Նա խղ ճի խայթ զգաց. հաս կա ցավ, որ փոր ձել է խա բել ինքն իրեն: Ան-

նան չք նաղ կին էր՝ երե սուն հինգ տա րե կան, շատ մեծ հմայ քով օժտ ված 

ան հա տա կա նու թյուն: Հան կարծ գլ խի ըն կավ, որ նրա նկատ մամբ իր 

զգա ցա ծը շատ ավե լին էր, քան զուտ սե ռա կան ձգ տու մը: Չգի տեր, թե 

արդյոք դա կա րող էր ան վա նել սեր, սա կայն իրեն ան չափ հրա պու րել էր 

այդ կի նը, մինչ դեռ իր ամե նա խո րը զգաց մունք նե րի մի մա սը շա րու նա-

կում էր կապ ված մնալ Կա րո լի նի հետ: Հաս կա ցավ, որ Ան նայի հան դեպ 

տա ծած զգաց մունք նե րի մի մա սը կիրք էր, իսկ մյուս մա սը՝ խո րը սի րո և 

կա րո տի խառ նուրդ:

Մտա ծեց, որ հար կա վոր է շա րու նա կել կյան քը: Չէր կա րող խույս 

տալ այն բա նից, ինչ կա տար վում էր, ոչ էլ ու զում էր խոր հել այն մա-

սին, թե ինչ կա րող էր տե ղի ու նե նալ, եթե հան կարծ հայտն վեր Կա րո լի-

նը: Դրանք զուտ են թադ րու թյուն ներ էին: Ինչ վե րա բե րում էր Ան նային, 

նրան էլ նույն խո հերն էին պա շա րել: Գու ցե մի օր նա ցան կա նար հե-

ռա նալ կամ պայ քա րել իր բռ նած դիր քի հա մար, սա կայն մինչ այդ ժա-

մա նա կը նա նա խընտ րում էր օգտ վել այն բա նից, ինչ նրան ու ղար կել էր 

ճա կա տա գի րը: Ան նայի կար ծի քով՝ ին քը եր բեք չէր ծա նո թա ցել Թո մաս 

Հար դին գի պես հմայ քի տեր մեկ այլ տղա մար դու հետ: Այդ իրա վի ճա կը 

նրան հա մա կում էր ան վս տա հու թյամբ ու միաժա մա նակ հի վան դա գին 

ապ րում նե րով. հե տո, երբ Թո մա սը գր կում էր իրեն ու ժպ տում, մո ռա նում 

էր այդ ամե նը ու որո շում նայել առաջ, օգտ վել պա հից: Չէ՞ որ հենց այդ 

նշա նա բանն էր փո րագր ված իր ժա մա ցույ ցին՝ «Carpe diem»:

Բեյ րու թը մի չք նաղ ու փո շոտ քա ղաք էր. չա փից ավե լի արև ու եր-

բեմն չա փից ավե լի ճան ճեր, աղմ կոտ ու լուռ: Հա վերժ պայ քա րի մեջ էին 

մու ե սին նե րը, ով քեր, մզ կիթ նե րից եր գե լով, հրա վի րում էին աղոթ քի և 

ան դա դար հն չեց նում զան գե րը: Կյան քով և ան ցած ժա մա նակ նե րի հան-

դեպ կա րո տով լի մի քա ղաք... Գյու ղը մտ նում էր քա ղա քի տա րածք, իսկ 

քա ղա քը` գյու ղի, պո ղո տա ներն ավարտ վում էին փո ղոց նե րով, դրանք էլ 

իրենց հեր թին վե րած վում էին ճա նա պարհ նե րի, այ նու հետև՝ արա հետ-

նե րի` եզ րա պատ ված խիտ եղեգ նուտ նե րով, որոնց մի ջով ան ցնում էին 

ոռո գող առու նե րը: Այն պի սի քա ղաք էր, որն աճում էր առանց կար գու-

կա նո նի, բայց որում տե ղա վոր վում էին բո լո րը. շատ նո րեկ ներ՝ սկ սած 

սա րե րի հե ռա վոր գյու ղե րից եկած ան գետ գյու ղա ցի նե րից մինչև հայ 

փախս տա կան նե րը, ով քեր գա լիս էին ավե լի հար մար մի վայ րում իրենց 
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կյան քը վե րագտ նե լու մտադ րու թյամբ, կամ էլ Ար ևե լյան Լե հաս տա նից, 

Ուկ րաի նայից, Ռու սաս տա նի խոր քից եկած հրեա աշ քե նազ նե րը՝ իրենց 

ար տա ռոց հա գուստ նե րով ու գլ խարկ նե րով, որոն ցից շա տերն այդ տեղ՝ 

Ավե տյաց եր կիր գնա լու ճա նա պար հին էին, կամ մա րոն նե րը, որ Լի բա-

նանի լե ռներից իջ նում էին այն ներ քին հա մոզ մուն քով, որ վա ղուց պետք 

է այդ քայ լին դի մած լի նեին: Կհասց նեի՞ն արդյոք ժա մա նա կին այն մեծ 

տոր թից, որը թխ վում էր, վերց նել իրենց հա սա նե լիք կտո րը: 

Մի հի նա վուրց քա ղաք էր՝ լի կյան քով, խին դով ու ող բով, նա խան ձով, 

եր կյու ղով ու բամ բա սան քով, որի թե րու թյունն այն էր, որ բո լո րը` տար-

բեր խա վի մար դիկ՝ հա ջո ղակ առևտ րա կան նե րը, բան կիր նե րը, քա ղա-

քա կան գոր ծիչ նե րը, մտա վո րա կան նե րը, իրենց հե ռու էին պա հում մնա-

ցած նե րից: Դա տհաճ էր պաշտոնյաների և օս ման բարձրաստիճան 

զին վո րա կանների հա մար, ով քեր նրանց միշտ հրա վի րում էին հան դի-

սու թյուն նե րին (այլ կերպ լի նել չէր կա րող)` գրե թե միշտ պահ պա նե լով 

բռ նազ բո սիկ ու դժ վա րին հա րա բե րու թյուն ներ: Իշ խա նու թյուն ներն ըն-

դու նում էին նրանց հե ղի նա կու թյու նը, սա կայն՝ ոչ նրանց հա մոզ մունք նե-

րը, ոչ էլ՝ այն, թե իրենք որ քա նով էին նրանց հա մար ցան կա լի: Գնա լով 

եր կու կող մե րի հա մար էլ իրադ րու թյունն ավե լի էր սր վում: «Իթ թի հա դի» 

կա ռա վա րու թյունն ան կա րող էր որ ևէ բան անել՝ կան խե լու հա մար վե-

րա հաս աղե տը: 

Հուն վա րի կե սե րին մու թա սա րի ֆը՝ գա վա ռի կա ռա վա րի չը, պաշ տո-

նա կան ըն դու նե լու թյան հրա վի րեց Բեյ րու թի բարձր հա սա րա կու թյա նը: 

Դա մաս կո սի նա հան գա պե տը գա լիս էր Բեյ րութ՝ ըստ արա րո ղա կար գի 

իր այ ցը կա տա րե լու, և ըստ ստա ցած հրա հանգ նե րի՝ պետք է լից քա-

թա փեր մթ նո լոր տը, շո շա փեր տար բեր մարդ կանց տրա մադ րու թյու նը, ի 

վեր ջո իմա նար, թե ում վրա կա րե լի է հույս դնել, իսկ ում վրա` ոչ: 

Քա ղա քում այլևս չկար նախ կին տա րի նե րի ճն շող մթ նո լոր տը: Բալ-

կան նե րի պա տե րազմ նե րը ցույց էին տվել այն ժո ղո վուրդ նե րի իս կա-

կան զգաց մունք նե րը, որոնք Օս մա նյան կայս րու թյան մաս էին կազ մում: 

Արյու նա հեղ մար տե րը, որ մղում էին ազա տու թյուն ձեռք բե րե լու հա-

մար, հե րո սա կան սխ րանք ներն ու չեռ նո գոր ցի նե րի, սեր բե րի, բուլ ղար-

նե րի ու, ան շուշտ, հույ նե րի ազ գային կամ քը կաս կած նե րի տե ղիք չէին 

տա լիս. դա էր ազա տու թյան դա ժան ճա նա պար հը:

Դա մաս կո սի վա լին` Ջևեդ փա շան, քա ղա քա կան խո րին հա մոզ-

մունք ու ներ. կա ռա վա րու թյան ու «Իթ թի հադ» կու սակ ցու թյան կող մից 

հո վա նա վոր ված քա ղա քա կան գաղտ նի ժո ղով նե րում նա պե տու թյան 

տար բեր նա հանգ նե րի կա ռա վա րիչ նե րին բազ միցս կրկ նել էր, որ ընդ-
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հա րումն ան խու սա փե լի է: Նաև ասել էր, որ հար կա վոր է հաղ թել այն 

թշ նա մի նե րին, ով քեր ար դեն կողմ նո րոշ վել են իրենց դիր քո րո շում նե-

րում, իսկ սուլ թա նը ոչ թե որ պես դե կո րա տիվ կեր պար է պահ պան վում, 

այլ՝ հա կա ռա կը: Բանն այն էր, որ սուլ թանն ամե նից առաջ բո լոր հա-

վա տա ցյալ նե րի խա լիֆն էր, իսկ պա տե րազ մը, որ ամեն րո պե կա րող 

էր բռնկվել, ըստ Ջևեդ փա շայի, կլի նի նաև հա նուն կրո նի. ջի հադ` ընդ-

դեմ խա լի ֆի թշ նա մի նե րի, հետ ևա բար` հանուն իս լա մի: Սա կայն մինչ 

այդ հար կա վոր էր մնալ ան խռով, ժպ տալ պե տու թյան քրիս տո նյա նե րին 

և դա վա ճան արաբ նե րին, թեև մու սուլ ման են: Կգա նրանց՝ իրենց հա-

սա նե լիք տե ղը դնե լու ժա մը: Դա մաս կո սի վա լին պան թյուր քիս տա կան 

միու թյան ան դամ էր, թեև դրա նով չէր պար ծե նում: Կայս րու թյու նը պետք 

է լի ներ թուր քե րի, իս կա կան թուր քե րի հա մար, բազ մա թիվ թուրք մեն ցե-

ղե րի հա մար, ով քեր բնակ վում էին Ասիայի սր տում: Գեր մա նա ցի նե րը 

նրանց կօգ նեն, որ հաս նեն դրան, իսկ իրենք կմարտն չեն Գեր մա նիայի 

թշ նա մի նե րի դեմ: Նրան «lebensraum» -ի (կենսատարածք) մա սին առա-

ջին ան գամ պատ մել էին Բեռ լի նում ան ցկաց ված զին վո րա կան մի 

խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ: Միակ բա նը, որին ձգ տում էին Գեր մա-

նիան ու Թուր քիան, իրենց կեն սո լոր տի ձեռք բե րելն էր: Կայս րու թյու-

նում շատ բա ներ էին փոխ վե լու, բայց՝ ոչ այն պես, ինչ պես շա տերն էին 

սպա սում: Գա ղա փա րը պարզ էր, թա փան ցիկ ու հս տակ: Մե կընդ միշտ 

անել այն, ինչ պետք է արած լի նեին ի սկզ բա նե, այն է՝ կայս րու թյան 

սահ ման նե րի ներ սում վե րաց նել քրիս տո նյա նե րին, վերջ տալ այդ հա-

վերժ խնդ րին, քան զի նրանց պատ ճա ռով Եվ րո պա յում Բարձր դու ռը 

հա մար վել է որ պես զավ թիչ բռ նա կալ: Երբ տաք ջրի լո գանք ներ էր ըն-

դու նում, ու նրա ծա ռան` սի րե կանն ու բա րե կա մը, ծո վաքարով մերսում 

էր նրա մերկ մար մի նը, ընկղմ վում էր եր ևա կա յու թյան գիրկն ու վե րա-

դառ նում իր հի նա վուրց օջա խը, որ տեղ պետք է միայն թուր քերն ապ րեն: 

Մյուս ներն ավե լորդ են: 

Վա լին բա րե կա մա բար ժպ տում էր: Տա րի ներ ան ց առա ջին ան գամ 

էր նա իրեն սա տար ված զգում: Ժամանակին Դա մաս կո սի ժո ղո վին 

մաս նակ ցել էին այն պի սի կեր պար ներ, ինչ պի սիք էին դոկ տոր Նա զը մը, 

Սու լեյ ման Ֆեհ մին, Իս մայիլ Ջամ փո լա դը, դոկ տոր Բե հաեդ դին Շա քի-

րը՝ «Իթ թի հա դի» կար ևոր դեմ քե րը, ով քեր նրա հետ խո սել էին ան կեղ ծո-

րեն ու բա րե կա մա բար՝ թփթ փաց նե լով թի կուն քին: 

Այդ ամե նով պայ մա նա վոր ված՝ Բեյ րու թի Կա ռա վա րու թյան տուն 

հրա վե րի մեջ կա րե լի էր նկա տել եր կա կի ու ղերձ՝ մի սր տա ռուչ ըն դու-

նե լու թյուն և մի ծա ծուկ սպառ նա լիք: Օս մա նյան կայս րու թյա նը նե ղում 
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էին նրա որոշ ան կյուն նե րում, սա կայն կայս րու թյան թշ նա մի նե րը չէին 

պատ կե րաց նում ո՛չ նրա դաշ նա կից նե րի՝ Պրու սիայի և Ավստ րո-Հուն-

գա րիայի հզո րու թյու նը, ո՛չ էլ իս լա մա կան աշ խար հի հզոր ու ժը: Ոչ ոք 

չէր կաս կա ծում, որ հա վա տի իս կա կան պաշտ պան նե րը միահա մուռ 

սրբա զան պա տե րազ մի դուրս կգան նրանց դեմ, ով քեր կհանդգ նեին 

հար ձակ վել բո լոր հա վա տա ցյալ նե րի խա լի ֆի վրա:

Թո մա սը, ի զար մանս իրեն, նույն պես հրա վեր ստա ցավ: Նրան ձեր-

բա կա լել էին, տան ջանք նե րի են թար կել, չար չա րել: Չնա յած այն բա նին, 

որ նրա ըն տա նիքն առ ևանգ ված էր, և բո լոր նշան նե րը տա նում էին դե-

պի թուր քա կան կա ռա վա րու թյան գաղտ նի ոս տի կա նու թյուն, այ դու հան-

դերձ հենց ին քը` Բեյ րու թի մու թա սա րի ֆը, նրան հրա վի րում էր ըն դու նե-

լու թյան: Ան հե թեթ էր... Երբ կա րո ղա ցավ խո սել եր կար բա ցա կա յու թյու-

նից հե տո Բեյ րութ վե րա դար ձած Ավ գուս տուս Նյու մա նի հետ, վեր ջինս 

նրան խոր հուրդ տվեց գնալ:

- Ին չո՞ւ ոչ: Նրանք այդ պես են գոր ծում, նրանց քա ղա քա կա նու թյունն 

է` միշտ անել իրենց իսկ ասա ծի հա կա ռա կը: Դու կար ևոր օտարերկ-

րա ցի ես, ան գլիացի` բարձր հա սա րա կու թյու նից: Ան գամ նե րո ղու թյուն 

կխնդրեն քո պարագայում «պա րոն ոչ ոքի» կող մից թույլ տված սխալ-

մուն քի հա մար: Ինչ վե րա բե րում է Կա րո լի նի ու քո զա վա կի ան հե տաց-

մա նը, ապա դու ապա ցույց ներ չու նես, որ նրանք են դա արել: Իսկ եթե 

դու սխալ վում ես, ու պարզ վի, որ նրանք դրա հետ ոչ մի առնչություն 

չու նե՞ն: Թուր քե րը շատ թե րու թյուն ներ ու նեն, բայց ո՛չ հի մար են, ո՛չ 

էլ՝ միամիտ: Հա զիվ թե նրանք իրենց թույլ տային այդ աս տի ճա նի բութ 

արարք, որը, եթե ապա ցուց վի, ապա Մեծ Բրի տա նիային ուղ ղա կիորեն 

նրանց դեմ կհա նի: Այդ մա սին ես շատ եմ խորհր դա ծել և չեմ կա րո ղա-

նում մինչև վերջ դրան հա վա տալ: Իսկ եթե դրանք սո վո րա կան հրո սակ-

նե՞ր են եղել՝ պար զա պես վախ կոտ ներ, ով քեր՝ իմա նա լով, որ դու տա-

նը չէիր, առի թից օգտ վել են և թա լա նել ու առ ևան գել: Նե րի՛ր, Թո մա՛ս: 

Վար վի՛ր տե ղաբնակ նե րից մե կի պես` որ պես լևան տե ցի: Պետք է ներ կա 

գտն վես և պահ պա նես քո կեց ված քը: Շու տով այդ մարդ կանց հետ մենք 

բա ցա հայտ պայ քա րի մեջ կմտ նենք, եթե չա սենք՝ փոխհ րաձ գու թյան, 

սա կայն մինչ այդ կյան քը պետք է շա րու նակ վի: Պատ կե րաց րո՛ւ, որ Կա-

րո լի նը դեռ ողջ է: Եթե ստաց վի այն պես, ինչ պես դու ես կաս կա ծում, գու-

ցե և շու տով տուն վե րա դառ նա՝ որ պես մի ըն ծա: Մեր հե տա խու զու թյան 

ծա ռա յու թյուն նե րը, որոնց դու չպետք է թե րագ նա հա տես, ոչ մի հետք 

չեն գտ նում: Ասես հո ղը նրանց բա ռա ցիորեն կուլ է տվել: Բա քերն ինչ 
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վատ բախտ ու նե ցավ: Նա լույս կսփ ռեր այս պատ մու թյան վրա: Եր բեմն 

մարդ մտա ծում է, որ ան գամ երկ նային ու ժերն էլ են իրե նից երես թե քել:

Ան նա Լե ֆեբ րը հրա ժար վեց նրան ըն կե րակ ցե լուց, թեև այդ օրե րին՝ 

գի շեր-ցե րեկ, նրանք իրա րից չէին բա ժան վում: Թո մա սը նրան պերճ 

զմրուխ տե քա րով մի մա տա նի նվի րեց: Ան նային միշտ հիաց րել էին 

զմրուխ տյա քա րե րը, ու շա րու նակ մտա ծում էր, թե ինչ պես էր նա այդ 

մա սին իմա ցել: Դրա նից հուզ ված՝ փո խա րե նը նա այն պի սի բուռն գի շեր 

նվի րեց Թո մա սին, որ վեր ջինս եր բեք դա չէր մո ռա նա: Սա կայն քա ղա-

քա կան ըն դու նե լու թյան գնա լը բո լո րո վին այլ բան էր: Ին չո՞ւ չգնար իր 

բա րե կամ Ավ գուս տու սի հետ: Նյու մանն ար ձա նագ րեց, որ այդ ժա մա-

նակ Բեյ րու թում մարդ կանց լե զուն ավե լի եր կար է և սուր, քան միջերկ-

րա ծովյան ցան կա ցած այլ քա ղա քում: Նաև Թո մա սին ասաց, որ դա 

նրա հա մար կար ևոր է, քա նի որ խոս քը հենց նրան է վե րա բե րում: Սա-

կայն հաշ վի առ նե լով իր կար գա վի ճա կը՝ Թո մասն ավե լի խե լա միտ էր 

հա մա րում տա նը մնա լը: 

Նյու մա նը նրա հետ ևից եկավ իր նոր` «Ֆորդ» մակ նի շի ավ տո մե-

քե նայով: Այն վա րե լով բե րել էր Երու սա ղե մից՝ քա ղա քում հիաց մունք 

առա ջաց նե լով, իր աղմ կոտ սուր ազ դան շա նով սար սա փա հար անե լով 

ձիերին և ուղ տե րին: Իհար կե, ողջ Լա Կոռ նի շի եր կայն քով այն վա րում 

էր բազ մա թիվ երե խա նե րի ու ղեկ ցու թյամբ, ով քեր զմայլ վում էին այդ նո-

րու թյամբ: 

Ըն դու նե լու թյա նը ներ կա էին շատ փոք րա թիվ կա նայք: Հա զիվ իրեն 

զս պե լով՝ Թոմասը ող ջու նեց գա վա ռա պե տին ու Դա մաս կո սի նա հան-

գա պե տին, ով քեր նրա ձեռ քը սեղ մե ցին գլ խի խո նարհ մամբ ու դի վա նա-

գի տա կան ժպի տով: 

- Դու պետք է քեզ ամ բող ջո վին զգոն պա հես,- Նյու մա նը շր ջա պա-

տը զն նում էր բա ցար ձակ սառ նու թյամբ ու նշ մա րեց մի ժպիտ, մինչ շա-

րու նա կում էր գլ խի շար ժու մով ող ջու նել տար բեր մարդ կանց,- «Իթ թի-

հա դը», կամ որ նույնն է, թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է մի 

աներ ևա կայե լի որո շում՝ ոչն չաց նել կայս րու թյան բո լոր քրիս տո նյա նե-

րին: Չգի տենք, թե ե՞րբ են ու զում սկ սել և ինչ պե՞ս են դա անե լու: Կար-

ծում ենք, որ վատ թա րա գույ նը չի կա տար վի: Գու ցե նրանց տա նեն նա-

վա հան գիստ ներ և նա վե րով ու ղար կեն Բուլ ղա րիա, Հու նաս տան, Ռու-

սաս տան կամ Միացյալ Նա հանգ ներ: Ոչ ոք չգի տե: Թեև Ադա նա յում 

նրանց կա տա րած ոճ րա գոր ծու թյու նից հե տո կա րող ենք ցան կա ցած 

բան մտա ծել: Կոս տանդ նու պոլ սում ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե-
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րը ցու ցա կագ րել են բո լոր եր ևե լի հայե րին՝ մտա վո րա կա ններին: Քա-

ղա քա կան ոս տի կա նու թյունն ու նի եր կու հա զար մարդ կանց անուն ներ: 

Ինչ -որ մե կը ոս տի կա նու թյու նում ասաց, որ եթե այդ մար դիկ` քա ղա քա-

կան գոր ծիչ նե րը, ար վես տա գետ նե րը, գրող նե րը, ճար տա րա պետ նե րը 

ու մյուս նե րը, ան հե տա նան, ապա հայե րի հա մար մի սար սա փե լի աղետ 

կլի նի: Մտա վո րա կա նու թյան ոչն չա ցու մը մա հա ցու հար ված է ցան կա-

ցած ժո ղովր դի հա մար: 

Այդ պա հին դահ լիճ մտավ մի բարձ րա հա սակ, վայե լուչ տես քով, եվ-

րո պա կան ոճով հագն ված մի տղա մարդ: 

- Հա լիլ Հի մա դան է,- շշն ջաց Նյու մա նը, ով շատ ավե լի մե ծա թիվ 

մարդ կանց էր ճա նա չում, քան Թո մա սը,- հե տո քեզ կպատ մեմ: 

Ինչ պես բո լոր ներս մտ նող նե րը, նա նույն պես ձեռք սեղ մամբ ող ջու-

նեց մու թա սա րի ֆին և վա լուն, հե տո գնաց դե պի Բեյ րու թի գոր ծա րար 

մարդ կանց խմ բի կող մը ու նրան ցից մի քա նի սի հետ շատ մտեր մա բար 

գր կա խառն վեց: Թվում էր, թե ըն դու նե լու թյան մթ նո լորտն ան բռ նազ բո-

սիկ էր, սա կայն բո լորն էլ իրենց լե զուն ատամ նե րի տակ էին պա հում: Ոչ 

ոք չէր կա րող երաշ խա վո րել, թե ինչ կա րող էր պա տա հել առա ջի կա յում. 

լար վա ծու թյունն աճում էր օրե ցօր: Մի ինչ -որ պա հի Հի մա դա ն, սառն 

օշա րա կի բա ժա կը ձեռ քին, դուրս եկավ մեծ պատշ գամբ ու մո տե ցավ 

այն տեղ, որ տեղ Նյու մանն ու Թո մասն էին, և նրանց ող ջու նեց՝ գլու խը 

խո նար հե լով:

- Իմ լա՛վ բա րե կամ Ավ գուս տուս Նյու ման, որ քան ժա մա նակ է ան-

ցել,- այ նու հետև ժպ տաց Թո մա սին,- ես չե՞մ սխալ վի, եթե ասեմ, որ 

Դուք պա րոն Թո մաս Հար դինգն եք: Ա՜հ, Աստ ված ողոր մած է: Որ տե՞ղ՝ 

մի ապա հով վայ րում, կա րող ենք զրուցել: Այս տեղ, ան շուշտ, ո՛չ: 

Հի մա դան իջեց րեց ձայ նը՝ շշն ջա լով. 

- Ար դեն տե սել եմ «Իթ թի հա դի» եր կու վար ձու լր տես նե րի, ով քեր 

գրա ռում ներ էին կա տա րում: Այն պես որ՝ ծի ծա ղենք: 

- Սի րե լի՛ Հա լիլ: Եթե դեմ չեք, վա ղը՝ ժա մը տա սին, կա րող ենք հան-

դի պել ու միասին նա խա ճա շել պա րոն Հար դին գի առանձ նա տա նը: Հա-

մա ձա՞յն եք: Ձեր հետ ևից հյու րա նոց գա՞մ:

Հի մա դան նրան փո խա դար ձա բար ժպ տաց և գլ խով հա մա ձայ նու-

թյան նշան արեց: 

- Դուք ահա վոր եք, Ավ գուս տո՛ւս: Լավ: Պայ մա նա վոր վե ցինք: Ու րեմն՝ 

մինչև վա ղը, և թող Աստ ված ձեզ պա հա պան լի նի: Իմի ջիայ լոց, ինձ բա-

րե կամ նե րիցս մեկն ասել է, որ եթե Աստ ված կա մե նար նո րից ստեղ ծել 

աշ խար հը, եր կու ան գամ մի լավ կխոր հեր Մի ջին Ար ևել քը տե ղադ րե լուց 
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առաջ: Հե տո մի գու ցե մա րոն նե րին ու ղիղ դներ Փա րի զում,- Հի մա դան 

ժպ տաց և հե ռա ցավ՝ ող ջու նե լու ինչ -որ մեր ձա վո րի: Տպա վո րու թյունն 

այն էր, որ նա ճա նա չում էր հա վա քույ թին ներ կա բո լոր մարդ կանց: 

- Հա լիլ Հի մա դա էֆեն դին իս կա պես եզա կի ան ձնա վո րու թյուն է: 

Թուր քե րը նրա հետ ևից են ման գա լիս, իսկ ին քը գա լիս է այս տեղ՝ ապա-

ցու ցե լու, որ նրան ցից չի վա խե նում: Նրան ոչ մի բա նում չեն կա րող մե-

ղադ րել, բայց ես քեզ հե տո կա սեմ: Այս տեղ հար կա վոր է զուսպ լի նել: 

«Պա տերն ականջ ներ ու նեն» ար տա հայ տու թյու նը լոկ ասաց վածք չէ: 

Հա ջորդ օրը՝ մե կը Բեյ րու թի այն հրա շա լի առա վոտ նե րից, երբ ան-

գամ մի տերև չի շարժ վում, ու ղիղ ժա մը տա սին, ըստ պայ մա նա վոր վա-

ծու թյան, Նյու մա նը հա սավ Թո մա սի տուն: 

- Երեկ գի շեր հա վա նա բար մտո րել ես այն մա սին, թե ին չու այս տեղ 

ժա մադ րե ցի Հա լիլ Հի մա դային: Ի դեպ, նա ինձ ու ղար կել է մի գրու թյուն՝ 

նա խազ գու շաց նե լով, որ լավ կլի նի, եթե մենք առան ձին -ա ռան ձին գանք: 

Ու զում եմ, որ նա քեզ ճա նա չի, որ ըմբռ նի, թե ով ես, ու թեև քեզ դժ վար 

կլի նի հաս կա նալ, թե ին չի մա սին ենք խո սե լու, սա կայն պետք է ապա-

հով մի վայր, որ տեղ վս տահ կլի նենք, որ ոչ ոք մեզ չի լսում... Չնա յած եր-

կուսս էլ գի տենք, որ այս տու նը թուր քե րի հս կո ղու թյան ներ քո է, ինչ պես 

նաև այն, որ նրան էլ են հետ ևում: Սա կայն դու չգի տես մի հե տաքրքիր 

բան: Այս տու նը պատ կա նել է Հի մա դա գեր դաս տա նին՝ նրա հո րեղ-

բայր նե րից մե կին, ով վա ճա ռել է այն թուր քին, ու մից դու գնել ես: Երի-

տա սարդ ժա մա նակ՝ մի քա նի ամառ, նա այս տեղ է ապ րել, այն պես որ՝ 

մենք միշտ էլ կա րող ենք հիմ նա վո րել, որ նա փոր ձում է քեզ նից հետ գնել 

տու նը: Այ դու հան դերձ, ան խու սա փե լի է, որ չկաս կա ծեն: Այն քան հի մար 

չեն, որ չընդունեն ակն հայ տը: Բանն այն է, որ Հա լիլ Հի մա դան այլ հան-

րա հայտ արաբ մտա վո րա կան նե րի ու քա ղա քա գետ նե րի հետ մեկ տեղ, 

ինչ պի սիք են Սա լիմ ալ-Յա զահի րին՝ Դա մաս կո սից, Ամին Կազ ման` 

քրիս տո նյա մա րո նը Հոմ սից, Ալի ալ-Նա սա սի բին` մի մու սուլ ման Երու-

սա ղե մից, ան գամ այն պի սի դրուզ նե րի հետ, ինչ պի սիք են էմիր ներ Ամիլ 

Արս լա նը և Ադիլ Արս լա նը, մի քա նի ամիս առաջ հիմ նել են, այս պես կոչ-

ված, «Հա մա ձայ նու թյան միու թյուն» (ա րա բե րեն` «Ալ -Ա հըդ») գաղտ նի 

կազ մա կեր պու թյու նը, որը փոր ձում է հա մախմ բել բո լոր շար ժում նե րը: 

Դրան ցից քեզ ար դեն հայտ նի են «Ե րի տա սարդ արաբ ներ» կազ մա կեր-

պու թյու նը, որն այս տեղ` Բեյ րու թում, հրա տա րա կում է տե ղա կան «Ալ-

Մու ֆիդ» թեր թը, «Ա պա կենտ րո նաց ման կու սակ ցու թյու նը», «Ռե ֆոր-

միս տա կան միու թյու նը»... Բո լորն էլ ծա գել են «Գ րա կան ակում բից» 
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(ա րա բե րեն` «Ալ-Մուն տա դա ալ -Ա դա բի»): Նրանք սկզ բում հա մա ձայն 

էին երիտ թուր քե րի հետ, երբ նրանք դա վադ րու թյուն էին կազ մա կեր պում 

սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դին գա հըն կեց անե լու հա մար: Թող քեզ զար մա-

նա լի չթ վա, եթե իմա նաս, որ մեր հայ րե նի կա ռա վա րու թյունն էլ է նրանց 

օգ նել: Ահա թե ին չեր կան աշ խար հում: Սկզ բում եղ բայ րա կան գր կա-

խառ նու թյուն ներ էին... ուղղ ված բռ նա կա լի դեմ: Հա վա տաց րին, որ այդ 

ժա մա նա կից սկ սած Օս մա նյան կայս րու թյու նում բո լո րը` թուր քե րը, 

հայե րը, Փոքր Ասիայի հույ նե րը, արաբ նե րը... նույ նիսկ քր դե րը հա վա-

սար են լի նե լու: Ինչ պես հաս կա նում ես, դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ու տո-

պիայի ու երես պաշ տու թյան խառ նուրդ: «Իթ թի հա դի» ներ կայիս գա ղա-

փար նե րը շատ տար բեր են. դրան ցում տեղ չու նեն ո՛չ հույ նե րը և ո՛չ էլ, 

մա նա վանդ, հայե րը: Հի մա ղե կա վա րում են թուրք ազ գայ նա մոլ նե րը, ու 

նրանց հա մոզ մամբ՝ Թուր քիայի միակ տե րե րը պետք է լի նեն թուր քե րը. 

մնա ցած ներն ավե լորդ են... Ես քեզ, սա կայն, պատ մում էի մեր բա րե կամ 

Հա լիլ Հի մա դայի` արաբ իս կա կան հայ րե նա սե րի մա սին: Նա գի տե, որ 

ան գլիացի նե րի կա րիքն ու նի, որ պես զի կա րո ղա նա իրա գոր ծել իր երա-

զանք նե րը: Նա միշտ հա վա տա ցել է Ֆրան սիային, մինչև գլ խի է ըն կել, 

որ ան գլիական թն դա նոթ նե րի կա րիքն ու նի: Շատ պարզ է... Ֆրան սիան 

նրանց տվել է գա ղա փար ներ և հռե տո րու թյուն, իսկ Անգ լիան նրանց հա-

մար կրա կից շա գա նակ ներ կհա նի: Չգի տեմ, թե նա ինչ մեզ կա ռա ջար-

կի, սա կայն մեր երկ րի հա մար կար ևոր է, որ լսենք նրան: Շատ շու տով 

բո լորս կհա նենք մեր դի մակ նե րը, ու կսկս վի ող բեր գու թյու նը:

Մի քա նի րո պե ան ց տուն մտավ Ժոզե Շաբրին` սպա սա վո րը՝ ասե լու 

նրանց, որ Հա լիլ Հի մա դա էֆեն դին եկել է: Նրան դի մա վո րե լու հա մար 

դուրս եկան նա խաս րահ, որ տեղ սպա սում էր Հի մա դան: Նրա դեմ քին 

ուր վագծ վեց մի թույլ ժպիտ, սա կայն եր կուսն էլ գլ խի ըն կան, որ նրան 

ինչ -որ բան է մտա հո գում:

- Հա մե ցե՛ք, պարո՛ն Հի մա դա, Ձեզ զգա ցե՛ք, ինչ պես Ձեր տա նը: 

Թերևս դա հենց ճիշտ է, քան զի մեր սի րե լի Ավ գուս տուսն ինձ պատ մել է, 

որ այս տու նը պատ կա նել է Ձեր հո րեղ բո րը:

- Այո՛: Այդ պես է, որ կա: Այն ժա մա նակ այս տու նը Հի մա դա նե րի գեր-

դաս տա նի կենտ րոնն էր, և բո լորս էլ այս տան հետ կապ ված լավ հի շո-

ղու թյուն ներ ու նենք: Ես ու րախ եմ, որ Դուք եք այն ձեռք բե րել, պրո ֆե-

սո՛ր Հար դինգ: Հո րեղ բայրս գրող էր, ու նրան ան կաս կած դուր կգար, որ 

հի մա Դուք եք սե փա կա նա տե րը: Նա այն քան էլ լավ հա րա բե րու թյուն-

նե ր չուներ թուր քե րի հետ:



184–      –

Երեք տղա մար դիկ մտան պար տե զի վրա բաց վող ըն դար ձակ 

պատշգամբ: Այն տեղ նրանց հա մար պատ րաս տել էին լի բա նա նյան 

նա խա ճաշ. հա մա րյա ճա շի սե ղան` մով րա շու քի ներ քո: 

- Չեմ հաս կա նում, թե ինչ պես այդ թուր քը որո շեց Ձեզ վա ճա ռել այս 

հրա շա լի առանձ նա տու նը, թեև դրա նում իմաստ կա, քա նի որ շու տով 

նրանց վերջ նա կա նա պես այս տե ղից վռն դե լու ենք: Այս հո ղը եղել և միշտ 

մնա լու է արա բա կան: Օս ման նե րի ներ կա յու թյու նը, թեև այդ քան դա րեր 

տևեց, պատ մու թյան մեջ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ զուտ ցա վա լի պա տա հա-

կա նու թյուն,- Հա լիլ Հի մա դան կտ րուկ էր իր հա մոզ մունք նե րում,- ինձ 

քաջ հայտ նի է, թե ով եք Դուք, պրո ֆե սո՛ր, և թե ինչ է Ձեզ պա տա հել: 

Շատ եմ ցա վում Ձեր ըն տա նի քի հետ կա տար վա ծի հա մար, և գի տեք, որ 

Բեյ րու թի բո լոր բա րի մար դիկ աղո թում են, որ նրանք գտն վեն, սա կայն 

այս տեղ կյանքն ու նի եր կու երես: Սի րա լիր երեսն այս հանգս տու թյունն 

է, այս խա ղա ղու թյու նը Մի ջերկ րա կան ծո վի հետ, մյուսն այն բարդ աշ-

խարհն է, որում մեզ վի ճակ վել է ապ րել: Ես կլի նեմ ան կեղծ ու ան մի-

ջա կան: Դուք բա րե կամ ներ եք ու ձեր եր կի րը Ֆրան սիայի հետ մեկ տեղ 

պետք է մեզ ան պայ ման օգ նի շատ բա ներ փո խե լու գոր ծում, թեև դրա 

հա մար մեզ հարկ կլի նի դի մա նալ բազ մա թիվ տա ռա պանք նե րի, վշ տի 

ու այն պի սի դժ վա րին իրա վի ճակ նե րի, որում Դուք եք հի մա հայտն վել, 

պրո ֆե սո՛ր:

Հի մա դա էֆեն դին հա ռա չեց և դա դար տվեց՝ մի կում սուրճ ըմ պե լու 

հա մար: 

- Հրա շա լի է,- բա ցա կան չեց Հի մա դան,- վա ղուց այս պի սի սուրճ չէի 

խմել: Վատ չէր լի նի, որ ամեն շա բաթ այս տեղ հա վաք վեինք, բայց հի-

մա ան ցնենք լուրջ խո սակ ցու թյան: Պետք է խո սենք ան կեղ ծո րեն: Ես 

ձե զա նից ոչինչ չեմ կա րող թաքց նել ու հա մոզ ված եմ, որ ձեր կող մից 

դա փո խա դարձ է: Դուք գի տեք, թե ես ինչ դժ վա րին կա ցու թյան մեջ 

եմ: Բանն այն է, որ թուր քե րը նույն պես որոշ բա ներ գի տեն իմ մա սին: 

Որոշ բա նե րի առումով էլ միայն կաս կա ծում են: Նրանք ցրե ցին մեր 

«Գ րա կան ակում բը»՝ մեր առա ջին արա բա կան միու թյու նը, ու սկ սե ցին 

հե տապն դել մեզ: Հե տո մենք ապաս տան գտանք Փա րի զում, մինչև որ 

ան ցած տար վա կե սե րին կա յա ցավ արա բա կան հա մա գու մա րը: Իհար-

կե, նրանք ցան կա ցան ներ կա գտն վել, լր տե սել, իմա նալ, թե ին չի մա սին 

էինք խո սում: Ստիպ ված ան ցկաց րինք զու գա հեռ՝ մեկ այլ հա մա գու մար: 

Պետք է, որ մեր բա րե կամ Նյու մա նը քա ջա տե ղյակ լի նի, այդ պես չէ՞, 

սի րե լի՛ Ավ գուս տուս: 

Նյու մա նը դեմ քի ան փո փոխ ար տա հայ տու թյամբ հա վա նու թյան 
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նշան արեց: Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րը գոր ծում էին՝ 

սկզբուն քո րեն ժխ տե լով ակն հայ տը, այ նինչ հե տա խու զա կան ծա ռա յու-

թյուն ներն ավե լի պրագ մա տիկ էին: Հի մա դան ոչ միայն Ֆրան սիայի և 

Անգ լիայի հա վա տա րիմ բա րե կամն էր, ինչ պես ինքն էր ցույց տա լիս այդ 

հա ճե լի հա վա քույ թում, այլև նա կա րող էր ան գամ նրանց իրա զե կել, թե 

ինչ հու նով են գնա լու առա ջի կա իրա դար ձու թյուն նե րը:

- «Ա ռա ջա դի մու թյուն և միու թյուն» կո մի տեն ձգ տում է մու սուլ ման-

նե րին օգ տա գոր ծել իր շա հե րի հա մար,- թվում էր՝ Հի մա դան այդ մա-

սին լար ված էր խո սում,- ալ-Քահ տա նիայի, Ազիզ ալ-Մաս րիի ու Սա լիմ 

ալ-Յա զահի րի՝ երիտ թուր քե րին միանա լու ձա խող ված փոր ձը մեզ թույլ 

տվեց հաս կա նալ, որ դա տա նում է դե պի փա կու ղի: Նրանք հաս կա-

ցան, որ Ավստ րո-հուն գա րա կան կայս րու թյան օրի նա կով այդ պես կա-

րող էր ստեղծ վել թուրք -ա րա բա կան կայս րու թյուն: Հի շե՛ք այն դա ժան 

հե տապն դում նե րը, որոն ցից հե տո երիտ թուր քերն ըն կա լե ցին, որ թույլ 

են տվել մեծ սխալ՝ հրա ժար վե լով երկ խո սու թյու նից: Այդ ժա մա նակ էր, 

որ ի հայտ եկավ «Ալ-Ֆա թա թը» («Ե րի տա սարդ արաբ նե րի միու թյուն», 

1911-1920): Այն ժա մա նակ արաբ առաջ նորդ նե րը նույն պես հա վա տում 

էին թուր քե րի հետ միավոր վե լու հնա րա վո րու թյա նը՝ ան հնա րին մի բա-

նի: Թուր քերն արա բա կան մշա կույ թը եր բեք հա վա սա րա պես չեն ըն-

դու նի: Դուք գի տե՞ք, որ քա ղա քա կան տե սան կյու նից ամե նաակ նա ռու 

քա ղա քա կան գոր ծիչն ար քա յազն Ֆայ սալն է: Թուր քերն ահա վա սիկ 

Ֆայ սա լին են վկա յա կո չում նրանց, ով քեր փորձում են ազատ վել իրենց 

լծից: Հարց րե՛ք գե նե րալ Յա մալ Բա զային, թե ով գն դա կա հա րել տվեց 

կազ մա կեր պու թյան մի քա նի կար ևոր ան դամ նե րի: Ինչ վե րա բե րում է 

«Ա պա կենտ րո նաց ման կու սակ ցու թյա նը», ապա վա խե նում եմ, որ ոչ մի 

լավ բա նի չի բե րի: Նրանց առաջ նոր դը` Ռա զիդ Ռի դան, ատում է Ֆայ-

սա լին: Կար ծում եմ, որ ըն դու նակ է ցան կա ցած բա նի, միայն թե հար-

ձակ վի հա շե մի թա կան դի նաս տիայի վրա: Հե տա գա յում ի հայտ եկավ 

«Ռե ֆոր միս տա կան միու թյու նը»: Ես ինքս աշ խա տել եմ նրա հետ, մինչև 

որ գլ խի ըն կանք, որ եթե խմ բակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, ցե-

ղե րի և մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև լուրջ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք 

չբեր վի, ապա արա բա կան աշ խար հը կոր ծան ման է մատն ված: Այս տե-

ղից էլ ծնունդ առավ «Ալ -Ա հը դը»՝ «Հա մա ձայ նու թյան միու թյու նը», որին 

ինքս եմ ներ կա յաց նում: Որ պես զի ըն դու նեք ասածս, որը նո րու թյուն չէ 

Մեծ Բրի տա նիայի հա մար, նշեմ, որ օս մա նյան բա նա կի արաբ սպա նե-

րի մե ծա մաս նու թյու նը պատ կա նում է մեր միու թյա նը: Իսկ հի մա դուք 

կհաս կա նաք մեր այս հան դիպ ման իմ նպա տա կը: Մեր առաջ նորդն ու 
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հիմ նա դի րը` Ազիզ ալ-Մաս րին, երեկ ձեր բա կալ վել է Դա մաս կո սում, ու 

մենք տագ նա պում ենք նրա կյան քի հա մար, եթե նրան ար դեն չեն սպա-

նել: Միայն Ֆրան սիան ու Անգ լիան կա րող են փր կել նրան: Ես լիազոր-

ված եմ ասե լու, որ եթե մեզ օգ նեք, որ փր կենք նրան, հա նուն Մեծ Բրի-

տա նիայի մենք կար ևոր որ ևէ բան կա նենք: Կօգ նե՞ք մեզ: 

Նյու մա նը զն նում էր Մի ջերկ րա կան ծո վը: Թո մա սը դառ նում էր 

պատ մա կան իրա դար ձու թյան վկա: Երեքն էլ մի պահ բա ցար ձա կա պես 

լուռ մնա ցին, մինչև որ Նյու մա նը վեր ջա պես շրջ վեց Հի մա դայի կող մը՝ 

ար տա հայ տե լով հա մա ձայ նու թյուն. 

- Հա մա ձայն ենք: Այդ հար ցը լու ծե լու հա մար մենք ճն շում կգոր-

ծադրենք Բարձր դռան վրա: 

Թո մա սը զար մա ցած էր իր բա րե կա մով, ով ասես պատ րաստ էր 

ցան կա ցած հարց լու ծե լուն: Հի մա դան նույն պես բա ցել էր իր խա ղա-

քար տե րը: Ի՞նչ էր նշա նա կում նրա՝ «հա նուն Մեծ Բրի տա նիայի հա մար 

կար ևոր մի բան անել» ար տա հայ տու թյու նը: 

Դա սկ սեց հաս կա նալ մի քա նի օր ան ց: Չնա յած վա լու նա խազգու-

շա ցում նե րին` մա մու լը լու սա բա նեց այդ հար ցը, քա նի որ ալ-Մաս-

րիի ձեր բա կա լու մը, որը Դա մաս կո սի գլ խա վոր հրա պա րակ նե րից մե-

կում կա տար վել էր ցն ցող փոխհ րաձ գու թյու նից հե տո, հնա րա վոր չէր 

թաքցնել: Մյուս կող մից թուր քերն ու զում էին դաս տալ ոչ միայն Սի րիայի 

վի լայե թի արաբ բնակ չու թյա նը, այլև մեծ տե րու թյուն նե րին ապա ցու ցել, 

որ եթե կար ծում են, թե իրենց ձեռ քե րում են ապս տամ բու թյան լծակ նե րը, 

ապա պետք է իմա նան, որ գո յու թյուն ու նի մի կետ, որից այն կողմ չեն 

կա րող ան ցնել: Ալ-Մաս րին զե կու ցող էր` ռե ֆե րենտ, նախ քան իրենց 

առա ջին գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան` «Ալ-Քահթամիայի» ստեղ ծու մը, 

երբ «Ա ռա ջա դի մու թյուն ու միու թյուն» կո մի տեն արաբ նե րին ցույց տվեց 

իր իրա կան դեմ քը: Առա ջին նե րը, ով քեր իրենց խաբ ված զգա ցին, օս-

մանյան բա նա կի արաբ սպա ներն էին, որոն ցից շա տե րը կրթ վել էին Եվ-

րո պա յում, մաս նա վո րա պես՝ Գեր մա նիայում: Սկզ բում բո լորն էլ զգա-

ցին երիտ թուր քե րի բա րի վե րա բեր մուն քը, բայց նրանք ըն դա մենն ըմ-

բոստ ներ էին, ով քեր բա ցեիբաց ըմ բոս տա ցան սուլ թա նի` որ պես հայտ-

նի «բռնա պե տի» վա րած քա ղա քա կա նու թյան դեմ: Սա կայն այդ ամենն 

ար դեն դար ձել էր ստի վրա հո րին ված հին պատ մու թյուն: 

Ակն հայտ էր, որ երիտ թուր քե րը չէին ցան կա նում ո՛չ հա վա սա րու-

թյուն, եղ բայ րու թյուն, ո՛չ էլ՝ ան գամ ազա տու թյուն: Միայն ցան կա նում 

էին իշ խա նու թյուն և հենց որ հա սան իրենց նպա տա կին, նրանց ամ-
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բողջ գոր ծու նեու թյու նը փո խարկ վեց ար մա տա կան պան թյու րա նա կան 

քա ղա քա կա նու թյան, որը միտ ված էր այն բա նին, որ միայն թուր քե րը և 

թուրք ժո ղո վուրդ նե րը պետք է տի րեին մյուս ազ գե րին: Հի մա դան, հուզ-

մուն քից թաց աչ քե րով, նրանց պատ մել էր այդ մա սին: Ծա գու մով արաբ 

սպա նե րը մի քա նի ժո ղով արե ցին թուրք պաշ տո նյա նե րի հետ, ին չից հե-

տո սկս վե ցին ձեր բա կա լու թյուն նե րը: Թուր քե րը չէին ու զում հաս կա նալ, 

որ որ քան վայ րագ ու դա ժան է հա լա ծան քը, այն քան ավե լի շատ արաբ-

ներ են ձգ տում խռո վու թյան:

Թուր քե րը ալ-Մաս րիի առու մով կր կին սխալ վում էին հա սա րա կա-

կան կար ծի քի հար ցում: Բեյ րու թում, որ տեղ այդ մար դը պաշ տա մուն քի 

առար կա էր, նրա ձեր բա կա լու մը հս կա յա կան ար ձա գանք հա րու ցեց: 

Թո մա սը մաս նակ ցեց մի քա նի գաղտ նի ժո ղով նե րի, որոնց ըն թաց քում 

լսեց, որ եթե թուր քե րը Սի րիայում կա խա ղան հա նեն արա բա կան շարժ-

ման առաջ նոր դին, ապա հա լա ծան քի ու վրեժխնդ րու թյան բախ տին 

կար ժա նա նան մի քա նի կար ևոր թուրք պաշ տո նյա ներ ու զին վո րա կան-

ներ, թե կուզև՝ մե ծա թիվ արաբ նե րի կյան քի գնով: Այլևս բա նակ ցե լու ժա-

մա նակ չկար, ոչ էլ՝ հե տա դար ձի ճա նա պարհ:

Սկ սե ցին խո սել ոչ թե ինք նա վար, այլ ան կախ Լեռ նային Լի բա նա նի 

մա սին, ու այդ գա ղա փա րի ողջ ծան րու թյունն իրենց վրա էին վերց րել 

հատ կա պես մա րոն նե րը, թեև ո՛չ դրուզ նե րը և ո՛չ էլ սուն նի մու սուլ ման նե-

րի մե ծա մաս նու թյու նը դեմ չէին դրան: Փո խա րե նը՝ շիա ներն առա վե լա-

պես հա մա միտ էին Դա մաս կո սի հետ միանա լու գա ղա փա րին:

Այդ ըն թաց քում ալ-Մաս րիի հե ղի նա կու թյունն օրե ցօր գնա լով աճում 

էր: Զին վո րա կան տրի բու նա լը նրան դա տա պար տեց մա հա պատ ժի. 

մի բան, որն առա ջաց րեց հա մընդ հա նուր շան թա հա րու թյուն: Դա մաս-

կո սում «Թայմս» թեր թի թղ թա կի ցը Լոն դոն ու ղար կեց մի քա նի զայ րա-

լից հոդ ված ներ, որոն ցում թուր քե րին ներ կա յաց նում էր որ պես դա ժան 

կե ղե քիչ նե րի: Դա հա րու ցեց թուր քե րի զայ րույ թը, և այդ առ թիվ նրանք 

իրենց դա ռը բո ղոք ներն ար տա հայ տե ցին Դա մաս կո սում գոր ծող բրի-

տա նա կան հյու պա տո սին, իսկ Ստամ բու լում` ան գլիացի դես պա նին: 

Սա կայն ալ-Մաս րին լավ կա պեր ու ներ: Նրան չլ քե ցին ո՛չ իր բա րե կամ 

Եգիպ տո սի Աբ բաս Հիլ մի II թա գա վո րը և ո՛չ էլ բրի տա նա կան կա ռա վա-

րու թյու նը: Թուր քե րը զգա ցին իրենց վրա գոր ծադր ված ճն շու մը ու վեր-

ջին պա հին որո շե ցին, որ առայժմ ավե լի նա խընտ րե լի էր դա տավճ ռի 

ի կա տար չա ծե լը, քան նա հա տա կի կեր պար ստեղ ծե լը: Ըստ այդմ՝ ալ-

Մաս րիին ու ղար կե ցին Հաֆ ֆա, որ տե ղից էլ այ նու հետև մի նավ նրան 

գաղտ նի տե ղա փո խեց Ալեք սանդ րիա: 

Այդ պա հից ի վեր Թո մա սը լիովին հաս կա ցավ, թե ինչ նե րու ժի տեր 
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է իր բա րե կամ Ավ գուս տու սը, ով իրեն Ստամ բու լում, Կա հի րեում, Դա-

մաս կո սում, Երու սա ղե մում ու Բեյ րու թում այն պես էր պա հում, ինչ պես 

ձու կը ջրում: Ասես նրա հա մար միև նույնն էր, թե թուր քերն ինչ կմ տա ծեն 

իր մա սին: 

1914 թվա կա նի մար տի կե սե րին մի նոր հան դի պում կա յա ցավ, որին 

մաս նակ ցում էին նաև Հի մա դա էֆեն դին, օս մա նյան բա նա կի սպա Ալի 

Ռի դան և Կա հի րեում գտն վող ալ-Մաս րիի պատ վի րա կը՝ Ահ մեդ Թա լի-

բը:

- Եկել ենք վե րա դարձ նե լու բա րե կա մու թյան պարտ քը,- Հի մա դան 

նկա տի ու ներ ան գլիացի նե րի՝ ալ-Մաս րիին ազա տե լու հա մար գոր-

ծադրած ջան քե րը,- հի շե՛ք, որ ես ձեզ խոս տա ցա, որ կար ևոր մի բան 

կա նենք հա նուն Անգ լիայի: Հա սել է այդ ժա մը, ու Ֆայ սա լը պատ րաստ 

է լսել Մեծ Բրի տա նիայի առա ջարկ նե րը: Նյու մա՛ն, մեր բա րե կա՛մ, 

Անգ լիան ի՞նչ առա ջարկ ու նի այն մար դուն, ով լի նե լու է թուր քե րի դեմ 

ապստամ բու թյան ղե կա վա րը:

Խա ղա քար տե րը բաց էին: Ներ կա նե րից ոչ ոք ոչինչ չէր ու զում 

թաքցնել, բո լո րին էլ հա մա կել էր հուզ մուն քը: 

- Լսե՛ք: Թո՛ւյլ տվեք ինձ հան դես գալ մի փոք րիկ նե րա ծա կան խոս-

քով: Ար քա յազն Ֆայ սա լը իր հոր` Մեք քայի շե րի ֆի կող մից նշա նակ վել 

է ղե կա վա րե լու թուր քե րի դեմ արաբ ժո ղո վուրդ նե րի ապս տամ բու թյու նը: 

Շե րի ֆը` Հու սեյն իբն Ալին՝ որ պես հա շե միթ նե րի տոհ մի այն ճյու ղի ան-

դամ, որը սկիզբ է առ նում Մար գա րեի հետ նորդ նե րից, կա ռա վա րում է 

իս լա մի Սր բա զան վայ րե րը: Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II -ը նրան վեց տա-

րի գե րի պա հեց, իսկ 1908 թվա կա նին նրան կր կին ու ղար կե ցին Մեք քա: 

Այդ ամենն այն մե քե նա յու թյան hետ ևանքն էր, որ սուլ թանն ի պաշ տո-

նե ցան կա նում էր հան դես գալ նաև որ պես «խա լիֆ»: Արաբ նե րը եր բեք 

չեն ըն դու նել, թե որ ևէ թուրք կա րող է խա լիֆ լի նել, փո խա րե նը՝ Հու սեյնը 

բնա կա նա բար ըն դուն վում է որ պես Մեք քայի պա հա պան, որ պես «մա-

լիկ բիլ ադ ալ-ա րաբ», ասել է թե` «ա րաբ նե րի երկ րի թա գա վոր», թեև 

իբն Սաուդ նե րը՝ Նեխդ սուլ թա նու թյան այդ վա հա բինե րը, ով քեր շա րու-

նա կում են ապ րել Կենտ րո նա կան Արա բիայում, միջ նա դա րում փոր ձել 

են ու ժի մի ջո ցով հաս նել դրան: Բա րի՛: Քա նի որ դուք ձեր խոս քի տե րը 

եղաք, ու Ազիզ ալ-Մաս րին ազատ ար ձակ վեց, իրոք Աստ ված գթա ռատ 

է, մենք կօգ նենք, որ շե րիֆ Հու սեյնը լսի Մեծ Բրի տա նիային: Ինձ հա-

մար հա ճե լի է հայտ նել, որ ինձ հանձ նա րար վել է ձեզ ու ղեկ ցել մինչև 

Մեք քա, որ պես զի դուք այն տեղ նրան ասեք ձեզ հե տաքրք րող առա ջար-

կու թյուն նե րը: Նա պատ րաստ է ձեզ լսել, հա մա ձա՞յն եք: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը տե ղից ցատ կեց, շփեց ձեռ քե րը՝ փոր ձե լով 
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հանգս տաց նել նյար դե րը: 

- Լավ: Ճշ մա րիտ է, որ Աստ ված մեծ է: Ձեզ հետ կխո սեմ նույն ան-

կեղ ծու թյամբ: Ես լորդ Կիտ չե նե րի կող մից լիազոր ված եմ սկ սե լու այս 

բա նակ ցու թյուն նե րը: Ե՞րբ կա րող ենք մեկ նել: Բեյ րու թից Սու ե զի ջրանց-

քով տա սից տաս ներ կու օրում կհաս նենք Մեք քա: Եթե մեկ նենք մի եր-

կու օրից, ասել է թե՝ եր կու շա բաթ ան ց, մար տի վեր ջե րին կամ ապ րի լի 

սկզբ նե րին կհան դի պենք շե րիֆ Հու սեյնին: Հա մա ձա՞յն եք: Թո մա՛ս, դու 

նույն պես կգաս մեզ հետ: Բեյ րու թի մար դիկ քեզ լիովին վս տա հում են: 

Հա լի՛լ, մենք քո տրա մադ րու թյան ներ քո ենք: Դա արա բա կան աշ խար-

հի հա մար կլի նի շատ կար ևոր, բախ տո րոշ պահ, և ին չու չըն դու նել՝ նաև 

Անգ լիայի ու բա րե կամ ազ գե րի հա մար: 

Ավե լի ուշ, երբ մե նակ մնաց, Թո մա սը խոր հեց, որ այդ առա ջար կը 

գու ցե կդժ վա րաց նի իր կյան քը: Թուր քերն ու նեին ար դյու նա վետ գոր-

ծող քա ղա քա կան ոս տի կա նու թյուն. եթե նրանց ական ջին հաս ներ, որ 

ին քը մաս նակ ցել է այդ հան դիպ մա նը, ապա հաս տատ լուրջ խն դիր ներ 

կու նե նար: Գու ցե նույ նիսկ ստիպ ված ընդ միշտ թող ներ Բեյ րու թը: Բա ցի 

դրա նից՝ Ան նան էր այդ տեղ, ով ու զում էր, որ Թո մասն իրեն ու ղեկ ցեր 

Փա րիզ, որ տեղ պետք է որոշ ժա մա նակ մնար իր ժա ռան գու թյան հետ 

կապ ված խնդ րի պատ ճա ռով: Նո տա րը նրան հան դի պում էր նշա նա կել 

մայի սի առա ջին օրե րին, ու նա չէր կա րող բաց թող նել այն. խա ղա քար-

տի վրա մեծ գու մար էր դր վել: Ան նային ասել էր, որ կգ նա նրա հետ: Եթե 

հի մա դիր քո րո շու մը փո խեր և ասեր, որ գնում է Արա բիա՝ Հի ջազ, հայտ-

նի չէր, թե նա ինչ պես կար ձա գանքեր:

Սա կայն ար դեն վճռ ված էր: Փա րիզ կամ Մեք քա գնալն իրար հետ 

հա մե մա տել չէր կա րե լի, ան գամ եթե այդ որո շումն Ան նային անա խոր-

ժու թյուն պատ ճա ռեր: 

Աղջ կան այդ մա սին պատ մեց ընթ րի քին: Նա Թո մա սին նայեց այն-

պես, որ ասես չէր հաս կա նում, թե այդ ինչ ան հե թեթ շահ էր, որ նրան 

մղում էր այդ վտան գա վոր խա ղե րի մեջ: Բար կա ցած վեր կա ցավ ու 

գնաց նն ջա րան: Թո մա սը նա խընտ րեց քնել այլ սե նյա կում, որ տեղ դրել 

էր մի գրա սե ղան: Այդ տեղ էին իր քար տեզ նե րը և իր սի րած գր քե րը: Պա-

տին կախ ված էր մա տի տով ար ված, բայց խանձ ված մի նկար՝ շր ջա նա-

կի մեջ դր ված: Միակ բանն էր, որ նրան թո ղել էր Կա րո լի նը:

Թո մաս Հար դինգն այդ պես էլ չի մա ցավ, որ Ան նա Լե ֆեբ րը հղիացել 

էր: Ոչ էլ նա ցան կա ցավ, որ այդ մա սին հայտ նի Թո մա սին ու մի քա նի օր 

ան ց պար զա պես թո ղեց Բեյ րութն ու վե րա դար ձավ Փա րիզ: 

Այն տեղ նա տնօ րի նում էր իր կյանքն ու ֆի նան սա կան հրա շա լի դիր-
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քը, ին չը շատ էր լա վա ցել իր հո րաք րոջ` Լու իզ Լե ֆեբ րի թո ղած ժա ռան-

գու թյամբ: Հո րաք րոջ հետ Ան նան միշտ էլ ջերմ հա րա բե րու թյուն ներ էր 

պահ պա նել: Նո տա րի ըն թեր ցա նու թյու նից սկ սած` նա այլևս ոչ ոքից 

կա խում չու ներ:

Որո շեց չընդ հա տել հղիու թյու նը: Միշտ էլ երա զել էր զա վակ ու նե նա-

լու մա սին, սա կայն մինչ Թո մա սին հան դի պե լը դա նրան չէր հա ջող վել: 

Փա րի զում հղիու թյու նը կա րող էր ան նկատ ան ցնել, և որ ևէ մե կին հա շիվ 

տա լու կա րիք չէր լի նի: 

Որոշ ժա մա նակ ան ց բեռ լին ցի հայտ նի մի գոր ծա րար` Վիլ հելմ ֆոն 

Գյոտ ցը, ում ճա նա չում էր տա րի ներ ի վեր, նրան մի գրու թյուն ու ղար-

կեց՝ տե ղե կաց նե լով, որ գտն վում է Փա րի զում: Ա՜յ քեզ ճա կա տա գիր... 

Նա ըն դու նեց ֆոն Գյոտ ցի՝ միասին ընթ րե լու հրա վե րը՝ Գեր մա նիայի 

հյու սի սում միասին ան ցկաց րած ամառ նե րը սոսկ վեր հի շե լու պայ մա-

նով: Ֆոն Գյոտ ցը մի քա նի ամիս առաջ տե ղի ու նե ցած պա տա հա րի 

հետ ևան քով կորց րել էր կնո ջը: Եր կու օր ան ց կր կին հան դի պե ցին ու նա 

խռո վա հույզ խնդ րեց Ան նայի ձեռ քը՝ ամուս նու թյան առա ջարկ անե լով: 

Ան նա Լե ֆեբ րը կորց նե լու ոչինչ չու ներ: Խորհր դա ծե լու հա մար նրա-

նից եր կու օր ժա մա նակ խնդ րեց: Եր կու շա բաթ ան ց Ժն ևի դա տա րան-

նե րից մե կը վավերացրեց նրանց քա ղա քա ցիական ամուս նու թյու նը: Ան-

նան նրան չա սաց, որ եր կու ամս վա հղի է: Ի՞նչ էր դրա նից շա հե լու: Գու-

ցե և տղա մար դը հետ կանգ ներ առա ջար կից: Նա խընտ րե լի էին ող ջա-

խո հու թյունն ու գաղտ նի քը: Ի վեր ջո, ֆոն Գյոտ ցը սի րում էր այդ առա քի-

նու թյուն նե րը: Նա զբաղ վում էր Գեր մա նիայում ար տադր ված զեն քե րի 

վա ճառ քով: Ֆոն Գյոտ ցը հա մոզ ված էր, որ ոչ ոք իր հայ րե նա կից նե րի 

պես չի կա րող այդ պի սի զեն քեր ար տադ րել: Ռու րում՝ Էսսե նում գտն վող 

«Կ րու պի» գոր ծա րա նում, ար տադր վում էր աշ խար հի լա վա գույն պող-

պա տը, որից պատ րաստ ված յու րա քան չյուր գն դա ցիր, թն դա նոթ կամ 

հրա ցան դառ նում էր ար հես տա գոր ծա կան բարձ րո րակ նմուշ, իսկ գեր-

մա նա ցի նե րի հա մար` գրե թե ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն: Թվում էր, 

թե աշ խար հը գտն վում էր քա ղա քա կան ու բա րո յա կան անկման եզ րին: 

Մի՞ թե սպա ռա զին վե լու լա վա գույն ժա մա նա կը չէր: «Կ րու պը» վս տա-

հում էր նրա նման մարդ կանց: Ֆոն Գյոտցն էլ բարձր էր գնա հա տում 

այն ար ժա նիք նե րը, որոն ցով աչ քի էր ընկ նում իր նոր կի նը: 

Յոթ ամիս ան ց՝ 1914 թվա կա նի հու նի սին, Ան նա Լե ֆեբ րը Բա դեն-

Բա դե նում լույս աշ խարհ բե րեց իր որ դուն` Լյուդ վիգ ֆոն Գյոտ ցին: 

Ամու սի նը նրան մի սքան չե լի զմ րուխ տա կուռ ոս կյա վզ նոց նվի րեց: 
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10. ՄԵՔ ՔԱ ԵՎ ՄԵ ԴԻ ՆԱ
 ՄԱՅԻՍ, 1914թ.

 

Շարժիչային առա գաս տա նա վով ուղ ևո րու թյու նը Բեյ րու թից մինչև 

Ջեդ դա տևեց եր կու շա բաթ: Մինչև Պորտ Սայիդ Մի ջերկ րա կա ն ծովի 

վրա ու ժեղ փո թո րիկ ներ եղան, իսկ հե տո եղա նա կը կտ րուկ փոխ վեց: 

Կար միր ծո վը նման էր փայ լեց ված ար ծա թե հայե լու, որը միայն բեկ-

վում էր նրանց ու ղեկ ցող դել ֆին նե րի՝ հա ճա խա կի կա տար վող ցատ-

կե րով: Թո մա սը հե ռա դի տա կով ու նո թա տետ րով նս տած էր տախ-

տա կա մա ծի ստ վե րոտ կող մում: Զար ման քով նկա տեց, թե ինչ պես էր 

«Ս տավ րո սը» ակո սում ծո վի հան դարտ ջրե րը, որոն ցում տե սա նե լի էին 

բազ մա թիվ կրիաներ: Ճայե րը, ձկն կուլ նե րը, ան գամ նրանց միացած մի 

հա վա լուսա ն, օդում ծփա լով, հետ ևում էին նա վին: Հեռ վում Արա բիայի 

ափը հա զիվ մի ոս կե զօծ գիծ էր, որը ծո վի մուգ կա պույ տը բա ժա նում էր 

երկն քի փի րու զից: Միայն լս վում էին կայ մե րի ու առա գաս տա փայ տե րի 

ճռճ ռո ցը, շար ժի չի թու լա ցած ու խուլ աղ մու կը, ժա մա նակ առ ժա մա նակ՝ 

առա գաստ նե րի շա ռա չյունն ու ճայե րի սուր ծղր տոց նե րը:

Թո մա սը սի րում էր ծո վը, սո վոր էր նաև վատ եղա նա կին, ալե կո ծու-

թյա նը, Լա Ման շի ջրանց քի պող պա տե մոխ րա գույն ջրե րին, ցր տին: 

Այդ փոր ձու թյու նը նրա հա մար մի նոր զգա ցո ղու թյուն էր, նրա պատ-

կե րաց մամբ` բա ցա հայ տող: «Ս տավ րո սը» երեք կայմ ու նե ցող առա-

գաս տա նավ էր, որը վե րա փո խել էին՝ վրան հար մա րեց նե լով շո գու մի 

շար ժիչ: Նրա նից դուրս եկող մոխ րա գույն ծխի քու լան կեղ տո տում էր 

կար կատ ված առա գաստ նե րը և արագ տար րա լուծ վում օդում: Ծո վում 

շո գը տա նե լի էր, ան գամ ինչ -որ պահ ստ վե րում կա րե լի էր թեթև տաք 

շոր հագ նել: Տա րած վել էր խե ժի, ներ կի ու սե լիտ րայի խառ նուր դի հո տը, 

որը, սա կայն, Թո մա սին չէր ան հանգս տաց նում: Ավ գուս տուս Նյու մա նը 

փակ վել էր իր նա վախ ցի կում՝ կա տա րե լով իր գրա ռում նե րը և կազ մե լով 

այն խառ նի խուռն հաշ վետ վու թյու նը, որը վե րա դար ձին պետք է ու ղար-

կեր Կա հի րե:

Ինչ վե րա բե րում էր Հի մա դա էֆեն դուն, ապա ծովն ան բա րեն պաստ 

էր նրա հա մար. Բեյ րու թում նավ նս տե լուց սկ սած սրտ խառ նոց ու ներ և 

դուրս չէր գա լիս իր նա վախ ցից, որ պես զի իրեն այդ վի ճա կում չտես նեին: 

Նա այն մարդ կան ցից էր, ով քեր շատ էին հետ ևում իրենց ար տա քի նին 

ու ան հա տա կա նու թյա նը և չէին ու զում հայտն վել ծի ծա ղե լի վի ճա կում:

Մայի սի մե կին թեթև քա մու ու ղեկ ցու թյամբ, որը փչում էր ցա մա քից՝ 

բե րե լով անա պա տի կի զիչ օդը, հա սան Ջեդ դա: Նա վա հան գիս տը լեփ-
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լե ցուն էր մա զու թով ներծծ ված նա վակ նե րով, արա բա կան առա գաս տա-

նա վե րով, ձկ նոր սա կան նա վակ նե րով, մա կույկ նե րով, որոնք անընդ-

հատ հետ ու առաջ էին շարժ վում: Մթ նում էր, ու մայր մտ նող ար ևի վառ 

կար միր ար տա ցո լան քը վար դա գույն երանգ էր տա լիս մարդ կանց սպի-

տակ հա գուստ նե րին, ով քեր պտտ վում էին, գնում-գա լիս նա վա կա յա նով 

ու պա հեստ նե րով, որ տեղ տե ղա կայ ված էր ձկան շու կան: 

Թո մա սը մտա ծեց, որ այդ պա հը մո գա կան է՝ ժա մա նա կից դուրս մի-

ջա վայ րով, ին չին ան հա րիր էին մի միայն փայ տյա բարձր ամ րու թյուն-

նե րը, որոնց վրա հո ղով լց ված պար կեր էին` գն դա ցիր նե րը պա հե լու 

հա մար: Ծո վա բե րա նի եր կու կող մե րում տե ղադր ված էին պրու սա կան 

մե կա կան գն դա ցիր ներ, որոնք պաշտ պա նում էին նա վա հան գիս տը: 

Թուր քե րը չէին ցան կա նում անակն կալ ներ և մի ջոց ներ էին ձեռք առել 

դրան ցից խու սա փե լու հա մար: Մի քա նի բեռն ված ուղ տեր մտ նում էին 

նա վա հան գիստ: Թո մասն ափ սո սաց, որ Լոն դո նից դեռ չէին ու ղար կել 

իր պատ վի րած լու սան կար չա կան նոր ապա րա տը: Թեև ին քը ցա վում 

էր, որ օբյեկ տի վը գեր մա նա կան էր, բայց այն տեխ նի կայի մի իս կա կան 

հրա շա լիք էր՝ մե կու կես դյույ մա նոց` թեք քա ռա կու սի ֆո տո սա լիկ նե րով, 

և իդեալա կան այն պի սի տե ղանք ներ լու սան կա րե լու հա մար, ինչ պի սիք 

էին Բաալ բեկն ու Պալ մի րան: Երբ նա մտա բե րում էր այդ վայ րե րում 

ապ րած իր եր ջա նիկ պա հե րը, սիր տը ցա վից կծկ վում էր, իսկ աչ քե րը` 

խո նա վա նում: Ան նա Լե ֆեբ րը վեր ջին ամիս նե րին նրա հետ քն քուշ ու 

նուրբ էր եղել, սա կայն չէր կա րո ղա ցել փո խա րի նել Կա րո լի նին, ով շա-

րու նա կում էր գի շեր-ցե րեկ զբա ղեց նել Թո մա սի կյան քը: Ին քը պետք է 

շա րու նա կի նրա և Էթե լի որո նում նե րը: 

Ջեդ դա յում նա վից իջ նե լուց հե տո թեև գտն վում էին ափին, Թո-

մա սը, սա կայն, զգաց, որ շո գը գրե թե ան տա նե լի է. շատ ավե լի վատ, 

քան ամ ռան ամե նա շոգ օրը Սի րիայի կամ Մի ջա գետ քի խոր քում: Մինչ 

նրանք ձիերով գնում էին Բահ րահ՝ Ջեդ դային մոտ և Մեք քա տա նող ճա-

նա պար հին գտն վող մի բնա կա վայր, նա մտա ծեց, որ եթե Ավ գուս տուս 

Նյու մա նի նման ֆի զի կա պես ավե լի թույլ ու ավե լի տա րի քով մեկն ի վի-

ճա կի է տա նել այդ շո գը, ապա ին քը չի կա րող հանձն վել ու գո չել՝ «Այլևս 

չեմ կա րող»: Այդ ժայ ռոտ երկ րում, որ տեղ մեր թընդ մերթ հան դի պում էին 

ոս կե զօծ ման րա գույն ավա զե վիթ խա րի բլուր ներ, որոնք քա մին այս տե-

ղից այն տեղ էր քշում, որոն ցում խր վում էին ձիերի սմ բակ նե րը, ըն դա մե-

նը մի քա նի հա րյուր ար մա վե նի նե րով օա զիսն անա պա տը դրախտ էր 

դարձ նում: Դա մի վայր էր, որ տեղ գո յատ ևե լը վե րած վում էր ամե նօ րյա 

պայ քա րի: 
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Հան դի պե ցին շե րի ֆի ան ձնա կան քար տու ղա րին, ով նրանց դի մա վո-

րե լու հա մար քա ղա քից հինգ մղոն դուրս էր եկել: Նրա շքախմ բում կա-

տա ղի ար տա քի նով հի սուն բեդ վին ներ էին՝ բո լորն էլ ձի հե ծած: Այդ պի-

սի պատ կեր գու ցե կա րե լի էր տես նել միայն մեկ կամ հա զար դար առաջ: 

Շատ քիչ բա ներ էին վկա յում XX դա րի մա սին. թերևս հե ռա դի տակ նե րը, 

որոնք կախ ված էին Թո մա սի պա րա նո ցից, կամ այն ատր ճա նակ նե րը, 

որոնք իրենց պա տյան նե րով ամ րաց ված էին հե ծյալ նե րի գո տուց: 

Երբ հա սան Մեք քայի շե րի ֆի՝ Հու սեյն իբն Ալու` Բահ րա հի մոտ 

գտնվող պա լատ, Թո մա սը ցնց վեց: Շե րի ֆին ճա նա չում էին նաև որ պես 

Հու սեյն Հա շե մի թի: Պա լա տը մի շի նու թյուն էր, որը գրե թե չէր տար բեր-

վում մո տա կա կա ռույց նե րից: Այն ու ներ չթրծ ված աղյու սե պա տե րով 

բարձր ցան կա պատ ներ՝ կրով սպի տա կեց ված, որոնք փակ էին պա հում 

այ գի նե րը: Նրանց սպա սում էին եր կու սու դան ցի սևա մորթ ներ, ով քեր 

կրում էին կեռ թրեր ու շատ եր կար հրա ցան ներ: Նրանք հյու րե րի առջև 

բա ցե ցին դար պաս նե րը՝ առանց մի բառ ար տա սա նե լու և առանց նրանց 

վրա նայե լու:

Նրանց ու ղեկ ցե ցին ար մա վե նի նե րի պու րա կի մի ջով, որոնց ներ քո 

աճում էին հո տա վետ բույ սեր: Բյու րե ղյա մա քուր ջրով մի առ վակ էր 

հո սում, որն իր կար կա չա հոս ձայ նով աս տի ճա նա բար ավե լի ցածր մա-

կար դա կի վրա էր թափ վում՝ մեղ մաց նե լով մի ջօ րեի կի զիչ շո գը: 

Մտան մի ըն դար ձակ նա խաս րահ, որի՝ կրով սպի տա կեց ված պա-

տե րը զար դա րում էին տար բեր տե սա կի հրա ցան ներ և մի քա նի տոհ մա-

կան կաշ վե հին վա հան ներ: Հա տա կը կա վե ան հա մա չափ սա լիկ նե րից 

էր պատ ված, առաս տա ղը` բարձր, կա ռուց ված մուգ փայ տի տախ տակ-

նե րով: Նա խաս րա հի ողջ ճո խու թյու նը մի քա նի հին, մաշ ված ու գու նա-

թափ գոր գեր էին և գեղջ կա կան, փո րագր ված ոտ քե րով մի սե ղան, որի 

վրա դր ված էր պղն ձե կրա կա կալ: Թո մա սը ներս մտավ հար գան քի զգա-

ցո ղու թյամբ՝ հի շե լով, թե մա նուկ ժա մա նակ ինչ պես էր գնում Օքս ֆոր դի 

մա տուռ: Տի րում էր լուռ, խորհր դա վոր մթ նո լորտ, քան զի ամեն ինչ զուսպ 

էր ու հա սա րակ: 

Ոտ քի վրա սպա սե ցին նա խաս րա հում, մինչ մի սևա մորթ սպա սա վոր 

երեք ան գամ ափերն իրար զար կեց, և մտավ ցած րա հա սակ, հի սու նին 

մոտ մի տղա մարդ՝ սպի տա կա մաշկ, թեև ար ևա հար, ցից-ցից մո րու քով, 

գլ խին՝ շե րի ֆի գլ խարկ: Հու սեյնն էր, ով ժպ տաց Ավ գուս տուս Նյու մա-

նին, մո տե ցավ նրան ու ձեռ քը սեղ մեց վա ղե մի ծա նո թի պես.

- Աստ ված ողոր մած է, պա րո՛ն Նյու ման: Վեր ջին ան գամ իրար տե-

սել ենք Ստամ բու լում: Այն ժա մա նակ ես անուղ ղա կի իմաս տով, ան-
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շուշտ, սուլ թա նի գե րին էի… Ո՜նց է ան ցնում ժա մա նա կը:

- Լավ եմ հի շում այդ օրը, Ձե՛րդ գե րա զան ցու թյուն: Պա տիվ ու նեմ 

Ձեզ ներ կա յաց նե լու բա րե կա միս ու հայ րե նակ ցիս` Թո մաս Հար դին գին՝ 

Օքս ֆոր դի պրո ֆե սոր և հնա գետ, սի րա հար ված Լևան տին:

 Շե րիֆ Հու սեյնը սեղ մեց Թո մա սի ձեռ քը՝ արա բե րեն ասե լով. 

- Աստ ված գթա ռատ է, պա րո՛ն Հար դինգ: Տե ղյակ եմ Ձեր ըն տա նի քի 

հետ կա տար վա ծին: Աղո թում ենք, որ Դուք գտ նեք նրանց: Ձեր՝ իմ տուն 

գա լը թող բա րի լի նի, ինչ պես և իմ սի րե լի բա րե կամ Հի մա դա էֆեն դիինը: 

Հի մա ես ձեզ կխնդ րեմ, որ ան ցնենք հա վա քույ թի սրահ, որ տեղ ձեզ են 

սպա սում իմ ան վա նի հա մա խոհ նե րը և իմ զա վակ նե րը: Նրանք պետք է 

տե ղյակ լի նեն մեր խո սակ ցու թյա նը: 

Այդ մար դը, ում մա սին այն քան խո սում էին Անգ լիայում, մագ նի-

սա կա նու թյուն էր սփ ռում: Նրա հետ ևից մտան մի սրահ, որ տեղ միակ 

զար դը Ղու րա նի առա ջին տո ղերն էին՝ սև ֆո նի վրա ոս կե զօծ տա ռե րով 

գրված, եր կու կող մում՝ եր կու խաչ ված թուր: Արաբ նե րի մի խումբ` եր կար 

ու սև տու նի կա նե րով՝ սն դու սի ոս կե թել լայն երիզ նե րով, փամփշ տա կալ-

նե ր կրող գո տի նե րով, որոն ցից կախ ված էին դրոշմ վածք նե րով պատ-

ված կաշ վե պա տյան նե րով եր կար թրեր, հե տաքրք րու թյամբ զն նում էին 

նրանց: Հու սեյնը սկ սեց ներ կա յաց նել նրանց՝ նախ և առաջ սկ սե լով իր 

որ դի նե րից` իշ խան Ֆայ սա լից՝ դեռ երի տա սարդ, նի հար, խո րունկ աչ-

քե րով, նրա կող քին Աբ դուլ լան էր, ով իրեն փոքր-ինչ հե ռու էր պա հում, և 

եր րոր դը՝ Ալին` թերևս ան հան գիստ այն մտ քից, թե այդ հան դիպ ման ըն-

թաց քում որն է իր անե լի քը: Հե տո ներ կա յաց րեց ան վա նի հա մա խոհ նե-

րին` սկ սած ամե նա բարձ րա կար գից: Նրանք, ի նշան ող ջույ նի, թեթևա-

կի խո նար հում էին գլուխ նե րը՝ արա բե րեն ինչ -որ ան հաս կա նա լի բա ռեր 

շշն ջա լով:

Նս տե ցին սպա հա նյան մի հին գոր գի վրա: Խն կի թեթ ևա կի բույր էր 

զգաց վում: Չնա յած դր սում շոգ էր, սա կայն սրա հում ջեր մաս տի ճա նը 

տա նե լի էր, շատ ավե լի զով: Թո մա սը տեղ զբա ղեց րեց Նյու մա նի և Հի-

մա դայի մեջ տե ղում ու սկ սեց ու շադ րու թյամբ լսել: 

- Աստ ծո անու նից ձեզ բա րի գա լուստ հա շե միթ նե րի տուն: Ինչ պես 

գի տեք, մեր տոհ մը հաս նում է մինչև Մար գա րե: Աստ ված նրան դրել է 

իր կող քին: Շե րի ֆի կո չու մը, որը նաև Մեք քայի պա հա պա նի կո չումն է, 

ինձ տր վել է արյամբ, քան զի այդ պես է կա մե ցել ամե նա զոր Աստ ված: 

Կյան քիս տաս նութ տա րին ան ց եմ կաց րել Ստամ բու լում, մինչև որ սուլ-

թան Աբ դուլ Հա միդն ինձ ազա տու թյուն տվեց` ինձ վե րա դարձ նե լով կա-

ռա վա րե լու իմ իրա վունք նե րը: Հի մա կր կին այն տե ղում եմ, որ իրա վամբ 
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պատ կա նում է ինձ և իմ զա վակ նե րին: Ֆայ սա լը թուր քա կան խորհր դա-

րա նի ան դամ է, իսկ Աբ դուլ լան` փոխ նա խա գահ, բայց ար դեն չեն զբա-

ղեց նի այդ պաշ տոն նե րը. այդ ժա մա նա կաշր ջանն ընդ միշտ ավարտ վել 

է: Հի մա նրանք այլ նպա տակ ներ ու նեն: Աստ ված գթա ռատ է: Հեշտ չի 

եղել: Սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը ցան կա նում էր պար ծե նալ բո լոր հա վա-

տա ցյալ նե րի խա լի ֆը լի նե լու պատ վա վոր կոչ մամբ: Ինձ սխալ չմեկ նա-

բա նեք, իրա կա նում խա լի ֆը ձեր առջև է: Ես եմ Մեք քայի և Մե դի նայի, 

իս լա մի Սուրբ վայ րե րի պա հա պա նը, և այդ կո չու մը պետք է պատ կա նի 

արաբ իշ խա նին: Թուր քին` եր բեք: Նրանք տի րա ցել են մեր մշա կույ թին, 

թուր քե րեն գրում են արա բա կան այ բու բե նով, փո խե ցին իրենց հա վա-

տաքն ու ըն դու նե ցին իս լամ: Աստ ված ողոր մած է: Դա նրանց պա տիվ 

է բե րում, սա կայն նրանց չի դարձ նում արաբ ու ոչ էլ շե րիֆ: Թուր քե րը 

միշտ էլ շա հա գործել են արաբ նե րին՝ սկ սած Օս մա նի նվա ճում նե րից: 

Ո՞րն էր մեր թու լու թյու նը: Ասեմ ձեզ: Պատ մու թյան մեջ եղավ մի պահ, 

երբ արա բա կան բո լոր ցե ղերն ար շա վում էին միև նույն ուղ ղու թյամբ: Այդ 

ժա մա նակ մենք նվա ճե ցինք ողջ աշ խար հը: Հե տո կր կին ի հայտ եկան 

ցե ղային առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ մի մա սի՝ մյու սից բա ժան վե լը: Ես 

ու զում եմ վե րա դառ նալ փառ քի ժա մա նա կաշր ջա նին: Կր կին դառ նալ 

արաբ նե րի երկ րի թա գա վո րը: Թեև առա ջին հեր թին հարկ կլի նի կար-

գա վո րել այդ վա հա բի նե րի հար ցը27,- շե րիֆ Հու սեյնը խո րը հա ռա չեց,- 

թուր քե րի դեմ ըմ բոս տա նա լուս հա մար ինձ դա վա ճան չեմ հա մա րում: 

Նրանք այս տեղ եկան ու ժի մի ջո ցով և ու ժի մի ջո ցով էլ պետք է հե ռա-

նան: Կա րող եք ասել լորդ Կիտչ ենե րին, որ գու ցե կգա ժա մա նակ, երբ 

մենք դաշ նա կից ներ կլի նենք: Արաբ ներս գրե թե միշտ էլ լավ հա րա բե-

րու թյուն նե ր ենք ունեցել ան գլիացի նե րի հետ: Նվա ճե ցինք Եվ րո պայի 

մի մասն ու այն տեղ թո ղե ցինք մի կար ևոր «պատ գա մա խոս»՝ ահա վա-

սիկ ալ -Ան դա լու զը՝ դրախ տը երկ րի վրա: Շու տով կսկս վի մի նոր ժա մա-

նա կաշր ջան, երբ թուր քե րը հետ կգ նան, քիչ ժա մա նակ է դրան մնա ցել, 

սա կայն բեր քը դեռ չի հա սու նա ցել: Գի տենք, որ Հի մա դա էֆեն դու պես 

մար դիկ հար թում են ճա նա պար հը, ու դա բարձր ենք գնա հա տում: Գի-

տենք, որ այդ ճա նա պար հին շատ նա հա տակ ներ կմ նան, սա կայն, վերջ 

ի վեր ջո, մենք կու նե նանք հա տու ցում: Աստ ված գթա ռատ է և ողոր մած: 

Նրա պատ վե լի հա մա կիր նե րը մնա ցին սպա սո ղա կան վի ճա կում: 

Հու սեյնը դան դաղ խո սել էր ան գլե րեն, թեև նրան ցից մի քա նի սը հա զիվ 

էին նրան հաս կա նում: Սա կայն շե րի ֆը նրանց տերն էր, նրանց հա մերկ-

27 Խոս քն Իբն Սաու դի` սաուդ նե րի մա սին է, ով քեր, ի վեր ջո, հա սան իշ խա նու թյան, քշե ցին 
հա շե միթ նե րին և ստեղ ծե ցին Սաու դյան Արա բիան:
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րա ցին, առաջ նոր դը ու նրան պետք է կու րո րեն հետ ևեին: 

Հու սեյնը ձեռ քի բա րե կիրթ շարժ մամբ խոս քը փո խան ցեց Նյու մա-

նին, ով մինչ կսկ սեր նույն պես ան գլե րեն խո սել, թեթ ևա կի հա զաց. 

- Տե՛ր իմ Հու սեյն իբն Ալի, հա շե միթ նե րի պատ վա վոր ըն տա նի քի 

առաջ նորդ: Մեր ընդ հա նուր ու լավ բա րե կամ Հի մա դա էֆեն դին է կազ-

մա կեր պել այս հան դի պու մը, ու մենք նրան միշտ պար տա կան կլի նենք: 

Մեծ Բրի տա նիան եր կար տա րի ներ շա րու նակ պաշտ պա նել է Օս-

մանյան կայս րու թյան միաս նու թյու նը: Գու ցե և մենք սխալ վենք, սա-

կայն Դուք ող ջա խոհ և իմաս տուն ձևով ար տա հայտ վե ցիք՝ ասե լով, որ 

պտու ղը դեռ չի հա սու նա ցել: Մո տե նում են դրա մա տիկ փո փո խու թյուն-

նե րի այն ժա մա նա կաշր ջանն ու այն պա հը, երբ արաբ ներն ու բրի տա-

նա ցի նե րը պետք է մի մյանց սա տար լի նեն: Օս մա նյան կայս րու թյու նը 

շատ է բա րե կա մա ցել ավստ րիացի նե րի ու պրու սա ցի նե րի հետ, ու եթե 

շատ հեն վի նրանց վրա, ի վեր ջո կտա պալ վի: Նույ նը չի լի նի արաբ նե րի 

հետ: Փո խա դարձ բա րե կա մա կան զգա ցում կա արաբ նե րի ու մեր միջև, 

և այս հան դի պու մը, ան շուշտ, դրա վառ ապա ցույցն է: Այս տեղ գտն վե-

լով՝ մենք խո սում ենք միան գա մայն ան կեղծ՝ մի մյանց ան կաս կած բա-

րե կամ հա մա րե լով: Նույն բա նը չէր լի նի, եթե թուր քե րի հետ խո սեինք: 

Նրանք շա րու նա կում են բռ նա նալ ձեզ վրա, եր բեք ձեզ չեն վե րա բե րել 

որ պես հա վա սա րը հա վա սա րի, նրանց հա մար դուք ըն դա մե նը «դհիմ-

մի ներ» եք, թե կուզ նրանց չափ կամ ավե լի հա վա տա ցյալ լի նեք: Մենք 

այս տեղ ենք, որ ձեզ հա վաս տիաց նենք, որ Մեծ Բրի տա նիան կլի նի ձեր 

բա րե կամն ու դաշ նա կի ցը: Մենք ո՛չ հո ղային տա րածք նե րի, ո՛չ նվա-

ճում նե րի ակն կա լիք ու նենք, ո՛չ էլ ցան կա նում ենք բռ նա նալ արաբ նե րի 

կամ քի վրա: Երբ մեր կա րի քը զգաք, կան չե՛ք մեզ, կգանք: Դուք հի շե ցիք 

լորդ Կիտչենե րին, ով ոչ թե իս լա մի դեմ է պայ քա րել, այլ կեղծ մար գա-

րեի28: Մենք, ահա, ձեր առջև՝ Կար միր ծո վի մյուս ափին, կանգ նած ենք, 

երբ մեզ ձայն տաք, ձեզ օգ նու թյան կհաս նենք: 

Շե րիֆ Հու սեյնը բարձ րաց րեց իր աջ ձեռ քը` գլ խով հա մա ձայ նու-

թյան նշան անե լով:

- Աստ ված իմ, Դուք շատ պեր ճա խոս մարդ եք, Ավ գուս տո՛ւս Նյու-

ման,- այդ եր կու տղա մար դիկ իրար գի տեին տա րի ներ ի վեր, իրար հետ 

շատ մտեր միկ էին ու փո խա դարձ մեծ հա մակ րան քով լցված,- դեռ հի-

շում եմ, թե ինչ պես մեզ ներ կա յաց րին Բարձր դռան պա լա տում: Այն ժա-

մա նակ Դուք Մեծ Բրի տա նիայի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչն էիք: Հի մա էլ 

28 Խոսքն էլ-Մահ դիի մա սին է, ում Օմ դուր մա նի մոտ 1898 թվա կա նին բրի տա նա ցի նե րը, 
լորդ Կիտ չե նե րի գլ խա վո րու թյամբ, պար տու թյան են մատ նել:
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նույնն եք… ըն դու նակ եք հա մո զել ցան կա ցած մար դու: Ի սեր Աստ ծո, 

Դուք երբ ևէ իմ ճա նա չած ան գլիացի նե րից ամե նաանգ լիացին եք: 

- Այո՛, իմ պա րո՛ն: Իմ ողջ հար գան քով հան դերձ` Դուք երբ ևէ իմ տե-

սած ամե նաա րաբ և ամե նավճ ռա կան շե րիֆն եք: 

Ի նշան բա րե կա մու թյան՝ եր կու սով լայն ժպ տա ցին: Բո լոր պատ վե-

լի ներն էլ, զգա լով հա մակ րան քի մթ նո լոր տը, նույն բանն արե ցին: Այդ 

ժա մա նակ Հու սեյնը խոս ք ասելու հնարավորություն տվեց Հի մա դա 

էֆեն դուն՝ այն մար դուն, ով կազ մա կեր պել էր այդ հան դի պու մը:

Հի մա դան ավե լի զուսպ էր ու չա փա վոր, նրա հա մար դժ վար էր 

սկսել իր ելույ թը: Այ դու հան դերձ, նա իմա ցու թյան տեր մարդ էր՝ առկա 

իրավիճակի վերաբերյալ ման րա մասն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու ըն-

դու նակ: Նա ներ կա յաց նում էր առա ջին շար ժում նե րը, մինչ այդ գաղտ-

նի արա բա կան ընդ դի մու թյա նը:

Թուր քա կան եր կա թյա ոս տի կա նու թյունն աչա լուրջ հետ ևում էր 

առաջ նորդ նե րին՝ գի տակ ցե լով, որ եթե նրանց ձեռ քից բաց թող նի, ապա 

բո ղո քի ալի քը, որը գնա լով մե ծա նում էր, կտա պա լի կայս րու թյու նը: Հի-

մա դան թար թեց աչ քե րը: Բա վա կան էր, որ նրա ասած նե րից ինչ -որ բան 

հաս ներ թուր քե րին, նրան՝ որ պես դա վա ճա նի կա խա ղան կհա նեին: Այ-

նո ւա մե նայ նիվ, նա խո սեց վճ ռա կան ձայ նով. 

- Տե՛ր իմ: Աստ ված ողոր մած է, և մեզ թույլ է տվել ան հրա ժեշտ պա-

հին հաս նել մինչև այս տեղ: Դա վա ճան է նա, ով գոր ծում է իր իդեալ նե-

րի դեմ, իր մեր ձա վոր նե րի դեմ, իր ժո ղովր դի դեմ: Մենք, ընդ հա կա ռա կը, 

հայ րե նա սեր ենք, թեև չու նենք մեկ ընդ հա նուր հայ րե նիք: Ես ինձ հա մա-

րում եմ Սպի տակ լե ռան որ դի: Իմ եր կի րը Լեռ նային Լի բա նանն է: Դուք 

Հիջա զի շե րիֆն եք՝ մինչև Եմեն: Շատ հնա րա վոր է, որ շու տով դառ նաք 

արաբ նե րի թա գա վոր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այն, ինչ մենք հի մա սկ սում ենք 

միասին կի սել, մեր ընդ հա նուր գա ղա փարն է` «Նահ դան»՝ մշա կու թային 

ու գա ղա փա րա կան վե րած նուն դը, որն ըն դա մե նը մեկ սե րունդ առաջ է ի 

հայտ եկել արաբ ժո ղո վուրդ նե րի շր ջա նում: Պետք է ասեմ ձեզ, որ մենք 

ոչ թե կապ ված ենք Օս մա նյան կայսրու թյա նը, այլ նրանց կող մից են-

թարկ ված ենք բռ նու թյան: Դա նույնն է, ինչ կա տար վում այդ կայս րու-

թյան մաս կազ մող այլ ազ գե րի` հայե րի, Փոքր Ասիայի հույ նե րի, մա րոն-

նե րի, դրուզ նե րի, հրեանե րի և բո լոր արաբ նե րի՝ թե՛ Սի րիայի և Հի ջա զի, 

թե՛ բեդ վին նե րի կամ սուն նի, շիա ների կամ ալա վի նե րի քա ղաք նե րի բնա-

կիչ նե րի հետ: Թուր քե րը գի տեն այդ մա սին, և նրանց հա մար ան տա նե լի 

է, որ այս քան ժա մա նակ չեն կա րո ղա ցել այդ ազ գե րի հետ հաս նել գո նե 

նվա զա գույն փոխըմբռնման: Մենք չենք ու զում, որ մեզ ճա նա չեն ո՛չ այդ 
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կեղծ խա լի ֆով, ո՛չ էլ ներ կայիս «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյամբ: Մեր, 

ինչ պես նաև ձեր կար ծի քով՝ Դա մաս կո սի և Մե դի նայի միջև այդ եր կա-

թու ղին իրա կա նում իս կա կան սուր է` ուղղ ված արա բա կան աշ խար հի 

սր տին: Տե՛ր իմ, Փա րի զում կա յա ցած արա բա կան աշ խար հի հա մա ժո-

ղո վում պարզ դար ձավ, որ չնա յած վայ րագ հե տապն դում նե րին` այլևս 

ոչինչ և ոչ ոք չի կա րող մեզ հետ պա հել մեր ձգ տում ներն իրա կա նաց նե-

լուց: Հի մա խա մա ճիկ սուլ թան Մեհ մետ V-ը՝ որ պես խա լիֆ, ղե կա վա րող 

կու սակ ցու թյան աջակ ցու թյամբ փոր ձում է շար ժել արաբ մու սուլ ման նե-

րի սիր տը և նրանց հրահ րել օս ման նե րին ընդ դի մա ցող նե րի դեմ: Իրենց 

թու լու թյու նը նրանք փոր ձում են փո խա րի նել սր բա զան պա տե րազ մով՝ 

ջի հա դով, նրանց դեմ, ով քեր կհ րա ժար վեն իրենց կա մա կա տար նե րը լի-

նե լուց, սա կայն այդ ռազ մա վա րու թյունն ի սկզ բա նե դա տա պարտ ված է 

ձա խող ման: Եվ մի՛ հա վա տա ցե՛ք այն գա ղա փար նե րին, որոն ցով թուր-

քա կան կա ռա վա րու թյու նը փոր ձում է հա մա կել արաբ առաջ նորդ նե-

րին: Նրանք ասում են, որ հար կա վոր է հետևել Ավստ րո-հուն գա րա կան 

կայս րու թյան օրի նա կին և հիմ նել օս մա նա-ա րա բա կան կայս րու թյուն: 

Դրանք թու լու թյան ակն հայտ նշան ներ են, կա մաց-կա մաց ար նա քամ 

եղող մա հա մերձ կեն դա նու վեր ջին խռխ ռոց ներ: Եկել ենք այս տեղ Ձեր 

հրա վե րով, որ պես զի Դուք եր կու հար ցում հա մոզ ված լի նեք: Արաբ նե րը՝ 

մու սուլ ման, թե քրիս տո նյա, ալա վի, թե դրուզ, մի մար դու պես կհետևեն 

Ձեր կո չին: Անգ լիայի կա ռա վա րու թյան և Նո րին գե րա զան ցու թյուն թա-

գա վո րի ներ կա յա ցու ցիչ մե ծար գո Ավ գուս տուս Նյու մա նը Ձեզ նույ նը 

կա սի: 

- Շնոր հա կա լու թյուն, սի րե լի՛ Հի մա դա,- Նյու մա նը շատ լուրջ էր: 

- Ձե՛րդ մե ծու թյուն,- այդ մե ծա րան քով Նյու մանն առա ջին ան գամ 

էր դի մում շե րիֆ Հու սեյն իբն Ալուն, ով շոյ վեց հա ճույ քից ու հպար տու-

թյու նից,- պա տիվ ու նեմ պաշ տո նա պես Ձեզ փո խան ցե լու Անգ լիայի թա-

գա վո րի ան ձնա կան և կա ռա վա րու թյան ող ջույ նը: Մեծ Բրի տա նիան 

պաշ տո նա պես խոս տա նում է սա տա րել Ձեր՝ արաբ նե րի թա գա վոր 

դառնալու և արա բա կան թա գա վո րու թյուն ստեղ ծե լու ձգ տում նե րին: Նո-

րից կրկ նում եմ, որ մենք՝ բրի տա նա ցի ներս, չենք ցան կա նում ո՛չ հո ղա-

տա րածք ներ և ո՛չ էլ շա հույթ, միայն ու զում ենք ապա հո վել փո խա դարձ 

աջակ ցու թյուն: Մենք հա վա տա րիմ կլի նենք արաբ ժո ղովր դին և հու սով 

ենք, որ Ձեր կող մից էլ դա փո խա դարձ կլի նի: Մո տե նում են դժ վա րին 

ժա մա նակ ներ, ու ինչ պես Ձեզ հայտ նի դար ձավ Փա րի զի հա մա ժո ղո վից 

հե տո, ան գլիացի ներն ու ֆրան սիացի նե րը արա բա կան հար ցի լուծ ման 

հա մար կտ րա մադ րեն իրենց լիակա տար ու ան կողմ նա կալ օգ նու թյու նը: 
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Հուզ ված Հու սեյն իբն Ալին գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց, տե-

ղից վեր կա ցավ, ան ցավ գոր գի վրայով և սեղ մեց Ավ գուս տուս Նյու մա նի 

ձեռ քը ու գր կեց նրան: Նույնն արեց նաև Թո մաս Հար դին գի հետ: Այդ 

մի ջո ցին բո լո րը տե ղից վեր կա ցան: 

Ավե լի ուշ, երբ մութն ըն կել էր, շե րիֆ Հու սեյնը նրանց ընթ րի քով 

հյու րա սի րեց. տաս ներ կու կաթ նա կեր գառ ներ, որոնք հո տա վետ հա-

մե մունք նե րով եփ վել էին բա կում` պա տե րից մե կի մոտ հար մա րեց ված 

եր կա թե ճա ղե րի վրա՝ տա կը շի կա ցած ածուխ ներ: Մի քա նի սու դան ցի 

ստ րուկ ներ զբաղ վում էին այդ գոր ծով, իսկ նրանք, ով քեր չէին մաս նակ-

ցել հան դիպ մա նը, բայց հրա վիր ված էին ընթ րի քին, խո սում էին առօ րյա 

խն դիր նե րից: 

Այդ ամե նը կա տար վում էր հենց թուր քե րի քթի տակ: Մեք քայի և Մե-

դի նայի կա ռա վա րիչն իրա զեկ ված էր բո լոր ան ցու դար ձե րից: Շատ հա-

վա նա կան էր, որ թուր քերն իմա նային այդ հան դիպ ման մա սին: Ի դեպ, 

ուղ ևո րու թյան ըն թաց քում Նյու մանն այդ մա սին Թո մա սին նա խազ գու-

շաց րել էր. «Թուր քե րը հա վա տա ցած են, որ ջի հադ հրահ րե լու ռազ մա-

վա րու թյունն իրենց կփր կի. դա նրանց կող մից մի սար սա փե լի սխալ մունք 

է: Այ դու հան դերձ, անա պա տի խոր քում ապ րող արաբ նե րի հա մար թե՛ 

ավստ րիացին ու գեր մա նա ցին, թե՛ ֆրան սիացին ու ան գլիացին նույնն 

են. բո լորն էլ քրիս տո նյա ներ են: Բա ցի դրա նից՝ այ սօր մի անգլիական 

նավ կա Ջեդ դայի դի մաց կանգ նած, ու բա վա կա նին մե ծա թիվ նա վաս-

տի ներ մա կույկ նե րով գնում են ու գա լիս: Թուրքերը շփո թա հար են, չեն 

հաս կա նում, թե ինչ է կա տար վում: Կար ծում են, թե Հու սեյնը Ջեդ դա յում 

է և ոչ թե այս տեղ: Թուր քե րը կաս կա ծա միտ են, իսկ արաբ նե րը` խո րա-

մանկ: Շու տով կեր ևա»: 

Նավ վե րա դար ձան լու սա բա ցին՝ ճա նա պար հի մի մեծ հատ վածն 

ան ցնե լով որոշ պատ վե լի նե րի ուղեկ ցու թյամբ: Լիալուս նի լույ սը, ինչ-

պես նաև ու ղե կից նե րի ներ կա յու թյունն ավե լի քան բա վա րար էին ճա-

նա պար հից չշեղ վե լու, իսկ ժա մը՝ պա տեհ պահ` ան նկատ ան ցնե լու հա-

մար: Որոշ ժա մա նակ ան ց խում բը բա ժան վեց, իսկ քիչ հե տո բա ժան վեց 

նաև այն խում բը, որ տեղ Նյու մանն ու Թո մասն էին: Լու սի նը լու սա վո-

րում էր չո րա ցած վտա կի հու նը, իսկ ու ղեկ ցող նե րը նրանց առաջ նոր դում 

էին Ջեդ դա տա նող հա րա վար ևե լյան ուղ ղու թյամբ, սա կայն երեք մղոն 

առաջ՝ նախ քան այն տեղ հաս նե լը, ճա նա պար հից շեղ վե ցին դե պի ափ, 

որ տեղ նրանց սպա սում էր մի մա կույկ: Ջեր մո րեն մի մյանց հրա ժեշտ 

տվե ցին ու տե ղա վոր վե ցին մա կույ կում: Կես մղո նից մի քիչ ավե լի հե ռա-

վո րու թյան վրա՝ լուս նի լույ սով ողող ված շատ հան դարտ ծո վում, եր ևում 

էր «Ս տավ րո սը»՝ խա րիսխ գցած:
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Քսան րո պե ան ց Թո մա սը թեթ ևու թյամբ մեկն վեց նեղ ներք նա կի վրա, 

որը գց ված էր նա վա կո ղին մոտ՝ ծած կի տակ: Այդ մի ջո ցին առա գաս տա-

նա վը գոր ծի դրեց շար ժի չը, բա րեն պաստ քա մու հույ սով հնա րա վո րինս 

բարձ րաց րեց առա գաս տը և ուղ ղու թյուն վերց րեց դե պի Պորտ Սայիդ: 

Նյու մա նը նրան ասել էր, որ այդ տեղ եր կու սով իջ նե լու են և ուղ ևոր վե լու 

Կա հի րե, իսկ Հի մա դա էֆեն դին շա րու նա կե լու է իր ուղ ևո րու թյու նը դե պի 

Բեյ րութ: Թո մա սին ոչինչ չէր խան գա րում, որ միանար Նյու մա նին: 

Տախ տա կա մա ծին մեկն ված՝ նա դի տում էր աստ ղե րը, որոնք երկնքի 

այդ հատ վա ծում առա վել քան շող շո ղուն էին: Դա հս կա յա կան մի տե-

սա րան էր. եր կին քը կար ծես մի վիթ խա րի գմ բեթ լի ներ՝ ծակծկ ված 

ան թիվ, ան հա մար լու սա տու նե րով, մա նա վանդ որ Կար միր ծո վում ու 

շրջա կայ քում ոչ մի լույս չէր նշ մար վում: Իր եր թու ղին գտ նե լու հա մար 

նա վա վա րը պետք է հետ ևեր Բևե ռային աստ ղին: Կողմ նո րոշ վե լու այդ 

հնա գույն եղա նա կը քա ջա րի նա վաս տի նե րի հա մար շատ ավե լի հու սա-

լի էր, քան նա վի կողմ նա ցույ ցը: Հե տո նա քնեց, իսկ ան խոնջ Ավ գուս-

տուս Նյու մա նը ներք ևում՝ նեղ լիկ նա վախ ցում, զբաղ ված էր՝ գրե լով իր 

հաշ վետ վու թյուն նե րը:

Շատ շուտ լու սա ցավ: Ժա մը հինգն ան ց կե սին արե գակն ար դեն 

երևաց հո րի զո նում: Նրա ծա գե լուն զու գա հեռ՝ այն պի սի լու սա վո րու-

թյուն տա րած վեց, որ ստի պում էր կո պե րը կի սա բաց պա հել: Ամեն ինչ 

խա ղաղ էր՝ բա ցի մի խումբ ձկն կուլ նե րից, որոնք չորս, թե հինգ ոտ նա-

չափ բարձ րու թյան վրա՝ նրանց գլ խա վեր ևով, թռ չում էին դե պի արև-

մուտք` արագ թա փա հա րե լով թևե րը: 

Ե րեք տղա մարդ կան ցով նա խա ճա շե ցին ծած կի ներքո: Թվում էր՝ 

Ավ գուս տու սը գոհ էր հան դիպ ման ար դյունք նե րից: Մինչ դեռ Հի մա դայի 

դեմ քի ժպի տը սառն էր: Թո մասն այդ պա հին մտա ծում էր այն մա սին, 

թե կր կին գր կե լու է արդյոք Կա րո լի նին և Էթե լին: Եր բեք չէր էլ կա րո ղա-

նում պատ կե րաց նել այն աղջ նա կին կամ ման չու կին, որ պետք է ծն ված 

լի ներ: Սևա մաղ ձու թյու նը նրան պա տում էր այն պա հե րին, երբ ինքն 

ավե լի եր ջա նիկ էր: Այդ ժա մա նակ նա գետ նա հար էր. չգի տեր, թե ինչ 

պետք է անի: Կար ծում էր, որ շատ եսա սեր է, երբ փոր ձում էր ու րա խա-

նալ այն պա հե րով, որոնք նա ապ րում էր այդ հրա շա լի ծո վում` Արա-

բիայի վառ ար ևի ներ քո: 

Հի մա դան մտա սույզ, դան դաղ խմում էր իր սուր ճը: 

- Ի՞նչ է քեզ պա տա հել, Հի մա դա՛ էֆեն դի,- Նյու մա նը նրան դի մեց 

թուր քա կան ոճով՝ փոր ձե լով շար ժել նրա ժպի տը:

- Նյու մա՛ն, դու պատ վար ժան մարդ ես, թեև ան գլիացի բարձ րաս տի-
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ճան պաշ տո նյա ես,- Հի մա դան իր բա րե կա մին պա տաս խա նեց հեգ նո-

րեն՝ դեմ քին դա ռը ժպիտ,- սա կայն ես քեզ՝ որ պես բա րե կամ, մի հարց 

կտամ, ու դու կպա տաս խա նես, եթե ու զե նաս: Քո կար ծի քով՝ բրի տա նա-

ցի նե րը կկա տա րե՞ն իրենց խոս տու մը, որ դու տվե ցիր շե րի ֆի պա լա-

տում: Ես կաս կա ծում եմ, և Աստ ված վկա, չեմ ցան կա նում ձեզ նե ղաց-

նել: Մեծ Բրի տա նիան շատ շա հեր է հե տապն դում, որոն ցից մի քա նիսն 

իրա րա մերժ են: Ո՞ւմ եք պաշտ պա նե լու: Ակն հայտ է, որ թուր քերն իրենց 

հույ սը դնում են Գեր մա նիայի, իսկ դուք` ան գլիացի ներդ, արաբ նե րի 

վրա: Սա կայն հա վա տա րիմ կլի նե՞ք, երբ սկ սեն զար գա նալ դեպ քե րը: 

Նե րող կլի նեք, եթե ձեզ ասեմ, որ ես իմ կաս կած ներն ու նեմ: Երեկ ես ան-

չափ հուզ ված էի ու հո գուս խոր քում մեծ հույս էի փայ փա յում: Այս գի շեր 

չեմ կա րո ղա ցել քնել, մնա ցել եմ ար թուն, շա րու նակ մտո րում նե րի մեջ 

էի… Արդյո՞ք չեք փոր ձի տի րա նալ գործ նա կա նում գրե թե հս կա ու դա-

տարկ, բայց բնա կան հարս տու թյուն նե րով լեփ-լե ցուն տա րածք նե րին, 

որ տեղ բնակ վում են մի քա նի հի նա վուրց ցե ղեր, որոնք իրենց ապ րե լա-

կեր պով դեռ միջ նա դա րում են: Չե՞ք փոր ձի նրանց օգ նու թյամբ վտա րել 

թուր քե րին, որ պես զի նրանց տե ղը զբա ղեց նեք դուք... ու ֆրան սիացի նե-

րը: 

Մի եր կար պահ լռու թյուն տի րեց, որը խզեց միամիտ ու հոգ նա բեկ 

ձկն կու լը` թա ռե լով նա վի կո ղեզ րին: Հի մա դան բա ցա սա բար տա րու-

բե րեց գլու խը, ասես դեռ երկմ տում էր ու շա րու նա կեց բարձ րա ձայն 

խորհր դա ծել. 

- Դուք հա մոզ վե՞լ եք, որ արաբ ներն ու նեն իրա րից բա վա կա նին 

տար բեր եր կու աշ խարհ: Հա շե միթ շե րի ֆը և նրա մեր ձա վոր նե րը շատ 

քիչ կամ ոչ մի առն չու թյուն չու նեն արևմ տաբ նակ լի բա նան ցի նե րի հետ: 

Հաշեմիթները բնակ վում են Օս մա նյան կայս րու թյան ար տա քին սահ-

մա նի վրա` հի նա վուրց ցե ղե րի և ան վեր ջա նա լի անա պատ նե րի մի աշ-

խար հում, շա րու նա կում են ապ րել, ինչ պես հա զար տա րի առաջ: Եվ այդ 

պա րա գա յում բեդ վին նե րի հետ Փա րի զի հա մա ժո ղո վի մա սին խո սե լը 

նույնն է, ինչ խո սել լուս նի չեր ևա ցող երե սի մա սին: Մենք, որ մշա կույ թով 

պատ կա նում ենք բյու զան դա -օս մա նյան աշ խար հին, ակա մայից ու նենք 

այլ աշ խար հա յացք: Նրանք կառ չած են Ղու րա նին, իսկ մենք Լեռ նային 

Լի բա նա նում նա յում ենք Փա րի զին ու Լոն դո նին: Մա րոն ներս ու մու-

սուլ ման ներս ցան կա նում ենք Մա հա նի ու Չե հա բի թո ղած էմի րու թյու-

նը վե րա փո խել ու այն դարձ նել ժա մա նա կա կից պե տու թյուն՝ իր Սահ-

մա նադրու թյամբ: Մենք մեզ հա մա րում ենք եվ րո պա ցի լևան տա ցի ներ, 

այլ ոչ թե օս ման ներ: Նրանք` Հիջա զի մար դիկ, ան հա ղորդ են եվ րո պա-



202–      –

կան մշա կույ թին և դեռ շատ տա րի ներ կշա րու նա կեն այդ պես: Ղու րա-

նը նրանց խան գա րում է, որ հաս կա նան այս բարդ աշ խար հը, որ տեղ 

Աստ ված ամեն արար քում ու պա րա գա յում ներ կա չէ: Նրանք էլ, մենք 

էլ արաբ ներ ենք, սա կայն ան հրա ժեշտ պա հին ամեն մեկս կընտ րենք 

մեր ու ղին: Ինչ մնում է Անգ լիային ու Ֆրան սիային… Տե ղի կու նե նա 

այն, ինչ դուք լավ գի տեք: Հա մար ձակ վում եմ գու շա կել, որ Ֆրան սիան 

կընտ րի Սի րիայի ըն դար ձակ նա հան գը: Այն տեղ կլի նենք մենք` լի բա-

նան ցի ներս, թեև Բեյ րութն ու Դա մաս կո սը եր բեք իրար լե զու չեն հաս-

կա ցել… դեռևս օ մայաննե րից առաջ: Այն ժա մա նակ կային Տյու րո սը, 

Սի դո նը, Բիբ լո սը, մենք փյու նի կեցի ներ էինք, իսկ իրենք՝ արաբ ներ: Հի-

մա բո լորս արաբ ներ ենք: Մտա սույզ լի նե լուս պատ ճա ռը սա է: Հեշտ չի 

լի նե լու ո՛չ նրանց, ո՛չ էլ մեզ հա մար: Դա մաս կո սը հոգ ևոր առու մով ավե լի 

մոտ է Բաղ դա դին, քան Բեյ րու թին: Նրանք ըն դու նում են բյու զան դա -օս-

մանյան ժա ռան գու թյու նը, ար ևե լյան մշա կույ թը, չեն ցան կա նում Արև-

մուտ քի խնա մա կա լու թյու նը: Բեյ րու թում մենք ավե լի ան կաշ կանդ ենք, 

նա խընտ րում ենք Փա րի զը և Քէ դ՛Օր սեյը29:

Թո մա սի կար ծի քով՝ ին քը լավ գի տեր պատ մու թյուն ու պատ րաստ էր 

երդ վել, որ Հի մա դա էֆեն դու թե րա հա վա տու թյու նը հիմք ու ներ: 

Եր կու օր ան ց Ավ գուս տուս Նյու մա նը և Թո մաս Հար դին գը նա վից 

իջան Պորտ Սայի դում, իսկ Հի մա դան այդ առա գաս տա նա վով շա րու-

նա կեց մինչև Բեյ րութ: Նրան սր տա գին հրա ժեշտ տվե ցին: Հի մա դան 

Անգ լիային մոտ կանգ նած մարդ կան ցից էր: Բա ցի դրա նից՝ ան կեղծ էր, 

մտ քերն ար տա հայ տում էր հա մար ձակ. մի բան, որ նրան պա տիվ էր բե-

րում: Պորտ Սայի դի նա վա կա յա նում նրանց սպա սում էր մի փո շոտ ավ-

տո մե քե նա՝ ան գլիական փոք րիկ դրո շով ու Բարձ րա գույն տես չու թյան 

խորհր դա նի շով: Այն նրանց տե ղա փո խե լու էր Կա հի րեում գոր ծող բրի-

տա նա կան Գլ խա վոր շտաբ, ուր հա սան վեց ժամ ան ց: 

Սպա յա կան զորանոցում մտ նե լիս Թո մա սը նկա տեց, որ զգաստ 

կանգ նում էին իր բա րե կամ Նյու մա նի առջև: Նրա զար ման քը նկա տե-

լով՝ Նյու մա նը ժպ տաց. 

- Ես քեզ չեմ ասել, որ Գլ խա վոր շտա բի ար տա հաս տի քային գն դա-

պետ եմ: Ներ կա յումս ես գոր ծուղ ված եմ աշ խա տե լու Արտ գործ նա խա-

րա րու թյան Ար ևել քի հար ցե րի բա ժան մուն քում: Ա՜հ, ին չեր ասես չեմ 

արել իմ կյան քում: Քեզ դրանց մա սին չեմ ասել, որ պես զի խն դիր նե րից 

զերծ պա հեմ: Բեյ րու թում ես մի տա րօ րի նակ ան գլիացի եմ, ում դուր է 

գա լիս ար ևե լյան մի ջա վայ րը: Այն արաբ նե րի հա մար, ով քեր կապ ված 

29 Ֆրանսիայի արտգործնախարարության նստավայրը:
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են գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, ես Անգ լիայում լավ կա պեր 

ու նե ցող ան ձնա վո րու թյուն եմ: Ավե լի մտե րիմ մարդ կանց հա մար էլ, ինչ-

պես Հի մա դայի դեպ քում է, ես դի վա նա գի տա կան բա նակ ցու թյուն ներ 

վա րե լու նպա տա կով լիազոր ված ներ կա յա ցու ցիչ եմ: Մինչև վեր ջերս 

կար ծել եմ, որ որ քան քիչ բան իմա նաս, այն քան ավե լի լավ կլի նի քեզ 

հա մար: Սա կայն ան կեղ ծո րեն ասեմ, որ այն ամե նից հե տո, ինչ քեզ հետ 

պա տա հեց, սկ սե ցինք մտա ծել, որ կա րող ես մեզ շատ օգ տա կար լի նել: 

Թուր քերն իրա պես հա մոզ վել են, այ սինքն՝ իրենց նպա տա կին հաս նե լու 

առու մով սխալ վել են: Նրանք դա հաս տա տե ցին հենց առա ջին ձեռ քից: 

Տե ղե կու թյուն կոր զե լու նպա տա կով քեզ այդ քան գա զա նա բար տան ջե-

լը վերջ նա կան փոր ձու թյունն էր: Կար ծում ենք, որ Բիբ լո սում քո տան 

վրա հար ձակ վե լը և ըն տա նի քիդ ան հե տա նա լը դրա մի մասն էին: Դեռևս 

հույս ու նենք, որ կգտ նենք նրանց, թեև դա նույնն է, ինչ դար մա նի հսկա 

մա րա գում ասեղ փնտ րե լը: Սա կայն չպետք է հու սա հատ վես: Քեզ բազ-

միցս եմ ասել, որ մենք աշ խա տում ենք առա վե լա գույն չա փով: Իսկ հի-

մա պատ րաստ վի՛ր, ծա նո թա նա լու ես խո շոր ձկ նե րի հետ: Նրան ցից 

մե կը լորդ Կիտ չե ներն է, ով թա գա վո րի կող մից վեր ջերս նշա նակ վել է 

Խար տու մի դուքս և ռազ մա կան նա խա րար: Շու տով նա վե րա դառ նա լու 

է Լոն դոն, բայց նաև այս տեղ են Ալեն բին և մյուս նե րը: Մեծ իրա դար ձու-

թյուն է սպաս վում:

Կա հի րեում Թո մա սը հա մոզ վեց, որ Նյու մա նը շարժ վում է այնպես, 

ինչ պես ձու կը ջրում: Նա Թո մա սին ներ կա յաց րեց բրի տա նա ցի շատ 

զին վո րա կան նե րի ու քա ղա քա ցիական պաշ տո նյա նե րի: Թվում էր, թե 

բո լորն էլ տե ղյակ էին իր ըն տա նի քի հետ կա տար վա ծին: Ին քը` լորդ 

Կիտ չե նե րը, Թո մա սին հու սադ րեց և ասաց, որ պետք է հա վա տա Աստ ծո 

նա խախ նա մու թյա նը: Սպա նե րի զորանոցում մա տուց վող ընթ րիք նե րից 

մե կի ժա մա նակ մայոր Ֆի լիպ Սթիմ սո նը նս տեց նրա կող քին և սկսեց 

բա ցատ րել, թե այդ տե ղից` Կա հի րեից, ինչ պես էին ըն կա լում իրադ րու-

թյու նը. 

- Տե սե՛ք, Հար դի՛նգ: Պա տե րազմն ան խու սա փե լի է: Եվ րո պան 

նստած է վա ռո դով լի տա կա ռի վրա, որն ուր որ է պայ թե լու է, ու հենց 

պրու սա ցի ներն էլ ու զում են վա ռել պատ րույ գը: Թուրք -ի տա լա կան, ինչ-

պես նաև բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը մեզ շատ բա ներ են ու սու ցա նել: 

Սեր բա կան զոր քե րում որ պես դի տորդ լինելու բախտ եմ ու նե ցել ու այն-

տեղ գլ խի ըն կա, որ Օս մա նյան կայս րու թյունն ըն դա մե նը փուչ կեղև է: 

Թուր քերն ու ժեղ են և ռազ մա շունչ, լավ մարտն չող ներ, նրանց միշտ էլ 
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դժ վար է եղել հաղ թե լը, սա կայն տաս նա մյակ ներ շա րու նակ վատ ղե-

կա վա րու մը փչաց րել է բա նա կը: Բո լո րը պատ մում են, որ Ջե մալ փա-

շայի և Էն վեր բեյի նման ներն ավե լի շատ ծախ սում են հա մազ գես տի, 

մե դալ նե րի ու հրա շա լի նժույգ նե րի, քան իրենց զոր քե րը պա հե լու հա-

մար: Բա րե կա՛մս, վատ զին ված, վատ կազ մա կերպ ված, հին զեն քե րով 

ու սուղ ռազ մամ թեր քով չի կա րե լի պա տե րազ մել: Ինձ կա սեք, որ նրանց 

հետ ևում կանգ նած են պրու սա ցի ներն ու ավստ րիացի նե րը: Առա ջին-

ներն ու նեն այն պի սի կազ մա կերպ ված բա նակ, ինչ պի սին ոչ ոք չու նի. 

նրանք թշ նա մուն այն քան կջար դեն, մինչև լրիվ ջախ ջա խեն: Ինչ վե րա-

բե րում է ավստ րիացի նե րին, որոնց ճա նա չում եմ, ըն տիր մար դիկ են, սի-

րում են գե ղե ցիկ ապ րել՝ առատ սե ղան, շո կո լադ և տա քուկ ան կո ղին ներ: 

Հրա շա լի սպա ներ են, սա կայն` բա վա կա նին վատ զին վոր ներ: Գեր մա-

նա ցի նե րը… Օ՜ֆ, ահար կու թշ նա մի են, բայց ինչ -որ մեկն ասել է, որ 

ցան կա ցած հա մա կարգ հու սա լի է այն քան ժա մա նակ, մինչև որ խա-

փան վում է նրա բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից մե կը: Իսկ Դուք ար դեն տե սել 

եք, թե թուր քե րը, երբ գեր մա նա կան բա նա կի մաս են կազ մում, ինչ պես 

են մարտն չում: Մինչև հի մա հի շում եմ, երբ 1912 թվա կա նի նոյեմ բե րին 

ան ցա ծա ռա յու թյան, մտա Սա լո նիկ, որը հանձն վեց հույ նե րի և սեր բե րի 

միացյալ ճնշ մամբ: Վեր ջում, երբ քա ղաքն ար դեն հանձն վել էր, եկան 

բուլ ղար նե րը: Այդ ժա մա նակ գլուխ բարձ րաց րեց զայ րույ թը, որը, իրոք, 

մի ան գութ «գե նե րալ է»: Թուր քե րը Կոս տանդ նու պո լի սը պաշտ պա նե-

լու հա մար իրար գլ խի հա վաք վե ցին, սա կայն սեր բերն ու բուլ ղար նե րը 

շր ջա փա կե ցին Ադ րիանա պո լի սը: Ան ցյալ տար վա մայի սին Թուր քիայի 

սահ ման նե րը հետ տա րանք մինչև Էնոս-Մի դիա գի ծը: Այ նու հետև դա 

սկս վեց նման վել շնե րի` լե շի մնա ցորդ նե րի պատ ճա ռով ծա գած կռվի: 

Սեր բե րը, հույ նե րը և չեռ նո գոր ցի նե րը, իրենց կար ծի քով, հա նուն հաղ-

թա նա կի շատ ավե լին էին արել, քան բուլ ղար նե րը, ով քեր իրենց մե-

դալ նե րով ու ծնծ ղա նե րով հաս նում էին վեր ջում: Եվ նրանք միահա մուռ 

ելան բուլ ղար նե րի դեմ: Թվում էր, թե Թուր քիան դիակ է, սա կայն մե ռած 

չէր ու 1913 թվա կա նի հու նի սին հետ նվա ճեց Ադ րիանա պո լի սը: Մինչ 

այդ Ալ բա նիան նույն պես իր վրայից թո թա փել էր թուր քա կան լու ծը: 

Սեր բիան այդ իրա վի ճա կից իր հա մար կոր զեց ամե նա լավ պա տա ռը, 

քա նի որ կրկ նա պատ կեց իր տա րած քը` իրեն միաց նե լով Մա կե դո նիայի 

և Կո սո վոյի մեծ մա սը: Հու նաս տանն էլ ստա ցավ Մա կե դո նիայի մյուս 

մա սը, ինչ պես նաև տա րածք ներ Թրա կիայից ու Ալ բա նիայից: Չեռ նո-

գո րիան էլ մի բան շա հեց, իսկ Ալ բա նիան` ազա տու թյուն: Ինչ վե րա-

բե րում է Բուլ ղա րիային, ապա մնաց այն պես, ինչ պես պա տե րազ մից 
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առաջ էր՝ իր ան թե րի հա մազ գեստ նե րով, շող շո ղա ցող մե դալ նե րով և իր 

նվա գախմբե րով: Բա ցի Բալ կան նե րից՝ Թուր քիան կորց րեց իր հե ղի նա-

կու թյու նը: Ար դեն առաջ վա նը չէր ու եր բեք չէր լի նի նախ կի նը: Ուր որ 

է պայ թե լու է մի ընդ հա րում, ու հա վա նա բար Թուր քիան խա ղադ րույք 

կկա տա րի Գեր մա նիայի ու Ավստ րիայի վրա: Դա կն շա նա կի նրա թու-

լա ցած կայս րու թյան լիակա տար քայ քա յում: Սկզ բում արաբ նե րը կկաս-

կա ծեն, թե ինչ խա ղա թուղթ պա հեն, սա կայն, ան կեղծ ասած, վեր ջում 

կթեք վեն մեր կող մը: Նրանք թուր քե րին տա նել չեն կա րո ղա նում: 

Թո մա սը գլու խը շար ժեց՝ ի նշան հա մա ձայ նու թյան: Նա հա մա միտ 

էր այդ փայ լուն վեր լու ծու թյան հետ, և Արա բիայում շե րիֆ Հու սեյնի հետ 

ու նե ցած հան դի պումն էլ ար դեն իսկ նրան հս տակ ցույց էր տվել, որ 

արաբ ներն ատում են թուր քե րին: Նա չէր կա րող խո սել այդ հան դիպ ման 

մա սին, որին պար զա պես հրա վիր վել էր: Ընդ որում՝ չնա յած Նյու մա նի՝ 

իրեն այդ գոր ծի մեջ ներ քա շե լու ջան քե րին` ին քը մտա դիր էր հետ ևել 

իր սկզբունքներին ու զերծ մնալ զին վո րա կան ռազ մա վա րու թյու նից: Այլ 

բան էր, որ Բեյ րու թում օգ ներ իր մտերիմ ըն կեր նե րին: Նա չէր դառ նա 

Մեծ Բրի տա նիայի լր տես, ոչ էլ՝ դրա պես մի բան: Այդ պես էլ ասել էր Ավ-

գուս տուս Նյու մա նին, և դրա մա սին խոսք լի նել չէր կա րող, ան գամ եթե 

իրեն դա առա ջար կեր հենց ին քը` լորդ Կիտ չե նե րը, ում հետ Թո մա սը 

մայ րա կան կող մով հե ռա վոր ազ գակ ցա կան կապ ու ներ: 

Ի վեր ջո, չկա րո ղա ցավ նրան հրա ժեշտ տալ այն պես, ինչ պես ինքն 

էր ցան կա նում, քա նի որ Կիտ չե նե րը ստիպ ված եղավ ուղ ևոր վել Անգ-

լիա: Կա հի րեի Գլ խա վոր շտա բում բարձ րաս տի ճան բո լոր ղե կա վար-

նե րը նյար դայ նա ցած էին, իսկ մթ նո լոր տը` շի կա ցած: Հու նի սի սկզ բին 

Ավ գուս տու սը նրան ասաց, որ հա սել է գնա լու ժա մը: Պորտ Սայի դում 

նս տե ցին մի խար խուլ առա գաս տա նավ, որը նա րինջ էր տե ղա փո խում 

Հայ ֆա: Եղա նա կը հրա շա լի էր, ու նրանք, դեռ երեք օրը չլ րա ցած, հա-

սան այն տեղ: Ավ գուս տու սը նրան զգու շաց րել էր, որ մնա լու էր այդ քա-

ղա քում, իսկ ինքն իր ուղ ևո րու թյու նը շա րու նա կե լու էր մինչև Բեյ րութ:

Թո մասն իր ըն կե րո ջը տե սավ աս տի ճա նով իջ նե լիս, որը տե ղադ րել 

էին մի քա նի ցն ցո տիավոր արաբ ներ: Ավ գուս տու սը մի պահ շրջ վեց ու 

նրան ժպ տա լով՝ ձեռ քով ող ջույ նի նշան արեց: Այդ առա վոտ ծո վը հան-

դարտ էր, իսկ Պա ղես տի նի ափն ուր վագծ վում էր մո տի կից: Եվ նրանք, 

երբ սր ճում էին տախ տա կա մա ծի վրա, Նյու մա նը խոս տո վա նել էր, որ 

Եվ րո պայի վե րա բե րյալ լու րե րը շատ հո ռե տե սա կան են, ու գու ցե ին քը 

գնար Սա լո նիկ կամ Կոս տանդ նու պո լիս: Նյու մա նը միշտ էլ Թոմասի 

հա մար լի նե լու էր այն եզա կի մարդկանցից մե կը, ում ինքը միշտ կկա-

րո տեր:



206–      –

Թո մա սը ձեռ քը տա րավ իր պի ջա կի վե րին գր պա նին, որ տեղ իր նոր 

ան ձնա գիրն էր` ձեռք բեր ված Նյու մա նի ազ դե ցիկ կա պե րի շնոր հիվ: 

Անձ նա գիրն ու ներ վի զա, որը նրան զերծ էր պա հե լու զին ված ու ժե րի 

շար քերն ան ցնե լուց և ռազ մա կան ընդ հար ման ժա մա նակ նշա նա կում 

ստա նա լուց: Նա չէր ու զում թող նել Բեյ րու թը, թեև այլ ելք գու ցե և չու նե-

նար: 

Հե տո առա գաս տա նավն ար ձա կեց իր ճո պան նե րը, ու ցա մա քից 

եկող թեթև քա մին նրան մի եր կու մղոն ծո վից արագ հե ռաց րեց: Մի քա-

նի ճայեր նրանց ան կաշ կանդ ու ղեկ ցում էին, ու Թո մա սը հան կարծ նա-

խան ձով լց վեց այդ ար ծա թա վուն թռ չուն նե րի հան դեպ, որոնք գնում-

գա լիս էին այն պես, ինչ պես ու զում էին: Կտրտ ված ափը նույնն էր, ինչ 

դա րեր առաջ: Դա րեր, որոնց ըն թաց քում բա զում մարդ արա րած ներ են 

եկել ու գնա ցել… կռ վով կամ խա ղա ղու թյամբ: Ինչ -որ պատ ճա ռով, որը 

չէր կա րող ըմբռ նել, աշ խար հի ճա կա տա գի րը գր ված էր այդ հի նա վուրց 

հո ղի վրա, որ գծագր վում էր հեռ վում: 
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11. ՓՈ ԹՈ ՐԻԿ ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆՈՒՄ
ՀՈՒ ՆԻՍ, 1914թ.

Թո մա սը Բեյ րու թում շա րու նա կեց ապ րել իր կյան քով: Երբ տուն վե-

րա դար ձավ, Ան նան ի կա տար էր ածել իր սպառ նա լիք նե րը և գնա ցել 

Փա րիզ: Մի նա մակ էր թո ղել, որում սառ նո րեն հրա ժեշտ էր տա լիս՝ նշե-

լով, թե մի օր իրար կտես նեն: Դա այն մար դու ար տա հայտ վե լու եղա նա-

կը չէր, ով կու զե նար վե րա դառ նալ: Սա կայն Թո մա սի խիղճն իրեն չէր 

տան ջում: Այդ իրա վի ճա կը եր կար տևել չէր կա րող, ու ինքն իրեն թեթևա-

ցած զգաց: Այդ տան մեջ Ան նայից մի թույլ հետք ան գամ չէր մնա ցել: 

Ասես նա այդ տեղ առ հա սա րակ չէր եղել, մինչ դեռ Թո մա սը մի քա նի 

ամիս շա րու նակ կար ծում էր, թե ան գամ սի րա հար ված է նրան: Հի մա 

պարզ տես նում էր, որ եր կու սով ցան կա նում էին մեղ մել իրենց միայ նու-

թյու նը, ու րիշ՝ ոչինչ: Այդ տեղ այլ կար գի հա րա բե րու թյուն չէր կա րող լի-

նել: 

Նրան պա րու րեց ահա վոր մի կա րոտ Կա րո լի նի ու իր դս տեր հան-

դեպ: Ու զում էր, որ իր կող քին լի նեին, որ նրանց հետ կի սեր իր կյանքն ու 

երա զանք նե րը: Սե նյակ նե րից մե կը նո րո գել էր տվել Էթե լի հա մար: Այդ 

մեծ առանձ նա տու նը գնա լով դառ նում էր շատ ինք նա տիպ, թեև մթ նո լոր-

տը մնում էր փոքր -ի նչ ար ևե լյան, տա րաշ խար հիկ: 

Ամեն ան գամ ավե լի ակն հայտ էր դառ նում, որ կա տար վե լու էին իր 

բա րե կա մի` Նյու մա նի կան խազ գա ցում նե րը և այն, ինչ նրան Կա հի-

րեում ասել էին իր հայ րե նա կից նե րը: Գեր մա նիայի հետ զին ված ընդ-

հա րումն ան խու սա փե լի էր: Ան գամ այն պի սի հե ռա վոր վայ րում, ինչ պի-

սին Բեյ րութն էր, պարզորոշ եր ևում էին այդ ամե նի հս տակ նշան նե րը: 

Թուր քե րն ակնհայտորեն ցույց էին տա լիս իրենց՝ ֆրան սիացի նե րի ու 

ան գլիացի նե րի նկատ մամբ ունեցած և օրե ցօր մե ծա ցող թշ նա ման քը: 

Գեր մա նա ցի նե րը, ընդ հա կա ռա կը, լիակա տար օգուտ էին քա ղում այն 

ամե նից, ինչ տե ղի էր ու նե նում Օսմանյան կայսրությունում: 

Ե թե նա վա հան գիստ էր հաս նում ան գլիական որ ևէ բեռ նա տար նավ, 

ամեն ինչ վե րած վում էր բյու րոկ րա տա կան քաշք շու կի, դյու րին գոր ծե-

լա կեր պը դառ նում էր բարդ ու դժ վա րին: 

Ե թե նա վը գեր մա նա կան էր, ապա ամեն ինչ հիմն ված էր բա րե կիրթ 

վար վե լա կեր պի վրա, իսկ նա վա հանգս տի թուրք պաշ տո նյա ներն ըն դա-

ռա ջում էին կա պի տա նի ամե նաչն չին ցան կու թյուն նե րին:

 Քա ղա քում Դա մաս կո սի վա լու ներ կա յա ցու ցի չը Թո մա սին ժա մա-

նակ առ ժա մա նակ առաջ վա պես հրա վի րում էր տե ղի ու նե ցող ըն դու նե-
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լու թյուն նե րին, որոն ցով ասես նե րո ղու թյուն էր հայցում տե ղի ու նե ցա ծի 

հա մար: 

Հու նի սի քսա նին նի լու սա բա ցին բժիշկ Այուբ Թա բի թը կարմ րա տա-

կած եկավ Թո մա սի տուն: Նա նա խա ճա շում էր պատշ գամ բում, երբ տե-

սավ, թե ինչ պես էր քա ռա նիվ կառ քը բարձ րա նում բլուրն ի վեր: Թերևս 

կար ևոր մի բան էր  պա տա հել... Կա րո լի՞ նը... Աս տի ճան նե րով վա զե լով՝ 

իջավ ու բժիշկ Թա բի թին հան դի պեց նա խաս րա հում: 

- Ո՛չ, Թո մա՛ս, դժ բախ տա բար այն չէ, ինչ Դուք եք կար ծում: Ու զում 

էի Ձեզ տե ղե կաց նել Եվ րո պայի վեր ջին նո րու թյուն նե րի մա սին: Սպա նել 

են ավստ րիական գա հա ժա ռան գին և նրա կնո ջը: Մեծ իշ խան Ֆրանց 

Ֆեր դի նան դը և հեր ցո գու հին երեկ մա հա ցել են կրա կոց նե րից: Դա նշա-

նա կում է պա տե րազ մի սկիզբ: Բա րե կա՛մս, հի մա ավստ րիացի նե րը մեղ-

քը կգ ցեն սեր բե րի վրա, ու տես նենք, թե ինչ պես է ավարտ վե լու այս ներ-

կա յա ցու մը: Թվում է, թե այս քա ղա քը շատ հե ռու է, սա կայն ցանկացած 

տա րա ծաշր ջան իր խն դիր ներն ու նի, և, ամեն ինչ բար դա նում է: Երա նի 

ոչինչ չլի նի: 

Բժիշկ Թա բիթն ըն դու նեց նա խա ճա շե լու հրա վե րը: Թո մա սը պահ-

պա նում էր իր ան գլիական սո վո րույթ նե րը. նրան սնուն դը մա տու ցում 

էին սփ ռո ցով սե ղա նին, սպաս քով ու բյու րե ղա պա կյա բա ժակ նե րով: 

Այն տպա վո րու թյունն էր, որ նա Օքս ֆոր դի իր տանն էր, միայն թե Բեյ-

րու թում ար ևը տասն ան գամ ավե լի վառ էր՝ իր կա պույտ ծո վով և հյու սի-

սում ձյու նա ճեր մակ լեռ նա գա գաթ նե րով: 

- Ա՜հ, սի րե լի՛դ իմ բա րե կամ,- Թո մա սը ծա նոթ էր Թաբիթի պոե տա-

կան զե ղում նե րին,- որ քան ցա վա լի է, որ մարդ արա րած ներս ըն դու նակ 

չենք գնա հա տե լու այն վսեմ գե ղեց կու թյու նը, որ Աստ ված է մեզ շնոր-

հել: Իս կա պես մեր կող մից մեծ ող բեր գու թյուն է, երբ ու նենք բո լոր հնա-

րա վո րու թյուն նե րը, բայց ջա նում ենք կոր ծա նել այն, ինչ մեզ կյանքն է 

տա լիս: Այդ պես չէ՞: Պա տաս խա նը կգտ նեք այս սքան չե լի հո ղի վրա: 

Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ պես զի դժ բախտ լի նենք, կար ծես ի վե-

րուստ անեծ քի տակ ենք: Ես չեմ հա մա կերպ վում: Ո՛չ, պա րո՛ն: Պետք 

է փոր ձենք փո խել, հա մո զել քա ղա քա գետ նե րին, զին վո րա կան նե րին և 

նրանց, ով քեր ազ դե ցու թյան տեր են, ամեն բան գու ցե և այլ կերպ լի նի: 

Մեր պատ մու թյունն ար նա շա ղախ է: Թո՞ւյլ կտաք Ձեզ մի հու զիչ դեպք 

պատ մել: Կպատ մեմ սկզ բից: Լսե՛ք, Թո մա՛ս: Հայրս մարտն չել է դրուզ-

նե րի դեմ: Այն ժա մա նակ նա ապ րում էր Դա մաս կո սում, որ տեղ աշ խա-

տում էր որ պես բժիշկ՝ մե կը Փա րի զում ու սում ստա ցած առա ջին բժիշկ-

նե րից (բ ժիշկ Թա բի թը հպարտ էր դրա նով): Նա Սալ պետ րիերի հի վան-
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դա նո ցում եղել է Ժան Էթիեն Դո մի նիկ Էս կի րո լի աշա կեր տը: Հորս բախ-

տը ժպ տաց, նա ար ժա նա ցավ Դա մաս կո սում Ֆրան սիայի հյու պա տո սի 

հա մակ րան քին: Ահա թե ինչ պատ մու թյուն է: Նրան հա ջող վեց գնալ 

Փա րիզ: Այն տեղ նրան հե տաքրք րե ցին մտա վոր հի վան դու թյուն նե րը: 

Դժ վար չէ պատ կե րաց նել, թե դա ինչ էր նշա նա կում տասնին նե րորդ դա-

րի սկզբ նե րին: Ֆրան սիայում, որն առաջ էր ան ցել ար դիակա նաց ման 

և ազա տու թյան գա ղա փար նե րով, խե լա գար ներն այն արա րած ներն 

էին, ով քեր գրե թե ապ րե լու ար ժա նի չէին: Լուս նոտ նե րը սար սա փե լի 

վայ րե րում իրենց մեջ խեղ դում էին ցա վը: Ահա թե ին չու բժիշկ Էս կի-

րոլն ու զեց հան րու թյա նը հա մո զել, որ շատ դեպ քե րում խե լա գար նե րը 

կա րող են բուժ վել, որ նրանց հար կա վոր է հար գան քով վե րա բեր վել, որ 

չէր կա րե լի նրանց թող նել, որ իս պառ զրկ վեն խե լամ տու թյու նից... Կա-

րո՞ղ եք պատ կե րաց նել, թե ինչ պես էին նրանց վե րա բեր վում այս տեղ և 

ողջ Ար ևել քում: Թեև Դա մաս կո սի հնա գույն հոս պի տա լը` Բի մա րիս տան 

Նու րին, հա տուկ բա ժան մունք ու նի մտա գար նե րի հա մար: Որ պես զի 

ավե լի հս տակ գա ղա փար կազ մեք, ասեմ, որ այն հիմն վել է 707 թվա կա-

նին՝ տաս ներ կու դար առաջ: Լավ, կնե րե՛ք ինձ թե մայից շեղ վե լու հա-

մար: Հայրս Փա րի զից վե րա դար ձավ՝ հո գե կան հի վանդ նե րին բու ժե լու 

նոր գա ղա փար նե րով: Իրեն հա մա րում էր մի նոր Նուր ալ-Դին Մահ-

մուդ30: Սա կայն ոչն չի չհա սավ: Ես նա խընտ րե ցի լի նել մարմ նի, ոչ թե 

ու ղե ղի բժիշկ, ես պի տա նի չէի լի նի այդ խեղճ մարդ կանց: Սա կայն ես 

կր կին մի կողմ թո ղե ցի ասե լիքս: Մենք, որ մեզ հա մա րում ենք Սպի տակ 

լե ռան զա վակ ներ, յու րա հա տուկ մար դիկ ենք: Եր բեմն շատ տա քա րյուն 

ենք, իսկ եր բեմն՝ շատ սառ նա րյուն: Մու սուլ ման նե րի և քրիս տո նյա նե-

րի միջև առ կա խորն ատե լու թյու նը մնում է այն տեղ` այդ մարդ կանց 

նե րաշ խար հում՝ նրանց ժպիտ նե րի ներ քո քո ղարկ ված: Դա ցան կա-

ցած այլ զգաց մուն քից վեր է: Դե՛ ինչ, Դուք ար դեն մեզ ճա նա չում եք 

բա վա րար չա փով: Այս տեղ ըն դա մե նը կես դար առաջ մենք իրար էինք 

սպա նում: Դրա նից բա ցի՝ և ընդ հա նուր պատ կերն ավե լի չբար դաց նե-

լով՝ հարկ է նշել, որ քրիս տո նյա ներն ու մու սուլ ման ներն ատել և հի մա էլ 

շա րու նա կում են ատել թուր քե րին: Օս մա նյան այս նա հան գը` Սի րիան, 

միշտ էլ կայս րու թյու նից դուրս գա լու և մի նոր պե տու թյուն ստեղ ծե լու 

հույս է փայ փայել: 1860 թվա կա նին դրուզ նե րը հան կար ծա կի ան ցան 

հար ձակ ման: Սկ սե ցին Սի դո նից, որ տեղ գտն վում էր օս մա նյան կա ռա-

վար չի առանձ նա տու նը, այ նու հետև շա րու նա կե ցին Հա լե պում: Դրուզ-

30 1157 թ.-ին Հալեպում նա հիմնել է հոգեկան հիվանդությամբ տառապողների հիվանդա-
նոց:
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նե րը հրո սա կախմ բե րով և կո կոր դա պա տառ աղ մուկ -ա ղա ղա կով իջ նում 

էին Հաու րան լե ռից` սրի քա շե լով բնա կա վայ րե րի բնակիչներին, մեծ 

մա սամբ՝ քրիս տո նյա նե րին: Քրիս տո նյա նե րի մի խումբ սպա նեց կա ռա-

վար չին: Սպա նու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան ողջ Լեռ նային Լի բա նա նում, 

ու այդ իրա վի ճա կը վե րած վեց քա ղա քա ցիական պա տե րազ մի: Ամ ռան 

սկզբ նե րին քրիս տո նյա նե րին ամեն օր կո տո րում էին, թա լա նում բնա-

կա վայ րե րը, բո լո րը՝ բո լո րի դեմ: Ֆրան սիական հյու պա տո սը հու սա հատ 

փոր ձում էր օգ նել մա րոն նե րին: Դա էլ վա ռեց դրուզ նե րի ապս տամ բու-

թյան պատ րույ գը: Այ րե ցին Դեյր ալ-Քա մա րը, Մար ջա յու նը, Ռա շա յան, 

Հազ բա յան, Զահ լեն: Ամեն օր մեռ նում էին հա րյու րա վոր, եթե չա սենք՝ 

հա զա րա վոր մար դիկ: Սա կայն չկար մե կը, ով դրուզ նե րին կանգ նեց նե-

լու ի վի ճա կի լի ներ: Տպա վո րու թյունն այն էր, որ ու զում էին քրիս տո նյա-

նե րից մե կընդ միշտ ազատ վել: Դրուզ նե րին միացան քրիս տո նեական 

արյան ծա րավ բեդ վին նե րը: Ոմանք ասում էին, որ դա ոչ թե ընդ հա րում 

էր մու սուլ ման նե րի և քրիս տո նյա նե րի միջև, այլ ուղղ ված էր օս մա նյան 

տի րա պե տու թյան դեմ: 

Դեյր ալ-Քա մա րում՝ հենց թուրք կա ռա վար չի հա րե մում, ապաս տա-

նե ցին մեծ թվով քրիս տո նյա ներ: Նրանց ոչ թե դրուզ նե րը, այլ հենց 

իրենք` թուրք զին վոր նե րը սպա նե ցին: Թուր քերն ատե լու թյամբ լց վե ցին 

Ֆրան սիայի հան դեպ: Այն տեղ ապ րող եվ րո պա ցի նե րը ստիպ ված 

փախ չում էին կամ թաքն վում: Բարձր դու ռը զոր քեր ու ղար կեց իբր իրա-

վի ճա կը հան դար տեց նե լու, իսկ, ավե լի ճիշտ, նրանք դա ան վա նում էին 

քրիս տո նյա նե րին «զս պե լու» հա մար: Օս մա նյան տի րա պե տու թյան ողջ 

ըն թաց քում այդ պի սի բան եր բեք տե ղի չէր ու նե ցել՝ քրիս տո նյա մա րոն-

նե րի սպանդ Լեռ նային Լի բա նա նում: Դա ինչ -որ աներ ևա կայե լի բան 

էր: Ամեն ին չում մեղ քը բար դում էին քրիս տո նյա նե րի վրա: Նրանց մե-

ղադ րում էին դրուզ նե րի թա ղա մա սե րը հր դե հե լու հա մար, ին չը, ան շուշտ, 

ճիշտ չէր: Ասում են, որ Բեթ մե րիում՝ հա րա վային զա ռի վայ րին, այր վել 

էր դրուզ նե րի ողջ տա րած քը: Դա ար դեն հայ տա րար ված պա տե րազմ 

էր: Հր դեհ նե րը պարզ եր ևում էին Բեյ րու թից, ասես այր վում էր ողջ լե ռը: 

Մա րոն նե րը հյու պա տո սի մի ջո ցով ան մի ջա պես օգ նու թյուն խնդ րե ցին 

Ֆրան սիայից: Մի քա նի շա բաթ ան ց ան գլիական և ֆրան սիական ռազ-

մա նա վե րը մո տե ցան ափին: Ողջ Եվ րո պայով մեկ սար սա փով էին խո-

սում քրիս տո նյա նե րին սպան դի են թար կե լու և սուլ թա նի բռ նած եր կա կի 

դիր քի մա սին: Հու լի սին դրուզ նե րի և մա րոն նե րի միջև կնք վեց խա ղա ղու-

թյան պայ մա նա գիր, սա կայն մա րո նա կան եկե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րը մեր ժե ցին այն: Չա փից ավե լի քրիս տո նյա նե րի արյուն էր թափ վել, և 
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դա հնա րա վոր չէր գր չի մեկ հար վա ծով ջն ջել: Իրադ րու թյու նը սր վեց 

Դա մաս կո սում: Ֆրան սիայի ու Ռու սաս տա նի հյու պա տոս նե րը ստիպ-

ված ապաս տան փնտ րե ցին, Անգ լիայի հյու պա տո սը սպան վեց, իսկ 

ամե րի կյան հյու պա տո սը վի րա վոր վեց: Թուր քե րը հա վա տաց նում էին, 

թե այդ թշ նա ման քի հե ղի նա կը մի քրիս տո նյա էր: Նրանց քա ղա քա կա-

նու թյունն է` մեր ժել ակն հայ տը և մեղ քը գցել մյուս նե րի վրա: Ֆրան-

սիայում այդ ամե նը լուրջ ըն դու նե ցին ու որո շե ցին զոր քեր ու ղար կել: 

Անգ լիան մտա ծեց, որ նա խընտ րե լի է նա վա տոր մի ղը պա հել պատ րաստ 

վի ճա կում: Սուլ թա նը շա րու նա կում էր զոր քեր ու ղար կել: Մի ջամ տեց 

Վա տի կա նը: Հռո մի Պա պը` Պիոս Ին նե րոր դը, հրա պա րա կեց մի ու ղերձ, 

որով խնդ րում էր Ֆրան սիայի մի ջամ տու թյու նը: Ի՞նչ կա րող էր անել 

Նա պո լեոն Եր րորդ կայս րը: Ար դեն միայն Լեռ նային Լի բա նա նի հար ցը 

չէր, այլ հար կա վոր էր վեր քը խոր քից բու ժել: Նրանք կա՛մ պետք է 

մտնեին Սի րիա, որ տեղ բնակ վում էին շատ քրիս տո նյա ներ, և գո յու թյուն 

ու նեին մե ծա թիվ տա ճար ներ ու մե նաս տան ներ, կա՛մ էլ պետք է լսե լու 

չտային իրենց իսկ պատ րիար քի կո չը: Ի վեր ջո, Մար սե լում ու Թու լո նում 

նավ նստե ցին վեց հա զար զին վորներ: Առ կա էր նաև բրի տա նա ցի նե րի 

հա մա ձայ նու թյու նը: Վե րա դառ նում էին հին ժա մա նակ նե րը: Փա րի զում 

թեր թե րը գո վա բա նում էին կայ սեր որո շու մը: Վա տի կանն օրհ նեց ար շա-

վան քը: Ընդ դի մու թյան որոշ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծի քով՝ խն դիրն 

ըն դա մե նը Սի րիան վե րահս կե լու ցան կու թյունն էր: Խո սում էին մի նոր 

խա չակ րաց ար շա վան քի մա սին: Բո լոր դեպ քե րում Ֆրան սիայում քրիս-

տո նյա մա րոն նե րին հա մա րում էին հոգ ևոր հայ րե նա կից ներ, արյու նա-

կից եղ բայր ներ, «Լ ևան տի ֆրան սիացի ներ»: Սկիզբ առավ Ար ևել քի 

հար ցը: Թուր քիան այլևս ագ րե սիվ կայս րու թյուն չէր, այլ մի թույլ զոհ: 

Անգ լիացի ներն իրենց ան հանգս տու թյու նը, իրենց դժ գո հու թյունն ար-

տա հայ տե ցին գա լիք վտան գի հան դեպ: Ընդ որում՝ Պալ մերթ սո նը` Մեծ 

Բրի տա նիայի վար չա պետն այն կար ծի քին էր, որ հար կա վոր էր պահ-

պա նել Օս մա նյան կայս րու թյու նը. դա Եվ րո պայի խա ղա ղու թյան երաշ-

խիքն էր: Կոս տանդ նու պոլ սում այդ ամե նին նա յում էին մեծ ան-

հանգստու թյամբ: Խո սում էին այն մա սին, որ կո տո րած նե րի պատր վա-

կով ֆրան սիացի նե րի ոտ քի ել նելն իս կա կան սպառ նա լիք է կայս րու-

թյան հա մար, և չէին ար դա րաց նում եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի ռազ-

մա վա րու թյու նը: Սուլ թան Աբ դուլ Մե ջիդն իր վս տահ ված մար դուն ու-

ղար կեց Ֆո ւադ փա շայի մոտ` Լեռ նային Լի բա նան: Ըստ սուլ թա նի 

հրա մա նագ րի՝ բո լոր հպա տակ նե րը հա վա սար էին ար դա րա դա տու թյան 

առջև: Այլ կերպ նա չէր կա րող ար տա հայտ վել. նրան հետ ևում էր ողջ 

Եվ րո պան: Ոչ էլ ցան կա նում էր, որ ֆրան սիացի նե րը գային և լու ծեին 
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խն դի րը: Նա օրեն քը տա րա ծում էր կայս րու թյան ներ սում. նախ քան 

օտա րերկ րյա զոր քե րի տեղ հաս նելն ամեն ինչ պետք է կար գա վոր ված 

լի ներ: Այն օրը, երբ սուլ թա նի պատ վի րա կը հա սավ Դա մաս կոս, դրուզ-

ներն ար դեն գե րի էին վերց րել հա րյու րա վոր մարդ կանց: Սուլ թանն ար-

ձա կեց մի հրո վար տակ, որ տեղ նշ ված էր, որ հան ցա գործ նե րին նե րում 

չի շնորհ վե լու, պա հանջ վում էր, որ իրենց կամ քով վե րա դարձ նեն կո-

ղոպ տա ծը, խրա խուս վում էր, որ մատ նեն նրանց, ով քեր մաս նակ ցել են 

ան կար գու թյուն նե րին: Պա տիժն օրի նա կե լի էր և արագ: Սուլ թա նը խա-

ղի մեջ էր դրել իր հե ղի նա կու թյու նը, և սկ սե ցին գն դա կա հա րել դրուզ նե-

րին, նաև՝ հան րա հայտ մարդ կանց, հաշ վի չէին առն վում ո՛չ մա տու ցած 

ծա ռա յու թյուն նե րը և ո՛չ էլ ար տո նու թյուն նե րը: Ֆրան սիացի հյու պա տո-

սին տե ղե կաց րին, որ ամեն ևին էլ պար տա դիր չէ, որ ֆրան սիացի նե րը 

մտ նեն Սի րիա: Սա կայն մա րոն նե րը չէին հա մա կերպ վում այդ ամե նի 

հետ. դա կեղծ ներ կա յա ցում էր, որը հե տապն դում էր մի նպա տակ` կան-

խել ֆրան սիական զի նու ժի մուտ քը Սի րիա: Սեպ տեմ բե րին «Լոն դո նյան 

կոնվենցիան» նիստ գու մա րեց, որ տեղ վա վե րաց վեց ֆրան սիական զոր-

քե րի՝ Սի րիա ու ղար կե լու որո շու մը: Հոկ տեմ բե րին Բեյ րու թում սկս վե ցին 

դա տա վա րու թյուն նե րը: Թուր քե րը չէին ու զում, որ ֆրան սիացի ներն այդ 

պատր վա կով մտ նեն Դա մաս կոս, հաս կա նո՞ւմ եք: Բեյ րու թում տե ղի ու-

նե ցած իրա դար ձու թյուն նե րը շատ լուրջ էին: Վեր ջի վեր ջո միայն դա տա-

պարտ վեց Լեռ նային Լի բա նա նում տե ղի ու նե ցա ծը: Ինչ վե րա բե րում էր 

Սի րիայում կա տար վա ծին, ապա հա մար վեց, որ այն ավարտ վել է թուր-

քե րի կող մից պար տադր ված կա խա ղան նե րով և դատ ու դա տաս տա-

նով: Թուր քե րը բնա կա նա բար չէին ցան կա նում, որ եր րորդ կող մը թե կուզ 

չն չին չա փով մի ջամ տեր Դա մաս կո սի գոր ծե րին: Դա տա վա րու թյուն նե-

րը թուր քե րի և եվ րո պա կան գեր տե րու թյուն նե րի միջև դար ձան ու ժե րը 

չա փե լու հար թակ: Ֆրան սիան պա հան ջում էր խս տու թյուն, իսկ պատ-

վա վոր դրուզ նե րը` գթասր տու թյուն: Ֆո ւադ փա շան գտն վում էր նրանց 

միջև, և ի վեր ջո նե րում շնորհ վեց` հաշ տու թյան հաս նե լու նպա տա կով: 

Ինչ վե րա բե րում էր եր կա րա ժամ կետ դա տա պարտ ված նե րին, ապա 

նրանց պա տի ժը մեղ մաց վեց: Սկս վեց մի եր կար սա կար կում փոխ հա-

տու ցում նե րի շուրջ: Թուր քերն իրենց խո րա ման կու թյամբ կա րո ղա նում 

էին դի մա կայել եվ րո պա ցի նե րի պար տադ րանք նե րին: Կոս տանդ նու-

պոլ սում հաշ վի չէին առել ֆրան սիացի նե րի բնա վո րու թյու նը. նրանք 

այդ տե ղից գնա լու ոչ մի ցան կու թյուն չու նեին: Ջումբ լա թը` դրուզ նե րի 

առաջ նոր դը, ում դա տա պար տել էին մահ վան, բան տում թո քա բոր բից 

մա հա ցավ, ին չից բո լո րը թեթ ևա ցած շունչ քա շե ցին, քա նի որ եթե այդ 
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առինք նող մար դուն կա խա ղան հա նած լի նեին, ապա ան կար գու թյուն-

նե րը չէին դա դա րի: Բան տար կյալ դրուզ նե րին ար տաք սե ցին Ալ ժիր, 

գնա հատ վե ցին փոխ հա տու ցում նե րը, պե տա կա նո րեն իրենց հո ղա տա-

րածք նե րից սե փա կա նազր կե ցին դրուզ նե րին, ով քեր ստիպ ված ապաս-

տա նե ցին Հաու րա նում: Թուր քե րը փոր ձում էին չն վաս տաց նել դրուզ նե-

րին, մու սուլ ման նե րը՝ նույն պես, իսկ ֆրան սիական հյու պա տո սը զգու-

շաց նում էր Ֆրան սիայի պատ վի րա կին` Տու վե նե լին, որ եթե մա րոն նե-

րին թող նեն բախ տի քմա հա ճույ քին, ապա դրուզ նե րը թուր քե րի հա մա-

ձայ նու թյամբ կամ հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ կր կին կանց նեն իրենց սև 

գոր ծին: Ի՞նչ պատ մեմ Ձեզ: Այդ հար ցը վե րած վեց սա կար կե լի առար-

կայի, որից ամեն մեկն ու զում էր վերց նել ըն տիր մա սը: Ակն հայտ էր, որ 

դրուզ նե րը մա րոն նե րի հետ խա ղաղ չէին ապ րի: Ոչ էլ վեր ջին ներս էին 

դա ցան կա նում՝ նա խընտ րե լով, որ իրենց կող քին լի նեն ֆրան սիական 

զոր քե րը: Նրանք իս կա պես իրենց հա մա րում էին Ար ևել քի ֆրան սիացի-

ներ: Մենք հի մա նույն պես այդ կար ծի քին ենք: Կա վար տեմ: 1861 թվա-

կա նին ըն դուն վեց մի օրենք, ըստ որի՝ Լեռ նային Լի բա նա նը կա ռա վա-

րե լու էր քրիս տո նյա՝ ան շուշտ նշա նակ ված Բարձր դռան կող մից: Նրան 

կից գոր ծե լու էր խոր հուր դը` կազմ ված մա րոն նե րից և մու սուլ ման նե րից: 

Նրանք ղե կա վա րե լու էին վեց շր ջան, իսկ ծո վե զեր քը և Բե կաայի հո վի-

տը մնա լու էին օս մա նյան կա ռա վար ման ներ քո: Ինչ վե րա բե րում է 

Ֆուա դին, ապա նոր սուլ թա նը նրան նշա նա կեց որ պես Սի րիայի գլ խա-

վոր կա ռա վա րիչ` նս տա վայ րը Դա մաս կո սում: Լեռ նային Լի բա նա նը 

կա ռա վա րե լու էր Դաուդ էֆեն դին՝ կա թո լիկ հայ՝ Օս մա նյան կայս րու-

թյան հե ռագ րա կա պի տնօ րե նը, Անգ լիայի վառ երկր պա գու: Ահա և այդ-

տե ղից ի հայտ եկավ նոր անուն` մու թա շա ռե ֆ: Կղ զի օս մա նյան օվ-

կիանո սում, թեև Բեյ րու թը և ծովեզեր քը պատ մա կա նո րեն շա րու նակ վում 

են հա մար վել Լեռ նային Լի բա նա նի մաս, իհար կե առայժմ մենք դեռ 

Դա մաս կո սի իշ խա նու թյան ներ քո ենք: Ահա վա սիկ այն պատ մու թյու նը 

և հիմ քը, որոնց վրա տե ղի են ու նե նում ոչ այն քան հաս տա տուն բա րե-

փո խում նե րը: Սա կայն ինչ -որ կանք` կանք, մեզ այս պի սին դարձ րել են 

հան գա մանք նե րը: Լավ, ես գնամ, հի մա իմ կա բի նե տը լեփ-լե ցուն կլի նի: 

Ինձ մեծ հա ճույք պատ ճա ռեց Ձեզ հետ այս րո պե ներն ան ցկաց նե լը: 

Թո մա՛ս, զգո՛ւյշ եղեք: Գու ցե որոշ ժա մա նա կով հե ռա նաք այս տե ղից, 

քա նի դեռ մար դիկ խել քի չեն գա լիս:

Թա բի թը գնաց նույն աճա պա րան քով, որով եկել էր: Թո մա սը մի քիչ 

էլ մնաց պատշ գամ բում: Իր բա րե կամն իրեն լավ խոր հուրդ տվեց, սա-

կայն նա առայժմ ցան կա նում էր մնալ այդ տեղ՝ Բեյ րու թի իր տա նը՝ իր 

օջա խում սպա սե լով Կա րո լի նի տուն վե րա դառ նա լուն: 
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12. ՈՐՈ ՇՈՒՄ
 ՀՈՒ ԼԻՍ - ՕԳՈՍ ՏՈՍ, 1914թ.

Բեյ րու թը շարունակում էր ապրել իր հան գիստ առօ րյայով: Մա րոն 

հաս տա փոր վա ճա ռա կան նե րը շա րու նա կում էին նս տել իրենց խա նութ-

նե րի դռա նը` զն նե լով նրանց, ով քեր ան ցնում էին իրենց առջ ևով, ծխե լով 

իրենց հս կա սի գար նե րը, զրու ցե լով հար ևան նե րի հետ, բա ժակ բա ժա կի 

հետ ևից թուր քա կան թանձր սուրճ խմե լով: 

Ինչ վե րա բե րում էր թուր քե րին, ապա Բարձր դռան հայ տա րա րու-

թյուն նե րը եր կի մաստ էին. դրան ցով փոր ձում էին հանգս տաց նել հան-

րու թյա նը, սա կայն բո լորն էլ գի տեին, թե դրանք ինչ էին նշա նա կում: 

Չա փա զանց շատ դա րեր էին ապ րել օս ման նե րի լծի ներքո, որ պեսզի 

ի վի ճա կի չլի նեին մեկ նա բա նել, թե ինչ էին ու զում ասել ան դա դար 

հանգստաց նող այդ ու ղերձ նե րը: 

Եվ րո պայից եկող լու րե րը հայտ նում էին ավստ րիացի նե րի և սեր բե-

րի միջև տե ղա կան ընդ հար ման մա սին: Խոս քը դրա նից այն կողմ չէր 

անցնում: Ար դեն հայտ նի էր ավստ րիական կայս րու թյան ժա ռան գոր-

դի և նրա կնոջ վրա կա տա րած մա հա փոր ձի հե ղի նա կը՝ ոմն Գավ րի լո 

Պրին ցիպ՝ մի իտա լա ցի անար խիստ: Սեր բերն այդ պա րա գա յում կաս-

կա ծից դուրս էին: Ֆրան սիացի նե րը նա խազ գու շաց րել էին, որ Սեր բիան 

մե նակ չէ, քա նի որ Ռու սաս տա նը սլա վոն նե րին կպաշտ պա նի ցան կա-

ցած ագ րե սիայից, իսկ բրի տա նա ցի նե րը թույլ չեն տա, որ Ֆրան սիայի 

վրա հար ձակ վեն: Բե մադ րու թյու նը մա տուց ված էր, իսկ երիտ թուր քե րի 

կա ռա վա րու թյու նը հու սա հատ խոս տում ներ էր տա լիս մեկ այս, մեկ այն 

կող մին՝ առանց հս տակ կողմ նո րոշ վե լու, թե որ կող մը կթեքվի: 

Թո մա սը հա ճախ էր թեյ խմում պրո ֆե սոր Պե տեր սո նի հետ, ով դեռ 

Բեյ րու թում էր և փոր ձում էր մի նոր թույլտ վու թյուն ձեռք բե րել Մի ջա-

գետ քում պե ղում ներ կա տա րե լու հա մար, թեև գրե թե հա մոզ ված էր, որ 

ոչ մի հնա րա վո րու թյուն չու նի: 

- Թո մա՛ս, ես բո լոր իրերս կապկ պում եմ: Քիչ ժա մա նակ ան ց թուր-

քե րը բրի տա նա ցի նե րիս վատ աչ քով են նայե լու, ավե լի լավ է դուրս 

գալ՝ առանց շտա պե լու, քան ստիպ ված վա զե լով: Եթե Դուք ող ջա խոհ 

գտնվեք, ապա նույ նը կա նեք: Վրա է հաս նում մի եր կա րատև պա տե-

րազմ, որում դժ վար է գու շա կել, թե ո՞ւմ վրա կընկ նի ողջ ծան րու թյու նը: 

Պրու սա ցի նե րը շատ լավ են պատ րաստ ված: Ու նեն հզոր գաղտ նի զենք, 

որը կա րող է առ ճա կա տող ու ժե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը խախ տել: 

Սու զա նա վե րը... Այո՛, ինձ մի նայե՛ք այդ հա յաց քով: Մեր հզոր զրա հա-
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նա վե րը և «դ րեդ նոուտ նե րը»31 պատ րաստ չեն նրանց հետ պա տե րազ-

մե լուն: Իմ բա րե կա մը` առա ջին կար գի կա պի տան Քրիս տո ֆեր Կլարկն 

է այդ մա սին ինձ պատ մել: Ռազմածովային գլ խա վոր վար չու թյու նում 

շատ ան հանգս տա ցած են, պետք է, որ այս տեղ էլ հան գիստ չլի նեն: 

Բեյ րու թը սն վում է ծո վով: Այս քա ղա քին սպա սում են լուրջ խն դիր ներ, 

այն պես որ՝ մի քա նի շա բաթ հե տո ես վե րա դառ նում եմ Անգ լիա: Ես չէի 

ու զե նա ծո վով նա վար կե լիս մտա ծել այդ սու զա նա վե րի մա սին, որոնք 

կա րող են խոր տա կել այն փաս տաթղ թե րով, նյու թե րով ու առար կա նե-

րով լի արկ ղե րը, որ խոս տա ցել եմ նվի րել Բրի տա նա կան թան գա րա նին: 

Դա մի իս կա կան աղետ կլի ներ: Ինձ սպա սում է հրա տա րա կիչ Չա րինգ 

Կրոս սը, ես նրան հու սա խաբ չեմ անի: Եվ Դուք, Թո մա՛ս, չեք կա րող 

մնալ Ձեր հիաս քանչ առանձ նա տա նը: Բա ցի դրա նից՝ չէ՞ որ Ձեզ կա րող 

են կան չել ծա ռա յու թյան:

- Ո՛չ,- պա տաս խա նեց Թո մա սը,- չեմ կար ծում: Պրո ֆե սո՛ր, մեկ նու-

մե կը պետք է միջ նորդ դառ նա ընդ հար ման եր կու կող մե րի միջև: Իմ 

կար ծի քով՝ ու զում են, որ այս տեղ ես կա տա րեմ այդ դե րը: Ես վս տահ 

չեմ՝ որ քա նով դա ինձ կհե տաքրք րի: Սա կայն դա ինձ առա ջար կել են 

Կա հի րեից, և ըստ իրենց ասա ծի՝ թուր քե րը հա մա ձայն են: Այն պես որ՝ 

նրանք ինձ ու ղար կել են դի վա նա գի տա կան ան ձնա գիր՝ որ պես Նո րին 

գե րա զան ցու թյան շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ Դա մաս կո սում, և թուրք կա-

ռա վար չի այն գրու թյու նը, որով նա տա լիս է իր հա վա նու թյու նը: Դա հա-

տուկ փոխ հյու պա տո սի պես մի բան է:

- Ա՛յ քեզ բան... Թո մա՛ս, չգի տեմ՝ շնոր հա վո րեմ Ձեզ, թե ար տա հայ-

տեմ իմ խո րին ան հանգս տու թյու նը: Այս տեղ սար սա փե լի բա ներ են կա-

տար վե լու, և այն, որ թուր քե րը երաշ խա վո րում են Ձեր ան ձեռնմ խե լիու-

թյու նը, դա դեռ չի նշա նա կում, որ հե տա գա յում չեն փո խի իրենց տե սա-

կե տը: Սա կայն Ձեր գործն է: Նաև հաս կա նում եմ, որ չեք ու զե նա այս-

տե ղից հե ռա նալ թե կուզ այն պատ ճա ռով, որ մի գու ցե որ ևէ նո րու թյուն 

լի նի Ձեր կնոջ ու դս տեր մա սին: Այն պես չէ՞: Ձեզ հաս կա նում եմ:

Թո մա սը գլ խի շար ժու մով հա մա ձայ նեց: Պե տեր սո նը վա ղե մի բա րե-

կամ էր, չնա յած՝ բնա վո րու թյամբ կաս կա ծա միտ: Հե տո իրար հրա ժեշտ 

տվե ցին՝ մի մյանց ձեռք սեղ մե լով, պրո ֆե սո րը նրան հա ջո ղու թյուն մաղ-

թեց: Չգի տեին՝ կր կին երբ կտեսն վեին: 

Մի քա նի օր ան ց Ավստ րիան պա տե րազմ հայ տա րա րեց Սեր բիային, 

թեև սեր բե րը մեծ ջան քեր էին գոր ծադ րել իրադ րու թյու նը մեղ մե լու հա-

մար: Գեր մա նա ցի նե րը սպա սում էին հար մար առի թի և թույլ չէին տա, 

31 20-րդ դարի սկզբի բրիտանական ռազմածովային զրահանավեր:
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որ իրադ րու թյու նը հարթ վեր դի վա նա գի տա կան ճա նա պար հով: Նրանք 

հա տուկ էին նա խա պատ րաստ վել, որ պես զի հար ցը լու ծեին ռազ մա կան 

ու ժի մի ջո ցով՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ դա է առա վել հա մա պա տաս խա-

նում իրենց շա հե րին. բա ռե րի ու դի վա նա գի տու թյան ժա մա նա կը մնա ցել 

էր հետ ևում: Հե տո, երբ հա վա սա րակշ ռու թյու նը խախտ վեց, ամեն ինչ 

բար դա ցավ: Օգոս տո սի մե կին Գեր մա նիան պա տե րազմ հայ տա րա րեց 

Ռու սաս տա նին, եր կու օր ան ց` Ֆրան սիային: Լի նե լով հրա շա լի նա խա-

պատ րաստ ված և սպա ռա զին ված` նրանք սպա սում էին հրա մա նի ու 

ան ցան բել գիական սահ մա նը: Մեծ Բրի տա նիան պա տե րազմ հայ տա-

րա րեց Գեր մա նիային: Իտա լիան ու Ռու մի նիան չե զոք դիրք բռնե ցին՝ 

միաժա մա նակ նա խա պատ րաստ վե լով պա տե րազ մին, քա նի որ իրենց 

մաս նակ ցու թյունն ան խու սա փե լի էր:

Վեր ջերս նրանք սո վո րա բար հա վաք վում էին բժիշկ Բո ղո սյա նի տա-

նը: Նա կիրթ և սր տա ռուչ մարդ էր ու Թո մա սին վե րա բեր վում էր մեծ 

ջեր մու թյամբ: Նա և բժիշկ Թա բի թը Թո մա սի ոչ բրի տա նա ցի լա վա գույն 

բա րե կամ ներն էին դար ձել: Բո ղո սյա նը Հայ էր` հայ առաքելական եկե-

ղե ցու հետ ևորդ, իսկ Թա բի թը՝ արաբ, քրիս տո նյա մա րոն: Եր կու սին կա-

պում էր քա ղա քային հի վան դա նո ցում հա մա տեղ աշ խա տան քը և այն, 

որ եվ րո պա մետ էին, թեև Բո ղո սյա նը ֆրան սա մետ էր, իսկ Թա բի թը` 

անգլիամետ: 

- Մենք նույն կող մից ենք,- Բո ղո սյա նը նրանց թեյ էր մա տու ցում 

հա մեղ խմո րե ղե նով և հայ կա կան եղա նա կով պատ րաստ ված փոք րիկ 

կար կան դակ նե րով ու բլիթ նե րով: Սե ղա նը լի էր մեծ քա նա կու թյամբ 

փոք րիկ ափ սե նե րով: Էդու ար դը` բժիշկ Բո ղո սյա նի որ դին, սո վո րում 

էր Փա րի զում՝ բա կա լավ րի կո չում ստա նա լու հա մար, սա կայն հայ րը 

նրան ստի պել էր վե րա դառ նալ Բեյ րութ՝ վա խե նա լով, որ գու ցե իրա վի-

ճակն այն քան սր վեր, որ ան հնա րին լի ներ հետ գա լը: Տաս ներ կո ւա մյա 

տղան հոր նկատ մամբ գե րա գույն ակ նա ծանք էր տա ծում: Բո ղո սյանն 

այդ հա վա քույ թին հրա վի րել էր Օհան նես Դե միր ճյա նին՝ բարձ րո րակ 

պարս կա կան գոր գե րի վա ճա ռա կա նի, ով ավան դա բար դրանք մա տա-

կա րա րում էր Գեր մա նիայի բա րե կե ցիկ ըն տա նիք նե րին:

- Դե միրճյա՛ն, քո առև տու րը կոր ծա նե լու են: Մենք` հայերս, առ ճա-

կատ ման ենք դուրս գա լու թուր քե րի՝ ներ կա յումս լա վա գույն դաշ նա կից-

նե րի` գեր մա նա ցի նե րի դեմ: Քեզ խոր հուրդ կտայի լի նել շատ զգույշ: 

Թեև պետք է նե րո ղա միտ լի նես իմ միամ տու թյան հա մար: Գի տե՞ք, 

Հար դի՛նգ, Դե միր ճյա նը շատ տե ղե կաց ված ան ձնա վո րու թյուն է: Նա 

կա րող է Ձեզ պատ մել այն, ինչ տե ղի է ու նե նում Բեռ լի նում, որ տեղ պրու-
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սա ցի քա ղա քա գետ նե րի շր ջա նում հրա շա լի բա րե կամ ներ ու նի,- իր հայ-

րե նակ ցին ներ կա յաց րեց Բո ղո սյա նը:

Դե միր ճյա նը հա մա ձայ նեց և ձայնն իջեց նե լով՝ ասաց.

- Բեռ լի նում՝ չգի տեմ, բայց Կոս տանդ նու պոլ սում Ռե շադ բեյը` քա ղա-

քա կան ոս տի կա նու թյան պե տը, մի թղ թա պա նակ ու նի ազ դե ցիկ հայե-

րի մա սին: Դա ինձ ան հանգս տաց նում է: Մյուս կող մից թուր քա կան ոս-

տի կա նու թյան ու բա նա կի՝ աչ քի ընկ նող մի քա նի ղե կա վար ներ մնա ցել 

են Բեռ լի նում՝ գաղտ նի հրա հանգ ներ ստա նա լու հա մար: Իմ բա րե կամ 

ֆոն Կրա մերն ինձ պատ մել է, որ նրանց պատ րաս տում են մի ինչ -որ 

«զտ ման» գոր ծո ղու թյան հա մար: Երբ նրան հարց րի, թե ինչ ասել կու-

զի այդ ար տա հայ տու թյամբ, ինձ պա տաս խա նեց, որ թուր քերն ու զում 

են ազատ վել Անա տո լիայի բո լոր քրիս տո նյա նե րից` հույ նե րից, հայե-

րից, ասո րի նե րից: Մեզ մե ղադ րում են ան հա վա տար մու թյան մեջ, ու այդ 

առու մով երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թյունն ու զում է վերջ տալ Ֆրան-

սիայի և Անգ լիայի մի ջամ տու թյուն նե րին: Եթե Թուր քիան պա տե րազ-

մի մեջ մտ նի, ապա կօգտ վեն խառ նաշ փոթ իրա վի ճա կից ու կփոր ձեն 

առնվազն ազ դե ցիկ հայե րի վեր ջը տալ, գլ խա տել հայոց ազ գին: Դեռ 

1895 և 1896 թվա կան նե րին սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը փոր ձեց դա իրա կա-

նաց նել, բայց չհա ջող վեց: 

- Ո՛չ Ֆրան սիան, ո՛չ Անգ լիան, ո՛չ էլ Միացյալ Նա հանգ նե րը նման 

բան թույլ չեն տա,- հուզ ված պա տաս խա նեց Բո ղո սյա նը,- պար զա պես 

հա վատս չի գա լիս: Դա ան հե թե թու թյուն է: Աբ դուլ Հա մի դը կգ նար այդ 

քայ լին, եթե հնա րա վո րու թյուն ու նե նար, իսկ երիտ թուր քե՞ րը… Չեմ 

կար ծում, որ գնան այդ ծայ րա հե ղու թյա նը: Նրանք չէի՞ն, որ հենց վեր-

ջերս խո սում էին հա վա սա րու թյան, եղ բայ րու թյան ու ազա տու թյան մա-

սին: Չեմ հա վա տում:

- Լավ կա նեիր, որ ինձ հա վա տայիր, Բո ղո սյա՛ն: Մեզ հետ կա տար վե-

լու է նույ նը, ինչ պես միշտ,- Դե միր ճյա նը լր ջա ցել էր,- հի շի՛ր Ադա նա յում 

կա տար վա ծը: Սա կայն ես չեմ եկել այս տեղ կյանքդ դառ նաց նե լու հա-

մար: Գլխ նե րիս կախ ված է պա տե րազ մի վտան գը, ու բո լորս էլ տու ժե լու 

ենք: Այն քան էլ դյու րա հա վատ չենք, որ մտա ծենք, թե Լեռ նային Լի բա-

նանն ու Բեյ րու թը զերծ կմ նան այդ ամե նից: 

Թո մա սը վա խե նում էր, որ եթե պա տե րազմ հայ տա րար վեր, ապա 

թերևս ստիպ ված թող ներ եր կի րը՝ հա կա ռակ իր դի վա նա գի տա կան շող-

շո ղուն ան ձնագ րի և Նյու մա նի տված բո լոր խոս տում նե րի: Պա տե րազ մը 

կլի նի դա ժան, բո լո րը կկորց նեն ող ջա խո հու թյու նը: Ու սե րը թոթ վեց: Չէր 
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կա րո ղա նա լու հե ռա նալ, Ֆրան սիա կամ Անգ լիա գնա ցող նավ նս տել և 

խնդ րել բժիշկ Թա բի թին ու Բո ղո սյա նին, որ հս կեն իր սե փա կա նու թյու-

նը: Դա կն շա նա կեր վերջ նա կա նա պես լքել Կա րո լի նին ու Էթե լին: Չէր 

կա րող այդ պես վար վել: Կփոր ձի ապ րել իր առօ րյա կյան քով, քա նի դեռ 

կա րող է: Հե տա գայի մա սին մտա ծել չէր ու զում: 

Եվ րո պայի քա ղա քա կիրթ հա մար վող ազ գե րը կորց րել էին ող ջա խո-

հու թյու նը: Մի քա նի շա բաթ ան ց խո սում էին այն բար բա րո սու թյուն նե-

րի մա սին, որոնք գեր մա նա ցի ներն իրա կա նաց նում էին խա ղաղ Բել-

գիայում: Ան դա դար ռմ բա կո ծու թյուն ներն ավե րում էին քա ղաք նե րի 

կենտ րո նա կան թա ղա մա սե րը, եկե ղե ցի նե րը, ար կե րից օդ էին թռ չում 

պատ մա կան հու շար ձան նե րը, մարդ կանց թա լա նում ու գն դա կա հա րում 

էին ֆրան սիացի նե րի կամ ան գլիացի նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու մե-

ղադ րան քով: Պա տե րազ մի այն պի սի ռազ մա վա րու թյուն էր ընտր վել, 

որով գեր մա նա կան բարձ րա գույն հրա մա նա տա րու թյու նը ցույց էր տա-

լիս, որ բա ցառ վում է հե տա դար ձի ճա նա պար հը:

Ան կախ այդ ամե նից՝ Բեյ րու թում մար դիկ ջանք չէին խնա յում, 

որ իրենց կյան քը շա րու նա կեն սո վո րա կան ըն թաց քով, սա կայն դա 

ակնհայ տո րեն ան հնա րին էր դառ նում: Բո լո րը գնում նե ր էին կատարում, 

ասես աշ խար հի վերջն էր: Թուրք կա ռա վա րի չը մի հրա ման ար ձա կեց, 

որով ար գել վում էին մե ծա քա նակ գնում նե րը, բայց ար դյուն քում ստաց-

վեց հա կա ռա կը: Գներն օրա կան աճում էին: Մի քա նի շա բաթ հե տո 

խա նութ նե րը դա տարկ վե ցին ու փակ վե ցին, սկիզբ առան ան կար գու-

թյուն ներն ու թա լա նը: Դրանք Եվ րո պա յում ծա գած պա տե րազ մի առա-

ջին հետ ևանք ներն էին Ար ևել քում: 

Բժիշկ Թա բի թը հի վան դա նոց գնա լու ճա նա պար հին այդ հար ցե րի 

շուրջ զրու ցում էր Թո մա սի հետ.

- Այն, որ Թուր քիան պա տե րազ մի մեջ չէ, ու դեռ ոչ մի այդ պի սի բան 

չկա, Բեյ րութն ու եզեր քը շատ են տու ժե լու: Հենց որ Թուր քիան միանա 

մեծ տե րու թյուն նե րից որ ևէ մե կին, կտես նեք, թե որ քան շուտ է մեր գլխին 

գա լու ծո վային շր ջա փա կու մը: Թերևս այս պա հին Ֆրան սիայի, Անգ-

լիայի, Ռու սաս տա նի և Գեր մա նիայի դես պան ները Բարձր դռան առջև 

աճուր դի հա նեն իրենց լա վա գույն առա ջար կու թյուն նե րը: Լուր է տա-

րած վել, թե գեր մա նա ցի գե նե րալ ներն ար դեն իսկ ղե կա վա րում են օս-

մանյան զոր քե րը: Չե՞ք տե սել սպա նե րի այն քա նա կը, որ գա լիս են 

միանա լու թուր քա կան զոր քին: Թուր քերն ու գեր մա նա ցի նե րը ամուր 

դաշ նա կից ներ են և կհաղ թեն կամ կընկ նեն միասին: 

- Իմ կար ծի քով՝ երկ րոր դը,- վրա բե րեց Թո մա սը,- ճիշտ է, գեր մա նա-
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ցի նե րը մեծ ջան քեր են գոր ծադ րել, որ պես զի թուր քե րին իրենց ար կա-

ծախնդ րու թյան մեջ ներ քա շեն, բայց այն կան խազ գա ցումն ու նեմ, որ 

եր կու երկր նե րին էլ ձա խո ղում է սպաս վում: 

Երբ մտան հի վան դա նոց, բժիշկ Բո ղո սյա նը լուրջ տես քով նրանց մո-

տե ցավ: 

- Այս թուր քերն էլի ան ցել են իրենց սև գոր ծին: Ոչն չաց նե լու են մե-

րոնց: Հենց նոր մի քա նի հա յու հի ներ եկան՝ բե րե լով երե խա նե րի: Շատ 

վատ վի ճա կում են և հա վա տաց նում են, որ թուր քե րը կո տո րել են իրենց 

գյու ղի բո լոր տղա մարդ կանց:

Բո ղո սյա նի հետ մտան մեծ սրահ նե րից մե կը: Եր կու միանձ նու հի ներ 

օգ նում էին վեց կա նանց ու մի քա նի երե խա նե րի: Եր կու փոքր աղջ նակ 

վի րա վոր էին: Նրան ցից մե կի գլ խին մի մեծ ու նոր վի րա կապ կար:

- Եկել են Հա լե պից: Քա նի որ ու ժաս պառ էին և այլևս չէին կա րո-

ղա նում քայ լել, մի գթա սիրտ մարդ նրանց սայ լով բե րել է մինչև այս-

տեղ: Միև նույն բնա կա վայ րից են, որը գտն վում է Ադա նայի և Հա լե պի 

միջև, իս կա պես հայեր են: Թեև նրանք վա խե նում են խո սել, սա կայն 

ասում են, որ թուր քերն ու զում են սպա նել բո լոր հայե րին,- Բո ղո սյա նը 

թարգ մա նում էր նրան ցից մե կի ասած նե րը, ով պատ մում էր հեծկլ տա-

լով,- ինձ հա վա տաց նում են, որ սա պա տա հա կան դեպք չէ: Մեկ ամիս 

է, ինչ փախ չում են սա րե րի վրա՝ Տավ րո սի հա րա վային լան ջին տե ղա-

կայ ված իրենց գյու ղից: Ասում են, որ թուր քերն ան խտիր հար ձակ վում 

են հայ կա կան բնա կա վայ րե րի վրա: Այս կա նայք տե սել են, թե ինչ պես 

են սպա նում իրենց ամու սին նե րին ու եղ բայր նե րին: Չեն ու զում վե րա-

դառ նալ: Սա թուր քե րի առանձ նա հա տուկ պա տե րազմն է կայս րու թյան 

քրիս տոնյա նե րի դեմ: Չգի տեմ, թե ինչ պետք է անենք: 

Բժիշկ Բո ղո սյա նը նրանց հետ խո սում էր հուզ ված, անա սե լի հո ռե-

տե սու թյամբ: Թո մա սը բարձր գնա հա տան քով էր լց ված բժշ կի հան դեպ, 

ով միշտ մտա ծում էր ու րիշ նե րին օգ նե լու մա սին՝ մո ռա նա լով իր ան ձնա-

կան հոգ սե րը:

Քայ լե լով վե րա դար ձավ իր տուն՝ առանց իմա նա լու, թե ինչ պետք 

է անի. հուզ մուն քից շվա րած էր և այդ կա նանց ու նրանց զա վակ նե րի 

թշվառ վի ճա կից՝ ան հանգս տա ցած: Տես նե լով նրանց՝ հուզ մուն քով մտա-

ծել էր Կա րո լի նի ու Էթե լի մա սին: Մի քա նի ան գամ լվաց դեմ քը: Հայե լու 

մեջ նայե լով իր խո նավ աչ քե րին՝ հաս կա ցավ, որ չէր կա րող շա րու նա կել 

այդ պես՝ առանց մի բան անե լու: Որո շեց կր կին փնտ րել նրանց՝ իմա նա-

լով հան դերձ, որ դա ան հնա րին է:

Այդ երե կո բժիշկ Թա բի թին ասաց, որ որոշ ժա մա նա կով վե րա-
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դառ նում է Բիբ լոս, քա նի որ եթե կա մի հետք, ապա դա այն տեղ է: Մի 

քա նի ան գամ, գու ցե և ոչ ան հրա ժեշտ հաս տա տա կա մու թյամբ կամ 

ող ջամտու թյամբ, ար դեն փոր ձել էր գտ նել այդ հետ քը: Թա բի թը նրան 

խոր հուրդ տվեց, որ լավ մտա ծի, քա նի որ դա ամե նա լավ ժա մա նա կը 

չէր, որ մի ան գլիացի իր որո նում նե րով այս ու այն կողմ գնա ու գա: Սա-

կայն ընդունում էր իր բա րե կա մի փաս տար կ նե րը և հա մա ձայ նեց նրա 

որոշ ման հետ՝ իհար կե որոշ վե րա պա հում նե րով:

- Պետք է շատ զգույշ լի նես, Թո մա՛ս: Հի մա բո լորն իրենց միտ քը սևե-

ռել են լր տես նե րի վրա: Թուր քե րը չե զոք չեն, թեև Ֆրան սիային ու Անգ-

լիային հա կա ռակն են ցույց տա լիս. նրանք բա ցար ձակ գեր մա նա մետ 

են: Մյուս կող մից ընդ հար ման պատր վա կը լի նե լու է մի ապա ցույց, որը 

թույլ կտա բա ցա հայ տել յու րա քան չյուր կող մի վատ թա րա գույն դեմ քը: 

Այս ինչ է կա տար վում այս օրե րին… Հար ձա կում ներ են իրա կա նաց վում 

ոչ միայն հայե րի հան դեպ… Փոքր Ասիայի հույ նե րին իրենց բնա կա-

վայ րե րից դուրս են քշում առանց այլ ևայ լու թյան: Բո լորն էլ գի տեն, որ 

դա երիտ թուր քե րի ռազ մա վա րու թյունն է, ով քեր զենք ու ռազ մամ թերք 

են տա լիս ար մա տա կան նե րի խմ բա վո րում նե րին, ան շուշտ նաև բան-

տարկյալ նե րին ու աք սո րյալ նե րին, որ պես զի նրանք կա տա րեն կեղ տոտ 

գոր ծը: Էգե յան ծո վի ափին գրե թե կես մի լիոն հույն է կու տակ վել: Պատ-

մում են, որ տղա մարդ կանց զո րա կո չում են, որ պես զի հե տո գն դա կա-

հա րեն, իսկ կա նայք, ծե րերն ու երե խա նե րը մնում են ան պաշտ պան: 

Հա վատս չի գա լիս, թեև թուր քե րի մա սին ար դեն ամեն բան կա րող եմ 

մտա ծել: Քեզ մի բան պատ մեմ: Մի հայտ նի թուրք ար մա տա կան, ով ինձ 

մոտ եկել էր ըն դու նե լու թյան, ասաց, որ իրենք` թուր քե րը, պատ մու թյան 

ըն թաց քում չա փա զանց բա րի են եղել փոք րա մաս նու թյուն նե րի, մա-

նա վանդ քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ: Նա ինձ խոս տո վա նեց, որ եթե 

ժա մա նա կին, երբ գրա վե ցին տա րածք նե րը, իս պառ ոչն չաց րած լի նեին 

տե ղաբ նակ նե րին, ապա հի մա ոչ մի խն դիր չէին ու նե նա: Միայն եր ջա-

նիկ թուր քեր կլի նեին, և ոչ մի կա րո ղու նակ թշ նա մի, որ նեն գո րեն դի մեր 

քրիս տո նյա տե րու թյուն նե րին՝ իրենց հան դեպ կի րառ վող վատ վե րա-

բեր մուն քից բո ղո քե լու հա մար: Ա՜հ, պատ մու թյուն... Ոչ ոք դա սեր չի քա-

ղում դրա նից: Հույ ներն ու հայե րը դի մադ րում են, որ չհե ռա նան իրենց 

հի նա վուրց հո ղե րից: Ան տիկ Հու նաս տա նը սկզբ նա վոր վել է Անա տո-

լիայում: Հել լե նա կան աշ խար հը հիմ նա կա նում կազ մա վոր վել է այժմյան 

Թուր քիայի տա րած քում: Որ տե՞ղ էին գտն վում Տրո յան, առաս պե լա կան 

Իլիոնը: Թուր քիայում ամե նու րեք հայ կա կան սր բա վայ րեր են ու մե նաս-

տան ներ: Իսկ խաչ քա րե՞ րը, որոնք ար տա հայ տում են հայե րի քրիս-
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տո նեական ինք նու թյու նը: Իսկ Սի րիան մի՞ թե արա բա կան չէ: Ու րեմն, 

որ տե՞ղ մնա ցին թուր քե րը: Հենց սա է նրանց պա տող իրա կան եր կյու-

ղը: Շատ լավ գի տեն, որ սա նրանց հի նա վուրց հայ րե նի քը չէ, և մի օր 

որ ևէ մե կը միան գա մայն իրա վունք կու նե նա իրեն ցից պա հան ջե լու այն: 

Զգո՛ւյշ եղիր, Թո մա՛ս, աշ խար հը խառ նաշ փոթ վի ճա կում է, դու պետք է 

լի նեիր Օքս ֆոր դի քո խա ղաղ ամ բիոնում ու դա սա վան դեիր: Ամեն ջանք 

թա փե ցիր լի բա նան ցի դառ նա լու հա մար, ու դա քեզ վրա ծանր է նս տե լու: 

Եր կու բա րե կամ նե րով գր կա խառն վե ցին: 

Հա ջորդ օրը՝ մթն շա ղին, հա սավ Բիբ լոս: Գնում էր՝ իր ձին հե ծած: Մի 

ձի էլ գնում էր կող քից, որի գա վա կին իր ու ղե բեռն էր՝ մե ջը՝ դաշ տային 

վրան, բա վա րար չա փով սնունդ՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում որոշ ժա-

մա նակ ապ րե լու հա մար: Պի ջա կի գր պա նում իր նոր դի վա նա գի տա կան 

ան ձնա գիրն էր, և հու սով էր, որ հարկ չէր լի նի օգ տա գոր ծել: Ներ քուստ 

մի բան զգաց և ու ղիղ գնաց ֆրան սիացի թո շա կա ռու բժիշկ Պիեռ Գու-

րոյի տուն, ում հետ նա ու իր ըն տա նի քը շփ վել էին Բիբ լո սում ապ րե լիս: 

Բժիշկ Գու րոն շատ գոհ ու զար մա ցած էր նրան տես նե լով: Հրա վի-

րեց ճա շի և իր խոր վիշտն ար տա հայ տեց կա տար վա ծի առ թիվ: Կա րո-

լի նի և Էթե լի ան հե տա նա լուց հե տո ար դեն ան ցել էր եր կու տա րի: Բժիշ-

կը կա մա ցուկ շշն ջաց, որ դա սար սա փե լի ու կյան քը կոր ծա նող բան էր: 

Թո մասն էլ ասաց, որ նրա օգ նու թյան կա րիքն ու նի, և գու ցե հի շի, թե 

ինչ է կա տար վել այն օրե րին, քա նի որ ցան կա ցած ման րուք կա րող է 

կարևոր լի նել: 

Գու րոն նրան ան կեղ ծո րեն պա տաս խա նեց, որ միշտ էլ կաս կա ծել 

է արա բե րե նի դա սա խո սին` Մա ջիդ Աբ դե լին: Մի մարդ, ով չէր վայե-

լում տե ղա ցի նե րի հա մակ րան քը և Բիբ լո սից ան հե տա ցավ այդ դեպ քից 

մի քա նի շա բաթ ան ց: Սա կայն ոչ մի ապա ցույց չկար: Բնա կիչ նե րից 

շա տերն էին բե րա նից բաց թո ղել, որ Աբ դե լը թեև արաբ էր, բայց թուր-

քե րի հան դեպ հա տուկ հար գանք ու ներ: Ոչ ոք նրա հետ լավ հա րա-

բե րու թյան մեջ չէր, մյուս կող մից էլ հնա րա վոր չէր հաս տա տել, թե նա 

կա տար վա ծին հան ցա կից էր: Բժիշ կը ոչ մի գա ղա փար չու ներ, թե նա 

ուր է գնա ցել: Ղա լիբ ըն տա նի քի ան դամ նե րը Գու րոյին պատ մել էին, 

որ այդ գի շեր մի խումբ ձիավոր ներ են եկել: Սկզ բում ինչ -որ մեկն ասել 

է, որ նրանք արաբ ներ էին, հե տո էլ խո սել են, թե քր դեր էին: Սա կայն 

բժիշկ Գու րոյի կար ծի քով՝ նրանք հա մի դիեներ էին, ով քեր քա ղա քային 

բնակ չու թյան հան դեպ իրա կա նաց նում էին ամե նա կեղ տոտ ու վայ րագ 

առա ջադրանք նե րը: Երբ օս մա նյան բա նա կը ցան կա նում էր ոմանց ցու-

ցադրա բար պատ ժել, օգ տա գոր ծում էր հենց նրանց: 
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Բժիշկ Գու րոն դա ռը ժպի տով զն նում էր Թո մա սին: Նա լավ գի տեր, 

թե ինչ է նշա նա կում կորց նել կնո ջը: Նրա կի նը, երբ նոր էին եկել Սի րիա, 

մա հա ցել էր խո լե րայի հա մա ճա րա կից, ու բժիշ կը դեռ չէր հաշտ վել նրա 

կորս տյան հետ: 

Թո մա սը որո շեց մի քա նի օր մնալ Բիբ լո սում, ու Գու րոն նրան առա-

ջար կեց իր տու նը: Էլ որ տե՞ղ նա իրեն ավե լի լավ կզ գար: Ըն դու նեց 

առա ջար կը: 

Այ նու հետև գնաց քա ղա քա պե տա րան, խո սեց քա ղա քա պե տի հետ, 

ով նրան ջեր մո րեն ող ջու նեց: Թո մա սը նրան ասաց, որ ին քը մեծ փոխ-

հա տու ցում՝ քսան հա զար թուր քա կան լի րա, կտա այն մար դուն, ով իրեն 

այն պի սի տե ղե կու թյուն կտար, որը կօգ ներ իր ըն տա նի քը գտ նե լու գոր-

ծին: Ցան կա ցած մար դու հա մար դա մի հս կա կա րո ղու թյուն էր: Քա ղա-

քա պե տը` մի քրիս տո նյա մա րո նա կան, սու լեց ատամ նե րի արան քից, 

թեև մինչ գու մա րի մա սին խոսք լի նե լը պն դում էր, որ այդ տեղ ոչ ոք չգի-

տի, թե ինչ է կա տար վել, և չգի տեն այն դր դա պատ ճառ նե րը, որոնք հան-

գեց րել են այդ չա րա գոր ծու թյա նը: 

- Դր սի մար դիկ էին՝ գու ցե հա մի դիեներ կամ նույ նիսկ բա նա կում ծա-

ռայող թուրք տե ղա ցի ներ: Ասում են, որ դա գո ղու թյան, այլ ոչ թե կա-

նանց առ ևան գե լու հա մար է ար վել: Գու ցե մայր ու աղ ջիկ մե նակ էին, 

ու դրա հա մար իրենց հետ տա րան: Աստ ված գթա ռատ է: Սա կայն այս 

տե սակ բա նե րը, թեև իս կա կան ող բեր գու թյուն են, բայց եր բեմն պա տա-

հում են,- քա ղա քա պե տը չէր հաս կա նում, թե այդ քան ժա մա նակ ան ց 

ան գլիացին ին չու էր դեռ փնտ րում իր ըն տա նի քը:

Թո մա սը պն դեց, որ հրա պա րակ վեր մի ծա նու ցում, որում նշ վեր իր 

մտադ րու թյու նը` վար ձա հա տույց լի նել այն մար դուն, ով իրեն հայտ նի 

նրանց գտն վե լու վայ րը, իսկ քա ղա քա պետն ու սե րը թոթ վեց՝ կար ծես 

ասե լով՝ ոչ մի խն դիր չկա, սա կայն ոչն չի չես հաս նի:

Հա ջորդ օրը քայ լեց ծո վա փով: Հան դի պեց Նա դի մա Ղա լի բի եղ բո-

րը: Քիչ ան ց հայտն վեց Նա դի ման: Կր կին տես նե լով Թո մա սին՝ հուզ-

վեց: Հե տո հանգս տա ցավ և նրան ասաց, որ Աբ դել Մակի կը՝ նախ կին 

հա վա տա րիմ ծա ռան, շա րու նա կում է հայտն վել այդ կող մե րում: Այդ 

մար դը նրանց հետ էր եղել Բաալ բե կից սկ սած, սա կայն նրա նկատ մամբ 

վստա հու թյու նը կորց նե լու պատ ճա ռով Թո մա սը նրան վռն դել էր Բիբ լոս 

գա լուց մի քա նի օր ան ց: Ոչ ոք նրան չէր սի րում: Աբ դել Մակի կը Բաալ-

բե կից էր, ու պետք է, որ վե րա դար ձած լի ներ իր սև գոր ծե րին, բայց ինչ -

ի նչ պատ ճառ նե րով դեռ Բիբ լո սում էր: Ապ րում էր պե տա կան տա րած քի 
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վրա գտն վող մի խր ճի թում: Ձուկ էր որ սում իր ու տե լու հա մար, եր բեմն էլ 

ան հե տա նում էր: Նրան ոչ ոք չէր վս տա հում, սա կայն նա մնում էր այդ-

տեղ՝ ասես սպա սե լով ինչ -որ մե կին: Թո մա սը որո շեց գնալ և նրա հետ 

խո սել, թեև մտ քով ան գամ չէր ան ցել, որ Աբ դելը կա րող էր որ ևէ առնչու-

թյուն ու նե նալ այդ գոր ծի հետ, սա կայն գու ցե մի բան տե սած կամ իմա-

ցած լի նի:

Աղջ կան և նրա եղ բո րը հրա ժեշտ տա լուց հե տո ուղղ վեց այն տեղ, որ-

տեղ ապ րում էր Աբ դե լը: Հի շում էր, որ նրան հե ռաց րին այն բա նից հե տո, 

երբ հա մոզ վե ցին, որ ան հայ տա ցել էին որոշ իրեր, ան գամ՝ փող: Սա կայն 

այդ դեպ քի և հա ջորդ պա տա հա րի միջև մի ան դունդ գո յու թյուն ու ներ: 

Նրան գտավ ուղ տի բր դից պատ րաստ ված փոք րիկ վրա նի առջև 

բեդ վին նե րի ձևով նս տած: Լսե լով ձիու մո տե նա լը՝ Աբ դելը տե ղից միան-

գա մից վեր թռավ, նայեց մար տահ րա վերն ըն դու նո ղի հա յաց քով, իսկ 

Թո մա սը, ձիուն հե ծած և մնա լով որոշ հե ռա վո րու թյան վրա, նրան դի-

մեց արա բե րեն.

- Աբ դե՛լ Մա կիկ: Աստ ված քեզ հետ: Պետք է քեզ մի հարց տամ: Հի-

շո՞ւմ ես, տե սե՞լ ես որ ևէ մե կին այս կող մե րով շր ջե լիս այն օրը, երբ հար-

ձակ վե ցին տանս վրա, հր դե հե ցին այն, ու ան հե տա ցան կինս ու աղ ջիկս: 

Քեզ շնոր հա կալ կլի նեմ, եթե ինչ -որ բան հի շես: Դա շատ կար ևոր է ինձ 

հա մար: 

- Միայն հի շում եմ, որ Ձեր տնից ինձ շան պես դուրս նե տե ցիք: Ու րիշ 

ոչինչ չեմ հի շում, ոչ էլ ու զում եմ դրա մա սին մտա ծել: Ես այդ գոր ծի հետ 

ոչ մի առնչություն չու նեմ. սա է այն ամե նը, ինչ պետք է Ձեզ ասեմ: Ինձ 

ար դեն հար ցաքն նել են թուրք ոս տի կան նե րը: Ոչինչ չգի տեմ, Ձեզ ոչինչ 

պար տա կան չեմ,- նայե լով նախ կին տի րոջ աչ քե րին՝ չա րու թյամբ պա-

տաս խա նեց Աբ դելը: Թո մա սը հաս կա ցավ, որ այդ մարդն ավե լի նյար-

դայ նա ցած էր, քան ցույց էր տա լիս: 

- Աբ դե՛լ Մակիկ, Աստ ծուն հայտ նի է, որ քեզ ոչ մի չա րիք չեմ ցան կա-

նում: Այն ժա մա նակ մենք միայն հրա ժար վել ենք քո ծա ռա յու թյու նից, 

քեզ ո՛չ մատ նել ենք ոս տի կա նու թյա նը, ո՛չ էլ մի այն պի սի բան ենք արել, 

որ քեզ վնաս պատ ճա ռենք: Քեզ աշ խա տանք տվե ցի, իսկ հե տո ազա-

տե ցի: Այդ պի սի բա ներ պա տա հում են: Ի վեր ջո… Եթե մի բան հի շես ու 

ինձ պատ մես, քեզ կհա տու ցեմ: Ես հա տու ցում եմ նշա նա կել այն մար-

դու հա մար, ով ինձ որ ևէ կար ևոր տե ղե կու թյուն հայտ նի: Քսան հա զար 

թուր քա կան լի րա... Մեծ գու մար է,- Թո մա սը մի թեթև կայծ նկա տեց այդ 

մար դու աչ քե րում,- դեռ որոշ ժա մա նակ մնա լու եմ Բիբ լո սում: Ինձ կա-

րող ես գտ նել բժիշկ Գու րոյի տա նը:
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Եր կու օր ան ց, երբ իրիկ նա մու տին զբոս նում էր, տե սավ Նա դի-

մային, ով մո տե նում էր մի տա րեց կնոջ հետ: Եր կուսն էլ ան հան գիստ 

էին երևում... Տա րեց կնո ջը, ով աղջ կա մորաքույրն էր, Նա դի ման նյար-

դայ նա ցած պն դում էր, որ ինչ -որ բան պատ մի Թո մա սին: Մորաքույրը, 

սա կայն, լուռ էր մնում: Ի վեր ջո ստիպ ված Նա դի ման խո սեց. 

- Պա րո՛ն Թո մաս: Մենք չենք եկել հա տու ցում փնտ րե լու: Սա կայն իմ 

ազ գա կան Աբ դել Ուա հե դի՝ մորս զար մի կի մի ջո ցով, ով հի մա ապ րում 

է Տրի պո լիում, գի տեմ, որ ու սու ցիչ Մա ջիդ Աբ դե լը գտն վում է այն տեղ: 

Մորաքույրս պատ մում է, որ այդ դեպ քից մի քա նի օր առաջ Բիբ լո սի ճա-

նա պար հին նրան տե սել է մի քա նի օտա րերկ րյա սպա նե րի՝ հա վա նա-

բար գեր մա նա ցի նե րի հետ խո սե լիս, ով քեր նախ քան այդ այս տեղ էին: 

Նրանք ճամ բար էին խփել ար վար ձան նե րում: Նրանց հետ նաև հա-

մազգեստ չկ րող հա մի դիենե րի հե ծե լա վաշտ է եղել: Մորաքույրս կար-

ծում է, որ հաս տատ այդ նրանք էին, որ հար ձակ վե ցին Ձեր տան վրա, 

թեև իս կա պես այդ գի շեր նա չի տե սել նրանց, սա կայն հիմք ըն դու նե լով 

նաև հորս պատ մա ծը՝ ասում է, որ ու րիշ մար դիկ չէին կա րող լի նել: Մինչև 

հի մա չի ցան կա ցել ոչ մի բան պատ մել, քա նի որ շատ է վա խե նում թուր-

քա կան ոս տի կա նու թյու նից: Ձեզ նաև թա խան ձա գին խնդ րում է, որ ոչ 

ոքի չա սեք, թե ով է այդ մա սին Ձեզ հայտ նել: Նաև ինձ ասում է, որ ոչինչ 

չի ու զում լսել դրա մա կան հա տուց ման մա սին: Դա անում է, քա նի որ 

Դուք լավ մարդ եք: 

Մինչ լսում էր Նա դի մա Ղա լի բին, Թո մա սին պա տել էր զգաց մունք-

նե րի տա րօ րի նակ մի խառ նուրդ: Քա նի որ կա նայք շուռ եկան ու արագ 

հե ռա ցան, հաս կա ցավ, որ նրանք ավե լաց նե լու ոչինչ չու նեին: Մթ նում 

էր, ուղղ վեց դե պի բժիշկ Գու րոյի տուն, ում ոչինչ չէր պատ մի այդ ամե-

նից, ինչ պես որ խնդ րել էին Նա դի ման ու նրա մորաքույրը: Չէր ցան կա-

նում, որ իր պատ ճա ռով նրանք խն դիր ներ ու նե նան:

Գու րոյին ասաց, որ որո շել է ուղ ևոր վել դե պի հյու սիս: Այդ մար-

դը նրան զն նում էր մտա խոհ` հա մոզ ված, որ իր բա րե կամ Հար դինգն 

այլևս չէր կա րող խույս տալ սևա մաղ ձու թյու նից, կան խազ գա ցում նե րից 

ու կաս կա ծանք նե րից, որոնք հա մա կել էին նրա կյան քը: Ճա կա տա գի րը 

որ քան դա ժան կա րող էր լի նել շատ մարդ կանց հետ: Բժիշ կը շատ լավ 

էր հի շում երի տա սարդ ամու սին նե րին ու նրանց փոք րիկ դս տե րը, երբ 

եկան Բիբ լոս: Շատ եր ջա նիկ էին թվում, ու չէր ժխ տի, որ այն ժա մա նակ 

խո րը նա խան ձով էր լց վել՝ հա մե մա տե լով նրանց և իր վի ճա կը:

Նա հրա ժեշտ տվեց Թո մա սին՝ ասե լով, որ իր տու նը նրա տունն է, և 

եթե շուտ վե րա դառ նա, կր կին կհան դի պեն իր տա նը՝ Բիբ լո սում: Թո մա-
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սը սեղ մեց նրա ձեռ քը ու գր կեց նրան: Այդ մարդն իր հոր հա սա կա կիցն 

էր, ու թեև քիչ էին շփ վել, բայց իր նկատ մամբ նա եղել էր մե ծա հո գի ու 

սր տա ռուչ: 

Հա ջորդ առա վոտ՝ հա զիվ լույ սը բաց ված, նա թամ բեց իր ձին, իսկ 

մյուս ձիու վրա դրեց ողջ ու ղե բե ռը: Հե տո ող ջու նեց Գու րոյին, ով նույն-

պես շուտ էր վեր կա ցել՝ սուրճ պատ րաս տե լու հա մար: Այ նու հետև դե-

պի հյու սիս ար շա վեց այն հա մոզ մամբ, որ այս ան գամ ճիշտ ու ղու վրա 

է գտն վում: Մեկ ժամ ան ց սա րե րի հետ ևում սկ սեց լու սա նալ: Ձյու նա-

ճեր մակ գա գաթ ներն ար տա ցոլ վում էին վար դա գույն հո րի զո նի վրա: Մի 

պահ կանգ առավ` զմայլ ված ծո վե զեր քի գե ղա տե սիլ բնա պատ կե րով: 

Այդ պա հին հաս կա ցավ, թե ին չու էին այդ քան մար դիկ կե նաց ու մա հու 

կռիվ տվել՝ ար տո նյալ այդ վայ րում հաս տատ վե լու հա մար: Ոչ էլ ինքն 

էր մտա դիր թող նել այն: Երբ գտ ներ իր ըն տա նի քը, կվե րա դառ նան Բեյ-

րութ, որ պես զի վերս տին կազ մեն իրենց ջերմ օջա խը, որի մա սին երա-

զում էր ամեն գի շեր: 
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13. ՀՐԱՇՔԸ
ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1914թ. 

 

Եր կու օր ան ց նա հա սավ Հա լեպ: Գտավ այն հյու րա նո ցը, որը բժիշկ 

Գու րոն էր խոր հուրդ տվել. հենց այդ տեղ էլ ընթ րի քին մի բան կու տեր: 

Մեկ ժամ հե տո նրան մո տե ցավ այդ հաս տա տու թյան տնօ րե նը, ով կար-

ծես շփոթ ված էր և Թո մա սին ասաց, որ պետք է նրան ու ղեկ ցի հյու րա-

նո ցի ըն դու նա րան, որ տեղ նրան է սպա սում ինչ -որ անձնավորություն՝ 

ոս տի կա նու թյան կող մից ու ղարկ ված: Թո մա սը վեր կա ցավ ու հետ ևեց 

տնօ րե նին: Մարմ նեղ, հի սու նին մոտ մի ան ձնա վո րու թյուն մո տե ցավ 

Թո մա սին ու նրան մեկ նեց ձեռ քը, այ նու հետև հրա վի րեց նս տել հենց 

այդ տեղ՝ միաժա մա նակ առանց այլ ևայ լու թյան ներ կա յա նա լով որ պես 

օս մա նյան բա նա կի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան գն դա պետ:

- Պա րո՛ն Հար դինգ: Ձեզ պետք է որոշ բա ցատ րու թյուն ներ տամ այն 

հար ցի վե րա բե րյալ, որը Ձեզ բե րել է մինչև այս տեղ, թեև կսկ սեմ նրա-

նից, որ Ձեզ պես մար դը հի մա այս քա ղա քում չպետք է գտն վեր: Սա կայն 

դա, ինչ խոսք, ինձ չվե րա բե րող հարց է: 

Գն դա պե տը նրան պատ մեց այն, ինչ իրենց հայտ նի էր Թո մա սի 

կնոջ և դս տեր ան հե տա նա լու մա սին: Թո մա սը չէր հա վա տում իր լսա-

ծին: Նրա բա րե կամ Սլի մա Մել լին` Բեյ րու թի հնաոճ իրե րի վա ճա ռա-

կա նը, առևտ րա կան կա պե ր ուներ Մահ մուդ էլ-Քան տա րիի` Դա մաս կո-

սի մեկ այլ հնաոճ իրե րի վա ճա ռա կա նի հետ, ում պատ կա նում էին ողջ 

Սի րիայով մեկ տե ղա կայ ված հնաոճ իրե րի լա վա գույն խա նութ նե րը: 

Մահ մուդն իր բա րե կա մին ցույց է տա լիս Բաալ բե կի մի քա նի նկար ներ, 

որոնք հին չէին, բայց շատ բարձ րար ժեք էին և ստո րագր ված՝ Կ.Հ.Վ.: 

Սլի ման, ով բա ցա ռիկ մարդ էր՝ օժտ ված մեծ նր բազ գա ցու թյամբ և կան-

խազ գաց մամբ, նրան խնդ րում է, որ իր մոտ թող նի նկար նե րը: Սլի ման 

հա ման ման բան տե սել էր Թո մաս Հար դին գի տա նը: Կաս կա ծից վեր էր, 

որ դրանք Կա րո լին Հար դին գինն էին. օրիորդական ազգանունը` Կա րո-

լին Վեյ լեր: 

Մահ մու դը հի շում էր, թե ով էր դրանք իրեն վա ճա ռել. մի միջ նորդ, ով 

իրեն այս ու այն կողմ էր գցում՝ չն չին գնով գնորդ փնտ րե լով: Հա լե պից էլ 

մի արաբ Մահ մու դին և Սլի մային տա րել էր այն մար դու մոտ, ով դրանք 

գո ղա ցել էր Հար դինգ նե րի տնից: Այ նու հետև թուր քա կան ոս տի կա նու-

թյու նը զբաղ վել էր նրա նով: Չդի մա նա լով թուր քա կան հար ցաքն նու թյան 

եղա նակ նե րին՝ այդ մար դը խոս տո վա նել էր հան ցան քը: 

Նա պատ մել է, որ Բիբ լո սում՝ Հար դինգ նե րի տնից երեք մղոն հե ռա-
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վո րու թյան վրա աշ խա տում էին գեր մա նա կան բա նա կի տե ղան քա գիր-

ներ, ով քեր տե ղագ րա կան քար տեզ ներ էին կազ մում: Թուր քե րը հա մի-

դիենե րի մի ջո կատ էին տրամադրել նրանց պաշտ պա նու թյան հա մար: 

Նրանց թվում եղել են նաև երեք նախ կին բան տար կյալ ներ, ով քեր իրենց 

իսկ ըն կեր նե րի հետ շա րու նակ ընդ հար վում էին: Մի գի շեր բո լորն էլ, 

նույնիսկ սպան և են թաս պա նե րը չա փից դուրս հարբում են: Մի քա նի 

հա մի դիեներ ձի են նս տում ու գի շե րով ան հե տա նում: Նրանց այլևս չեն 

տես նում՝ բա ցա ռու թյամբ մե կից, ով վե րա դար ձել էր երեք ժամ հե տո: 

Երբ իմա ցել են կա տար վա ծի մա սին, բո լոր կաս կած ներն ըն կել են այն 

հա մի դիենե րի վրա, ով քեր հե ռա ցել էին: Ինչ վե րա բե րում էր հետ վե րա-

դար ձա ծին, ապա նրան հարկ եղա ծի պես հար ցաքն նել են, սա կայն նա 

երդ վել է, որ ոչինչ չգի տի, իսկ թուր քա կան ոս տի կա նու թյան մի քն նիչ, 

որ հայտն վել էր մի քա նի օր հե տո, պար տադ րել է, որ բո լո րը լուռ մնան: 

Բանն այն էր, որ չէին կա րող ներ քաշ վել այն պի սի գոր ծըն թա ցի մեջ, որի 

առանց քում ան գլիական ըն տա նի քի հարցն էր: Մյուս կող մից էլ ակն-

հայտ էր զին վո րա կան ստո րա բա ժան ման հան ցա վո րու թյու նը. չնա յած 

այն բա նին, որ հա մի դիենե րը ոչ կա նո նա վոր ստո րա բա ժա նում ներ էին 

հա մար վում, այ նո ւա մե նայ նիվ օս մա նյան բա նա կի մաս էին կազ մում: 

Ընդ որում՝ այդ գործում ներքաշված էին նաև գեր մա նա ցի սպա ներն ու 

են թաս պա նե րը: Բո լո րին էլ շտապ կար գով տե ղա փո խում են Դա մաս կոս 

ու հար ցը փա կում: 

Այն հա մի դիեն, որ հետ էր վե րա դար ձել ու երդ վել, որ ոչինչ չգի տի, 

այն նույն մարդն էր, ով նկար նե րը վա ճա ռել էր Մա հմուդ էլ-Քան տա-

րիին և հար ցաքն նու թյան էր են թարկ վել զին վո րա կան ոս տի կա նու թյան 

կող մից: 

Նա խոս տո վա նել էր ողջ եղե լու թյու նը: Կի նը և դուստրն ապ շա հար 

են եղել իր ըն կեր նե րի ներ խու ժու մից: Ին քը վա խե ցել է ու այն տե ղից 

փա խել, բայց հասց րել է տես նել, թե ինչ պես են, ձիուն դրած, իրենց հետ 

տա նում մորն ու աղջ կան: Հա վա տաց րել է, որ ավե լին ոչինչ չգի տի: 

Երբ նրան ցույց են տվել այն նկար նե րը, որ նա վա ճա ռել էր հնա վա-

ճա ռին, իրեն լրիվ կորց րել է: Այդ ժա մա նակ էլ խոս տո վա նել է, որ հա-

մի դիենե րը Գա զիան թե պից էին՝ Հա լե պից ութ սուն մղոն դե պի հյու սիս: 

Նրա կար ծի քով՝ թերևս հենց այն տեղ էլ տա րել են մորն ու աղջ կան: Ին-

քը միայն մի քա նի անար ժեք իրեր է գո ղա ցել ու թաքց րել ան գլիացի-

նե րի տան մո տա կայ քում գտն վող փլա տակ նե րում: Գլ խի էր ըն կել, որ 

եթե դրան ցով հայտն վեր ճամ բա րում, ապա կա տար վա ծի մեղ սա կի ցը 

կդառ նար: 
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Թո մա սը լսեց ոս տի կա նու թյան սպայի պատ մա ծը՝ հա մոզ ված, որ 

այն ճշ մա րիտ է, սա կայն վս տահ էր, որ իրե նից դեռ մի բան թաքց նում 

են: Ամեն ինչ հա մընկ նում էր իր իմա ցած տվյալ նե րի` գեր մա նա ցի տե-

ղան քա գիր նե րի, հա մի դիենե րի, Կա րո լի նի ստո րագ րու թյամբ նկար նե րի 

հետ: 

Նյար դայ նա ցած էր և հուզ ված: Գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան 

արեց այդ մար դուն ու վճ ռեց ան մի ջա պես գնալ Դա մաս կոս՝ էլ-Քան տա-

րիի հետ խո սե լու նպա տա կով: 

Մի քա նի օր ան ց գն դա պե տը, ում հանձ նա րար ված էր այդ գոր ծի 

քն նու թյու նը, այս ան գամ Դա մաս կո սում կր կին խո սեց Թո մա սի հետ՝ 

հա վաս տիաց նե լով, որ թուր քա կան բա նա կը պա տաս խա նա տու չէ փա-

խուս տի մեջ գտն վող ինչ -որ մարդ կանց վար քագ ծի հա մար: Ավե լաց րեց 

նաև, որ հե ռագ րել էր Գա զիան թե պի իշ խա նու թյուն նե րին, որ պես զի տե-

ղե կա նային այդ թափթ փուկ նե րի մա սին: Մի քա նի օր հե տո եկել էր պա-

տաս խա նը, որում աս ված էր, որ նրանք ոչինչ չգի տեն այդ հա մի դիենե րի 

վերաբերյալ: Նրանք այն տեղ չէին վե րա դար ձել, ոչ էլ որ ևէ մե կը լսել էր 

ան գլու հու և նրա դս տեր մա սին: Պա տաս խան հե ռա գի րը ողջ դա ժա նու-

թյամբ ակնարկում էր, որ հա վա նա բար մորն ու դս տե րը կա՛մ սպա նել են, 

կա՛մ էլ ան հե տաց րել: 

Թո մա սը զայ րա ցած բո ղո քեց, որ այդ պա տաս խա նը չի ըն դու նում: 

Բո ղո քեց, որ բո լոր դեպ քե րում օս մա նյան բա նա կը պա տաս խա նա տու 

է իր են թա կա նե րի հա մար, և իր կնոջն ու դս տե րը մա հա ցած չի հա մա րի 

այն քան ժա մա նակ, մինչև որ նրանց դիակ ներն իրեն ցույց չտան: 

Գն դա պե տը թոթ վեց ու սե րը՝ ցած րա ձայն ասե լով, որ ին քը հաս տա-

տում է, որ բա նակն արել է այն, ինչ պետք է աներ, և մտա դիր չեն ոչ մի 

բան թաքց նել: Աս վա ծի վկա յու թյունն էլ այն էր, որ ին քը պա տաս խան 

տա լու հա մար գտն վում էր այդ տեղ և ամե նայն պա տաս խա նատ վու-

թյամբ էր վե րա բե րում հար ցին: Սա կայն դժ վար էր այդ հս կա երկ րում 

և մա նա վանդ այդ խառ նաշ փոթ ժա մա նակ նե րում գտ նել եր կու մար-

դասպա նի: Գն դա պե տը խոս տա ցավ շա րու նա կել հե տաքն նու թյու նը և 

հան ցա գործ նե րի անուն -ազ գա նուն ներն ավե լաց նել փնտր վող նե րի և 

ձեր բա կալ ման են թա կա ան ձանց ցու ցա կում: Հե տո ձիգ կանգ նեց՝ Թո-

մա սի խոս քը բե րա նում թող նե լով. վեր ջինս չէր հա վա տում, որ այդ պի սի 

լուրջ խնդ րին կա րե լի էր այդ քան թեթ ևո րեն նայել: 

Մահ մուդ էլ-Քան տա րին` Դա մաս կո սի հնա վա ճա ռը, զայ րա-

ցավ այդ դեպ քե րից: Նա կա պեր ու ներ քա ղա քում տե ղա կայ ված օս-

մանյան զորագնդի վեր նա խա վում, ու նրան որոշ տե ղե կու թյուն ներ ևս 
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հաղորդեցին: Պարզ վեց, որ ձերբակալված հա մի դիեն տան ջա լից հար-

ցաքն նու թյուն նե րի ըն թաց քում ու շագ նաց էր եղել և մա հա ցել: Դա, իրոք, 

ցա վա լի էր, քա նի որ եթե նա այլ բա ներ էլ գի տեր, ապա հե տը գե րեզ ման 

էր տա րել: 

Թո մա սը կր կին մտա ծեց, որ բա րի ոգի ներն իր կող մից չեն: Ահա-

վոր լար ված վի ճա կում էր: Սա կայն Մահ մուդ էլ-Քան տա րին այն մար դը 

չէր, որ բա վա րար վեր նրա նով, ինչ իրեն ասեին: Նա նույն պես ու զում էր 

իմա նալ ճշ մար տու թյու նը և հա մոզ ված էր, որ դեռ կա մի նշան՝ հույ սի 

մի ծվեն, որից կա րող են կառ չել: Սեր ժանտ նե րից մե կը, ով զբաղ վել էր 

մա հա ցած հա մի դիեի հար ցաքն նու թյամբ, էլ-Քան տա րիի սի րե կա նի եղ-

բայրն էր: Հնա վա ճա ռը, նա խընտ րե լով ոչինչ ցույց չտալ, գաղտ նի էր 

պա հում իր հո մո սեք սու ալ լի նե լը, ին չը բա վա կա նին տա րած ված էր Դա-

մաս կո սի որո շա կի շր ջա նակ նե րում: Երբ սի րե կա նի եղ բո րը հարց րին 

այդ հա մի դիեի մա սին, նա հաս տա տեց, որ, այո՛, չդի մա նա լով վայ րագ 

հար ցաքն նու թյուն նե րին, ձեր բա կալ վա ծը մա հա ցել է, սա կայն մա հից 

առաջ հի շել է եր կու հրո սակ նե րի անուն նե րը. մե կին կո չում էին Աբ դել 

Ռա զաք, մյու սին` Քա րիմ Ֆա քիր: Կաս կած նե րը տե ղին էին. Ռա զա քը 

ծնուն դով թերևս Գա զիան թե պից էր, թեև գի տեին, որ նա հա ճախ էր լի-

նում Դիար բե քի րում՝ այդ քա ղա քի հետ ինչ -որ կա պեր պահ պա նե լով: 

Թո մա սը գի տակ ցում էր, որ կնոջն ու դս տե րը գտ նե լու գրե թե հույս 

չկար: Անա տո լիայի հա րավ -ա րև մուտ քը լեռ նոտ ու հե տամ նաց վիթ խա-

րի մի տա րա ծաշր ջան էր: Այդ նոր տե ղե կու թյամբ նա կփոր ձի իրա կա-

նաց նել իր մտադ րու թյու նը: Կգ նա Գա զիան թեպ, Դիար բե քիր, եթե հարկ 

լի ներ` ան գամ մինչև աշ խար հի ծայ րը, բայց այդ իրա վի ճա կում մի օր 

ավե լի չէր մնա: Թո մա սը ներ քուստ զգում էր ամեն հար ցում իր սխալ ված 

լի նե լը և իր թույլ տված ահա վոր սխա լի բա ցար ձակ փոխ հա տուց ման 

ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նա չէր հաս կա նում, թե վեր ջին եր կու տա րի նե րի 

ըն թաց քում ինչ պես է կա րո ղա ցել այդ քան եսա սեր լի նել:

Չէր ու զում ժա մա նակ կորց նել, ըստ այդմ՝ չար ժեր վե րա դառ նալ Բեյ-

րութ: Ոչ մի վայր կյան չպետք է կորց ներ: Ան ձամբ ներ կա յա ցավ Դա-

մաս կո սի «Օս մա նյան բանկի» մասնաճյուղ և խո սեց տնօ րե նի հետ: 

Նրան ցույց տվեց իր ան ձնա գի րը և այդ բան կի՝ Բեյ րու թում գոր ծող 

մաս նա ճյու ղի հաշ վե հա մա րով գր քույ կը: Այդ պա հից սկ սած նրա հետ 

վար վե ցին ժպի տով ու մե ծա րան քով: Բան կիրն ինքն իրեն հարց նում էր, 

թե ով է այդ երի տա սարդ ան գլիացին, որ այդ քան հարս տու թյան տեր է: 

«Օս մա նյան բանկն» իր մաս նա ճյու ղերն ու ներ Հա լե պում, Գա զիանթե-

պում, Մա լա թիայում, Դիար բե քի րում և կայս րու թյան գլ խա վոր բնա կա-
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վայ րե րում: Դա մաս կո սի մաս նա ճյու ղի տնօ րե նը Թո մա սին մեկ նեց մեծ 

գու մա րով ան հե տաձ գե լի վար կի մի գր քույկ և կան խիկ գու մար, որը չա-

փա զանց մեծ չէր, սա կայն գա լիք շա բաթ նե րի հա մար լիու լի բա վա րար 

էր: Բան կի րը նրան ասաց, որ չպետք է ձեռ քին մեծ գու մար պա հի, քա-

նի որ դա հղի է մեծ վտանգ նե րով: Ին քը` բան կի րը, ով մա նա վանդ ան-

հանգս տա նում էր, որ թա լա նե լու հա մար իրեն կա րող են սպա նել կամ 

առ ևան գել, Թո մա սին խոր հուրդ տվեց, որ մե նակ չուղ ևոր վի: Պետք է 

գնացք նս տեր մինչև Ֆև զի պա ս՝ Հա լե պից հա րյուր կի լո մետր դե պի հյու-

սիս, իսկ այն տե ղից՝ կառ քով մինչև Դիար բե քիր: 

Իր նոր բա րե կամ Մահ մուդ էլ-Քան տա րին նրան Հա լե պում, Գա-

զիան թե պում և Դիար բե քի րում ապ րող մի քա նի ծա նոթ նե րի հաս ցե ներ 

տվեց և արա բե րեն ու թուր քե րեն երաշ խա վո րա կան նա մակ ներ գրեց՝ 

Թո մա սին միաժա մա նակ զգու շաց նե լով. 

- Ինչ -որ շատ լուրջ բան է կա տար վե լու, քա նի որ Անա տո լիայի մի 

քա նի հայ ազ դե ցիկ ըն տա նիք ներ վեր ջին ամիս նե րին սկ սել են լքել եր-

կի րը: Մի քա նի սը հաս տատ վել են Կա հի րեում, մյուս նե րը` Կիպ րո սում, 

Հու նաս տա նում, իսկ մե ծա մաս նու թյու նը՝ Ֆրան սիայում կամ Միացյալ 

Նա հանգ նե րում: Իմ գոր ծու նեու թյամբ` հնա վա ճառ իրե րի առևտրով 

պայ մա նա վոր ված՝ մեզ շատ բա ներ են բե րում՝ կա հույք, գրքեր, 

երաժշտա կան գոր ծիք ներ, ամեն տե սա կի առար կա ներ, և մեծ մա-

սամբ՝ հայե րից: Իրե րը հո գի ու նեն, հա վա տաց նում եմ Ձեզ, որ նրան ցից 

մի քա նի սը սահմռ կե ցու ցիչ պատ մու թյուն ներ են պատ մում: Ինձ նաև 

հու նա կան շատ սր բա պատ կեր ներ են բե րում: Ո՞վ դրան ցից կբա ժան-

վեր: Ո՜ւֆ, մա զերս բիզ-բիզ են կանգ նում: Եվ Դուք, պա րո՛ն Հար դինգ, 

զգո՛ւյշ եղեք, չա փա զանց զգույշ: Հի մա այն ժա մա նա կը չէ, որ տոհ միկ 

ան գլիացին՝ ազն վա կան ըն տա նի քի ժա ռան գոր դը, Անա տո լիայով մեկ 

դե գե րի՝ հարց նե լով ան հար կի բա ներ: Հի մա այս տեղ միակ քրիս տո նյա 

եվ րո պա ցի նե րը, որոնց թուր քե րը լավ աչ քով են նա յում, գեր մա նա ցի-

ներն են ու ավստրիացի նե րը: Ֆրան սիացի նե րը հա մակ րանք են վայե-

լում միայն մա րոն նե րի և թերևս մեր` արաբ նե րի շրջանում: Ես ինձ արաբ 

եմ հա մա րում, թեև իմ մեջ նաև թուր քա կան արյուն կա: Հա վա տաց նում 

եմ Ձեզ, պետք է շատ ող ջա խոհ լի նեք: Դուք ան գլիացի եք, իսկ թուր-

քերն իրենց խաբ ված են զգում, քա նի որ Մեծ Բրի տա նիան միշտ եղել է 

նրանց քա ղա քա կան, իսկ Ֆրան սիան` ֆի նան սա կան աջա կի ցը: Մեզ` 

առա ջա դեմ արաբ նե րիս հա մար Փա րի զը հա մա րյա սո ցիալա կան առա-

ջա դի մու թյան առաս պե լա կան վայր է: Այն պես որ, պա րո՛ն, զգո՛ւյշ եղեք:

Մի մյանց հրա ժեշտ տվե ցին: Պետք էր ու շադ րու թյուն դարձ նել այդ 
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խե լա միտ նա խազ գու շա ցում նե րին: Եթե նրան մի բան պա տա հեր, ու-

րեմն կի րա կա նա նար այն վար կա ծը, որ Կա րո լինն ու Էթե լը ողջ են, բայց 

այլևս չն չին իսկ հնա րա վո րու թյուն չէին ու նե նա փախ չելու այն տե ղից, 

որ տեղ նրանց բռ նի պա հում են:

Հաշ վի առ նե լով խոր հուրդ նե րը՝ նս տեց Դա մաս կո սից Հա լեպ գնա ցող 

գնաց քը: Ճա նա պար հը տասն չորս ժամ ձգ վեց. ձիով ավե լի շուտ կհաս-

ներ: Տեղ հաս նե լուն պես կա պի մեջ մտավ բժիշկ Բո ղո սյա նի ծա նո թի` 

Ար մեն Ագո պյան անուն -ազ գա նու նով մի հայի հետ, ում Բո ղո սյանն ար-

դեն հե ռագ րել էր այն մասին, որ Թո մա սը հան դի պե լու է իրեն: 

Ար մեն Ագո պյա նը պատ մու թյան դա սա խոս էր, ընդ հա նուր շատ բան 

էր նրանց կա պում, և առա ջին իսկ պա հից իրար շատ հա մակ րե ցին: Նա 

նի հար էր՝ դուրս ըն կած քթով, նոսր մա զե րով, մի քիչ կար ճա տես: Նրա-

նից մտա վոր ու կեն սու նակ ու ժե րի էներ գիա էր հոր դում: Ար մեն Ագոպյա-

նը Թո մա սին տա րավ իր տուն, որը գտն վում էր քա ղա քային ամ րո ցում: 

Քա ղաքն ամ րո ցի հետ ևի կող մից բա ժան ված էր փո սով: 

- Հա լեպն ու սում նա սի րու թյան ար ժա նի քա ղաք է: Այս տեղ պահ պան-

վում են նրանց հետ քե րը, ով քեր նվա ճել են Ար ևել քը՝ Թա մեր լա նից մինչև 

Սա լա դին, կամ՝ ում որ Դուք կա մե նաք: Այս քա ղա քը չեն կա րո ղա ցել 

ծն կի բե րել ո՛չ երկ րա շար ժե րը, ո՛չ ժան տախ տը, ո՛չ էլ պա տե րազմ նե րը: 

Այս տեղ է իմ տու նը, որը պատ կա նել է իմ մայ րա կան պա պին, ով այն 

ժա ռան գել է իր հո րից, այն պես որ՝ մեր տոհ մի շատ սե րունդ ներ են ապ-

րում Հա լե պում: Իմ նախ նի նե րի կող մից գր քե րի նկատ մամբ միշտ էլ սեր 

է եղել, և ինչ պես ինք ներդ կհա մոզ վեք, տու նը լի է արա բե րեն, թուր քե-

րեն, հայե րեն, քր դե րեն հին հա տոր նե րով… քա նի որ իմ մի մո րեղ բայ-

րը` քրիս տո նյա հայ, դեմ գնա լով ըն տա նի քի կամ քին, ամուս նա ցավ մի 

քուրդ կնոջ հետ: Մի քա նի գիրք էլ ու նեմ ֆրան սե րեն ու գեր մա նե րեն, 

ցա վոք սր տի, ան գլե րեն ըն դա մե նը մի տաս ներ կու գիրք ու նեմ: Որ պես 

դրա «փոխ հա տու ցում»` ասեմ, որ հան դես եմ գա լիս հօ գուտ Ան տան-

տի հաղ թա նա կի, չնա յած ըստ լու րե րի՝ կար ծես թե «բո շե րի»32 գոր ծերն 

ավե լի հա ջող են, սա կայն այս պա տե րազ մը եր կար է տևե լու, և պետք է 

զին վենք համ բե րու թյամբ` սպա սե լով ավե լի լավ լու րե րի: Պրու սա ցի ներն 

ու նեն փայ լուն գա ղա փար ներ, սա կայն դրանք վե րա նում են իրենց իսկ 

մե ծամ տու թյու նից: Եթե հա մա ձայն չեք, ապա կտես նեք՝ գեր մա նա ցի 

գե նե րալ նե րից յու րա քան չյու րը մեն-մե նակ է ու զում հաղ թել պա տե րազ-

մը,- մինչ Թո մա սին կիտ րո նով թեյ էր մա տու ցում, Ագո պյա նը մի փոքր 
32 Ֆրանս-պրուսական 1870-ականների ռազմական կոնֆլիկտների ժամանակ և Առաջին 
համաշխարհային պատերազմում գերմանացիներին տրվել է այդպիսի արհամարհական 
անուն:
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ավե լի լր ջա ցավ,- Դուք այս պես չե՞ք խմում թեյը: Լավ: Ինչ պես ինձ տե-

ղե կաց րեց մեր ընդ հա նուր բա րե կա մը` Բո ղո սյա նը, Դուք տա ռա պում եք 

Ձեր կնոջ ու դստ րի կի առ ևանգ ման պատ ճա ռով: Թերևս ահա վոր է Ձեր 

հո գե վի ճա կը: Միշտ պետք է պահ պա նել հա վա տը, որը և Ձեզ մղել է, որ 

մինչև այս տեղ հաս նեք: Հասկանում եմ Ձեզ: Քրոջս կորց րել եմ մի քա նի 

տա րի առաջ՝ Ադա նայի կո տո րած նե րի ժա մա նակ: Իսկ թուր քերն ար-

դեն նախ հույ նե րից, ապա մե զա նից ազատ վե լու քայ լեր են ձեռ նար կում: 

Այս քան տա րի ան ց պետք է հե ռա նա՞մ Հա լե պից: Ես հա մա ձայն չեմ 

թող նել այս քան գիրքն ու այս սքան չե լի քա ղա քը՝ արա բա կան Հա լեպը, 

որի կա յաց ման գոր ծում այն քա՜ն հայեր են իրենց ներդ րումն ու նե ցել: 

Արաբ ներն ու հայե րը մի մյանց գի տեն դեռ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե-

րից, ու թեև իս լա մի ի հայտ գա լուց հե տո նրանց մեծ մա սը դար ձավ մու-

սուլ ման, սա կայն նաև արաբ շատ քրիս տո նյա ներ կան: Թուր քե րի հետ 

հա րա բե րու թյու նը միշտ էլ եղել է բռ նազ բո սիկ, մեզ եր բեք չի հա ջող վել 

նրանց հետ բնա կա նոն շփումներ հաս տա տել: Եկան այս տեղ որ պես 

հրե շա վոր նվա ճող ներ, ու ժի մի ջո ցով տի րա ցան մեր և արաբ նե րի հո ղե-

րին: Մենք կա րո՞ղ ենք մեզ այն պես պա հել, որ կար ծես ոչինչ տե ղի չի ու-

նե ցել: Սուլ թան նե րից մի քա նի սը, ինչ պես Աբ դուլ Հա մի դը, ում արյան մի 

մա սը հայ կա կան է, մեզ հետ փոր ձել են այր ված երկ րի քա ղա քա կա նու-

թյուն վա րել, այ սինքն՝ մո ռա նալ պատ մու թյու նը, հո ղում թա ղել անցյա-

լը, ցույց տալ այն պես, որ հայ ժո ղո վուրդն առ հա սա րակ գո յու թյուն չի 

ու նե ցել, կամ այն, որ Փոքր Ասիայի հել լե նա կան մշա կույթն ըն դա մենն 

առաս պել է: Պատ մու թյու նը չի նե րում, ու կգան ու րիշ հնա գետ ներ, ով-

քեր կհայտ նա բե րեն այդ հա մառ քա րե րը, որոնք դի մադ րում են ան հե-

տաց ման եր ևույ թին: Ու կաս կած չկա, որ կմ նան այն տեղ, քա նի դեռ ժա-

մա նա կը չի սպառ վել: 

Ագո պյա նի հին տու նը գե րեց Թո մա սին: Ասես քա րե հս կա աշ տա-

րակ նե րից մեկն էր՝ ուղ ղա ձիգ աս տի ճան նե րով, որոնք իջ նում էին մինչև 

քա րե կա մա րա կապ գաղտ նի նկու ղը, ինչ պես նաև բարձ րա նում եր կու 

հարկ վերև՝ տա նիք` ցն ցող տե սա րա նով: 

Սա կայն նրա նոր բա րե կա մին շա րու նակ այն հարցն էր մտա հո գում, 

թե ինչ կա րող էր գլխ նե րին գալ:

- Ես ինչ պե՞ս թող նեմ ու գնամ այս տե ղից: Դա ան հնա րին է: Այս տեղ 

է իմ աշ խա տան քը, հի մա մի ատե նա խո սու թյուն եմ պատ րաս տում գո-

թա կան և խա լի ֆա յա կան ճար տա րա պե տու թյան փո խազ դե ցու թյան 

մա սին: Դույզն -ի նչ ան գամ չկաս կա ծեք, որ դրանք մի մյանց վրա ներ-

գոր ծել են: Այս տեղ այդ եր ևույթն ակն հայտ է, իհար կե՝ նաև Դա մաս կո-
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սում ու Բեյ րու թում: Պատ կե րաց րե՛ք, որ Մեծ մզ կի թում են գտն վում Զա-

քա րիայի` Սուրբ Խու ան Բաու տիս տայի մա սունք նե րը: Նրա նից շատ 

առաջ էլ այս տեղ ապ րում էին եգիպ տա ցի նե րը, որոնց տի րա պե տու թյան 

հետ քե րը դեռ մնում են: Լավ, պա րո՛ն Հար դինգ, Դուք հի մա այլ մտած-

մունք ներ ու նեք: Հա մա պա տաս խան տե ղե րում հարց ու փորձ եմ արել 

այդ թափթ փուկ նե րի մա սին: Հա մի դիենե րը վտան գա վոր են, և մար դիկ 

նրանց հետ չեն ու զում առնչ վել, սա կայն քա նի որ հար կա վոր է բա րե-

կամ ներ ու նե նալ ան գամ դժոխ քում, հարց րել եմ բա րե կա միս բա րե կա-

մին, ով ժա մա նա կին մտել է ան կա նո նա վոր նե րի գու մար տակ. նրանց 

նաև այդ պես են ան վա նում: Նա չի լսել ո՛չ Աբ դել Ռա զա քի և ո՛չ էլ Քա րիմ 

Ֆա քի րի մա սին: Ձեզ ասեմ նաև, որ եթե ան ցած լի նեին այս կող մե րով, 

ես կի մա նայի, մա նա վանդ եթե հետ նե րը տա րած լի նեին օտա րազ գի մի 

կնոջ և նրա դս տե րը: Հան ցա գոր ծը միշտ էլ մի հետք թող նում է, եթե հա-

մոզ ված է, որ ան պա տիժ է մնա լու, և ավե լին՝ եթե փոր ձում է թաքց նել, 

ու րեմն կա տա րում է ծանր հան ցանք ներ: Ամեն դեպ քում շատ տա րօ-

րի նակ է այդ ամե նը: Տե սե՛ք, եթե խոս քը վե րա բե րեր գո ղու թյա նը, ապա 

ին չո՞ւ պետք է առ ևան գեին հղի կնոջ, ինչ պես որ Դուք ինձ ասա ցիք, ու 

Ձեր փոք րիկ դս տե րը: Եթե խոսքն առ ևանգ ման մա սին է, ապա նրանք 

վա ղուց Ձե զա նից փր կա գին պա հան ջած կլի նեին, այն պես չէ՞: Մնում է 

այլ դր դա պատ ճառ` վրեժխնդ րու թյու նը: Սա կայն ո՞վ պետք է Ձե զա նից 

վրեժ լու ծեր: Թուր քերն ու նեն շատ թե րու թյուն ներ, բայց այլ կերպ են 

գոր ծում: Ո՛չ, իս կա պես չեմ կա րո ղա նում հաս կա նալ: 

Թո մա սը, ով վեր լու ծել էր բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը, նույն 

կար ծի քին էր. վրեժխնդ րու թյան վար կածն անի մաստ էր:

Սեպ տեմ բե րի վեր ջե րին հե ռա ցավ Հա լե պից, որ տեղ մնա ցել էր մեկ 

շա բաթ: Գնաց քով հա սավ մինչև Ֆև զի պա ս: Այն տեղ մի առևտ րա կա-

նից եր կու ձի գնեց ու առանց ժա մա նակ կորց նե լու ճամ փա ըն կավ դե պի 

Գա զիան թեպ: 

Այդ օրե րին Եվ րո պա յում ծավալվում էր պա տե րազմը: Ծո վա կալ 

Ժոֆ րեն դժ վա րու թյուն նե րի մեջ էր Մառն գե տի շրջակայքում, իսկ բել-

գիացի նե րը հե րո սա բար դի մադ րում էին Անտ վեր պե նում: Ակն հայտ էր, 

որ թուր քե րը ցան կա ցած պա հի կա րող էին պա տե րազ մի մեջ մտնել, 

և ինչ պես այդ մա սին նրան զգու շաց րել էր Բո ղո սյա նը, Թուր քիան 

անգլիացի նե րի հա մար կդառ նար շատ ան հար մար մի վայր: 

Որո շեց հար մար վել մի ջա վայ րին: Իր ու ղե բե ռում ու ներ արա բա կան 

ավան դա կան հա գուստ: Մի՞ թե Մեք քա յում կամ Մե դի նա յում այդ պես չէր 
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վար վել Բյորտո նը33: Թո ղել էր, որ մո րուքն ան խնամ աճի, դեմ քի մաշկն 

ար ևից դա բաղ վել էր: Նրա շա գա նա կա գույն աչ քերն էլ կօգ նեին, որ ան-

նկատ ան ցներ: Այդ ժա մա նակ ար դեն շատ սա հուն խո սում էր արա բե-

րեն և ի վի ճա կի էր շատ լավ բա ցատր վել թուր քե րեն: Գի տակ ցում էր, թե 

ինչ վտանգ նե րի կա րող էր են թարկ վել: Միաժա մա նակ հա մոզ վել էր, որ 

եթե գո յու թյուն ու նի մի եր կիր, որ տեղ կա րե լի է թաքն վել, ապա դա Թուր-

քիան է, ուր հա մա տեղ գո յակ ցում էին բազ մա թիվ ազ գեր, դա վա նանք-

ներ ու մշա կույթ ներ: 

Հոկ տեմ բե րի յո թին մտավ Գա զիան թեպ` Տավ րո սի լեռ նաշղ թայի հա-

րա վային փե շե րին գտն վող մի բնա կա վայր: Մթ նո լորտն այն պի սին էր, 

որ ոչ ոք չէր ասի, թե աշ խար հը պա տե րազ մա կան մր րի կի սպառ նա լի-

քի ներ քո էր: Անաս նա շու կա յում առևտ րա կան նե րը խմբ վում էին` խո-

րա սուզ ված իրենց քն նար կում նե րի ու ան վեր ջա նա լի սա կար կում նե րի 

մեջ, թեև այդ քա ղա քը նաև ար հես տա վո րա կան էր. ար հես տա նոց նե րը 

բաց վում էին գլ խա վոր փո ղո ցի վրա` առա ջար կե լով բամ բա կյա գործ-

վածք ներ, կաշ վե իրեր, բուրդ ու ամեն տե սա կ ապ րանք: Գա զիան թե պը 

փոք րիկ  քա ղաք էր, որ տեղ իրենց ան հրա ժեշտ ապ րան քի հա մար գա լիս 

էին բազ մա թիվ գյու ղա ցի ներ` հայ, քուրդ, արաբ ու թուրք: Նրանց, ըստ 

իրենց բնո րոշ տարազ նե րի ու գլ խարկ նե րի, կա րե լի էր տար բե րել իրա-

րից՝ առանց դույզն -ի նչ կաս կա ծի նշույ լի: Այդ օրը տո նա վա ճառ կար, 

ու դա Թո մա սի օգ տին էր, որ ան նկատ ան ցներ: Շատ տղա մար դիկ էին 

վերև-ներքև անում, ուղ տե րի քա րա վան նե րով, ձիերով կամ ջո րի նե րով 

մտ նում ու դուրս գա լիս քա ղա քից: Եթե Դա մաս կո սը և Հա լե պը Թո մա-

սին զար մաց րել էին իրենց պատ մա կան կար ևո րու թյամբ ու ճար տա րա-

պե տա կան գե ղեց կու թյամբ, ապա Գա զիան թեպն այն վայրն էր, որը մի 

եր կու դար ժա մա նա կից հետ էր մնա ցել: 

Մահ մուդ էլ-Քան տա րին նրան տվել էր մի թուր քի՝ Աբ դուլ Հա լի լի 

հաս ցեն, ով ծխա խո տի ֆաբ րի կա ու ներ Եփ րա տի վտակ նե րից մե կի` 

Սա խուր գե տին շատ մոտ: Այդ մար դը ծխա խոտ էր մա տա կա րա րում 

բա նա կին և ըստ էլ-Քան տա րիի` ազ դե ցիկ կա պեր ու ներ: Թո մա սը նրան 

ներ կա յա ցավ ֆաբ րի կա յում, որը մի հին շի նու թյուն էր՝ առաս տա ղը 

փայ տե հարթ տախ տակ նե րից: Հենց դռան մոտ տի րո ջն ասաց, որ նա 

պետք է հե ռա գիր ստա ցած լի նի էլ-Քան տա րիի «մ տե րիմ բա րե կա մի» 

գալստյան մա սին: Ներ կա յա նա լուց հե տո Հա լիլն ան կեղ ծա ցավ նրա 

հետ:

33 Ռիչարդ Ֆրենսիս Բյորտոն (1821-1890), ով, լինելով Մեքքայում և Մեդինայում, գրել է 
«Իմ ուխտագնացությունը դեպի Մեքքա և Մեդինա» (1853) ստեղծագործությունը: 
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- Ամե նա զոր Աստ ված վկա, Ձեզ հա ջող վել է խա բել իմ ծա ռայո-

ղին,- նա սա հուն խո սում էր ֆրան սե րեն` ի նշան իս կու թյան շար ժե լով 

գլու խը,- ինձ ասել է. «Այն տեղ՝ դր սում, մի չեր քեզ է Ձեզ սպա սում»: Եթե 

Ձեզ հարց նեն, ապա ասե՛ք, որ Կով կա սից եք: Այդ մար դիկ քչա խոս են, 

բախ տի բեր մամբ Դուք նրան ցից մե կի տեղ կանց նեք, թեև ավե լի խո-

րա թա փանց մար դիկ հա վա նա բար կմ տա ծեն, թե այս տեղ ի՞նչ է անում 

այս կեր պա րա նա փոխ ված ան գլիացին: Պա րո՛ն Հար դինգ, նկա տի ու-

նե ցեք, որ Անա տո լիայում եր կու փախս տա կան հա մի դիենե ր գտ նելն 

ան հնա րին խն դիր է: Գի տեմ այս տեղ գտն վե լու Ձեր դր դա պատ ճառ ներն 

ու հիանում եմ Ձեր վճ ռա կա նու թյամբ: Սա կայն հա մի դիենե րի հա մար 

հայ րե նիքն իրենց ան ձնա կան շա հերն են, ու այդ եր կու հո գին կա րող են 

գտն վել ցան կա ցած վայ րում: (Աբ դուլ Հա լիլն աչ քե րը կի սա խուփ արեց): 

Նրանց կա րող է գտ նել մեկ այլ հա մի դիե, այն պես որ՝ ես Ձեզ կներ կա-

յաց նեմ մե կին: Նե գի՛բ, արի՛ այստեղ: Գու ցե Նեգիբը կա րո ղա նա մի բան 

անել Ձեզ հա մար:

Քա ռա սու նին մոտ մի տղա մարդ` դեմ քին մի մեծ շե ղա կի սպի, կանգ-

նեց դռան մոտ: 

- Նե՛րս արի, խնդ րեմ: Աստ ված մեծ է ու գթա ռատ: Նե գի՛բ, իմ ըն կերն 

է, աշ խա տի՛ր օգ նել մեզ: Փոր ձում է գտ նել եր կու հա մի դիենե րի, որոնց 

հետ իր հա շիվ ներն ու նի: Նրան ասել եմ, որ մի փախս տա կան հա մի դիեի 

կա րող է գտ նել մեկ այլ հա մի դիե:

Նե գի բը ոչ մի շար ժում չա րեց: Նա կանգ նած էր հան գիստ՝ առանց 

աչ քը թար թե լու, զն նե լով այդ տա րօ րի նակ «չեր քե զին», ում իր տե րը 

շատ հար գա լից էր վե րա բե րում: Նա հա մա ձայ նեց.

- Այո՛, ճիշտ է: Մենք` հա մի դիեներս, փո ղո ցային շնե րի պես ենք՝ 

միշտ ի վի ճա կի ցան կա ցած հետք գտ նե լու: Ամե նա զոր Աստ ված է մեզ 

տվել այդ հատ կու թյու նը: Ո՞ւմ է փնտ րում քո բա րե կա մը: 

Պա տաս խա նեց Թո մա սը՝ կռա հե լով, որ դա հենց իրեն ան հրա ժեշտ 

մարդն է: 

- Եր կու հա մի դիենե րի, ով քեր որ պես թիկ նա պահներ աշ խա տում էին 

մի քա նի գեր մա նա ցի տե ղան քա գիր նե րի հետ: Քեզ ծա նո՞թ են Աբ դել 

Ռա զաք կամ Քա րիմ Ֆա քիր անուն նե րը: 

Ո րոշ ժա մա նակ նա մնաց լուռ, ապա գլ խի շար ժու մով հաս տա տեց.

- Այո՛: Աստ ված գթա ռատ է, և քեզ ճիշտ ու ղու վրա է դրել: Ֆա քի րը 

մար դաս պան է` Դիար բե քի րից: Ավե լի ճիշտ, Լի սից է, որը սա րե րում է: 

Գու ցե նա այն տեղ է, սա կայն ոչ ոք չի կա րող հաս տատ ասել: Միայն 

Աստ ված գի տե: 
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Աբ դուլ Հա լի լը գո հու նա կո րեն հա մա ձայ նեց, որով հետև կա րո ղա ցել 

էր օգ տա կար լի նել իր բա րե կա մի բա րե կա մին.

- Բա րի: Ար դեն Դուք հու սա լի հետ քի վրա եք: Նե գի բը Ձեզ կու ղեկ-

ցի: Դա մե նակ ճամ փոր դե լու տա րածք չէ: Դիար բե քի րը վտան գա վոր 

տեղ է՝ սահ մա նա մերձ քա ղաք` լի մաք սա նենգ նե րով ու փա խուս տի մեջ 

գտնվող հան ցա գործ նե րով: Ավե լի լավ կլի նի, որ գնաք նրա ու ղեկ ցու-

թյամբ, նա լավ ծա նոթ է այդ վայ րե րին ու գի տե, թե ինչ պես պետք է վար-

վել այդ կար գի մարդ կանց հետ:

- Աբ դո՛ւլ Հա լիլ, քո բա րե կամ «չեր քե զը» գի տե՞ արդյոք,- որոշ հեգ-

նան քով հա տուկ ընդ գծե լով բա ռե րը՝ խո սեց Նե գի բը,- որ եթե գնում ենք 

այդ եր կու սի հետ ևից, ու րեմն կա՛մ պետք է մենք սպա նենք նրանց, կա՛մ 

իրենք մեզ կս պա նեն:

- Այո՛: Չէ՞ որ դու գի տես, որ չես կա րող ձա խո ղել այս գոր ծը: Հա-

մա ձա՞յն ես: Աստ ված գթա ռատ է, իսկ ես` ոչ այն քան: Այն պես որ՝ աշ-

խա տի՛ր, որ իմ չեր քեզ բա րե կա մին ոչինչ չպա տա հի, ու ոչ ոքի մտ քով 

չանց նի նրան հար ցեր տալ կամ ան հանգս տաց նել: Թող քեզ ու ղեկ ցեն 

քո մար դիկ: Բո լոր ծախ սերն իմ հաշ վին են, եթե կա րիք լի նի, նրան կա-

ջակ ցես բո լոր հար ցե րում ու այս տեղ կվե րա դառ նաս նրա հետ: Եղա՞վ:

Նե գի բը գլ խի շար ժու մով հաս տա տեց.

- Այդ պես էլ կար վի, եթե դա Աստ ծո կա մոք է:

Այդ մար դը հե ռա ցավ, Աբ դուլ Հա լի լը ժպ տում էր:

- Լավ, պա րո՛ն Հար դինգ, Դուք միշտ էլ կա րող եք բազ մու թյան մի ջով 

ան նկատ ան ցնել, եթե միայն շատ չխո սեք: Դուք լավ առո գա նու թյուն 

ու նեք, բայց խն դիրն այն է, որ մի կի լո մետր հե ռա վո րու թյան վրա իմաց-

վում է Ձեր ան գլիացի լի նե լը: Եթե ինձ թույլ տաք, ապա մի խոր հուրդ 

կտամ. վե՛րջ տվեք այդ քան հա ճախ լվաց վե լուն ու հա գուս տը փո խե լուն: 

Շա րու նա կե՛ք օգ տա գոր ծել դեմ քի մաշ կի ու ձեռ քե րի հա մար նա խա-

տես ված այդ քսու քը: Ձեզ հա մա պա տաս խան է ու մի քա նի օրից կանց-

նի, երբ այն այլևս չգոր ծա ծեք: Հնա րա վո րինս քիչ խո սե՛ք, մի՛ սանր վեք, 

մո րու քը չկար ճաց նեք ու մա նա վանդ ջա նա ցե՛ք մեզ նման շար ժել մար-

մինն ու գլու խը: Դուք` ան գլիացի ներդ, փայտ կուլ տվա ծի պես եք քայ-

լում, մի՛ նե ղա ցեք դրա նից, ի օգուտ Ձեզ եմ դա ասում, եթե՝ ոչ, ապա 

խն դիր ներ կու նե նաք: Եթե հան դի պեք թուրք զին վո րա կան նե րի, եր բեք 

չնայեք նրանց աչ քե րին, ցո՛ւյց տվեք, որ նրանց չեք տես նում: Այս նախ-

կին հա մի դիեն` Նե գի բը, շատ բա նե րով է ինձ պար տա կան, ու հի մա 

նրա ըն տա նիքն ինձ նից է կախ ված, Դուք նրա հետ ձևա կա նու թյուն նե-

րի հետ ևից չընկ նեք: Նա Ձեզ չի դա վա ճա նի, դա ես երաշ խա վո րում եմ: 
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Չգի տեմ, թե ով եք, գի տեմ միայն, որ ան գլիացի եք և փնտ րում եք Ձեր 

կնոջն ու դս տե րը: Դուք տե ղը տե ղին ամեն բան մտա ծել եք, բայց ես Ձեզ 

ոչ մի երաշ խիք տալ չեմ կա րող: Երբ հան դի պեք այդ Ռա զա քին կամ 

այդ Ֆա քի րին, շատ զգո՛ւյշ եղեք: Նրանք կփոր ձեն սպա նել Ձեզ, բայց 

առանց այլ ևայ լու թյան կրա կե՛ք նրանց ոտ քե րին: Պետք է ապ րեն այն-

քան ժա մա նակ, որ նրան ցից կա րո ղա նաք իմա նալ, թե որ տեղ են Ձեր 

կինն ու դուստ րը: Դրա նով կզ բաղ վի Նե գի բը, ու Ձեզ նա խա պես ասեմ, 

եթե նրան դա չհա ջող վի, ու րեմն այդ մար դաս պան նե րը ոչինչ չգի տեն: 

Աստ ված Ձեզ ու ղե կից: Ո՛չ, Դուք ինձ ոչինչ պարտք չեք: Ես խնդ րանք 

ու նեմ իմ բա րե կամ Մահ մուդ էլ-Քան տա րիից, որ Ձեզ հա մար անեմ այն, 

ինչ կա րող եմ: Նա ինձ հոր փո խա րեն է գա լիս:

Լու սա բա ցին նրանք բռ նե ցին Դիար բե քիր տա նող ճամ փան: Թո մա-

սին ու ղեկ ցում էին վեց հո գի՝ Նե գի բի առաջ նոր դու թյամբ: Իրեն ավե լի 

վս տահ էր զգում այդ շքախմ բով: Նրան զգու շաց րել էին, որ դա վտան-

գա վոր տա րածք է, մա նա վանդ՝ միայ նակ օտա րերկ րա ցու հա մար: 

Թեթևա կի ներ կել էր մաշ կը, Նե գի բի օգ նու թյամբ կո պե րին նեղ ու սև գիծ 

էր քա շել: Նրան խոր հուրդ տվե ցին, որ իրենց պես նույն հա գուս տը կրի, 

ու դա Թո մա սին ամե նա շատն ան հանգս տաց րեց, որով հետև զգա ցել էր, 

որ այդ հա գուս տի հո տից սիրտ էր խառ նում: Գի տեին, որ նա ան գլիացի 

է, սա կայն կար ևորն այն էր, որ ան նկատ ան ցներ թուր քե րին կամ ան ծա-

նոթ մարդ կանց հան դի պե լիս:

Փոր ձեց ձին քշել ու այն պես շարժ վել, ինչ պես նրան Հա լիլն էր խոր-

հուրդ տվել` ըն դօ րի նա կե լով իրեն ու ղեկ ցող մարդ կանց: Վեր էին կե նում 

լու սա բա ցին, թեյ պատ րաս տում ու խմում ինչ-որ աղի բլի թով: Ձիերն 

արագ վար գով քշում էին տասն հին գից քսան մղոն` կախ ված տե ղան-

քի դժ վա րու թյուն նե րից, խու սա փե լով հիմ նա կան ճա նա պարհ նե րից: 

Գի տեին, որ իրենց բա նա կը հա մալ րե լու նպա տա կով թուր քե րը ճա նա-

պարհ նե րին ում տես նեին, ան խտիր զո րա կո չում էին: Սա կայն դա չէր 

վե րա բե րում թաքն վե լու վար պետ այդ փոր ձա ռու մարդ կանց, որոնց 

այդ քան էլ հեշտ չէր պա տա հա բար բռ նեց նե լը: 

Երբ հան դի պում էին հայ կամ թուրք գյու ղա ցի նե րի, եր կուս տեք ցույց 

էին տա լիս, որ մի մյանց չեն նկա տում: Այդ գոր ծե լա կեր պը ող ջա միտ 

էր, քա նի որ գյու ղա ցի ներն ատում ու վա խե նում էին հա մի դիենե րից, 

իսկ եթե հան դի պեին զին վո րա կան նե րի, ապա պետք է փախ չեին կամ 

անցնեին փոխհ րաձ գու թյան:

Գա զիան թե պից Դիար բե քիր ճամ փոր դու թյու նը տևեց հա մա րյա եր-
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կու շա բաթ: Երբ հա սան, մինչև մութն ընկ նե լը չու զե ցին մտ նել քա ղաք: 

Եր կու հո գի մնա ցին Թո մա սի մոտ, մյուս նե րը քա ղա քի կենտ րո նում 

հարց ու փորձ էին անում: Մի եր կու ժամ հե տո լուռ վե րա դար ձան: Հե-

տո ուղղ վե ցին քա ղա քի արևմ տյան մուտ քի մոտ գտն վող իջ ևա նա տուն` 

գի շե րե լու: Մինչ իջ ևա նա տի րոջ՝ նրանց հա մար պատ րաս տած ոս պով 

ապուրն ու տա րե կա նի հա ցը կընթ րեին, Նե գիբն առանձ նա ցավ Թո մա-

սի հետ:

- Պա րո՛ն, կար ծես Աստ ված է Ձեր քայ լերն առաջ նոր դել այս տեղ: 

Ռա զա քը քա ղա քում եղել է մեկ շա բաթ առաջ` մթերք գնե լու հա մար: 

Եկել է մե նակ ու գնել այն պի սի բա ներ, ինչ պես` կաթ ու սպի տակ ալյուր: 

Դա նշա նա կում է, որ նրա հետ կին կա, քա նի որ հա մի դիեն իր հա մար 

եր բեք այդ պի սի բա ներ չի գնի:

Թո մա սի սիր տը սկ սեց արագ բա բա խել: Նա ավե լի շատ կան-

խազգաց մամբ, քան որ ևէ ստույգ հետ քի նշա նով էր եկել ու հա սել Դիար-

բե քիր: Գու ցե այդ տե՞ղ են Կա րո լինն ու Էթե լը: Ու զում էր հա վա տալ, որ 

իրե նից երես թե քած բախ տը հի մա իր կող քին է, սա կայն վա խե նում էր, 

որ դա ըն դա մե նը են թադ րու թյուն է, ու կր կին ձեռ նու նայն կվե րա դառ նա: 

- Այո՛, Նե գի՛բ,- պա տաս խա նեց՝ ջա նա լով հան գիստ մնալ,- Աստ ված 

մեծ է և ամե նա զոր ու եր բեմն լսում է մեր աղերս նե րը: Եթե ինձ հա ջող վի 

գտ նել նրանց, քեզ կա րող ես հա րուստ մարդ հա մա րել: Օգ նի՛ր ինձ, ու ես 

քեզ վար ձա հա տույց կլի նեմ: 

- Այո՛, պա րո՛ն Հար դինգ: Կօգ նեմ Ձեզ, քան զի ակն հայտ է, որ Աստ-

ված է առաջ նոր դում Ձեր քայ լե րը: Կյան քիս մի հատ վա ծում ես նույն-

պես հա մի դիե եղա: Ինձ միայն հե տաքրք րում էր ավա րը, ինձ ոչ ոք չէր 

սո վո րեց րել լա վը տար բե րել վա տից: Լքել էի Աստ ծուն, Աբ դուլ Հա լի լը 

փր կեց կյանքս և ինձ խել քի բե րեց: Ես նրան հա վի տյանս պարտք եմ: 

Եթե նա ինձ խնդ րում է օգ նել Ձեզ, ապա ես պար տա վոր եմ դա անել: 

Տա՜ Աստ ված, որ մենք գտ նենք նրանց: Կար ծում եմ՝ մենք ճիշտ ու ղու 

վրա ենք: Դեռ եր կու օր չան ցած կի մա նանք` այս տե՞ղ են նրանք: Հա մի-

դիեի ին չի՞ն էին պետք սպի տակ ալյուրն ու կա թը…
Թո մասն անօ գուտ կեր պով փոր ձում էր քնել, սա կայն այդ լար ված 

ժա մե րին վճռ վում էր իր ճա կա տա գի րը: Զգաց, որ նա խան ձում է նրանց, 

ով քեր մեծ հա վա տով ապա վի նում էին Աստ ծուն:

Լու սա բա ցին նրանք գնա ցին դե պի հյու սիս` ար շա վե լով վա ղոր դյան 

մշու շի մի ջով: Այդ մար դիկ ար դեն տե ղյակ էին փոխ հա տուց ման խոստ-

ման մա սին, ու թեև Նե գի բը հա վա տաց րել էր, որ թե կուզև ան հա տույց 

էլ կօգ նեին, սա կայն ակն հայտ էր, որ այդ խոս տու մը խթա նել էր նրանց 

եռան դը:
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Նրանք Լիս հա սան հա ջորդ օրը՝ վաղ կե սօ րին մոտ: Չնա յած նյար-

դայ նա ցած լի նե լուն` Նե գի բը բո լո րին ստի պեց, որ իջ նեն ձիերից: Ըստ 

նրանց հա սած տե ղե կու թյուն նե րի` Ռա զաքն ապ րում էր մի կի սա վեր 

տա նը` դե պի արև մուտք՝ գյու ղից մեկ մղոն հե ռա վո րու թյան վրա: Դա 

մեծ ծա ռե րով ու ձն հալ քից առա ջա ցած վա րար հոր ձանք նե րով մի վայ-

րի տե ղանք էր: Ձիերին, առջ ևի ոտ քե րը կա պած, թո ղե ցին մի մար գա-

գետ նում՝ արա ծե լու, թեև վտան գա վոր էր. որ տե ղից որ տեղ նրանց վրա 

կա րող էր արջ հար ձակ վել: Այ նու հետև, զգու շո րեն սա հե լով, իջան մինչև 

ավեր ված տան մոտ և դիր քա վոր վե ցին մի ցած րա դիր բլ րա կի վրա, որ-

տե ղից լավ նշ մար վում էր տան մուտ քը: 

Տու նը բնա կե լի էր: Ծխ նե լույզ նե րից մե կից սպի տակ ծխի քու լա էր 

բարձ րա նում: Թեև տա նի քի մի մասն ավեր ված էր, բայց դա մի մեծ ու 

հին շի նու թյուն էր՝ գու ցե մի լք ված ջրա ղաց՝ տե ղան քի ռե լիեֆին հա մա-

պա տաս խան կա ռուց ված տար բեր մա կար դակ նե րի վրա: Տղա մար դիկ 

լուռ էին, ան շարժ՝ սպա սե լով որ ևէ շարժ ման: Հան կարծ մի տղա մարդ 

դուրս եկավ տնից: Նե գի բը նրան նայեց վզից կախ ված փոք րիկ հե ռա-

դի տա կով.

- Ֆա քիրն է: Նրան լավ գի տեմ: Դա նշա նա կում է, որ Ռա զա քը պետք 

է ներ սում լի նի: Սպա սենք, որ դուրս գա:

Մինչ խո սում էր, նա և իր մարդ կան ցից մե կը լից քա վո րում էին հրա-

ցան նե րը.

- Լավ զեն քեր են` պատ րաստ ված Գեր մա նիայում, լավ պող պատ է,- 

քթի տակ ասաց Նե գի բը,- գոր ծը մեզ թո ղե՛ք, մի՛ ան հանգս տա ցեք, մենք 

նրանց չենք սպա նի, միայն ան շար ժու նակ կդարձ նենք: Մեզ պետք է, որ 

խո սեն:

Խոս քը դեռ բե րա նում էր, երբ տե սան, որ մյուսն էլ է տնից դուրս գա-

լիս: Եր կու սով ինչ -որ բան էին խո սում տան առջ ևում: Այդ վիթ խա րի ան-

տա ռի մեջ տե ղում նրանք իրենց ապա հով էին զգում:

Նե գիբն ու մյուս մար դը շա րու նա կում էին հետ ևել՝ իրենց հրա ցան-

նե րի նշա նա ռու թյան ներ քո նրանց պա հե լով: Նե գի բը շշն ջաց՝ «Հի մա», 

ու նույն վայր կյա նին՝ միաժա մա նակ, հն չեց եր կու կրա կոց: Եր կուսն էլ 

ըն կան գետ նին՝ ձեռ քե րը տա նե լով դե պի ոտ քե րը, իսկ հար ձակ վող նե րը 

ծա ռե րի արան քով վա զե ցին զա ռի թափն ի վար` հրա ցան նե րը վեր պա-

հած ու օդի մեջ կրա կե լով: 

Թո մա սը վա զեց նրանց հետ ևից` մի քա նի ան գամ իրեն հա զիվ պա-

հե լով, որ չընկ նի: Նա հուզ ված էր ու բոր բոք ված, բայց և՝ հա մոզ ված, որ 

ժա մա նա կին է հա սել, թեև ցա վում էր, որ այդ գոր ծը կա րող էր վա ղուց 

ձեռ նար կած լի նել: 
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Նե գիբն ու իր մար դիկ վրա պր ծան ըն կած նե րի վրա՝ նրանց ոտ քե րը 

կա պե լու և հա մոզ վե լու, որ ան զեն են: Սա կայն այլ հա մի դիեներ դուրս 

եկան տնից` կրա կե լով հար ձակ վող նե րից եր կու սի վրա, թեև ան մի ջա-

պես ըն կան գրո հող նե րի բա ցած կա տա ղի կրա կից: 

Թո մա սը, առանց որ ևէ մե կին բան ասելու, մտավ տուն: Այն տեղ մի 

երի տա սարդ կին՝ թուխ դեմ քով, գր կել էր մի շի կա հեր աղջ նա կի, ով վա-

խե ցած լա լիս էր. բա ցի Էթե լից՝ ու րիշ մե կը չէր կա րող լի նել: Թո մա սը 

մո տե ցավ:

Թվաց, որ աղ ջի կը ճա նա չեց նրան: Հու զա թա թախ նա գր կեց երե-

խային ու համ բու րեց: Այդ կի նը նրա առա ջը կտ րե լու ոչ մի փորձ չա րեց, 

միայն հա ռա չում էր ող բա լով, ասես կռա հում էր կա տար վա ծը:

Հե տո Թո մա սը նրան վե րա դարձ րեց աղջ կան: Ու զում էր գտ նել Կա-

րո լի նին: Փնտ րեց ողջ տնով մեկ, սա կայն էլ ոչ ոք չկար: Այդ ժա մա նակ 

դուրս եկավ և ուղղ վեց դե պի վի րա վոր նե րը:

- Պա րո՛ն Հար դինգ: Այս շան որ դին Ռա զաքն է՝ ամե նա վայ րագ ու 

նշա նա վոր հա մի դիենե րից մե կը: Մյու սը Ֆա քիրն է… Աստ ված գթա ռատ 

է, պա րո՛ն: Ինձ ասացին, որ գտել եք Ձեր դս տե րը: Իսկ Ձեր կնո՞ ջը… Հի-

մա կտես նեք, թե սրանք ոնց են մեզ պատ մե լու, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել: 

Մենք ամ րա կապ ենք դրել, որ ար նա քամ չլի նեն, սա կայն նրանք գի տեն, 

որ դա տա պարտ ված են մահ վան:

Նե գի բը թուր քե րեն դի մեց Ռա զա քին.

- Ի՞նչ, խո սե լու ես քո կամ քո՞վ, թե՞ ու զում ես, որ ես քեզ հետ անեմ 

այն, ինչ դու շատ լավ գի տես անել:

Ռա զա քը մնաց լուռ: Այդ ժա մա նակ Նե գի բը հա նեց դա նակն ու այն 

մո տեց րեց նրա աջ ական ջին: 

- Կա՛մ կխո սես, կա՛մ ականջդ կտ րում եմ: 

Վա խից խո սեց Ռա զա քի ըն կե րը՝ ան կախ իր հրո սա կա պե տի սպառ-

նա լիք նե րից, ով, ձայ նը գլու խը գցած, նրան ահա բե կում էր ան հաս կա-

նա լի բար բա ռով՝ հա վա նա բար ստի պե լով, որ լուռ մնա:

- Կխո սեմ, այդ աղջ նակն ան գլիացու դուստրն է, որ ապ րում էր Բիբ լո-

սում: Ինձ մի՛ սպա նե ք: Ամեն ինչ կպատ մեմ,- նա հեծկլ տում էր ոչ միայն 

վնաս ված ոտ քի ցա վից: 

Թեև Ռա զա քը ջա նում էր ինքն իրեն տի րա պե տել, սա կայն եր ևում էր, 

որ գնա լով ու ժե րը դա վա ճա նում էին նրան: 

- Ի՞նչ եք արել այն գի շեր, անի ծյալ նե՛ր,- Նե գի բը համ բե րա տար 

մարդ չէր, ոչ էլ՝ դույզն -ի նչ գթա սիրտ եր կու վի րա վոր նե րի հան դեպ: Եթե 

նրան ցից տե ղե կու թյուն կոր զե լու խն դի րը չլի ներ, ապա եր կուսն էլ ար-

դեն մե ռած կլի նեին:
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- Որ տե՞ղ է ան գլու հին: Ավե լի լավ կլի նի, որ ինձ չփոր ձեք խա բել, թե 

չէ կզղ ջաք ծն ված լի նե լու հա մար: Որ տե՞ղ է: 

- Ար նա քամ եղավ, մա հա ցավ: Լույս աշ խարհ բե րեց մա հա ցած արու 

զա վա կին ու ինքն էլ շու տով հե ռա ցավ կյան քից: Մենք նրան մա տով էլ 

չենք կպել: Ահ մեդն էր ու զում ամեն գնով նրան բռնաբարել: Երդ վում եմ, 

Աստ ված վկա: Անիծ վի այն ժա մը, որ մենք խառն վե ցինք այդ գոր ծին: 

Թո մա սը հուզ մուն քից ցնց վել էր, ասես երա զում կամ մղ ձա վան ջում 

լի ներ: Չէր հավատում, որ գտել էր աղջ կան, սա կայն առա ջին ան գամ 

գի տակ ցում էր, որ Կա րո լի նը մա հա ցած է, ու շատ ծանր էր դրան հա-

վա տա լը: Շփո թա հար էր, գլ խապ տույտ ու ներ, բայց լսեց, թե ինչ պես էր 

Էթե լին խնա մող կի նը լաց լի նե լով ող բում իր սև բախտն ու ճի չեր ար ձա-

կում տան դռան ուղ ղու թյամբ, որը հս կում էր Նե գի բի մարդ կան ցից մե-

կը: Աղջ նա կը, լայն բաց ված աչ քե րով, սևե ռուն նա յում էր: Մութն արագ 

ընկ նում էր այն գո գա վո րու թյու նում, որ տեղ Ռա զա քի հրո սա կա խումբն 

էր ապաս տա նել: Թո մա սը միայն մտա ծում էր այն մա սին, որ այդ հան-

ցա գոր ծի պատ մա ծը ճիշտ չէր: Ներ քուստ մի ահա վոր ցավ էր նրան 

տան ջում:

- Ոչ ոք չէր ու զում, որ այդ բա նը կա տար վեր,- Ֆա քիրն ամեն կերպ 

ու զում էր կա շին փր կել,- Աստ ված վկա, Նա գթա ռատ է, հա վա տա-

ցե՛ք ինձ: Մենք գնա ցինք այդ տու նը, որով հետև գեր մա նա ցին ու զում էր 

վրեժխն դիր լի նել ան գլիացուց: Այդ սպան էր, որ մեզ հրահ րեց, որ նրանց 

վա խեց նենք, որ պես զի տես ներ, թե նրանք այդ տե ղից կհե ռա նա՞ն… Սա-

կայն ամեն ինչ շատ վատ վեր ջա ցավ: Ագա րա կի գյու ղա ցին մեզ տե սավ 

ան ցնե լիս, ու Ռա զա քը գնաց նրա հետ ևից, որ սպա նի… Չէ՛, չէր ու զում 

սպա նել, միայն՝ վա խեց նել: Ամեն ինչ բար դա ցավ: Մտավ տուն ու երե-

խային վերց րած դուրս եկավ: Անգ լու հին վա զեց նրա հետ ևից: Ահ մե դը՝ 

առանց մեզ ասե լու, թե ու զածն ինչ էր, հար վա ծեց այդ կնոջն ու դրեց 

ձիուն, մինչ Ռա զա քը երե խային էր վերց նում: Ա՜հ, թող Աստ ված ինձ 

նե րի: Ես չէի հաս կա նում, թե ինչ էր կա տար վում: Մե զա նից մե կը վա խե-

ցավ ու մնաց հետ ևում,- մար դը շն չակ տուր լա լիս էր, մինչ դեռ սփրթ նած 

Ռա զա քը սպառ նա լիք ներ էր մրմն ջում: Ակն հայտ էր, որ Ֆա քիրն ու զում 

էր ապ րել՝ հա մոզ ված, որ եթե խո սեր, կյան քը կխ նայեին: 

- Շա րու նա կի՛ր: Եթե կյանքդ քեզ հա մար գո նե մի քիչ թանկ է, պատ-

մի՛ր, ինչ որ գի տես,- Նե գի բը ձեռ քում սեղ մում էր փայ լուն դա նա կը` մո-

տեց նե լով նրա դեմ քին,- շա րու նա կի՛ր: 

- Ինձ մի՛ սպա նեք: Աղջ նա կը կեն դա նի է մնա ցել իմ ու կնոջս շնոր-

հիվ: Ռա զա քը սահ մա նի վրա նրան ու զում էր վա ճա ռել մի առևտ րա կա-



242–      –

նի: Սպա սում էինք, որ այդ մար դը նրա ու զած փո ղը բե րի, բայց ո՛չ ես էի 

դա ու զում, ո՛չ էլ՝ կինս, ով սի րով է կապ վել աղջ նա կի հետ: Աստ ված է 

վկա ասած նե րիս, ահա նա ձեր առջև է՝ ողջ և առողջ: 

- Երդ վի՛ր, որ ինչ ասա ցիր, ճիշտ է: Կյանքդ դրա նից է կախ ված,- Նե-

գի բը դա նա կի սուր ծայ րը Ֆա քի րի կո կոր դին մո տեց րեց:

- Ճիշտ է,- ծանր վի րա վոր Ֆա քի րի գի տակ ցու թյու նը մեր թընդ մերթ 

թու լա նում էր,- ամե նա զոր Աստ ծուն է հայտ նի, որ ճիշտ է: Հար ցաքն նե՛ք 

կնոջս: Նա այն տեղ չէր, բայց ձեզ կա սի նույ նը, ինչ՝ ես: Անգ լու հին մա-

հա ցավ ծնն դա բե րե լիս: Ռա զա քի մոտ է այն մա տա նին, որը նրա պա յու-

սա կում էր: Ա՜հ, մա տա նին… 

 Ռա զա քը փոր ձեց վրա պրծ նել ըն կե րոջ վրա, բայց ու ժաս պառ էր և 

ըն կավ բե րանք սի վայր.

- Անի ծյալ լի նես, դա վա ճա՛ն…
Նե գիբն ըն կա ծին ճտ քա կո շի կով խփեց ու կա տա ղու թյամբ տրո րեց 

թի կուն քը, իսկ Թո մասն այս ու այն կողմ էր շրջ վում, որ պես զի աղջ կա 

աչ քից վրի պեր այդ ամե նը:

Քիչ ան ց Թո մասն ու Նե գի բը հար ցաքն նե ցին կնո ջը: Մա տա նին Ռա-

զա քի մոտ չէր, այլ դր ված էր այդ կնոջ մատ նե մա տին: Թո մասն ան մի-

ջա պես ճա նա չեց, ու երբ կինն այն նրան վե րա դարձ րեց, դրա վրա կար-

դաց իրենց հար սա նի քի ամ սա թիվն ու չկա րո ղա ցավ զս պել հեծկլ տո ցը:

Կա րո լի նը ուր որ էր ծնն դա բե րե լու էր, սա կայն հուզ մուն քը, տագ-

նա պը, հար ված նե րը, գի շե րային ձիար շավն արա գաց րին ծնն դա բե րու-

թյու նը: Երե խան ծն վեց մա հա ցած, գու ցե՝ որ ևէ հար վա ծից, իսկ մայ րը 

մա հա ցավ ար նա քամ լի նե լուց: Ներ քուստ ահա վոր ցավ էր զգում, կո կոր-

դում` մի հոր ձանք, ու միև նույն ժա մա նակ` թեթ ևու թյան ան սահ ման զգա-

ցում` Էթե լին կեն դա նի գտած լի նե լու հա մար: Միշտ հա վա տա ցել էր, որ 

վաղ թե ուշ գտ նե լու է նրանց, սա կայն այդ ամե նը շատ ավե լի դա ժան էր, 

քան նա երբ ևէ պատ կե րաց րել էր: Գր կում էր Էթե լին, ով հո րը ճա նա չել 

էր, սա կայն եր բեք չէր կա րո ղա նա գր կել Կա րո լի նին և ոչ էլ… նրա կող-

մից ներ վել: Թո մա սի հա մար այդ ամե նը մի ցա վա լի խոս տո վա նու թյուն 

էր, բայց և՝ հաս կա նա լի:

Նա ծա րա վի չէր վրե ժի: Իրենն էր մեղ քը, իր կար ծի քով՝ ինքն էր այդ 

ամե նի հիմ նա կան մե ղա վո րը: Հանձ նա րա րեց, որ այդ եր կու փախս տա-

կան հա մի դիենե րի վեր քե րին վի րա կապ դնեն ու կոտր վածք նե րը տախ-

տակ նե րով ան շարժ կա պեն: Մեղ քը Ման հեյ մինն էր` ին ժե ներ նե րի այն 

լեյ տե նան տի նը, ում հան դեպ սկզ բից ևեթ լց վել էր խո րը հա կակ րան քով, 

ին չը, հա վա նա բար, փո խա դարձ էր, մինչև իսկ՝ սար սա փե լի ող բեր գու-
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թյուն սան ձա զեր ծե լու աս տի ճա նի, որում հան գա մանք ներն իրենց հրե-

շա վոր դե րա կա տա րու թյունն էին ու նե ցել: Կա րո լինն ան սպա սե լի զոհ էր: 

Կր կին գր կեց դս տե րը, հու սա հա տու թյան ար ցունք նե րը գլոր վում էին 

այ տե րով: Աստ ված գթա ռատ էր և ողոր մած, ու վեր ջին պա հին նրան 

թույլ տվեց գտ նել աղջ նա կին: Դա հրաշք էր, հա տու ցում՝ իր հա վատ քի 

հան դեպ: Ուշ էր ար ձա գան քել, սա կայն նե րու մը նրան հաս նում էր այդ 

փխ րուն մարմ նի մի ջո ցով, ով ու զում էր ինչ -որ բան ասել՝ գոր ծա ծե լով 

արա բե րեն բա ռեր. Էթե լը, ան կախ իր տա րի քից և հան գա մանք նե րից, 

կար ծես հաս կա նում էր, որ պետք է մխի թա րի այդ մար դուն, ում հի շում 

էր աղոտ, և ով հու սա հատ լա լիս էր` իրեն գիրկն առ նե լով: 
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14. ԽՈՍ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆԸ 
 ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1914թ. 

 

1914 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի առա ջին օրե րին Թո մա սը դստեր՝ Էթելի 

հետ վե րա դար ձավ Բեյ րու թի իր տուն: Աղջ կան գտ նե լը նրա հա մար իր 

երա զան քի գա գաթ նա կետն էր, իսկ Կա րո լի նին վերջ նա կա նո րեն կորց-

նե լը հու սա հա տու թյամբ, ինչպես նաև իրեն թե րի մարդ հա մա րե լու սար-

սա փե լի զգա ցո ղու թյամբ էր հա մա կում: Իր հա մար կյանքն այլևս եր բեք 

նախ կի նը չի լի նի: Ի դեմս Կա րո լի նի՝ նա գտել էր շատ ավե լին, քան նրան 

թվա ցել էր ծա նո թա նա լու ու խե լա հեղ սի րա հար վե լու առա ջին օրե րին: 

Սա կայն հի մա դրա վերջն այն մե լա մաղ ձու թյունն էր, որ նրան պա տում 

էր ամեն երե կո և չէր լքում մինչև այն պա հը, երբ Էթե լը, թևե րը տա րա-

ծած, վա զե լով գա լիս էր իր մոտ: 

Լու սա բա ցին նա արթ նա նում էր տա րօ րի նակ զգա ցո ղու թյամբ, ասես 

այդ ամ բող ջը երազ էր եղել: Վեր էր կե նում ու վա զե լով մտ նում երե խայի՝ 

իր նն ջա րա նին կից գտն վող սե նյա կը, որ տեղ նա քնում էր, մնում էր այն-

տեղ՝ նրան նայե լով, չկա րո ղա նա լով նրա նից բա ժան վել, կար ծես վա խե-

նում էր, որ ամեն վայր կյան նա կր կին կա րող է ան հայ տա նալ: Պետք է 

հե ռա նային այդ տե ղից, իրա վի ճակն օրե ցօր սր վում էր:

Նա կան չել էր Նա դի մա Ղա լի բին, ով երեք տա րի առաջ Բիբ լո սում 

խնա մել էր Էթե լին: Տես նե լով աղջ նա կին՝ նա ու րա խու թյու նից լաց էր 

եղել: Թո մա սի հա մար մեծ թեթ ևու թյուն էր տանն ու նե նալ մե կին, ում կա-

րող էր լիովին վս տա հել իր դս տեր խնամ քը: 

Բեյ րու թում մթ նո լոր տը նրանց հա մար այլևս ապա հով չէր: Մեծ Բրի-

տա նիան գրե թե պա տե րազ մի մեջ էր Թուր քիայի հետ, և բրի տա նա-

կան նա վա շի նա կան գոր ծա րան նե րից մե կում օս մա նյան ռազ մա ծո-

վային նա վա տոր մի ղի հա մար կա ռուց վող եր կու նա վե րին ան գլիական 

կա ռա վա րու թյան կող մից տի րա նա լը նշա նա կում էր՝ «casus belli» 

(«պատերազմի առիթ»): Բա ցի դրա նից՝ Բեյ րու թում նկատ վում էր մթեր-

քի պա կաս, ու Թո մա սը չէր ու զում թուր քե րի հույ սին մնալ: 

Այն նույն օրը, երբ գեր մա նա կան «Գյո բեն» և «Բ րես լաու» հա ծա-

նա վե րը մտան Կոս տանդ նու պոլ սի նա վա հան գիստ` հաշ վի չառ նե լով 

ծո վային շր ջա փա կու մը, մար տահ րա վեր նե տե լով ամ բողջ աշ խար հին 

ու նսե մաց նե լով բրի տա նա կան ռազ մա ծո վային նա վա տոր մին, որը ոչ 

մի կերպ ի վի ճա կի չե ղավ խո չըն դո տե լու այդ հա ծա նա վե րի առաջ խա-

ղա ցու մը, Թո մա սը, Էթելն ու Նա դի ման նս տե ցին Կա հի րե գնա ցող նա վը 

և հոկ տեմ բե րի կե սե րին հա սան այդ քա ղաք: Թո մասն այն տեղ տուն էր 
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վար ձել քա ղա քի կենտ րո նում: Նա հե ռա գիր ստա ցավ Գլ խա վոր շտա-

բից, ըստ որի՝ հնա րա վո րինս կարճ ժամ կե տում պետք է ներ կա յա նար: 

Այդ տեղ նրանց հա մար ավե լի ապա հով կլի ներ, քան Լոն դո նում. լու րեր 

էին պտտ վում այն մա սին, որ գեր մա նա ցի նե րը վիթ խա րի դի րի ժաբլ ներ 

էին պատ րաս տում՝ այդ քա ղա քը կոր ծա նե լու հա մար: Չէ՞ որ նրանք 

կոր ծա նե ցին խա ղաղ ու ան պաշտ պան բել գիական քա ղաք նե րը: 

Նա ներ կա յա ցավ Կա հի րեի Գլ խա վոր շտաբ: Նրա բա րե կա մը` 

մայոր Սթիմ սո նը, նրան աշ խա տան քի նշա նա կեց բրի տա նա կան հե տա-

խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գրա սե նյա կում՝ նկա տի ու նե նա լով արա-

բե րե նի ու թուր քե րե նի նրա իմա ցու թյու նը, տե ղա կան կեն սա փոր ձը: Այդ 

աշ խա տան քը Թո մա սին թույլ կտար, որ Էթե լի կող քին լի ներ, թեև պա-

տա հում էին օրեր, երբ նա չէր կա րո ղա նում թող նել ծա ռա յու թյան վայ րը: 

Եվ ահա հոկ տեմ բե րի 29 -ին Թուր քիան պա տե րազմ հայ տա րա-

րեց Ան տան տին: Թուր քա կան ռազ մա նա վե րը, գեր մա նա ցի սպա նե րի 

գլխա վո րու թյամբ, ռմ բա կո ծե ցին Սև ծո վի ռու սա կան նա վա հան գիստ-

նե րը՝ պատ ճա ռե լով վիթ խա րի վնաս ներ: Կա հի րեի Գլ խա վոր շտա բում 

ասում էին, որ դա կրակ բա ցե լու փորձ էր, որով Գեր մա նիան Օս մա նյան 

կայս րու թյա նը վճ ռա կա նա պես հրահ րում ու ներ քա շում էր պա տե րազ մի 

մեջ՝ ստի պե լով հար ձակ վել Ռու սաս տա նի վրա: Այլևս հետ ադար ձի ճա-

նա պարհ չկար: Երե կո յան բազ մա թիվ ան գլիացի ներ ու ֆրան սիացի ներ, 

ով քեր դեռ գտն վում էին Պա ղես տի նում ու Սի րիայում, ձեր բա կալ վե ցին: 

Թո մա սը ճիշտ ժա մա նա կին էր թո ղել Բեյ րու թը: Նոյեմ բե րի կե սե րին մի 

նա մակ ստա ցավ բժիշկ Թա բի թից, ով հայտ նում էր, որ Թոմասի տունն 

օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը բռ նագ րա վել էին ու գեր մա նա կան զին-

վո րա կան վեր նա խա վի նս տա վայր դարձ րել Լի բա նա նում: Ոչ մի կերպ 

չէր կա րող կան խել այդ գոր ծըն թա ցը, ոչ էլ գի տեր, թե երբ կր կին կվե րա-

դառ նա այն տեղ: Ու սե րը թոթ վեց: Այդ տունն իր սր տով էր, բայց թե ինչ 

վախ ճան կու նե նար, չպետք է մտա հո գու թյան առար կա դառ նար: 

Սկս վեց սո վո րա կան առօ րյան: Շա բա թա կան մեկ օր ազատ էր, իսկ 

մնա ցած ժա մա նակն ան ցկաց նում էր՝ թուր քա կան ու արա բա կան թեր-

թե րից ու ղերձ ներ ու լու րեր թարգ մա նե լով: Պա տե րազ մում Թուր քիայի 

ներ քաշ վե լը շատ կաս կած ներ էր ցրել, թեև ոչ ոքի հա մար դա անակն կալ 

չէր: 

Մեկ շա բաթ ան ց լուր ստա ցավ, որ բժիշկ Բո ղո սյա նը գտն վում է Կա-

հի րեում: Գնաց նրան տես նե լու: Բո ղո սյա նը նրան պատ մեց, որ թուր-

քե րը սկ սել էին խու զար կու թյուն ներ կա տա րել Բեյ րու թում գոր ծող բրի-

տա նա կան և ֆրան սիական հյու պա տո սա րան նե րում և գտել էին մեծ 
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խմ բա քա նա կով մաք սա նենգ զենք, նաև ասաց քա ղա քում տի րող մեծ 

ան հանգստու թյան մա սին: Ֆրան սիական հյու պա տո սա րա նում օս ման-

նե րի դեմ կազ մա կերպ վել էին շատ գաղտ նի ժո ղով ներ ու դա վադ րու-

թյուն ներ: Եթե իմա նային դրանց մա սին, ապա շատ գլուխ ներ կթռչեին 

դա վա ճա նու թյան մե ղադ րան քով: Բանն այն է, որ ֆրան սիացի հյու-

պա տոս Ժորժ Պի կոյի ջան քե րով վեր ջին ամիս նե րին կա պե րը դար ձել 

էին ար դյու նա վետ, ու նա փոր ձել էր տար բեր մարդ կան ցից իմա նալ, թե 

ընդ դի մու թյան գոր ծիչ նե րը մինչև ուր կա րող են գնալ: Դա պա տա հա-

կան չէր: Այդ օրե րին Ֆրան սիայի հյու պա տո սա րա նը Բեյ րու թում դար-

ձել էր Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ պարզ ված սուր, որը հրե շին պետք 

է այն պես խո ցեր, որ ար նա քամ աներ: Բո ղո սյա նը Թո մա սին պատ մեց, 

որ բո լոր արաբ հայ րե նա սեր նե րը, այ սինքն՝ իրենց հա մա խոհ նե րը, ինչ-

պես նաև հայե րը, ապս տամ բու թյան էին պատ րաստ վում Ֆրան սիայի 

աջակ ցու թյամբ, որը խո շոր շա հեր ու ներ կայս րու թյու նում և ու զում էր 

պահ պա նել դրանք: 

- Ես լավ գի տեմ թուր քե րին: Եթե նրանց ձեռքն ան ցնեն հա մա պա-

տաս խան փաս տաթղ թե րը, ապա դրանք Բեյ րու թի քա ղա քա ցիական 

հան րու թյան շատ ան դամ նե րի դեմ ապա ցույց կդառ նան: Չէ՞ որ ֆրան-

սիական հյու պա տո սա րա նով ան ցել են բո լո րը, ով քեր մինչև կո կորդ նե րը 

կուշտ էին այն բռ նա կա լա կան իշ խա նու թյու նից, որը նրանց ար գե լում է 

ազատ շունչ քա շել: Այդ պես չի կա րող շա րու նակ վել, ոչ ոք և կայս րու-

թյան մաս կազ մող ոչ մի ժո ղո վուրդ մի օր ան գամ այլևս չի հան դուր ժի: 

Եվ իրենք դա գի տեն,- Բո ղո սյա նը նկա տի ու ներ այն, որ երիտ թուր քերն 

այդ մա սին լիովին իրա զեկ ված էին,- այդ Ժորժ Պի կոն, ով մինչև վեր-

ջերս Ֆրան սիայի հյու պա տոսն էր Բեյ րու թում, կա րող էր պա հած լի նել 

այն պի սի ապա ցույց ներ, որոն ցով հա րյու րա վոր մարդ կանց մե ղա վոր 

կճա նա չեն Բեյ րու թում: Եթե դրանք ընկ նեն թուր քե րի ձեռ քը, ապա ես 

չգի տեմ, թե ինչ կա րող է տե ղի ու նե նալ: Հի մա, երբ պա տե րազմ է հայ-

տա րար ված, դրանք կա րող են իրե ղեն ապա ցույց ներ դառ նալ դա վա ճա-

նու թյան գոր ծում, իսկ այդ Ջե մալ բեյը` ռազ մա ծո վային նա վա տոր մի ղի 

նա խա րա րը և կայս րու թյու նը կա ռա վա րող եռյակի ան դա մը, ահա վոր 

կպատ ժի: Թեև հի մա դա չէ ինձ ան հանգս տաց նո ղը: 

Թո մա սը տե ղյակ էր, թե ինչ դժ վա րին իրա վի ճա կում են հայերն ապ-

րում իրենց պատ մա կան հայ րե նի քում, ու շա տերն իրեն ասել էին, որ 

վատ թա րը դեռ առջ ևում է: Մեկ նա բա նու թյուն ներ կային այն մա սին, 

որ «Իթ թի հա դը» ոչ թե պետք է կա տա րեր հա վա սա րու թյան ու եղ բայ-

րու թյան իր խոս տում նե րը, որոն ցով ու զում էր խա բել Եվ րո պային, այլ 
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օգտվե լու էր պա տե րազ մի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյու նից՝ իր բո լոր հա-

շիվ նե րը մե կընդ միշտ մաք րե լով հայե րի հետ: 

Հոկ տեմ բե րի վեր ջին Թո մա սը լու րեր ստա ցավ Լոն դո նից: Իր եր կու 

զար միկ նե րը զոհ վել էին պա տե րազ մում. մե կը` Մառ նում, որ տեղ նա 

գտն վում էր որ պես դի տորդ, մյու սը` Իպ րում: Պա տե րազ մը շատ բան 

էր փո խե լու, աշ խարհն այլևս նույ նը չէր լի նի: Ինչ վե րա բե րում էր Բեյ-

րու թից հաս նող լու րե րին, ապա դրանք տագ նա պա հա րույց էին: Անգ-

լիական հե ծե լա վաշտն ար գե լում էր պա րե նամ թեր քի մա տա կա րա րու մը 

ծո վով, ու Բո ղո սյա նի ասե լով շու տով վրա էր հաս նե լու սո վը: Շու կա նե րը 

մթեր քի բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով փակ էին, ու ամեն օր ճա շե լը դար-

ձել էր իրա դար ձու թյուն:

Բժիշկ Թա բիթն էլ էր նրա հետ կա պի մեջ: Դեկ տեմ բե րի կե սե րին 

նրա նից նա մակ էր ստա ցել: Կար դա լով այն՝ Թո մա սը մտա ծեց, որ վատ 

չէր լի նի, եթե այն հրա պա րա կեր Լոն դո նի լա վա գույն թեր թե րում: Նա-

մա կում գր ված էր.

«Սի րե լի՛ բա րե կամ, 

Այս տեղ՝ Բեյ րու թում, իրա վի ճակն օրե ցօր գնա լով բար դա նում է, ու 

մար դիկ սկ սում են նկա տել ան գլիական և ֆրան սիական շր ջա փակ ման 

հետ ևանք նե րը: Ըն դա մե նը երեք շա բաթ է ան ցել, ու ար դեն զգաց վում է 

հիմ նա կան մթերք նե րի պա կա սը: Դա է պա տե րազ մի ար դյուն քը:

Լա վա տե ղյակ լի նե լով մարտն չող կող մե րի հնա րա վո րու թյուն նե րին` 

սրա վեր ջը լի նե լու է այն, որ մե կը մյու սին ծն կի է բե րե լու: Գեր մա նա ցի-

նե րը վս տահ են իրենց ու ժե րին: Միշտ են այդ պի սին եղել: Հա մոզ ված են, 

որ իրենք՝ որ պես ռա սա, ամե նա բարձրն են. հի վան դու թյուն, որով վա րա-

կել են նաև ավստ րիացի նե րին:

Ինչ վե րա բե րում է թուր քե րին, ապա նրանք այլ ելք չու նեին, քան 

գեր տե րու թյուն նե րին սա տա րե լը: Կար ծում եմ, որ սխալ վում են իրենց 

հաշ վարկ նե րում ու ի վեր ջո տա նուլ կտան պա տե րազ մը: Իս կա կան 

ռազմու ժի տերն Անգ լիան է, իսկ փի լի սո փա յու թյու նը և բա րո յա գի տա-

կան սկզ բունք նե րը Ֆրան սիայինն են: Այդ իսկ պատ ճա ռով կար ծում եմ, 

որ կլի նի մի եր կար ու ձիգ, մթին ընդ հա րում, որում ի վեր ջո կհաղ թեն բա-

րի ու ժե րը, իսկ մարդ կու թյան թշ նա մի նե րը կպարտ վեն` թեև ոչն չաց նե լով 

մարդ կանց: 

Հի մա զո րա նում են պրու սա ցի նե րը, և պատ մում են, որ Կոս տանդ նու-

պոլ սում շա րու նակ շքերթ ներ են ան ցկաց նում փո ղային երաժշ տու թյան 

ու ղեկ ցու թյամբ: «Իթ թի հա դը» հա մոզ ված է, որ Օս մա նյան կայս րու թյու-

նը կու ժե ղա նա՝ տր վե լով այն ցնոր քին, որ կվե րան վա ճի բալ կա նյան այն 
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տա րածք նե րը, որոնք մի ժա մա նակ իրենց տի րա պե տու թյան ներ քո էին: 

Շա րու նակ խո սում են թուր քա կան ռա սայի գե րա զան ցու թյու նից, Թու-

րան կոչ ված առաս պե լա կան մի վայ րից, որ տեղ սկիզբ են առել թուր-

քա կան ցե ղե րը: Այս հար ցում մեծ է գեր մա նա ցի փի լի սո փա նե րի մեղ քը: 

Ձեզ կան խավ ասեմ, որ այդ բո լոր ան հե թեթ տե սու թյուն ներն աշ խար հը 

կոր ծան ման կտա նեն:

Ի վեր ջո, փառք Աստ ծո, Ֆրան սիայի հյու պա տո սա րա նի խու զար կու-

մը կեղծ տագ նապ էր: Ըն դա մե նը գտան զեն քե րի մի տե սա կա նի, որոնց 

մեծ մա սը կհե տաքրք րեր հա վա քա ծու ու նե ցող նե րին: Եր ևում է, որ մեր 

բա րե կամ Պի կոն թո շա կի գնա լուց հե տո ու զում էր Ֆրան սիայի իր ամա-

ռա նո ցում ու նե նալ պա տե րազ մա կան հին զեն քե րի հա վա քա ծու:

Այս տեղ` Բեյ րու թում, բո լո րը թեթ ևա ցած շունչ քա շե ցին, քա նի որ եթե 

գտ նեին ան վա նար կող փաս տաթղ թեր, ապա շատ գլուխ ներ կթռ չեին: 

Ջե մալ բեյն էլ ատամ նե րը հո՜ չէր կրճ տաց նի: 

Չեք պատ կե րաց նի, թե որ քան ենք ու րա խա ցել, որ գտել եք Ձեր 

դստե րը: Այս տեղ պատ մում են, որ հրաշք է տե ղի ու նե ցել: Նաև կի սում 

ենք Ձեր կնոջ կորս տյան վիշ տը: 

Հու սով եմ, որ այս սար սա փե լի պա տե րազ մը կլի նի վեր ջի նը և հնա-

րա վո րինս շուտ կա վարտ վի: 

Եղ բայ րա բար գր կում եմ: 

Ձեր բա րե կամ՝ Այուբ Թա բիթ, բժշ կա գի տու թյան դոկ տոր»:

Մայոր Սթիմ սո նը, ում հետ Թո մա սը ընկերա կան հա րա բե րու թյան 

մեջ էր, նրան հրա վի րեց Գլ խա վոր շտա բի ղե կա վար նե րի հետ սպա-

յական ճաշարանում ընթ րե լու: Զին վո րա կան նե րը նրան նա յում էին 

որ պես հնա գույն ար վես տի պրո ֆե սո րի, այլ ոչ թե որ պես իրեն ցից մե-

կի: Պա տե րազ մը մարդ կանց շպր տում էր մի տե ղից մյու սը, իսկ նրան 

Ավ գուս տուս Նյու մա նի ազ դե ցիկ կա պե րի և Սթիմ սո նի ան կողմ նա կալ 

վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ վի ճակ վեց Կա հի րեն` մի վայր, որ տեղ այն 

տպա վո րու թյունն էր, թե Օս մա նյան կայս րու թյան ճա կա տա գի րը պետք 

է հս տա կեց վեր առն վազն Արա բիայում, Պա ղես տի նում և Մի ջա գետ քում: 

Ծա նո թա ցավ գե նե րալ Թաունս հեն դի հետ, ով ան հա պաղ մեկ նում էր 

Իրաք՝ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ վա րե լու՝ փոր ձե լով գրա վել Բա-

սո րան և Բաղ դա դը` ան ցնե լով Տիգ րի սը: Թո մա սի վրա նա, ով պետք է 

ղե կա վա րեր այ լոց, չա փա զանց գո ռո զա միտ մար դու տպա վո րու թյուն 

թո ղեց. նրա նմա նը եր բեք չէր կա րո ղա նա հաս կա նալ իր զին վոր նե րին: 

Մի հար ցում կար ծես բո լորն էին հա մոզ ված. Ֆրան սիան ձգ տում էր 

տի րա նալ Սի րիային, մա նա վանդ ողջ ծո վե զեր քին՝ Բեյ րու թով ու Լեռ-
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նային Լի բա նա նով հան դերձ: 

- Շա՛տ լավ,- Թաունս հեն դը, ով ան տաշ և ու ղիղ մտա ծող մարդ էր, 

տա նել չէր կա րող ֆրան սիացի նե րին,- այդ ֆրան սիացի կոչ ված նե րին 

կտանք Սի րիայի վի լայե թը, որ զվար ճա նան: Մենք կբա վա րար վենք 

մնա ցյա լով: Ի վեր ջո, նավ թը Մի ջա գետ քում է: Թող նրանք զբաղ վեն 

Բաալ բե կի և Պալ մի րայի պլան նե րը գծե լով, ինչ պես Նա պո լեոնն արեց 

այս տեղ` Եգիպ տո սում: Եղե՞լ եք այն տեղ, Հար դի՛նգ: 

- Ան շուշտ, իմ գե նե րա՛լ,- Թո մա սը պետք է ջանք գոր ծադ րեր, որ-

պեսզի ըն դուն ված կար գով դի մեր իր ղե կա վար նե րին: Նրա հա մար 

դժվար էր զին վո րա կան կար գու կա նո նին վարժ վե լը: 

Ին քը` Սթիմ սոնն էր նրա երե սին ասել, որ քիչ է հետ ևում իր կար գա-

պահ լի նե լուն.

- Թո՛ մաս, դուք` Օքս ֆոր դի պրո ֆե սոր ներդ, ձեզ բո լո րից բարձր եք 

դա սում: Ապա տես նենք, թե Ձեր գլու խը կմտ նի՞, որ Դուք այս տեղ եղած-

նե րից մեկն եք ու պետք է ըն դու նեք, որ բա նա կի հա մար կար ևոր նշա նա-

կու թյուն ու նեն կար գու կա նո նը, հար գան քը հրա մա նա տա րու թյան հան-

դեպ, հրա ման նե րի՝ առանց քննարկելու կա տա րու մը և ոչ ան ձնա կան 

հայե ցո ղու թյամբ գոր ծե լը: Այո՛, դժ վար է զին վոր ներ ձեզ դարձ նելը: Սա-

կայն, բա րե կա՛մս, չեմ ու զում, որ մի առա վոտ Ձեզ վրա կրա կեն: Այն պես 

որ՝ աշ խա տե՛ք ինձ հետ հաշ վի նս տել: Ի դեպ, Կիտ չե ներն ու զում է, որ 

Դուք գնաք և խո սեք շե րիֆ Հու սեյնի հետ: Նա իմա ցել է, որ Դուք վեր-

ջերս Ավ գուս տուս Նյու մա նի հետ տե սել եք նրան: Ա՜հ, այդ Նյու մանն 

օժտ ված է ամե նու րեք ներ կա գտն վե լու ար տա սո վոր ձիր քով:

Թո մասն այլ ելք չու ներ, պետք է կա տա րեր հրա ման նե րը: Նրան ոչ 

մի հա ճույք չէր պատ ճա ռում Էթե լից բա ժան վե լը, թեև Նա դի ման աղջ նա-

կին մոր պես էր խնա մում: Նրան չէր մտա հո գում, որ երե խայի հետ նա 

խո սում էր արա բե րեն, որին Էթե լը տի րա պե տում էր՝ ան կախ իր փոքր 

տա րի քից: Ու ներ նաև ան գլե րե նի ու սուց չու հի, ու Թո մասն ինքն էլ էր 

նրա հետ միշտ մայ րե նի լեզ վով խո սում, սա կայն աղ ջիկն առանց զգա-

լու պա տաս խա նում էր արա բե րեն: 

Թո մասն Արա բիա ուղ ևոր վեց մայոր Սթիմ սո նի հետ, ում նա դա սում 

էր իր բա րե կամ նե րի շար քում: Ան կախ այն բա նից, որ Թո մա սը չէր փայ-

լում զին վո րա կան ոգով, այ նո ւա մե նայ նիվ եր կուսն էլ մի մյանց շատ լավ 

էին հաս կա նում: Սթիմ սո նը ջա նում էր թեթ ևաց նել իր ընկերոջ կյան քը, 

թեև Թո մաս Հար դին գի նման մար դու հա մար Կա հի րեում դա չպետք է 

դժ վար լի ներ: Նրա սո ցիալա կան դիր քը, տն տե սա կան վի ճա կը, իմա-

ցու թյան ու բա րե կա մա կան շր ջա նակն ավե լի քան բա վա րար էին որոշ 
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բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի հետ շփ վե լու առու մով, սա կայն եթե 

մայոր Սթիմ սո նի պես մե կը նրան ձեռք էր մեկ նում, ապա ամեն հարց 

ինք նին լուծ վում էր, ու ամեն ինչ ավե լի դյու րին էր ստաց վում: 

Թո մա սը նաև բա րե կա մա ցավ ֆրան սիացի մի քա նի հնա գետ նե րի 

հետ, ով քեր ղե կա վա րում էին Եգիպ տա կան թան գա րա նը: Նրան հրա-

վի րե ցին ներ կա գտն վել Սֆինք սի մո տեր քում կա տար վող պե ղում նե րին:

Բուր գե րի ան հա վա տա լի չա փե րը ցն ցել էին Թո մա սին: Առանց հոգ-

նու թյան այն տեղ էր գնում ավ տո մե քե նա նե րից մե կով, որն իրեն տրա-

մադ րել էր Գլ խա վոր շտա բը: Ավ տո մե քե նան վա րում էր մի երի տա սարդ 

կապ րալ, ով Պլի մու տից էր և նրան խոս տո վա նեց, որ ինքն էլ էր երա զում 

հնա գետ դառ նա լու մա սին: Այդ պա հից սկ սած կապ րա լը՝ Էդ գար Կիրկ-

պատ րի կը, և Թո մաս Հար դին գը սր տա ռուչ բա րե կա մու թյուն հաս տա տե-

ցին, ու մինչ Էդ գա րը վա րում էր մե քե նան, Թո մա սը նրան պատ մում էր 

Մի ջա գետ քում Պե տեր սո նի հետ ու նե ցած ար կած նե րից: 

Իրեն լավ էր զգում Կա հի րեում վար ձա կա լած այն հրա շա լի ու հի-

նա վուրց տա նը` մեծ բա կով, որի վրա բաց վում էին պա տու հան նե րը` 

պաշտ պան ված այդ ժա մա նա կին բնո րոշ փայ տյա շեր տա վա րա գույ-

րով: Եր կու մա կար դակ նե րի վրա կա ռուց ված գլ խա վոր դահ լի ճում կար 

խե ցե պատ մի փոք րիկ շատր վան` զար դար ված ակվարելով: Դեռ շատ 

վա ղուց ձեռ քով ներկ ված ու տաշ ված փայ տե գե րան ներն այդ տա նը 

ստեղ ծում էին ան չափ հոգեպարար մթ նո լորտ: Դա շատ ավե լի գե ղե ցիկ 

շի նու թյուն էր, քան Բեյ րու թի իր տու նը: Տար բե րու թյու նը հիմ նա կա նում 

այն էր, որ Բեյ րու թի տնից բաց վում էին զմայ լե լի տե սա րան ներ, մինչ դեռ 

Կա հի րեի տու նը գտն վում էր նեղ փո ղոց նե րի միջև: 

Բո ղո սյա նը նրան տվել էր մի հայի` Հա կոբ Ար զու մա նյա նի հաս ցեն, 

ում շատ վա ղուց էր ճա նա չում: Ար զու մա նյա նը գր քե րի, ձե ռագ րե րի և 

կա վա շեն փո րագր ված սա լիկ նե րի խա նութ ու ներ Խան էլ-Հա լի լի թա-

ղա մա սի՝ հա զիվ հինգ ոտ նա չափ լայ նու թյուն ու նե ցող նեղ նր բանցք նե-

րից մե կում՝ ալ -Ահ զար հա մալ սա րա նի մոտ: Եր բեմն ներքև-վերև էր քայ-

լում հին Կա հի րեով՝ մտա ծե լով Կա րո լի նի մա սին: Ինչ ասես, որ չէր տա, 

միայն թե նրան ցույց տար Ար զու մա նյա նի խա նու թը, նրա հին գր քե րը՝ 

գր ված արա բե րեն, հայե րեն, եբ րայե րեն, արա մե րեն, մի քա նի սը՝ ձեռ քի 

գու նա զարդ նկար նե րով: Նա որ քա՜ն կու րա խա նար այդ ամե նով: 

Այն բա նից հե տո, երբ թուր քերն օգոս տո սի վեր ջե րին թա լա նե ցին Սի-

վա սում ու Դիար բե քի րում ապ րող հույ նե րի ու հայե րի վա ճա ռատ նե րը, 

ինչ պես նաև Զեյ թու նում և այլ վայ րե րում սպան դի են թար կե ցին հայե-

րին, նրան ցից շա տերն Ալեք սանդ րիայի ու Բեյ րու թի մի ջով հաս նում էին 
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Կա հի րե: Ինչ պես մինչ այդ Թո մա սի ճա նա չած բո լոր հայե րը, այն պես 

էլ Ար զու մա նյանն ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում էր հայ կա կան կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի հետ, ու նրան ասաց, որ Կոս տանդ նու պոլ սում հրա-

տա րակ վող «Ա զա տա մարտ» ամ սագ րի թղ թա կիցն է: Նաև ասաց, որ 

այդ ամ սա գի րը ՀՅԴ-ի` հա նուն Հա յաս տա նի ան կա խու թյան պայ քա-

րող Հայ  հե ղա փո խա կան դաշնակցության օր գանն է: 

Եր բեմն երե կո յան գնում էր Ար զու մա նյա նի խա նութ՝ եգիպ տա կան 

ձևով թեյե լու: Այն տեղ իրար գլ խի էին հա վաք վում այլ հայեր ու վեր լու-

ծում այն ծանր իրա վի ճա կը, որում գտն վում էին Թուր քիայում ապ րող 

իրենց ազգակից նե րը: Անգ լիայի, Ֆրան սիայի ու Ռու սաս տա նի դեմ պա-

տե րազմ հայ տա րա րե լը կայս րու թյան ձեռ քերն ազա տել էր կա պանք-

նե րից, և ար դեն խո սում էին հայե րի սպանդ նե րից, հայ երե խա նե րի 

առևան գու մից:

- Ար դեն հա նել են իրենց դի մա կը, պա րո՛ն Հար դինգ: Գի տե՞ք արդյոք, 

թե ով քեր են չե թե նե րը: Նրանք մի հա տուկ կազ մա կեր պու թյուն են հիմ-

նում` «Թեշքի լաթ-ը մահ սու սե»՝ թուր քա կան բան տե րի ամե նա հայտ նի 

հան ցա գործ նե րով: Նրանց հետ պայ ման են կա պել: Պետք է հա վա տաք 

ինձ, թեև Ձեզ հա մար դա դժ վար է: Նրանց հրա հանգ ված է հար ձա կում 

գոր ծել, բռ նա բա րել, սպա նել, գո ղա նալ, թա լա նել հայե րի ողջ ու նեց ված-

քը: Զուտ ահա բեկ չու թյուն… Թուր քիայում մեզ չեն խնայի: Եթե մի թուրք 

օթ ևան տա (կա րող եմ Ձեզ հա վաս տիաց նել, որ շատ գթա սիրտ ու բա րի 

մար դիկ կան), իր ըն տա նի քի հետ կդա տա պարտ վի մահ վան: Շատ ան-

հանգս տա ցած ենք, չնա յած գի տենք, որ կա րող ենք ապա վի նել ֆրան-

սիացի նե րին ու ան գլիացի նե րին: Սա կայն Եվ րո պան ան տե ղյակ է, թե 

հի մա ինչ է կա տար վում: «Իթ թի հադն» աղա վա ղում է իրա կա նու թյունն 

ու լուրեր տա րա ծում, թե հայերն են հար ձակ վում թուր քե րի վրա: Ա՜հ, 

Աստ ված իմ, ինչ դա ժան փոր ձու թյան ես մեզ են թար կում: 

Թո մաս Հար դին գը տե ղե կաց ված էր, թե ինչ է կա տար վում: Դա նա 

զգա ցել էր իր մաշ կի վրա ու իր ապ րած ան ձնա կան ող բեր գու թյան հա-

մար մե ղադ րում էր երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու թյա նը: Ամեն ան գամ, երբ 

նա յում էր Էթե լին, տես նում էր Կա րո լի նի դի մագ ծե րը, ու նրա հա մար 

ան տա նե լի էր դառ նում այն միտ քը, որ մե ղա վորն ինքն էր, քա նի որ Բիբ-

լո սում նրանց մե նակ էր թո ղել: Այդ դա ռը հու շե րը նրան ու ղեկ ցե լու էին 

ողջ կյան քում, ու մտա ծեց, որ իր ցա վը կկա րո ղա նար մեղ մել և կա տար-

վա ծի հա մար ինչ -որ կերպ փոխ հա տու ցել` փոր ձե լով օգ նու թյան ձեռք 

մեկ նել նոր սկս վող պա տե րազ մից տու ժած նե րին: Կա հի րեում գոր ծող 

բրի տա նա կան բա նա կի Գլ խա վոր շտա բում կան խա գու շա կում էին, որ 
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պա տե րազ մը տևե լու է երե քից հինգ տա րի, իսկ այդ ժա մա նա կա հատ-

վա ծում ամե նա թույ լե րը կմ նային ճա նա պար հին:

Շե րիֆ Հու սեյնին կա տա րած այցն այն քան էլ նման չէր նա խոր դին, 

երբ թուր քե րը դեռ չգի տեին, թե ում կողմն էին բռ նե լու և իրենց աչ քե րը 

փա կում էին Մեծ Բրի տա նիայի ու շե րի ֆի ու նե ցած հա րա բե րու թյուն-

նե րի վրա: Մայոր Սթիմ սո նը և նա ստիպ ված էին թաքն վել, կեր պա րա-

նա փոխ վել, ճա նա պարհ ընկ նել գի շե րով, ան ցնել ամայի որ ևէ ծո վա-

փով, որ տեղ նրանց սպա սում էին շե րի ֆի հա վա տա րիմ մար դիկ: Այդ 

ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում նա գնա հա տեց իր բա րե կա մի կամքն ու 

սառ նասր տու թյու նը: Ամեն ին չի հետ հա մա կերպ վում էր ան մռունչ: Եթե 

նրանց հա ջող վում էր, ապա մի բան ու տում էին, եթե՝ ոչ, դի մա նում էին: 

Միակ բա նը, որ հե տաքրք րում էր Սթիմ սո նին, իրենց առա քե լու թյան հա-

ջո ղու թյունն էր: Թո մա սին խոս տո վա նեց, որ մեծ հա մակ րանք է տա ծում 

Եգիպ տո սում գործող Բարձ րա գույն կո մի սա րի` սըր Հեն րի Մակ-Մա հո-

նի նկատ մամբ, ով հենց իրենց էր ընտ րել շե րիֆ Հու սեյնի հետ կա պի 

մեջ մտ նե լու հա մար: Շե րիֆն այն մարդն էր, ով ռազ մա վա րա կան շատ 

կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն կա րող էր ու նե նալ Պա ղես տի նի ռազ մար-

շա վի գործում:

Ոչ էլ Թո մասն էր բո ղո քում շո գից կամ ան հար մա րու թյուն նե րից: Հա-

մա րում էր, որ այդ դժ վա րու թյուն նե րը հա տուց վում են իրեն վի ճակ ված 

այն պա տե հու թյամբ, որ ին քը մաս նակ ցում է Մեծ Բրի տա նիայի հա մար 

կար ևոր առա քե լու թյա նը: 

Գի շե րը նայե լով շո ղա ցող աստ ղե րին՝ մտա ծում էր պատ մու-

թյան հա վեր ժու թյան մա սին. մար դիկ միշտ էլ մե կը մյու սին սպա նե լու 

պատրվակ գտել էին, ու ո՛չ ան ցած դա րե րը և ո՛չ էլ առա ջա դի մու թյու նը 

չէին կասեցրել այդ վայ րե նի ավան դույթ ը:

Հա ռա չեց՝ մտա ծե լով Էթե լի ու ան հե տա ցած Կա րո լի նի մա սին: Մի 

ասուպ ան ցավ վիթ խա րի երկ նա կա մա րով. գու ցե դա Կա րո լի նից լուր էր, 

որ իրեն հղ վում էր ինչ -որ մի տե ղից: 
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 15. Ա ՂԱՅԱ ՆԻ ԶԵ ԿՈՒՅ ՑԸ
ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՀՈՒ ԼԻՍ, 1915թ.

Նրանք շե րիֆ Հու սեյնի հետ հան դի պե ցին անա պա տի մի ինչ -որ տե-

ղան քում: Մինչև այդ տեղ գնա ցին ու ղեկ ցորդ նե րի` բեդ վին նե րի հետ, ով-

քեր նրանց Հի ջա զի արաբ նե րի հան դեր ձանք տվե ցին: Սթիմ սո նը թերևս 

ան ցել էր այդ փոր ձու թյան մի ջով, որով հետև երբ նրան հեծ նե լու կեն դա-

նի առա ջար կե ցին, նա արու ուղտ նա խընտ րեց: Թո մա սի որո շու մը կանգ 

առավ ար տա քի նից պն դա կազմ ձիու վրա, որը նրան առավել վս տա հու-

թյուն ներշն չեց, քան այդ հա մառ ու միասա պա տա վոր ուղ տե րը:

Շե րի ֆը նրանց սր տա գին ող ջու նեց, մա նա վանդ՝ Թո մա սին, քա նի որ 

նրան հի շում էր Ավ գուս տուս Նյու մա նի և Հի մա դա էֆեն դու հետ կա տա-

րած այ ցե լու թյու նից: Նա լավ հի շո ղու թյամբ և կիրթ շար ժուձ ևով մարդ 

էր. հատ կա նիշ ներ, որոնք հմ տո րեն գոր ծադ րում էր` իր և իր շր ջա պա-

տի միջև ակն հայտ տար բե րու թյունն ընդ գծե լու հա մար: Հու սեյնն իրեն 

վս տահ էր զգում Անգ լիայի աջակ ցու թյամբ, թեև դեռ հրա պա րա կավ չէր 

հայտ նել իր ըն դու նած վճի ռը: Այդ մար դը չա փից ավե լի լավ էր ճա նա-

չում թուր քե րին և չէր ու զում իր կյան քի վեր ջին օրն ավար տել Մե դի նայի 

հրա պա րա կում պատ րաստ ված կա խա ղա նին: Այդ պատ ճա ռով էլ գոր-

ծում էր զգու շա վոր: 

Նրա շուրջ հա վաք վել էին իր եր ևե լի մար դիկ և օս մա նյան բա նա կի 

պաշ տո նա թող մի քա նի արաբ սպա ներ: Ան կախ շե րի ֆի վերջ նա կան 

որո շու մից՝ այդ մար դիկ բռ նել էին նրա կող մը: Ներ կա էին նաև եվ րո պա-

կան ոճով հագն ված մի քա նի սի րիացի քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ: Մաս-

նա վո րա պես այն տեղ էին Աբդ ալ-Ղանի ալ-Ուրայսին՝ Դա մաս կո սից, 

հայտ նի մի առաջ նորդ, ով որո շել էր վերջ նա կա նա պես հս տա կեց նել իր 

քա ղա քա կան դիր քո րո շու մը, այն պի սի սպա ներ, ինչ պի սիք էին Ալի Ռի-

դան՝ Լեռ նային Սի րիայից, ալ -Ա հը դը և ալ-Ֆա թա հը, ինչ պես նաև Իրա-

քի և Պա ղես տի նի առաջ նորդ նե րը: Հրա վիր ված նե րին ներ կա յաց րեց ին-

քը` Հու սեյնը: Կաս կած չկար, որ այդ հան դի պումն ավե լին էր, քան զուտ 

իշ խա նա փո խու թյան հար ցի քն նար կու մը: Թեև մյուս կող մից նրան ցից 

մի քա նիսն ամեն ին չի համար պար տա կան էին հենց բրի տա նա ցի նե-

րին: 

- Այս ժո ղո վը,- տես նե լով հրա վիր ված նե րին՝ Սթիմ սո նը Թո մա սի 

ականջին շշն ջաց,- պետք է, որ խոս տում նա լից լի նի:

Շե րի ֆի տված ճաշ կե րույթն ան ցավ ան կաշ կանդ մթ նո լոր տում: 
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Գլխա վոր ճա շա տե սա կը գա ռան խո րո վածն էր՝ պատ րաստ ված շի կա-

ցած ածու խի վրա և հա մեմ ված սո խով ու անա պա տի ու տե լի բույ սե րով: 

Նաև հրա շա լի հաց մա տուց վեց, որը հունց վել և մեծ վար պե տու թյամբ 

թխ վել էր շի կա ցած ածուխ նե րից տա քա ցած ավա զի տակ. հա ցի վրայից 

հե ռաց րին ավա զի վեր ջին հա տիկ նե րը՝ ձեռ քի ափով մի քա նի ան գամ 

շու ռու մուռ տա լով ու դա նա կով քե րե լով: Շե րի ֆը, եր կար տա րի ներ ապ-

րե լով Կոս տանդ նու պոլ սում, նա խընտ րում էր թուր քա կան սուր ճը, ու 

հենց դա էլ հյու րերն ըմ պե ցին ճա շի ըն թաց քում: Աղան դե րը բաղ կա ցած 

էր հա սուն, շատ քաղցր ար մա վապ տուղ նե րից ու փոք րիկ և թերևս չա-

փա զանց քաղցր մեղ րաբ լիթ նե րից, որոնք շե րի ֆը գո վեց որ պես ըն տիր 

քաղց րա վե նիք. 

- Սա անա պա տի մեղր է: Դուք հա սել եք այս տեղ՝ ար շա վե լով մեծ 

ժայ ռե րի մի ջով և ան տե ղյակ այն ամե նին, ինչ ծա ծուկ է պա հում այս 

ան ծայ րա ծիր եր կի րը, որը տասն ան գամ ավե լի մեծ է, քան Մեծ Բրի-

տա նիան: Մեր ամե նա մեծ դաշ նա կիցն արևն է, քան զի ոչ ոք չի կա րող 

մարտն չել նրա դեմ: Մեր պա րիսպ ներն այս քա րե կամ ավա զե լեռ ներն 

են, որոնք սկիզբ են առ նում անա պա տից: Այս տեղ բա նակ ներն ան տե-

սա նե լի են թշ նա մու հա մար: Աստ ված ամե նա մեծն է: 

Թո մա սը հա յաց քը ձգեց իրենց շր ջա պա տող մուգ ոս կե զօծ լեռ նե րին: 

Նրանք գտն վում էին բնա կան ամ ֆի թատ րո նում, որ տեղ շե րի ֆը խփել էր 

իր ճամ բա րը: Մի քա նի ժա մա պահ ներ՝ կանգ նած ժայ ռե րի վրա, հս կում 

էին ճա նա պարհ նե րը և մո տա կա լեռ նանց քե րը: Թո մա սին թվաց, թե իր 

կյանքն այդ պա հին ժա մա նա կից դուրս էր. կա րող էր լի նել և՛ 1915 թվա-

կա նը, և՛ 1591 թվա կա նը, երբ սպա սում էին Մար գա րեի զոր քին: Ժա մա-

նա կավ րեպ էին միայն պա տի ժա մա ցույ ցը, որի ձայ նը լս վում էր վրա նի 

ներ սից, և մեծ ատր ճա նակ նե րը, որ բո լո րը կրում էին՝ գո տուց կա խած: 

Սպա սում էին ար քա յազն Ֆայ սա լին, ով ճա նա պարհ էր ըն կել Երու-

սա ղե մից և գա լիս էր մաս նակ ցե լու հանդիպմանը, իսկ շե րի ֆը, գլու խը 

շր ջե լով, ան հան գիստ հա յացք ներ էր գցում ժա մա ցույ ցին՝ իմա նա լով, 

թե կյան քը որ քան ծանր ու դժ վա րին է այդ օրե րին: Թուր քե րը որո շել 

էին սա տա րել Գերմանիային և չէին կաս կա ծում, որ բո լոր մու սուլ ման-

նե րը միահա մուռ նույ նը կա նեն՝ սր բա զան պա տե րազմ՝ ջի հադ հայ տա-

րա րե լով խա լի ֆի թշ նա մի նե րին, ին չը վիթ խա րի ալի քի պես ան խա փան 

կբարձ րա նա իս լա մա կան աշ խար հում:

Երե կո յան տեղ հա սավ էմիր Ֆայ սա լը: Համ բու րեց հոր ձեռ քը, գր կեց 

նրան: Նա այն մարդն էր, ում կեց ված քից, յու րօ րի նակ և դան դաղ խո սե-

լու եղա նա կից նր բա գե ղու թյուն էր տա րած վում շր ջա պա տում: Հյու րե րին 
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ող ջու նե լու իր շր ջայ ցը նա սկ սեց՝ մայոր Սթիմ սո նի և Թո մաս Հար դին գի 

ձեռ քը սեղ մե լով: Նրանց շատ լավ էր հի շում ու մի տե սակ դա վադ րա կից 

ժպ տաց: Մինչ Ֆայ սա լը ող ջու նում էր մյուս նե րին, Սթիմ սո նը Թո մա սին 

ասաց. 

- Նա է մեր թա գա վո րը Սի րիայում: Կար ծում եմ, որ ճիշտ ենք ընտ րել: 

Հա մա ձայն չե՞ս:

Թո մա սը դրա կա ն պատասխան տվեց. 

- Այո՛: Այդ մար դը, իրոք, վս տա հու թյուն է ներշն չում: Պետք է պահ-

պա նենք նրան, քա նի որ ֆրան սիացի ներն ու նեն իրենց «փի ղը», որ-

պեսզի մեզ «շախ-մատ» անեն: 

Խոս քը Ֆրան սիայի՝ Սի րիային ու Լի բա նա նին տի րե լու շա հա դի տա-

կան նպա տա կի մա սին էր, ին չը Ֆրան սիային հա նում էր բրի տա նա կան 

թեկ նա ծու ի դեմ:

Ավե լի ուշ՝ ընթ րի քից հե տո, սկս վեց քննարկումը: Դա եր ևե լի մարդ-

կանց խոր հուրդ էր` շե րիֆ Հու սեյնի գլ խա վո րու թյամբ, ում աջ կող մում 

նս տած էր նրա որ դին` Ֆայ սա լը: Մեծ Բրի տա նիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րին խնդ րել էին մաս նակ ցել այդ ժո ղո վին, որ պես զի հա վաս տեին իրենց 

վս տա հու թյու նը և վերջ նա կան երաշ խիք ներ տային այն որոշ ման առու-

մով, որ ցան կա նում են կա պեր հաս տա տել Ան տան տի հետ:

Երբ շե րի ֆը բարձ րաց րեց ձեռ քե րը, ու տի րեց բա ցար ձակ լռու թյուն, 

նա սկ սեց իր խոս քը: 

- Ամե նա զոր և ամե նագ թա ռատ Աստ ծո անու նից: Եկել է որո շում ներ 

ըն դու նե լու ժա մը: Շատ ժա մա նակ է ան ցել այն օրից ի վեր, ինչ օս մանյան 

մի սուլ թան իրեն հռ չա կեց որ պես բո լոր հա վա տա ցյալ նե րի խա լիֆ: Հի-

մա երիտ թուր քե րը, որ այն քան բա ներ էին խոս տա ցել արաբ նե րին, ցույց 

տվե ցին իրենց իս կա կան դեմ քը: Բո լո րո վին այն չէ, ինչ սպա սում էինք. 

մենք հիաս թափ ված ենք: Դուք շատ լավ գի տեք, որ Ղու րա նը գր ված է 

արա բե րեն, այլ ոչ թե թուր քե րեն՝ արա բա կան տա ռե րով: Ես ձեզ ասում 

եմ այս մա սին, քա նի որ մինչև Մեք քա և Մե դի նա են հա սել սր բա զան 

պա տե րազ մի կո չե րը: Հի մա մենք կրո նա կան պա տե րազ մի մեջ չենք: Ու-

նենք քրիս տո նյա դաշ նա կից ներ և բա րե կամ ներ: Հա վա տա ցյալ նե րին 

ամե նա մոտ կանգ նած բա րե կամ նե րը նրանք են, ով քեր ասում են՝ «Մենք 

քրիս տո նյա ներ ենք» (Ղու րան, սու րահ 5. այաթ 82): Այս տեղ մեզ հետ 

են Մեծ Բրի տա նիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Ֆրան սիան ու Ռու սաս տա-

նը նույն պես արաբ ժո ղովր դի դաշ նա կից ներն են: Ո՛չ, մենք ջի հա դի հետ 

գործ չու նենք: Դուք լավ գի տեք, որ օս ման ներն ու զում էին իս լա մի սիր տը 

տե ղա փո խել Կոս տանդ նու պո լիս: Սա կայն բո լորս էլ գի տենք, թե որ տեղ 
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է գտն վում Կաա բան: Այդ երիտ թուր քե րը բո լոր արաբ նե րին ջի հա դի են 

կո չում զուտ իրենց շա հի հա մար, այդ կա ռա վա րու թյու նում չկան իս կա-

կան հա վա տա ցյալ ներ: Ու զում եմ՝ իմա նաք, որ մենք` հա շե միթ ներս, 

որո շում ենք ըն դու նել և հա մա կար ծիք չենք սուլ թա նի` երիտ թուր քե րի 

խա մա ճի կի հետ, ոչ էլ՝ Գերմանիայի կայ սե ր հետ, որ նրանց սա տա րում 

է, առա վել ևս՝ ոչ էլ «Իթ թի հա դի» առաջ նորդ նե րի հետ: Հա վա տաց նում 

եմ ձեզ, որ թվար կածս երե քից և ոչ մե կը լավ մու սուլ ման չէ: Մենք հա-

վա տում ենք Աստ ծուն և Նրա կող մից մեզ ըն ձե ռած ազա տու թյա նը, ու 

դա է նաև այն, ինչ մեզ խոս տա ցել են ան գլիացի նե րը: Վս տա հում ենք 

նրանց ու դա անում մեր բա րի կամ քով: Ով փոր ձի խա բել արաբ նե րին, 

ինքն իրեն կխա բի: Գի տենք, որ բրի տա նա ցի ներն ու զում են իրեն ցով 

անել Մի ջա գետ քը և Կա հի րեում պատ րաստ վում են դե պի Պա ղես տին 

ար շա վե լուն: Մենք ձեզ կօգ նենք, երբ ժա մը գա: Դուք` ան գլիացի ներդ,- 

շե րի ֆը դի մեց Սթիմ սո նին ու Թո մաս Հար դին գին,- պետք է իմա նաք, որ 

օգտ վում եք մեր բա ցար ձակ վս տա հու թյու նից: Փո խան ցե՛ք Հեն րի Մակ-

Մա հո նին, որ կա րող է ապա վի նել Հի ջա զի արաբ նե րին: 

Ժո ղո վը շա րու նակ վեց խորհր դան շան նե րով ու փո խա բե րու թյուն-

նե րով հա գե ցած լեզ վով: Սա կայն դա ճար տա սա նու թյուն չէր, այլ Հու-

սեյնի՝ երկ դի մու թյա նը վերջ տա լու կամ քի ար տա հայ տու թյու նը: Այն 

պա հին, երբ անում էր դա, ո՛չ ան վս տահ էր, ո՛չ էլ՝ զգու շա վոր: Միակ մար-

դը, ով մնում էր լուռ ու իրեն փոքր -ի նչ հե ռու էր պա հում, էմիր Ֆայ սալն 

էր: Ասում էին, որ նա Դա մաս կո սից ան հանգս տա ցած էր վե րա դար ձել 

ոչ այն քան իր եվ րո պա ցի դաշ նա կից նե րից, որ քան այն բա նից, որ այդ 

քա ղա քի ազ դե ցիկ այ րե րը վճ ռա կա նո րեն չէին ար տա հայ տել իրեն սա-

տա րե լու հա վաս տիացում նե րը: Նրան դառ նու թյուն էին պատ ճա ռում 

եվ րո պա կա նա ցած ու կիրթ արաբ նե րը, ով քեր իրեն նա յում էին որ պես 

բեդ վի նի: Բնա կա նա բար նրան ցից և ոչ մե կը չէր հա մար ձակ վի իր երե-

սին դա ասել: Նույն այդ ապ րում ներն ու նե ցել էր օմայ աննե րի խա լիֆ 

Մո ւա վի յան, երբ նրա մոտ էին եկել Հի ջա զի բան բեր նե րը: Անց նում են 

դա րեր, սա կայն մար դիկ ու մարդ կային հույ զե րը, մո լու թյուն նե րը նույնն 

են մնում: 

Ինչ վե րա բե րում է շե րիֆ Հու սեյնին, այդ ըն թաց քում թող նում էր 

հստակ գա ղա փար նե րի տեր մար դու տպա վո րու թյուն: Նա, ում բրի տա-

նա ցի ներն ավե լի հա սա րակ մարդ էին հա մա րում, քան Դա մաս կո սի 

կամ Բեյ րու թի արաբ նե րին, սա կայն սա կար կե լու կամ Հի ջա զի արաբ նե-

րին բնո րոշ ոչ մի եր կի մաս տու թյան տե ղիք չտ վեց: 

- Զար մա նա լի է,- ասաց Սթիմ սո նը, երբ ավա զին մեկն ված՝ հանգստա-
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նում էին` դի տե լով փայ լա տա կող երկ նա կա մա րը,- կար ծես այս արաբ-

նե րին հա նել են «Հա զար ու մի գի շեր» -ի ց, ով քեր այն քան երկ դի մի չեն 

քա ղա քա կա նա պես, որ քան Դա մաս կո սի առա ջա դեմ արաբ նե րը, որոն-

ցից շա տե րը կրթ վել են Ֆրան սիայում կամ կրում են այդ երկ րի ազ դե-

ցու թյու նը: Շե րիֆ Հու սեյնը հա վակ նոտ մարդ է, սա կայն ոչ ոք նրան 

չի կա րող մե ղադ րել երկ դի մու թյան մեջ: Տար վա սկզ բին մեզ հա ջող վեց 

փո խա նա կում կա տա րել Ազիզ ալ-Մաս րիի համար` նրան կա խա ղա նից 

փր կե լու հա մար: «Թայմս» -ի շնոր հիվ է կեն դա նի մնա ցել: Քո բա րե կամ 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը Կոս տանդ նու պոլ սում ու Սա լո նի կում շատ ջան-

քեր գոր ծադ րեց, որ պես զի օս մա նյան բա նա կի արաբ սպա նե րին հա մո-

զի, որ իրենց իս կա կան առաջ նոր դը շե րիֆ Հու սեյնն է, և այն, որ արա-

բա կան գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը` «Ալ -Ա հը դը», «Ալ-Ֆա թա թը», 

«Լամար կա զին», մեզ են աջակ ցե լու: Այդ Ազիզ ալ-Մաս րին մեզ հետ 

պայ ման կն քեց, որ մեզ կօգ նի այն դեպ քում, երբ Անգ լիան պար զո րոշ 

հայ տա րա րի, որ կա ջակ ցի արաբ ժո ղո վուրդ նե րի ան կա խու թյանն ու 

միավոր մա նը: Ահա այդ մա սին ենք հայտ նել շե րի ֆին: Մակ-Մա հոնն ու-

զում է հա մո զել նրան, որ միայն մեզ հետ նա կա րող է ապա գա ու նե նալ: 

Թո մասն այդ օրվա հոգնությունից ու ժաս պառ էր եղել, սա կայն 

արիու թյուն ու նե ցավ առար կե լու իր բա րե կա մին, քա նի որ մտա տան ջու-

թյունն իրեն ու տում էր: 

- Եվ դու, Սթիմ սո՛ն, ան կեղ ծո րեն հա վա տում ես, որ մենք շե րիֆ Հու-

սեյնին կա րո՞ղ ենք փայ լուն ապա գա ապա հո վել, ինչ պես նաև ինք նա-

վար ապա գա արաբ ժո ղովր դի՞ն:

Պա տաս խա նե լուց առաջ Սթիմ սո նը մի պահ լռեց: Նա նույն պես 

կաս կած ներ ու ներ այն ան սո վոր պայ ման նե րի առու մով, որոնց շր ջա-

նա կում իրենք պետք է գոր ծու նեու թյուն ծա վա լեին: 

- Հի մա` այո՛, երի տա սա՛րդ: Հի մա՝ այո՛: Եվ կար ևո րը ներ կա պահն է: 

Վաղն ու րիշ օր կլի նի:

Մայոր Սթիմ սոնն ու Թո մա սը Կա հի րե վե րա դար ձան իրենց պարտ քը 

կա տա րած լի նե լու զգա ցու մով: Պա տե րազ մի ռազ մա վա րու թյան հա մար 

շատ կար ևոր էր արաբ նե րի դիրքորոշումը: Այ դու հան դերձ, Մակ- Մա հոնն 

ու ար քա յազն Ֆայ սա լը արա բա կան այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ, ինչ պի սիք էին «Ալ -Ա հը դը կամ «Ալ-Ֆա թա թը», նույն կար-

ծի քին էին: Վեր ջինս լավ իրա զեկ ված էր, որ օս մա նյան բա նա կի արա-

բա կան վե րին սպա յա կան կազ մը` իրաք ցի և սի րիացի սպա նե րը, չէին 

ցան կա նում ամեն ինչ դնել մեկ խա ղա քար տի վրա: Երիտ թուր քե րը շա-
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րու նա կում էին ինք նա վա րու թյան, հա վա տար մու թյան ու իշ խա նու թյան 

խոս տում ներ տալ նրանց, ով քեր ու զում էին իրենց լսել: Դրանք, սա կայն, 

ապա գայի եր կի մաստ խոս տում ներ էին, և այլևս ոչ ոք չէր կաս կա ծում, 

որ աշ խարհն ընդ միշտ փոխ վե լու է: 

Երբ տուն մտավ, Էթե լը նրան ըն դա ռաջ վա զեց, որ հայ րը նրան 

սեղ մեր իր գր կում: Նա ասես մո ռա ցել էր հո գե կան ցն ցում նե րը: Թո մա-

սը հա մոզ ված էր, որ ճիշտ է վար վել նրան Կա հի րե բե րե լու առու մով: 

Էթե լը հագ նում էր բամ բա կյա թեթև տու նի կա ներ. նույ նը, ինչ այլ աղ-

ջիկ ներ, ով քեր նրա հետ հա ճա խում էին վար ժա րան: Թո մա սը որո շեց 

վար ձավճա րով հրա վի րել մի ան գլիացի դաս տիարակ չու հու, ով ապ րում 

էր իրենց տան մո տեր քում, քա նի որ Նա դի մա Ղա լի բը, որ աղջ կան մոր 

պես էր խնա մում, չէր կա րող նրան դաս տիարա կել Թո մա սի նա խընտ-

րած չա փա նիշ նե րով:

Սըր Հեն րի Մակ -Մա հո նը սկ սեց հա ճա խա կի նա մա կագ րու թյուն ու-

նե նալ շե րիֆ Հու սեյնի հետ: Թո մա սը թարգ մա նում էր շե րի ֆից ստա ցած 

նա մակ նե րը. այդ նա մա կագ րու թյան վրա խիստ հս կո ղու թյուն էր սահ-

ման ված, քա նի որ պե տա կան գաղտ նիք էր: Թերևս բա նա կում կային 

ավե լի փոր ձա ռու թարգ մա նիչ ներ, սա կայն Գլ խա վոր շտա բում նրանց 

նկատ մամբ չու նեին այն վս տա հու թյու նը, ինչ Թո մա սի նկատ մամբ, ու 

չէին կա րող գործը վտան գել. ոչ մի տե ղե կու թյուն չպետք է դուրս գար 

այդ ոչ պաշ տո նա կան նա մա կագ րու թյու նից: Մի կող մից դա Թո մա սի 

հա մար հա ճե լի էր, բայց մյուս կող մից` մտա հո գիչ: Խնամ քով արա բե-

րեն էր թարգ մա նում սըր Հեն րիի՝ Հու սեյնին հղ ված նա մակ նե րը, ինչ պես 

նաև ան գլե րեն՝ շե րի ֆից ստա ցած նե րը: Այդ նա մակ նե րից ակն հայտ էր, 

որ Մեծ Բրի տա նիան այն պի սի խոս տում ներ էր տա լիս, որոնց իրա գոր-

ծու մը դժ վար կլի ներ: Մեծ հիաց մունք ու նե ցավ սըր Հեն րիի հանդեպ: Նա  

կիրթ և խե լա ցի մարդ էր, ով ջանք չէր խնա յում, որ իրեն «շե րի ֆի տե ղը 

դներ» ու հաս կա նար, թե ինչ է խոր հում այդ արաբ միապե տը: Միաժա-

մա նակ նա պետք է այն պես աներ, որ շե րի ֆին հե տաքրք րեին Անգ լիայի 

շա հե րը՝ ան կախ առ կա դժ վա րու թյուն նե րից և այդ խա ղում իր նկատ-

մամբ եղած ան վս տա հու թյու նից:

Դար դա նե լից հա սավ տե ղի ու նե ցած աղե տի լու րը: Կա տար վել էր 

աներ ևա կայե լին. ծո վա կա լու թյան առա ջին լոր դը` Ուինս թոն Չեր չի լը, 

չկա րո ղա նա լով ճիշտ գնա հա տել ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, բրի-

տա նա կան նա վա տոր մը հասց րել էր կոր ծան ման: Այդ հար ցը Կա հի-

րեի Գլխա վոր շտա բում քն նարկ վում էր մեծ ան հանգս տու թյամբ, իսկ 
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երբ վեր ջա պես ճա կա տա մար տի ման րա մաս նե րը պարզ վե ցին, բո լո րի 

հա մար բա ցար ձա կա պես ան հա վա տա լի էր բրի տա նա ցի նե րի և ֆրան-

սիացի նե րի պար տու թյունն այն դեպ քում, երբ նրանց շար քե րը հա-

մալրվել էին Ավստ րա լիայի, Հնդ կաս տա նի և Նոր Զե լան դիայի զոր քե-

րով: 

Թուր քերն այն պես էին կպել Գալ լի պո լիից, կար ծես նրանց կյան-

քը դրա նից էր կախ ված: Եվ, իրոք, դա այդ պես էր: 1915 թվա կա նին 

բո լոր ռազ մա ճա կատ նե րից եկող լու րերն այն քան վհա տեց նող էին, որ 

անգլիացի նե րը վա խե նում էին արաբ նե րի վս տա հու թյու նը կորց նելուց: 

Հայտ նի էր, որ շատ արաբ սպա ներ շա րու նա կում էին մարտն չել թուր-

քե րի կող մից` առանց ըն դու նե լու և ոչ մի խայծ, որ նրանց ու ղար կում էին 

Կա հի րեից կամ Լոն դո նից:

Չնա յած ստեղծ ված բարդ իրա վի ճա կին` Փա րիզն այն քան էլ չէր 

վս տա հում Լոն դո նին, ոչ էլ բրի տա նա ցի ներն էին առանձ նա պես օգ նու-

թյուն ակն կա լում ֆրան սիացի նե րից: Նրանք այն պի սի դաշ նա կից ներ 

էին, որ պատ մա կա նո րեն էին մի մյանց ատում. քա ղա քակր թու թյուն ներ, 

որ մի մյանց հե տա մուտ էին լի նում վա խով, կաս կա ծով, մար դիկ, որ չէին 

վս տա հում մի մյանց, թեև ինչ պես Քէ դ՛ Օր սե յում34, այն պես էլ Ուայթ հո-

լում35 գի տակ ցում էին, որ դա տա պարտ ված են փո խըմբռն ման: 

Կա հի րեում «Լու զի տա նիա»-յի ան սպա սե լի ու սար սա փե լի խոր տա-

կու մը և դրա՝ դաշ նա կից նե րի սպա սե լիք նե րի առու մով ու նե ցած կոր ծա-

նա րար նշա նա կու թյու նը, նույ նիսկ Ժոֆ րեի ձեռ նար կած հար ձակ ման 

ձա խո ղումն ըն դու նե ցին հա րա բե րա բար: Պա տե րազ մը դեռ շատ հեռ-

վում էր, մա նա վանդ՝ Թո մաս Հար դին գի հա մար, ով երե կո յան, երբ տուն 

էր վե րա դառ նում և գր կում Էթե լին, ասես այլ աշ խար հում էր ապ րում: 

Նրան հա ճախ այ ցի էր գա լիս իր բա րե կամ Ար զու մա նյա նը, ով տե-

ղե կաց նում էր ամեն շա բաթ տե ղի ու նե ցող կո տո րած նե րի և տե ղա հա-

նու թյուն նե րի մա սին, որ թուր քերն իրա գոր ծում էին հայե րի նկատ մամբ: 

Նրան պատ մում էր այն պի սի սար սա փե լի բա ներ, որ եր բեմն կաս կա ծում 

էր` արդյոք իր բա րե կամն այդ ամե նը չէր չա փա զանց նում՝ հայե րի հան-

դեպ թուր քե րի գոր ծադ րած հրե շա վո րու թյունն ապա ցու ցե լու հա մար: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, տի րող իրա վի ճա կից հա մա կող մա նի տե ղե կաց ված 

և ծայ րաս տի ճան անա չառ Ավ գուս տուս Նյու մա նից ստաց վող նա մակ-

նե րը հաս տա տում էին Ար զու մա նյա նի ասած նե րը: Այդ ամենն ահա վոր 

34 Այն հաստատությունը, որտեղ տեղակայված էր Ֆրանսիայի արտգործնախարարության 
նստավայրը:
35 Այն փողոցը, որտեղ տեղակայված էր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարա-
րության շենքը:
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ու դա ռը ճշ մար տու թյուն էր, որ ան իրական էր թվում: Ինչ պե՞ս էին որոշ 

մարդ արա րած ներ իրենց նման նե րի հան դեպ թույլ տա լիս այդ պի սի 

բար բա րո սու թյուն ներ… Թո մա սին Ար զու մա նյա նը տա նում էր հենց նոր 

տեղ հա սած, լլ կան քի են թարկ ված ու սար սա փե լի վի ճա կում գտն վող 

հայե րի` տղա մարդ կանց և կա նանց, երի տա սարդ նե րի ու մա նուկ նե րի 

մոտ: Թո մաս Հար դին գը հաս կա ցավ, որ պա տե րազ մում հաղ թա նա կը 

տն տե սա կան խն դիր չէ, ոչ էլ՝ քա ղա քա կան. դա մի լիոնա վոր մարդ կանց 

գո յատև ման խն դիր է: Ի՞նչ կպա տա հի հայե րին, եթե Գեր մա նիան ու 

Թուր քիան հաղ թեին պա տե րազ մում: Չէր ու զում մտա ծել այդ մա սին: 

Գլ խա վոր շտա բում ստա ցել էին մի գրու թյուն, որը լորդ Գրեյի՝ Մեծ 

Բրի տա նիայի արտ գործ նա խա րա րի գաղտ նի զե կույցն էր: Նա ան-

հանգս տու թյուն էր ար տա հայ տում թուր քե րի կող մից ողջ Օս մա նյան 

կայս րու թյու նով մեկ գե րի վերց ված ան գլիացի նե րի ու ֆրան սիացի նե րի 

հա մար: Զե կույ ցում նա խո սում էր նաև հայե րի ող բեր գու թյան մա սին: 

Բարձ րա գույն տես չու թյու նը որո շեց վերս տու գիչ հանձ նա խումբ ու ղար-

կել Հա լեպ, որ տեղ խո սում էին այն մա սին, որ բռ նա գաղ թի են թարկ ված-

նե րին քշում էին դե պի ար ևելք՝ Դեյր էզ-Զոր անա պա տում նրանց լքե լու 

հա մար:

- Պետք է ստու գենք, թե դա որ քա նով է ճշ մա րիտ: Գու ցե դա Հայ հե-

ղա փո խա կան դաշնակցության ան դամ նե րի խե ղա թյուր ված եր ևա կա-

յու թյան պտուղն է, ով քեր միշտ էլ ար մա տա պես դեմ են եղել թուր քե րին,- 

սըր Հեն րին չէր կա րո ղա նում հա վա տալ այն ամե նին, ինչ պատ մում էին 

իրեն,- ամեն դեպ քում նա խա րար Գրեյը ցան կա նում է իմա նալ ճշ մար-

տու թյու նը: Եկե՛ք ու ղար կենք մի հայի՝ Աղա յա նին, ով աշ խա տում է հե-

տա խու զա կան ծա ռա յու թյու նում: Նրան կու ղեկ ցի Ավ գուս տուս Նյու մա-

նը, ով բա րե բախ տա բար հենց հի մա Դա մաս կո սում է: Հա մա ձա՞յն եք:

Թո մա սը չկա րո ղա ցավ իրեն զս պել ու ձեռ քը բարձ րաց րեց, բայց և 

հա ջորդ վայր կյա նին զղ ջաց:

- Այո՛, Հար դի՛նգ: Դուք առա ջար կե լու բա՞ն ու նեք,- սըր Հեն րին նրան 

նա յում էր սպա սո ղա կան հա յաց քով:

- Պա րո՛ն, Ավ գուս տուս Նյու մանն իմ վա ղե մի ըն կերն է: Ես շատ 

հայ բա րե կամ ներ ու նեմ, եթե չեք առար կում, ես կու զե նայի ըն կե րակ ցել 

նրանց: Ես մի լրա ցու ցիչ զե կույց կպատ րաս տեի այն տեղ տի րող իրա վի-

ճա կի վե րա բե րյալ: 

- Հար դի՛նգ, այս տեղ Ձեր կա տա րած գոր ծը շատ ան հրա ժեշտ է: Այդ 

առա քե լու թյու նը կտ ևի մեկ ամ սից ոչ պա կաս: Ի՞նչ ենք անե լու առանց 
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Ձեզ: Ինչ պես գի տեք` բա նա կում մար դը չի կա րող ազատ գոր ծել: Իմ 

կար ծի քով՝ դա լավ գա ղա փար չէ: 

- Ես հա մոզ ված չեմ, պա րո՛ն,- կար ծես մայոր Սթիմ սո նը նույն պես 

ասե լիք ու ներ,- մեզ հա մար շատ կար ևոր է հենց դեպ քի վայ րից ևս մեկ 

տե սա կետ ու նե նա լը: Դուք լավ գի տեք, որ Նյու մանն իր զե կույց նե րում 

հիմն վում է Լոն դո նից իրեն հա սած նյու թե րի վրա, մինչ դեռ մենք կու նե-

նայինք մեր տե ղե կատ վու թյու նը, թե ի՞նչ է կա տար վում այն տեղ, ի վեր-

ջո, հարկ է այդ ամե նի մա սին իմա նալ առա ջին ձեռ քից: Չէ՞ որ այն քան 

բա ներ են պատ մում… Ձեզ այդ պես չի՞ թվում, պա րո՛ն:

- Լավ, գու ցե Դուք ար դա րա ցի եք,- սըր Հեն րին փո խեց կար ծի քը,- ու 

մեզ հա մար թերևս օգ տա կար կլի նի այն տե ղի բնակ չու թյան բա րո յա կան 

վի ճա կի մա սին ան մի ջա կան տե ղե կատ վու թյու նը: Հա մա ձայն եմ, Հար-

դի՛նգ: Հա սաք Ձեր նպա տա կին, սա կայն՝ առանց հի մա րու թյուն նե րի, 

չենք ու զում, որ թուր քե րը Ձեզ գն դա կա հա րեն լու սա բա ցին կամ նման 

մեկ այլ բան: Այն պես որ՝ գնա ցե՛ք Աղա յա նի ու Ձեր սր տա կից բա րե կա-

մի հետ ու բե րե՛ք ամ բող ջա կան ու հա վաս տի զե կույց: Եվ վե րա դար ձե՛ք 

հնա րա վո րինս շուտ: 

Կա հի րեում գոր ծող Գլ խա վոր շտա բում 1915 թվա կա նի մայի սին 

պա տե րազ մին նա յում էին վա տա տե սո րեն: Բեյ րու թից բնակ չու թյան 

շրջա նում դա ժան սո վի մա սին լու րեր էին հաս նում, իսկ թուր քե րը դրա-

նում մե ղադ րում էին ան գլիացի նե րին ու ֆրան սիացի նե րին: Մյուս կող-

մից եվ րո պա կան մա մու լն ար ձա գան քում էր Թուր քիայից եկող սար սա-

փե լի լու րե րին` Փոքր Ասիայի հույ նե րին ու հայե րին կո տո րած նե րի և 

տե ղա հա նու թյուն նե րի են թար կե լու վե րա բե րյալ, սա կայն ոչ ոք չգի տեր, 

թե որ քա նով էին դրանք հա վաս տի: 

Թո մասն ու ներ մի քա նի հայ լավ մտերիմներ, սա կայն տուն վե րա-

դառ նա լիս ինքն իր հետ կռիվ էր տա լիս: Մեն-մե նակ մտ նե լու էր գայ լի 

երա խը: Իսկ եթե իրեն մի բան պա տա հի՞: Այդ դեպ քում ի՞նչ կլի նի Էթե լի 

հետ: Մտա ծեց, որ նո րից կխո սի Սթիմ սո նի հետ, կա սի նրան, որ եր կար 

է խոր հել այդ մա սին և կխնդ րի նրան, որ իրեն զերծ պա հի այդ գոր ծից, 

թեև դա ար դեն շատ դյու րին չէր լի նի: Բո լո րը նրան մի տե սակ տա րօ րի-

նակ կնայեն կամ՝ ավե լի վատ: Ո՛չ, կա րող էր անել միայն այն, ինչ ար դեն 

որոշ ված էր: Ինքն իրեն պետք է ապ տակ ներ հասց նի…
Սթիմ սո նի հետ խո սեց, սա կայն ոչ թե չգ նա լու, այլ այն մա սին, որ եթե 

չվե րա դառ նա, ապա նա ստանձ նի Էթե լի հետ կապ ված հոգ սե րը՝ երե-

խային ու ղար կե լով Լոն դոն՝ իր հո րաք րոջ` Ալ բեր տինա Հար դին գի մոտ: 
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Նա հրա ժեշտ տվեց Էթե լին՝ չհա մար ձակ վե լով ասել, որ նրան կր կին ուշ 

էր տես նե լու. գլ խում չա րա գու շակ մտ քեր էին պտտ վում: Երբ երե խան 

նրան գր կեց, զգաց, որ սիր տը կտոր-կ տոր է լի նում: Էթե լը դեռ այն քան 

փոքր էր, որ ոչինչ չէր հաս կա նում: Հար դին գին մխի թա րում էր այն միտ-

քը, որ Նա դի ման և օրիորդ Հա միլ տո նը նրան լավ կխ նա մեն: Սթիմ սոնն 

էլ խոս տա ցավ, որ Թո մա սի բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում եր բեմն կայ ցե-

լի նրա տուն:

Իր նոր բա րե կամ Հով հան նես Աղա յա նի հետ նա գնաց կա յա րան՝ 

Ալեք սանդ րիա ուղ ևոր վե լու հա մար: Այն տեղ նրանք շո գե նավ էին նս տե-

լու և հաս նե լու էին Ֆա մա գուս տա, որ տե ղից էլ կիպ րո սյան ձկ նոր սա կան 

նա վա կով՝ Ան տիոքիա: Այդ քա ղա քում հան դի պե լու էին Նյու մա նին` 

միասին Հա լեպ հաս նե լու հա մար: Ուղ ևո րու թյան ծրա գի րը դա էր, ու Թո-

մա սը հու սով էր, որ ամեն ինչ դյու րին կանց ներ:

Քա ռա սու նե րեք օր ան ց նա բա րե հա ջող վե րա դար ձավ Կա հի րե: 

Էթե լը դուրս եկավ նրան դի մա վո րե լու ու հո րը գր կեց իր փոք րիկ թևե-

րի ամ բողջ ու ժով: Այդ պա հին նրա ներ սում կա տար վեց ան սպա սե լի մի 

բան, ու նա սկ սեց ան մխի թար լաց լի նել: Մի քա նի օր ան ց իր զե կույ ցը 

հանձ նեց զո րա կա յա նի Գլ խա վոր շտա բի ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա-

ժին: Զե կույ ցը սկս վում էր այս պես.

«Ն րան, ում հե տաքր քիր է այս մա սին իմա նա լը: Ներ քոս տո րագ րյալ` 

Գլ խա վոր շտա բի կա պի տան Թո մաս Հար դինգ, Օքս ֆոր դի հա մալ սա-

րա նի հնա գույն ար վես տի և հնա գի տու թյան պրոֆեսոր:

Կա հի րեում տե ղա կայ ված բրի տա նա կան բա նա կի հրա մա նա տա-

րու թյան կող մից ես գոր ծուղ վե ցի Հա լեպ՝ տե ղե կատ վու թյուն հայ թայ-

թե լու այն մա սին, թե Օս մա նյան կայս րու թյա նը հպա տակ քրիս տո նյա 

փոք րա մաս նու թյունն ի՞նչ վի ճա կում է գտն վում պա տե րազ մի ժա մա նա-

կա մի ջո ցում: Տե ղե կատ վու թյու նը մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է Հա լեպ 

քա ղա քին և նրա մեր ձա կա տա րա ծաշր ջա նին, որը գտն վում է Սի րիայի 

վի լայե թի հյու սիս -ա րև մուտ քում, որ տեղ երիտ թուր քե րի կա ռա վա րու-

թյու նը շա րու նա կում է իր նախ կին գոր ծե լա կեր պը, այն է` հա մա կենտ-

րո նաց նում է Թուր քիայից բռ նի տե ղա հան ված քրիս տո նյա նե րին, ճն շող 

մե ծա մաս նու թյամբ` հայե րին»:

Երբ գրում էր զե կույ ցը, Թո մա սը չէր կա րո ղա նում ձեր բա զատ վել 

գլ խում պտտ վող մտ քե րից: Ինչ ասես որ նա չէր տե սել Հա լե պում… 

Փոխ վել էր մարդ արա րա ծի վե րա բե րյալ նրա չա փա նի շը: Աղա յա նին 
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սպա նե ցին, երբ նրանք ուղ ևոր վում էին այն ճամ բար նե րից մե կը, որ տեղ 

հա մա կենտ րո նաց նում էին բռ նի տե ղա հան ված նե րին: Կար արդյոք մի 

բան, որ թուր քե րին մղում էր այդ քան վայ րագ և արյու նար բու գոր ծե լա-

կեր պին… Թերևս դա երիտ թուր քե րի ծայ րա հեղ ազ գայ նա մո լու թյունն 

էր. նրանք հա սել էին բա ցար ձակ իշ խա նու թյան և կա ռա վա րում էին 

ահա բեկ չու թյան կի րառ մամբ: Հա լե պում կար ծիք ներ էր փո խա նա կել մի 

քա նի թուր քե րի` Ար մեն Ագո պյա նի ըն կեր նե րի հետ, ով քեր սար սա փա-

հար էին այն ամե նից, ինչ տե ղի էր ու նե նում: Իմա ցավ, որ հայե րին օգ-

նու թյան փորձ անող շատ թուր քեր սպան վել էին չե թե նե րի՝ թուր քա կան 

բան տե րից ու կա լա նա վայ րե րից ազատ ար ձակ ված ոճ րա գործ նե րի 

կող մից, որոն ցով կազմ վել էին հա մի դե նե րի ստո րա բա ժա նում ներ: Ըստ 

նրան հա սած հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րի` նաև սպան վել էին Փոքր 

Ասիայի հույ նե րը, ասո րի նե րը, քաղ դե րը, նույ նիսկ քրիս տո նյա մա րոն-

նե րը և որոշ կա թո լիկ ներ: Այլ կերպ ասած, սպան վել էին նրանք, ով-

քեր չէին պատ կա նում թուր քա կան էթ նո սին, մա նա վանդ՝ Անա տո լիայի 

քրիս տո նյա նե րը: Եր բեք չէր պատ կե րաց նի, որ իրեն առա ջա դեմ հա մա-

րող մի պե տու թյուն կա րող է հրա ման տալ, որ սպա նեն քրիս տո նյա իր 

այն հպա տակ նե րին, ով քեր թուրք չեն: Ու մի միայն այդ պատ ճա ռով գոր-

ծադ րել այդ քան վայ րագ ու այդ պի սի մեծ ծա վալ նե րով էթ նիկ զտում… 

Այդ մա սին պատ մե ցին աք սո րյալ նե րը, երբ իրեն, Նյու մա նին և Աղա յա-

նին՝ որ պես Մի ջազ գային Կար միր խա չի ան դամ ներ, հա ջող վեց մուտք 

գոր ծել հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րից մե կը: Օս ման զին վո րա-

կան նե րը ոչ ոքի չէին վս տա հում, եթե թուրք կամ գեր մա նա ցի չէին: Ճամ-

բա րում նրանք տե սան բազ մա թիվ պրու սա ցի սպա նե րի, ով քեր զբաղ-

ված էին վե րահս կո ղու թյամբ, վերև-ներքև էին անում՝ ստու գե լով ամեն 

ինչ: Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով իմա ցել էին, որ Կոս-

տանդ նու պոլ սում գեր մա նա ցի դես պա նը կա տա րե լա պես տե ղյակ էր, թե 

ինչ է կա տար վում, սա կայն դա նրան այն քան չէր ան հանգս տաց նում, 

որ քան այն, որ ընդ հա րու մից հե տո, ըստ իր արած մեկ նա բա նու թյուն նե-

րի, պա տաս խա նատ վու թյան առու մով կա րող էին խն դիր ներ ու նե նալ:

Աղա յա նի սպան վե լուց եր կու օր առաջ ուղղ վե ցին դե պի Ալ-Բաբ՝ մի 

փոք րիկ բնա կա վայր Հա լե պի հյու սիս -ար ևել քում՝ հա զիվ քսան մղոն 

հե ռա վո րու թյան վրա, որ տեղ կար բռ նա գաղթ ված նե րի մի ճամ բար: 

Ագոպյա նը պն դել էր, որ պետք է ան ձամբ տես նեին ճամ բա րը` այն վայ-

րը, որ տեղ ցցուն էր դա ժան իրա կա նու թյան ամ բողջ պատ կե րը: Վիթ-

խա րի ճամ բա րում, որն ամայի մի տա րածք էր՝ շր ջա պատ ված կրկ նա կի 

փշա լա րե րով, իրար գլ խի էին լց նում կայս րու թյան հա յաբ նակ վայ րե-
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րից` Տրա պի զո նից, Թար սից, Քաթ մայից, Չա թից, Էյ լեն ջեից, Կում Կո-

յու ից, Մար դի նից, Ֆեն դե յա կից, Մա րա շից, Էվե րե կից, Ուր ֆայից, Սա-

սու նից, Այն թա պից, Քի լի սից, Ադիա մա նից, Էր մե նից և այդ պես երեք 

հարյուր այլ բնա կա վայ րե րից տե ղա հան ար ված հայե րին, ով քեր ոչ 

միայն են թարկ վել էին բռ նա գաղ թի, այլև կո տո րած նե րի ու լլ կանք նե րի:

Թո մա սը եր բեք չէր կա րո ղա նա մո ռա նալ զո հե րի դեմ քե րը, ակ նա-

խո ռոչ նե րից դուրս պր ծած այն աչ քե րը, որոնք այլ մարդ արա րած նե րի 

կող մից իրենց նկատ մամբ գոր ծադ րած ան հա վա տա լի վայ րա գու թյուն-

նե րի ակա նա տեսն էին եղել: Մեծ մա սամբ ծե րեր էին, կա նայք ու շատ 

երե խա ներ: Նրանց ո՞ւր էին քշում: Խո սում էին Դեյր էզ-Զո րի մա սին, 

որն անա պա տի սր տում էր՝ Հա լե պից եր կու հա րյուր մղոն դե պի ար ևելք, 

իսկ այն տե ղից հետ քը կոր չում էր… Խո սում էին նաև այն մա սին, որ ողջ 

մնա ցած մե ծա քա նակ խմ բե րի տա րել են անա պա տի հե ռա վոր վայ րե րը. 

անո ղոք անա պատ` առանց ջրի, առանց սնն դի: Բո լոր բռ նա գաղթ ված-

ներն էլ գի տեին այդ մա սին, քա նի որ մահն ու հու սա հա տու թյու նը նրանց 

ու ղե կիցն էին այն պա հից, երբ իրենց ստի պե ցին լքել իրենց տներն ու 

առանց դա դար տա լու քայ լել այն հա գուս տով, ինչ որ հագ նե րին կար, 

առանց իմա նա լու, թե արդյոք իրենց կհաս նեն հետ մնա ցած հա րա զատ-

նե րը: Դա տարկ տնե րում մնա ցին վառ օջախ նե րը, խո հա նոց նե րը, ճա-

շը՝ կրա կին, ծխա ցող բու խա րին, ան տե րու թյան մատն վե ցին ու առանց 

կթ վե լու մնա ցին անա սուն նե րը՝ կո վե րը, ոչ խար նե րը, այ ծե րը… Շատ 

երե խա ներ դեռ չէին հասց րել տուն գալ՝ դաշ տում խա ղով տար ված կամ 

վա խից թաքն ված՝ տես նե լով, թե ինչ է կա տար վում: Տղա մար դիկ, ա՜հ, 

տղա մար դիկ… Ասում էին, որ բո լո րին հա վա քել են ու սպա նել… Նրանց 

բռ նել են այն տեղ, որ տեղ որ եղել են՝ վա րու ցանք անե լիս, խոտ հն ձե-

լիս, փայտ հա վա քե լիս… Նրանց որ սա ցել են գի շա տիչ գա զա նի պես 

ու վայ րա գո րեն գլ խա տել, եր բեմն էլ՝ նախ քան սպա նե լը, դա ժա նո րեն 

լլկել: Այդ ամե նը և դեռ շատ ավե լին հաս տա տում էին կա նայք, ով քեր 

հու սա հատ էին, շա տե րը՝ խե լա կո րույս, ու կար ծես չէին ու զում հա վա-

տալ, որ դա իրա կա նու թյուն էր, կառ չում էին ան հնա րի նից՝ հու սա լով, որ 

դեռ փրկու թյան դուռ կբաց վի: Նրան ցից շա տե րը տե սել էին, թե ինչ պի-

սի դա ժան մահ ու նե ցան իրենց սի րե լի էակ նե րը, դե ռա տի դուստ րե րը՝ 

բռնա բար ված լեռն ցի ցե ղե րի, չե թե նե րի կամ հենց այն զին վոր նե րի կող-

մից, ով քեր պետք է հս կեին նրանց:

Երբ Թո մա սը, Նյու մանն ու Աղա յա նը հա սան ճամ բար, երեքն էլ գի-

տեին, որ խա ղում էին իրենց կյան քի հետ: Բախտ նե րը բե րեց, որ հան դի-
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պե ցին օս մա նյան բա նա կի մի կա պի տա նի` Մի ջա գետ քից մի արա բի, ով 

լիովին դեմ էր կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ իրա կա նաց-

վող ոճի րին:

Շատ արաբ ներ ջերմ հա րա բե րու թյուն ներ ու նեին հույ նե րի ու հայե րի 

հետ, ընդ որում՝ նույն ճա կա տագ րին վաղ թե ուշ կա րող էին նաև իրենք 

ար ժա նա նալ: Բա ցի դրա նից՝ արաբ նե րը հնուց եկող հա մակ րան քի ու 

գթա ռա տու թյան խո րը զգա ցում ներ ու նեին, որոնք նրանց հո գում սեր-

ման վել էին իրենց մշա կույ թով, կրո նով: Նրանք իրենց զգա ցում նե րով 

թերևս որ քան մու սուլ ման էին, այն քան էլ՝ քրիս տո նյա: 

Այդ կա պի տա նը նրանց խոս տո վա նեց, որ ան ցած ամիս` ապ րի լի 24 

-ի ն, Կոս տանդ նու պոլ սում ոս տի կա նու թյու նը և բա նա կը ձեր բա կա լել են 

հայ մտա վո րա կա նու թյան ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` գրող նե րին, 

երա ժիշտ նե րին, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, բժիշկ նե րին, ճար տա րա-

պետ նե րին, դա սա խոս նե րին, իրավա բան նե րին: Նրանց միակ հան ցան-

քը հայ լի նելն էր: Ասաց, որ մաս նակ ցել է այդ գոր ծին, սա կայն օգ նել 

է, որ մի քա նի սը փախ չեն, և իրեն սպառ նա ցել են ու տե ղա փո խել այդ 

ճամ բար: 

Այդ զին վո րա կա նը խո րա պես ամո թա հար էր, ի վի ճա կի չէր նայել 

նրանց աչ քե րին: Աղա յանն էլ՝ հաս կա նա լով իր ժո ղովր դի ող բեր գու-

թյան լր ջու թյու նը և հա մոզ վե լով, որ ոճ րա գործ դա վադ րու թյամբ իրենք 

են թարկ վում են բնաջնջ ման, և ոչ ոք չէր կա րող կա սեց նել այդ ըն թաց-

քը, հու սա հատ հե կե կում էր: Կա պի տա նը նրանց հանձ նեց հա զիվ հինգ 

ամ սա կան մի երե խայի, ում տես քից եր ևում էր, որ լավ պահ ված, բայց 

թերսն ված ման չուկ է.

- Ես միայն գի տեմ, որ ազ գա նու նը Մոս կո ֆյան է: Փոր ձե՛ք նրան 

տա նել Բեյ րութ: Կար ծեմ՝ այն տեղ ազ գա կան ներ ու նի: Նրա մայ րը քիչ 

առաջ մա հա ցավ, իսկ այս տեղ երե խան գո յատ ևե լու հնար չու նի:

Աղա յանն ան մի ջա պես վերց րեց երե խային ու թաքց րեց, ինչ պես կա-

րող էր` մեծ ու սա պար կի մեջ դնե լով և ու սին գցե լով: Այ նու հետև կա պի-

տա նը, ցու ցա բե րե լով մեծ քա ջու թյուն, նրանց օգ նեց, որ դուրս գան ճամ-

բա րից: Երբ Հա լեպ էին վե րա դառ նում, ան դա դար տե ղա ցող ան ձր ևից 

անան ցա նե լի և ցե խա կո լոլ դար ձած ճա նա պար հին նրանց կանգ նեց րեց 

չե թե նե րի պա րե կա խում բը: Աղա յա նը շատ նյար դայ նա ցած էր, ու չե թե-

նե րից մե կը, ով կար ծես թմ րա նյու թի ազ դե ցու թյան ներ քո էր, բախ վեց 

նրա հետ ու առանց մի բառ ասե լու՝ կրա կեց գլ խին: Աղա յա նը, ան շունչ 

տա շե ղի պես, տա պալ վեց գետ նին: Նյու մա նը հա նեց ատր ճա նակն ու 

կրա կեց չորս հո գու վրա. եր կուսն ըն կան, մյուս եր կու սը փա խան: Նյու-
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մանն ու Թո մա սը վերց րին ու սա պար կը, որի մեջ տղան էր. ան հա վա տա-

լի էր, բայց նա չէր լա լիս: Հնա րա վոր չէր Աղա յա նի աճյու նը հո ղին հանձ-

նել. վտան գա վոր էր այդ տեղ մնա լը, քա նի որ իրենց կա րող էին սպա նել: 

Քայ լում էին՝ շա րու նակ խոր հե լով, թե ինչ է կա տար վում իրենց շուր ջը, 

թե որ քան անար ժեք է մարդ կային կյան քը:

Աղա յա նը մա հա ցավ` կա տա րե լով իր պարտ քը: Նրա արիու թյան 

շնոր հիվ փրկ վե լու էր այդ փոք րի կը: Թո մա սը մտա ծում էր, որ անձնվեր 

կամ հե րո սա կան արարք նե րի մեծ մա սը պատ մու թյան ըն թաց քում ընդ-

միշտ մնում է անա նուն: 

Երբ Գլ խա վոր շտա բի ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա ժին հանձ նեց իր 

զե կույ ցը` վաթ սու ներ կու մե քե նագր ված էջ, մտա ծեց, որ կա տա րել է իր 

առա քե լու թյու նը: 

Կա պի տան Թո մաս Հար դին գի զե կույ ցը Հայ կա կան հար ցի նկատ-

մամբ ար մա տա պես փո խեց բրի տա նա կան Գլ խա վոր շտա բի սպա նե րի 

վե րա բեր մուն քը: Զե կույ ցը, ի պա տիվ այն մար դու, ով իր պարտքն իր 

կյան քից վեր դա սեց, ան վա նե ցին «Ա ղա յա նի զե կույց»: 

Գե նե րալ Շո րը, ով հե տա գա յում հա մա գոր ծակ ցե լու էր Կով կա սի և 

Ռու սաս տա նի հա րա վի հա կա հե ղա փո խա կան խմ բա վո րում նե րի հետ` 

նրանց խորհր դային կար գե րի դեմ ապս տամ բու թյան մղե լու հա մար, 

ման րա մաս նո րեն կար դաց այդ փաս տա թուղ թը:

Թո մա սը որո շեց ավե լի շատ խո րա մուխ լի նել այդ կոնֆ լիկ տում: Այդ 

մա սին նա հու նի սի կե սե րին խոսք բա ցեց սպա յական ճաշարանում ճա-

շե լու ժա մա նակ, երբ հրա վի րել էին նաև Ար զու մա նյա նին, ով մտերմացել 

էր Սթիմ սո նի հետ:

- Գալ լի պո լիում մեզ հետ տե ղի ու նե ցա ծը ցույց է տա լիս, որ չենք 

կա րող հան գիստ նս տել: Մի ժա մա նա կա կից նա վա տոր մի կոր ծա նում` 

հմուտ նա վաս տի նե րով, նե րա ռյալ մեր դաշ նա կից նե րը, բազ մա փորձ 

հրա մա նա տար նե րը… ահա թե ինչ: Հույս դնե լով այն բա նի վրա, որ 

թուր քե րը թույլ դի մադ րու թյուն ցույց կտան, սխա լին հետ ևում է հա ջորդ 

սխա լը. այդ ճա կա տա մար տին ու ղարկ վել էր ավե լի քիչ զորք, քան ան-

հրա ժեշտ էր: Ո՛չ Կիտչեն երը և ո՛չ էլ Ֆի շե րը սկզ բից ևեթ լր ջո րեն չվե րա-

բե րե ցին մար տա կան այդ գոր ծո ղու թյա նը: Ո՛չ Ուայթ հո լից, ո՛չ էլ այս-

տե ղից` Կա հի րեից, չա ջակ ցե ցին այդ ռազ մա կան ձեռ նար կին, ու հի մա 

մենք փա կու ղու առաջ ենք կանգ նած: Չեմ կար ծում, որ այն տեղ հեշտ 

կլի նի թուր քե րին ջար դե լը: Այս անի ծյալ գործում առավել շատ տու ժելու 

են Չեր չի լը, Կիտ չե ներն ու Հա միլ տո նը, իսկ եթե ոչ` դուք ինձ մի քա նի 
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ամիս հե տո կա սեք,- իրա վի ճակն էր վեր լու ծում Սթիմ սո նը: 

Ար զու մա նյանն ավե լի լա վա տես էր: Նա չէր հա վա տում, որ թուր քե րը 

ջախ ջա խել են ան գլիական նա վա տոր մը՝ ու ժե ղաց ված ֆրան սիացի նե-

րով, սա կայն խոս տո վա նեց, որ շատ ան հանգս տա ցած է պա տե րազ մի 

եր կա րաձգ մամբ, քա նի որ երբ այն սկս վեց, բո լո րին թվում էր, թե դա շա-

բաթ նե րի հարց է:

- Այս պա տե րազ մը գնա լով դժոխ քի է վե րած վում իմ ժո ղովր դի հա-

մար: Սար սա փե լի նո րու թյուն ներ ու նեմ. հայ կա կան քա ղաք նե րի ու գյու-

ղե րի բնակ չու թյու նը թուր քե րի կող մից են թարկ վում է կո տո րած նե րի: Սա 

վե րած վել է հա նուն գո յատև ման պայ քա րի: Մի բան էլ կա սեմ: Մեծ Բրի-

տա նիան պետք է աջակ ցի Անա տո լիայի հայե րին: Գի տեմ, որ հայե րին 

հա մակ րող բրի տա նա ցի շատ սպա ներ կան, սա կայն ան գլիական կա-

ռա վա րու թյու նը չա փա զանց հե ռու է ու չի լսում հայե րի ճի չե րը: Գի տենք, 

որ ան գլիացի ժո ղո վուր դը մեզ ավե լի մոտ է, քան նրա քա ղա քա գետ նե-

րը: Սա է այս անի ծյալ պա տե րազ մի տրա մա բա նու թյու նը: 

Սթիմ սո նը, փոր ձե լով հանգս տաց նել, ընդ հա տեց իր բա րե կա մին. 

- Այս պա տե րազ մից բո լորս էլ տու ժե լու ենք: Սա կայն հա վա տաց նում 

եմ Ձեզ, որ ամե նից շատ տու ժե լու են Գեր մա նիան, Ավստ րիան ու Թուր-

քիան: Հայե րին թերևս արյան, ցա վի ու ար ցունք նե րի գնով կհա ջող վի 

ազատ վել թուր քա կան լծից: Գու ցե նրանց հա մար ան տա նե լի լի նի, գու-

ցե սար սա փե լի գնով փոխ հա տու ցեն իրենց ազա տու թյան համար, գու ցե 

մտա ծեն, որ ոչ ոք իրենց չի օգ նի, բայց հու սամ, որ այդ պես չի լի նի: Չեմ 

կար ծում, որ Ֆրան սիան ու Մեծ Բրի տա նիան ան տար բեր մնան: 

Այդ պա հին Ար զու մա նյա նը զայ րա ցած, ահա վոր նյար դայ նա ցած 

ոտ քի կանգ նեց, իսկ Թո մասն ու Սթիմ սո նը շփո թա հար նրան նայե ցին: 

- Ո՛չ, դրանք ըն դա մե նը մխի թա րան քի խոս քեր են,- բո լոր սպա նե-

րը գլուխ նե րը շր ջե ցին դե պի Ար զու մա նյա նը. այդ վայ րում ոչ ոք եր բեք 

ձայն չէր բարձ րաց նում,- հայերս ո՛չ մխի թա րան քի ու ո՛չ էլ խղ ճա հա րու-

թյան կա րիք ու նենք: Մեզ թն դա նոթ ներ, զի նամ թերք, ռազ մա վա րա կան 

հմ տու թյուն ներ տվե՛ք: Ինչ է, դուք չե՞ք հաս կա նում, որ հայ ժո ղո վուր-

դը ոչն չաց վում է: Մտա ծե՛ք այն մա սին, որ երբ իրար մեջ բա ժա նեք Օս-

մա նյան կայս րու թյան մնա ցորդ նե րը, մի մա սը՝ Հա յաս տա՛ նը, կու նե նա 

իր տե րը: Նե րե ցե՛ք ինձ, ես պետք է գնամ, էլ չեմ կա րող մնալ այս տեղ, 

մնա՛ք բա րով:

Ար զու մա նյա նը մեծ քայ լե րով հե ռա ցավ սպա նե րի ճաշարանից: Բո-

լորն իրենց հա յացքներն ուղ ղել էին քա ղա քա ցիական հա գուս տով, նի-

հար ու փայ լա տա կող աչ քե րով այդ տղա մար դուն: 
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Թո մա սը պատ րաստ վում էր դուրս գալ նրա հետ ևից, բայց մի ձայն 

նրան կանգ նեց րեց: Ին քը` սըր Մակ- Մա հոնն էր, ով սրա հի մյուս կող մից 

բղա վեց.

- Նրան թո ղե՛ք, որ գնա, կա պի տա՛ն Հար դինգ: Այդ մարդն իրա վա ցի 

է: Հի մա նրանց բա ռեր չեն հար կա վոր, այլ թն դա նոթ ներ: Երբ պա հը գա, 

հայե րին կա պա ցու ցենք, որ Մեծ Բրի տա նիան չի մո ռա ցել նրանց: 

Թո մա սը վե րա դար ձավ և նս տեց ըն կե րոջ` Սթիմ սո նի կող քին: Մի 

քա նի րո պե ան ց խո սակ ցու թյուն նե րը վերս տին շա րու նակ վե ցին թույլ 

շշնջո ցով: Թո մա սի գլ խում պտտ վում էին Ար զու մա նյա նի խոս քե րը… 
Հա յաս տա նը տեր ու նի, բայց պա տե րազ մի վեր ջում կմ նան արդյոք 

հայեր, որ պես զի պա հան ջեն այն… 

Սըր Հեն րին մո տե ցավ նրանց սե ղա նին, ու եր կու սով տե ղում զգաստ 

կանգ նե ցին:

- Նս տե ցե՛ք, պա րո նա՛յք, խնդ րում եմ: Խոսքն Ար զու մա նյա նի մա սին 

չէ՞: Ես էլ եմ նրա խա նու թից գիրք գնել: Կու զե նայի, որ մեր բա նա կի և 

բո լոր բրի տա նա ցի նե րի անու նից նրան մեր ցա վակ ցու թյու նը հայտ նեք 

Անա տո լիայից հա սած լու րե րի առ թիվ: Նաև ասա ցե՛ք նրան, որ Անգ-

լիան ու նրա դաշ նա կից Ֆրան սիան տե ղյակ են խնդ րին ու լար ված աշ-

խա տում են հայ ժո ղովր դին օգ նե լու հա մար: Սա կայն հի մա մենք դա-

ժան պա տե րազ մի մեջ ենք, որը բո լո րիս վնա սում է, ու ոչ մի բան դյու րին 

չի ստաց վում: Ինչ ևէ, պա րո նա՛յք: Բա րի՛ գի շեր:

Սըր Հեն րին հե ռա ցավ, բո լոր սպա նե րը ոտ քի կանգ նե ցին: Այդ մար-

դը բո լո րին իր հան դեպ հա մա կում էր հա տուկ հար գան քով:

Սթիմ սոնն իր սուրճն ավար տեց մի մեկ նա բա նու թյամբ. 

- Բա րի՛: Եր բեմն հար կա վոր է խո սել բարձ րա ձայն, որ պես զի քեզ 

լսեն, իսկ այդ Ար զու մա նյա նը… Ի սեր Աստ ծո, գի տե, թե որ տեղ իրեն 

լսել տա:
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16. ՍԱՅՔՍ-ՊԻ ԿՈ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱ ԳԻ ՐԸ 
Օ ԳՈՍ ՏՈՍ - ՆՈՅԵՄ ԲԵՐ, 1915-1916թթ.

Այդ օրե րին սկ սե ցին խո սել Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նագ րի մա սին: 

Ժորժ Պի կոն` Բեյ րու թում Ֆրան սիայի նախ կին հյու պա տո սը, և բրի տա-

նա ցի գե նե րալ-լեյ տե նանտ Մարկ Սայք սն իրենց կա ռա վա րու թյուն նե րի 

ցու ցու մով մի գաղտ նի հա մա ձայ նա գիր էին ստո րագ րել այն նպա տա կով, 

որ պա տե րազ մի ավար տից ու Ան տան տի հաղ թա նա կից հե տո կա րո ղա-

նան խույս տալ հե տա գա վի ճա հա րույց խն դիր նե րից: Ան կաս կած ո՛չ 

Ֆրան սիան և ո՛չ էլ Մեծ Բրի տա նիան ոչ մի կաս կած չու նեին հաղ թա նա-

կի առու մով, չնա յած պա տե րազ մում ցն ցում ներն ան կան խա տե սե լի են: 

Ֆրան սիացի նե րը ձգ տում էին վե րահս կել Սի րիան, նե րա ռյալ՝ Մո սու-

լին հա րա կից տա րածքն ու Լեռ նային Լի բա նա նը, իսկ բրի տա նա ցի նե-

րը` Պա ղես տի նը, Տրանս հոր դա նա նը, Մի ջա գետ քը և Արա բիան: 

Թո մասն այդ մա սին ան մի ջա կա նո րեն տե ղե կա ցավ, սա կայն սըր 

Հեն րի Մակ -Մա հո նը չէր ցան կա նում, որ շե րիֆ Հու սեյնը լուր ու նե նար 

այդ գաղտ նի հա մա ձայ նագ րի մա սին: Թո մա սը մտա ծեց, որ դժ վար կլի-

ներ թաքց նել այդ պի սի բա նը, բայց սըր Հեն րին նրան պար զա բա նեց. 

«Սա քա ղա քա կա նու թյուն է, զուտ քա ղա քա կա նու թյուն, այն պես որ՝ մո-

ռա ցե՛ք իրա կա նու թյան մա սին: Հա մա ձա՞յն եք»:

Եր ևում էր, որ տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րը վատ էին անդրա-

դառ նում Թո մա սի բեյ րութ ցի բա րե կամ նե րի վրա: Այն տե ղից եկող լու-

րերն օրե ցօր ավե լի աղե տա լի էին դառ նում: Հա մա տա րած սո վը, որ իր 

ճի րան նե րի մեջ էր առել բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյա նը, ծո-

վային շր ջա փակ ման հետ ևան քով էր: Թո մասն ին չով կա րող էր, օգ նում 

էր: Բժիշկ ներ Թա բի թի և Բո ղո սյա նի հետ կա պի մեջ մտ նե լուց հե տո 

նրան հա ջող վեց սնն դամ թեր քով բեռն ված եր կու ձկ նոր սա կան նավ ու-

ղար կել Բեյ րու թի հիվանդանոցի հա մար: Ինչ խոսք, դա նույնն էր, ինչ 

մի կա թիլն օվ կիանո սում, իսկ Սթիմ սո նը նրան զգու շաց րեց, որ եթե դա 

կրկն վի, ապա կա րող է քրեական հե տա խու զու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 

հետ լուրջ խն դիր ներ ու նե նալ: Թո մասն առա ջին հեր թին չէր ու զում ռիս-

կի դի մել հա նուն Էթե լի, ով իր կա րիքն օրե ցօր ավե լի շատ էր զգում: Միակ 

բա նը, որ արեց բա րե կա մա կան սերտ կա պե րի մեջ գտն վող Ար զու մա նյա-

նի մի ջո ցով, ֆունտ ստեռ լինգ նե րով որոշ գու մար ու ղար կելն էր: 

Ա պաս տան փնտ րե լու հույ սով շա րու նա կում էին Բեյ րութ հաս նել 

բազ մա թիվ հայեր՝ մա նա վանդ կա նայք, երե խա ներ և ծե րեր: Ար զու-
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մա նյա նի հա վաստ մամբ՝ հա մա րյա բո լո րը գա լիս էին հագ նե րին եղած 

հա գուս տով, ու քա նի որ Բեյ րու թում սո վի պատ ճա ռով իրադ րու թյու-

նը սահմռ կե ցու ցիչ էր, նրանց չէին ըն դու նում լևանտ ցի նե րին բնո րոշ 

հյուրըն կա լու թյամբ: Հենց իրենք` հայե րը, պետք է կա րո ղա նային ապա-

հո վել իրենց գո յու թյու նը. մի բան, որն այդ ժա մա նակ ան հնա րին էր:

Ան կախ այդ ամե նից` Թո մա սը կա րո տում էր Բեյ րու թը: Կա հի րեն չա-

փա զանց մեծ քա ղաք էր ու եռուն, կյան քի այլ հատ վա ծում գու ցե և մնար 

այդ տեղ, սա կայն ցան կա նում էր վե րա դառ նալ Բեյ րու թի իր տուն: 

Այդ ժա մա նակ հաս տատ գի տեր, որ Ան տան տը, այ սինքն՝ դաշ նա-

կից նե րը հաղ թե լու են պա տե րազ մում, հետ ևա բար վաղ թե ուշ Էթե լի 

հետ վե րա դառ նա լու է այն տեղ: Քա նի որ վա ղուց էր ըն դու նել Բեյրութում 

վերջ նա կա նա պես հաս տատ վե լու վճի ռը, ապա ցան կա նում էր երե-

խային բա ցատ րել, որ դա է իր իս կա կան օջա խը:

Կա հի րեում պետք է տեսն վեր Ժորժ Պի կոյի հետ, քա նի որ սըր Մակ- 

Մահո նը ջուրն առանց եռաց նե լու խմե լու հետևանքով մի փոքր վա տա-

ռողջ էր. այդ օրե րին դա սո վո րա կան եր ևույթ էր: Վեր ջին պա հին նրան 

ասա ցին, որ գնա Նե ղո սի ափին գտն վող Ֆրան սիայի դես պա նա տուն: 

Հան դիպ ման շար ժա ռիթն այն համաձայնագրի ստո րագ րումն էր, որը 

վե րա բե րում էր հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րին: Համաձայնագիրը, 

որը կազ մել էին եր կու երկր նե րի մաս նա գետ նե րի` զին վո րա կան նե րի, 

աշ խար հագ րա գետ նե րի, սո ցիոլոգ նե րի և տե ղան քա գիր նե րի խմ բե-

րը, ամիս ներ շա րու նակ քն նարկ ման առար կա էր ֆրան սիացի նե րի ու 

անգլիացի նե րի միջև, ով քեր թեև ոչ լրիվ ճշգր տու թյամբ, բայց նշել էին 

իրենց են թա կա ազ դե ցու թյան ոլորտ նե րը, և դրանք տեղ էին գտել փաս-

տաթղ թում: 

Թո մա սը պետք է բա ցար ձակ գաղտ նի պա հեր ինչ պես այդ հա մա-

ձայ նագ րում, այն պես էլ իր ձեռ քի տա կով ան ցնող ողջ թղ թակ ցու թյու-

նում և փաս տաթղ թե րում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը: Նա որ ևէ մեկ նա-

բա նու թյուն անե լու, ոչ էլ խոր հուրդ կամ ցու ցում տա լու իրա վունք չու ներ, 

ոչ էլ կա րող էր հրա պա րա կավ կամ նեղ ան ձնա կան շր ջա նա կում այդ 

ամե նից որ ևէ բան ակն կա լել: Սա կայն ոչ ոք նրան չէր կա րող ար գե լել, 

որ խորհր դա ծի տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի շուրջ՝ հան գե լով 

անձնա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի: 

Ֆրան սիան միշտ էլ հա վակ նու թյուն էր ու նե ցել Կի լի կիայի տա րածք-

նե րի հան դեպ: Դա մի երկ րա մաս էր Փոքր Ասիայի հա րա վում՝ Սի րիայի 

հյու սի սում՝ Մի ջերկ րա կան ծո վի ափին: Այդ վայ րում հե ռա վոր մի ժա-
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մա նակ խա չա կիր ներն էին ափ իջել: Եվ այդ պա հից սկ սած, ինչ եվ րո-

պա ցի ռազ միկ նե րը, որոն ցից շա տե րը ֆրան սիացի ներ էին, հան դի պե-

ցին քրիս տո նյա մա րոն նե րին, ուր վագծ վեց աշ խար հի այդ մա սի ճա կա-

տա գի րը: Դա րե րի ըն թաց քում ֆրան սիացի նե րը փոր ձում էին տի րա նալ 

այն պի սի քա ղաք նե րի, ինչ պի սիք էին Բեյ րու թը, Սի դո նը, Տյու րո սը, Բիբ-

լո սը, Տրի պո լին: Նա պո լեոնը նույն պես փոր ձեց` հաս նե լով մինչև Սեն 

Ժան դ`Ակր: Նա պո լեոն եր րորդն էլ տաս նին նե րորդ դա րի երկ րորդ կե-

սին իր զոր քերն ու ղար կեց՝ քրիս տո նյա մա րոն նե րին դրուզ նե րից պաշտ-

պա նե լու հա մար: Սա կայն, ի վեր ջո, այդ հաս տա բեղ ու գա վա ռա կան 

տես քով պաշ տո նյային` Ժորժ Պի կոյին է հա ջող վում ստո րագ րել հա մա-

ձայ նա գի րը, որը փո խե լու էր Օս մա նյան կայս րու թյան զգա լի մա սը կազ-

մող տա րա ծաշր ջա նի ճա կա տա գի րը:

Պի կոյին` Ֆրան սիայի նախ կին հյու պա տո սին, Թո մա սը հան դի պեց 

Կա հի րեում: Նա նս տել էր Նե ղո սի վրա բաց վող հս կա պա տու հան նե րից 

մե կի մոտ և ասես տար ված նա յում էր փոք րիկ առա գաս տա նա վե րին, 

որոնք, առա գաստ նե րը բա ցած, նա վար կում էին հո սան քին հա կա ռակ: 

Թո մա սը մո տե ցավ ու ֆրան սե րեն ող ջու նեց դի վա նա գե տին: 

- Բարև Ձեզ, պարո՛ն Պի կո: Սըր Հեն րին հայ ցում է Ձեր նե րո ղամտու-

թյու նը: Չէ՞ որ գի տեք, որ այս տեղ միայն եռաց րած ջուր կա րե լի է խմել: 

Եթե չեք առար կում, ապա կա րող ենք կր կին աչ քի ան ցկաց նել այդ 

փաս տա թուղ թը, իսկ ես պար տա վոր վում եմ պատ ճենը հասց նել Գե րա-

գույն կո մի սա րին, որ պես զի ստո րագ րի այն: Այ նու հետև դա կու ղար կեմ 

Ֆրան սիայի դես պա նա տուն: Հա մա ձա՞յն եք:

Պի կոն հա մա ձայն էր, քա նի որ ար դեն արել էր այն, ինչ պետք է աներ 

և հա վա նու թյամբ ժպ տաց: Նա դեռ ան հան գիստ էր այն բա նից, ինչ 

նրա մա սին պատ մում էին «հյու պա տո սա րա նի գոր ծի» առն չու թյամբ: 

Բանն այն է, որ շշուկ ներ էին տա րած վել, թե Բեյ րու թի հյու պա տո սա-

րա նում գտն ված փաս տաթղ թե րը տնօ րի նում է Ջե մալ բեյը: Պի կոն վատ 

էր զգում, քա նի որ մա րո նա կան խառ նակ չի` Զալ զա լի մեղ քով վտանգ-

ված էր իր մաս նա գի տա կան առաջ խա ղա ցու մը: Հա մոզ ված էր, որ այդ 

Զալ զա լան էր թուր քե րին հանձ նել ոչ միայն փաս տաթղ թե րը, այլև լի բա-

նան ցի հայ րե նա սեր նե րի ցու ցակ նե րը: Օ՜հ, այդ ցու ցակ ներն իս կա պես 

պատ ճառ կդառ նային, որ Ջե մա լը դա ժա նո րեն վրեժխն դիր լի ներ իրեն 

դա վա ճա նած արաբ նե րից: Չէ՞ որ Ջե մա լը ձա խող վել էր նաև այն առու-

մով, որ հա մոզ վել էր՝ արաբ նե րը եր բեք չեն միանա Կոս տանդ նու պոլ սից 

հն չած ջի հա դի կո չին: 

Սա կայն Պի կոն մաս նա վո րա պես ան հանգս տա ցած էր իր վա ղե մի 
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բա րե կամ Ժոր ժի Հադ դա դի, Աբ դուլ Հա միդ Զահ րա վիի հա մար, ովքեր 

հիմ նադրել էին  «Լամար կա զին»… Նրան տե ղե կաց րել էին մահ վան 

դա տա պարտ ված ութ սու նինն հո գու մա սին: Նրան ցից ավե լի քան երե-

սու նի վճի ռը թուր քերն ար դեն ի կա տար էին ածել: Բո լո րին նա ան ձամբ 

գի տեր, իսկ դա նրան ավե լի էր վհա տեց նում: Արևմ տյան դի տորդ նե րի 

կար ծի քով՝ բո լոր դա տա պարտ ված նե րը պայ քա րում էին հա նուն նույն 

գա ղա փար նե րի. մի բան, որը, Պի կոյի հա մոզ մամբ, սա կայն բա վա կա-

նին հե ռու էր իրա կա նու թյու նից: 

- Ու րախ եմ Ձեզ կր կին տես նե լու հա մար, պա րո՛ն Հար դինգ: Ա՜հ, ցա-

վա լի է, թե ինչ է կա տար վում Բեյ րու թում և Լեռ նային Լի բա նա նում: Եր-

բեք՝ ան գամ Թա մեր լա նի օրոք, այն տեղ այդ պի սի սով չի եղել: Ողջ ցո րե-

նը, որ հա վա քել էին Բե կաա յում, ֆոն դեր Գոլ ցի և Լի մա նի խնդ րագ րով 

թուր քե րը կրել ու տա րել են նրանց բա նա կի հա մար: Ցան կա ցած պա-

տե րազ մի հետ ևում միշտ մի պրու սա ցի է կանգ նած լի նում: Սի րիական 

նա վա հան գիստ նե րը շր ջա փակ ված են պա տե րազ մի պատ ճա ռով, որը, 

դեռ չգի տենք, երբ է վեր ջա նա լու: Այդ ամե նին էլ ավե լաց նենք Աստ ծո 

ու ղար կած պա տիժ նե րը: Ըստ ինձ հա սած տե ղե կու թյուն նե րի՝ մո րեխ նե-

րի հսկա մի պարս մթ նեց րել է եր կին քը: Ասում են, որ հա րյուր հա զա րից 

ավե լի մար դիկ են մա հա ցել քաղ ցից: Ու զում ենք, որ այն տեղ գնա Կար-

միր խա չը, սա կայն հի մա դա ան հնա րին է: Այն տեղ ո՛չ հաց կա, ո՛չ էլ՝ 

ու տե լու մի բան: Ան հե տա ցել են շնե րը, կա տու ներն ու նույ նիսկ առ նետ-

նե րը: Ի՜նչ ահա վոր վի ճակ… Գի տեմ, որ Դուք էլ եք ինձ նման ցա վում, 

սա կայն չգի տեմ, կտես նե՞նք կր կին եր բեմ նի հանգս տա վետ ու չք նաղ 

այն եր կի րը, որ մեզ այն քան բերկ րանք էր պարգ ևում:

Պի կոն շատ մտա հոգ էր եր ևում: Թո մա սի կար ծի քով՝ այդ մար դը չա-

փից ավե լին գի տեր տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին: Հե տո 

խո սե ցին սահ ման նե րի, գու նա վոր գո տի նե րի և վերջ նա կան քար տեզ նե-

րի մա սին: 

- Ի՞նչ եք կար ծում, պա րո՛ն Հար դինգ, իս կա պես հնա րա վո՞ր է մի կար-

միր ու մի կա պույտ մա տի տով քսան սան տի մետ րա նոց եր կիր ստեղ ծել:

Թո մա սի կար ծի քով՝ ամեն ինչ պետք է այլ կերպ լի ներ, սա կայն 

պատ մու թյու նը ցույց էր տա լիս, որ այդ ամե նի հիմ քում ըն կած են մարդ-

կային ամ բար տա վա նու թյունն ու գո ռո զամ տու թյու նը: Պա տե րազմն ու 

նրա սար սա փե լի հետ ևանք նե րը ճա կա տագ րա կան այն դրս ևո րում ներն 

են, թե մար դիկ մինչև ուր կա րող են հաս նել՝ հա նուն իրենց նպա տակ նե րի 

իրա գործ ման: Ար դեն հան րա հայտ էին այն բազ մա թիվ ոճիր նե րը, որոնք 

իրա կա նաց վել էին հայ բնակ չու թյան նկատմամբ. սկ սած նրա նից, որ 
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մե ծա թիվ հայ պա տա նի ներ գառ նե րի պես գլ խատ վել են ար մա տա կան-

նե րի կող մից, մարդ կանց նա վե րից նե տել են ծո վի խոր քը, որ առանց 

ակա նա տես նե րի մեռ նեն, չե թե նե րի ձեռ քով՝ հա զարա վոր սպան ված ներ 

ու ան հե տա ցած ներ, գն դա կա հար ված նո րա կո չիկ ներ՝ իրենց իսկ զի նա-

կից ըն կեր նե րի կող մից, որոնց հետ ամիս ներ առաջ բա րե կամ ներ էին: 

Թո մասն իր աչ քե րով էր տե սել այդ ամենն ու գի տեր, որ ինչ -որ պատ-

մում էին, կա տար վա ծի չն չին մասն էր: Մար դիկ, որոնց հա ջող վել էր 

փախ չել Ռաս -ո ւլ Այ նից և Դեյր էզ-Զո րից, այն պի սի հրե շա վոր բա ներ 

էին պատ մում, որ նրանց ցնոր ված նե րի տեղ էին դնում: 

Ժորժ Պի կոն մնաց լուռ՝ նայե լով նրան: 

- Թո մա՛ս, գի տե՞ք, որ ես գաղտ նի հան դի պում եմ ու նե ցել Պո ղոս Նու-

բա րի հետ, խո սել ենք հայ կա մա վոր նե րի մի խումբ ստեղ ծե լու մա սին, 

որը կգոր ծի ֆրան սիական դրո շի ներ քո: Ինձ ասել է, որ այն պետք է բո-

լո րին հայտ նի լի նի որ պես Հայ կա կան լե գեոն (զո րա խումբ): Ինձ թվաց, 

թե Ձեզ հա մար հա ճե լի կլի նի այդ մա սին իմա նա լը: Ի դեպ, սըր Հեն րիին 

փո խան ցե՛ք իմ լա վա գույն բա րե մաղ թանք նե րը, սա կայն ավե լաց րե՛ք 

նաև, որ Քէ դ՛Օր սեյը հա մա ձայն չէ ձեզ զի ջել Մո սու լը: Հայտ նի է, որ 

նավ թի հա րուստ պա շար կա Մի ջա գետ քի հա րա վում: 

Երբ մի մյանց հրա ժեշտ տվե ցին, Թո մա սին չէր լքում այն միտ քը, որ, 

ի վեր ջո, դի մա զուրկ պաշ տո նյա ներ են նրանք, ով քեր, ըստ իրենց ղե կա-

վար նե րի ցան կու թյան, գծում ու նկա րում են քար տեզ նե րը: Պի կոն հան-

գիստ կա րող էր մա րո նա կան հաս տա փոր մի առևտ րա կան լի նել, մա նա-

վանդ դեռ խա ղաղ ժա մա նակ նե րում Բեյ րու թում շա տե րին էր ճա նա չում: 

Միակ տար բե րու թյունն այն էր, որ Պի կոն ու ներ քսան սան տի մետ րա նոց 

մի կար միր ու մի կա պույտ մա տիտ: 
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17. ՈՒ ՂԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵ ՊԻ ԻՐԱՔ
 ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1916-1917թթ.

Նոբ լու սում բրի տա նա կան սպա նե րը բա ժակ բարձ րաց րին Մի ջա-

գետ քում ան գլո-հնդ կա կան բա նա կի նոր գլ խա վոր հրա մա նա տա րի՝ գե-

նե րալ, սըր Սթեն լի Մո դի ղե կա վա րու թյամբ հե ռա վոր Կուտ ալ -Ա մա րայի 

գրավ ման առ թիվ: Ոչ մի ան գլիացի զին վոր չէր կա րող հան գիստ լի նել, 

քա նի դեռ գե նե րալ Թաունս հեն դի վրե ժը չէր լու ծել թուր քե րից, ով քեր 

նրան նվաս տաց րել էին Քտե սի ֆո նում, իսկ այ նու հետև՝ դե պի Կուտ ալ-

Ա մա րա նա հան ջե լու ըն թաց քում: Դա այն ժա մա նակ էր, երբ երկ րորդ 

մեծ ճա կա տա մարտն ավարտ վեց թուր քե րի հաղ թա նա կով և բրի տա-

նա ցի նե րի պար տու թյամբ: Ուայթ հո լում չէին հա վա տում դրան, և Մեծ 

Բրի տա նիան երբ արթ նա ցավ, նա խա ճա շը կր կին կո կոր դին էր կանգ-

նում: Այդ իսկ պատ ճա ռով շատ կար ևոր էր այն, ին չին հա սել էր գե նե րալ 

Մո դը: Նրա երկ րորդ նպա տա կա կե տը Բաղ դադն էր, և հույս ու ներ, որ 

այն տեղ կմտ նի նախ քան գար նա նա մու տը: Բո լո րը կր կին բա ժակ բարձ-

րաց րին՝ հա մոզ ված, որ մի օր կհաս նեն դրան:

Սըր Հեն րին դի մեց ար դեն մայո րի կո չում ստա ցած Թո մաս Հար դին-

գին: 

- Մայո՛ր Հար դինգ, Ձեզ ու ղար կե լու եմ հա տուկ առա քե լու թյան: Դուք 

թռ չե լու եք լեյ տե նանտ Ջեյմս Սե լո մի հետ, ով քաջ ծա նոթ է մի վայ րի՝ 

Ան-Նահ դա անու նով տե ղան քին, որը Եփ րա տի ափին է՝ Բաղ դա դից 

մո տա վո րա պես հի սուն մղոն հա րավ: Պետք է իմ ան ձնա կան նա մա կը 

հանձ նեք տե ղա կան առաջ նորդ նե րից մե կին՝ ոմն Ահ մեդ ալ-Սա վիին, ով 

իր հեր թին այն կհասց նի տե ղա կան ցե ղե րի մեջ լիս, որ պես զի նրանք մեր 

զոր քե րին սա տա րե լու պայ մա նա գիր կն քեն: Այդ հու շագ րում պար զա-

բան վում են մեզ հու զող հար ցին առնչ վող նա խա պատ մու թյունն ու մեր 

հայե ցա կե տը: Պետք է ասեմ Ձեզ, որ խոս քը մի շատ կար ևոր հար ցի մա-

սին է, քա նի որ սըր Սթեն լի Մո դին շու տով կհա ջող վի մտ նել Բաղ դադ: 

Տե սե՛ք, երի տա սա՛րդ, այդ եր կի րը` Իրա քը, ռազ մա վա րա կան տե սան-

կյու նից շատ կար ևոր է Մեծ Բրի տա նիայի շա հե րի հա մար: Ամեն ինչ 

ձգձգ վում է, իսկ ես, Ձե զա նից բա ցի, ու րիշ մե կին չեմ կա րող այն տեղ ու-

ղար կել, այն պես որ՝ ինձ լավ լու րեր բե րե՛ք, իսկ ես Ձեր թեկ նա ծու թյու նը 

կա ռա ջադ րեմ ծա ռա յու թյան մեջ առաջ խա ղա ցում ու նե նա լու հա մար: 

Հա մա ձա՞յն եք:

Թո մա սը գլ խա վոր զո րա կա յա նից դուրս եկավ՝ անի ծե լով իր բախ-

տը: Այդ հռ չա կա վոր մար դը, ում՝ շե րիֆ Հու սեյնի հետ ու նե ցած նա մա-
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կագրու թյու նը թարգ մա նում էր արա բե րեն, նրան բարձր էր գնա հա տել, 

իսկ դա այն վատ թարն էր, որ կա րող էր պա տա հել: Սթիմ սո նը, ով փոր-

ձա ռու էր, հենց սկզ բից էր նրան զգու շաց րել. «Աշ խա տի՛ր ան նկատ 

մնալ, որ պես զի ոչ ոք վրադ հա տուկ ու շադ րու թյուն չդարձ նի, եթե՝ ոչ, 

ապա խն դիր ներ կու նե նաս»: 

Այդ պա հին եթե կար մի բան, որը նա բո լո րո վին չէր ցան կա նա, դա 

այդ նո րե լուկ, հա մա րյա պա տա նի, բայց օդագ նա ցու թյան հրաշքն 

իրենց հա մար հենց նոր հայտ նա գոր ծած լեյ տե նանտ նե րից մե կի հետ 

մի քա րու քանդ, թի թեղ նե րով ու խե ժա պատ հյուս ված քի կտոր նե րով մի 

կերպ գլուխ բեր ված ինք նա թի ռով երեք հա զար ոտ նա չափ բարձ րու թյան 

վրա թռ չելն էր: Փաս տաթղ թի ծրա րի վրա կար մեծ կնի ք` «ԳԱՂՏ ՆԻ» 

մակագրությամբ: Կա հի րեից թռ չե լու էին դե պի Աքա բա, որ տեղ վեր-

ջերս թռիչքուղի էին կա ռու ցել, այն տե ղից մեծ ցատ կով հաս նե լու էին 

մի ան մար դաբ նակ՝ Բա դա նա կոչ ված վայ րը, որ տե ղից էլ՝ Եփ րա տի 

ափին գտն վող Ան-Նահ դա: Այն տեղ մնա լու էին մի եր կու օր, կամ որ-

քան ան հրա ժեշտ լի ներ, ու վե րա դառ նա լու էին նույն ճա նա պար հով: Ութ 

հարյուր մղոն օդային ուղ ևո րու թյուն Արա բիայի վայ րի ու վտան գա վոր 

անա պա տով… Եթե ընկ նեին, հա վա նա բար եր բեք ու ոչ ոք նրանց չէր 

գտ նի: Սպա նե րի զորանոցում սար սա փե լի բա ներ էին պատ մում անա-

պա տում ծա րա վից մեռ նե լու մա սին: Փոր ձեց գլ խից հա նել այդ հո ռե տես 

մտ քե րը ու երբ տուն մտավ, Էթելն ամուր գր կեց նրան: Միշտ, երբ տուն 

էր վե րա դառ նում ու դս տե րը գտ նում, ամեն ան գամ նույնն էր կա տար-

վում: 

Վա տը նաև այն էր, որ այդ առա ջադ րան քի մա սին ոչ ոք չպետք է 

իմա նար: Ան գամ չէր կա րող ասել Սթիմ սո նին, ով դար ձել էր նրա մտե-

րիմ ըն կե րը: Այդ պատ ճա ռով էլ որո շեց նրան նա մակ թող նել, որ տեղ 

ան հրա ժեշտ ցու ցում ներ կային այն դեպ քի հա մար, եթե իրեն որ ևէ բան 

պա տա հեր:

Կա հի րեում Թո մա սի սի րած զբաղ մունք նե րից մե կը հնա վա ճառ նե րի 

խա նութ նե րում որ ևէ բան փնտ րելն էր: Երբ գտ նում էր որ ևէ իր` գիրք, 

կա հույք կամ ցան կա ցած մի այլ բան, որն իրեն հե տաքրք րում էր, գնում 

էր ու տուն տա նում: Կա հի րեում գտն վե լու ժա մա նակ ար դեն շատ հե-

տաքրք րա կան բա ներ էր հա վա քել և ու զում էր դրանք տա նել Բեյ րութ, 

հենց որ խա ղա ղու թյուն հաս տատ վեր: Այդ մա սին նա բազ միցս ասել 

էր Ար զու մա նյա նին, ով նրան միշտ հա կա դար ձել էր. «Այն Բեյ րու թը, որ 

տես նես հի մա, ոչ մի աղերս չու նի նախ կի նի հետ: Քա ղաք նե րը մարդ-

կանց պես են. պա տե րազմ նե րը նրանց ծե րաց նում են, մա շում, եր բեմն` 
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ան գամ սպա նում»: Ցան կա նում էր Բաալ բեկն ու սում նա սի րել այն-

պես, ինչ պես ոչ ոք դեռ չէր փոր ձել, ինչ պես նաև գիրք գրել այդ վայ րի, 

աներևա կայե լի մո գա կա նու թյան մա սին. դա կար ևո րա գույն մի աշ խա-

տու թյուն կլի ներ բո լոր ու սում նա տենչ մարդ կանց հա մար: Մի՞ թե Լևանտ 

չէր գնա ցել, որ պես զի իր ձեռ քե րով դիպ չեր այդ քա րե րին: Մի քա նի տա-

րի ան ց Էթե լը նրան այդ գոր ծում կօգ նի, թեև դա ան հատ նում խղ ճի խայ-

թով կլի նի, որով հետև երբ նրան էր նա յում, հի շում էր Կա րո լի նին, նրա 

ար ծա թահն չուն ծի ծա ղը, նրա քնք շու թյու նը, այն հս կա սյու նե րի ներ քո 

միասին ծրագ րած բո լոր երա զանք նե րը: Սյու ներ, որոնք շատ դա րեր 

առաջ մի շատ բա ցա ռիկ արա րա ծի հա ջող վել էր նա խագ ծել, որ պես զի 

ընդ միշտ զար մաց նեն ճա նա պար հորդ նե րին:

Եր կու օր ան ց՝ դեկ տեմ բե րի կե սե րին՝ լու սա բա ցին, Կա հի րեի նո-

րա կա ռույց ռազ մա կան օդա նա վա կա յա նից օդ բարձ րա ցան: Թո մա սը 

նս տեց առջ ևի մա սում: Ինք նա թիռն ան մի ջա պես ուղ ղու թյուն վերց րեց 

դե պի ար ևելք: Շար ժի չը խլա ցու ցիչ աղ մուկ էր հա նում, որը Թո մա սին 

խան գա րում էր խո սել լեյ տե նանտ Սե լո մի հետ: Ներք ևում տես նում էր 

բուր գե րի եր կա րա վուն ստ վե րը: Նրան հա վա տաց րել էին, որ այդ օդա-

չուն գի տի իր անե լի քը. նա այն սպա նե րի խմ բի հրա հան գիչն էր, ով քեր 

որո շել էին ծա ռայել օդա չու նե րի զորախմբում, որը հե տա գա յում կոչ վե-

լու էր Թա գա վո րա կան օդային ու ժեր: Մինչ այդ պա հը Թո մա սը չէր կար-

ծում, թե թռ չե լը, բա ցի ժա մա նա կա կից լի նե լուց և, ան շուշտ, մեծ արա-

գու թյամբ տե ղից տեղ գնա լուց, այլ հրա պու րիչ բան կա րող էր ու նե նալ, 

եթե, իհար կե, ցան կա ցած պա հի ինք նա թի ռը չգա հա վի ժեր:

Ուղ ևո րու թյու նը տևեց ու ղիղ օրու կես` նե րա ռյալ եր թու ղու եր կու կան-

գառ-վայ րէջք նե րը: Կա հի րեից դուրս էին եկել առա վո տյան՝ ժա մը հին-

գին, ու Ան-Նահ դա յում վայ րէջք կա տա րե ցին հա ջորդ օրը՝ երե կո յան 

ժա մը հին գին: Հո գոց հա նեց, երբ մտա ծեց, որ հա ջորդ օրը պետք է նույն 

փոր ձու թյա նը դի մա նար՝ ար դեն հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ: Նրան իս կա-

պես դուր էր եկել այն, որ կա րող էր հիանալ վիթ խա րի անա պա տով, 

որն ամ բող ջո վին ան մար դաբ նակ էր թվում. իրար հա ջոր դում էին ցն ցող 

ժայ ռե ղեն գո տի նե րը, մեծ ու լերկ սա րերն ու ոս կե զօծ ավա զաբ լուր նե-

րը, որ տեղ հո րի զո նը միախառն վում էր երկն քին: Վեր ևից օդն այն քան 

թա փան ցիկ չէր, ինչ պես ինքն էր կար ծում: Մի թույլ մշուշ աղա վա ղում 

էր շր ջա կայ քի ուր վագ ծե րը: Նրան հիաց մունք պատ ճա ռեց լեյ տե նանտ 

Ջեյմս Սե լո մի վար պե տու թյու նը, ով ինք նա թի ռի կողմ նա ցույ ցի օգ նու-

թյամբ գնում էր ճիշտ ուղ ղու թյամբ:
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Երբ վայ րէջք կա տա րե ցին Ան-Նահ դա յում, չա փա զանց նեղ թռիչ քու-

ղու մոտ նրանց դի մա վո րե ցին քրքր ված հա գուստ նե րով մի քա նի արաբ-

ներ: Ինք նա թի ռի ան վտան գու թյունն ապա հո վե լու հա մար մնա ցին եր կու 

ժա մա պահ հս կիչ ներ, իսկ մյուս նե րը ձիերով ար շա վե ցին դե պի հա րավ՝ 

մի վայր, որը կոչ վում էր Աբու-Սու վեյր: Այդ տեղ հան դի պե լու էին առաջ-

նորդ Ահ մեդ ալ-Սա վիին՝ այն մար դուն, ում Թո մա սը պետք է հանձ ներ 

սըր Հեն րի Մակ- Մա հո նի նա մա կը:

Աբու-Սու վեյր հա սան կես գի շե րին մոտ: Նրան զար մա նա լի թվաց 

այն, թե ինչ պես էին այդ մար դիկ ճամ փոր դում լրիվ մթու թյան մեջ: Այն-

տեղ կե րան այ ծի մսով ու ոս պով պատ րաստ ված կե րա կուր, մի կտոր 

բա րակ ու փա փուկ հաց, խմե ցին այն պի սի դա ռը թեյ, որը լիովին տար-

բեր վում էր մինչ այդ իր ըմ պած թեյե րից: Հե տո նրանց թո ղե ցին վրան նե-

րից մե կում, որ պես զի հանգս տա նային: Եր կուսն էլ իրենց գցե ցին փո շոտ 

ու թե լե րը դուրս եկած գոր գե րի վրա ու ծածկ վե ցին ուղ տի բր դյա կոշտ 

ծած կոց նե րով, քա նի որ գի շե րը ցուրտ էր: 

Առա վո տյան վեր կա ցան սո ված գայ լե րի պես ու տե սան, որ արաբ-

նե րը կրակ են վա ռել, հաց են թխում ու թեյ պատ րաս տում: Մի բարձ րա-

հա սակ ու նի հար մարդ մո տե ցավ նրանց: Նրա կեց ված քից եր ևում էր, որ 

ինքն է առաջ նոր դը: 

- Ես Ահ մեդ ալ-Սա վին եմ: Աստ ված ողոր մած է: Եկել եք թռ չող մե քե-

նայով և ինձ ու ղերձ բե րել: Բա րի՛ գա լուստ ձեզ: 

Թո մա սը հա վա նու թյան նշան արեց, բա ցեց պա յու սա կը, հա նեց կաշ-

վե թղ թա պա նա կը, որի մեջ փաս տաթղ թերն էին:

- Ալ-Սա վի՛: Աստ ված ամե նա զոր է ու մեզ թույլ տվեց այս տեղ հաս նել 

ան փոր ձանք: Ահա Ձեզ եմ հանձ նում այն, ին չին Դուք սպա սում եք: Եթե 

տա րա ծաշր ջա նի եր ևե լի մարդ կանց խոր հուր դը` մեջ լի սը, ըն դու նի այս 

առա ջար կը, ապա այդ պա հից սկ սած Մի ջա գետ քի արաբ նե րի ու բրի-

տա նա կան բա նա կի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը շատ ավե լի սա հուն 

կըն թա նա և եր կուս տեք կն պաս տի թուր քե րի դեմ մղ վող պայ քա րին: 

Ալ-Սա վին վերց րեց փաս տաթղ թե րը՝ գլու խը թեթ ևա կի խո նար հե լով և 

հիացած նայե լով Թո մա սին ու Ջեյմս Սե լո մին: 

- Ի սեր ողոր մած Աստ ծո, դուք իս կա պես հա մար ձակ ու խի զախ մար-

դիկ եք: Ինձ պատ մել են, որ դուք հա մա րյա մայ րա մու տին հա սել եք ինք-

նա թի ռով, որը թռ չում է, ինչ պես ճահ ճուտ ի սա գը: Իրա քի այս տա րա-

ծաշր ջա նի ժո ղո վուր դը ձեզ շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում ձեր թա փած 

ջան քե րի հա մար: Իսկ հի մա նս տե ցե՛ք իմ վրա նում՝ մի բան ու տե լու, իսկ 

հե տո ես ձեզ կու ղեկ ցեմ մինչև ձեր թռ չող մե քե նան: Հի րա վի, Աստ ված 
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մեծ է ու ամե նա զոր: Որ քա՞ն ժա մա նա կում Կա հի րեից հա սաք այս տեղ: 

Ջեյմս Սե լո մը, իր կա տա րած սխ րան քով հպարտ, ժպ տա լով ասաց.

- Ա՛լ-Սա վի, այն պա հից, ինչ Կա հի րեում նս տե ցինք ինք նա թիռ ու 

վայ րէջք կա տա րե ցինք Ան-Նահ դա յում, ան ցավ մե կու կես օր, սա կայն 

ու ժե րը վե րա կանգ նե լու հա մար յոթ ժամ քնել ենք Բա դա նա կոչ վող մի 

վայ րում` անա պա տի սր տում: 

Ալ-Սա վին մնաց զար մա ցած` նրանց նայե լով լայն բաց ված աչ քե րով 

և չկա րո ղա նա լով հա վա տալ լսա ծին: 

- Մի օր և հա ջորդ օր վա կե սը… Դա ան հնա րին է: Քա րա վա նը, այն 

էլ՝ արա գա քայլ, այդ ճա նա պարհն ան ցնում է եր կու ամ սից ավե լի ժա-

մա նա կում: Ձեզ հա վա տում եմ, որով հետև դուք եք ինձ ասում, սա կայն 

դա կա՛մ հրաշք է, կա՛մ սա տա նայի կա րո ղու թյուն նե րի գոր ծը: Աստ ված 

ամե նա զոր է:

Քիչ հե տո ալ-Սա վին որո շեց, որ նրանք չպետք է մեկ նեն, քա նի որ 

պետք է մաս նակ ցեն մեջ լի սին` Իրա քի հա րա վի արա բա կան բո լոր ցե ղե-

րի նշա նա վոր մարդ կանց` առաջ նորդ նե րի հավաքին, որը տե ղի էր ու նե-

նա լու եր կու օր հե տո: Ջեյմս Սե լո մը ոչ մի կերպ չա ռար կեց. նա գտնվում 

էր մայոր Հար դին գի հրա մա նա տա րու թյան ներ քո: Նա Թո մա սին խոս-

տո վա նեց, որ ինքն իրա կա նում հրեա է, իս կա կան անու նը Յա կոբ Սա-

լոմ է: Նրա ծնող նե րը Սա լո նի կից գաղ թել էին Լոն դոն, երբ ին քը հինգ 

տա րե կան է եղել: Սե լո մը չէր վե րա դար ձել հու նա կան այդ քա ղաք, բայց 

այն տեղ շատ մոտ ազ գա կան ներ ու ներ և ու զեր, թե չու զեր՝ մի օր այ ցե լե-

լու էր նրանց: Նրանք պատ կա նում էին սե ֆար դի նե րին, հետ ևա բար նրա 

նախ նի նե րը մո տա վո րա պես XV դա րի վեր ջին եկել էին Իս պա նիայից՝ 

Տա րա գո նայի հա րա վում գտն վող Կոլ Ֆոր անու նով մի բնա կա վայ րից: 

Իր ծագ մամբ նա շատ էր հպար տա նում: 

Ջեյմ սը Թո մա սին մի տա րօ րի նակ դեպք պատ մեց: Նրա կար ծի քով՝ 

երիտ թուր քե րը իշ խա նու թյան էին հա սել Սա լո նի կի հրեանե րի շնոր հիվ: 

Թվում էր, թե դա նրան այն քան էլ պա տիվ չէր բե րում, թեև ո՛չ ին քը և 

ո՛չ էլ Լոն դո նում ապ րող իր ըն տա նի քը նրանց հետ ոչ մի առն չու թյուն 

չէին ու նե ցել: Նրա մո րեղ բայր նե րից մե կը` Աբ րա համ Սա լո մը, ով նա մա-

կագրու թյուն ու ներ իր հոր հետ, նրանց տե ղե կաց րել էր, թե ինչ պես է դա 

տե ղի ու նե ցել:

Թո մա սը նրան խնդ րեց, որ պատ մի եղե լու թյան մա սին: Ջեյմսն 

առանց այլ ևայ լու թյան սկ սեց իր պատ մու թյու նը:

Ամեն ինչ սկիզբ է առել Սա լո նի կում տե ղա կայ ված օս մա նյան բա-
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նա կի գլ խա վոր զո րա կա յա նում: Դյոն մե րը, այ սինքն՝ իս լա մա ցած, սա-

կայն իրենց ավան դույթ նե րը գաղտ նի պահ պա նող հրեանե րը, ինչ պես 

նաև հա սա րա կա կան նոր ու առա ջա դեմ գա ղա փար նե րով տար ված մի 

քա նի իս կա կան հրեաներ, խն դիր նե րից խու սա փե լու նպա տա կով փակ 

ժո ղով ներ են ու նե ցել օս մա նյան սպա յա կան խմ բակ նե րի հետ, որոնք 

աջակ ցու թյան ու ֆի նան սա վոր ման կա րիք ու նեին:

Ազա տու թյան և հե ղա փո խու թյան գա ղա փար նե րը, որոնք ուղղ ված 

էին սուլ թա նի ու նրա՝ առա ջա դի մու թյու նը կա սեց նող այ լա սեր ված վար-

չա կար գի դեմ, ծն վե ցին հենց Սա լո նի կի զո րա նոց նե րին մոտ գտն վող 

հին պա հեստ նե րում: Այդ գա ղա փար նե րը վա ռո դի հո տի պես տա րած-

վե ցին բա նա կում և կայս րու թյան որոշ պաշ տո նյա նե րի շր ջա նում, ինչ-

պես, օրի նակ, Թա լեաթ փա շայի դեպ քում էր, ով վեր ջում դար ձել էր «Իթ-

թի հա դի» կա ռա վա րու թյան առաջ նոր դը: 

- Մենք մեղ քից զուրկ չենք,- ժպ տա լով ասաց Սե լո մը:

- Այո՛,- վրա բե րեց Թո մա սը,- չէ՞ որ ասում են՝ «Ցան կա ցած հե ղա փո-

խու թյան հետ ևում մի հրեա կա կանգ նած»: 

Հա ջորդ օրը տե ղի էր ու նե նա լու մեջ լի սը, որը վա րե լու էր ալ-Սա վին: 

Ընտր վել էր մի վիթ խա րի ար մա վե նի նե րի պու րակ` ար ևից պաշտ պան-

վե լու հա մար: Օա զի սը սկ սեց լց վել ուղ տի բր դից պատ րաստ ված մեծ 

վրան նե րով, որոնք բա ցա զա տում էին մի ակն թար թում: Վրան նե րը տե-

ղան քին բնա կա վայ րի տեսք տվե ցին: Մեջ լի սին մաս նակ ցե լու էին շուրջ 

քա ռա սուն ընտ րյալ ներ: Թո մա սը նկա տեց, որ իրենց՝ եր կու ան գլիացի-

նե րի ներ կա յու թյու նը չէր ազ դում ո՛չ նրանց, ո՛չ էլ նրանց սո վո րույթ նե րի 

վրա: Թեև սըր Հեն րին ան համ բեր սպա սում էր իրենց լու րե րին՝ նշա նա-

վոր արաբ նե րի խորհր դի որոշ մա նը, բայց այդ քն նարկ մանն ուղ ղա կի 

ներ կա լի նելն առա վել հա վաս տի կդարձ ներ իր զե կույ ցը: 

Երբ Թո մասն ու Սե լո մը զբոս նում էին, արաբ նե րից մե կը մո տե ցավ 

նրանց.

- Ճի՞շտ է, որ դուք ան գլիացի ներ եք: Աստ ված ողոր մած է ու ձեզ թույլ 

է տվել հաս նել մինչև այս տեղ, որ տեղ, ասում են, մի ժա մա նակ դրախտն 

է եղել: Սա կայն ձեզ մի բան կա սեմ: Դուք` ան հա վատ ներդ, միայն կա-

րող եք լի նել Դար Ալ Իս լա մում, այն էլ՝ այն տե ղով ան ցնե լիս: Այս հո-

ղը մու սուլ մա նա կան է, ու կգա ժա մա նակ, երբ ցան կա ցած ան հա վա տի 

կար գել վի այս տեղ մնա լը: 

Մարդն ավե լի մո տե ցավ նրանց և ցած րա ձայն շշն ջաց.  

- Լսե՞լ եք ալ -Աֆ ղա նիի մա սին: Աստ ված իր ձեռ քը դրել է նրա վրա, այս-
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տեղ դեռ շա տե րը նրան չեն հաս կա նում: Մա հա ցել է քսան տա րի առաջ, 

սա կայն հի մա է նրա ցա նա ծը կա նաչ բող բոջ ներ տա լիս: Ես նրան չեմ 

ճա նա չել, բայց հայրս, այո՛, նրան ճա նա չել է, քա նի դեռ ալ -Աֆ ղա նին 

ստիպ ված Կոս տանդ նու պո լիս չէր փա խել: Գի տենք, որ հե տո հա սել է 

Եվ րո պայի այդ մեծ քա ղա քը` Փա րիզ: Մի ան գամ ինձ ասա ցին, որ դա 

աշ խար հի կենտ րոնն է, բայց դա սուտ է, Մեք քան է: Այն տեղ` Փա րի զում, 

ալ -Աֆ ղա նին հաս կա ցավ, որ իս կա կան մու սուլ ման ներս պետք է վե րա-

դառ նանք մեր ակունք նե րին, թեև շա տերն են իրենց հանձ նում ժա մա-

նա կի հոր ձա նու տին: Ավե լի հեշտ է ալ-Ֆու րա տով իջ նե լը, քան բարձ րա-

նա լը. պատ կե րաց րե՛ք փոք րիկ ձկն կուլ նե րին, որ սա հում են հոր ձան քի 

քշած-բե րած ճյու ղե րի վրա, մինչ դեռ նրանց ակունք նե րը ձյու նա ծածկ 

վիթ խա րի լեռ նե րում են: Մենք պետք է գտ նենք Ղու րա նի, Հա դիս նե րի, 

Սուն նի նե րի ակ նաղ բյուր նե րը, եթե չենք ու զում, որ ան հա վատ նե րը տի-

րեն Դար Ալ Իս լա մին: Աստ ված չա նի: Ես եղել եմ Մու համ մեդ Աբ դուի 

աշա կեր տը, ու պետք է իմա նաք, որ երբ թուր քե րը հե ռա նան, դուք չեք 

կա րող ընդ միշտ մնալ այս տեղ, այն պես որ՝ դուք էլ եք այս տե ղից հե ռա-

նա լու: Ինք ներդ ձեզ չխա բեք, սա ձեզ ձեռն տու տա րածք չէ: Չկար ծեք, 

թե ձեզ կհա ջող վի արաբ նե րի hո ղը դարձ նել ձեր ըն դար ձակ կայս րու-

թյան ևս մի նոր գա ղութ: Աստ ված ձեզ հետ: 

Տղա մար դը հե ռա ցավ՝ թեթ ևա կի կա ղա լով: Մինչ այդ Թո մա սը որ ևէ 

արա բից եր բեք այդ պի սի խո սակ ցու թյուն չէր լսել: Այն պի սի մտա ծող-

ներ, ինչ պի սիք էին ալ -Աֆ ղա նին ու նրա աշա կերտ նե րը, փո խում էին 

արա բա կան նիր հուն աշ խար հը: Ի վեր ջո, այն, ինչ կա տար վում էր Բեյ-

րու թում կամ Մե դի նա յում, նույն մե դա լի տար բեր երես ներն էին: 

Մեջ լիսն ավարտ վեց ազ գային մի պա րով, որով բո լորն իրենց գո հու-

նա կու թյունն ար տա հայ տե ցին ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյան առ թիվ: 

Թո մա սը հի շեց Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նա գի րը. եթե այդ արաբ ներն 

իմա նային դրա մա սին, ապա հա զիվ թե այդ աս տի ճան գոհ և ու րախ 

լի նեին: Ու սե րը թոթ վեց: Շատ վտան գա վոր էր խա ղալ ժո ղո վուրդ նե րի 

ար ժա նա պատ վու թյան հետ, մա նա վանդ՝ արաբ նե րի դեպ քում, որոնց 

մե ծա մաս նու թյան պա րա գա յում կրո նը, բա ցի հա վատք լի նե լուց, նաև 

իրենց օրենքն էր, ավան դույթն ու քա ղա քա կա նու թյու նը: 

Ջեյմս Սե լո մը և Թո մասն օդ բարձ րա ցան լու սա բա ցին: Սա վառ նակն 

արագ չէր բարձ րա նում, սա կայն կա մաց-կա մաց հաղ թա հա րում էր ջեր-

մային ու ժեղ հո սանք նե րը, որոնք կա րող էին շատ ու ժեղ ցն ցել շար ժի-

չը: Թռիչքն ավե լի էր բար դա նում անընդ հատ փչող հան դի պա կաց քա-
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մուց: Այն պա հին, երբ փոր ձում էին վայ րէջք կա տա րել, շար ժի չը կանգ 

առավ, իսկ պրո պե լե րը շատ աղ մուկ, ճար ճա տյուն հա նե լուց հե տո ան-

շար ժա ցավ: Սե լո մը փոր ձա ռու օդա չու էր ու շատ սառ նա րյուն. առանց 

լուրջ վնաս նե րի նրան հա ջող վեց վայ րէջք կա տա րել Աքա բային մոտ մի 

վայ րում: Այլ ելք չու նեին. պետք էր կի զիչ ար ևի տակ քայ լել տասն հինգ 

մղոն: Բա րե բախ տա բար, ջրի պա շար ու նեին: Բախ տը նրանց ժպ տաց, 

հան դի պե ցին մի խումբ բեդ վին նե րի, ով քեր, նրանց տես նե լով, զար մա-

ցան: Ան մի ջա պես առա ջար կե ցին ու ղեկ ցել մինչև Աքա բա, ուր հա սան 

եր կու օր ան ց, երբ բո լո րը նրանց կո րած էին հա մա րում:

Ջեյմ սը որո շեց մնալ ու հետ վե րա դար ձավ զին ված պա րե կախմ բի 

հետ` փոր ձե լով վե րա նո րո գել սա վառ նա կը: Նա հա մոզ ված էր, որ իրեն 

կհա ջող վեր կր կին օդ բարձ րաց նել ինք նա թի ռը: Թո մա սն էլ նս տեց Նո-

րին մե ծու թյան զրա հա նա վը, որն ուղ ևոր վեց դե պի Պորտ Սայիդ: 

Երբ մի քա նի օր ան ց կր կին տուն մտավ, Էթե լը նրան գր կե լուց հե-

տո մտա խոհ դեմ քով հարց րեց, թե որ տեղ էր այդ քան ժա մա նակ: Նա 

դս տե րը բա ցատ րեց, որ եր կար ճամ փոր դու թյուն էր կա տա րել փոք րիկ 

ինք նա թի ռով, ուղ տի վրա, ոտ քով, նա վով, գնաց քով և վեր ջա պես ավ տո-

մե քե նայով: Էթե լը նրան նայեց սևե ռուն հա յաց քով՝ առանց հաս կա նա-

լու, թե արդյոք իրեն նոր հե քիաթ չէր պատ մում… Միաժա մա նակ շշն ջում 

էր՝ «Շա րու նա կի՛ր, շա րու նա կի՛ր…»:

Նա սըր Հեն րիի հա մար շա րադ րեց հի սուն էջա նոց մի զե կույց: Ման-

րա մաս նո րեն նկա րագ րեց այն ամե նը, ինչ տե ղի էր ու նե ցել Կա հի րեից 

թռ չե լուց սկ սած մինչև իր վե րա դար ձը: Նաև փոր ձեց բա ցատ րել, թե 

ալ-Աֆ ղա նիի և նրա դպ րո ցի մա սին ինչ էր իրենց պատ մել այն արա բը, 

որի անունն ան գամ չգի տեր. «Շատ փո փո խու թյուն ներ են կա տար վե լու 

իս լա մում, և դրան ցից ոչ մե կը չի նպաս տի Արև մուտ քի հետ արաբ մու-

սուլ ման նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը: Օս մա նյան խա լի-

ֆա յու թյան ավար տը կար ևոր, խո շոր փո փո խու թյուն է ու նե նա լու ներա-

րա բա կան աշ խար հի հա մար, որը ոչ միայն նոր է գտել ազա տու թյան իր 

ճա նա պար հը, այլև կորց րել է եր կյու ղը նրա հան դեպ, ով հա վակ նում է 

նրան պար տադ րել իր կամ քը»: Մի եր կու օր ան ց, երբ սըր Հեն րին նրան 

կան չեց, Թո մա սը նկա տեց, որ իր զե կույ ցը Բարձրագույն կո մի սա րի 

վրա մեծ տպա վո րու թյուն էր թո ղել: 

- Մի տե սե՛ք, տե սե՛ք: Ես գա ղա փար ան գամ չու նեի, որ մեր շար քե-

րում կա մի երկ րորդ Քիփ լինգ36: Չե՞ք կար ծում, մայո՛ր, որ զե կույ ցը մի 

36 Ջոզեֆ Ռադյարդ Քիփլինգ (1865-1936), անգլիացի հայտնի գրող, բանաստեղծ և 
արձակագիր, 1907 թ-ին Նոբելյան մրցանակի է արժանացել գրականության ասպարեզում:  
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փոքր, ասենք, չա փա զանց ված է: Չեմ ասում, որ շա րադ րան քը վատ է, 

սա կայն եթե ան կեղծ լի նեմ, ապա ինձ թվում է, որ չա փից ավե լի գե ղար-

վես տա կան է: Դուք իրո՞ք կար ծում եք, թե մու սուլ ման նե րը մեր դեմ կպա-

տե րազ մեն: Ես, ան շուշտ, չեմ կա րող հա կա ճա ռել Օքս ֆոր դի հա մալ սա-

րա նի ակա նա վոր պրո ֆե սո րին, բայց իմ հա մոզ մամբ՝ այդ արաբ նե րին 

իրենց ուղ տե րի մր ցա վազքն էլ է լիովին բա վա կան: 

Կար դա լով զե կույ ցը՝ սըր Հեն րին սահ մա նա փակ վել էր միայն մեջ լի-

սի նշա նա վոր մարդ կանց կող մից տր ված հա վա նու թյամբ: Զե կույ ցում 

Թո մա սի ար տա հայ տած մտա հո գու թյուն նե րը նրան բա վա րար չա փով 

փաս տարկ ված չէին թվում: Ինչ պես Բարձ րա գույն կո մի սա րը, այն պես 

էլ սա կա վա թիվ եվ րո պա ցի ներ էին հակ ված այն տե սա կե տին, որ արա-

բա կան աշ խար հը կա րող է արագ առա ջըն թաց ապ րել: Թո մա սը հա մոզ-

ված էր, որ երբ Արև մուտքն ար ձա գան քեր դրան, այդ ժա մա նակ ար դեն 

ուշ էր լի նե լու, քա նի որ նրանք չէին ճա նա չում Բեյ րու թի կիրթ և ու սյալ 

արաբ նե րին:

Թո մաս Հար դին գը Կա հի րեում մնաց մինչև Ջաֆ ֆայի բաղ ձա լի գրա-

վու մը՝ 1917 թվա կա նի նոյեմ բե րը: Այդ՝ Պա ղես տի նի ար շա վան քի բարդ 

իրադ րու թյան ըն թաց քում էր, երբ գե նե րալ Ալենբ ին նրան կան չեց Գլխա-

վոր շտաբ: Այդ ժա մա նակ Թո մասն աշ խա տան քի էր նշա նակ վել հե տա-

խու զա կան ծա ռա յու թյու նում: Բա նա կի նկատ մամբ նրա հե տաքրք րու-

թյու նը մեծ էր, թեև չէր հաս կա նում այն ան ձանց մտա ծե լա կեր պը, ով քեր, 

ըն դու նե լով ռազ մա կան հիերար խիան, մի շարք նոր մեր, հրա ման ներ և 

այլն, չէին կա րող քն նար կել դրանք: Զո րա նոց նե րում տի րող մթ նո լոր-

տը ցան կա ցած մար դու վե րա ծում է վայ րե նու, ան վեր ջա նա լի հեր թա-

պա հու թյուն նե րը, որոնց ավար տին բո լո րը հար բում են, փակ շի նու թյան 

ներ սում առ կա իրա վի ճա կը, նոր ու անի մաստ հրա ման նե րին սպա սե լը 

յու րա քան չյու րին զր կում են այլևս ազատ մտա ծե լու կա րո ղու թյու նից, 

կյան քի իմաս տը դառ նում են եղ ջե րա շե փո րի ազ դան շան նե րը, նո րա կո-

չիկ նե րի հրա ցան ներ մաք րե լը, ան համ սնունդն ու շա տե րի՝ ցնցուղ նե րի 

ներ քո ձեռ նա շար ժու թյամբ զբաղ վե լը:

Միայն այն ժա մա նակ, երբ վե րա դառ նում էր տուն, իր ըն տա նե կան 

մթ նո լոր տում վերս տին գտ նում էր իր եսը: Էթելն ար դեն վեց տա րե կա ն էր 

ու դառ նում էր խե լա ցի, ու շիմ և կա մային աղ ջիկ:

Եվ րո պա յում ըն թա ցող պա տե րազ մը կամ դրա մա սին այն լու րե րը, 

որ հաս նում էին Կա հի րե, վկա յում էին մեկ բան. աշ խար հա մար տը փո-

խարկ վել էր մա հա ցու ճո ճա նա կի, որը մի կող մից մյուսն էր տա տան վում՝ 
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առանց պար զո րոշ ցույց տա լու հաղ թո ղին: Վեր դե նը փաս տում էր այն 

մա սին, որ թեև Ֆրան սիան պարտ վեց ճա կա տա մար տում, սա կայն նրա 

նոր ռազ մա վա րու թյու նը հա ջո ղու թյամբ էր պսակ վե լու: Դա պա տե րազ-

մի բե կումն էր, ու թեև ուշ, սա կայն նույ նիսկ գեր մա նա ցի նե րը դա հաս-

կա ցան: Մյուս կող մից հոգ նա ծու թյու նը սկ սել էր ազ դել պա տե րազ մող 

երկր նե րի վրա: Ար ևել քում թե՛ մի կող մի և թե՛ մյու սի հա մար կար ևո րը 

Պա ղես տի նի ար շա վանքն էր: 

Անգ լիացի նե րը գրա վել էին Սի նայի թե րակղ զին, Նեգ ևը և Պա ղես-

տի նի ողջ հա րա վը: Երբ գրա վե ցին Գա զան, Ալեն բին իր զոր քե րին կոչ 

արեց. «Հի մա` դե պի Ջաֆ ֆա»: Այդ զին վո րա կա նը, որ մտա ծում էր որ-

պես մարդ-քա ղա քա ցի ու գոր ծում որ պես քա ղա քա գետ, իրա կա նում 

պրագ մա տիկ, օգ տա պաշտ անհատ էր, ու նրա հա մար կար ևոր չէր այն, 

որ Ժոֆ րեն ու Հեյգն ան վե հեր մարտն չում էին ցե խա կո լոլ խրա մատ նե-

րում: Պա ղես տի նի շող շո ղուն ար ևը կար ծես շատ կե նա րար ազ դե ցու-

թյուն էր ու նե նում ան գլո -ե գիպ տա կան զո րա միավոր ման մար տա կան 

զո րախմ բե րի և նրանց աջակ ցող ֆրան սիական, հրեական, արա բա կան, 

հայ կա կան, նույ նիսկ վեր ջում նրանց միացած իտա լա կան գու մար տակ-

նե րի վրա, որոնք ասես պատ րաստ էին կյան քի կո չել ևս մեկ խա չակ րաց 

ար շա վանք, այս ան գամ` թուր քե րի դեմ: 

1917 թվա կա նի վեր ջին Ալեն բին Երու սա ղե մի դար պաս նե րի մոտ էր: 

Դեկ տեմ բե րի 9-ի ն` թեև ար ևոտ, բայց մի սառ նա շունչ օր, գրա վեց ար-

վար ձան նե րը, իսկ 11 -ին այդ հի նա վուրց քա ղա քում քայ լում էր այն պես, 

ասես զբո սան քի էր դուրս եկել: Նրան ու ղեկ ցող բազ մա թիվ սպա նե րի 

շար քում էր նաև Թո մաս Հար դին գը, ով խորհր դա ծում էր այն մա սին, որ 

ըն դա մե նը քսան տա րի առաջ կայ սեր Վիլ հելմ Երկ րորդն էր Ջաֆ ֆայի 

դար պա սով ներս մտել՝ սպի տակ նժույ գին հե ծած, գլ խին՝ շող շո ղուն սա-

ղա վարտ՝ թևե րը բա ցած ոս կե հուռ արծ վի քան դա կը վրան: Իշ խա նու-

թյան և ամ բար տա վա նու թյան իս կա կան ան հե թեթ մի ցու ցադ րու թյուն էր 

դա, որով ցան կա նում էր դառ նալ գեր մա նա ցի նե րի կայ սրն ու միաժա-

մա նակ քրիս տո նյա նե րի ար քան, ով աշ խար հը փո խե լու հա մար ձեռ քը 

մե ծա հո գա բար մեկ նում էր իս լա մին. աշ խարհ, որից մնա ցել էին ավե-

րակ ներ, քա րու քանդ կամ այր ված շեն քեր և արագ փա խուս տի դի մած 

թուր քեր ու գեր մա նա ցի սպա ներ: 

Ալեն բին, ով իմաս տուն մարդ էր, սա կայն գի տեր, որ այդ պահն 

արաբ նե րի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու ներ: Թուր քա կան լու ծը 

պատ մու թյան գիրկն էր ան ցել: Սկս վում էր նոր դա րաշր ջան, որում Մեծ 
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Բրի տա նիան շատ ասե լիք էր ու նե նա լու: Դա թերևս ար վե լու էր ալ -Աֆ-

ղա նիի նման մարդ կանց բա րյա ցա կա մու թյան օգ նու թյամբ. մար դիկ, ով-

քեր աշ խար հըն կալ ման եղա նա կը փո խում էին իս լա մի տե սան կյու նից: 

Ան կախ այն առա ջա դեմ գա ղա փար նե րից, որ Թո մա սը որոշ ժա մա նակ 

առաջ Բեյ րու թում քն նար կում էր մու սուլ ման ու քրիս տո նյա իր արաբ 

բա րե կամ նե րի հետ, հան գեց այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ դրա վեր ջը բա-

խում էր լի նե լու ար մա տա կան իս լա մի, որը չէր հա մա ձայ նում փո խել իր 

կա նոն նե րը, և նրանց միջև, ով քեր ցան կա նում էին իս լա մը հար մա րեց նել 

ար դի ժա մա նակ նե րին:

Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը շատ կար ևոր էր բո լո րի հա մար: Երու սա-

ղե մի մու սուլ ման ու քրիս տո նյա արաբ ներն ազատ վել էին օս ման նե րից: 

Հրեանե րը ձգ տում էին վե րա դառ նալ Սիոն, իսկ քրիս տո նյա նե րը հա մոզ-

ված էին, որ Լե պան տոյից հե տո դա պատ մու թյան ամե նա խա ղաղ ժա-

մա նա կաշր ջա նը կլի նի: 

Մինչ եր կար ընդ մի ջու մից հե տո Թո մա սը կվե րա դառ նար Բեյ րութ և 

կանց ներ առօ րյա կյան քին, դեռ շատ ժա մա նակ էր ան հրա ժեշտ: Ի՞նչ 

կլի նի այդ ժա մա նակ… Ֆրան սիացի ներն ու զում էին ձեռք բե րել ման-

դատ` կա ռա վար ման իրա վունք Կի լի կիայի հա րա վում և Մեծ Սի րիայում, 

նե րա ռյալ՝ Լեռ նային Լի բա նանն ու ծո վե զեր քը` մինչև Պա ղես տի նի հետ 

սահ մա նը: 
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18. ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ԱՊ ՐԻԼ, 1918թ. 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը, ով միշտ հայտն վում էր ամե նաանս պա սե լի 

պա հե րին, Թո մա սի հետ կա պի մեջ մտավ Գլ խա վոր շտա բի մի ջո ցով: 

Իրար հան դի պե ցին Երու սա ղե մում՝ քա ղա քի պա րիսպ նե րի մոտ գտն վող 

նոր գլ խա վոր զո րա կա յա նում, որի կա ռու ցու մը Ալեն բին շու տով ավար-

տին էր հասց նե լու: Թո մա սը գր կեց իր բա րե կա մին ու նրան հրա վի րեց՝ 

իր հետ սպա նե րի ճաշարանում ընթ րե լու: Բախ տի բեր մամբ գտել էին մի 

հայի, ով լավ խո հա րար էր: Բո լո րը գոհ էին նրա նից: Ալենբին այդ հայ 

խո հա րա րին հանգս տի մի քա նի օր տվեց, երբ հա մոզ վեց, որ իր տղա-

նե րը լավ սն վե լուց հե տո բարձր տրա մադ րու թյուն էին ու նե նում, իրար 

հետ մր ցում էին, թե ով կճա րեր ամե նա լավ ձու կը կամ Պա ղես տի նի լա-

վա գույն գա ռը: 

Երբ Թո մա սի հետ կար ծիք ներ էին փո խա նա կում, Ավ գուս տու սից լա-

վա տե սու թյուն էր հոր դում: 

- Մի տե՛ս, լավ էլ տե ղա վոր վել եք այս տեղ: Եր ջա նիկ մար դիկ եք: 

Կար ծես այս հի նա վուրց քա ղա քն ի սկզ բա նե ձեզ էր սպա սում: Ինչ -որ 

առումով այդ պես է: Այս տեղ բո լորն էլ ար դեն կուշտ էին թուր քե րից: Այդ 

Ջե մա լը շատ հա վակ նոտ մարդ է, ու բո լո րո վին էլ նրա սր տով չէ կորց-

նել թա գի զար դը: Նրան լավ ճա նա չե լով՝ պատ կե րաց նում եմ, թե ինչ-

պես է այժմ փնտ րում մե կին՝ քա վու թյան մի նո խա զի, ում վրա բար դի 

իր ան կա րո ղու թյան ողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ան շուշտ գի տես, 

թե Երու սա ղեմն ինչ խո շոր նշա նա կու թյուն է ու նե ցել Սուրբ գր քի երեք 

մեծ կրո նա կան դա վա նանք նե րի` հրեանե րի, մու սուլ ման նե րի ու քրիս-

տո նյա նե րի հա մար… Պա տա հա կան չէ իմ այս տեղ գա լը: Ես Լոն դո նում 

էի, հան դի պել եմ արտ գործ նա խա րար սըր Ար թուր Բալ ֆու րի հետ: Հան-

գա մանք ներն ըն թա նում են այն պես, որ կար ծես սիոնիստ նե րը գոր ծում 

են վա ղօ րոք մշակ ված սցե նա րով: Ամեն հարց լուծ վում է՝ ըստ նրանց 

տե սան կյու նի, ու մարդ մտա ծում է, որ պա տա հա կա նու թյու նից բա ցի՝ 

ինչ -որ մի բան էլ կա: Ու շադ րությո՛ւն դարձ րու, թե ինչ պես պաշ տո նա թող 

եղավ վար չա պե տը` Ասկ վի տը: Քեզ մի քիչ կպատ մեմ այդ մա սին: Երբ 

պա տե րազ մը սկս վեց, Ռուսաստանի հրեանե րը գեր մա նա ցի նե րին ող-

ջու նե ցին որ պես իրենց ազա տա րար նե րի: Վեր ջին տա րի նե րին Ցա րա-

կան Ռու սաս տա նում հրեանե րի դեմ հա լա ծանք նե րը դար ձել էին հա ճա-

խա կի: Եվ րո պա յում հրեաներն ու նեն շփ ման մի ընդ հա նուր լե զու` գեր-
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մա նե րե նը: Ինչ խոսք, կեն ցա ղային մա կար դա կով «ի դի շը»37 կա տարյալ 

լե զու է մեր խորհր դա ծու թյուն նե րի հա մար: Խն դիրն այն է, որ մենք դուր 

չենք գա լիս գեր մա նա ցի նե րին: Հի մա Բեռ լի նում խո սում են միայն եվ գե-

նի կայի,38 առաջ նա կարգ և երկ րոր դա կարգ ռա սա նե րի մա սին: Նրանց 

կար ծի քով՝ հրեաներս չենք պատ կա նում ան գամ եր րորդ կար գին… 

Բայց թո՛ւյլ տուր շա րու նա կել: Ես ճա նա չում եմ այդ Շեյմ Վեյց մա նին, 

նրա հետ խո սել եմ Լոն դո նում: Խե լա ցի ու ճկուն անձնավորություն է, 

հասց րել է շա հել Չեր չի լի ու Լյոյդ Ջոր ջի վս տա հու թյու նը: Ասկ վի տը եր-

բեք չի եղել հրեանե րի մեծ բա րե կա մը, եթե չա սենք, որ հա կա սիոնիստ 

է, որը նույ նը չէ, ինչ՝ հա կա սե մի տա կա նը: Այ նու հետև կա բի նետ մտավ 

Հեր բերտ Սա մու ե լը: Իմ կար ծի քով՝ Սայք սի և Պի կոյի միջև կնք ված այդ 

նշա նա վոր հա մա ձայ նագ րի գա ղա փա րը ծա գել է Լյոյդ Ջոր ջի և Հեր-

բերտ Սա մո ւե լի հան դիպ ման ըն թաց քում՝ Վեյց մա նի հետ ճաշ կե րույ թից 

հե տո: Սա մու ելն իր պլա նը ներ կա յաց րեց նա խա րար նե րի խոր հուրդ, և 

ո՛չ Ասկ վի տը, ո՛չ Մոն տե գյուն և ո՛չ էլ մյուս ներն այն սկզ բում չըն դու նե ցին: 

Սա կայն գի տե՞ս՝ դա նման է երկ րա շար ժի. ոչ ոք չի կա րող փո խել նրա 

ռիթ մը: «Deux ex machina!»:39 Անս պա սե լիորեն Լյոյդ Ջոր ջը նշա նակ վեց 

պե տա կան պաշտ պա նու թյան նա խա րար: Կա հի րեին տրա մադրվե ցին 

մեծ մի ջոց ներ, ին չի շնոր հիվ Ալենբ ին հաղ թում է Պա ղես տի նյան ռազ-

մար շա վում: Այ նու հետև Ասկ վի տը ստիպ ված թո ղեց պաշ տո նը, իսկ 

Լյոյդ Ջոր ջը դար ձավ վար չա պետ, և տե՛ս, թե որ տե ղից որ տեղ արտ-

գործ նա խա րար նշա նա կեց Բալ ֆու րին` ջեր մե ռանդ պրո սիոնիս տին: 

Ի՞նչ ես կար ծում,- Ավ գուս տուս Նյու մա նը հո գոց հա նեց,- չգի տեմ՝ երբևէ 

քեզ ասե՞լ եմ, որ ես մորս կող մից նույն պես հրեական արյուն ու նեմ: Այն-

պես որ՝ իմ գաղտ նիք նե րից մեկն էլ իմա ցար: Սա կայն շա րու նա կենք: 

Ցա րա կան վար չա կարգն ան ցյալ տար վա սկզբ նե րից ան կում է ապ րում, 

նրա հետ` նաև սիոնիստ նե րի մե ծա գույն թշ նա մի նե րը: Գի տե՞ս, թե ինչ 

եմ մտա ծում: Հա կա սե մի տիզ մը ծնունդ է առել Պրու սիայում: Պրու սա-

ցի յուն կեր նե րը միշտ էլ հա մոզ ված են եղել իրենց ռաս ա յա կան գե րա-

զան ցու թյա ն առումով: Նրանք սի րում են իրենց նախ նյաց տոհ մը, կար-

գու կա նո նը, սե փա կա նու թյու նը, հիերար խիան. վա խե նում են նրան ցից, 

37 Արևելյան Եվրոպայի հրեաների ավանդական ժողովրդական լեզուն: Այն եբրայերենի 
ու գերմաներենի խառնուրդ է, հանդիպում են նաև ռուսերեն ու լեհերեն բառեր: Գրվում է 
եբրայական այբուբենով (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):  

38 Ու ս մունք «մարդ կային բնու թյու նը» կեն սա բա նա կան եղա նա կով «բա րե լա վե լու» մա-

սին:
39 Աստված` իջած մեքենայի միջոցով՝ ինչ-որ ողբերգական հարցի երջանիկ լուծում տալու 
համար:
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ով քեր իրենց պես չեն` օտա րերկ րա ցի նե րից, նրան ցից, ով քեր ու զում են 

ամեն ինչ փո խել, ով քեր միշտ ան հան գիստ են` ին տեր նա ցիոնա լիստ-

նե րից, մարք սիստ նե րից, կո մու նիստ նե րից ու խորհր դային քա ղա քա ցի-

նե րից: Ո՞վ է կանգ նած այդ ամե նի հետ ևում: Հրեանե րը, որոնց նախ-

նյաց տոհ մը, իրա վամբ, ամե նա հինն է, սի րում են գր քեր, երա զում են 

Ավետյաց երկ րի մա սին, քան զի նրանց թույլ չեն տվել, որ որ ևէ բան ու-

նե նան, ու ամե նից շատ այն կար ծի քին են, որ իրենց մտա վոր նե րու ժի 

շնոր հիվ է, որ հիերար խիան վե րա պահ վել է իրենց: Գի տե՞ս, որոշ նմա-

նու թյուն կա հրեանե րի ու հայե րի միջև. հրեաներն ամ բողջ օրն իրար 

հետ են վի ճում, իսկ հայե րը` բո լո րի: Ինչ ևէ: Երբ հյու սի սա մե րի կա ցի նե-

րը մտան պա տե րազ մի մեջ, հրեանե րի՝ իրենց հա մար պե տու թյուն ու նե-

նա լու ակն կա լի քը մե ծա ցավ: Ֆրան սիացի նե րին շատ էլ դուր չի գա լիս 

հրեանե րի՝ այս տեղ` Պա ղես տի նում հաս տատ վե լու գա ղա փա րը, բայց 

այդ տե սա կե տը մյուս կող մից էլ ու ժե ղա նում է ան գլիացի նե րի հա մա-

ձայ նու թյամբ: Ինչ վե րա բե րում է արաբ նե րին, ապա ոչինչ չեն անում, որ 

կան խեն այդ գործըն թա ցը: Նույ նիսկ իրենց լա վա գույն հո ղե րը վա ճա-

ռում են նրանց, ով քեր վճա րու նակ են, այ սինքն՝ հրեանե րին, իսկ հե տո 

բո ղո քե լու են իրենց սև բախ տից: Ինչ որ է: Ար թուր Բալ ֆու րը սերտ կա-

պե րի մեջ է եղել լորդ Ռոտ շիլ դի` Մեծ Բրի տա նիայի ու թերևս Եվ րո պայի 

հրեական հա մայն քի մտ քի առաջ նոր դի հետ: Ինչ պես ինձ բա ցատ րեց 

Բալ ֆու րը, Ռոտ շիլ դը նրա նից երեք բան է խնդ րել. Պա ղես տի նը պետք 

է վե րած վի հրեական ազ գային տան, հրեական ներ գաղ թին ոչ մի սահ-

մա նա փա կում չպետք է լի նի, ու, վեր ջա պես, հրեանե րը պետք է լի նեն 

ինք նա վար: Ոչ մե կից ոչ մի կախ վա ծու թյուն… Խե լա միտ չէ՞: Կար ծում 

եմ՝ այո՛, ու քա նի որ ինձ հա մա րում եմ հրեա, այս հար ցում սուբյեկ տիվ 

եմ… Բանն այն է, որ Լյոյդ Ջոր ջը, Բալ ֆու րը, Հեր բերտ Սա մու ե լը և լորդ 

Ռոտ շիլ դը կու լիս նե րի հետ ևում հա սան այն բա նին, որ նա խա րար նե րի 

խորհր դի մյուս ան դամ նե րին հա մո զե ցին, որ հա մա ձայ նեն հրեանե րի 

պա հանջ նե րի հետ, թեև սկզ բում դեմ էին դրանց: Ասեմ, որ Ուայթ հո լում 

փոխ վել է տե սա կե տը, ու հի մա ամեն ինչ այլ կերպ է լի նե լու: 

Նյու մանն ինչ -որ բան փնտ րեց իր պի ջա կի ներ սի գր պա նում: 

- Ու զո՞ւմ ես կար դալ հայ տա րա րու թյու նը, ես ու նեմ դրա պատ ճենը: 

Թո մասն այն տեղ` Երու սա ղե մի պա րիսպ նե րի մոտ վերց րեց այդ 

փաս տա թուղ թը և բարձ րա ձայն կար դաց. 

Արտ գործ նա խա րա րու թյուն, 2-ը նոյեմ բե րի, 1917թ.

Մե ծար գո Լորդ Ռոտ շիլդ,
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Պա տիվ ու նեմ Նո րին Բրի տա նա կան Մե ծու թյան անու նից Ձեզ փո-

խան ցե լու սիոնիս տա կան հրեանե րի ար տա հայ տած իղ ձե րի վե րա-

բերյալ հայ տա րա րու թյու նը, որի տեքս տը ներ կա յաց վել է նա խա րար նե-

րի խոր հուրդ, քն նարկ վել և ար ժա նա ցել հա վա նու թյան: Ըստ այդմ՝ 

«Նո րին Մե ծու թյան կա ռա վա րու թյու նը հա վա նու թյուն է տա լիս Պա-

ղես տի նում հրեա ժո ղովր դի հա մար հրեական ազ գային տան ստեղծ-

մա նը և իրե նից կախ ված ամեն ջանք կգոր ծադ րի, որ պես զի իրա գործ վի 

այդ նպա տա կը` հս տա կո րեն նկա տի ու նե նա լով, որ եր բեք չի ձեռ նարկ-

վի որ ևէ քայլ՝ ո՛չ ի վնաս Պա ղես տի նի, ո՛չ հրեանե րի քա ղա քա ցիական 

և կրո նա կան իրա վունք նե րի և ո՛չ էլ քա ղա քա կան այն կար գա վի ճա կի, 

որից ցան կա ցած այլ երկ րում օգտ վում են հրեանե րը»:

Ես շատ շնոր հա պարտ կլի նեմ Ձեզ, եթե ինձ օգ նեք, որ Սիոնիս տա-

կան Ֆե դե րա ցիան տե ղե կա նա այս հայ տա րա րու թյա նը: 

Հար գան քով` Ար թուր Ջեյմս Բալ ֆուր

Թո մա սը գլ խով և եր կար սու լո ցով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց.

- Հը՜մմ… Զար մա նա լի է: Ասկ վի տի հետ ան հնա րին կլի ներ: Ասել է 

թե Պա ղես տի նի մեծ մա սը կա րող է ողջ աշ խար հի հրեանե րի հայ րե նի-

քը դառ նալ: Հա մա ձայն եմ, սա կայն չգի տեմ, թե ինչ կա րող է պա տա-

հել, երբ շե րիֆ Հու սեյնն իմա նա այս մա սին: Նրանք հա մոզ ված են, որ 

ան գլիացի ներն իրենց կօգ նեն արա բա կան թա գա վո րու թյուն ստեղ ծե լու 

գոր ծում: Ան շուշտ, Երու սա ղեմն այդ հար ցում գլ խա վոր դե րա կա տար-

նե րից է: Մակ- Մա հո նը նրանց խոս տա ցավ, որ կհա մա գոր ծակ ցի այդ 

առու մով: Չգի տեմ, թե ինչ կլի նի, սա կայն այս ամենն արաբ նե րին մեծ 

անա խոր ժու թյուն կպատ ճա ռի: 

Ավ գուս տուս Նյու մանն ու շա դիր հետ ևում էր իր բա րե կա մի ար ձա-

գան քին. 

- Քեզ հե տաքր քիր մի բան կպատ մեմ, որ հաս կա նաս, թե ինչ է ճա կա-

տագ րի ձեռ քը: Գի տե՞ս, թե ով է ներ կա յաց րել Շեյմ Վեյց մա նին՝ «Ման-

չես թեր Գար դիան» -ի հրա տա րակիչ Չ. Պ. Սկո տին: Եթե կու զես ավելի 

ճիշտ իմա նալ` ես. մի փոք րիկ ծա ռա յու թյուն մի հրեայից մյու սին: Հե տո 

Վեյցմա նին Սկո տը ներ կա յաց րեց Ար թուր Բալ ֆու րին, Ուինս թոն Չեր-

չի լին և Լյոյդ Ջոր ջին: Նրանք նա խա պես գա ղա փար էին կազ մել այդ 

հար ցի մա սին, սա կայն նախ քան Վեյցմա նի40 հետ ծա նո թա նա լը ոչ մե կը 

հս տակ պատ կե րա ցում չու ներ սիոնիզ մի վե րա բե րյալ: Ճա կա տա գիրն 

40  Նա հայտնագործել է Clostridium acetobutylicum մանրէի բակտերիալ ֆերմենտացիան՝ 
ացետոն ստանալու համար, որն անհրաժեշտ է կորդիտի արդյունաբերական 
արտադրանքում (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի): 
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ընտ րեց ինձ, որ պես զի ես նրանց աջակ ցեի այդ խա ղում: Հի մա ասում 

են, որ Լյոյդ Ջոր ջը հիացած է այդ ան ձնա վո րու թյամբ, ում հա ջող վել էր 

ստա նալ ացե տոն` պայ թու ցիկ նյու թե րի վիթ խա րի ար տադ րանք՝ ռում-

բեր ու ար կեր պատ րաս տե լու հա մար: «Դուք իս կա կան տա ղանդ եք: 

Խնդ րե՛ք ինձ, ինչ որ կա մե նաք, ինչ որ Ձեր մտ քով ան ցնի». ինքդ էլ գի-

տես, որ սրանք շնոր հա կա լա կան բա ցա կան չու թյուն ներ են: Սա կայն 

երբ մե կը քեզ ասում է՝ «Քեզ ողջ աշ խար հը կն վի րեի», դա ար դեն ու-

րիշ է: Եվ Վեյցմանն առի թը չկորց րեց. սևե ռուն նրան նայեց ու առանց 

երկմ տե լու պա տաս խա նեց. «Հ րեական պե տու թյուն Պա ղես տի նում»: 

Ռու սա կան հրեանե րը, ինչպիսին Վեյց մանն է, մինչև կո կորդ նե րը կուշտ 

էին ցա րա կան հա լա ծանք նե րից, այդ պատ ճա ռով էլ ծա փա հա րու թյուն-

նե րով ող ջու նե ցին պա տե րազ մը՝ ընդ դեմ Ռու սաս տա նի: Տեն չում էին 

գեր մա նա ցի նե րի հաղ թա նա կը: Սա կայն Վեյցմա նը, ով հս տակ գա ղա-

փար նե րի տեր մարդ է, hենց սկզ բից խա ղա քար տը դրեց Անգ լիայի վրա: 

Քեզ հի շեց նեմ՝ գեր մա նա ցի հրեանե րը ցան կա նում էին, որ ան գլիացի-

նե րը պարտ վեն Պա ղես տի նի ռազ մար շա վում: Սա կայն մենք ահա այս-

տեղ ենք, իսկ հի մա ամե նա կար ևորն այն է, որ տես նենք` ի վի ճա կի՞ ենք 

պա հել հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Բո լո րո վին էլ հեշտ չի լի նի: Մեր ձա վոր 

Ար ևելքն աշ խար հի ամե նա սայ թա քուն վայրն է: 

Թո մա սը հա մա ձայն էր այդ դա տո ղու թյան հետ: Նա բո լո րից լավ գի-

տեր, թե սըր Մակ- Մա հո նը ինչ էր խոս տա ցել շե րիֆ Հու սեյնին, նաև այն, 

թե վեր ջինս ինչ էր խոս տա ցել՝ հա նուն բրի տա նա ցի նե րի: Լորդ Բալ ֆու-

րի այդ նա մա կը՝ ուղղ ված Ռոտ շիլ դին, ամեն ինչ բար դաց նե լու էր: Նա 

այն քան էլ լա վա տես չէր: 

Նյու մա նը հան կարծ բղա վեց.

- Նայի՛ր, երի տա սա՛րդ, ձյուն է գա լիս: 

Իրոք այդ պես էր, ըն դա մե նը մի քա նի րո պեում Երու սա ղե մը ծածկ վեց 

ձյու նով: Փոր ձե լով չսայ թա քել` վա զե ցին դե պի բրի տա նա կան զո րա նոց: 

Նյու մա նը քա՜հ-քա՜հ ծի ծա ղում էր.

- Երի տա սա՛րդ, քեզ չէ ՞ի ասում՝ աշ խար հի ամե նա սայ թա քուն վայրն է: 

1918 թվա կա նի առա ջին օրերն էին: Մի քա նի օր ան ց նրանք 

խորհրդակ ցու թյուն ու նե ցան, որ հրա վի րել էր Ալենբին: Խորհր դակ ցու-

թյա նը մաս նակ ցում էին նաև Լոն դո նից ժա մա նած բարձ րաս տի ճան 

պաշ տո նյա ներ: Նպա տակն այն էր, որ պատ րաս տեն մի փաս տա թուղթ, 

որով փաս տարկ ված ապա ցու ցեն Պա ղես տի նի սահ ման նե րը: Ֆրան-

սիացի ներն էլ լար ված պատ րաս տում էին իրենց փաս տա թուղ թը, որի 
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մի ջո ցով, ի շահ իրենց, փոր ձե լու էին հնա րա վո րինս առա ջա նալ դե պի 

հա րավ: Ալենբին ասաց, որ Լի տա նի գե տը հյու սի սում կլի ներ իս կա պես 

հար մար սահ ման՝ ընդ գր կե լով Հոր դա նա նի վտակ նե րը: Խնդ րա հա րույց 

էր նաև Պա ղես տի նի հա րա վային սահ մա նը: Թո մաս Հար դինգն այն 

հանձ նա ժո ղո վի մեջ էր, որը պետք է տրա մա բա նա կան սահ ման գծեր 

այն տա րա ծաշր ջա նի հետ, որը դառ նա լու էր Մեծ Լի բա նան և Սի րիա: 

Թերևս առա ջին ան գամ էր նա լսում «Մեծ Լի բա նան» ար տա հայ տու-

թյու նը՝ որ պես մի իրա կան հնա րա վո րու թյուն, որը կնե րա ռեր նաև Լի-

բա նան լե ռը, Լի տա նի գե տին ամե նա մոտ գտն վող առափ նյա մա սը` 

Հոր դա նան գե տի ար ևե լյան ափը: Խոսք եղավ նաև այն մա սին, որ թուր-

քե րից ազա տագ րեն Երու սա ղե մի, Նոբ լու սի և Ակ րեի սան ջակ նե րը: Ինչ 

վե րա բե րում էր Պա ղես տի նի ռազ մար շա վին, ապա տպա վո րու թյունն 

այն պի սին էր, թե կար ծես թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը բնավ չէր հե-

տաքրք րում, որ իր բա նա կից հս կա յա կան քա նա կով ռազ միկ ներ են զոհ-

վում գե նե րալ Էդ մունդ Ալենբիի զոր քե րին հու սա հատ դի մադ րու թյուն 

ցույց տա լու ժա մա նակ:

Թո մա սը Թշ նա մի տա րածք նե րի վար չու թյան ան դամ էր (TEA)՝ բրի-

գա դի գե նե րալ Բոլ սի ան մի ջա կան ղե կա վա րու թյան ներ քո: Բո լորն էլ 

այն կար ծի քին էին, որ երի տա սարդ պրո ֆե սո րը մի շարք առում նե րով 

փոր ձա գետ է: Այդ մա սին նախ վկա յում էր նրա առաջ խա ղաց ման` 

փոխգն դա պետ դառ նա լու հա մար տրված այն երաշ խա վո րա գի րը, որը 

ստո րագ րել էր հենց ին քը` Մակ- Մա հո նը, երկ րոր դը՝ արա բե րե նի նրա 

խորն իմա ցու թյունն էր, իսկ եր րոր դը` եր կար տա րի ներ ապ րած լի նե-

լով Բեյ րու թում` այդ տա րա ծաշր ջա նում նրա ձեռք բե րած կեն սա փոր ձը 

և ժո ղո վուրդ նե րի հո գե բա նու թյանն ու ավան դույթ նե րին քա ջա տե ղյակ 

լի նե լը: Սպա նե րը նրա նկատ մամբ հար գա լից էին, թեև դեռ չէր լրա ցել 

նրա քա ռա սուն տա րին: Ինչ վե րա բե րում էր Ավ գուս տուս Նյու մա նին, 

ապա Ուայթ հո լը նրան գոր ծե լու մեծ ազա տու թյուն էր տվել, և ին քը, իր 

ասե լով, պա տաս խա նա տու էր միայն վար չա պե տի առջև: Նա հան գիստ 

չու ներ, մո տե նում էր ան գամ խրա մատ նե րին, որ տեղ ան գլիացի նե րը 

դեռ շա րու նա կում էին մարտն չել Ջե մալ փա շայի բա րո յալք ված զոր քե-

րի դեմ: Միշտ որ ևէ գաղտ նի ու դժ վա րին առա քե լու թյամբ, որի հա մար 

իր պես մե կը չկար, կա՛մ գնում էր մի հե ռա վոր վայր, կա՛մ էլ՝ Բաղ դադ 

ու Թեհ րան: Ասում էին, որ Նյու մա նը մտել էր նույ նիսկ Դա մաս կոս, որ-

տեղ նրան ըն դու նել էր Ջե մալ փա շան ու կարծիքներ էին փո խա նա կել: 

Այդ ամե նից զատ՝ նա գի տեր որոշ բար բառ ներ, ինչ պես՝ իդի շը: Դրա նով 

նա շատ պետ քա կան և գնա հատ ված մարդ էր Ուայթ հո լում: Թո մա սը 
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հիանում էր Նյու մա նով՝ որ պես խե լա ցի, սր տա գին ու ազատ ոգու տեր 

ան ձնա վո րու թյամբ: 

Մար տի կե սե րին Նյու մա նը վե րա դար ձավ Երու սա ղեմ ու Թո մա սին 

հրա վի րեց սպա նե րի ճաշարան՝ ընթ րե լու: 

- Վաղն ինձ հետ կգաս Կա հի րե, Թո մա՛ս: Այն տեղ քո կա րիքն ու նեմ,- 

ասաց Նյու մա նը: 

Թո մա սը կաս կա ծամ տո րեն նայեց նրան, քա նի որ ինչ քան ասես 

կվճա րեր՝ իր դս տե րը կր կին գր կե լու հա մար: Նյու մա նը նրան մի գրա վոր 

հրա ման ցույց տվեց` ստո րագր ված գե նե րալ Բոլ սի կող մից: Թո մասն ու-

սե րը թոթ վեց. նրա բա րե կա մը բնու թյան տա րերք էր, ու ոչ ոք նրան չէր 

կա րող կանգ նեց նել: Ընթ րե ցին ու բա ժակ բարձ րաց րին «Աստ ված փր կի 

Անգ լիային» մաղ թան քով: Ալեն բին կա ռա վա րիչ Սթոր սի և այլ ղե կա վար 

պաշ տո նյա նե րի ու ղեկ ցու թյամբ մտավ սպա նե րի ճա շա րան: Բո լորն էլ 

ոգ ևոր ված էին ռազ մար շա վի զար գաց ման ըն թաց քից, ու եթե այդ պես 

շա րու նակ վեր, ապա հու սով էին, որ շու տով կգ րա վեն նաև Դա մաս կո սը 

և թուր քե րին կվ տա րեն արա բա կան նա հանգ նե րից: 

Նյու մա նը որո շեց գնալ գնաց քով: Պորտ Սայի դում Լևան տից փչող 

քա մու ու ղեկ ցու թյամբ նրանք թիակա վոր մեծ նա վով կտ րե ցին ան ցան 

ջրանցքն ու ժա մա նա կին հա սան Կա հի րե տա նող գնաց քին: Սըր Հեն-

րին, լայն ժպ տա լով, դի մա վո րեց նրանց:

- Նյու մա՛ն, ինչ լավ է, որ հի մա Դուք այս տեղ եք: Լավ, գի տենք, որ 

թուր քերն ուր որ է պարտ վե լու են: Հի մա խն դի րը Թա լեաթը, Էն վերն ու 

Ջե մալն են: Պետք է գլ խով պա տաս խան տան ու չեն էլ ու զում հանձն վել: 

Սա կայն քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի մեծ մա սը և բարձ րաս տի ճան հրա-

մա նա տար ներն ար դեն հաս կա ցել են, որ ոչինչ չեն կա րող անել: Եվ րո-

պա յում՝ Բրեստ-Լի տովս կում41, գեր մա նա ցի նե րը հան դի պե լու են ռուս-

նե րի հետ, ով քեր դեռ հա մոզ ված են, թե կա րող են հաղ թող դուրս գալ: 

Իրա կա նում դա փախս տալ է նշա նա կում, քա նի որ խորհր դային քա ղա-

քա ցի նե րը շն չակ տուր են լի նում, Կար միր բա նակն ու տում է իր կո շիկ նե-

րը: Ինչ վե րա բե րում է ձեզ, ապա կան չել եմ, որ մի զե կույց պատ րաս տեք 

երկ րի ներ սից. պետք է մտ նեք Թուր քիա և գնա հա տեք իրա վի ճա կը: Վա-

ղը ևեթ կվե րա դառ նաք Երու սա ղեմ: Մինչ այդ կա րող եք տնօ րի նել ձեր 

ազատ ժա մա նա կը: Այն պես որ՝ հի մա, Թո մա՛ս, գնա ցե՛ք Ձեր տուն՝ տես-
41 Բրեստ-Լիտովսկի խաղաղության պայմանագիր՝ գերտերությունների կողմից պար-
տադրված Ռուսաստանին: Իր կրած պարտությունների և քաղաքացիական ավերիչ 
պատերազմի պատճառով Ռուսաստանը ստիպված խաղաղություն խնդրեց (3 մարտի, 
1918թ.): Պայմանագիրը չեղյալ հայտարարվեց 1918թ. նոյեմբերի 11-ին կնքված զինա-
դադարի պատճառով (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):
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նե լու Ձեր դս տե րը, Դուք ար ժա նի եք դրան: Եվ ինձ հու սա խաբ չա նեք: 

Զին վո րա կան մի ավ տո մե քե նա Թո մա սին տուն հասց րեց: Ստիպ-

ված էր սպա սել, մինչև Էթե լը վար ժա րա նից վե րա դառ նա: Մի քա նի 

ամիս էր, ինչ նրան չէր տե սել, և թվաց՝ Էթե լը, որ շու տով դառ նա լու էր յոթ 

տա րե կան, իր տա րի քից շատ էր մե ծա ցել: Օրիորդ Սա րա Հա միլ տո նը` 

նրա ու սուց չու հին, ով մի հմայիչ, երի տա սարդ կին էր՝ Կա հի րեի զո րա-

կա յա նի Գլ խա վոր շտա բում շատ տա րի ներ ի վեր ծա ռա յու թյան նշա-

նակ ված գն դա պետ նե րից մե կի դուստ րը, Թո մա սին ասաց, որ աղ ջիկն 

իրեն շատ լավ է պա հել.

- Էթելն ինձ ասում է, որ երբ մե ծա նա, զբաղ վե լու է նույն գոր ծով, ինչ՝ 

Դուք: Ձեզ շատ է կա րո տում, սա կայն ինձ հա մոզ ված ասում է, որ շու-

տով միասին կլի նեք Բեյ րու թի Ձեր տա նը, ինչ պես որ Դուք էիք այդ մա-

սին նրան գրում Ձեր նա մակ նե րում: Մենք ու րիշ ելք չու նենք, քան պա-

տե րազ մում հաղ թե լը, այդ պես չէ՞, պա րո՛ն Հար դինգ: 

- Ան կաս կած, օրիո՛րդ Հա միլ տոն: Հու սով ենք, որ գե նե րալ Ֆո շը Եվ-

րո պա յում մի լավ դաս կտա պրու սա ցի նե րին: Ինչ վե րա բե րում է Պա ղես-

տի նի ռազ մար շա վին, ապա գե նե րալ Ալենբին հրա շա լի է կա տա րում իր 

գոր ծը: Շու տով բո լորս տուն կվե րա դառ նանք: 

Նախ քան ան կո ղին մտ նե լը Թո մա սը հրա ժեշտ տվեց Էթե լին: Այլ 

ելք չու ներ. խոս տա ցավ հնա րա վո րինս շուտ վե րա դառ նալ: Էթե լը նրան 

պինդ գր կեց, ու հայ րը հուզ վեց՝ տես նե լով դս տեր ար ձա գան քը: 

Դե պի Երու սա ղեմ ուղ ևոր վե ցին հա ջորդ օրը՝ վաղ առա վո տյան: Թո-

մա սը գի տեր, որ Նյու մանն իրեն Կա հի րե էր տա րել, որ պես զի ին քը մի 

փոքր ժա մա նակ ան ցկաց ներ Էթե լի հետ: Եվս մի բան, որի հա մար պետք 

է շնոր հա կալ լի ներ նրան: 

Նս տե ցին գնացք, ու այդ գի շեր Թո մա սը կր կին Երու սա ղե մի զո րա-

կա յա նում էր: Եր կու օր ան ց Նյու մա նը եկավ նրա հետ ևից, և մի զին-

վո րա կան բեռ նա տար նրանց տա րավ Դա մաս կո սին մո տա կա մի վայր՝ 

մինչև բրի տա նա կան խրա մատ նե րը, որ տե ղից նշ մար վում էին թուր քա-

կան դիր քե րը: Այն տեղ կեր պա րա նա փոխ վե ցին բեդ վին նե րի նման, որ-

պես զի նրանց հետ գնան Բու րա ֆից մինչև Տելլ Դե քո վա կոչ ված բլու րը` 

քա ռա սուն մղոն Դա մաս կո սից դե պի ար ևելք:

Տելլ Դե քո վա յում հան դի պե ցին Ֆայ սա լի արաբ նե րի հետ, ով քեր 

հող էին նա խա պատ րաս տում իրենց առաջ նոր դի ժա ման ման հա մար: 

Նրանց տա րան տա սը մղոն դե պի ար ևելք գտն վող և վիթ խա րի ժայ ռե-

րի միջև քո ղարկ ված մի ճամ բար, որ տեղ դյու րին չէր հաս նե լը. մուտ քը 
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վե րահսկ վում էր կիր ճի բարձ րա դիր մա սում թաքն ված ժա մա պահ նե րի 

կող մից:

Ստիպ ված սպա սե ցին մինչև թուր քե րը գան: Դա բրի տա նա կան հե-

տա խու զու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի կող մից կազ մա կերպ ված գաղտ նի 

հան դի պում էր, որին մաս նակ ցում էին մի քա նի թուրք սպա ներ ու քա-

ղա քա կան գոր ծիչ ներ, ով քեր զի նա դա դա րի կողմ նա կից էին: Ավ գուս-

տուս Նյու մա նը վերց րեց նրանց հու շագ րերն ու խնդ րագ րե րը և հանձ նեց 

իրենց պա հան ջա գի րը: Թուր քիան գտն վում էր իր իրա կան հնա րա վո-

րու թյուն նե րի սահ մա նին, ու բա նա կի մի մա սը նա խընտ րում էր հա մա-

ձայ նու թյուն կն քել, թեև Օտ տո Լի ման ֆոն Սան դերսն ու Ջե մալ փա շան 

խո սում էին «մինչև վեր ջին մար դը» կռ վե լու մա սին:

Թուր քե րից մե կը Նյու մա նին հարց րեց.

- Ին չո՞ւ են ֆրան սիացի նե րը ցան կա նում տի րա նալ Սի րիային ու 

Լեռ նային Լի բա նա նին: Չէ՞ որ դուք՝ ան գլիացի ներդ եք պա տե րազ մող 

կող մը: Այն քան էլ հաս կա նա լի չէ: Իսկ արաբ նե՞ րը… Դուք ի՞նչ եք տա լու 

արաբ նե րին:

Այդ մար դը նկա տի ու ներ Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նա գի րը, որը ռուս-

նե րի շնոր հիվ ի հայտ էր եկել մա մու լում: Նյու մա նը ոչ մի մեկ նա բա նու-

թյուն չա րեց, թեև կի սում էր նույն ան հանգս տու թյու նը, ինչ իր խո սա կի-

ցը: Չնա յած Ֆայ սա լի՝ գե նե րալ Ալեն բիին որ պես «Ա րա բիայի հյու սի-

սային բա նակ» սա տա րող արա բա կան զոր քե րի՝ Հոր դա նա նից ար ևելք 

ու նե ցած առաջ խա ղաց մա նը՝ ոչ ոք չէր կա րող երաշ խա վո րել, թե ինչ պես 

էր լուծ վե լու արաբ նե րի խն դի րը: Հայտ նի էր միայն մի բան, որ երբ Դա-

մաս կո սի սի րիացի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից մեկն ան ձամբ հա սել էր 

մինչև էմիր Ֆայ սա լի ճամ բար և տե ղե կաց րել Սայքս-Պի կո հա մա ձայ-

նագ րի մա սին, նա մա հու չափ գու նատ վել էր՝ քրթմն ջա լով. «Դա ըն դա-

մե նը թուր քե րի հե րյու րանքն է…»: Այդ պատ ճա ռով էլ Նյու մա նը բարձ-

րա ձայն ված հար ցին չպա տաս խա նեց, իսկ փոխգն դա պետ Հար դին գը 

լուռ նա յում էր նրան: Դժ վար էր պա տաս խա նե լը: 

Ինչ ու զում էին իմա նալ, ար դեն գի տեին: Թուր քե րը ջլատ ված էին, 

և դի մադ րու թյունն օր օրի նվա զում էր: Ո՛չ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ու-

նեին, ո՛չ էլ թի կուն քում պա հես տային զորք, ո՛չ էլ գեր մա նա ցի ներն էին 

ի վի ճա կի նրանց ապահովել ռազ մամ թեր քով: «Օ տո ման Բանկն» այլևս 

չէր կա րող ֆի նան սա վո րել, ու Թուր քիայի խն դի րը միայն պա տե րազմն 

ավար տե լը չէր: 

Նյու մանն իր վեր ջին խոսքն ասաց.
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- Ինձ հա մա կել է մի տե սակ տրտ մու թյուն: «Sic transit gloria mundi»42: 

Այն պի սի կայս րու թյուն, ինչ պի սին Օս մա նյանն է՝ մաս նատ ված, ներ-

ծծված պատ մու թյան վայ րի վե րում նե րով, ան հե տաց ման եզ րին է: Ո՞վ 

կմ տա ծեր… Նրանց մնում է վեր ջին ճա կա տա մար տը, որում Լի ման ֆոն 

Սան դեր սը ողջ թուր քա կան մի սը կդ նի պատ մու թյան շամ փու րին: Դա 

կլի նի ամառ վա վեր ջին, մինչ մենք կու ժե ղաց նենք թի կուն քը, իսկ իրենք 

մի քիչ շունչ կքա շեն: Ու շադ րությո՛ւն դարձ րու այս «բա նա կին» (Նյու-

մանն այդ բառն ընդ գծեց որոշ հեգ նան քով)՝ Ֆայ սա լի զինյալներին, ու 

սրանց` Աու դայի բա նա կին, ում հետ պայ ման չէի կա պի ան գամ մի ուղտ 

վար ձով վերց նե լու հա մար. «Imperial Camel Corps» (Կայ սե րա կան ուղ-

տե րի զո րա բա նակ): Մինչև հի մա հի շում եմ այն երե կոն, երբ գե նե րալ 

Էրիխ ֆոն Ֆալ կեն հայ նի43 բա նա կի ջախ ջա խու մից հե տո մտանք Բեր-

շե բա: Դա ան ցյալ տար վա հոկ տեմ բե րին էր: Իհար կե, ինձ կա սես, որ 

մեր բա նա կը ժա մա նա կա կից է՝ XX դա րի, իսկ սրանք ըն դա մե նը ցե ղա-

խումբ են, որ ուղ ղա կի հետ ևում են Մար գա րեին: Իրոք այդ պես է: Չգի-

տեմ, թե ինչ կլի նի, սա կայն հի մա նրանք մեր ճա նա պար հի ըն կեր ներն 

են… Մի պահ սկ սե ցի մտա ծել, որ երբ Ֆայ սալն իմա նա Սայքս-Պի կո 

հա մա ձայ նագ րի մա սին, կսկ սի կռ վել թուր քե րի կող մից:

Թո մա սը դի տում էր մեծ մա սամբ ուղ տե րին հե ծած, ան շուշտ, առանց 

զին հա մազ գես տի, միայն իրենց փո շոտ ու քրքր ված կա պա նե րով 

հեծյալ նե րի եր կա րա ձիգ եր կու շա րա սյու նը` զար դար ված իրենց ցե ղին 

բնո րոշ գույ նե րով, կա նաչ դրո շի հետ ևում՝ հա շե միթ նե րի Ղու րա նից սև 

տա ռե րով մի սու րահ գր ված: Հե ծյալ նե րի ձիգ ու վայ րի կեր պա րանք նե-

րում Թո մա սը տես նում էր ան հա վա տա լի ար ժա նա պատ վու թյուն: Վա-

ղոր դյան ար ևը լու սա վո րում էր ան վեր ջա նա լի շար քե րը, ու ինչ պես Նյու-

մա նը, այն պես էլ ին քը, յու րա քան չյուրն իր ձիուն հե ծած, տես նում էին 

մի ոս կե ծուփ ամպ, որի մեջ ան հե տա նում էին իրեն ցից առաջ ըն թա ցող 

հե ծյալ նե րը:

Թո մասն անա սե լի կա րո տով էր հի շում Բեյ րու թում ան ցկաց րած իր 

առա ջին օրե րը, կար ծես դա տե ղի էր ու նե ցել հա զար տա րի առաջ կամ էլ 

երազ էր: Այն տե ղից նրան հաս նող լու րերն օրե ցօր ավե լի տագ նա պա լի 

էին դառ նում: Ճիշտ է, քա ղա քը գրե թե ան վնաս էր, քա նի որ նա վա տոր-

մի ղից ար ձակ ված հա տու կենտ ար կե րից բա ցի՝ այդ տա րա ծաշր ջա նը 

42 «Այդպես է անցնում երկրային փառքը»:
43 Գերմանացի գեներալ, Պաղեստինի ռազմարշավանքի մասնակից (ծանոթագրությունը՝ 
hեղինակի):
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զերծ էր մնա ցել մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից: Այ դու հան դերձ, ծո-

վային շր ջա փակ ման հետ ևան քով սո վա մահ եղած մարդ կանց կո րուս-

տը վիթ խա րի էր: Խո սում էին տաս նյակ հա զա րա վոր մա հա ցած նե րի 

և այն մա սին, որ Բեյ րու թում չէր մնա ցել ոչ մի հա տիկ ցո րեն: Պա տե-

րազ մին անուղ ղա կի զոհ դար ձած և անօգ նա կան բնակ չու թյան հա մար 

ձիերը, ջո րի նե րը, ան գամ շներն ու կա տու նե րը, նույ նիսկ առ նետ ներն 

էին մարդ կային սնն դին փո խա րի նում: Եվ չնա յած այդ սահմռ կե ցու ցիչ 

 պատ կե րին` անա սե լի էր Թո մա սի՝ իր տուն՝ Բեյ րութ վե րա դառ նա լու 

բաղ ձան քը: Ընդ որում՝ եր բեք չէր դի տար կում Լոն դոն՝ որ պես իր հայ րե-

նի օջախ գնա լու տար բե րա կը:

Չէր զղ ջում, որ այդ տեղ էր՝ ընկղմ ված փո շու հս կա յա կան ամ պի մեջ, 

ձիավա րե լով չոր ու ան բեր րի հո ղե րով, որոնք դեռ Սի րիայի վի լայե-

թի մասն էին իրենց մայ րա քա ղա քով` առաս պե լա կան Դա մաս կո սով: 

Քա ղա քում դեռ կա ռա վա րում էին օս ման նե րը՝ կայ սե րա կան նա վա-

տոր մի ղի նա խա րար ու գե նե րալ Ջե մալ փա շայի գլ խա վո րու թյամբ, ով 

եռիշխանության ան դամ էր ու բո լո րին հայտ նի որ պես մարդ կու թյան դեմ 

գոր ծած ամե նա մեծ զանգ վա ծային ոճ րա գոր ծու թյան` հայ փոք րա մաս-

նու թյան ոչն չաց ման հե ղի նակ: Թո մասն ինքն էր ան ձամբ տե սել, որ դա 

պա տե րազ մա կան քա րոզ չու թյուն չէր, ոչ էլ՝ տար բեր մարդ կանց հնա-

րանք, այլ սար սա փե լի իրա կա նու թյուն Եփ րա տի ափին գտն վող Դեյր 

էզ-Զոր չա րա գու շակ վայ րով, որ տեղ կենտ րո նաց նում էին հայե րին 

նախ քան նրանց կորս տյան մատ նե լը` անա պա տի խորքն ու ղար կե լը:

Նա ի վի ճա կի չէր ըմբռ նել այն, թե այն պի սի աչ քի ընկ նող ժո ղո վուրդ, 

ինչ պի սին էին օս ման նե րը, լի նե լով նաև հո ղագն դի ամե նաա ռա ջա վոր 

ազ գե րից մե կի` գեր մա նա ցի նե րի դաշ նա կի ցը, մարդ կային այլ արա-

րած նե րի հան դեպ գոր ծադ րած իրենց վայ րա գու թյամբ ըն կել են խայ-

տա ռա կու թյան ան հա տակ ան դուն դը: 

Կա յա նա տե ղիում, որ տեղ ճամ բար գնա լուց առաջ քնե լու էին, նա 

Ավ գուս տուս Նյու մա նի հետ կի սեց իր խո հե րը, որոնց վե րա բե րյալ Նյու-

մանն ար տա հայ տեց իր կար ծի քը.

- Լսի՛ր, Թո մա՛ս: Դու բարձ րաշ խար հիկ ան գլիացի ես ու այդ հար-

ցերն ինքդ քեզ հա մար պար զա բա նե լիս դառ նում ես շատ զգա յուն: Ես 

այդ ամե նի վե րա բե րյալ խորհր դա ծել եմ իմ արյան հրեական մա սով, 

որն իմ առջև շատ հար ցադ րում ներ է անում, թեև խոս տո վա նեմ, որ քիչ 

պա տաս խան ներ եմ գտ նում: Ես մի հրա շա լի տուն ու նեմ Լոն դո նում, 

մեկն էլ՝ գյու ղում, նաև՝ այն քան փող, որ կա րող եմ այս ամե նը մի կողմ 

թող նել, մո ռա նալ: Ոչ էլ այն տա րի քին եմ, որ ինձ զո րա կո չեն ծա ռա յու-
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թյան, ու վե րած վեմ թն դա նո թի մսի: Ի՞նչ եմ անում ես այս տեղ: Ինքս 

ինձ ի՞նչ եմ ու զում ապա ցու ցել: Եթե ինձ մատ նա ցույց անեիր որ պես 

հե տաքրք րա սեր մի ան գլիացի, ապա ինչ -որ կերպ կմո տե նայիր ճշ մար-

տու թյա նը: Ան կախ ամեն ին չից՝ ինձ մինչև հի մա սաս տիկ հե տաքրքրում 

են մարդ կային արա րած նե րի միջև եղած տար բե րու թյուն ներն ու օտար 

մշա կույթ նե րը: Սա կայն, ամե նից շատ, իմ կար ծի քով, դեռ կա րող եմ 

ինչ -որ բան ներդ նել, փոր ձել օգ նել, որ ամեն ինչ ավե լի դյու րին լուծ-

վի, այ սինքն՝ այն, ինչ վեր ջին օրե րին, թեև ոչ ար դյու նա վե տո րեն, բայց 

փոր ձե ցինք անել: Ես նույն պես ջա նում եմ վեր լու ծել մարդ կանց վար քա-

գի ծը: Ին չո՞ւ են գեր մա նա ցի նե րը գնում այդ արա տա վոր, պար սա վե լի 

ճա նա պար հով: Ին չո՞վ են նրանք հա մոզ ված, որ բո լո րից բարձր են: Ին-

չո՞ւ կանց լեր Բիս մար կը սկ սեց խո սել արիական ռասայի գե րա զան ցու-

թյան մա սին: Ին չո՞ւ է կայ սրն իրեն շր ջա պա տել կեղծ փի լի սո փա նե րով 

ու գիտ նա կան նե րով, ով քեր նրան հա մո զե ցին, որ Գեր մա նիան կա րող 

է տի րել աշ խար հին: Ո՞վ է այդ Հյուս տոն Ստյուարտ Չեմբերլենը, որ 

ամուս նա ցել է Վագ նե րի դս տեր հետ: Ահա և նրանք` Նից շեն ու նրա գեր-

մարդ Ժորժ Վա շե դը Լա պու ժը և արիացի նե րը, կոմս Գո բի նոն ու նրա 

ան հա վա սար ռա սա նե րը… Պրու սա ցի գե նե րալ ներն ու գեր մա նա ցի մեծ 

գոր ծա րար նե րը խո սում են այդ ամե նի և մի նոր հաս կա ցու թյան` հենց 

նոր թխած «lebensraum» -ի՝ կենսատարածքի մա սին, այ սինքն՝ ան հրա-

ժեշտ է, որ Գեր մա նիան ըն դար ձակ վի մինչև այն տե ղը, որը նրանք հա-

մա րում են իրենց կեն սո լոր տը: Վագ նե րը գրել է երաժշ տու թյու նը, ստեղ-

ծել մի ֆեր ու այն կար ծի քին է, որ հրեաներս զտա րյուն մարդ կու թյան և 

մար դու մեջ եղած ամեն ազ նիվ բա նի իս կա կան թշ նա մի ներ ենք: Գո բի-

նոն ու Վա շե դը Լա պու ժը հա վաս տիաց նում են, որ արիացի նե րը պետք 

է տեր լի նեն, իսկ «ս տո րին ռաս ա նե րը»` բո լոր մնա ցած նե րը, ստեղծ ված 

են նրանց ծա ռայե լու հա մար: Մի ան գամ Բեյ րու թում առիթ ու նե ցա ներ-

կա գտնվե լու «Նյուրն բեր գի վար պետ եր գիչ նե րը» ներ կա յաց մանն ու 

ասես ես հրեա Սիքս տուս Բեք մե սերն էի: Իսկ «Պար սի ֆա լո՞ւմ»… Քո 

առջև են հրեաներ Կլինգ սո րը և Կունդ րին… Լսած կա՞ս Ռու սաս տա-

նում հայտնված «Սիոնի իմաս տուն նե րի վար վե լա կեր պի կա նոն նե րը» 

պամֆ լե տի մա սին: Իմ պա պի բախ տը բե րեց, որ կա րո ղա ցավ Լոն դոն 

գաղ թել Կի ևի մոտ տե ղի ու նե ցած մի ջար դից հե տո, որին զոհ գնաց գրե-

թե իր ողջ ըն տա նի քը: Իր՝ «XIX դա րի հիմ քե րը» գր քում Չեմբերլենը 

փոր ձում է բա ցատ րել, որ գեր մա նա ցի նե րը բարձ րա կարգ են, որ նրան-

ցից ծա գե լու է գեր մարդ կանց ռաս ան: Կայ սր Վիլ հելմ II -ը՝ տպա վոր վող 

մի մարդ, նրան հրա վի րեց պա լատ և այն տեղ ցնց ված ասաց, որ Աստ-
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ված է այդ գիրքն ու ղար կել գեր մա նա ցի ժո ղովր դին: Այ նու հետև՝ Զին վո-

րա կան ակա դե միայում կայսե ր պատ վին կազ մա կերպ ված ըն դու նե լու-

թյան ժա մա նակ, սպա յա կան ան ձնա կազ մը Չեմբերլենին ար ժա նաց րեց 

տե ղա տա րափ ծա փա հա րու թյուն նե րի: Ի՞նչ կա րող էինք սպա սել. մո լե-

ռանդ նե րի մի խումբ հիանում է պայ ծա ռա տե սով: Այն, ինչ կա տար վում 

է, պա տա հա կան չէ, և մի կող մից կապ ված չէ ո՛չ մեր երկ րի ու Ֆրան-

սիայի, մյուս կող մից էլ՝ ո՛չ գեր տե րու թյուն նե րի միջև առ կա որ ևէ լուրջ 

խնդ րի հետ: Այս ամե նը հա մա հունչ է պա տե րազ մա կան խորհր դա պաշ-

տու թյա նը, ին չը հիմն վում է Գեր մա նիայի վե րա բե րյալ ար տա ռոց տե-

սու թյուն նե րի վրա: Պրու սա ցի գե նե րալ նե րը խո րը հա կակ րան քով են 

լցված բո լոր ոչ գեր մա նա ցի նե րի հան դեպ: Ապա հի շի՛ր, թե պա տե րազ մի 

սկզ բին որ քան վայ րա գո րեն վար վե ցին բել գիացի նե րի հետ, ասես մարդ 

արա րած ներ չէին: Հե տո հա սան նրան, որ երիտ թուր քե րը հակ վեն իրենց 

կող մը. Էն վեր փա շան, որ իր զին վո րա կան կր թու թյան մի մա սը ստա ցել 

էր Բեռ լի նում, կամ Թա լեաթ փա շան` Կոս տանդ նու պոլ սում գեր մա նա ցի 

դես պա նի մտե րիմ բա րե կա մը, կամ Ջե մալ փա շան` Լի ման ֆոն Սան-

դեր սի, ֆոն դեր Գոլ ցի ու մյուս նե րի երկր պա գուն: Նրանք այն կար գի 

մար դիկ են, ով քեր սի րում են կար գու կա նոնն ու հա մերգ նե րը, խոր դե նի-

նե րը, փո ղոց նե րի մաք րու թյու նը, տրա մա բա նա կան դա տո ղու թյունն ու 

սիմ ֆո նիկ երաժշ տու թյու նը, սա կայն իրենց նվաստ հո գում մո ռա նում 

են, թե ինչ կա տար վեց հայ ժո ղովր դի հետ, և դա այն դեպ քում, որ հենց 

Գեր մա նիան կա րող էր կան խել այդ զար հու րե լի սպան դը, բայց չա րեց: 

Մինչև ո՞ւր կհաս նեն այդ պատ վե լի, հղկ ված շար ժուձ ևով պաշ տո նյա-

նե րը, սա կայն ներ քուստ՝ կեղծ ու եսա սեր… Ժա մա նակն իր խոս քը կա-

սի. Գեր մա նիան դա ժան ձևով կուղղ վի, իսկ Օս մա նյան կայս րու թյու նը 

կմաս նատ վի, ու այդ անի ծյալ եռյա կը վաղ թե ուշ կտար վի կա ռափ նա-

րան: 

- Մի՞ թե դու կար ծում ես, որ դրա նով կան հե տա նան այդ գա ղա փար-

նե րը: Ո՛չ, կմ նան այն տեղ` ստ վե րում՝ սպա սե լով ավե լի բա րեն պաստ 

ժա մա նակ նե րի, երբ կր կին պա րարտ հող լի նի, որում կա րո ղա նան բազ-

մա նալ: Հենց դա է, որը և մեզ ցույց է տա լիս, որ պա տե րազմն աշ խար հը 

բա րե փո խե լու ճիշտ ու ղին չէ:

Ավ գուս տուս Նյու մա նը հա ռա չեց՝ չկա մե նա լով թաքց նել իր հուզ մուն-

քը:

- Ո՛չ, Թո մա՛ս, սա դեռ միայն առա ջին գոր ծո ղու թյունն է: Մենք միշտ 

կար ծում ենք, թե ար դեն տե սել ենք ամ բող ջը, և այլևս չեն կրկն վի ող բեր-

գու թյուն նե րը, ինչ պես հայե րի հետ կա տար վա ծը: Ո՛չ թուրք, ո՛չ էլ գեր-
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մա նա ցի ժո ղո վուրդ նե րը չեն պա տե րազ մի իս կա կան մե ղա վոր նե րը: Թե՛ 

մի և թե՛ մյուս դեպ քում կան հս տակ մար դիկ, որոնց կա րե լի է մատ նա-

ցույց անել, ով քեր ջուր են խմել մտա վո րա կա նու թյան սնա փա ռու թյան, 

բա րո յա կա նու թյան հա րա բե րա կա նու թյան, նվա ճո ղա կա նու թյան ու 

պա տե րազ մի էթի կայի ակունք նե րից: Ո՞վ է այդ Վիլ հելմ II -ը, ում տե-

սա, երբ Երու սա ղեմ էր մտ նում ոս կե զօծ սա ղա վար տով` թևե րը տա րա-

ծած արծ վի ոս կե զօծ քան դա կը վրան: Ով քե՞ր են նրա սնա փառ գե նե-

րալ նե րը: Ով քե՞ր են գեր մա նա կան ու ավստ րիական հա րյուր ամե նա-

մեծ ձեռ նար կու թյուն նե րի կառավարման խոր հուրդ նե րի ամ բար տա վան 

ան դամ նե րը… Նրանք՝ բո լո րը, առանց բա ցա ռու թյան, խղճմ տան քից 

զուրկ մար դիկ են, որ պատ րաստ են իրենց նկր տում նե րի հա մար ավե լի 

հե ռուն գնա լուն, ով քեր ներ քուստ բո ցա վառ վում են շքերթ նե րով, զին վո-

րա կան քայ լեր գե րով, Վագ նե րի օպե րա նե րով, Չեմբերլենի կեղ տոտ լեզ-

վով և այ լոց մթին փի լի սո փա յու թյամբ: Ո՞ւմ կող մից և որ տե՞ղ է հղացվել 

հայե րի սպան դի գա ղա փա րը: Լսե՞լ ես դոկ տոր Նա զը մի մա սին, իսկ՝ 

Բե հաեդ դին Շա քի րի՞… Քեզ ծա նո՞թ է գա ղա փա րա խոս Թե քիմ Ալ պի 

անու նը, իսկ՝ Ահ մեդ բեյ Աղա ևի՞ նը, որ հնա րել է այդ առաս պե լա կան 

վայ րը` Թու րա նը, որ տեղ, ըստ նրա, ծնունդ է առել իս կա կան թուրք ռա-

սան: Գի տե՞ս, թե ինչ է ասում Յու սուֆ բեյ Աչ կու րա Օղ լուն: Ի՞նչ նշա նա-

կու թյուն ու նի՝ Կոս տանդ նու պոլ սում, թե Բեռ լի նում. ի վեր ջո, ծայ րա հեղ 

ար մա տա կան նե րի նպա տակն է ոչն չաց նել նրանց, ով քեր իրենց նման 

չեն կամ չեն ըն դու նում իրենց կեն սա կեր պը: Թո մա՛ս, կարճ ժա մա նակ 

ան ց հաղ թա նա կած կմտ նենք Դա մաս կոս, այ նու հետև` Կոս տանդ նու-

պո լիս, ու քեզ կթ վա, թե ամեն ինչ ավարտ վել է, որ ճշ մար տու թյու նը հաղ-

թել է ստին, որ մեզ սպա սում է ավե լի լավ ու ար դա րա ցի աշ խարհ: Ես չեմ 

հա վա տում դրան, թեև այս ան գամ չար ու ժե րը չեն հաղ թել: 

Եր կու օր ան ց կր կին մտ նում էին Երու սա ղե մի զո րա կա յա նի Գլ խա-

վոր շտաբ: Թո մասն իր զե կույ ցը գրեց և տվեց Նյու մա նին՝ նրա հա վա-

նու թյու նը ստա նա լու հա մար: 

- Ինչ խոսք, Թո մա՛ս,- ասաց նրան փոքր -ի նչ հեգ նան քով,- վատ չէ, 

սա կայն ես չգի տեմ, թե Գլ խա վոր շտա բը կըն դու նի՞, որ դու նրանց խոր-

հուրդ ներ տաս: Ես զե կույ ցը բա վա կա նին կթեթ ևաց նեի: Կար ևորն այն է, 

որ թուր քերն այլևս ի վի ճա կի չեն փո խելու պա տե րազ մի ըն թաց քը, ոչ էլ 

գեր մա նա ցի նե րը նրանց տրա մադ րե լու մի ջոց ներ ու նեն: Թերևս նրանց 

պետք է խոր հուրդ տաս, որ Ֆայ սա լին թույլ տան մտ նել Դա մաս կոս, երբ 

գրա վենք այդ քա ղա քը: Հար կա վոր է արաբ նե րին փոխ հա տու ցել այն 
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անա խոր ժու թյուն նե րի դի մաց, որ նրանց պատ ճա ռել ենք Սայքս-Պի կո 

հա մա ձայ նու թյամբ ու Բալ ֆու րի հռ չա կագ րով44: Այդ կար ծի քին չե՞ս: 

Թո մաս Հար դին գը ժպ տա լով ըն դու նեց խոր հուր դը: Մի ջերկ րա կա ն 

տարածաշրջանում ան ցկաց րած տա րի նե րը նրան օժ տել էին իմաստ-

նու թյամբ: Այո՛: Ալեն բին, որ խե լա ցի մարդ է, կըմբռ նի այդ խոր հուր դը: 

Թո մա սը դրա մա սին զե կույ ցում գրեց հս տակ շեշ տադր մամբ: Հե տո, երբ 

զե կույ ցը մե քե նագ րեց, հա նեց շեշ տադր ված հատ վա ծը՝ գտ նե լով, որ 

ավե լի լավ է՝ այդ մա սին հպան ցիկ ակ նար կի: Ի վեր ջո, բա նա կում նրա 

գտն վե լը ժա մա նա կա վոր էր, և փոր ձում էր գլուխ բե րել գոր ծը, որ պես զի 

հնա րա վո րինս շուտ վերս տին դառ նար այն պրո ֆե սո րը, ով ինչ -որ ժա-

մա նակ խեն թա ցել էր Լևան տի ոս կե զօծ քա րե րով: Միայն այդ քա նը: 

44 Ար թուր Ջեյմս Բալ ֆուր, Մեծ Բրի տա նիայի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար, ով 1917 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 2-ին հրա պա րա կել է հրեանե րին ուղղ ված հռ չա կա գիր՝ հրեական 
«ազ գային օջախ» ստեղ ծե լու  վե րա բե րյալ:
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19. ԴԻ ՏՈՐ ԴԸ
 ՄԱՅԻՍ - ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ Ր, 1918թ.

Թո մա սը որո շեց, որ առա վել նա խընտ րե լի է դս տե րը` Էթե լին, Կա-

հի րեում պա հե լը, քան Երու սա ղեմ տանելը, որ տեղ ամեն ին չի պա կաս 

կար, չկային սանիտարահիգիենիկ բավարար պայ ման նե ր՝ չհաշ ված 

տի ֆի ու խո լե րայի հա մա ճա րակ նե րը: Նրան թույլ տվե ցին ըն դա մե նը 

երեք օրով վե րա դառ նալ Կա հի րե: Իր ստա ցած տպա վո րու թյամբ ամեն 

ինչ լավ էր դս տեր, ու սուց չու հու` Սա րայի ու դաս տիարակ չու հու` Նա դի-

մա Ղա լի բի միջև, թեև Էթե լին ըն տա նիք էր ան հրա ժեշտ: 

Պա տե րազ մը խախ տել էր Թո մա սի բո լոր ծրագ րե րը, սա կայն կա-

մաց-կա մաց մո տե նում էր ընդ հար ման վեր ջը: Գլ խա վոր շտա բում վեր-

լու ծում էին հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վեր ջին զե կույց նե րը, 

նե րա ռյալ՝ իրե նը. դրանք պար զո րոշ ցույց էին տա լիս, որ թուր քե րը նո-

կաու տի են են թարկ վել:

Այդ ժա մա նակ Պա ղես տի նի ռազ մար շա վան քի գե րա գույն հրա մա-

նա տա րը` սըր Էդ մունդ Ալեն բին, վեր ջին ճա կա տա մար տին էր նա խա-

պատ րաստ վում, որը տե ղի էր ու նե նա լու Գա լի լեայի ու Լի տա նի գե տի 

միջև ըն կած ինչ -որ վայ րում: Հե տո՝ Գլ խա վոր շտա բի ղե կա վար նե-

րի խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ, մեկ նա բա նեց վայ րի ընտ րու թյու նը՝ 

առանձ նա պես կար ևո րու թյուն չտա լով այն բա նին, որ թերևս ավե լի 

հար մար կլի ներ այն վա րել Իս րայե լի հով տում: Արդյոք դա Ար մա գե դո-

նի45 հա մար ընտր ված վայ րը չէր: 

Այդ ամիս նե րին` Երու սա ղե մի վե րան վաճ ման ըն թաց քում, շատ բա-

ներ տե ղի ու նե ցան: Թո մա սը մտե րիմ հա րա բե րու թյուն նե ր ուներ Գլ խա-

վոր շտա բի ողջ ղե կա վա րու թյան, ան շուշտ Ալեն բիի, ով իրեն հա ճախ 

էր հար ցու փորձ անում Լի բա նա նի ու Սի րիայի կար ևոր վայ րե րի մա-

սին, գե նե րալ ներ Չեստ վու դի, Քլեյ տո նի ու ավստ րա լիացի նե րի հրա-

մա նա տար, գե նե րալ Շո վե լի հետ: Բո լորն էլ նրա նկատ մամբ հար գա-

լից էին, իրե նից ոչինչ չէին թաքց նում. կար ծես թե նրանց յու րային նե րից 

էր: Թո մա սը հաս կա նում էր, որ իրեն նա յում էին որ պես մշա կու թային 

խորհրդա կա նի, ու ին քը նրանց զար մաց նում էր իր խո րամ տու թյամբ ու 

տե սա կետ նե րով: Նրան նաև հարց նում էին հա շե միթ նե րի, շե րիֆ Հու-

սեյնի ու նրա որ դի նե րի մա սին:

Երու սա ղե մում ցուրտ ձմեռ էր, մի քա նի ան գամ ձյուն տե ղաց, սա-

45 Ապոկալիպսիսը (16:16) խոսում է Արմագեդոնի՝ որպես մարտի դաշտի մասին, որտեղ 
վերջնական մարտ տեղի կունենա Բարու և Չարի միջև (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):
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կայն երբ սկս վեց գա րու նը, եղա նա կը դար ձավ ար տա սո վոր: Այն տեղ 

մար դիկ շատ լավ էին զգում՝ մինչև իսկ վեր ջին ման րու քը նա խա պատ-

րաստ վե լով թուր քե րի դեմ լայ նա ծա վալ ճա կա տա մար տին: Նրանք հու-

սով էին, որ դա լի նե լու էր վեր ջի նը, թեև Ալեն բիի ախո յա նը` գե նե րալ Լի-

ման ֆոն Սան դեր սը, ինչ պես ասում էին, չէր էլ պատ կե րաց նում, որ բրի-

տա նա ցի ներն իրեն պար տու թյան կմատ նեն այն էլ խորհր դան շա կան 

Սուրբ հո ղում. նա նմա նօ րի նակ հայ տա րա րու թյուն ներ էր արել Բեռ լի նի 

մա մու լում: 

Թո մա սը՝ որ պես թարգ մա նիչ և հա մա կար գող, ստիպ ված էր մաս-

նակ ցել Երու սա ղե մից բո լոր գեր մա նա ցի նե րի և ավստ րիացի նե րի ար-

տաքսմա նը և Կա հի րեում ստեղծ ված հա տուկ ճամ բա րում նրանց ներ-

կալ մա նը: Բանն այն էր, որ հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի զե-

կույց նե րը Երու սա ղե մից ու գրավ ված այլ քա ղաք նե րից նրանց հա նե լու 

խոր հուրդ էին տա լիս, քա նի որ վտանգ կար, որ տե ղե կատ վու թյուն կհա-

ղոր դեն թուրք կամ գեր մա նա ցի լր տես նե րին:

Թո մա սը ծա նո թա ցավ դոկ տոր Վեյց մա նի հետ, ով եկել էր Սիոնիս-

տա կան հանձ նախմ բի այլ ան դամ նե րի հետ, որ պես զի դնեն առա ջին 

քարն այն ու սում նա կան հաս տա տու թյան, որը դառ նա լու էր Երու սա-

ղե մի Հրեական հա մալ սա րա նը: Ավ գուս տուս Նյու մա նը նրանց ծա նո-

թացրեց, ու ձիեր հե ծած՝ բարձ րա ցան Սկո պուս լե ռան այն հրա շա լի 

հատ վա ծը, որ տե ղից նշ մար վում էր ողջ քա ղա քը, և որ տեղ կա ռուց վե լու 

էր հա մալ սա րա նը: Այդ ըն թաց քում Վեյց մա նը եր ջա նիկ մարդ էր թվում 

և ար տա սա նեց հու զիչ մի ճառ ու կար դաց լորդ Բալ ֆու րի հռչակա գի րը: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը ար մուն կով հպ վեց Թո մա սի կող քին՝ հի շեց նե լով 

այն, ինչ պատ մել էր նրան: 

Սիոնիս տա կան հանձ նախմ բի ան դամ նե րից մե կը` ոմն դոկ տոր 

Էլիազար, Թո մա սին ներ կա յաց րեց Բեյ րու թից նոր եկած մի հրեայի` 

Դա վիդ Շտեյ նին, ով պատ մեց շր ջա փակ ման հետ ևան քով քա ղա քում 

տի րող սար սա փե լի իրա վի ճա կի մա սին: Ասաց, որ ճա նա չում է բժիշկ 

Այուբ Թա բի թին, և նա ողջ -ա ռողջ աշ խա տում է: Ինչ վե րա բե րում էր 

բժիշկ Բո ղո սյա նին, ապա նա, ըստ լու րե րի, գե նե րա լի սի մուս Ջե մալ 

փա շայի ան մի ջա կան հրա մա նով ար տաքս վել էր՝ մե ղադր վե լով այն բա-

նում, որ Հա լե պում կենտ րո նաց ված որոշ հայե րի օգ նել է, որ փա խուս-

տի դի մեն: Սկզ բում նրան դա տա պար տել են մահ վան, որը պետք է իրա-

գործ վեր կա խա ղա նի մի ջո ցով, բայց հե տո փո խել են հրա մանն ու իր 

ողջ ըն տա նի քի` կնոջ, եր կու դուստ րե րի ու որ դու հետ Հա լե պի մի ջով ար-

տաք սել Դեյր էզ-Զոր: Թո մա սը սաս տիկ հուզ վեց ու ցա վեց, որ այն տեղ 
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չէր եղել, որ պես զի օգ ներ նրանց: Դա հրե շա վոր վրեժխնդ րու թյուն էր մի 

հայի հան դեպ, ով ըն դա մե նը փոր ձել էր աջակ ցել իր ազ գա կից նե րին:

Գլ խա վոր շտա բը լա վա տե սո րեն էր տրա մադր ված: Երբ ընթ րում 

էին, հեռ վից մեր թընդ մերթ լս վում էին որոտ նե րի ձայ ներ: Դրանք Լի ման 

ֆոն Սան դեր սի մարտ կոց նե րի հրա նո թային հա մա զար կերն էին, որոնք 

բրի տա նա ցի նե րին կար ծես հաս կաց նում էին, որ ին քը դեռ այն տեղ է, ու 

հեշտ չի լի նի իրեն հաղ թե լը: 

Սա կայն Ալեն բին այդ քան էլ ան հանգս տա ցած չէր ու ժի այդ ցու-

ցադրու թյու նից և ահա թե ինչ պես դա մեկ նա բա նեց իր ենթականերին.

- Պետք է ըն դու նենք, որ այն ակա նա նետ նե րը, որ խլե ցինք թուր քե-

րից, հրա շա լի սար քեր են: Այդ «Կ րուպն» ար տադ րում է իմ՝ երբ ևէ տե սած 

պող պա տյա լա վա գույն զեն քե րից մե կը: Գտել ենք ցե խա կո լոլ թն դա նոթ-

ներ, որոնք ավե լի փայ լուն են, քան շա բաթ նե րով մեր մաք րած նե րը: Երբ 

հաղ թենք պա տե րազ մում, մի քա նի փոր ձա գետ նե րի կու ղար կենք այն-

տեղ, որ պես զի խո րա մուխ լի նեն դրանց ար տադ րման գոր ծըն թա ցում:

Երու սա ղե մում դան դաղ էր ձգ վում շոգ ամա ռը: Ամեն ինչ ար վում էր 

վերջ նա կան հար ձակ ման նա խա պատ րաստ ման հա մար: Թո մա սը կա-

մաց-կա մաց բա ցա հայ տում էր մի զար մա նա լի քա ղաք, սա կայն՝ լուրջ 

թե րու թյուն նե րով, քան զի եր ևում էր, որ օս ման նե րը ոչինչ չէին արել 

իրենց բնա կիչ նե րի առող ջու թյան պահ պան ման հա մար. մա լա րիան ու 

դի զեն տե րիան շատ մարդ կանց էին իրենց հետ ևից տա նում: Գե նե րալ 

Ալենբիի հրա մա նով՝ զին վո րա կան բժիշկ նե րը սկ սե ցին զբաղ վել ողջ քա-

ղա քի մաք րու թյամբ, բայց այն քան ջրամ բար ներ, լճեր, ոռոգ ման ջրանց-

քեր ու փլա տակ ներ կային… Դա ան հնա րին մի աշ խա տանք էր: 

Հու լի սի կե սե րին Ալեն բին փոխգն դա պետ Հար դին գին կր կին կան-

չեց Գլ խա վոր շտաբ: Նա մաս նակ ցում էր այն խորհր դակ ցու թյուն նե րին, 

որոն ցում ման րա մասն քն նարկ վում էին հար ձակ մանն առնչվող հար-

ցե րը. պա տե րազմ նե րում չեն հաղ թա նա կում մի գե նե րա լի շնոր հիվ, ով, 

մի օր ներշնչ ված, փայ լուն ղե կա վա րում է մար տա կան գոր ծո ղու թյու նը: 

Այդ հաղ թա նա կը կշ ռա դատ ված մի շարք քայ լե րի` բա նա կի նյու թա-

տեխ նի կա կան բա զայի, պա րե նա վոր ման, հան դեր ձան քի ապահովման, 

ինչ պես նաև ախո յա նի նկատ մամբ տա ծած հար գան քի ու նրա գոր ծո-

ղու թյուն նե րի կան խա տես ման ար դյունքն է: Այդ ամե նը պետք է հաշ վի 

առ նել ցան կա ցած ճա կա տա մար տում՝ սկզ բից մինչև վերջ: 

Նրանք շա րու նա կում էին թուր քե րին դի տար կել որ պես հրա շա լի 

ախո յան նե րի, ով քեր եր բեք պար տու թյուն չեն կրում: Ալեն բիի ու ժե րի 

առա վե լու թյունն այն էր, որ օս մա նյան զոր քե րին վատ էին ղե կա վա րում: 
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Գեր մա նա ցի ներն այդ պես էլ չէին հաս կա ցել նրանց հո գե բա նու թյու նը: 

Վեր ջին պա հին մար տի դաշտ նետ ված զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում-

նե րի մար տու նա կու թյու նը սպաս վա ծից ավե լի վատ էր, իսկ Թա լեաթի, 

Էն վե րի ու Ջե մալ փա շայի կող մից ընտր ված հրա մա նա տար նե րը չէին 

հա մա պա տաս խա նում իրենց զբաղեցրած պաշտոնին: Էն վեր բեյն իրեն 

ամեն կերպ ցույց էր տա լիս որ պես ժա մա նա կա կից ան ձնա վո րու թյուն, 

սա կայն նրա ամե նա մեծ «ա ռա քի նու թյու նը» սուլ թա նի աղջ կա հետ 

ամուս նա նալն էր: Նրան շլաց նում էին շքե ղու թյու նը, զտա րյուն ձիերն ու 

շքան շան նե րը: Նույ նը վե րա բե րում էր նաև Ջե մալ փա շային, ով, նա վա-

տոր մի նա խա րար լի նե լով հան դերձ, լո ղալ չգի տեր ու մի առի թով, երբ 

նոր նավ էին փոր ձար կում, գլ խապ տույտ ու նե ցավ: Նրանց հա մար զին-

վոր նե րի կյան քը ոչ մի ար ժեք չու ներ, թերևս՝ մի փոքր ավե լին, քան հայե-

րի նը, որոնց հա րյուր հա զար նե րով սպա նել էին: 

Բրի տա նա կան գաղտ նի հե տա խու զու թյու նը շատ լավ գի տեր, թե 

ինչ էր կա տար վում: Ամեն օր Երու սա ղեմ էին հաս նում տաս նյակ հայեր, 

նրան ցից շա տե րը՝ Հա լե պի մի ջով, քա նի որ օս մա նյան եր կա թու ղի նե րի 

պահ պա նու թյան հա մա կար գը կախ ված էր ծա գու մով հայ ծա ռայող նե-

րից: Եր կա թու ղու աշ խա տանքն ապա հո վող բարձ րաս տի ճան ղե կա-

վար նե րը փոր ձել էին նրանց փո խա րի նել այլ աշ խա տող նե րով, սա կայն 

գեր մա նա կան դես պա նա տան մի զե կույ ցի շնոր հիվ hաս կա ցան, որ դա 

կն շա նա կեր եր կա թու ղային ողջ ցանցն ան գոր ծու թյան մատ նել: Եվ այդ 

հա մա կար գում ծա ռայող հայե րի մի մա սը հնա րա վո րու թյան դեպ քում 

օգ նում էր, որ իրենց հայ րե նա կից նե րը փախ չեն: Թուր քերն էլ գի տակ-

ցում էին, որ եթե ու զում են օգտ վել եր կա թու ղուց, ապա ոչինչ կամ քիչ 

բան կա րող են անել. թեև երբ հայտ նա բե րում էին, որ որ ևէ հայ ծա ռայող 

խառն ված է այդ գոր ծում, ապա այն քան էին լլ կում, մինչև մա հա նար, և 

այդ պա տի ժը մնա ցած նե րի հա մար դաս լի ներ: 

Երու սա ղե մում ապ րում էին հա զա րա վոր հայեր, ու ան գլիացի ներն 

ու շադ րու թյամբ հետ ևում էին այն փաս տին, որ հայ բնակ չու թյու նը պար-

բե րա բար ավե լա նում էր կամ պա կա սում: Այդ քա ղա քից հայ փախս տա-

կան ներն ուղղ վում էին Կա հի րե կամ Ալեք սանդ րիա, այդ քա ղաք նե րից 

էլ ցան կա ցած պա տե հու թյու նից օգտ վե լով` Եվ րո պա կամ Միացյալ Նա-

հանգ ներ: 

Փոխգն դա պետ Թո մաս Հար դինգն ծա վա լուն տե ղե կատ վու թյուն 

հայ թայ թեց Մեր ձա վոր Ար ևել քում տի րող իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ: Այդ 

տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ սին էին «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյան 
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այն փաս տարկ նե րը, թե կո տո րած նե րը պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու-

թյուն նե րի հետ ևան քով երկ կող մա նի կո րուստ ներ էին կամ էլ անուղ ղա կի 

զո հեր: Նույ նը վե րա բե րում էր նաև պա տե րազ մի ըն թաց քում Բեյ րու թում 

սո վա մահ եղած մարդ կանց կամ բնակ չու թյան ընդ վզում նե րի կամ այլ 

պատ ճա ռով սպան ված նե րին: Ամեն ինչ սկս վել էր երիտ թուր քե րի ժո-

ղով նե րից, «Միություն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեի հա մա ժո ղով նե-

րից, մի քա նի ան հատ նե րի մեղ սա վո րու թյու նից: Ար դեն իսկ բո լո րին էր 

հայտ նի, թե նրանք որ քան դա վեր էին նյու թել և ինչ հրե շա վոր մտահ ղա-

ցում նե րի իրա կա նաց ման մի ջո ցով էին մի ողջ ժո ղովր դի ոչն չաց րել սոսկ 

այն պատ ճա ռով, որ հայ քրիս տո նյա են: Մա հա ցել էին նաև գրե թե երեք 

հա րյուր հա զար քրիս տո նյա ասո րի ներ ու առն վազն նույն քան հույ ներ: 

Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը գնում էր ոճ րա գոր ծու թյան ու ղով, ին չը 

եր բեք չէր նպաս տե լու այն բա նին, որ Արև մուտ քը նրանց վե րա բե րյալ 

ավե լի պատ շաճ կար ծիք ու նե նար: 

Այս հար ցե րի շուրջ Հար դին գը խո սեց գե նե րալ Ալեն բիի ու Գլ խա վոր 

շտա բի այլ ղե կա վար նե րի հետ: Նրանց ձեռ քով ան ցան վար չա պետ Թա-

լեաթ փա շայի` իր կա բի նե տից ու ղարկ ված և ծած կագր ված հե ռագրե րը, 

Ջե մալ փա շայի ան ձնա կան նա մակ նե րը: Եռյա կի հետ ևում կանգ նած 

էր մար դաս պան նե րի գու մար տակ, որի ղե կա վար ներն էին դոկ տոր Նա-

զըմն ու դոկ տոր Բե հաեդ դին Շա քի րը: Հար դին գը հի շում էր այն ամե նը, 

ինչ նրանց մա սին պատ մել էր Ավ գուս տուս Նյու մա նը: Խոս քը վե րա-

բե րում էր մի հրե շա վոր դա վադ րու թյա նը, այն է՝ ոչն չաց նել մի ողջ ժո-

ղովր դի, որի հետ դա րեր շա րու նակ գո յակ ցել էին՝ ոչ մի հետք չթող նե լով 

նրանց գո յու թյան վե րա բե րյալ: Եվ րո պա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի, 

նույ նիսկ Միացյալ Նա հանգ նե րի նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նի կող մից 

ար ված նա խազ գու շա ցում նե րը չկան խե ցին մար դաս պան նե րին: Մի քա-

նի սի մեղ քով թուրք ժո ղովր դի վրա դա րե րով կմ նա այդ հրե շա վոր ոճի րի 

խա րա նը: 

Երբ խո սում էին այդ սար սա փե լի նախճիրից, Ալեն բին, ով խե լա միտ 

մարդ էր, շար ժում էր գլու խը՝ ասես ցան կա նա լով հա մոզ վել, թե իրոք Օս-

մա նյան կայս րու թյու նում ապ րող հայ ժո ղո վուրդն ամ բող ջո վին զոհ էր 

դար ձել կո տո րած նե րին ու տե ղա հա նու թյուն նե րին: Ապա ցույց նե րը, սա-

կայն, ակն հայտ էին: Եռյա կը ոչ միայն ծրագ րել էր այդ դժ նի չա րա գոր-

ծու թյու նը, այլև կոչ էր անում և հրա մա յում ի կա տար ածել այն: Թերևս 

կար մի բան, որ չէր ըմբռ նում «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյան վեր նա-

խա վը. այն, որ իրենց իսկ թո ղած հետ քե րը նրանց տա նե լու են դե պի 

պատ մու թյան կա ռափ նա րան: 
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Երբ Թո մա սը գե նե րալ Ալեն բիին պատ մեց իր բա րե կամ Բո ղո սյա նի 

մա սին, նա հետ ևյալն ասաց.

- Չգի տեմ, թե արդյոք մի օր կհան դի պե՞մ այդ Ջե մալ փա շային, սա-

կայն հենց որ բռ նենք, կա խե լու ենք: 

Օգոս տո սի վեր ջե րին բրի տա նա կան զոր քե րը, ճն շե լով թուր քե րի դի-

մադ րու թյու նը, հա սան Ժեզ րեելի հո վիտ, ինչ պես որ ամառ վա սկզբում 

նա խա տե սել էր Ալեն բին: Այդ տեղ` Հոր դա նան գե տի արևմ տյան մա-

սում, տե ղադր վեց ծանր հրե տա նին: Նրանց դի մաց գտն վում էին թուր-

քա կան չոր րորդ, յո թե րորդ և տաս նե րե քե րորդ բա նակ նե րը, որոնց 

գլխա վոր հրա մա նա տա րը գե նե րալ Օտ տո Լի ման ֆոն Սան դերսն էր: 

Այդ տեղ էր նաև Ջե մալ փա շան՝ իր սպի տակ ձիով և իր մե դալ նե րով, եվ-

րո պա կան մա մու լի լու սան կա րիչ նե րի հա մար ոտ քից գլուխ հար դար ված 

և հա մոզ ված, որ Սա լա դի նի ժա մա նակ նե րից հե տո իր պես ոչ մե կը դեռ 

չի եղել: Նաև այդ տեղ էր լի նե լու այն երի տա սարդ գե նե րա լը` Մուս տա-

ֆա Քե մա լը, ով մեծ փառ քի էր ար ժա նա ցել՝ Գալ լի պո լիում նսե մաց նե-

լով Ան տան տի նա վա տոր միղն ու Ուինս թոն Չեր չի լին: Գու ցե կր կին նա 

ստանձ նի ճա կա տա մար տի ողջ ծան րու թյու նը: Շատ էին խո սում նրա 

մա սին, ու ան կախ նրա տա րի քից՝ թվում էր՝ մար տե րում կոփ ված առաջ-

նորդ, ում զոր քերն իրեն հետ ևում էին կու րո րեն: Նույ նիսկ Ալեն բին ան-

հանգս տա ցավ՝ տե ղե կա նա լով, որ նրա հետ կռ վե լու են դե մառ դեմ: Ըստ 

հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տվյալ նե րի՝ գի տեին, որ թուր քե րը 

կազ մում էին մո տա վո րա պես հի սուն հա զար զին վոր, մինչ դեռ Ալեն բիի 

հրա մա նա տա րու թյամբ զոր քե րը գրե թե յո թա նա սուն հա զար էին: Հիմ-

նա կան տար բե րու թյունն այն էր, որ բրի տա նա կան, ավստ րա լիական, 

նոր զե լան դա կան և հնդ կա կան զոր քե րը նպա տա կաուղղ ված էին՝ բա-

րո յա կան ար ժեք նե րով օժտված, լավ սն ված, առողջ, կա տա րե լա պես 

զին ված ու կար գու կա նո նով: Թուր քե րը խն դիր ներ ու նեին՝ կապ ված մա-

տա կա րար ման` հենց այն խա փա նա րար աշ խա տան քի հետ, որն ար-

դեն հե ղի նա կու թյուն ձեռք բե րած հրա մա նա տար Լոու րեն սի և Ֆայ սա լի 

հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում իրա կա նաց նում էին արա բա կան 

ցե ղե րը. նրանք տար բեր առիթ նե րով կտ րել էին թուր քա կան եր կաթ գի ծը՝ 

խո չըն դո տե լով օս մա նյան զոր քե րի մա տա կա րա րու մը:

1918 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 19 -ին լրա ցավ արդեն գն դա պետ Հար-

դին գի քա ռա սու նա մյա կը: Ավա զի պար կե րով պաշտ պան ված վրա նում, 

որ բացազատել էին Ա լեն բիի ընտ րած բլ րի վրա՝ որ պես մար տը ղե կա-

վա րե լու կետ, երգով շնորհավորեցին Թո մա սի ծ նունդը, իսկ հն դիկ համ-
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հարզ նե րից մե կը նույ նիսկ տոր թի մի կտոր մա տու ցեց՝ վրան փոքրիկ մո-

մեր: Այդ ամե նը Թո մա սին հա մա կեց շնոր հա կա լա կան զգա ցու մով, ու 

տաս նութ սպա ներ ըն դա մե նը մեկ շիշ «Խե րե սով» խմե ցին նրա կե նա ցը: 

Չորս ժամ ան ց սկս վեց ծրագ րա վոր ված ող բեր գու թյու նը` մար տը: 

Գե նե րալ Ա լեն բին նս տած էր ծա լո վի բրե զեն տե աթո ռին՝ հա զա րա մյա 

ձի թե նի նե րի ներքո, կող քին՝ եռո տա նու վրա ամ րաց ված մեծ հե ռա դի-

տակ ներ: Նա հրա մայեց կա տա րել մի խո րա մանկ զո րա շարժ՝ ուղղ ված 

Հոր դա նան գե տի ափին տե ղա կայ ված օս մա նյան զոր քե րի դեմ: Նրա 

մտադ րու թյունն էր` հար ձակ վել ողջ ափի եր կայն քով, որ տեղ նա խա պես 

պատ րաս տել էր ռազ մամ թեր քի պա հեստ ներ, կու տա կել էր քա ռա սուն 

հա զար զին վոր ու «Վիկկերս» ար տադ րու թյան երեք հա րյու րից ավե լի 

հրա նոթ ներ, որոնք գու ցե և չու նեին «Կ րու պի» ար տադ րան քի որա կը, 

սա կայն եր բեք չէին խցան վում:

Առա վո տյան ժա մը չոր սը կլի ներ, երբ կա տա րյալ մթու թյան մեջ 

Ալեն բին հրա մայեց կրակ բա ցել: Ռազ մա ճա կա տի գի ծը քսան մղոն եր-

կա րու թյուն ու ներ՝ կազ մե լով մի վիթ խա րի աղեղ: Հինգ ան ց կե սին ար ևի 

առա ջին ճա ռա գայթ նե րի հետ թուր քե րը սկ սե ցին նա հան ջել՝ թող նե լով 

մի վիթ խա րի ճեղք վածք, որ տե ղով Ա լենբին ու ղար կեց ուղ տե րի հե ծե լա-

զո րը, որն ուղղ վեց դե պի Մե գի դո հին քա ղա քը, որի անու նով էլ կոչ վեց 

ճա կա տա մար տը: Ավիացիան ան վրեպ ռմ բա կո ծում էր եր կա թու ղին, որի 

մոտ էին գտն վում օս մա նյան Գլ խա վոր շտա բի դիր քե րը ու թերևս հենց 

ին քը` Լի ման ֆոն Սան դեր սը: Այդ մի ջո ցին Ֆայ սա լի ան կա նոն զոր քե-

րը, վիթ խա րի ջան քեր գոր ծադ րե լով, գա լիս էին ար ևել քից` ժա մա նա կին 

հաս նե լու և փառ քից իրենց բա ժինն ու նե նա լու հա մար:

Այդ երե կո օս մա նյան ու թե րորդ բա նա կը, որի հրա մա նա տա րը Ջե մալ 

փա շան էր, սրբ վել էր իր դիր քե րից: Մուս տա ֆա Քե մա լի յո թե րորդ բա-

նա կը նա հան ջեց դե պի ար ևելք: Բրի տա նա կան ավիացիան հան գիստ 

չէր տա լիս՝ շա րու նակ խան գա րե լով նրանց լիար ժեք վե րա միավոր մա նը:

Թո մա սը գե նե րալ Ալենբիի հետ լուռ դի տում էր հու նա կան մի ող բեր-

գու թյան բե մադ րու թյու նը: Ամեն ինչ տե ղի էր ու նե նում այն պես, ինչ պես 

նա խա տե սել էին Գլ խա վոր շտա բում: Ավե լի ուշ լու րեր հա սան, որ թուր-

քե րը մա զա պուրծ փախ չում են: Հա ջորդ օրը՝ առա վո տյան, Լի ման ֆոն 

Սան դեր սի գլ խա վո րած չոր րորդ բա նա կը հապշ տապ հե ռա ցավ Հոր դա-

նան գե տի ափե րից ու արագ ուղղ վեց դե պի հյու սիս՝ փոր ձե լով դիրքա-

վոր վել և կա սեց նել բրի տա նա ցի նե րի առաջ խա ղա ցու մը Դա մաս կոս 

տա նող ուղ ղու թյամբ: 

Գն դա պետ Հար դինգն ան ձամբ գե րա գույն հրա մա նա տա րի` Էդ-
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մունդ Ալեն բիի կող մից նշա նակ վեց որ պես Ֆայ սա լի արա բա կան ան-

կա նոն զոր քե րի դի տորդ: Թո մա սը պատ մու թյան իս կա կան ակա նա տես 

էր դար ձել: Որո շել էին արաբ նե րին թող նել վերջ նա կան հաղ թա նա կի 

գլխա վոր դե րա կա տա րու թյու նը: Ինքն էր իր զե կույ ցում այդ մա սին հոր-

դո րել, թեև գա ղա փա րն Ավ գուս տուս Նյու մա նինն էր: Հետ ևից՝ քսան 

մղոն հե ռա վո րու թյան վրա, գա լիս էին արաբ հե ծյալ նե րը՝ Մար գա րեի 

կա նաչ ռազ մադ րոշ նե րով միջ նա դա րյան մի բա նակ, ահեղ ռազ միկ-

ներ` մե կան գա մյա լից քա վոր վող հրա ցան նե րով: Ար դեն պատ մու թյան 

գիրկն ան ցած այդ զեն քե րը, սա կայն, ու նեին մա հա ցու դի պու կու թյուն: 

Նրանց հետ ևից գնում էին ավստ րա լիական երեք թեթև գու մար տակ նե րի 

հեծյալ նե րը՝ հա վուր պատ շա ճի զին ված, հա մազ գեստ նե րով ու լրա ցու-

ցիչ ռազ մամ թեր քով: 

Թո մա սը պա տա հա բար հան դի պեց Ջեյմս Ստյո ւար տին` Դա մաս կո-

սում բրի տա նա կան հյու պա տո սա րա նի բժշ կին, ով իրեն բու ժել էր թուր-

քե րի կող մից լլ կանք նե րի են թարկ վե լուց հե տո: Նրան էր հանձ նա րար-

ված արաբ զի նյալ նե րին բժշ կա կան օգ նու թյան ցու ցա բե րու մը, քա նի 

որ տի րա պե տում էր և՛ արա բե րե նին, և՛ թուր քե րե նին: Նաև հան դի պեց 

ժա մա նա կին օս մա նյան բա նա կում ծա ռայած Ալի Ռի դային՝ սի րիացի 

արաբ սպային, իսկ ավե լի ուշ` ար դեն բրի գա դի գե նե րալ դար ձած Ֆի-

լիպ Սթիմ սո նին, ով նրան ամուր գր կեց: Բո լորն էլ ու զում էին հնա րա-

վո րինս շուտ մտ նել Դա մաս կոս: Թուր քե րի հա մար ռազ մա վարական 

այդ հե նա կե տը կորց նե լը, որը պաշտ պա նում էր Կի լի կիայի հա րա վային 

կող մը, կն շա նա կեր պա տե րազ մը տա նուլ տալ: 

Ընդ դի մա դիր եր կու կող մերն էլ դա քաջ գի տակ ցում էին: Ինչ վե րա բե-

րում էր ֆոն Սան դեր սին, ապա նա հա զա րա վոր զինվորների հետ բո լոր 

կող մե րից շր ջա փակ վել էր Նա զա րե թից ոչ հե ռու մի վայ րում:

Ակն հայտ էր, որ քիչ էր մնա ցել պա տե րազ մի ավար տին, իսկ Թո-

մա սին ավե լի քիչ՝ Բեյ րու թում կր կին հանգր վա նե լու հա մար: Գե նե րալ 

Ալեն բին խոս տա ցավ, որ նրան որ պես իր ներ կա յա ցու ցիչ է նշա նա կե լու 

այդ քա ղա քում: Թո մա սին, սա կայն, տան ջում էր այն միտ քը, որ վե րա-

դառ նա լու էր ու չէր գտ նե լու իր վա ղե մի բա րե կամ նե րին, ով քեր ան հե-

տա ցել էին, օրի նակ՝ բժիշկ Բո ղո սյա նը:

Մեկ շա բաթ ան ց, երբ ուր որ է մտ նում էին Դա մաս կոս, արաբ նե րը 

պայ թեց րին եր կաթ գի ծը: Բլուր նե րի վրա դեռ կային հրա նոթ ներ, սա-

կայն դի մադ րու թյունն անօ գուտ էր. թուր քե րը մե կը մյու սի հետ ևից սկ սե-

ցին հանձն վել: Թո մա սը տե սավ, թե պա տե րազ մում ինչ ասել էր ձեռ նա-

մար տը. թուր քե րը փոր ձում էին սար սա փա հար փախ չել, սա կայն արաբ 
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հե ծյալ նե րը հաս նում էին նրանց հետ ևից, կրա կում դեմ քե րին, ան գամ 

իջեց նում թամ բից ու առանց խղճմ տան քի գլ խա տում: Արաբ նե րը չէին 

ցան կա նում գե րե վա րել, քա նի որ չգի տեին, թե ինչ էին նրանց հետ անե-

լու, իսկ թուր քե րը նրանց սո վո րեց րել էին՝ լա վա գույ նը, որ կա րե լի է անել 

թշ նա մու հետ, նրան ոչն չաց նելն է: 

Թո մա սը չէր կա րող որ ևէ կերպ մի ջամ տել այդ սպան դին: Թվում էր, 

թե Սթիմ սո նը զվար ճա նում էր դրա նով: Տի րում էր ահա վոր վայ րա գու-

թյուն… Խոս քը ո՛չ թե տաս նյակ և ո՛չ էլ հա րյու րա վոր, այլ հա զա րա վոր 

թուր քե րի ու առն վազն չորս հա րյու րից հինգ հա րյուր գեր մա նա ցի նե րի 

ու ավստ րիացի նե րի մա սին էր, ով քեր հու սա հատ փոր ձում էին իրենց 

կյան քը փր կել: 

Արաբ ներն ան խտիր ու ան դա դար սպա նում էին բո լո րին, ով քեր 

հանձն վում էին: Վեր ջում թուր քե րը ոչ էլ պայ քա րում էին. սպա սում էին 

մահ վան՝ հա մոզ ված, որ դա էր իրենց ճա կա տա գի րը, որից խույս տալ 

չէին կա րող: 

Դա իրոք կո տո րած էր: Սթիմ սոնն այդ առ թիվ հոգ նած ասաց.

- Սա է բո լոր կայս րու թյուն նե րի վեր ջը: Մի ժա մա նակ սրանք` այս 

ցե ղե րը, Կենտ րո նա կան Ասիայի տա փաս տան նե րից եկան և հիմ նե ցին 

իրենց կայս րու թյու նը: Ահա վա սիկ…
Տե սա րա նը զար հու րե լի էր. հա զա րա վոր դիակ ներ, որոշ մար մին ներ 

դեռ ցնցվում էին մահ վան հո գե վար քում, մյուս նե րը՝ գլ խատ ված կամ փո-

րո տի քը դուրս թափ ված: «Այդ տի պե րը», ինչ պես նրանց կո չել էր Սթիմ-

սո նը, պետք է, որ ըն տա նիք ներ ու նե նային, որոնք ան համ բեր նրանց էին 

սպա սե լու: Այդ ամենն ուղ ղա կի ան տա նե լի էր: Թո մա սը փս խեց… Այդ-

պի սի տե սա րա նի եր բեք ակա նա տես չէր եղել: Հե տո մի զին վո րա կան 

ավ տո մե քե նա նրան տա րավ Ալեն բիի վրան: Ի՞նչ կա րող էր պատ մել 

նրան: Այն, որ հա զա րա վոր թշ նա մի ներ սպան դի՞ էին են թարկ վել արաբ-

նե րի կող մից: Դա՞ էր պատ մու թյու նը: Մի՞շտ էր այդ պես եղել:

Ներ քին սառ նու թյան դո ղով ու անա սե լի պրկ ված մարմ նով ցն ցուղ 

ըն դու նեց վրա նային հոս պի տա լում: Բժիշկ Ստյու ար տը նրան ափիոնի 

մի հաբ տվեց, որից հե տո նա մե ռե լի պես ըն կավ ծա լո վի մահ ճա կալ նե-

րից մե կի վրա:

Եր կու օր ան ց կր կին ան ցավ դի տոր դի իր դե րին: Գեր մա նա ցի նե րը 

պար բե րա բար պայ թեց նում էին Դա մաս կո սում գտն վող զի նամ թեր քի 

պա հեստ նե րը, իսկ պայ թյուն նե րը հրա նո թի ար կե րի ձայն էին հա նում: 

Ալեն բին ավստ րա լիացի նե րին հրա մայել էր չմտ նել քա ղաք. դա Ֆայ-

սա լի մե նաշ նորհն էր: Մինչ մո տե նում էին քա ղա քին, ան հա վա տա լի էր, 
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բայց արաբ գյու ղա ցի նե րը շա րու նա կում էին մշա կել իրենց ցան քա տա-

րածք նե րը, որոնք գտն վում էին ճա նա պարհ նե րի եր կայն քով՝ ար մա վե-

նուտ նե րի ու ոռոգ ման ջրանց քե րի միջև: Իս կա կան հով վեր գա կան մի 

տե սա րան էր, եթե քա ղա քի տար բեր մա սե րից չբարձ րա նային սև ծխի 

թանձր ամ պեր: Պետք է սպա սեր այդ տեղ, մինչև Դե րայից գար Ֆայ-

սա լը, որ պես զի հաղ թա կան մուտք գոր ծեր Դա մաս կոս: Սա կայն դրա 

հա մար պետք է վե րա նո րո գեին եր կաթ գի ծը, որն օրեր առաջ հենց նրա 

զինյալներն էին պայ թեց րել: 

Ալ են բին Թո մա սին ազա տեց դի տոր դի պաշ տո նից և ու ղար կեց Բեյ-

րութ, որ տեղ օս մա նյան վար չա կազ մը հանձն վել էր, ընդ որում՝ աշ խա-

տա կից նե րից շա տե րը սպան վել էին փո ղոց նե րում՝ ի նշան վրեժխնդրու-

թյան: Քա ղա քի կեն դա նի մնա ցած բնա կիչ նե րը գր կա խառն վում էին՝ 

հա մոզ ված, որ ավարտ վել է բռ նա կա լու թյու նը, և սկս վում է խա ղա ղու-

թյան ու բա րե կե ցու թյան նոր ժա մա նա կաշր ջան: Սա կայն առա ջին ան-

գամ չէր, որ դա տե ղի էր ու նե նում այդ քա ղա քում: 
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20. ՄԵԾ ԼԻ ԲԱ ՆԱ՞ Ն
 ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1918թ.

Թո մա սը Բեյ րութ վե րա դար ձավ այն օրը, երբ ֆրան սիական ռազ-

մա ծո վային նա վա տոր մը խա րիսխ նե տեց քա ղա քի դի մաց: Հոկ տեմ-

բե րի յոթն էր, և իրա դար ձու թյուն ներն արագ էին զար գա նում բո լո րի՝ և՛ 

հաղ թող նե րի, և՛ պարտ վող նե րի հա մար: Ար դեն մեկ շա բաթ էր, ինչ էմիր 

Ֆայ սա լը Դա մաս կո սում էր, իսկ օս մա նյան բա նակ ներն արա գո րեն նա-

հան ջում էին դե պի Տավ րո սի լեռ նե րը` քաջ գի տակ ցե լով, որ չէին կա-

րող պաշտ պա նել Հոմ սը, Հա լե պը, Հա ման, Տրի պո լին, որոնք մե կը մյու սի 

հետ ևից հանձն վում էին Ան տան տի դաշ նա կից նե րի ան կա սե լի առաջ-

խա ղաց ման հետ ևան քով: 

Ալեն բին թույլ էր տվել, որ հա շե միթ Ֆայ սա լը հաղ թա կան մուտք գոր-

ծի Դա մաս կոս: Ֆրան սիական ռազ մա ծո վային ու ժե րի՝ Տար տու սից դե-

պի Բեյ րութ և Սի դոն կա տար ված արագ տե ղա փո խու մը վկա յում էր այն 

մա սին, որ Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նու թյու նը սկ սում էր կյան քի կոչ վել: 

Ըստ այդմ՝ Սի րիայի օս մա նյան վի լայե թը, Բեյ րու թը, Հա լե պը, Ադա նան 

և հա վա նա բար Դեյր էզ-Զո րը ընդգրկվելու էին ֆրան սիական ման դա տի 

շրջանակում` հիմն վե լով հա մա ձայ նագ րում ար ձա նագր ված դրույթ նե րի 

վրա: 

Ալեն բին միայն ցան կա նում էր այդ տա րած քից դուրս քշել օս ման նե-

րին, գեր մա նա ցի նե րին, ավստ րիացի նե րին՝ Պա ղես տի նի և Մի ջա գետ քի 

բրի տա նա կան ման դա տը պաշտ պա նե լու հա մար: Նաև պաշտ պա նու-

թյան ներ քո էին առ նե լու Մի ջերկ րա կա ն ծովից դե պի Երու սա ղեմ բաց-

վող մուտքն ու նավ թային ռազ մա վա րա կան ու ղին՝ մինչև նավ թի հան-

քե րը: Մնա ցա ծը փառ քի դափ նի ներ էին… Լյոյդ Ջոր ջը մի հե ռա գիր 

ու ղար կեց Էդ մունդ Ալենբ իին. ազն վա տոհ միկ ի՞նչ հա վե լում անել, որ 

«դեր կոմ սը» դառ նա ամ բող ջա կան: Ալեն բին ոչ մի վայր կյան չտա տան-

վեց. Մե գի դոյի դեր կոմս: 

Սա կայն այդ պա հին ման դատ ներն ըն դա մե նը ծրագ րեր էին: Այդ 

ժա մա նակ կար ևո րը դիր քա վոր վելն էր, իշ խա նու թյուն գոր ծադ րե լը: 

Թո մա սը Բեյ րու թում, ան գամ դեռ իր տուն կր կին ոտք չդ րած, ող ջու նեց 

ֆրան սիացի գե նե րալ նե րին: Նրանց հանձ նեց ան ձամբ Ալեն բիի տված 

փաս տա թուղ թը, որով ըն դուն վում էր տա րա ծաշր ջա նում ֆրան սիացի-

նե րի տի րա պե տու թյու նը` ըստ Մարկ Սայք սի ու Ժորժ Պի կոյի հա մա-

ձայ նագ րի: Ֆրան սիացի զին վո րա կան նե րը ցն ծու թյան մեջ էին, սա կայն 

քա ղա քային բնակ չու թյու նը դեռ սո վա հար էր, դի մա ցել էր ահա վոր մի 

աղե տի, ու այն պա հը չէր, որ դուրս գային և բուռն ճի չե րով ու ծա փող-



311–      –

ջույն նե րով դի մա վո րեին հաղ թող նե րին:

Ալեն բիի ցու ցու մով Թո մա սը ֆրան կո-բ րի տա նա կան նոր իշ խա նա-

վոր նե րին ու ղեկ ցեց դե պի Լե մոս կղ զու Մուդ րոս նա վա հան գիստ: Սի-

րիայի հյու սի սում դեռ չէին հանձն վել օս մա նյան կա յա զոր նե րից մի քա-

նի սը, մինչ դեռ հայտ նի էին զի նա դա դա ր կն քե լու ճիշտ օրն ու ժա մը. Մուդ-

րո սում՝ քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րի շեն քում, 1918 թվա կա նի հոկ-

տեմ բե րի 30 -ի ն՝ ժա մը 11 -ի ն: Այդ օրը՝ զի նա դա դա րի համաձայնագիրը 

ստո րագ րե լուց մեկ ժամ առաջ, թուր քերն ու գեր մա նա ցի նե րը հանձն վե-

ցին Տրի պո լիում: 

Մուդ րո սում Թո մա սը կր կին հան դի պեց Ավ գուս տուս Նյու մա նին. 

նա էր ընտ րել այդ վայ րը: Դա շատ բնո րոշ էր նրա նման ար տա սո վոր 

ան ձին: Ինչ -որ մե կը պե՞տք է ըն դու ներ այդ որո շում նե րը: Թուր քա կան 

կա ռա վա րու թյան կող մից զի նա դա դա րի համաձայնագիրը ստո րագ րե-

ցին խորհր դա րա նի եր կու ան դամ ներ ու Գլ խա վոր շտա բի մի գե նե րալ: 

Պատ մու թյան կող մից իրենց վրա դր ված այդ առա քե լու թյու նից նրանք 

ճնշ ված էին, հու սա հատ: Բանն այն էր, որ նրանք ար ձա նագ րում էին 

եր կա րատև իշ խա նու թյան ու փառ քի ժա մա նա կաշր ջա նի վախ ճա նը, 

որը սկիզբ էր առել 1453 թվա կա նի մար տի 29 -ին, երբ Մեհ մետ II -ը՝ Կոս-

տանդ նու պոլ սի նվա ճո ղը, մտավ քա ղաք և ուղղ վեց Սուրբ Սո ֆիայի տա-

ճար, որ տեղ երդ վել էր վե րա փո խել այն ու դարձ նել իս լա մի ամե նա մեծ 

մզ կի թը:

Մուդ րո սում թուրք ներ կա յա ցու ցիչ նե րը լաց էին լի նում: Նյու մա նը 

Թո մա սին կա մա ցուկ ասաց.

- Լավ նայի՛ր նրանց: Մինչև հի մա, իմ կար ծի քով, ոչ ոք որ ևէ թուր քի 

լաց լի նե լիս չի տե սել: 

Այդ մար դիկ ստո րագ րում էին Սի րիայում, Մի ջա գետ քում, Տրի պո լի-

տա նիայում, Կի րե նաի կայից մնա ցած մա սում, հե ռա վոր Եմե նում, Հի-

ջա զում գտն վող բո լոր կա յա զոր նե րի ան ձնա տուր լի նե լու մա սին փաս-

տա թուղ թը: Հա մա ձայն էին նաև, որ դաշ նա կից նե րը գրա վե լու են Դար-

դա նելն ու Բոս ֆո րը, Բա թու մին, Տավ րո սի լեռ նե րը, Անա տո լիայի հյու-

սիսար ևե լյան նա հանգ նե րը, ինչ պես նաև վե րահս կո ղու թյուն են սահ մա-

նե լու Ադր բե ջա նում, Կար սում, Աջա րիայում ու ողջ Կով կա սում: 

- Չե՞ս կար ծում, որ լաց լի նե լու պատ ճառ ու նեն: Նման մի բան չկա-

տար վեց Բոաբ դի լի հետ, երբ նա Գրա նա դայի գրավ ման ժա մա նակ՝ 

1492 թվա կա նին, հե ռա ցավ Ալ համբ րայից: Ասում են, որ նրա մայ րը 

նրան կշ տամ բել է՝ ասե լով. «Լա՛ց եղիր կնոջ պես այն բա նի հա մար, որ ի 

վի ճա կի չե ղար պաշտ պա նել որ պես տղա մարդ»,- պա տաս խա նեց Թո-

մա սը: 
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Դա պա տե րազմ էր, ոչ թե մի թղթա խաղ, որ տեղ բո լորն էլ կա րող էին 

ասել. «Սկ սենք նո րից, ինչ -որ մե կը խար դա խու թյուն է արել»: Այդ տեղ 

բո լորն էին խար դա խու թյուն արել, իսկ թերևս գլ խա վոր խար դա խը` 

կայսր Վիլ հել մը, այդ պա հին ճամպ րուկ ներն էր հա վա քում՝ մտա ծե լով, 

թե ուր գնալ՝ Շվե դիա, Դա նիա, թե Հո լան դիա: Ի վեր ջո, ռազ մա մոլ նե-

րի ու պա տե րազմ սան ձա զեր ծող նե րի ապաս տա նը պա տե րազ մին դեմ 

երկր ներն են: 

Բրի տա նա կան մի ռազ մա նա վով միասին վե րա դար ձան Բեյ րութ: 

Այդ տե ղից Ավ գուս տու սը կշա րու նա կի վերև-ներքև անել առն վազն այն-

քան եր կար ժա մա նակ, քա նի դեռ աշ խար հը կփոր ձի վե րա կանգ նել այն, 

ինչ եր կա րատև պա տե րազմն էր ավե րել: Նյու մանն ասաց, որ պետք է 

սկ սի Դա մաս կո սից, որ տեղ շատ անե լիք ու նի, սա կայն հու սով էր, որ շու-

տով կլի նի նաև Բեյ րու թում:

Ինչ վե րա բե րում էր Թո մա սին, ապա ժա մա նակն էր, որ Էթե լին տա-

ներ իր օջախ: Նրան շատ էր կա րո տում: Պետք է կր կին ամուս նա նար, 

փոր ձեր հետ բե րել կորց րած ժա մա նա կը, կար գա վո րեր իր կյան քը, այն-

պես աներ, որ գո նե ամեն ինչ բնա կա նոն թվար: Չա փա զանց շատ բա-

ներ էին տե ղի ու նե ցել 1909 թվա կա նից ի վեր, երբ առա ջին ան գամ նա-

վից Բեյ րու թի ափ էր իջել:

Այ նու ա մե նայ նիվ, մինչև նոյեմ բե րի կե սե րը՝ չորս օր ան ց այն բա նից 

հե տո, երբ գեր մա նա ցի նե րը Կոմպյե նում46 ստո րագ րե ցին զի նա դա դա-

րի պայ մա նա գի րը, նա չկա րո ղա ցավ բռ նել Կա հի րեի ճա նա պար հը: Չէր 

ժխ տում, որ նյար դային վի ճա կում էր՝ ան հանգս տա ցած այն բա նից, թե 

այդ տե ղա փո խու թյունն ինչ պես կըն դու նի Էթե լը. չէ՞ որ նա այն տեղ իր 

կյանքն ու ներ, իր տունն ու իր դա սըն կե րու հի նե րը: Հու սով էր, որ դա նրա 

հա մար դժ վար չէր լի նի: Ան շուշտ, իրեն էլ էր դուր գա լիս Կա հի րեն, սա-

կայն ցան կա նում էր ապ րել ոչ թե այն տեղ, այլ Բեյ րու թում: 

Նոր նշա նակ ված ֆրան սիական գե րա գույն հրա մա նա տար Պի կոն 

իր ման դա տի ներ քո գտն վող տա րածքն ան վա նեց Մեծ Լի բա նան, այ-

սինքն` Լեռ նային Լի բա նա նը, ծո վե զեր քը, Բե կաայի հո վի տը՝ տասն-

հինգ մղոն՝ սկ սած Տի րի հա րա վից մինչև Տրի պո լիի հյու սի սը: Իհար կե` 

առայժմ: Պի կոն Թո մա սին հա վաս տիաց րեց, որ դա հա մա ձայ նեց րել 

են մա րո նա կան նե րի, դրուզ նե րի ու ծո վե զեր քի սուն նի նե րի հետ: Ինչ 

46 Կոմպյե նում՝ երկաթուղային վագոններից մեկում, ծովակալ Ֆոշի ներկայությամբ ստո-
րագրվեց գերմանացիների հանձնման փաստաթուղթը (Երկրորդ համաշխարհային պա-
տերազմի ժամանակ, երբ ստորագրվում էր ֆրանսիացիների կապիտուլյացիան, նույն 
տեսարանը և նույնօրինակ վագոնն օգտագործեց Ադոլֆ Հիտլերը) (ծանոթագրությունը՝ 
հեղինակի):
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վե րա բե րում էր շիանե րին ու ալավ ինե րին, ապա վաղ թե ուշ նրանք էլ 

կմիանան հա մա ձայ նու թյա նը: Պի կոյի հետ պայ մա նա վոր վեց, որ այդ 

մա սին իրեն տե ղյակ պա հեր, թեև ֆրանսիացին այդ հարցն ար դեն լուծ-

ված էր հա մա րում:

Թո մա սը Կա հի րեում մնաց հա մա րյա եր կու շա բաթ: Էթե լը շատ էր 

ու զում գալ Բեյ րու թում գտն վող իրենց տուն, որի մա սին շատ էր լսել, սա-

կայն ցանկանում էր, որ իրեն ըն կե րակ ցեր իր ու սուց չու հին: Սա րա Հա-

միլ տո նը չա ռար կեց: Նա ար դեն երե սունն ան ց էր ու շատ էր մտեր մա ցել 

աղջ կա հետ: Նա դի մա Ղա լի բը նույն պես ու զում էր վե րա դառ նալ հայ-

րե նի օջախ: Այ նու հետև ընտ րե ցին այն ամե նը, ինչ վերց նե լու էին իրենց 

հետ: Մնա ցած իրե րը ժա մա նա կա վո րա պես պա հե լու էին Սա րայի հոր 

վս տա հե լի ընկերներից մե կի սե փա կան պա հես տում: Մի քա նի զին վո-

րա կան հյուս ներ եկան՝ իրե րը փա թե թա վո րե լու: Դրանք եգիպ տա կան 

որոշ հնու թյուն ներ էին, ժա մա նա կա կից զար դա նախ շե րով սա փոր ներ, 

դես պա նատ նե րին պատ կա նած կա հույք, այլ իրե րի հա վա քա ծու ներ, 

գր քեր ու ար ձա նիկ ներ: Ար դեն մտա ծել էր, թե այդ իրերն ինչ պես էին 

տե ղա վո րե լու Բեյ րու թի ահ ռե լի տա նը: Հե տո հարկ կլի ներ հրա վի րել ծե-

փա գործ նե րի, ներ կա րար-ն կա րիչ նե րի, ատաղ ձա գործ նե րի. ար դյուն քը 

խոս տում նա լից էր լի նե լու: 

Դեկ տեմ բե րի կե սե րին Բեյ րութ վե րա դար ձավ Էթե լի, Սա րայի ու Նա-

դի մայի հետ: Գոհ էր, քա նի որ աղջ նա կի հա մար մեծ ցն ցում կլի ներ, եթե 

Սա րան չհա մա ձայ ներ թող նել Կա հի րեն: Նա բարձ րա կարգ աղ ջիկ էր ու 

Էթե լի հետ վար վում էր հա րա զատ երե խայի պես:

 Թո մա սը Սա րային նա յում էր այլ՝ գործ նա կան տե սան կյու նից: Նա 

Գլ խա վոր շտա բի գնդապետի աղ ջիկ էր` առանց ազն վա կան տիտ ղո սի, 

սա կայն՝ բուր ժո ւա կան բա րե կե ցիկ ըն տա նի քից, հրա շա լի կր թու թյամբ, 

կա տա րե լա պես խո սում էր ֆրան սե րեն ու արա բե րեն, ան կաշ կանդ կա-

րող էր զրու ցել ցան կա ցած թե մայով ու կա րող էր տնային տն տե սու թյուն 

կա ռա վա րել: Եր կար մտա ծե լու հարկ չե ղավ: Մի քա նի օր ան ց նրան 

խնդ րեց, որ իր հետ ամուս նա նա: Ի վեր ջո, Սա րան ըն դա մե նը երեք տա-

րով էր իրե նից փոքր, սա կայն հա ման ման կր թու թյուն էին ստա ցել՝ չհաշ-

ված որոշ տար բե րու թյուն ներ, որոնց շտկ ման գոր ծը կս տանձ ներ ժա-

մա նա կը: 

Ամուսնության առա ջա րկը Սա րան ըն դու նեց հուզ ված: Երեք շա բաթ 

ան ց հայտն վեց նրա ավագ քույ րը, ում Սա րայի մայրն էր ու ղար կել: Նա 

ան կեղ ծո րեն ասաց, որ բնա կան չէ, որ առանց ամուս նա նա լու ապ րեին 

նույն հար կի ներ քո, և ին քը պետք է ըն կե րակ ցի քրո ջը՝ ար տա քուստ 
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պատ շա ճու թյուն պահ պա նե լու հա մար: Չէ՞ որ խոս քը վե րա բե րում էր 

Բեյ րու թին, որ տեղ բո լո րը կար ծես գի տեին, թե ինչ է կա տար վում մյուս-

նե րի տներում: 

Էթե լը նոր մի ջա վայ րին հար մար վեց կա տա րե լա պես: Նրան ան-

չափ դուր եկան երկ րորդ հար կում իրեն հատ կաց ված նն ջա րա նը՝ 

մեծ զգեստա պա հա րա նով, առան ձին լո գա սե նյա կը, նաև մի փոք րիկ 

առանձ նա սե նյակն ու պատշ գամբը: Այդ ամե նը Բեյ րու թում շքե ղու թյուն 

էր: Թո մասն իր հա մար սե նյակ ներ պատ րաս տել տվեց առա ջին հար-

կում: Գետ նա հար կում տե ղա կայ վե ցին նա խաս րա հը, ըն դու նա րա նը, 

ճա շաս րա հը, գրա դա րա նը և խո հա նո ցը, որոնք նա յում էին տան ներ քին 

բա կին` հետ ևի կող մից նր բանց քին հա րող սայ լե րի մուտ քին:

Տան դի մաց մեծ այ գին էր` օս մա նյան ոճով պատ րաստ ված շատրվա-

նով, թերևս՝ չա փից ավե լի շքե ղա զարդ, որը, սա կայն, նա ափ սո սում էր 

քան դել: Դրա տակ էլ ստոր գետ նյա մի զով նկուղ-քա րան ձավ էր, որը 

ձգ վում էր մինչև տան հետ ևում գտն վող բլու րը և շատ հար մար էր ամ ռան 

կի զիչ օրե րին:

Շու տով հայտն վեց բժիշկ Այուբ Թա բի թը, ով շատ էր ու րա խա ցել 

նրանց՝ Բեյ րութ վե րա դառ նա լով: Հե տո եկան նրա վա ղե մի ծա նոթ նե րը` 

Ժո զեֆ Հա նին, Ալ բերտ Ժ. Սուր սոե կը, Շառլ Դե բբան, ով շա րու նա կում 

էր հրա տա րա կել «Բեյ րու թի ազա տու թյուն» թեր թը, տան հին ծա ռայող-

նե րը՝ Ժո զե Շաբ րին և նրա կի նը` Մա րիան, ով քեր պա տե րազ մի ըն թաց-

քում ապաս տա նել էին Բե կաայի հով տում: Բո լորն էլ շատ վշ տա ցած էին 

Հա կոբ Բո ղո սյա նի ու նրա ըն տա նի քի հետ կա տար վա ծի հա մար: 

Մի քա նի շա բաթ ան ց Նյու մա նը Դա մաս կո սից եկավ Բեյ րութ: Ստիպ-

ված էր ուղ ևոր վել Կոս տանդ նու պո լիս, քա նի որ Դա մաս կո սը ցնցված էր 

ստեղծ ված իրա վի ճա կից: 

Նյու մա նը Թո մա սին պատ մեց ար քա յազն Ֆայ սա լի գոր ծադ րած 

ահ ռե լի ջան քե րի մա սին, որոնք ուղղ ված էին Դա մաս կոս մայ րա քա ղա-

քով արա բա կան թա գա վո րու թյուն ստեղ ծե լուն: Այ նինչ ֆրան սիացի նե րը 

խո րա պես դեմ էին դրան և հա մոզ ված, որ Ֆրան սիայի ման դա տը են-

թադ րում է ողջ տա րա ծաշր ջա նի ար դիակա նա ցում, իսկ հա շե միթ նե րին 

նրանք հա մա րում էին հե տամ նաց, ապա գա չու նե ցող ֆեոդալ տի րա կալ-

ներ: Նյու մա նը նրան պատ մեց, որ, այ նո ւա մե նայ նիվ, Դա մաս կո սում 

Ֆայ սա լի մուտ քը մեծ ցն ծու թյամբ է ըն դուն վել: Թուր քե րը քա ղա քից հե-

ռա ցել էին արաբ նե րի հետ հա մա ձայ նու թյուն կն քե լուց հե տո, հետ ևա-

բար տե ղի չու նե ցան ո՛չ ավե րա ծու թյուն ներ, ո՛չ թա լան՝ իհար կե չհաշ-

ված գեր մա նա ցի նե րի պատ ճա ռած վնաս նե րը, ով քեր ոչն չաց րին իրենց 
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զի նամ թեր քի ու ռազ մա կան սար քա վո րում նե րի պա հեստ նե րը, որ պես զի 

ոչ մի բան բրի տա նա ցի նե րի ձեռ քը չընկ նի: 

Նյու մա նը Ֆայ սա լի ու նրա՝ աչ քի ընկ նող յու րային նե րի հետ հան-

դի պում էր ու նե ցել: Ներ կա էր եղել նաև գն դա պետ Լոու րեն սը, ով շա-

րու նա կում էր կրել Հի ջա զի արաբ նե րի ավան դա կան հան դեր ձան քը: 

Ֆայ սա լը հա մոզ ված է եղել, որ տե ղի ու նե ցած իրա դար ձու թյուն նե րը 

պետք է կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե նային իր երա զան քի իրա կա նաց-

ման հա մար: Նրան բա ցատր վել է, թե ինչ պես է տե ղի ու նե ցել Դա մաս-

կո սի ան կու մը: Բանն այն է, որ քա ղա քի նշա նա վոր մար դիկ մի ու ղերձ 

են ու ղար կել օս մա նյան գե նե րալ Ջե մալ փա շային՝ իրա զե կե լով, որ չեն 

ընդ դի մա նա, եթե Ֆայ սա լի զինյալները քա ղաք մտ նեն: Ջե մա լը հաս կա-

ցել է ու ղեր ձի իմաս տը, ցու ցա բե րել ող ջա խո հու թյուն ու հա մա ձայ նել: 

Հա ջորդ օրը թուր քե րը հե ռա ցել են Դա մաս կո սից՝ շար քե րով ան ցնե լով 

արա բա կան դրո շի առջ ևով. նրանք չեն ցան կա ցել հանձն վել բրի տա նա-

ցի նե րին՝ նա խընտ րե լով իրենց դուրս գա լը հա մա ձայ նեց նել արաբ նե րի 

հետ: 

Թո մա սը Նյու մա նին ասաց, որ նման բան տե ղի է ու նե ցել նաև Բեյ-

րու թում: Հան րա հայտ քա ղա քա ցի նե րից մի շիա ներ կա յա ցու ցիչ գնա ցել 

է օս ման վա լի Իս մայիլ Հաք քիի պա լատ ու նրան խոր հուրդ տվել, որ հե-

ռա նա Բեյ րու թից: Նույն պա հին նա ժա մա նա կա վոր վա լի է նշա նա կում 

Օմար Դաու դին ու ան հա պաղ գնում Տրի պո լի` իր հետ տա նե լով քա ռա-

սուն հս կա յա կան ճամպ րուկ, այն տե ղից էլ ավստ րիական նա վով՝ Կոս-

տանդ նու պո լիս: Իր հեր թին Դաու դը մի ու ղերձ է ու ղար կում Լեռ նային 

Լի բա նա նի կա ռա վար չին, որ հնա րա վո րինս ան հա պաղ հե ռա նա, եթե 

չի ու զում վտան գել կյան քը: Կա ռա վա րի չը, առանց ժա մա նակ կորց նե-

լու, մեկ ժամ հե տո Լի ման ֆոն Սան դեր սի գլ խա վոր զո րա կա յա նում էր:

Սի րիայի բո լոր բնա կա վայ րե րում նույն բանն էր կա տար վում: Նյու-

մա նը Թո մա սին տե ղե կաց րեց, որ երբ Ա լեն բին մտավ Դա մաս կոս, այն 

ար դեն արաբ նե րի իշ խա նու թյան ներ քո էր: Հետ ևա բար այն ոչ թե գրավ-

ված, այլ արաբ նե րի կող մից ազա տագր ված տա րածք էր, ին չը սկզ բուն-

քո րեն շատ կար ևոր էր արաբ նե րի հա մար: Ընդ որում՝ նրանց չէր հե-

տաքրք րում, թե ին չի շուրջ են հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րել բրի տա նա-

ցի նե րը և ֆրան սիացի նե րը: Սա կայն բրի տա նա կան Գլ խա վոր շտա բում 

կար ծե ցին, թե Ֆայ սա լը չա փից ավե լի էր առաջ գնում: Ֆայ սա լը վճ ռել 

էր, որ Լեռ նային Լի բա նա նը և ծո վե զեր քը նույն պես պետք է պատ կա-

նեն Մեծ Սի րիային, ին չը Պի կոյին հու նից հա նեց: Դա էր պատ ճա ռը, որ 

Ռո դա սից ան մի ջա պես այդ տեղ հա սավ ֆրան սիական հե ծե լա վաշ տը. 
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չպետք է թույլ տային, որ արաբ նե րը ժա մա նակ շա հեին և իրենց իշ խա-

նու թյու նը հաս տա տեին ծո վե զեր քի վրա: Այդ հար ցում ֆրան սիացի նե րը 

շատ ան հաշտ էին բրի տա նա ցի նե րի հետ: Արաբ ներն էլ Ալ ենբիի օգ նու-

թյան կա րիքն ու նեին, եթե պար զա բա նում նե րի կամ մեկ նա բա նու թյուն-

նե րի խն դիր ծա գեր: Նրանց հա մար Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նու թյունն 

ըն դա մե նը թղ թի մի կտոր էր: 

Թո մասն իր տան պատշ գամ բում ընթ րում էր Նյու մա նի ու Այուբ Թա-

բի թի հետ: Թա բի թի հա մար պարզ էր տե ղի ու նե նա լի քը:

- Իմ բա րե կամ նե՛ր: Ֆրան սիացի ներն այս ծո վե զեր քին տի րում են 

ար դեն մի քա նի դար շա րու նակ, ու նրանց հա մար հս տակ է, թե ում է 

այն պատ կա նում… Հա կա ռա կը նրանց ոչ ոք չի հա մո զի: Բա ցի դրա-

նից՝ նրանք ցան կա ցած առի թով եկել են մեզ օգ նե լու: Մա րո նա կան ներս 

չենք ցան կա նում ու նե նալ մու սուլ ման միապետ, ոչ էլ՝ շա րիաթի վրա 

հիմն ված Սահ մա նադ րու թյուն: Դեռևս մեծ պա տե րազ մից առաջ մենք` 

արաբ ներս, օս մա նյան բռ նա կա լու թյու նից ազատ վե լու հա մար միավոր-

վել ենք՝ մի կողմ դնե լով դա վա նան քի տար բե րու թյուն նե րը: Սա կայն տե-

սե՛ք, քա ղա քա կա նու թյան մեջ յու րա քան չյուր պահ հստակ է: Թուր քերն 

ու խա լիֆն ար դեն հե ռա ցել են, ու մենք կա րիք ու նենք ոչ թե արաբ խա-

լի ֆի, այլ աշ խար հիկ հան րա պե տու թյան. մի բան, որ մեզ կա րող են ըն-

ձե ռել ֆրան սիացի նե րը: Պատ կե րաց նո՞ւմ եք՝ իս լա մա կան Մեծ Սի րիա: 

Այդ ժա մա նակ ի՞նչ կլի նի քրիս տո նյա նե րի, մա րո նա կան նե րի, հայե րի, 

ուղ ղա փառ հույ նե րի, մել կիտ նե րի, հռո մեդա վան կա թո լիկ նե րի, ասո րի-

խալ դե րի, բո ղո քա կան նե րի ու կոպ տե րի հետ: Իսկ ալավ ինե րի՞… Նույ-

նիսկ դրուզ նե րի՞, իսկ շիանե րի՞… Գու ցե ինձ չպետք է հու զի այն, թե 

ինչ կպա տա հի նրանց հետ, սա կայն պետք է ըն դու նեմ, որ դա րեր ի վեր 

ապ րում են այս տեղ: Բո լո րին են թար կել սուն նի իս լա մի՞… Հի մա դեռևս 

շշու կով խո սում են Մեծ Լի բա նան կոչ վող երկ րի մա սին, որ տեղ բո լորս 

կտե ղա վոր վենք: Կլի նի՞ իրա պես այդ պես: Բո լորս միասին կապ րե՞նք 

խա ղաղ: Ես, որ արաբ եմ և ու նեմ բազ մա թիվ մու սուլ ման բա րե կամ ներ, 

շատ եմ կաս կա ծում: Հի շե՛ք, թե ան ցյալ օրն ինչ պես էին ֆրան սիական 

ծո վային հետ ևա կի զին վոր նե րը շքեր թով ան ցնում Բեյ րու թի կենտ րո-

նով: Ո՞ւմ ենք վս տա հում այս քա ղա քի բնա կիչ ներս: Ֆայ սա լի արաբ-

նե րի՞ն… Ո՛չ: Այն եր կու երկր նե րի՞ն՝ Ֆրան սիային ու Մեծ Բրի տա-

նիային, որոնք մեզ սո վի են մատ նել: Դա մաս կո սում իր ար տա սա նած 

ճա ռում էմիր Ֆայ սա լը հայ տա րա րեց, որ իր իշ խա նու թյու նը կտա րած վի 

Մեծ Սի րիայի վրա, իսկ դա ո՛չ ֆրան սիացի նե րի, ո՛չ էլ բրի տա նա ցի նե-

րի սրտով է: Այն տեղ կա մի զին վո րա կան կա ռա վա րիչ` Պիեպա պը, ով 

ջա նում էր հա նել արա բա կան բո լոր դրոշ նե րը: Գի տե՞ք, թե ին չո՞ւ: Դուք 
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ու զում եք, որ այս տա րածք նե րը մնան որ պես «զավթ ված թշ նա մա կան 

տա րածք», այլ ոչ թե ձեր դաշ նա կից նե րի` արաբ նե րի կող մից կա ռա-

վար վող երկր ներ: Ի՞նչ կա րող էին այդ դեպ քում պա հան ջել: Ահա վա սիկ 

Բեյ րու թը, Լեռ նային Լի բա նա նը, Տրի պո լին, Լա թա քիան, Դա մաս կո սը 

և մնա ցյա լը ֆրան սիացի նե րի են թա կա յու թյան ներ քո են, իսկ Պա ղես-

տի նը, Երու սա ղե մը և Նոբ լու սը` ան գլիացի նե րի, մնա ցածն էլ, այ սինքն՝ 

Արա բիան, Հի ջա զը՝ արաբ նե րի: Դուք շատ պարզ ակ նար կե ցիք, որ 

խոս քը ժա մա նա կա վոր են թա կա յու թյան մա սին է, և Ֆայ սա լը հա մե-

նայն դեպս իր զոր քն ար դեն մտց րել է Բե կաայի հո վիտ: Կար ծում է, թե 

դա իրենն է: Սա կայն մենք` մա րո նա կան ներս, դա նրան թույլ չենք տա: 

Չենք ցան կա նում արա բա կան ղե կա վա րու թյուն. հա զար ան գամ ավե լի 

լավ է ֆրան սիակա նը: Ինչևէ, մեր կար ծի քը սա է: Այդուհանդերձ Ֆայ-

սա լը գոր ծում է որ պես Մեք քայի շե րի ֆի, այ սինքն` իր հոր ներ կա յա ցու-

ցիչ՝ հա մոզ ված, որ հայրն իրեն կկար գի Մեծ Սի րիայի միապետ: Ես հո-

ռե տես մարդ եմ: Ո՛չ դուք, ո՛չ էլ ֆրան սիացի նե րը չպետք է նրան թույլ 

տաք, որ այդ պես վար վի, եթե՝ ոչ, ապա ժա մա նա կը ցույց կտա: Սա կայն 

դուք թերևս հա մա ձայ նու թյան եք եկել, քա նի որ Ֆայ սա լը եղել է Ֆրան-

սիայում՝ փոր ձե լով հան դես գալ բո լոր արաբ նե րի անու նից, իսկ դա շատ 

ավե լի անա խորժ թվաց Կլե ման սոյի, քան բրի տա նա ցի նե րի կա ռա վա-

րու թյա նը: Ի վեր ջո, ժա մա նակն իր խոս քը կա սի: 

Մի քա նի օր ան ց Այուբ Թա բի թի հետ Թո մասն ու Ավ գուս տուս 

Նյու մա նը ներ կա էին Ժա մա նա կա վոր խորհր դի նիս տին: Ո՛չ ձայ-

նի իրա վունք ու նեին, ո՛չ էլ՝ քվեի: Նրանք այն տեղ էին միայն դի տոր դի 

կարգավիճակով: Նիս տը նա խա գա հեց Դաուդ Ամու նը, ով վայե լում էր 

մա րոն պատ րիար քի ու հետ ևա բար զին վո րա կան կա ռա վար չի` Պիեպա-

պի վս տա հու թյու նը: Նիս տին յու րա քան չյուր դա վա նան քից մաս նակ-

ցում էր մեկ ներ կա յա ցու ցիչ՝ բա ցա ռու թյամբ շիանե րից, ով քեր չէին կա-

րող հան դուր ժել, որ գլ խա վոր դե րում հան դես են գա լիս քրիս տո նյա նե րը:

Դաուդ Ամու նը ճա նաչ ված մարդ էր ողջ Բեյ րու թում: Լեզ վով խայ թել 

գի տեր, իսկ արաբ նե րը կար ևո րում էին խոս քի ոճը: Ամու նը թույլ չէր տա-

լիս, որ իրեն ընդ հա տեն, ոչ էլ այն, որ որ ևէ մե կը խո սեր նիս տի օրա կար-

գից դուրս: Շատ էր քրտ նում ու դժ վա րու թյամբ էր խո սում, սա կայն ոչ ոք 

չէր հա մար ձակ վում նրան մի ջամ տել:

- Պա րո նա՛յք, Աստ ծո կա մոք մեր գոր ծերն ըն թա նում են ճիշտ ուղ ղու-

թյամբ: Ներ կա գտն վե լու հա մար շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում Էմիլ 

Էդին, Աբբ դա լահ Քու րին ու Նե գիբ էլ-Մա լե կին: Մեր շնոր հա կա լու թյու-

նը հայտ նենք նաև զին վո րա կան կա ռա վա րիչ Պիեպա պին, բրի տա նա ցի 
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դի տորդ նե րին: Այս տեղ բո լո րիս ներ կա յու թյունն էլ կար ևոր է, ու եթե ցան-

կա նում ենք ու նե նալ կեն սու նակ Լի բա նան, ապա պետք է աշ խա տենք՝ 

ուս ու սի տված: Եթե ինձ թույլ տաք, ապա կամ փո փեմ: Սի րում ենք Լի-

բա նա նը, որից շատ սպա սե լիք ներ ու նենք, հա նուն որի պայ քա րել ենք ու 

երա զել եր կար ժա մա նակ: Չա փա զանց եր կար… Երա զել ենք այն պի սի 

Լի բա նան, որ տեղ ազա տու թյու նը, հա վա սա րու թյունն ու եղ բայ րու թյու նը 

պետք է լի նեն հիմ նա կան նոր մե րը: Այլևս բռ նա կալ նե րի, դա ժա նու թյուն-

նե րի կա րի քը չու նենք, կա ռա վար ման մեջ էլ` կա շա ռա կե րու թյան: Այդ 

ամենն ար դեն ան ցյալ է: Մեկ րո պե լռու թյամբ հար գենք մեր նա հա տակ-

նե րի հի շա տա կը: Նրան ցից շա տե րը «Լամար կա զիից» էին. Աբ դուլ Հա-

միդ Զահ րա վին, Աբ դուլ ալ-Գա նին, Մահ մուդ էլ-Մահ մե սա նին ու նրա 

եղ բայ րը` Մեհ մե դը, Ժոր ժի Հադ դա դին, Ռե ֆիկ Սել լու մին… Բո լորն էլ 

Բեյ րու թի ու Լեռ նային Լի բա նա նի հա սա րա կու թյան ճա նաչ ված մար-

դիկ էին: Երե սու նե րեք նա հա տակ ներ` սպան ված մի միայն իրենց ազա-

տա տենչ գա ղա փար նե րի ու հայ րե նա սի րու թյան հա մար… Նաև կու զե-

նայի հի շա տա կել Չե ֆիկ բեյ էլ -Ազ մին: Մինչև հի մա հի շում եմ, թե որ-

քան քա ջու թյուն ու նե ցավ իր տնից Թա լեաթ փա շային վռն դե լիս: Հարկ 

է հի շա տա կել նաև ընդ հար ման զո հե րին, Բեյ րու թում սո վա մահ եղած 

հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րին: Եր բեք չենք մո ռա նա այն, ինչ տե ղի ու-

նե ցավ այս տեղ: Մի Լի բա նան, որը կընդգր կի ողջ ծո վե զեր քը, Լեռ նային 

Լի բա նա նը, Բե կաայի հո վի տը, Ան տի լի բա նա նի լեռ նաշղ թան, առն վազն 

դե պի հո վիտ տա նող թե քու թյու նը: 

Թո մա սը հի շեց, թե ինչ էր իրեն բա ցատ րել Թա բի թը. «Ու զում ենք 

լի նել ինք նա վար, իսկ դրա հա մար պետք է ար տադ րենք մեզ ան հրա-

ժեշտ սնուն դը: Ինչ խոսք, քա ղա քա կա նու թյու նում՝ նույն պես ինք նա-

վա րու թյուն: Մեր ապա գա երկ րի խորհր դա րա նը պետք է լի նի հա մա-

մաս նա կան` երաշ խա վո րե լով փոք րա մաս նու թյուն նե րի իրա վունք նե րը: 

Ցան կա նում ենք, որ Ֆրան սիան մեզ օգ նի, իսկ Մեծ Բրի տա նիան դրան 

չխոչըն դո տի: Մենք ու զում ենք, որ Ֆրան սիան մեզ հո վա նա վո րի, սա-

կայն՝ միայն սկզ բում և միայն այն քան ժա մա նակ, որ ան հրա ժեշտ կլի նի 

մեր երկ րի կա յաց մա նը՝ որ պես ինք նա վար ու ան կախ: Ոչ ավե լին»:

Չնա յած որոշ վե րա պա հում նե րին` Դաուդ Ամու նին հա ջող վեց 

հաս նել իր նպա տա կին: Գնա լու էին Փա րիզ՝ խորհր դակ ցե լու և իրենց 

առա ջար կը ներ կա յաց նե լու: Թո մա սը նա խընտ րեց մնալ Բեյ րու թում, 

իսկ Նյու մա նը հրա վիր վեց մաս նակ ցե լու խորհր դակ ցու թյա նը: Ամեն 

ինչ փոխ վե լու էր, սա կայն ոչինչ հեշտ չէր լի նե լու: Այդ չք նաղ եր կիրն 

ակնկա լում էր արյուն, քր տինք ու ար ցունք: Բաալ բե կի աստ ված նե րը 

չէին բա վա րար վում խոս տում նե րով: 
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21. ՍԱՐԱ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՄԱՐՏ, 1919թ.

 

1919 թվա կա նի փետր վա րին Սա րա Հա միլ տոնն ու Թո մաս Հար դինգն 

ամուս նա ցան: Եր կուսն էլ գի տեին, որ այդ ամուս նու թյու նը հիմնված չէ 

սի րո վրա, փո խա րե նը՝ հրա շա լի լու ծում էր: Ամե նա կար ևորն այն էր, որ 

Էթե լը եր ջա նիկ էր: Թո մա սը կար ծում էր, որ եր բեք չէր կա րո ղա նա լու 

մո ռա նալ Կա րո լի նին, սա կայն չէր ու զում, որ իր դուստրն առանց մոր 

մե ծա նար: Ինչ վե րա բե րում էր Սա րային, ապա նա գործ նա կան կին էր 

և չէր ցան կա նում պա ռա ված օրիորդ դառ նալ: 

Հար սա նի քը տո նե ցին մտե րիմ նե րի շր ջա նում: Մյուս կող մից Բեյ րու-

թում առ կա մթ նո լոր տին հա րիր չէին հան դի սու թյուն ներն ու տո նա կա-

տա րու թյուն նե րը. քա նի դեռ մար դիկ վե րա կանգ նում էին իրենց կյան քը, 

նա խընտ րե լի էր պահ պա նել զսպ վա ծու թյուն: Ապա գա ամու սին նե րը ող-

ջա խոհ գտն վե ցին ու հրա վի րե ցին միայն իրենց մեր ձա վոր նե րին: 

Թո մա սը շատ շու տով զար ման քով նկա տեց, որ իր նոր` ամուս նա կան 

կար գա վի ճա կում կյան քը լա վա նում է բո լոր առում նե րով: Սա րան լրջա-

միտ էր, զուսպ և խե լա ցի. առա քի նու թյուն ներ, որոնք Թո մա սը բարձր էր 

գնա հա տում: Ինչ -որ առու մով Սա րան նման էր Կա րո լի նին, բազ մա կող-

մա նի զար գա ցած ան ձնա վո րու թյուն էր, թեև նեղ մաս նա գի տաց մամբ 

եգիպ տա գետ էր: Արա բե րեն խո սում և գրում էր այն պես, ինչ պես լեզ վա-

կի րը, կա րող էր ցան կա ցած թե մայի շուրջ զրու ցել, թեև խու սա փում էր 

այն բա նից, որ հա վա քույթ նե րում իր վրա ու շադ րու թյուն սևե ռեն: 

Գն դա պետ Հա միլ տոնը հար սա նի քի օրը Թո մա սին ասաց. «Սա րան 

հրա շա լի աղ ջիկ է: Ձեզ հա մար իս կա կան գանձ եք գտել»: Նա դեռևս 

չգի տեր, թե ին չեր էր անե լու Սա րան՝ ամեն հարց դյու րին դարձ նե լու հա-

մար, իսկ Թո մա սին հար կա վոր էր իր կյան քը փո խել թե՛ բա նա կում, թե՛ 

առօ րյա կեն ցա ղում, հար կա վոր էր մո ռա նալ որոշ սո վո րու թյուն ներ ու 

հա վակ նու թյուն ներ: Գու ցե նա ար դեն վարժ վել էր մե նակ ապ րե լուն: 

Սա կայն այժմ այդ տա նը, որն ար դեն վճ ռա կա նո րեն իր օջախն էր հա-

մա րում, Էթե լի ու Սա րայի հետ լու ծե լով բո լոր խն դիր նե րը, ամեն բան 

լա վա նա լու էր: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան ցած տա րի նե րը կո րած չէին: Նա մեծ կեն սա-

փորձ էր ձեռք բե րել, շատ բա ներ էր ըմբռ նել՝ գի տակ ցե լով, որ ավե լի քան 

եր բեք իր բախ տը բե րել է: Ամե նա կար ևորն այն էր, որ նա ուղ ղա կիորեն 

էր յու րաց րել ֆրան սիացի նե րից ժա ռան գած իս կա պես վսեմ գա ղա-

փար նե րը՝ ազա տու թյու նը, հա վա սա րու թյունն ու եղ բայ րու թյու նը: Բո լո-
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րին գնա հա տում էր նույն կերպ ու հա մոզ ված էր, որ կյան քի ընթացքում 

ինչ -որ պա հի, ինչ -որ իրա վի ճա կում ամե նա հա սա րակ մար դը կամ ամե-

նաեր ևե լին կա րող է լի նել ամե նա վա տը կամ ամե նա լա վը: Օգտ վում էր 

մեծ առա վե լու թյու նից. այն քան գու մար ու ներ, որ հան գա մանք նե րից ոչ 

մի կա խում չու ներ, ու թեև պա տե րազմ էր, ու լոն դո նյան բոր սա յում կո-

րուստ նե րը վիթ խա րի էին, բայց նա պահ պա նում էր բա վա կա նին մեծ 

ժա ռան գու թյուն և ավե լի քան հու սա լի բան կային հա շիվ ներ:

Բեյ րու թում տի րում էր լա վա տե սա կան մթ նո լորտ, չնա յած պա տե-

րազ մը բնա կիչ նե րի մե ծա մաս նու թյա նը հասց րել էր գրե թե թշ վա ռու-

թյան: Բեյ րութ ցի նե րը ձեռ նե րեց մար դիկ էին, առաջ շարժ վե լու ըն դու-

նակ: Կա րո ղա նում էին ստեղ ծել, մի ջոց ներ հայ թայ թել չե ղած տե ղից, ու 

մի քա նի ամիս ան ց՝ օս մա նյան վար չա կազ մի հե ռա նա լուց հե տո, ամեն 

բան նկա տե լիորեն բա րե լավ վեց: Շատ հայեր էին հաս տատ վել Բեյ րու-

թում, որոնց հետ ևում էին իրենց ազ գա կան ներն ու բա րե կամ նե րը: Շա-

տերն էլ այդ տե ղից գնում էին Ֆրան սիա կամ Ամե րի կայի Միացյալ Նա-

հանգ ներ: 

Ինչ վե րա բե րում էր երկ րի ապա գա քա ղա քա կա նու թյա նը, ապա 

մա րոն նե րը հս տակ գի տակ ցում էին, որ պետք է նպաս տեն Լի բա նա նի 

այն առաջ խա ղաց մա նը, որը վե րահս կե լու են քրիս տո նյա նե րը, որ քան 

էլ Ֆայ սա լի կողմնակիցները փոր ձեին հա կա ռա կը հա մո զել: Այդ կար-

ծի քին էին ոչ միայն մա րոն նե րը, այլև ուղ ղա փառ հույ նե րը, թեև ավե լի 

երկ չոտ ձևով` նաև հայերն ու ասո րի-խալ դե րը: 

Գրե թե բո լոր սուն նի նե րը կողմ նա կից էին այն բա նին, որ էմիր Ֆայ-

սա լի՝ որ պես ինք նա կա լի գլ խա վո րու թյամբ հռ չակ վեր արա բա կան 

միացյալ պե տու թյուն՝ Դա մաս կոս մայ րա քա ղա քով: Ան կաս կած, իս լա-

մա կան Սահ մա նադ րու թյու նը հիմն վե լու էր Ղու րա նի վրա, ընդ որում՝ 

շա րիաթին նույն պես պետք է ան դրա դառ նային:

Թո մա սը մաս նակ ցեց որոշ հա վա քույթ նե րի, որոն ցում խո սում էին 

բա ցեիբաց: Նա իր առա քե լու թյու նը կա տա րում էր որ պես Մեծ Բրի տա-

նիայի դի տորդ, սա կայն նաև գոր ծըն թա ցի մաս նա կից էր, քա նի որ Լի-

բա նանն իր եր կիրն էր հա մա րում և մտա դիր չէր երբ ևէ Անգ լիա վե րա-

դառ նալ: Ցան կա նում էր բա վա րար ժա մա նակ գտ նել, որ պես զի պատ-

րաս տեր Բաալ բե կի վե րա բե րյալ իր աշ խա տու թյու նը՝ այն մե ծաց նե լով 

Պալ մի րայի ու այլ վայ րե րի նկա րագ րու թյամբ: Ան շուշտ, չէր էլ կա րող 

ձեռն պահ մնալ, հա մա կերպ վել, երբ ինչ -որ բան չէր ըն թա նում իր ու զած 

եղա նա կով, առանց իր մաս նակ ցու թյան: 

Իր վեր ջին տա րի նե րի մեծ մա սը Սա րան ան ց էր կաց րել Եգիպ տո-
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սում և լավ էր ըն կա լում ինչ պես արաբ նե րի, այն պես էլ լի բա նան ցի նե-

րի խառն վածքն ու բնա վո րու թյու նը: Ընդ որում՝ օս ման նե րի հե ռա նա լուց 

հե տո լի բա նան ցի ներն ու զում էին, որ իրենց կո չեն Բեյ րու թի բնա կիչ ներ: 

Նրանք շատ սերտ կա պեր չու նեին եգիպ տա ցի նե րի հետ, սա կայն Սա-

րան այն կար ծի քին էր, որ Կա հի րեի բնա կիչ ներն ու բեյ րութ ցի ներն իրար 

շատ են նման: Ի դեպ, Եգիպ տո սում էլ կա տար վում էր հա ման ման մի 

բան. հա սա րա կու թյան բարձր խա վե րը, որոնք վայե լում էին մտա վո րա-

կան նե րի ու զին վո րա կան նե րի աջակ ցու թյու նը, ցան կա նում էին ու նե նալ 

ան գլիացի նե րից ազատ Եգիպ տոս: Դա մաս կո սում խն դիրն այն էր, որ 

Հի ջա զի, Մե դի նայի և Մեք քայի արաբ նե րը գրե թե առն չու թյուն չու նեին 

սի րիացի նե րի, առա վել ևս՝ ծո վե զեր քի բնա կիչ նե րի հետ: Ասես եր կու 

տար բեր մշա կույթ ներ էին` միավոր ված բա ցա ռա պես կրո նով ու լեզ վով. 

Սի րիայում ամեն ինչ ավե լի բաց էր, ավե լի թույլ կապ ված իս լա մա կան 

ավան դույթ նե րի հետ, քան Արա բիայում: Կնոջ դերն էլ բո լո րո վին այլ էր, 

և նա օգտ վում էր իրեն ըն ձե ռված ազա տու թյուն նե րից: 

Բեյ րու թը մի քա ղաք էր, որը չէր ար տա ցո լում Լեռ նային Լի բա նա նի 

և ոչ էլ Բե կաայի հով տի կեն սա կեր պը: Այդ տեղ մար դիկ ան կաշ կանդ 

ար տա հայտ վում էին եվ րո պա կան, մա նա վանդ ֆրան սիական ոճով: 

Ֆրան սե րե նը գոր ծած վում էր ամե նու րեք և մա նա վանդ այն ժա մա նակ, 

երբ Լի բա նա նի՝ Մեծ Լի բա նա նի վե րա բե րյալ նոր գա ղա փար ներ էին 

ար ծար ծում:

Այդ ամե նը շատ էր նյար դայ նաց նում սուն նի նե րին, ով քեր հա մոզ-

ված էին, որ այն, ին չին ձգ տում էին իրենց բա րե կամ նե րը կամ թշ նա մի-

նե րը, մու սուլ մա նա կան աշ խար հի սր տում քրիս տո նեական պե տու թյուն 

հռ չա կելն էր: Դա ճիշտ չէր, քա նի որ լի բա նան ցի նե րի նպա տա կը ժա-

մա նա կա կից ու աշ խար հիկ հան րա պե տու թյուն ստեղ ծելն էր: Թերևս դա 

սոսկ մի երա զանք էր, որի հա մար, սա կայն, ար ժեր պայ քա րել:

Այդ ըն թաց քում էլ Փա րի զում մի մա սը մյու սի հետ վի ճա բա նում էր 

Օս մա նյան կայս րու թյան այն տա րած քի շուրջ, որի վրա, իրենց կար ծի-

քով, լիազո րու թյուն ու նի: Դա պայ մա նա վոր ված էր թե՛ պա տե րազ մում 

տա րած հաղ թա նա կով, թե՛ պատ մու թյամբ: Ընդ որում՝ Ֆրան սիայի պա-

րա գա յում երկ րորդ հան գա մանքն ավե լի ծան րակ շիռ էր: Անգ լիացի ներն 

էլ առաջ էին քա շում իրենց փաս տարկ նե րը. միայն Պա ղես տի նի ռազ-

մար շա վին մաս նակ ցել էին կես մի լիոնից ավե լի հա տուկ պատ րաստ-

ված զին ծա ռայող ներ: Կլե ման սոն, այդ դի տարկ մանն ի պա տաս խան, 

ասել է, որ եթե այդ զոր քը մարտն չեր հարկ եղած տե ղում, ապա պա տե-

րազմն ավե լի շուտ կա վարտ վեր:
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Ան կախ ֆրան սիացի նե րի բոյ կո տից` էմիր Ֆայ սա լին, այ նուա մե-

նայ նիվ, հա ջող վել էր մաս նակ ցել Փա րի զի խորհր դակ ցու թյա նը՝ փոր ձե-

լով պաշտ պա նել արաբ նե րի և իր դի նաս տիայի իրա վունք նե րը, որոնք, 

ըստ էու թյան, նույնն էին: Պատ մա կա նո րեն ո՞վ ավե լի շատ իրա վունք 

և ար ժա նիք ներ ու ներ կա ռա վա րե լու արաբ նե րին, քան Մեք քայի շե րի-

ֆը: Մի՞ թե այդ իրա վուն քը տր ված է այդ մի բուռ բեդ վին վա հա բինե րին, 

ով քեր իրենց ու զած ձևով փոր ձում են նվա ճել ողջ Հի ջա զը: Իբն Սաու դի 

տոհմն այդ օրե րին ոչ մի սպառ նա լիք չէր հա շե միթ նե րի հա մար, կամ 

այդ կար ծի քին էին Ֆայ սա լի կողմ նա կից նե րը: Այդ հար ցի շուրջ Թո մա-

սը Կա հի րեում խո սել էր Իբն Սաու դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի հետ, 

ով հա վաս տիաց րել էր, որ «վա հա բի» տեր մինն աղա վա ղում է իրա կա-

նու թյու նը: Բանն այն է, որ նրանք իրենց հա մա րում էին սա լա ֆիստ ներ, 

ով քեր ձգ տում էին գնալ առա ջին հա վա տա ցյալ նե րի ճա նա պար հով: 

Սա կայն առայժմ խո սակ ցու թյու նը պտտ վում էր միայն շե րիֆ Հու սեյնի 

ու նրա որ դու շուրջ: Նյու մանն էլ իր նա մակ նե րից մե կում գրել էր, որ 

ֆրան սիացի նե րը ոչինչ չէին ու զում լսել այդ էմի րի մա սին, ում միշտ որ-

պես վս տա հե լի ան ձ ուղեկ ցում էր բրիտանական հե տա խու զա կան ծա-

ռա յու թյուն նե րի սպա Թ. Հ. Լոու րեն սը՝ ար տա ռոց մի ան գլիացի:

Ի դեպ, երբ Ֆայ սալն իմա ցել էր Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նագ րի մա-

սին, չէր հա վա տա ցել լսա ծին: Նա հա վա տում էր այն հրա շա լի նա-

մակ նե րին, որոնք իր հայ րը` շե րի ֆը, պա հում էր Մե դի նայի իր պա լա-

տի մի զար դա տու փում ու երբ ուղ ևոր վում էր որ ևէ տեղ, դրանք հետն 

էր վերց նում՝ վրա նում պա հե լու հա մար: Սըր Հեն րի Մակ- Մա հո նը Մեծ 

Բրի տա նիայի անու նից նրանց խոս տա ցել էր ցան կա ցած ան հրա ժեշտ 

աջակ ցու թյուն, որ պես զի իրենց դի նաս տիան կա ռա վա րեր արաբ նե-

րին: Ֆայ սալն իրեն խաբ ված ու նսե մաց ված էր զգա ցել՝ իմա նա լով այդ 

հա մա ձայ նագ րի մա սին: Ազ գա կան նե րից մե կը նրան ասել էր, որ դրա 

պատ ճառն ան գլիացի նե րին հա վատ ըն ծայելն էր: 

Եվ քա նի որ ար դեն ոչ ոքի չէր կա րող վս տա հել, նա ան ձամբ էր 

ուղևոր վել Փա րիզ՝ մաս նակ ցե լու Խա ղա ղու թյան խորհր դակ ցու թյա նը: 

«Է միր Ֆայ սա լը շփո թա հար վի ճա կում է: Նա կար ծում էր, թե 

արաբ նե րը սա կար կե լու ամե նահ մուտ վար պետ ներն են, ու հան կարծ 

հայտնվել է պարս կա կան շու կայի մթ նո լոր տում, որ տեղ Լյոյդ Ջոր ջը 

Մո սու լը Կլե ման սոյին է տա լիս, իսկ փո խա րենն առա ջար կում է ըն դար-

ձա կել բրի տա նա կան ազ դե ցու թյան ոլոր տը՝ նե րա ռե լով Ադա նայի վի-

լայե թը, մինչ դեռ իտա լա ցի ներն էլ ջա նում են մի պա տառ պո կել Անա տո-

լիայից. այն քան ան հե թեթ բա ժա նում, որ կար ծես թուր քերն ան հե տա ցել 
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են աշ խար հի քար տե զից: Սա կայն ես պն դում եմ, որ նրանք դեռ այն-

տեղ են՝ ողջ և առողջ, ու սպա սում են պա տեհ առի թի՝ ցան կա ցած պա հի 

կրկին ի հայտ գա լու հա մար»,- գրել էր Նյու մա նը:

Թո մա սը նա մա կի այդ հատ վա ծը կար դում էր Հա լե պում՝ «Բա րոն» 

հյու րա նո ցում, ուր մեկ նել էր Ալեն բիի ցու ցու մով: Խո սեց հյու րա նո ցի տե-

րե րի` Մա լու մյան եղ բայր նե րի հետ. հայեր, որոնց թերևս Ջե մալ փա շայի 

հետ ու նե ցած իրենց քա ղա քա կան շփում նե րի շնոր հիվ հա ջող վել էր կեն-

դա նի մնալ ող բեր գա կան օրե րին: Եղ բայր նե րը Թո մա սին պատ մե ցին 

Հա լե պում ապ րած իրենց սար սափ նե րի մա սին. քա ղա քի հայ հա մայն քի 

ինն սուն տո կո սը բնաջնջ վել կամ տար հան վել էր ան հայտ ուղ ղու թյամբ: 

Այդ օրե րին լու րերն իրա րա մերժ էին: Հուն վա րի սկզբ նե րին Էն վեր բեյն 

ու Ջե մալ փա շան հե ռաց վե ցին օս մա նյան բա նա կից: Նոր կա ռա վա րու-

թյունն ըն դու նեց մի որո շում, ըստ որի՝ պետք է դա տա վա րու թյուն սկ սեին 

բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց դեմ: 

Այ դու հան դերձ, բո լորն էլ գի տեին, որ Անա տո լիայի տար բեր վայ րե րում 

շա րու նակ վում էին հայ հա մայնք նե րի նկատմամբ իրականացվող դա-

ժան ոճիր նե րը. Հա լե պում նույն պես վա խե նում էին մի նոր սպան դից:

Թո մա սը չէր կա րո ղա նում հա վա տալ այն ամե նին, ինչ նրան պատ-

մում էին: Չէ՞ որ ամե նու րեք ձեր բա կա լում ու մե ղադ րում էին հան ցա-

վոր նե րին: Այդ իրա վի ճակն ան հե թեթ էր: Ան գամ Կոս տանդ նու պոլ սում 

լույս տես նող «Yenigun» թուր քա կան թերթն էր հաս տա տում, որ երիտ-

թուր քե րի հա րյու րա վոր ան դամ ներ մե ղադր վում են որ պես պա տե րազ մի 

ոճ րա գործ ներ: 

Թո մա սը Բեյ րութ վե րա դար ձավ ընկճ ված սր տով. պա տե րազ մը դեռ 

չէր ավարտ վել, ու հա վա նա բար դեռ շատ ժա մա նակ կար առջ ևում:

Էթե լը նրան հարց րեց. 

- Քեզ ի՞նչ է պա տա հել, հայ րի՛կ: Ին չո՞ւ ես այդ քան տխուր:

Դեռ շատ վաղ էր նրան այդ ամե նը բա ցատ րե լը, սա կայն մտա ծեց, 

որ ամեն դեպ քում Էթե լը խո րա թա փանց է ու զգա յու նակ: 

Այդ տեղ` Բեյ րու թում, ձմ ռան ար ևը նուրբ էր ու դու րե կան, ծո վը շո ղում 

էր ար ծա թյա սկու տե ղի պես, իսկ սպի տակ լեռ նե րը` ուր վագծ վում վառ 

կա պույ տի մեջ: Առայժմ գո նե դրան ոչ ոք չէր կա րող տի րա նալ: Թո մա-

սը չէր կա րող իմա նալ, թե գա լիքն ինչ էր մա տու ցե լու այդ սքան չե լի ու 

ողբեր գա կան երկ րին: 
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22. ԵՐ ԿԻՐ ԲՈ ԼՈ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ 
ԱՊ ՐԻԼ - ՕԳՈՍ ՏՈՍ, 1919թ.

Բեյ րութն արա գո րեն վե րա կանգն վում էր: Ֆրան սիական ժա մա նա-

կա վոր զին վո րա կան վար չու թյու նը քրիս տո նյա մա րոն նե րի սր տով էր: 

Պատ րիար քը Ֆրան սիայի օգ տին ան վա րան հայ տա րա րու թյուն ներ էր 

անում, իսկ սուն նի ներն իրենց հեր թին ոչ միայն մզ կիթ նե րում էին պա-

հան ջում արա բա կան իս լա մա կան ղե կա վա րում: Այդ ըն թաց քում Ֆայ-

սա լը Դա մաս կո սում գոր ծի է դնում իր բո լոր ծա նո թու թյուն նե րը` խոս-

տա նա լով բարձր վար ձատր վող պաշ տոն ներ, երբ դառ նա Սի րիայի 

թա գա վոր. մի բան, որում դույզն -ի նչ կաս կած չու ներ: Սա կայն դա 

պարզ կդառ նար Փա րի զում ան ցկաց վող խորհր դակ ցու թյուն նե րից և 

հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րե րի ստո րագ րու մից հե տո: Ընդ որում՝ 

Սևրում որոշվելու էր այն երկր նե րի ապա գան, որոնք ազա տագր վել էին 

Օս մանյան կայս րու թյան փլուզ ման ար դյուն քում, սա կայն մինչ այդ դեռ 

շատ ամիս ներ կային: 

Այդ ժա մա նակ Ֆայ սա լը դեռևս հույ սեր էր փայ փա յում բրի տա նա-

ցի նե րի աջակ ցու թյան հետ: Նա իրա դար ձու թյուն նե րից առաջ էր ընկ-

նում: Հա շե միթ նե րի դրո շը ծա ծան վում էր հա սա րա կա կան բո լոր շեն քե-

րի վրա, ու սկ սե ցին էմի րի դի ման կա րով թռու ցիկ ներ տա րա ծել ոչ միայն 

Դա մաս կո սում, այլև Սի րիայի ու Լեռ նային Լի բա նա նի բո լոր քա ղաք-

նե րում ու գյու ղե րում: Այդ թռու ցիկ ներն ան գամ փակց նում էին Երու սա-

ղե մի որոշ թա ղա մա սե րի շեն քե րի պա տե րին. բրի տա նա կան հրա մա նա-

տա րու թյու նը հրա մայեց ան մի ջա պես վե րաց նել դրանք: 

Թո մա սը շա րու նա կում էր մնալ Ալենբիի են թա կա յու թյան ներ քո՝ 

Գլխա վոր շտա բին կից հե տա խու զու թյան գն դա պե տի իր պաշ տո նում: 

Ինչ խոսք, Բեյ րու թում` իր օջա խում, պաշ տո նա վա րե լը նրան ըն ձե ռում 

էր հանգս տի որոշ պա հեր, որոնք նա փոր ձում էր կի սել իր ըն տա նի քի 

հետ: Նա այդ ժա մա նակ հաս կա ցավ այն, ինչ իտա լա ցի ներն ու կիպ րոս-

ցի ներն ան վա նում էին «il dolce far niente»47: Կյան քում առա ջին ան գամ 

նրան հար կա վոր չէր որ ևէ բան անել, որ պես զի իր շուր ջը թևա ծեր եր ջան-

կու թյու նը: Թվում էր, թե Սա րան նույն պես այդ զգա ցո ղու թյունն ու ներ, 

քա նի որ սկզբ նա պես նպա տա կա հար մար ամուս նու թյու նը վե րած վում 

էր եթե ոչ սի րո, ապա, այո՛, սր տա ռուչ ու գրե թե կա տա րյալ միու թյան: 

Նա խա ղաղ ու սի րա ռատ կին էր և լրաց նում էր այն, ինչ պա կա սում էր 

Թո մա սին: Էթելն էլ չէր կա րո տում Կա հի րեի իր ըն կե րու հի նե րին: Ամեն 

ինչ լավ էր:

47 «Քաղցր անգործություն»:
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Նյու մա նը Բեյ րութ վե րա դար ձավ մի ամե րի կա ցու` Զակ Գրեյվ սի 

հետ, ով իր կյան քում ին չով ասես չէր զբաղ վել: Նա մո տա վո րա պես հի-

սուն տա րե կան էր ու վեր ջին տա րի նե րին Երու սա ղե մում որ պես բո ղո-

քա կան քա հա նա էր աշ խա տել: 

Երբ Թո մա սը նրան այդ մա սին հարց րեց, Գրեյվ սը ժպ տաց:

- Լավ,- առանց ոգ ևո րու թյան խոս տո վա նեց, որ քա հա նայի քո ղի ներ-

քո հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծա կալ է եղել, աշ խա տել է 

հյու սի սա մե րի կյան կա ռա վա րու թյան հա մար՝ ան հրա ժեշտ տե ղե կատ-

վու թյուն փո խան ցե լով: 

- Ու զում եք ասել, որ բո ղո քա կան մե ծա թիվ քա հա նա նե րից շա տե րը 

գոր ծա կալ նե՞ր են:

- Ինչ -որ տո կոս,- ավե լաց րեց ժպ տա լով,- թերևս հինգ տո կո սը: Մնա-

ցած նե րը հա վա տում են իրենց գոր ծին:

Գրեյվսն այլևս ոչինչ չէր ու զում իմա նալ ան ցած-գ նա ցած բա նե րից, 

սա կայն խո սեց այն մա սին, որ նա խա գահ Վիլ սոնն ու նրա կա ռա վա-

րու թյու նը հե տաքրք րու թյուն են ցու ցա բե րում ոչ միայն Սուրբ վայ րե րի, 

այլ ավե լի շատ նավ թի նկատ մամբ, ինչ պես նաև Բեյ րու թի, որը ռազ մա-

վա րա կան տե սան կյու նից հար մար էր Ար ևե լյան Մի ջերկ րա կա նի ընդ-

հա րում նե րը վե րահս կե լու առու մով: Եթե հինգ հա րյուր մղոն շա ռա վի ղով 

շր ջա նա գիծ գծ վի Բեյ րու թի շուրջ, ապա այն կնե րա ռի Կոս տանդնու-

պո լի սը, Կա հի րեն, Դա մաս կո սը, Երու սա ղե մը և Բաղ դա դը: Ահա թե ին-

չու Ֆրան սիայի ու մա րոն նե րի տե սա կետ նե րը հա մա հունչ էին նրանց 

ծրագ րե րին: Դա նույնն էր, ինչ իս լա մի սր տում նի զակ խրե լը: 

Այդ մար դը ցի նիկ էր: Նրա հա մար միև նույնն էր թե՛ Երու սա ղե մում 

Ավե տա րան, թե՛ Մեք քա յում շա րիաթ քա րո զե լը. նա պար զա պես կա տա-

րում էր իր աշ խա տան քը: Նյու մա նը նրան բե րել էր, որ պես զի հաս կաց-

ներ, թե ինչ է կա տար վում Փա րի զի Խա ղա ղու թյան խորհր դակ ցու թյան 

կու լիս նե րի հետ ևում, որ տեղ ծն վե լու էր նոր աշ խար հըն կա լու մը: Խոսքն 

«ահեղ մար տի» մա սին էր, թե ում է հաս նե լու մեծ բա ժի նը: Մեծ Բրի տա-

նիան ցան կա նում էր վե րահս կել Պա ղես տի նը, Եգիպ տո սը, Հի ջազն ու 

Մի ջա գետ քը, Մի ջերկ րա կա նը, Հնդ կաս տան տա նող ու ղին և, ան շուշտ, 

նավ թը. որ քան շատ, այն քան ավե լի լավ: Իր շա հե րով էլ պայ մա նա վոր-

ված՝ Ֆրան սիան չէր պատ րաստ վում զի ջում նե րի գնալ ո՛չ Լի բա նա նի 

և ո՛չ էլ Սի րիայի առումով: Ար դեն նրա տի րա պե տու թյան ներ քո էին Ալ-

ժի րը, Մա րոկ կոն, Թու նի սը: Բրի տա նա ցի ներն ու զում էին մոր թին, իսկ 

Ֆրան սիան` արա բա կան աշ խար հի սիր տը: Ինչ վե րա բե րում էր ամե-

րի կա ցի նե րին, ապա Վուդ րո Վիլ սո նը ցան կա նում էր աշ խար հին ցույց 
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տալ իր ան կողմ նա կալ ու ան շա հախն դիր դեմ քը: Նրա վա րած քա ղա-

քա կա նու թյու նը հիաս թա փեց նում էր բո լո րին` հայե րին, քր դե րին, արաբ-

նե րին ու թուր քե րին: Ընդ որում՝ թուր քե րը, հաս կա նա լով հաղ թա նա կած 

տե րու թյուն նե րի դիր քո րո շու մն իրենց հան դեպ, զղ ջում էին, որ չէին մա-

հա ցել կռ վի դաշ տում՝ աջ ու ձախ սպա նե լով:

Թո մասն ամեն օր շր ջում էր Բեյ րու թով` շո շա փե լով մթ նո լոր տը: Քա-

ղաքն աճում էր մեծ արա գու թյամբ: Նրան հրա վի րե ցին մի հա վա քույ թի, 

որին մաս նակ ցում էին ոչ միայն ծո վե զեր քի, այլև Լեռ նային Լի բա նա նի 

հայտ նի գոր ծա րար ներ, ան վա նի մար դիկ, քա ղա քա կան ու կրո նա կան 

գոր ծիչ ներ: Դա քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան առա ջին իս կա-

կան իրա դար ձու թյունն էր: Այն տեղ նա լսեց Ջե մայել, Կաս սեմ, Չե հաբ 

և Ջումբ լաթ եղ բայր նե րի մա սին: Ար դեն գի տեր Նա գիբ Ազու րիին՝ այն 

մա րո նին, ով մաս նակ ցել էր «Լի բա նա նյան զար թոն քի» հիմ նադր մա-

նը, ինչ պես նաև Ղա րայլա հին և Ռա բա թին: Նա ող ջու նեց պատ րիարք 

Էլիաս Հոայե կին, ում հետ տա րի ներ առաջ ծա նո թա ցել էր լե ռան վրա 

գտն վող մե նաս տա նում, Նա քա դին, Աբու էլ-Լա մահ ըն տա նի քի ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րին: 

Ա յուբ Թա բիթն այդ ժո ղո վի պա տաս խա նա տու կազ մա կեր պիչն էր ու 

նա խա գա հու թյան սե ղա նի շուրջ նս տել էր Ալ բերտ Ժ. Սուր սոե կի` ուղ-

ղա փառ հույ նի, Շառլ Դե բբայի հետ, ով ան խոնջ շա րու նա կում էր հրա-

տա րա կել «Բեյ րու թի ազա տու թյու նը» և միշտ ասում էր. «Ա զա տու թյունն 

այն պի սի ձգ տում է, որին եր բեք հնա րա վոր չէ հաս նել»: Նրանց կող քին 

էր նաև Ռիզկալլահ Իրկաշին, ով միշտ ըն կե րակ ցում էր նրանց` փոր ձե-

լով ամեն ինչ վե րահս կել: 

Վեր ջին պա հին հայտն վեց Ամին Կազ ման` իր հետ բե րե լով դրուզ 

Արս լան եղ բայր նե րին: Թատ րո նի սրա հը լեփ-լե ցուն էր, և այդ բազ-

մու թյան մեջ, բնա կա նա բար, կային մար դիկ, որոնց Թո մա սը ծա նոթ 

չէր կամ պար զա պես ինքն էր այդ պես կար ծում: Հան կարծ նրա դի մաց 

կանգ նեց Ժո զեֆ Տա նու կին ու նրան գր կեց եր կար տա րի ներ չտե սած 

ազ գա կա նի պես:

- Ես ար դեն գի տեմ, որ Դուք հի մա լի բա նան ցի եք: Չէ՞ որ Ձեզ ասել 

էի… Այս հո ղի կա խար դան քից է: Այն քա՜ն ու րախ եմ Ձեզ տես նե լու հա-

մար: Ձեր մա սին շատ լավ բա ներ եմ լսել:

Ծխա խո տի ծխի թանձր ամ պի մի ջից հն չեց Ռա ֆի ալ -Ա զամի ձայ նը: 

Սպա սո ղա կան լռու թյուն տի րեց: Հա վաք ված նե րը վա ղուց էին սպա սում 

այդ ելույ թին. ժո ղո վը կա րող էր կար ևոր հետ ևանք ներ ու նե նալ այդ տա-



327–      –

րա ծաշր ջա նի և իրենց երա զած երկ րի հա մար: 

- Իմ սի րե լի՛ բա րե կամ ներ,- ալ -Ա զամն ու ներ խռ պոտ և թավ ձայն, 

և ինչ պես չար լե զու ներն էին ասում, խո սում էր ան գամ քնած ժա մա-

նակ, բա ցի դրա նից՝ նաև մո լի ծխող էր,- ձե զա նից շա տե րին ես ճա նա չել 

եմ ողջ կյան քում: Իմ ծն վե լու տար վա նից՝ 1861 թվա կա նից՝ հի սու նի նը 

տա րի ի վեր, գոր ծի է դր վել Մու թասա ռե ֆի ռե ժի մը: Հայրս վե րապ րել 

է դրուզ նե րի ու մա րոն նե րի միջև ծա գած դժ նի ընդ հա րում նե րը, այ նու-

հետև՝ Նա պո լեոն եր րոր դի զոր քե րի մուտ քը` «Լևան տի ֆրան սիացի նե-

րին» պաշտ պա նե լու հա մար: Ին չեր ասես, որ չտե սանք այս սքան չե լի 

երկ րում, սա կայն այն չեմ փո խի ոչ մի այլ երկ րով: Հի մա թուր քերն ու ժի 

ճնշ մամբ հե ռա ցել են, այլևս չկան, ոչ էլ հետ կգան: (Դահ լի ճով մեկ տա-

րած վեց Ռա ֆի ալ -Ա զա մի խոս քե րին հա վա նու թյուն տա լու աղմ կա լի ող-

ջույ նը:) Եր բեք չեն վե րա դառ նա: 

 Մի պահ լռու թյուն տի րեց, որից հե տո բա նա խո սը շա րու նա կեց.

- Գի տեմ, թե հի մա ինչ եք մտա ծում: Գի տեմ: Ասել կու զի, որ մենք հի-

մա ազա՞տ ենք: Ո՛չ, սի րե լի՛ բա րե կամ ներս, ցա վում եմ, որ նո րեն պետք 

է ձեզ երկն քից վար իջեց նեմ: Դուք` մու սուլ ման ներդ, կու զե նայիք հի մա 

Բու րա կի48 մեջ քին նս տած լի նել, իսկ քրիս տո նյա ներդ ձեռ քե րով էիք ու-

զում դիպ չել երկն քին, դրուզ ներդ` մի ձեռ քով դիպ չել Բու րա կի մեջ քին, 

մյու սով` երկն քին: (Մի քա նի զրն գուն քր քիջ ներ վե րաց րին դահ լի ճում 

տի րող ճն շող մթ նո լոր տը:) Այո՛, սի րե լի՛ բա րե կամ ներս, իրա կա նու թյունն 

ամե նա կար ևորն է: Կո շիկ նե րիս վրայի փո շին Լի բա նա նի հողն է ու շատ 

ավե լի իրա կան է, քան մեր մտ քի փայ լա տա կում ներն են: Ու զում եմ ձեզ 

այդ մա սին ասել, քա նի որ վեր ջերս էմի րի մա սին խո սում են այն պես, 

կար ծես նա անա պա տի վրա վեր ևից թափ վող մա նա նա լի նի: Այս օր վան 

ես ամիս ներ շա րու նակ եմ սպա սել, հաղ թա հա րել ենք սո վը, վեր ջում… 
ստիպ ված կե րանք կատ վին: Ոչ ոքի չա սեք. կինս ինձ կս պա նի: 

Թո մա սը ժպ տաց: Ծա նոթ էր Ռա ֆիի խայ թող հու մո րին, բայց նրա 

խոս քում նկա տում էր հեգ նան քը վե րաց նե լու ձգ տում, որ պես զի ներ կա-

նե րին ավե լի մատ չե լի ներ կա յաց ներ այն մար տահ րա վե րը, որ նրանց 

սպա սում էր առջ ևում: 

- Լավ, հան գի՛ստ մնա ցեք: Ես ձեզ ճա ռով չեմ հոգ նեց նի: Դա կթող նեմ 

իմ լավ բա րե կա մին` Դաուդ Ամու նին: Շնոր հա կա լու թյուն բո լո րին: 

Մի աղմ կա լի ծա փա հա րու թյուն եզ րա փա կեց Ռա ֆիի ելույ թը: Նա 

կա տա րել էր ամե նադժ վա րի նը. ներ կա նե րի մե ծա մաս նու թյա նը տրա-

մադ րել էր լսե լուն: Բեյ րու թում դա հար գան քի ար ժա նի բան էր: 

48 Բուրակն այն ձին է, որը Մարգարեին Մեքքայից տարել է Երուսաղեմ և հետ բերել:
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Դաուդ Ամու նը ոչ միայն ներ կա յաց նում էր պատ րիարք Հոայե կին, 

այլև այդ ժա մա նակ Բեյ րու թի ու ծո վե զեր քի կա ռա վա րիչն էր. մի մարդ, 

ում ծայ րա հեղ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ընտ րել էին թուր քե րը, 

անգլիացի ներն ու ֆրան սիացի նե րը: Նա չու ներ Ռա ֆիի հու մո րի զգա-

ցու մը, բայց վայե լում էր բո լո րի հար գան քը: Ոչ ոք չէր հա մար ձակ վի վի-

ճար կել նրա հե ղի նա կու թյու նը, ու բա ցար ձակ լռու թյան մեջ բո լո րը սկ սե-

ցին լսել նրան: Քաջ ծա նոթ էին նրա պահ ված քին:

- Բա րե կամ նե՛ր… Եվ թշ նա մի նե՛ր: Աստ ված ողոր մած է: Նրանք, ով-

քեր ներ կա են, և նրանք, ով քեր չեն կա րո ղա ցել կամ չեն ցան կա ցել գալ 

այս տեղ, բո լո րը հա մա ձայն են այս դիր քո րոշ ման հետ: Ռա ֆին, ինչ պես 

միշտ, իրա վա ցի է. թուր քե րը գո նե այս տեղ չեն վե րա դառ նա: Լեռ նային 

Լի բա նա նում նրանք եր կար ժա մա նակ որ պես «հ րա վի րյալ ներ» էին, 

իսկ Լի բա նա նի ծո վե զեր քում` ոչ այն քան սիր ված: Հի մա պետք է քն նար-

կենք, թե ինչ ենք ու զում լի նել ապա գա յում: Դա մաս կո սի մի նա հա՞նգ… 
Սպա սե՛ք, սպա սե՛ք: Ո՛չ: Դա ոչ էլ իմ սր տով է: Էմի րը մեծ մարդ է, մեծ 

արաբ ու մեծ հայ րե նա սեր, սա կայն ես չեմ ու զում Կոս տանդ նու պո լի սը 

փո խել Դա մաս կո սով: Մենք ցան կա նում ենք ու նե նալ վար չա կան կենտ-

րոն ոչ թե Դա մաս կո սում, այլ այս տեղ` Բեյ րու թում: Երա զանք, որի մա-

սին տա րի ներ շա րու նակ խո սել ենք շշու կով, իսկ վեր ջերս` ճչա լով: Մեծ 

Լի բա նա՛ն... Մե՛ր Լի բա նա նը...

 Բուռն ծա փա հա րու թյու նը հա տուկ ընդ գծեց Ամու նի խոս քե րը: Որոշ 

մար դիկ, սա կայն, իրենց զուսպ պա հե ցին: Նրան ցից ոմանք էմիր Ֆայ-

սա լի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին, որոնց հա տուկ հրա հանգ ված էր, որ հան-

դուր ժեն ցան կա ցած հան դի մա նանք. դա որ քան էլ տհաճ լի ներ, նրանք 

պետք է իրենց ոգ ևոր ված ցույց տային:

- Այո՛, սի րե լի՛ բա րե կամ ներ, ձե զա նից շա տերն ինձ հա մար ավե լին 

են, քան բա րե կա մը: Ձեզ ճա նա չել եմ իմ ողջ կյան քում, միասին կա տա-

րել ենք հար սա նիք ներ, կնունք ներ, թլ փա տու թյուն ներ, նշել տա րե դար-

ձեր, մաս նակ ցել պա տա րագ նե րի, մզ կիթ նե րում լսել քա րոզ ներ, իսկ թա-

ղում նե րին` ճա ռեր: Մենք չա փա զանց լավ ենք մի մյանց ճա նա չում, գու-

ցե և ո՞չ,- Ամու նը սկ սեց մատ նա ցույց անել շա տե րին,- Քե՞զ… Քե՞զ… 

Քե՞զ… Դո՛ւ, դո՛ւ, դո՛ւ, դո՛ւ նույն պես, նա՛: Այո՛, բո լո րի՛ն: Դե՛ ինչ, Բեյ-

րու թը շատ է մե ծա ցել, սա կայն դեռ գի տենք մի մյանց: Իհար կե՝ ոչ բո լո-

րին: Ա՜հ, ինչ վրի պում... Մի լավ նո րու թյուն ու նեմ: Կպատ մեմ ձեզ: Այո՛, 

այո՛, այո՛… Բժիշկ Հա գոպ Բո ղո սյանն ու նրա ըն տա նի քը հայտնվել են: 

Նրանք ողջ են: Իս կա կան հրա՜շք... Այս տեղ մտ նե լուց մի քա նի րո պե 

առաջ եմ իմա ցել: 
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Թո մաս Հար դին գը հուզվեց: Բո ղո սյա՜ն... Բո լո րը նրան մե ռած էին 

հա մա րում: Թուր քիայում հա րյուր հա զա րա վոր հայեր են սպան վել, իսկ 

Բո ղո սյա նին հա ջող վել էր կեն դա նի մնալ ու փր կել իր ըն տա նի քը: Իս կա-

կան հրաշք էր: 

Սա կայն այդ նո րու թյամբ Դաուդ Ամու նը չէր ու զում հա վաք ված նե րի 

ու շադ րու թյու նը շե ղել գլ խա վո րից: 

- Լավ, հրա շա լի է: Շու տով կկա րո ղա նանք ող ջու նել նրան: Ձեզ ասում 

էի, որ չենք ու զում, որ մեզ կա ռա վա րեն Դա մաս կո սից, ո՛չ էլ՝ Լոն դո նից, 

ո՛չ էլ՝ ան գամ Փա րի զից: Թեև այս վեր ջին դեպ քում թույլ կտայինք, որ 

նրանք մեզ ձեռք մեկ նեն… Ինք ներս ենք ցան կա նում այս տե ղից` Բեյ րու-

թից, կա ռա վա րել մեր կյան քը, մեր ճա կա տա գի րը: Երբ որ ևէ մե կը գա և 

մեզ առա ջար կի, թե «Ա վե լի լավ կլի ներ, որ…», նրան կպա տաս խա նեք, 

որ ցան կա նում ենք ու նե նալ մի մեծ Լի բա նան: Այո՛, բնա կա նա բար Բե-

կաայի հո վի տով... Մի կեն սու նակ, ինք նա վար Լի բա նան, որ տեղ բո լորս 

մեր տե ղը գտ նենք, հար գենք մի մյանց, որ տեղ ոչ ոք ավե լորդ չլի նի: Մի 

կիրթ, ու սյալ, ժա մա նա կա կից Լի բա նան... Սա է այն Մեծ Լի բա նա նը, որ 

պետք է երա զենք ու հասց նենք իրա գոր ծել Աստ ծո օգ նու թյամբ: Նախ-

քան այդ Լի բա նա նի ծն վելն այն ար դեն ու նի թշ նա մի ներ: Այս գա ղա-

փա րը Դա մաս կո սում հա վա նու թյան չի ար ժա նա նա: Բազ մակ րոն հա-

սա րա կությո՞ւն… Սա չի կա րող կեն սու նակ լի նել: Առա ջա վոր ու ժա մա-

նա կա կից հա սա րա կությո՞ւն… Մեծ Սի րիայի ներ սո՞ւմ… Ո՛չ: Հար գում 

ենք սի րիացի նե րին որ պես եղ բայր նե րի, բա րե կամ նե րի ու հար ևան նե րի, 

սա կայն նրանք թող այն տեղ լի նեն, մենք` այս տեղ. ամեն մե կը՝ իր տա նը, 

իսկ Աստ ված` յու րա քան չյու րիս տա նը: Հա մա ձա՞յն եք:

Դաուդ Ամու նին բուռն ծա փա հա րու թյուն նե րի ար ժա նաց րին: Միայն 

Ֆայ սա լի կողմնակիցներն այդ մի ջո ցին բար կա ցած հե ռա ցան դահ լի-

ճից: Բրի տա նա ցի նե րը նրանց խա բել էին, իսկ ֆրան սիացի նե րի մո դելն 

ու րիշ էր, մա րոն ներն էլ իրենց հեր թին գցում էին այն պի սի պե տու թյան 

հիմ քեր, որը բա վա կա նին տար բեր էր Ֆայ սա լի երա զած պե տու թյու նից:

Երբ ժո ղովն ավարտ վեց, Թո մաս Հար դին գը դուրս եկավ Այուբ Թա-

բի թի հետ: Արագ քայ լե րով նրանք ուղղ վե ցին Բո ղո սյան նե րի տուն, 

գնում էին լուռ ու մունջ: Բժիշկ Թա բի թի գլ խում միտք ծա գեց: 

- Նրանք հաս տատ հի վան դա նո ցում են: Ին չո՞ւ միան գա մից չգ նանք 

այն տեղ: 

Ու րիշ ոչինչ չա սա ցին: Արա գա քայլ, գրե թե վա զե լով գնա ցին: Երբ 

հա սան, բախ վե ցին Արիս տո տե լես Պա պա պու լո սի` հի վան դա նո ցի տնօ-

րե նի հետ: 
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- Բժի՛շկ Թա բիթ, պա րո՛ն Հար դինգ, գի տե՞ք նո րու թյու նը: Ու րեմն՝ 

այո՛, ահա այս տեղ են Բո ղո սյան նե րը, չգի տեմ, թե ինչ պես են տեղ հա-

սել, սա կայն եր բեմն հա վա տը սա րեր է շուռ տա լիս: Նրանց վի ճա կը 

ծանր է: Կի նը, չգի տեմ, կդի մա նա՞ արդյոք: Զա վակ նե րը ջա հել են, բայց 

շատ են տանջ վել: Ինչ վե րա բե րում է բժիշկ Բո ղո սյա նին, ապա այդ 

մարդն ար տա սո վոր է: Կշ ռում է իր նախ կին քա շի կե սը, սա կայն մնում է 

այն կար ծի քին, որ բո լո րով լի նե լու ենք առաջ վա պես: Իմ ողջ կյան քում 

նման բան չեմ տե սել: 

Նրանք վա զե ցին դե պի այն տեղ, որ տեղ գտն վում էին ծանր ու ան-

հույս հի վանդ նե րի սե նյակ նե րը: Երեք կա նայք ու տղան գտն վում էին 

մե կում, Բո ղո սյա նը՝ հա րա կից սե նյա կում:

Ն րան տես նե լով՝ զար մա ցան. ահա վոր նի հար էր, աչ քե րը՝ կարմ րած, 

գրե թե անա տամ, մաշ կը՝ ար ևա հար ված և խո ցե րով ու այր վածք նե րով 

պատ ված: Զն նում էր իր բա րե կամ նե րին, իսկ այ տե րով առատ ար ցունք 

էր հո սում: Նրանք էլ էին հուզ ված, չգի տեին՝ ինչ ասեին: Բո ղո սյա նը 

խզեց լռու թյու նը. ձայնն էլ ծե րու նա կան էր ու թույլ, շն չում էր դժ վա րու-

թյամբ: 

- Ու րախ եմ, որ կր կին Բեյ րու թում եմ… Չեք պատ կե րաց նի, թե ձեզ 

տես նե լով՝ ինչ եմ զգում: Հի մա մեզ միայն ան հրա ժեշտ է հանգս տա նալ, 

ու մի քա նի օր ան ց ձեզ կպատ մեմ մեր գլ խին եկա ծը: Աստ ված մեզ օգ-

նեց: 

Ու րիշ ոչինչ չա սաց: Չէր էլ կա րող, ու ժաս պառ փա կեց աչ քե րը, միայն 

ցան կա նում էր քնել: Սե նյա կից դուրս եկան սաս տիկ հուզ ված: Բժիշկ 

Պա պա պու լոսն ասաց.

- Մենք հրաշ քի ակա նա տես ներ ենք: 

Ն րանք լռե լյայն իջան դե պի նա վա հան գիստ: Մուդ րո սում դաշ նա-

կից նե րի ու Թուր քիայի միջև ստո րագր վել էր զի նա դա դա րի պայ մա նա-

գի րը, ար դեն մի քա նի ամիս էր, ինչ շա րու նակ վում էր Խա ղա ղու թյան 

կոն ֆե րան սը, հա մաշ խար հային առաջ նորդ նե րը թա տե րա կան ճա ռեր 

էին ար տա սա նում խա ղա ղու թյան, առա ջա դի մու թյան ու ապա գայի մա-

սին: Սա կայն դա ժան ճշ մար տու թյունն այն էր, որ Անա տո լիայի մեծ մա-

սում դեռ շա րու նակ վում էր հայե րի սպան դը: Այդ՝ Անա տո լիայի հե ռա-

վոր բնա կա վայ րե րում տե ղի ու նե ցող նոր կո տո րած նե րի մա սին նրանց 

հայտ նեց բժիշկ Պա պա պու լո սը: 

- Սրա վեր ջը չի եր ևում,- զայ րա ցած ասաց Թո մա սը: Բեյ րութ հաս նող 

տե ղե կատ վու թյու նը բա վա կա նին իրա րա մերժ էր: Մի կող մից թվում էր, 

թե թուր քա կան դա տա կան ատյան նե րն ար դա րու թյան կողմն էին: Այդ 
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առու մով նրանց վրա ահ ռե լի ճն շում էին գոր ծադ րում Ֆրան սիան ու Մեծ 

Բրի տա նիան: Ինչ պե՞ս են նրանք ապա ցու ցե լու, որ հաղ թել են պա տե-

րազ մում, եթե երիտ թուրք ոճ րա գործ նե րը և «Իթ թի հադն» ազա տու թյան 

մեջ էին: Մի քա նի ամե նա մեծ պա տաս խա նա տու նե րը, որոնց թվում՝ սրի-

կա եռյա կը, փա խել էին Բեռ լին, որ տեղ նրանց պաշտ պա նում էին ու նոր 

փաս տաթղ թեր տա լիս: Այդ մա սին բո լորն էին խո սում: Գեր մա նա կան 

բա նա կի բարձ րաս տի ճան հրա մա նա տա րու թյունն ուղ ղա կիորեն ներ-

քաշ ված էր կո տո րած նե րի գոր ծըն թա ցում, եր բեմն էլ՝ ոչ ուղ ղա կիորեն 

կամ ձեռն պահ մնա լով, ու նրանց չէին հու զում հա սա րա կա կան կար ծիք-

նե րը:

Բեռ լի նը դար ձել էր պա տե րազ մի ոճ րա գործ նե րի ապաս տա րան, ու 

շատ դժ վար էր լի նե լու նրանց այն տե ղից հա նե լը: 

Երբ նրանք զբոս նում էին նա վա հանգս տի նա վա մա տույ ցով, այդ 

ամե նի մա սին բժիշկ Թա բի թը պատ մում էր Թո մա սին: Օրը պայ ծառ էր 

ու ար ևոտ, ճայե րը, ծու լո րեն թռ չե լով, մի կերպ հե ռա նում էին շարժիչային 

նա վակ նե րից, որոնք կա յա նած էին և շար ված՝ նա րինջ բեռ նելու կամ 

ցո րեն բեռ նա թա փելու համար: Ծովն էլ ողորկ էր ու շո ղար ձակ: Պա տե-

րա՞զմ… Ի՞նչ պա տե րազմ… Դա շատ մարդ կանց հա մար մնա ցել էր 

հետ ևում: Թուր քե րը ժխ տում էին կա տար վա ծը, իսկ մար դիկ կաս կա ծում 

էին: Զո հերն այլևս չէին կա րող պաշտ պան վել, իսկ գրե թե բո լոր ոճ րա-

գործ ներն ազա տու թյան մեջ էին: 

- Սա խայ տա ռա կու թյուն է: Դուք և ես ու շատ-շա տե րը նույն պես գի-

տեն տե ղի ու նե ցա ծի մա սին, բայց կգա մի պահ, երբ բո լորն էլ կսկ սեն 

կաս կա ծել: Ով քեր ձգ տում են դա հիճ դառ նալ, հի մա գի տեն դրա եղա-

նա կը. ժխ տել, միշտ ժխ տել: Մե՞նք… Մենք ոչինչ չգի տենք, ոչինչ չենք 

արել, այն տեղ չենք եղել: Իսկ զո հե՞ րը… Հայե՞ րը… Որ տե՞ղ են հայե-

րը…,- Թա բի թը տա քա ցած ձեռ քերն էր շար ժում. դժ վար էր այդ դժ նի 

ու կնճ ռոտ հար ցե րի շուրջ խո սել այդ տեղ` Բեյ րու թի նա վա հանգս տի 

նա վա մա տույ ցում, որ տեղ մի քա նի մերկ երե խա ներ, ու րա խու թյու նից 

քրք ջա լով, ջուրն էին նետ վում, սա կայն Թա բի թը շա րու նա կեց,- այդ իսկ 

պատ ճա ռով հար կա վոր է գոր ծի ան ցնել: Չպետք է թույլ տանք, որ երբևէ 

կրկն վի այս պի սի բան: Տպա վո րու թյունն այն է, որ մեծ տե րու թյուն նե-

րը միայն մտա հոգ ված են տա րածք ներն իրար մեջ կի սե լու խնդ րով. սա 

իմն է, սա քոնն է, սա էլ է իմը… Բյու զան դա կան ձևով ան վեր ջա նա լի 

վի ճա բա նու թյուն… Հայե րին ոչինչ էլ չի հաս նի, ոչ էլ՝ քր դե րին, հույ-

նե րին դուրս կվռն դեն Փոքր Ասիայից, ասո րիներն էլ ստիպ ված կթող-

նեն այն վայ րե րը, որ տեղ դեռ մնում են մի քա նի ըն տա նիք ներ: Ես չեմ 
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կար ծում, որ հի մա պատ րաստ վող բո լոր հա մա ձայ նագ րե րը, թե կուզ և՝ 

Վեր սա լի նը, որը ստո րագր վե լու է եկող ամիս, մի բա նի ծա ռայեն, իսկ 

գեր մա նա ցի նե րը մի քա նի սե րունդ դեռ սնան կա ցած կմ նան: Եթե այդ-

պես է, դա վատ հա մա ձայ նա գիր է ու իր հետ ևից կբե րի ընդ հա րում ներ: 

Այն միայն կքայ քայի տն տե սու թյու նը ու կմաս նա տի պար տու թյան 

մատն ված երկր նե րը, ինչ պես որ են թադ րում են Տի տո Լի վիոն ու մյուս 

պատ մա բան նե րը: Սա կայն գլ խա վորն այն է, որ ար դա րու թյան հաս-

նեն, փնտ րեն մե ղա վոր նե րին՝ սկ սած կայ սր Վիլ հել մից, ով հա վա նա-

բար քա ղա քա կան ապաս տան է խնդ րել Հո լան դիայից, ու «Իթ թի հա դի» 

գլխա վոր մար դասպան նե րին` Թա լեաթին, Ջե մա լին, Նա զը մին, Թե քիմ 

Ալ պին, Ահ մեդ բեյ Աղա ևին, Բեդ րի բեյին և այլ ոճ րա գործ նե րի, ով քեր 

մնա ցել են ան պա տիժ և շա րու նա կում են գոր ծել ստ վե րում: Ի՜նչ ամոթ 

ու ի՜նչ խայ տա ռա կու թյուն… Հայե րը ստիպ ված իրենց ձեռ քով պետք է 

ստա հակ նե րին պատ ժեն, հա կա ռակ դեպ քում՝ շատ ոճ րա գոր ծու թյուն-

ներ ան պա տիժ կմ նան: Ես չեմ հա վա տում Թա լիոնի օրեն քին, սա կայն 

որ ևէ մե կը պետք է ար դա րա դա տու թյան արյուն հե ղի: Ձեր աչ քի առաջ 

է Բո ղո սյան նե րի ըն տա նի քը, մենք իրար շնոր հա վո րում ենք, որ նրանք 

ողջ են մնա ցել: Սա կայն կար ծես ու ղիղ դժոխ քից են վե րա դար ձել: Ինձ 

չի թվում, թե բո լո րին էլ հա ջող վե լու է ապ րել: Ին չո՞ւ… Միայն հայ լի-

նե լու պատ ճա ռո՞վ… Քրիս տո նյա լի նե լու պատ ճա ռո՞վ… Որով հետև 

«Իթ թի հա դի» զին վո րա կան նե րի ու ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ նե րի հա մար 

ատե լի ար ժեք ներ են ներ կա յաց նում: Ահա այդ բռ նա կալ նե րի վար քա-

գի ծը… Ջե մալ փա շան` մեր նա հա տակ նե րի դա հի ճը… Իսկ Թա լեաթ 

փա շա՞ն… Ո՞ւր է թաքն վել: Բախ տը չի բե րի, եթե հայե րը գտ նեն նրան: 

Մեկ ամիս ան ց Վեր սա լի պա լա տի հայե լա պատ սրա հում ստո-

րագրվեց եր կար սպաս ված խա ղա ղու թյան հա մա ձայ նա գի րը, որը պաշ-

տո նա պես վերջ դրեց Ան տան տի երկր նե րի և Գեր մա նիայի միջև պա տե-

րազ մա կան վի ճա կին: Ար քա յազն Ֆրանց Ֆեր դի նան դի սպա նու թյու նից 

հե տո ան ցել էր հինգ տա րի: Հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մեջ էր մտ նե լու 1920 

թվա կա նի հուն վա րից, քա նի որ դեռ շատ հար ցեր կային, որոնք պետք է 

պար զա բան վեին, այ սինքն՝ դեռ բա նակ ցե լու կա րիք կար: Ըստ հա մա-

ձայ նագ րի կե տե րի՝ Գեր մա նիան ու նրա դաշ նա կից նե րը հռ չակ վե ցին 

որ պես այդ պա տե րազ մի հր ձիգ ներ ու միակ մե ղա վոր ներ և պար տա վոր 

էին զի նա թափ վել, փոխ հա տու ցում վճա րել հաղ թա նա կած երկր նե րին ու 

գնալ տա րած քային զի ջում նե րի: Գեր մա նիան չէր կա րող մտ նել Ազ գե րի 

լի գա և կորց նում էր իր գա ղութ նե րը: 
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Գեր մա նիան բա նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն չու ներ: Պրու սա ցի 

արիս տոկ րատ Ուլ րիխ Բրոկ դորֆ ֆոն Ռանտ ցաուն` գեր մա նա կան 

պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը, իր յու րային նե րին ասել էր, որ այդ ստո-

րա ցու ցիչ վի ճա կից դուրս գա լու միակ պատ վա վոր ելքն այն է, որ այդ 

առա վոտ՝ հա մա ձայ նա գի րը ստո րագ րե լուց հե տո, միասին ինք նաս պան 

լի նեն: Ի վեր ջո, փաս տա թուղ թը ստիպ ված ստո րագ րե ցին, ոչ ոք չդի մեց 

այդ «պատ վա վոր» ել քին, բայց Գեր մա նիայում եկե ղե ցի նե րի զան գերն 

այդ մի ջո ցին սուգ էին ազ դա րա րում: Սա կայն հե տաքր քիրն այն էր, որ 

ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րի հետ ո՛չ հաղ թող ներն էին հա մա ձայն, ո՛չ 

էլ՝ պարտ ված նե րը: 

Բեյ րու թում, այ դու հան դերձ, ծա փա հա րե ցին հա մա ձայ նագ րի ըն-

դու նու մը: Գեր մա նա ցի նե րը` որ պես թուր քե րի դաշ նա կից ներ, ցույց էին 

տվել իրենց իս կա կան դեմ քը: Գե նե րալ Լի ման ֆոն Սան դեր սը և ողջ 

Գլխա վոր շտաբն արաբ նե րին զուտ ար հա մար հան քով էին վե րա բեր վել: 

Գեր մա նա ցի սպա նե րը, ասես զգաց մուն քից զրկ ված լի նե լով, խա ղաղ ու 

ան զեն բնա կա վայ րեր ռմ բա կո ծե լու սառ նա սիրտ հրա ման ներ էին տվել 

կամ գն դա կա հա րել նրանց, որոնց թշ նա մի էին հա մա րել: Դա՞ էր մարդ-

կու թյան ամե նաա ռա ջա վոր մշա կույթ նե րից մե կի իս կա կան բնույ թը: 

Նրանց ավե լի շատ հու զում էր զին վո րա կան նվա գախմ բե րի երաժշտու-

թյու նը, մա նա վանդ՝ Վագ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, որոնք ու սու-

ցա նող էին, ճշգ րիտ, ծրագր ված, հս տակ կա նո նա կարգ ված և մա քուր 

հար դար ված: Սա կայն նրանք միշտ ան վր դով տա լիս էին սար սա փե լի 

հրա ման ներ, երբ դրանք իրենց ռազ մա վա րու թյան օգ տին էին:

Ահա թե ին չու Բեյ րու թի բնա կիչ նե րը, որ մինչ պա տե րազ մը հա-

մակրան քով էին լց ված Գեր մա նիայի նկատ մամբ, հա վա նու թյամբ ըն-

դու նե ցին հա մա ձայ նագ րով նրանց վրա դր ված պա տի ժը: Ընդ որում՝ 

կայ սրը պետք է պատժ վեր խս տո րեն, ինչ պես որ նա խա տես ված էր 

հենց հա մա ձայ նագ րով: Մի՞ թե ար քա ներն ան պա տիժ չեն գոր ծում…
Բեյ րու թում բո լո րը խո սում էին այն հա մա ձայ նագ րի մա սին, որ դաշ-

նա կից նե րը պետք է ստո րագ րեին Օս մա նյան կայս րու թյան հետ: Եթե 

դա այն քան խիստ լի ներ, որ քան Վեր սա լի նը գեր մա նա ցի նե րի հա մար, 

ապա Թուր քիան մա հա ցու հար ված կս տա նար, ան գամ կդա դա րեր որ-

պես եր կիր լի նե լուց: Նրանք, ով քեր իրենց մաշ կի վրա էին կրել թուր քա-

կան բռ նու թյու նը, ինչ պես «Բեյ րու թի նա հա տակ նե րի» բա րե կամ ներն 

ու ըն տա նիք նե րը, երա նու թյամբ էին սպա սում այդ օր վան: Այդ հա մա-

ձայ նագ րի առն չու թյամբ մի քա նի ան գամ հի շե ցին հին ասաց ված քը՝ 

«Վ րեժխնդ րու թյունն այն պի սի կե րակ րա տե սակ է, որն ու տում են սա ռը 

վի ճա կում»:
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Սա կայն Բեյ րութն ինքն ու ներ իր խն դիր նե րը: Ընդ հա րում նե րից 

ավեր վել էր եր կի րը, մարդ կու թյա նը երբ ևէ հայտ նի սար սա փե լի աղե տի` 

սո վի պատ ճա ռով զրկ վել էր իր ան հա մար բնա կիչ նե րից: Բո լորն էլ գի-

տակ ցում էին, որ իրենց երա զան քի իրա կա նա ցու մը եր կար տա րի նե րի 

ան ձկա լի սպա սում էր պա հան ջե լու:

Թո մա սը ժա մա նակ առ ժա մա նակ ուղ ևոր վում էր Երու սա ղեմ՝ Պա-

ղես տի նում Բարձ րա գույն հրա մա նա տա րու թյան և Մեր ձա վոր Արևել-

քում բրի տա նա կան զոր քե րի նոր ղե կա վար, գե նե րալ Սթոր սի հետ 

կարծիքներ փո խա նա կե լու նպա տա կով: Նա հա մոզ վեց այն բա նում, 

որ սիոնիստ ներն իրենց երկ րի կա ռու ցու մը գործ նա կա նում շատ լավ 

էին կազ մա կեր պում: Այդ մար դիկ միշտ էլ աշ խա տել են հա մախմբ ված` 

որ պես մի նվա գա խումբ, որում յու րա քան չյու րը կա տա րում է իր բա ժին 

երաժշ տա կան հատ վա ծը: Նույն բա նը շատ դժ վար էր հա ջող վում արաբ-

նե րին, ով քեր շատ ավե լի տա քա րյուն էին և ան հա տա պաշտ: Սիոնիստ-

նե րին դժ վար չէր կա ռու ցել այն եր կի րը, որ Հերցլն ուր վագ ծել էր իր 

«Հ րեական պե տու թյուն» գր քում: Ինչ վե րա բե րում էր Բեյ րու թի բնա կիչ-

նե րին, ապա նրանք ու զում էին ստեղ ծել իրենց եր կի րը, սա կայն չէին 

կա րո ղա նում կազ մա կեր պել այդ գոր ծը, կամ գու ցե այդ պես էր թվում: 

Թո մա սը հա ռա չեց: Նա ցան կա նում էր հա մա գոր ծակ ցել, մաս նակ-

ցել այդ գոր ծին: Թեև նա բրի տա նա ցի էր, բայց բեյ րութ ցի նե րը նրան 

իրենց շար քերն էին ըն դու նել ու վե րա բե րվում էին մեծ հար գան քով:

 Սա կայն նա հո րի զո նում ամ պե րի կու տա կում էր տես նում: Արաբ նե-

րը գլ խի էին ըն կել, որ ի վի ճա կի են դի մա կայել գա ղու թա րար տե րու-

թյուն նե րին: Ոչ մի եր կիր, այդ թվում՝ Մեծ Բրի տա նիան կամ Ֆրան սիան, 

ան պար տե լի չէ: Ով գրազ կգար, որ Գեր մա նիան պա տե րազ մը տա նուլ 

էր տա լու: Թվում էր՝ դա ան հնա րին է, բայց այ դու հան դերձ… Հի մա գի-

տեին, որ կա րող էին դի մա կայել: Հարցն այն էր, որ ամեն բան հասց նեին 

այն աս տի ճա նի, որ եվ րո պա ցի նե րի ու հյու սի սա մե րի կա ցի նե րի հա մար 

դառ նար բա ցար ձա կա պես ան տա նե լի: Դա էր ալ -Աֆ ղա նիի պատ գա մը:

Երբ վե րա դար ձավ Բեյ րութ, մտա ծեց, որ պետք է ավե լի շատ ընդ-

գրկվի Լի բա նա նին առնչ վող գոր ծե րում` ըմբռ նե լու հա մար այն, ինչ 

սքող ված էր արա բա կան մտ քի խոր քում: 
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23. Ա ՔԱ ՂԱ ՂԸ ԴԱ ՄԱՍ ԿՈ ՍՈՒՄ
 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ - ՀՈՒ ԼԻՍ, 1919-1920թթ.

 

Դա տե ղի ու նե ցավ բժիշկ Այուբ Թա բի թի տա նը, որ տեղ հա վաք վել 

էին նրա ամե նամ տե րիմ մար դիկ: Ու ինչ պես հա ճախ էր պա տա հում 

Բեյ րու թում, նրան ցից մի քա նի սը մու սուլ ման ներ էին, մյուս նե րը՝ քրիս-

տո նյա մա րոն ներ կամ ուղ ղա փառ հույ ներ, կամ էլ, ինչ պես Թո մաս Հար-

դին գը, բո ղո քա կան, թեև նա իրեն ագ նոս տիկ էր հա մա րում: Այ դու հան-

դերձ, մա նա վանդ մաս նա վոր հա վա քույթ նե րում տար բեր մշա կույթ նե րի 

պատ կա նե լը չէր խան գա րում, որ մար դիկ, առանց որ ևէ մե կին վի րա վո-

րե լու, ան կաշ կանդ ար տա հայ տեն իրենց մտ քե րը, սա կայն եր բեմն՝ որոշ 

խայ թո ցով: Դա պայ մա նա վոր ված էր հա մա տեղ ապ րե լու ձգտ մամբ, և 

բո լո րի կար ծի քով` եթե պահ պա նեին ընդ գծ ված ձևա կա նու թյու նը, ապա 

միասին գո յակ ցե լով՝ շատ չէին առա ջա դի մի: Բժիշկ Թա բի թի հա վա քույ-

թում մթ նո լորտն այդ պի սին էր մինչև այն պա հը, երբ հայտն վեց վեր ջին 

հյու րը` Ռա շիդ Ռեդ հան, ով մտա ծող էր և Կա հի րեի «Ալ-Մա նար» ամ-

սագ րի խմ բա գի րը, սի րիացի ու ար մա տա կան: Բժիշկ Թա բիթն ու զում էր 

իմա նալ, թե ինչ է կա տար վում կու լիս նե րի հետ ևում: Այդ առու մով Ռեդ-

հանն ամե նա հար մար մարդն էր: 

Երբ նրան ներ կա յաց րին Թո մա սին, Ռեդ հան սեղ մեց նրա ձեռ քը՝ 

ասե լով.

- Աստ ված ամե նա կա րող է: Ես պա րոն Հար դին գի հետ մի գի շեր ծա-

նո թա ցել եմ շե րիֆ Հու սեյնի վրա նում՝ Մե դի նայի մոտ: Հի շո՞ւմ եք ինձ:

Թո մասն իրեն ան կեղծ պա հեց և գլ խով բա ցա սա կան նշան արեց՝ 

մի կերպ ասե լով` ո՛չ: Նրան բա ցար ձա կա պես չէր հի շում: Հա վա քույ թը, 

այո՛, հի շում էր, բայց այն տեղ` կի սա խա վար վրա նում, որը լու սա վո րում 

էին շի կա ցած ածուխ ներն ու մի քա նի ծխա ցող լամ պեր, դժ վար էր որ ևէ 

մե կին հս տակ տար բե րե լը: Հի շում էր, որ բար ևել էր հա շե միթ նե րի պա-

լա տա կան մի քա նի նշա նա վոր մարդ կանց, բայց նրանց դեմ քե րը` ոչ: 

Ռեդ հան, որ փոքր -ի նչ լար ված էր, զն նում էր նրա հա յաց քը՝ հա մոզ վե լու 

հա մար, թե Թոմասն ի վեր ջո կհի շի իրեն: Նա հի սու նին մոտ տղա մարդ 

էր` սպի տակ, կարճ կտ րած մո րու քով ու ոս կե զօծ շր ջա նակ ու նե ցող ակ-

նո ցով, որը նրան մի ջերկ րա ծո վյան մտա վո րա կա նի տեսք էր տա լիս:

Բա վա կա նին եր կար խո սե ցին իս լա մին առնչ վող հար ցե րից: Թո մա-

սը հաս կա ցավ, որ գործ ու ներ մի կար ևոր ան ձնա վո րու թյան հետ:

- Այո՛, պա րո՛ն Հար դինգ,- Ռեդ հան խո սում էր արա բե րեն,- Աստ ված 

ամե նա զոր է, իսկ դուք` բրի տա նա ցի ներդ չգի տեք, թե նա ինչ է ձեզ մա-
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տու ցե լու ապա գա յում: Եթե ինձ թույլ տաք, ապա կա սեմ Ձեզ, թե ինչ եմ 

կան խա գու շա կում: Ժա մա նա կը ցույց կտա, թե ես որ հար ցում եմ սխալ-

վում: Դուք լսած կլի նեք «Նահ դա»-յի, այ սինքն՝ վե րածնն դի մա սին: 

Մենք նա խընտ րում ենք այդ պես ան վա նել, թեև եվ րո պա ցի նե րի կար ծի-

քով՝ մենք ընտ րել ենք սու ֆիզ մի ու ղին: Դուք հա վա նա բար գի տեք, թե ով 

էր Յա մալ Էդ-դին ալ -Աֆ ղա նին. նա մա հա ցել է քսա ներ կու տա րի առաջ: 

Ու նե ցել է մի աչ քի ընկ նող աշա կերտ` եգիպ տա ցի Մու հա մմեդ Աբ դու 

անու նով, ով գրե թե տասն հինգ տա րի առաջ նույն պես վախ ճան վեց: Ալ-

Աֆ ղա նին հաս կա ցել էր, որ աստ վա ծա բա նու թյու նը կա րող է ծա ռայել 

քա ղա քա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: Քա ղա քա կա նու թյուն՝ 

հա նուն ազ գային ազա տագ րու թյան… Ու նա իր կյան քը նվի րեց քա ղա-

քա կան նպա տակ նե րի իրա գործ մա նը` գա ղու թա րա րու թյան դեմ մղ վող 

պայ քա րին: Այ նու հետև Աբ դուն կար ևո րեց կր թու թյու նը՝ որ պես ազա-

տագ րա կան պայ քա րի զենք: Կա րող էինք օգտ վել առա ջա դի մու թյան 

այլ պտուղ նե րից, սա կայն չէի կա մե նա Ձեզ ձանձ րաց նել տե սու թյուն նե-

րով, միայն ասեմ, որ Աբ դուն ու ես հիմ նե ցինք «Ալ-Մա նար» ամ սա գի րը: 

Օս ման նե րը մա տը մա տին չէին տա՝ հա նուն արաբ նե րի առա ջա դի մու-

թյան, իսկ մենք խան գա րող հան գա մանք էինք խա լի ֆի հա մար, ով իրեն 

սուլ թան էր հոր ջոր ջում: Այդ իսկ պատ ճա ռով օգ նու թյունս առա ջար կե ցի 

շե րիֆ Հու սեյնին ու ան կեղ ծո րեն Ձեզ կա սեմ, որ նրա նից հե ռա ցա, երբ 

հաս կա ցա, որ թեև բրի տա նա ցի նե րը մեզ շա րու նակ խաբ ված վի ճա կում 

են պա հում, միև նույնն է, հույ սը նրանց վրա է դնում: Այդ մար դու հետ 

ոչինչ հնա րա վոր չէ անել, սա կայն Աստ ված ողոր մած է: Պա րո՛ն Հար-

դինգ, ավե լի շատ ան գլիացի նե րը, քան ֆրան սիացի նե րը, նե րող կլի-

նեք ան կեղ ծու թյանս հա մար, հա մոզ ված էին, որ կխա բեն մեզ, ու եթե 

ան գամ հաս կա նայինք, որ մեզ խա բում են, ոչինչ էլ չենք կա րող անել 

կամ չենք անի: Մեզ նա յում եք որ պես տգետ նե րի, ան հաս կա ցող նե րի, 

ով քեր չեն կա րող հար մար վել նոր ժա մա նակ նե րին: (Ռեդ հայի սև բի բե-

րը կայծկլ տում էին:) Մենք այն չենք, ինչ դուք եք կար ծում: Դուք ձեզ 

հա մար Ար ևել քի վե րա բե րյալ կեղծ կարծ րա տիպ եք կազ մել՝ նե րա ռե լով 

ամ բողջ «ար ևե լյա նը»: Դա վե րա բե րում է նաև արաբ նե րիս: Ան գամ եթե 

մա րոկ կո ցի նե րը գտն վեին Անգ լիայի արև մուտ քում, միև նույնն է, նրանք 

կմ նային ար ևել ցի ներ: Սա կայն հի մա դա չէ կար ևո րը: Աստ ծո կամ քով 

մո տե նում է փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը, և իս լա մի մեջ նոր 

ուղ ղու թյուն ներ ի հայտ կգան... Անգ լիացի նե րը կա րո տով կհի շեն այն, 

թե նախ կի նում ինչ պի սին էր աշ խար հը:

Թո մասն ու շա դիր լսում էր: Ներ կա նե րից շա տերն էին մո տե ցել, ու մի 
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քա նի սը գլուխ նե րը շար ժում էին՝ հա մա ձայն լի նե լով հյու րի ասած նե րի 

հետ: Դա Բեյ րութն էր, այդ տեղ ամեն բան թույ լատր վում էր, իսկ Դա-

մաս կո սը, իհար կե, այլ էր:

Ռա շիդ Ռեդ հան շա րու նա կում էր սևե ռուն նայել Թո մա սին՝ որ ևէ պա-

տաս խան ակն կա լե լով: Անգ լիացին, բնա կա նա բար, նրա հետ հա մա-

ձայն էր և հա մա միտ, որ իր հայ րե նա կից ներն առաջ նորդ վում են կարծ-

րա տի պե րով և թյուր կար ծիք ու նեն Մեր ձա վոր Ար ևել քի հան դեպ, ին չը 

և նրանց խան գա րում էր, որ ճիշտ ըն կա լեն իրա կա նու թյու նը: Իր դեպքն 

ու րիշ էր, քա նի որ ան ձնա կան կյան քի իրո ղու թյուն նե րը նպաս տել էին, 

որ ինքն առանց աղա վաղ ման կամ նվա զա գույն աղա վաղ մամբ ըն կա լեր 

իրա վի ճա կը: Այդ գոր ծում իր դերն էր ու նե ցել Բեյ րու թը: 

Ռեդ հան ի՞նչ էր ու զում ասել այն նա խա դա սու թյամբ, որ ան գլիացի-

նե րը դեռ կհի շեն, թե նախ կի նում ինչ պի սին էր աշ խար հը: Թո մա սի կար-

ծի քով՝ դա նման էր սպառ նա լի քի: Հին ռազ մա վա րու թյան հա մա ձայն՝ 

երբ արաբ ներն ու զում էին վա խեց նել իրենց ախո յա նին, սկ սում էին 

պար ծե նալ:

- Այո՛, պա րո՛ն Հար դինգ,- Ռեդ հան կար դում էր նրա մտ քե րը,- Դուք 

փոր ձում եք մեզ ավե լի լավ հաս կա նալ՝ հեն վե լով Ձեր ան ձնա կան փոր ձի 

վրա: Սա կայն չկար ծեք, թե դրա նով Դուք տար բեր վում եք Ձեր հայ րե-

նա կից նե րից: Դուք մնում եք որ պես ան գլիացի՝ ան գլիացի մի պրո ֆե սոր, 

ով հե տաքրքր վում է իր երկ րից այն քան տար բեր ու ար տա սո վոր մի աշ-

խար հով:

Թո մա սը հա մա ձայ նեց: Այո՛, Ռեդ հան չէր սխալ վում, սա կայն ան-

կախ ամեն ին չից՝ նա չէր վա խե նում այն բա նից, թե արաբ նե րը կա րող 

են Մեծ Բրի տա նիայի հա մար լուրջ խն դիր դառ նալ:

Մեկ ամիս ան ց Թո մասն ու բժիշկ Թա բի թը գնա ցին հի վան դա նոց՝ 

իմա նա լու, թե ինչ պես էր Բո ղո սյա նը: Նրան ար դեն պետք է դուրս գրեին: 

Այդ ըն թաց քում մա հա ցել էր նրա կի նը: Ինչ վե րա բե րում էր նրա եր կու 

դուստ րե րին ու որ դուն, ապա նրանք ար դեն դուրս էին եկել հի վան դա նո-

ցից: Իրենց ցա վակ ցու թյու նը հայտ նե ցին վշ տից ցնց ված Բո ղո սյա նին ու 

դան դաղ քայ լե լով՝ նրան ու ղեկ ցե ցին մինչև նրա տուն՝ հի վան դա նո ցից 

ըն դա մե նը երեք թա ղա մաս այն կողմ: 

Դուստ րե րը` Մա րին ու Սո ֆյան, ջանք չէին խնայել տու նը կար գի բե-

րե լու հա մար, ու բժիշկ Բո ղո սյա նը մտ նե լուց առաջ սր բեց ար ցունք նե րը:

- Գի տեք,- ասաց՝ կար ծես նե րո ղու թյուն խնդ րե լով,- գրե թե երե-

սունութ տա րի էր, ինչ ամուս նա ցած էինք: 
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Այ դու հան դերձ, նա ու րախ էր կր կին իր օջա խում գտն վե լու հա մար: 

Մինչ նրանց բու րա վետ թեյ և հայ կա կան հա մե մունք նե րով պատ րաստ-

ված կար կան դակ նե ր կմա տու ցեին, Բո ղո սյա նը սկ սեց պատ մել իր 

գլխով ան ցած փոր ձու թյուն նե րը:

- Դուք գի տեք, որ ես փոր ձում էի բո լո րին օգ նել: Սա կայն այն, ինչ 

հայե րի հետ էր կա տար վում... Իմ զար միկ նե րից մե կի հետ, ով Հա լե պում 

որ պես օս մա նյան եր կա թու ղու հս կիչ էր աշ խա տում, սկ սե ցինք նրանց, 

որոնց կա րող էինք, դուրս բե րել տե ղա հան ված բազ մու թյու նից: Նրան-

ցից շա տե րը մի քա նի օր ալավի նե րի կամ դրուզ նե րի հետ պատսպար-

վում էին լեռ նե րում, քա նի որ թուր քե րը նրանց այդ կող մե րում չէին 

փնտրի, հե տո ձկ նոր սա կան որ ևէ փոք րիկ նա վա կա յա նից նրան ցից 

ոմանց ու ղար կում էինք Կիպ րոս, ոմանց՝ Պա ղես տին, այ լոց` Եգիպ տոս: 

Մի գի շեր թուր քա կան ոս տի կա նու թյու նը եկավ մեր տուն: Ոչինչ չա սա-

ցին: Միայն ստի պե ցին, որ գնանք իրենց հետ: Փոր ձե ցի փաս տար կել, 

որ զա վակ ներս ոչ մի մեղք չու նեն: Ինձ ան գամ չպա տաս խա նե ցին: 

Հետ նե րը բե րել էին գեր մա նա կան այդ փոքր բեռ նա տար մե քե նա նե րից: 

Մեզ հենց այդ պես, ինչ որ հագ նե րիս կար, դրե ցին այդ մե քե նան ու տե-

ղա փո խե ցին Հա լեպ: Ես ահա վոր ան հան գիստ էի այն մտ քից, թե ինչ 

կա րող էր տե ղի ու նե նալ կնոջս ու զա վակ նե րիս հետ: Ինձ մե ղա վոր էի 

զգում, պետք է ավե լի ող ջա խոհ լի նեի: Մինչ այդ պա հը գլ խի չէի ըն կել: 

Հա լեպ հաս նե լուն պես աղ ջիկ նե րիս, կնոջս ու որ դուս տա րան մի կողմ, 

իսկ ինձ` այլ: Ականջ նե րիս մեջ դեռ լս վում են երե խա նե րիս ճի չե րը: Ինձ 

տա րան հին բանտ: Այն տեղ էր իմ զար մի կը՝ մերկ, կապկպ ված ու կախ-

ված ինչ -որ եր կա թյա ձո ղե րից, մարմ նին՝ մտ րա կի հետ քեր: Նրա գլ խին 

մի քա նի դույլ ջուր լց րին, որ ուշ քի գար: Ես սար սա փա հար էի… Ինձ 

հա մար միև նույնն էր, թե հետս ինչ կա րող էր պա տա հել: Չէի դա դա րում 

զա վակ նե րիս ու կնոջս մա սին մտա ծե լուց: Եթե նրանց որ ևէ բան պա-

տա հեր, ինձ չէի նե րի: Զար միկս հա ջորդ օրը մա հա ցավ: Ինձ տան ջե ցին 

այն քան, մինչև որ խոս տո վա նե ցի այն, ինչ նրանք ու զում էին իմա նալ: 

Հե տո ինձ տա րան հայե րով լի և փշա լա րե րով պատ ված մի ճամ բար ու 

թո ղե ցին այդ տեղ: Ստա ցած հար ված նե րի պատ ճա ռով հա զիվ էի շարժ-

վում: Բո լոր հայ աք սո րյալ նե րը տղա մար դիկ էին, մեծ մա սը՝ ծե րեր, մի 

քա նի երի տա սարդ ներ ու երե խա ներ: Բո լորս էլ հայեր էինք: Ինչ -որ մե-

կը փոր ձեց ինձ օգ նել, բայց այդ տեղ ոչինչ չկար: Միայն մի կեղ տոտ ու 

գար շա հոտ գուռ էր, որից ջուր էինք խմում: Չկար որ ևէ շի նու թյուն, ցե-

րե կը բարկ ար ևի տակ էինք, գի շե րը՝ եր բեմն ան ձր ևի, եր բեմն էլ՝ ձյան, 

միշտ սառ ցա կա լած: Ան վեր ջա նա լի չար չա րանք ներ… Մեզ մեկ ան գամ 
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էին ու տե լու բան տա լիս. գետ նին ցե խա կո լոլ ինչ -որ աղ բի զանգ ված էին 

շուռ տա լիս: Մենք դա ու տում էինք ու քաղ ցից մեռ նում: Երբ մի փոքր 

ուշ քի եկա, փոր ձե ցի օգ նել մյուս նե րին. ի վեր ջո ես բժիշկ եմ: Օգ նում 

էի մեռ նող նե րին: Շա տերն էին այն տեղ մա հա նում… առանց օգ նու թյան 

ու մխի թա րան քի, անա սուն նե րի պես: Այդ պես ան ցան մի քա նի ամիս: 

Ամե նա վատ տան ջանքս այն էր, որ ըն տա նի քիցս ոչ մի լուր չու նեի: Հե տո 

կա յա զո րը փոխ վեց: Թուրք սպան, ով ղե կա վա րում էր կե րա կուր բե րող-

նե րին, ինձ հետ ընդ հար վեց այն պատ ճա ռով, որ փոր ձում էի վի րա կա-

պել մի ծե րու նու՝ խո ցե րով պատ ված ոտ քը: Մո տե ցավ՝ վրաս գո ռա լով: 

Գլուխս բարձ րաց րի, ու նա միան գա մից քար կտ րեց: Ինձ տեղն էր բե րել. 

հենց այս տեղ` Բեյ րու թի հի վան դա նո ցում, ես նրա բժիշկն եմ եղել: Պա-

տե րազ մից մի քա նի տա րի առաջ նրա կյանքն էի փր կել, երբ ոտ քե րից 

մե կում ոսկ րախտ էր սկս վել: Զար մա ցավ՝ ինձ այդ տեղ տես նե լով, մո տե-

ցավ ու ար դեն այլ տո նով ինձ ասաց.

- Բժի՛շկ Բո ղո սյան: Ինձ չե՞ք հի շում: Ալի Էս րադն եմ: Ի՞նչ եք անում 

այս տեղ:

- Հայ եմ,- ասա ցի: Նա չի մա ցավ՝ ինչ պա տաս խա նի, սա կայն տե սա, 

որ ամա չում էր, քիչ հե տո բո լո րը հե ռա ցան:

 Հա ջորդ օրն ու տե լիք բե րե ցին, բայց՝ ար դեն ու րիշ տե սա կի, մի փոքր 

ավե լի լա վը և առատ, գո նե չլց րին գետ նին, թո ղե ցին սայ լա կի վրա: Նաև 

մաք րե ցին գու ռը, ջու րը հա մա րյա ամեն օր փո խում էին: Ինձ թո ղե ցին 

վու շե մի տոպ րակ, որում ես գտա առա ջին բու ժօգ նու թյան հա մար ան-

հրա ժեշտ դե ղո րայք: Հե տո ամեն բան ավե լի լա վա ցավ: Առաջ վա պես 

վայ րագ չէին: Ալի Էս րա դը մոտ չէր գա լիս, բայց ես նրան տես նում էի. 

ձիու վրա նս տած՝ մո տե նում էր փշա լա րե րին ու հա յաց քով ինձ փնտրում: 

Պարզ վեց, որ օս մա նյան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան սպա էր, պա-

տաս խա նա տու հս կիչ, որ պես զի ամեն ինչ ար վեր այն պես, ինչ պես կա-

ռա վա րու թյունն էր ծրագ րել: Ան շուշտ, Հա լե պի հայ կա կան ճամ բար նե-

րի պա տաս խա նա տու սպա նե րը, որ ավե լի բարձր կո չում ու նեին, նրա-

նից վա խե նում էին: Մի օր նրան տե սա փշա լա րերի մոտ, մո տե ցա: Նա 

դեռ հեռ վից նկա տել էր, որ ես կա ղա լով մո տե նում եմ, ու հետ-հետ գնաց, 

որ հե ռա նար, բայց ես նրան ձայն տվե ցի. «Ա լի՛ Էս րադ բեյ, Ալի՛ Էս րադ 

բեյ, լսի՛ր քո բժիշկ Բո ղո սյա նին»: Գի տեի, որ կա րող էի գլ խիս փոր ձանք 

բե րել, սա կայն մյուս կող մից եթե ցույց տայի եր կյուղս, գու ցե ամեն բան 

դառ նար առաջ վա պես կամ շատ ավե լի վատ: Նա ար ձա գան քեց և հետ 

եկավ մինչև ցան կա պատ: Լռե լյայն ինձ էր նա յում: Իմ կար ծի քով՝ ներ-

քուստ մեծ ամոթ էր զգում, քան զի դեռ մինչ պա տե րազ մը գի տեի նրա 
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ըն տա նի քին և ձեզ պետք է ասեմ, որ լավ մար դիկ էին: Նրա հայրն ըն-

կերս էր, ու Աստ ված նրան տա րավ պա տե րազ մի սկս վե լուց մեկ տա րի 

առաջ: Այդ պես նա գո նե ստիպ ված չե ղավ դի մա նալ այդ ամե նին: Ես 

նրան ասա ցի. «Ա լի՛ Էս րադ: Ես ոչ մի բան չեմ ու զում, բայց ու զում եմ քեզ 

խնդրել, որ օգ նես կնոջս ու երեք զա վակ նե րիս: Եթե ողջ են ու գտնվում 

են Հա լե պում, օգ նի՛ր նրանց, իսկ ես քեզ միշտ կօրհ նեմ: Ես օգ նե ցի քո 

մո րը, երբ նրա կոն քոսկ րը կոտր վեց, քո մո րա քույր Ֆա թի մային, երբ նրա 

ոտ քե րը սայ լի տակ կոտր վե ցին: Օգ նի՛ր ինձ, փր կի՛ր իմ ըն տա նի քը, Ալի՛ 

Էս րադ բեյ, ու ես եր բեք չեմ ասի, որ թուր քե րի շնոր հիվ դա եղավ, օգ նի՛ր 

ինձ»: Ոչ մի բառ չա սաց: Դա եղավ մոտ մե կու կես ամիս առաջ: Երեք 

օր ան ց եկան իմ հետ ևից: Նա այն տեղ չէր, ու դա ինձ ահա վոր վա խեց-

րեց: Սա կայն ինձ այն տե ղից հա նե ցին ու փոքր բեռ նա տա րով տա րան 

Հա լեպ, որ տեղ՝ Կար միր խա չի ճամ բար նե րից մե կի մի վրա նում, բժիշկ 

սպա նե րի հետ գտն վում էր իմ ըն տա նի քը: Այն տե ղից բո լո րիս կր կին բեռ-

նա տար նս տեց րին ու բե րե ցին այս տեղ` Բեյ րու թի հի վան դա նոց: Իս կա-

պես հրաշք է: Պետք է հա վա տա րիմ մնամ իմ խոստ մա նը. նրանք թուր-

քեր չէին: Ինչ պես մյուս, այն պես էլ այդ ժո ղովր դի մեջ կան լավ և վատ 

մար դիկ, շա տերն էլ` ան տե ղյակ կա տար վա ծին: Մե ղա վոր նե րը գա ղա-

փա րա խոս ներն են, զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյու նը, «Իթ թի հա-

դի» կա ռա վա րու թյու նը, իսկ ամե նից շատ` երեք չա րա նենգ սրի կա նե րը` 

Թա լեաթը, Ջե մալն ու Էն վե րը, նաև՝ մի խումբ ան գութ մար դա տյաց ներ, 

ինչ պի սիք դոկ տոր Նա զը մը, դոկ տոր Բե հաեդ դին Շա քիրն են և նրանք, 

ով քեր մաս նակ ցում էին այն ժո ղով նե րին, որ տեղ ծրագրվեց այս ամե հի 

ոճի րը: Այ դու հան դերձ, Թուր քիայում էլ կան մար դիկ, որ սխալ են մտա-

ծում, կա՛մ առաջ նորդ վում են վատ խոր հուրդ նե րով, կա՛մ վա խե նում են 

այն բա նից, որ իրենց կամ իրենց յու րային նե րին կա րող է վտանգ սպառ-

նալ, սա կայն կան նաև այն քան բա րի մար դիկ, ինչ պես մեր շր ջա պա-

տում եղած լա վա գույն նե րը: Եվ գի տեք, թե ինչ հաս կա ցա. բո լոր մար դիկ 

նույնն են և՛ լավ, և՛ վատ առում նե րով, և գո յու թյուն ու նե ցող մարդ կանց 

ցե ղը միակն է, որ քան էլ որ բա ժան վել է ըստ դրոշ նե րի ու հան դեր ձան քի: 

Այդ Ալի Էս րադ բեյը մարդ արա րած է, ում հա մար ինձ օգ նե լը կա րող էր 

շատ թանկ նս տել: Վար ձու հս կիչ նե րը, ով քեր ղե կա վա րում էին այդ ճամ-

բար նե րը, ատում էին իրենց ղե կա վար նե րին, ու հենց առիթ ներ կա յա նա, 

ապա նրան ցից վրեժ կլու ծեն: Էս րա դը ոչ միայն փր կել է իմ ըն տա նի քը, 

այլև փո խել է իմ՝ թուրք ժո ղովր դի վե րա բե րյալ ու նե ցած հա մոզ մուն քը: 

Հաս կա նո՞ւմ եք… Այդ մարդն ինձ հա մար արեց այն, ինչ մեկ ու րի շը, 

գու ցե և բա րո յա կան առու մով ավե լի քաջ և ազ նիվ լի նե լով, չհա մար ձակ-
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վեր անել: Այլևս չենք կա րող ասել, թե հայերն ավե լի լավն են կամ վա-

տը, քան թուր քե րը, քր դե րը, արաբ նե րը կամ եվ րո պա ցի նե րը: Ի վեր ջո, 

բո լորս էլ մարդ արա րած ներ ենք: Սա կայն մեկ րո պե. եթե ինձ հարց նեն, 

թե ինչ եմ մտա ծում «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյան, նրանց մեղ սա կից-

նե րի կամ նրանց մա սին, ով քեր փոր ձե ցին մեզ բնաջնջել, քա նի որ թուրք 

զտա րյուն ժո ղովր դի գա ղա փա րի առու մով խան գա րում էինք իրենց, կա-

սեմ ձեզ հս տակ. նրանք այն պի սի ոճ րա գործ ներ են, որ ար ժա նի են կա-

խա ղա նի: 

Բժիշկ Բո ղո սյանն աս տի ճա նա բար մտավ կյան քի սո վո րա կան հու-

նի մեջ, թեև՝ ոչ լիար ժեք: Դոկ տոր Պա պա պու լո սը նրան ազատ գրա ֆի-

կով և առանց մեծ պա տաս խա նատ վու թյան կր կին աշ խա տան քի ըն դու-

նեց հի վան դա նո ցում, ին չի հա մար Բո ղո սյա նը շնոր հա կալ էր. ու զում էր 

իրեն ցույց տալ լրիվ կազ դուր ված, սա կայն ու ժե րը դեռևս դա վա ճա նում 

էին նրան:

Այդ ըն թաց քում Ֆայ սա լի կողմ նա կից նե րը ողջ ծո վե զեր քով քա րոզ-

չու թյուն էին անում, նույ նիսկ որո շել էին սա րե րը բարձ րա նալ: Նրանց 

լավ չէին դի մա վո րում դրուզ նե րը, ոչ էլ՝ ալա վի նե րը, ով քեր ու զում էին 

ապ րել այն պես, ինչ պես նախ կի նում, ու չէին վս տա հում արաբ սուն նի նե-

րին, ոչ էլ ձգ տում էին Դա մաս կոս մայ րա քա ղա քով մի այն պի սի պե տու-

թյուն ու նե նա լուն, որը գլ խա վո րե լու էին սուն նի նե րը, թեև այդ պես ավե լի 

մոտ կգտն վեին իս լա մին, քան քրիս տո նեու թյա նը: 

Ֆայ սալն իրեն հռ չա կել էր Սի րիայի թա գա վոր ու մտա դիր չէր հետ 

կանգ նել այդ որո շու մից: Դա պատ մա կան պա տեհ առիթ էր հա շե միթ-

նե րի հա մար. մի բան, որ երա զել էին սերն դե սե րունդ: Միշտ ապ րել էին 

դա նա կի սայ րին, ու նրանց չէր վա խեց նում մար տահ րա վե րը: Աստ ված 

նրանց հետ կլի ներ, երբ մար տի ել նե լու անհրաժեշտություն ծագեր:

Այդ պես սկս վեց մա րոն նե րի ու սուն նի նե րի՝ մի մյան ցից բա ժան վե լը, 

թեև ծո վե զեր քի մու սուլ ման նե րից շա տե րը գե րա դա սում էին ան կախ Լի-

բա նան, քան Դա մաս կո սում Հի ջա զի արաբ թա գա վոր: Սա էր խն դի րը: 

Հիջա զի արաբ նե րը, ի տար բե րու թյուն Բեյ րու թի արաբ նե րի, այլ պատ-

կե րա ցում ու նեին առա ջա դի մու թյան վե րա բե րյալ: Շե րիֆ Հու սեյնին 

նա յում էին որ պես միջ նա դա րյան միապե տի` շր ջա պատ ված ավա գա-

նի նե րով, ով քեր կապ րեին թե կուզ օմայան նե րի հետ: Մինչ դեռ Լի բա նա-

նում մա մուլն ան դրա դառ նում էր ֆրան սիական ցան կա ցած լրագ րում 

ար ծարծ ված այն պի սի թե մա նե րի, որոնք գրե թե հե րե տի կո սու թյուն էին 

մզկիթ նե րի իմամ նե րի հա մար. օրի նակ՝ կի նը՝ որ պես լիիրավ քա ղա-
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քա ցի՝ բո լոր իրա վունք նե րով, մա մու լի ազա տու թյուն, ամուս նու թյուն՝ 

առանց ամուս նա ցող զույ գե րի ըն տա նիք նե րի ընտ րու թյան, Սահ մա-

նադ րու թյուն` հիմն ված հա վա սա րու թյան, եղ բայ րու թյան ու ազա տու-

թյան վրա… Կամ՝ դա ի՞նչ բան է, որ երի տա սարդ աղ ջի կը սո վո րի հա-

մալ սա րա նում… Եվ դեռ այն քան ու այն պի սի թե մա ներ, որ Մեք քա յում 

կամ Մե դի նա յում, նույ նիսկ Սի րիայի կենտ րո նա կան մա սում չէին ըն դու-

նում կամ չէին ըմբռ նում ու հա մա րում էին հերձ վա ծու թյուն կամ ֆրան-

սա մե տու թյուն: Այ նինչ եվ րո պա կան առա ջա դեմ Բեյ րու թում դրանք սո-

վո րա կան եր ևույթ ներ էին:

Թո մասն իրա վի ճա կը հենց այդ պես էլ մեկ նա բա նեց Միացյալ Նա-

հանգ նե րի նա խա գա հի կող մից ու ղարկ ված Կինգ-Կ րեյն հանձ նախմ բի 

ան դամ նե րին, ով քեր ու զում էին հաս կա նալ Մեր ձա վոր Ար ևել քի հետ 

կապ ված խն դիր նե րը: Նրանց հիմ նա կա նում հե տաքրք րում էր այն ամե-

նը, ինչ վե րա բե րում էր Բալ ֆու րի հռ չա կագ րին և սիոնիզ մին, այն հնա րա-

վո րու թյա նը, թե որ քա նով էր իրա կան, որ հրեաներն իրենց հրեական պե-

տու թյու նը կա ռու ցեն այն պես, ինչ պես Թեոդոր Հերց լը երա զել էր ու գրել: 

«Ազ գային օջախ» կոչ ված երևույթը մեղմ էր ասված, իսկ իրականում 

դա ավե լի ար դյու նա վետ ու ղի գտ նե լու նպատակ էր հետապնդում: Վիլ-

սո նը հա մա ձայն չէր դրա հետ կամ չգի տեր՝ ին չի հետ հա մա ձայ նել, ու 

ինչ պես Կին գը, այն պես էլ Կրեյ նը փոր ձում էին իմա նալ, թե այդ ամե նի 

վե րա բե րյալ ինչ դիր քո րո շում ու նեն տար բեր մար դիկ: 

Ին քը` Ֆայ սա լը, զղ ջում էր, որ սիոնիստ ներ կա յա ցուց չի` Վեյցմա-

նի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում հա վա նու թյուն է տվել Բալ ֆու րի 

հռչակագրին և սիոնիս տա կան նկր տում նե րին: Միաժա մա նակ նա 

Վեյցմա նին մե ղադ րում էր, որ այդ հան դիպ ման մա սին լու րը տա րա ծել 

էր հա մաշ խար հային մա մու լում: Դրա պատ ճա ռով նա զրկ վել էր շա տե-

րի, ան գամ իր որոշ յու րային նե րի աջակ ցու թյու նից:

Յու սուֆ էլ -Ազ մայի պատ վի րակ նե րից մե կը, ով հայտ նի էր որ պես 

«Ֆայ սա լի սուր», եկավ Բեյ րութ՝ խո սե լու դեռ գո յու թյուն ու նե ցող «Լի-

բա նա նյան զար թոնք» շարժ ման առաջ նորդ նե րի հետ: Սա կայն գնաց 

հիաս թափ ված, թեև հայտ նի փաս տա բան Դայ բե էլ-Մե րի մի ջո ցով վեր-

ջին փորձն էր արել՝ նրան հանձ նա րա րե լով, որ հան դի պում կազ մա կեր-

պի գն դա պետ Թո մաս Հար դին գի` Բեյ րու թում ու ժեղ բրի տա նա ցու հետ: 

Մար տի ու թին էմիր Ֆայ սա լը՝ որ պես Ֆայ սալ I, թա գադր վեց Սի-

րիայի թա գա վոր: Դա մաս կո սում տե ղի ու նե ցած հան դի սա վոր արա րո-

ղու թյա նը չմաս նակ ցե ցին ո՛չ բրի տա նա ցի նե րը և ո՛չ էլ ֆրան սիացի նե րը, 

թեև հրա վիր ված էին:
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 Անգ լիացի նե րին թվում էր, թե նա չե ղյալ էր հայ տա րա րել իր լիազո-

րու թյուն նե րը, որ չէր էլ ու նե ցել, իսկ ֆրան սիացի նե րի կար ծի քով, որն 

ար տա հայտ վեց նաև Բեյ րու թի թեր թե րում, այդ հան դի սու թյու նը վե րած-

վել էր օպե րե տային ներ կա յաց ման: Թո մաս Հար դին գին Ֆայ սա լը հա-

տուկ և ան ձամբ էր հրա վի րել, քա նի որ բա րե կամ էր հա մար վում և մի 

քա նի ան գամ այ ցե լել էր շե րիֆ Հու սեյնին: Բա ցի դրա նից՝ նա բրի տա-

նա կան բարձ րաս տի ճան սպա էր ու մա րոն նե րի սերտ բա րե կա մը. նոր 

միապե տի հա մար հատ կա պես շա հե կան էր նրա ներ կա յու թյու նը:

Երու սա ղե մից, սա կայն, մի հե ռա գիր եկավ, որը Հար դին գին ար գե-

լում էր, որ մաս նակ ցի թա գադր ման արա րո ղու թյա նը: Բրի տա նա ցի նե րը 

խու սա փում էին ֆրան սիացի նե րի հետ քա ղա քա կան կոնֆ լիկտ ու նե նա-

լուց: Հե ռա գի րը ստո րագ րել էր բրի գա դի գե նե րալ Ֆի լիպ Սթիմ սո նը, ով 

փա կագ ծե րում ավե լաց րել էր. «Զ գո՛ւյշ եղիր: Իրա վի ճա կը չա փա զանց 

լար ված է»: Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը` Թո մասն էլ Ֆայ սա լին 

ստիպ ված ու ղար կեց մի հա կիրճ հե ռա գիր:

8.3. 1920 

Նո րին ար քա յա կան գե րա զան ցու թյուն Ֆայ սալ I, Սի րիայի թա գա-

վոր,  այդ հին ու նոր երկ րին մաղ թում եմ լա վա գույ նը:

Ին ձա նից ան կախ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով իմ մաս նակ ցու-

թյու նը բա ցառ վում է:

Իմ շնոր հա վո րանք ներն ու եր կար կյանք Ձերդ գե րա զան ցու թյա նը:

 Թո մաս Հար դինգ, Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր:

Նա ու զում էր ընդ գծել իրենց միջև եղած հե ռա վո րու թյու նը: Այդ պատ-

ճա ռով ստո րագ րեց ոչ թե որ պես տա րա ծաշր ջա նում բրի տա նա կան շա-

հե րի ներ կա յա ցու ցիչ, գն դա պետ Թ. Հար դինգ, այլ որ պես ան ձնա կան 

բա րե կամ:

Ն րա հա մար դժ վար չէր պատ կե րաց նել նո րըն ծա միապե տի դառ-

նու թյու նը, ում ամե նա կար ևոր պա հին լքել էին նրանք, ով քեր հա մար-

վում էին արաբ նե րի բա րե կամ նե րը: Կա րո՞ղ էր արդյոք առանց նրանց 

անցնել այդ փշոտ ճա նա պար հը:

Մի քա նի օր ան ց հա վաք վե ցին Ահ մեդ էֆեն դի Թաբ բա րա հի` մու սուլ-

ման լրագ րո ղի տա նը, ով ան կախ Լի բա նա նի գա ղա փա րի կողմ նա կից 

էր: Այ դու հան դերձ, նրա հա մար առաջ նային էին նաև թե՛ իրենց կրո նը, 

թե՛ իրենց մշա կույ թը:

Գե նե րալ Յու սուֆ էլ -Ազ մայի բան բե րը Դա մաս կո սի հե ղի նա կա-

վոր փաս տա բան նե րից էր, ով ու սա նել էր Փա րի զում: Ժա մա նա կա կից 
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մար դու տպա վո րու թյուն էր թող նում, հագն ված էր եվ րո պա կան ոճով, 

շար ժուձ ևը՝ բա րե կիրթ, «մա րո նա կան եղա նա կով» խո սակ ցու թյուն վա-

րե լու ու նակ, օժտ ված ճիշտ այն ամե նով, ինչ հար կա վոր էր Ֆայ սալ 

թա գա վո րին հե տա դեմ չհա մա րե լու հա մար: Սա կայն ի տար բե րու թյուն 

իր կողմ նա կից փաս տա բա նի՝ Փա րի զում ան ցկաց ված Խա ղա ղու թյան 

կոն ֆե րան սի օրե րին Ֆայ սա լը չէր հա մա ձայ նել, որ դ’Օ պե րայի փո-

ղո ցի լա վա գույն դեր ձակ նե րից մեկն իր հա մար վեր ջին նո րաձ ևու թյան 

կոստյում ներ կա րեր: Նրա խորհր դա կան նե րը պն դել էին, սա կայն նա 

մատ նա ցույց էր արել իր բրի տա նա ցի բա րե կամ ու խորհր դա կան Թ. 

Հ. Լոու րեն սին. «Լոու րենսն արդյոք չի՞ կրում Հիջա զի էմի րի գլ խարկ, և 

թվում է, որ դրա նով շատ հպարտ է»: 

Նա չէր ու զում ցույց տալ, թե հրա ժար վում է իրենց ավան դույթ նե-

րից. չէ՞ որ ին քը Հի ջա զի էմիրն է` հա շե միթ նե րի ժա ռան գոր դը: Փա րի զե-

ցի դեր ձա կին չհա ջող վեց նրան հա մո զել, իսկ Ֆայ սա լի կողմ նա կից նե-

րը հաս կա ցան, որ կորց նում են ար քա յազ նի կեր պա րը ներ կա յաց նե լու 

հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն: Ար քա յազն, ով հա վակ նում էր Դա մաս կո-

սում թա գա վոր կարգ վելուն, ով՝ որ պես ժա մա նա կա կից ու առա ջա դեմ 

մարդ, կա րող էր իր երկ րի զար գա ցու մը դնել եվ րո պա կան ու ղու վրա:

Գե նե րալ Յու սուֆ էլ -Ազ մայի փաս տա բա նը, առանց սար ու ձոր ընկ-

նե լու, Թո մաս Հար դին գին ուղ ղա կիորեն հարց րեց, թե արդյոք բրի տա-

նա ցի նե րը դեմ դուրս կգան ֆրան սիացի նե րին, եթե վեր ջին ներս Ֆայ սա-

լի դեմ զենք գոր ծադ րեն: Թո մասն ակն դետ նայեց հմուտ փաս տա բա նի 

աչ քե րին և ասաց. 

- Ո՛չ, եր բեք չեն հար ձակ վի ֆրան սիացի նե րի` իրենց վս տա հե լի դաշ-

նա կից նե րի վրա: 

 Դա նշա նա կում էր, որ ֆրան սիացի գե նե րալ ներ Գու րոն, Գու բեն և 

այլք սպառ նում էին արա բա կան ինք նա վա րու թյան հռ չակ մա նը, որը 

1919 թվա կա նի հու լի սին տե ղի էր ու նե ցել Դա մաս կո սում և ընդ գր կել էր 

Սի րիան, Լի բա նա նը, Հոր դա նանն ու Պա ղես տի նը: Բրի տա նա ցի նե րը ոչ 

միայն աջակ ցել, այլև Մակ- Մա հո նի նա մա կագ րու թյամբ և տե ղի ու նե-

ցած հան դի պում նե րի ըն թաց քում հո վա նա վո րել էին սահ մա նադ րա կան 

միապե տու թյան ստեղծ մա նը, որի գլուխ կանգ նե լու էր Ֆայ սա լը: Ըստ 

այդմ՝ Մեծ Բրի տա նիան տեր էր լի նե լո՞ւ արաբ նե րին տված իր խոս-

տում նե րին:

Թո մաս Հար դին գը հա յաց քը չի ջեց րեց ու շա րու նա կեց.

- Մեծ Բրի տա նիան միշտ էլ իր տված խոս տում նե րի տերն է:

Այլևս ասե լիք չկար, փաս տա բա նը փա կեց իր սև կաշ վե թղ թա պա-
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նակն ու իր դժ գո հու թյունն ար տա հայ տեց՝ տե ղից կտ րուկ վեր կե նա լով: 

Գլու խը թեթ ևա կի խո նար հե լով՝ հրա ժեշտ տվեց ու դուրս եկավ: Այդ պա-

հից ի վեր Ֆայ սա լը պետք է ըմբռ ներ, որ եվ րո պա ցի նե րի քա ղա քա կա-

նու թյու նը հիմն ված է իրենց իսկ շա հե րի վրա, այլ ոչ թե ի պաշտ պա նու-

թյուն առան ձին ան հատ նե րի կամ դի նաս տիանե րի:

1920 թվա կա նի ամ ռան սկզ բին շոգ էր հատ կա պես այդ տա րա-

ծաշրջա նում: Բեյ րու թում մար դիկ բո ղո քում էին բարկ ար ևից: Քա ղա-

քի ար վար ձան նե րում Ան րի Գու րոն ամեն առա վոտ ռազ մա կան ստու-

գա տես էր ան ցկաց նում, ինչն ավե լի շատ զի նու ժի ցու ցադ րու թյուն էր 

և պար ծան քի դրս ևո րում. «Ռե նո» ըն կե րու թյան ար տադ րած շող շո ղուն 

թն դա նոթ ներ, հրա նոթ ներ, փայլփ լուն սվին նե րով սե նե գալ ցի հրա ցա-

նա կիր նե րի զո րախմ բեր: Դա էմի րին ուղ ղա կի նա խազ գու շա ցում էր առ 

այն, որ Ֆրան սիան նրան թա գա վոր չի ճա նա չում ու հետ չի կանգ նի իր 

մտադ րու թյուն նե րից:

Ֆ րան սիան տա րա ծաշր ջան տե ղա փո խեց թն դա նոթ նե րով բեռնված 

մի քա նի նա վեր: Թու լո նի ու Մար սե լի զի նա պա հեստ նե րը լի էին թն դա-

նոթ նե րով, ու Մա րիանո Գու բեն Սի րիայի հա մար օժան դակ սպա ռա-

զի նու թյուն շտապ պա հան ջեց: Ֆայ սալ թա գա վո րի լր տես նե րը նրան 

նա խազ գու շաց րին, որ ֆրան սիացի նե րը գոր ծի են դնե լու իրենց ողջ զի-

նու ժը: Գե նե րալ Յու սուֆ էլ -Ազ ման նույն պես նա խա պատ րաս տում էր 

արա բա կան զո րա բա նա կը, մա նա վանդ՝ ուղ տե րի և ձիերի հե ծե լա զոր-

նե րը: Ֆայ սա լը չպետք է մաս նակ ցեր մար տին, եթե ան գամ այն տե ղի 

ու նե նար. չէ՞ որ կարող էր պա տա հա կան մի փամ փուշ տի զոհ դառնալ: 

Թա գա վորն ամեն կերպ պն դում էր, որ ին քը պետք է մաս նակ ցի հա վա-

նա կան մար տին, ու միայն նրա հոր` շե րի ֆի հրա հան գը կա սեց րեց Ֆայ-

սա լի մտադ րու թյու նը: Ան կախ այդ ամե նից՝ ան գլիացի նե րի հետ հա րա-

բե րու թյուն նե րը դեռ սա հուն էին, թեև՝ շատ լար ված: Արաբ նե րը նրանց 

չէին կա րող հաշ վի չառ նել, սա կայն ան գլիացի նե րը Ֆրան սիայի դեմ 

դույզն -ի նչ շար ժում չէին անի: 

Այդ իրա վի ճա կը հու սա հա տեց նում էր Ֆայ սա լին: Նա հաս կա նում 

էր, որ իրեն դա վա ճա նել են, սա կայն ի վի ճա կի չէր այդ մա սին ասել 

ան գլիացի նե րին: Թո մասն Աբդ ալ-Ղանի ալ-Ուրայսիի` «Լամար կա-

զի» գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան (այդ կազ մա կեր պու թյունն արա բա-

կան ապս տամ բու թյան պատ ճառ էր հան դի սա ցել) հիմ նա դիր նե րից մե-

կի մի ջո ցով բա րե կա մա կան մի նա խազ գու շա ցում ստա ցավ, որն ու ներ 

հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը. «Ա րաբ նե րի հան դեպ Մեծ Բրի տա նիայի 

վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը շատ վտան գա վոր է: Պատ մա կան մի 
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ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ կա րող էին կն քել հա վերժ բա րե կա մու-

թյուն, այդ քա ղա քա կա նու թյու նը գոր ծում է ի վնաս արաբ նե րի շա հե րի 

և իս լա մի: Բրի տա նա ցի նե րը ոչ միայն Ֆայ սա լին են դնում կաս կա ծե լի 

դրու թյան մեջ, այլև Բալ ֆու րի հռ չա կա գի րը և սիոնիս տա կան ծրագ րե-

րը: Սիոնիստ նե րին եր բեք չի հա ջող վի Պա ղես տի նում հիմ նել հրեական 

պե տու թյուն, քան զի արա բա կան աշ խար հը դա չի հա նդուր ժի: Եվ եր բեք 

չի լի նի քրիս տո նեական մե ծա մաս նու թյամբ բազ մակ րոն Մեծ Լի բա նան 

պե տու թյու նը, որին ձգ տում են մա րոն ներն ու Ֆրան սիան: Դա պատ մա-

կան սխալ է, որի հա մար ապա գա յում զղ ջա լու են»:

Այդ գաղտ նի նա խազ գու շա ցու մը Թո մա սին հի շեց րեց Ռա շիդ Ռեդ-

հայի դա ժան խոս քե րը, այն է՝ ան գլիացի նե րը կմ տա բե րեն, թե նախ կի-

նում ինչ պի սին էր աշ խար հը: 

Չնա յած այն բա նին, որ Թո մաս Հար դինգն ար դեն չէր առնչ վում հե-

տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րին, սա կայն դեռ որո շա կի կա պեր ու-

ներ: Ըստ իր ստա ցած հա ղոր դագ րու թյուն նե րի` ալ-Աֆ ղա նիի ու եգիպ-

տա ցի Մու համ մեդ Աբ դու ի ազ դե ցու թյու նը տա րած վում էր մինչև մու-

սուլ մա նա կան աշ խար հի հե ռա վոր ան կյուն նե րը: Ձևա վոր վում էր այն 

քա ղա քա կան իս լա մը, որը միտ ված էր գա ղու թա րար տե րու թյուն նե րին 

դի մա կայե լուն: 

Թո մասն այդ մա սին խո սեց իր որոշ բա րե կամ նե րի հետ, սա կայն ոչ 

ոք դա վտան գա վոր չհա մա րեց: Սկ սած առա ջին խա լի ֆից մինչև ներ-

կայիս պա հը իս լա մում միշտ էլ նման բան տե ղի է ու նե ցել. այս պի սին էր 

պա տաս խա նը: Իս լամն ու ներ իր քա ղա քա կան ուղ ղու թյուն նե րը: Մար-

գա րեի մա հից հե տո նրա հա ջոր դի փնտր տու քը հրահ րեց առա ջին ընդ-

հա րու մը: Ամե նա մոտ կանգ նած ներն ու նեին ավե լի՞ շատ իրա վունք ներ: 

Գու ցե պետք է ընտր վեին լա վա գույն նե րը, թեև՝ առանց ար նակ ցա կան 

կա պի: Սուն նի նե՞ր, թե՞ շիաներ… Այդ ամե նը նո րու թյուն չէր: Թո մասն 

ասաց, որ խոս քը դրա մա սին չէր: Դա այլ դիր քո րո շում էր, որը նա խա-

տե սում էր այն պի սի վայ րագ ու ղի ներ, ինչ պի սին, օրի նակ, հարկ եղած 

պա հին օտա րերկ րա ցի նե րին Դար Ալ Իս լա մից բռ նի դուրս քշելն էր: 

Անս պա սե լիորեն ի հայտ էր եկել իս լա մա կան մի սպառ նա ցող գա ղա-

փա րա խո սու թյուն, որը ոչ թե հրա վի րում էր երկ խո սու թյան, այլ միայն 

ներ կա յաց նում էր պա հանջ ներ և խո սում հե տապն դում նե րի մա սին: Սա-

կայն ո՛չ Ուայթ հո լում, ո՛չ էլ Քէ դ՛Օր սե յում ասես չէին հաս կա նում, որ 

ամեն բան փոխ վել է: 

Մայի սի քսա նին հա վաք վեց Լեռ նային Լի բա նա նի Խոր հուր դը: 

Նիստն ան ձամբ հրա վի րեց մա րոն պատ րիար քը` Էլիաս Հոայե կը: Չէր 



347–      –

կա րե լի ժա մա նակ կորց նել: Բո լո րը գրգռ ված էին, այլևս չէին պահ պա-

նում ձևա կան կող մե րը, ինչ պես մի քա նի ամիս առաջ: Օրերն էին հաշ-

վում, և բո լո րի նյար դերն ահա վոր պրկ ված էին: Թո մա սին հրա վի րե-

ցին մաս նակ ցե լու նիս տին, սա կայն՝ առանց ձայ նի ու քվեի իրա վուն քի. 

անհրա ժեշտ էր, որ ինչ -որ մե կը հնա րա վո րինս անա չառ կեր պով կազ-

մեր նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը: 

Ելույ թով հան դես եկավ Դաուդ Ամու նը: Պատ րիար քը նրան զգու շաց րեց, 

որ հա կիրճ խո սի: Դա այն պահն էր, որ ոչ մի սխալ չէր կա րե լի թույլ տալ:

- Սի րե լի՛ բա րե կամ ներ: Խոր հուր դը գու մար վել է ամ րագ րե լու հա մար 

այն գա ղա փար նե րը, որոնք մենք քն նար կել ենք: Ու զո՞ւմ ենք Մեծ Լի բա-

նան՝ քա ղա քա կա նա պես ու վար չա կան տե սան կյու նից ան կախ մի պե-

տու թյուն, մի ամ բող ջա կան եր կիր, որի առն չու թյամբ հա մա ձայ նու թյան 

եկանք այն ժա մա նակ:

Գրե թե բո լոր ներ կա նե րը ձեռք բարձ րաց րին՝ ցույց տա լով կա նաչ 

քար տեր: Նրանք, ով քեր երա զում էին Դա մաս կոս կենտ րո նով մի Մեծ 

Լի բա նա նի մա սին և հա մար վում էին Ֆայ սա լի հպա տակ ներ, չէին մաս-

նակ ցում Խորհր դի աշ խա տան քին: Ոչ ոք չգի տեր, թե ինչ պես է վեր ջա-

նա լու այդ նիս տը, ու ոչ ոք չէր ու զում դառ նալ առա ջին նա հա տա կը, եթե 

որ ևէ անա խոր ժու թյուն ծա գեր:

- Բա րի, առա ջին կետն ըն դուն ված է: Ու զո՞ւմ ենք ու նե նալ ժո ղովրդա-

վա րա կան իշ խա նու թյուն, երբ մեր ժո ղովր դի մե ծա մաս նու թյան քվե նե րի 

մի ջո ցով կընտր վեն առաջ նորդ նե րը:

Կր կին կա նաչ քար տե րը հայտն վե ցին հա մա րյա բո լո րի ձեռ քե րին: 

Դաուդ Ամու նը չէր ու զում ձգձ գել:

- Հա մա ձայն եք: Երկ րորդ կետն ըն դուն ված է: Ու զո՞ւմ ենք, որ ձեռ-

նա մուխ լի նենք Սահ մա նադ րու թյուն մշա կե լու աշ խա տանք նե րին: 

Այո՞... Լավ, ըն դուն ված է նաև այս կե տը:

Ա մու նը թերևս այդ պա հին նրանց չէր կա րող ասել, որ պատ րիար քը 

Վա տի կա նից ար դեն ստա ցել է Սահ մա նադ րու թյան մի քա նի նմուշ ներ. 

այդ հար ցը վա ղուց էր դար ձել ու սում նա սի րու թյան առար կա:

- Ցան կա նո՞ւմ ենք Ֆրան սիայի հետ ու նե նալ մի հիմ նա վոր հա մա-

ձայ նա գիր, որ պես զի մեր ձեռ նար կած գոր ծը խթան վի: 

Մա րոն ներն իրենց առաջ նոր դին ար ձա գան քե ցին ծա փա հա րու-

թյուն նե րով: Կա նաչ քար տե րը մե ծա մաս նու թյուն էին կազ մում:

- Լավ, հա մա ձայն եք: Ձեր կար ծի քով՝ ճի՞շտ կլի նի, որ բո լոր այս 

հար ցե րը տե ղա փո խենք Փա րի զի Խա ղա ղու թյան կոն ֆե րանս: 

Կա նաչ քար տերն օդ թռան: Բո լորն էլ ու զում էին, որ մինչ ֆրան-
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սիացի ներն իրենց թն դա նոթ նե րից կրակ կբա ցեին, այդ հար ցե րը լուծ վեին 

հստա կո րեն ու առանց եր կի մաս տու թյան: Դաուդ Ամունն ավար տեց. 

- Իմա ցա՛ծ եղեք, որ այս ամե նի մա սին մենք խո սել ենք դեռ մեկ տա-

րի առաջ, սա կայն այն ժա մա նակ այս հար ցե րը քվեար կու թյան չդ րե-

ցինք: Հի մա մենք առա ջին աս տի ճա նի վրա ենք: Այն պես որ՝ ձեզ հրա վի-

րում եմ բարձ րա նալ աս տի ճան նե րով, դեռ շատ ճամ փա ենք ան ցնե լու՝ 

Սպի տակ լե ռը ել նե լու հա մար: 

Հու լի սին ֆրան սիացի նե րի ու Ֆայ սա լի սի րիական ու ժե րի միջև առ-

ճա կա տումն ան խու սա փե լի դար ձավ: Գու րոն այդ մա սին հայտ նեց Թո-

մաս Հար դին գին: Այդ ընդ հար ման մեջ նրանք ոչ մի ար տա ռոց բան չէին 

սպա սում բրի տա նա ցի նե րից, սա կայն չէին հան դուր ժի, որ Սան Ռե մոյի 

կոն ֆե րան սի հա մա ձայ նագ րե րը, որոն ցով Ազ գե րի լի գան Ֆրան սիային 

լիազո րու թյուն ներ էր ըն ձե ռել Սի րիայի նկատ մամբ, վե րած վեին ան-

պետք թղ թե րի: 

Չնա յած նա խազ գու շաց մա նը` Մեծ Բրի տա նիան պար տա վոր էր 

ամեն կերպ ջա նալ, որ Ֆրան սիան ու Ֆայ սալն ի վեր ջո բա րե կա մա կան 

հա մա ձայ նու թյան գային, սա կայն Գու րոն ար դեն ո՛չ հա մա ձայ նա գիր 

էր ու զում, ո՛չ էլ՝ ու սին թփթ փաց նել: Նա այդ տեղ էր, որ պաշտ պա ներ 

Ֆրան սիայի շա հե րը, ու նրան աջակ ցում էին ինը հա զար զին վոր ներ՝ 

ծանր զեն քե րով ու մի դյու ժին ինք նա թիռ նե րով:

Թո մա սը գե նե րալ Ալենբիին ու ղար կեց ծած կագր ված հե ռա գիր, 

ըստ որի՝ ֆրան սիացի նե րը գնա լու են առաջ՝ նկա տի ու նե նա լով բո լոր 

հետևանք նե րը: Բեյ րու թում նրանց աջակ ցում էին քրիս տո նյա ներն ու 

մա րոն պատ րիար քը, Պի կոյի մի ջո ցով նրանք տե ղե կաց ված էին, թե ինչ 

կա րող էր տե ղի ու նե նալ.

«Գլխավորհրամանատար,սըրԷդմունդԱլենբիին.

Սը՛ր, ամեն բան վկայում է այն մասին, որ տասնհինգ օրվա ընթացքում

ֆրանսիացիներըկհարձակվենՍիրիայինորընծաթագավորՖայսալI-իզոր-

քերիվրա:Ֆրանսիականբանակնունիզգալիառավելություն,9000ռազմիկ-

ներ,72միավորհրետանայինզենք,թեթևտանկերուհրանոթներովզինված12

ինքնաթիռ.այդամենը՝գեներալԱնրիԳուրոյիհրամանատարությամբ:

Ըստտեղեկությունների՝մարտըտեղիկունենաՄեյսալունիմոտ:

Սաայնամեննէ,ինչիմասինպատիվունեմտեղեկացնելուՁերդգերազան-

ցությանը:

Բեյրութ,15հուլիսի,1920թ.

Գնդապետ՝Թ.Հարդինգ»:
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Թո մա սը չէր սխալ վել. հու լի սի 23 -ին ֆրան սիական զոր քերն առա ջին 

իսկ մար տում ջախ ջա խե ցին սի րիական բա նա կը, որը ցան կա նում էր 

փր կել իր նոր թա գա վո րու թյու նը: Ֆայ սա լը հրա մայել էր չպաշտ պան վել 

և մար տի դաշ տը թող նել ֆրան սիացի նե րին՝ իմա նա լով հան դերձ, որ այդ 

հրա մա նը հա վա սա րա զոր է իր թա գա վո րու թյան ան կմա նը: Սա կայն նա 

չէր ցան կա նում ստանձ նել նաև ռազ մա կան ձա խող ման և հա րյու րա վոր 

զո հե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը:

Այ դու հան դերձ, նրա գե նե րալ Յու սուֆ էլ -Ազ ման այլ կերպ էր մտա-

ծում: Նա հա մոզ ված էր, որ եթե ֆրան սիացի նե րին հա կա հար ված 

տային, թերևս նրանք կնա հան ջեին: Ինչ պե՞ս էին հար ձակ վե լու, եթե 

ֆրան սիացի ներն ու նեին ճն շող գե րա զան ցու թյուն. ծանր հրե տա նի, 

թեթև տան կեր, ինք նա թիռ ներ, ժա մա նա կա կից զեն քեր՝ հին հրա ցան ներ 

կրող, բայց քա ջա րի արաբ նե րի բա նա կի դի մաց… Ի զո րու չէին, սա-

կայն հա մոզ ված էին, որ Ֆրան սիան իրենց նկատ մամբ կո տո րած թույլ 

չէր տա: 

Գե նե րալ Ան րի Գու րոյի հա մար նույն պես ցան կա լի չէր ան հա վա-

սար ու ժե րի բախ ման պա րա գա յում տա րած հաղ թա նա կը: 

Սա կայն Ֆրան սիան չէր կա րող այդ խն դիր ներն առանց լուծ ման 

թող նել: Եթե հա վա սա րու թյու նը, եղ բայ րու թյունն ու ազա տու թյու նը Դա-

մաս կոս տե ղա փո խե լու հա մար ան հրա ժեշտ լի նեին թն դա նոթ ներ, ապա 

նրանք գոր ծի կդ նեին դրանք: Նպա տա կին հաս նե լու հա մար ոչ մի բա նի 

առջև չեն կանգ նում: 

Մա րոն նե րը մի մար դու պես սա տա րե ցին Ֆրան սիային: Թո մա սի 

հա մար ամո թա լի էր, որ բրի տա նա ցի նե րը լվա ցին իրենց ձեռ քե րը:

Մեյ սա լու նի ճա կա տա մար տը տևեց ութ ժամ: Մաս նա կից նե րի հա-

մար դա մի ամ բողջ հա վեր ժու թյուն թվաց: Մար տի ավար տին հա մա րյա 

չորս հա րյուր հո գի` արաբ հե ծյալ ներ ու նո րա կո չիկ զին վոր ներ, հանգ-

չում էին մար տա դաշ տի փո շու մեջ՝ Ան տի լի բա նա նի լեռ նե րի ստո րո-

տում՝ Դա մաս կո սից ըն դա մե նը քսան կի լո մետր հե ռա վո րու թյան վրա, 

որ տեղ կես ժամ ան ց փոս տային աղավ նու մի ջո ցով լուր ստա ցան մար-

տի ավար տի մա սին: 

Երե կո յան Ֆայ սալն իր շքախմ բով անա պա տի մի ջով փախուստի 

ճամ փան բռ նեց: Ձիերի, ուղ տե րի, բրի տա նա ցի նե րի տված մի քա նի 

բեռ նա տար նե րի եր կար քա րա վա նը տա նում էր վեր ջերս ստեղծ ված ար-

խի վային նյու թե րը, որ պես զի այդ ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն նե րը չթող-

նեին ֆրան սիացի նե րին: 

Գու րոն այդ ամե նի մա սին պատ մել էր Բեյ րու թի եր ևե լի մարդ կանց: 
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Չպետք է հե տապն դեին Ֆայ սա լին: Փախ չող թշ նա մուն՝ կա նաչ ճա նա-

պարհ... Նրանց ո՛չ նա հա տակ էր հար կա վոր, ո՛չ էլ՝ ավե լորդ գլ խա ցա-

վանք: Գլ խա ցա վան քը թող բրի տա նա ցի նե րին մնա:

Թո մասն էլ այդ նույն օրը, երբ Բեյ րու թում սկ սում էր մթ նել, իմա ցավ 

մար տի ավար տի մա սին: Նա ստա ցավ մի փակ ու զմուռ սով կնք ված նա-

մակ` Այուբ Թա բի թի ստո րագ րու թյամբ: Նա նա մա կը բա ցեց՝ Էթե լի դի-

մաց կանգ նած. աղ ջի կը նրան էր նա յում իր խո շոր աչ քե րով: Նա մա կը 

գաղտ նա գիր չէր: Թա բի թը լի բա նան ցի էր՝ հին մշա կույ թի կրող: Ծալ ված 

այդ թղ թի վրա ըն դա մե նը գր ված էր. «Ա քա ղա ղը՝ Դա մաս կո սում: Բա-

զեն` դե պի անա պատ»:

Այդ պա հից սկ սած հնա րա վոր էր Մեծ Լի բա նան պե տու թյան ստեղ-

ծու մը. գու ցե և իրա կա նա նար այդ վա ղե մի երա զան քը: 
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24. ՈՒՄ ՄԱՆ 
Օ ԳՈՍ ՏՈՍ, 1920թ.

 Բեյ րու թում լավ, ան գամ շատ լավ գի տեին, որ առջ ևում իրենց մի 

բարդ ժա մա նա կաշր ջան է սպաս վում: Լեռ նային Լի բա նա նը հա մա-

ձայն կլի նե՞ր, որ իրեն միաց նեին, այսպես կոչված, «պե տու թյան հո ղե-

րը»: Այդ հա րուստ քրիս տո նյա մա րոն ներն ու նրանց մեր ձա վոր թշ նա-

մի դրուզ նե րի բազ ման դամ գեր դաս տան նե րը կու զե նայի՞ն հրա ժար վել 

իրենց ավան դա կան կար գա վի ճա կից: Բեյ րու թում, գրե թե ինչ պես միշտ, 

իրերն այլ կերպ էին ըն կալ վում: 

Դաուդ Ամու նը և մա րո նա կան իր գլ խա վոր շտա բը, իսկ իրա կա նում 

պատ րիար քի գլ խա վո րու թյամբ կա ռա վա րու թյան կազ մը հս տակ գի-

տեին իրենց անե լի քը: Թո մաս Հար դինգն ամեն ին չից տե ղյակ էր իր բա-

րե կամ Այուբ Թա բի թի շնոր հիվ: 

- Լսի՛ր, Թո մա՛ս, պատ րիարք Հոայեկն ան մի ջա կան նա մա կագ րու-

թյուն ու նի Պա պի հետ: Վա տի կա նի կա բի նետ նե րից մե կում՝ Սուրբ Հոր 

առանձ նա սե նյակ նե րի մոտ, կա քար տեզ նե րով մի սրահ: Շատ ճշգ րիտ 

քար տեզ ներ են՝ հրա շա լի քար տե զագ րում ներ ողջ Պա ղես տի նից մինչև 

Կի լի կիա և Դա մաս կո սից այն կողմ: Այն տեղ ծա վա լուն տե ղե կատ վու-

թյուն են հա վա քել մե նաս տան նե րի, կա թո լիկ վար ժա րան նե րի, ճգ նա-

վոր նե րի ու միանձ նու հի նե րի, մա տուռ նե րի ու սր բա վայ րե րի մա սին, նաև 

Երու սա ղե մի մի քար տեզ՝ իր չորս թա ղա մա սե րով. քրիս տո նյա կա թո լիկ, 

քրիս տո նյա ուղ ղա փառ, այն տեղ առաջ նոր դում են հայ, արաբ և հրեա 

պատ րիարք նե րը: Ու նեն մի քար տեզ, որն ընդ գր կում է ողջ այդ տա րա-

ծաշր ջա նը. պե տու թյան հո ղե րը և ամ բողջ ծո վե զեր քը՝ մինչև Իս կեն դե-

րու նը, Լեռ նային Լի բա նա նը, ողջ Բե կաայի հո վի տը, նե րա ռյալ Ան տի-

լի բա նա նի լեռ նե րը, Էր մո նը, Տրի պո լին, իսկ հա րա վից Սի դո նի գա վա ռը՝ 

մինչև Պա ղես տի նի հետ սահ մա նը: Վա տի կա նը գրում է մա րո նա կան 

պատ րիար քին և նրան ու ղար կում քար տեզ նե րի ծալ ված պատ ճե ննե րը, 

որոնց վրա տար բեր գույ նե րով հա տուկ նշ ված են որո շա կի տա րածք-

ներ. «Սա պետք է լի նի մա րոն նե րի նը, սա` դրուզ նե րի նը, սա` սուն նի նե-

րի նը...»: Եվ մեր պատ րիար քը՝ երա նե լի Էլիաս Հոայե կը, իր ցու ցում ներն 

է տա լիս, դի մում է Սուրբ Մա րո նին, աղո թում է, այ նու հետև մի նա մակ է 

թե լադ րում իր ան ձնա կան քար տու ղա րին՝ իմ հո րեղ բոր տղային, ով ինձ 

պատ մում է որոշ բա ներ, որ պես զի ես հաս կա նամ, թե ինչ աս տի ճա նի 

ազ դե ցիկ մարդ է: Դրանք թերևս ըն տա նե կան գաղտ նիք ներ են, սա կայն 

Բեյ րու թում մեկ շա բաթ ան ց ձկ նա վա ճա ռը կնոջս պատ մում է, թե որ-
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տե ղով են ան ցնելու նոր սահ ման նե րը: Սա շատ յու րա տե սակ եր կիր է: 

Ինչ պե՞ս ես Ձեզ չպատ մեմ այդ մա սին: Ահա այս պես էլ պատ րաստ վում 

է խճան կա րը: Այ սօր այս տե ղից հա նում, վաղն այն տեղ են դնում: Օրի-

նակ՝ Զահ լեի՝ Բե կաայի հով տի ամե նա մեծ բնա կա վայ րի բնա կիչ ներն 

ու զում են միավոր վել՝ իրենց միաց նե լով Բաալ բե կը՝ որ պես թա գի զարդ, 

Հազ բա յան, Բե կաան… Ան շուշտ, շա տերն ու զում են միանալ, իսկ մյուս-

նե րը` ոչ: Սա կայն ամե նա կար ևորն այն է, որ ոչ ոք ոչ մի հա մա ձայ նու-

թյուն չի կն քել օս ման նե րի հետ: Գեր մա նա ցի նե րը կն քե ցին Վեր սա լի 

պայ մա նա գի րը, միայն թե դա ո՛չ այս կող մին է ձեռն տու, ո՛չ էլ՝ այն: Իսկ 

օս ման նե րի հե՞տ… Առայժմ ոչինչ չի կնք վել, քա նի որ Մուդ րո սի զի նա-

դա դա րի հա մա ձայ նա գի րը դա տարկ բան է, իսկ Ֆրան սիան հան գիստ 

առաջ է գնում: Կա յա ցած փաս տե րի քա ղա քա կա նու թյուն... Այս ըն թաց-

քում գե նե րալ Գու րոն, ով ար դեն շատ ավե լի մա րոն է, քան կա թո լիկ, 

մտա դիր է իր հա մար առանձ նա տուն կա ռու ցել Բեյ րու թում ու այս տեղ 

գնալ թո շա կի: Ու իհար կե պետք է, որ ամեն ինչ լավ, տե ղը տե ղին անի: 

Ամեն օր պետք է հե ռագ րեր ու ղարկ վեն Քէ դ՛Օր սեյ: Վա տի կա նից էլ 

ստաց վող և ու ղարկ վող նա մակ նե րի պատ ճե ննե րը հասց նում են Միլյե-

րա նին49, որ պես զի վեր ջինս Վա տի կա նին հայտ նի իր կար ծի քը: Ահա և 

Ձեզ եռան կյու նի` Վա տի կան-Փա րիզ-Բեյ րութ: Ահա վա սիկ մայ րու փայ-

տից նս տա րա նի երեք ոտք, որոնց վրա կա ռուց վե լու է Մեծ Լի բա նա նը: 

Իհար կե, դուք` բրի տա նա ցի ներդ, նույն պես զբաղ մունք ու նեք Վեյցմա-

նի սիոնիստ նե րի հետ՝ ամեն օր մի բան ավե լին պա հան ջե լով: Չէ՞ որ 

Լոն դո նից նոր բարձրագույն հրա մա նա տար է նշա նակ վել՝ սըր Հեր բերտ 

Սա մո ւե լը: Այդ մար դը Լոն դո նում իս կա կան լորդ է, Երու սա ղե մում` ավե-

լի հրեա, քան ռա բբին, իսկ արաբ նե րի հետ խո սե լիս` բեդ վին: Ազ գե րի 

լի գան կար ծես առաջ է քա շում այդ հար ցը... Ի վեր ջո, բո լո րիս կո շի կի 

մեջ էլ ինչ -որ ժա մա նակ մեխ է հայտն վում:

Սուն նի նե րը եկան Թո մա սի հետ բա նակ ցե լու: Հիմ նա կան դե րա կա-

տա րու թյու նը ստանձ նել էր տա րա ծաշր ջա նի ամե նաազ դե ցիկ մու սուլ-

մա նը՝ Աբդ ալ-Հալիմ Հաջարին: Հան դիպ մա նը ոչ մի մա րոն չկար, ու կա-

րե լի էր ազատ խո սել:

- Այո՛, պա րո՛ն Հար դինգ, մենք` մու սուլ ման ներս, եկել ենք մեր կամ-

քով: Կան բա ներ, որոնց վերաբերյալ կու զե նայինք առան ձին խո սել: 

Եթե ինձ թույլ տաք, կհայտ նեմ իմ կար ծի քը, իսկ Դուք կպատ կե րաց նեք 

49 Ֆ րան սիայի կա ռա վա րու թյան նոր նա խա գա հը, ով 1920 թվա կա նին փո խա րի նեց Կլե-
ման սոյին:
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հար ցի ողջ էու թյու նը:

Այդ մար դը հրա շա լի էր խո սում ֆրան սե րեն, իսկ ար տաք նա պես կա-

րող էր ներ կա յա նալ որ պես մար սել ցի վա ճա ռա կան, թեև շո գի ու նյար-

դայ նու թյան պատ ճա ռով շատ էր քրտ նում: 

- Պա րո՛ն Հար դինգ, Դուք բա րի մարդ եք: Աստ ված ողոր մած է և Ձեզ 

ու ղար կել է այս տեղ, որ մեզ ձեռք մեկ նեք: Մենք` մու սուլ ման ներս, իրա-

րից բա ժան ենք, ոմանց դուր էր գա լիս Ֆայ սա լի ընտ րած ու ղին: Շա-

տերն էլ գե րա դա սում են ան կախ Լի բա նա նը: Սա կայն կլի նի՞ արդյոք 

ան կախ, թե՞ մեր դռ նե րի հետ ևում լի նե լու է Վա տի կա նը, թե՞ ֆրան-

սիացի ներն են մեզ թե լադ րե լու օրա կար գը: Կամ գու ցե մեզ վե րահս կե լո՞ւ 

եք դուք՝ բրի տա նա ցի ներդ: Մեյ սա լու նից հե տո ան ցել է մի քա նի շա բաթ, 

ու ար դեն լս վում է, որ բրի տա նա ցի նե րը բա ժա նե լու են Պա ղես տի նից դե-

պի ար ևելք ըն կած այս տա րած քը՝ այն ան վա նե լով Տրանս հոր դա նան: 

Եվ մենք այս տեղ ապ րե լու ենք սիոնիստ նե րի հետ, ով քեր մեր կյան քը 

բար դաց նե լու են Պա ղես տի նում, ֆրան սիացի նե րի հետ, ով քեր ար դեն 

դիր քա վոր վել են, և սպաս վում են Գու րոյի նոր խա չակ րաց ար շա վանք-

նե րը: Օս ման նե րին հա մա րում են մե ռած, բայց դեռ հար կա վոր է սպա-

սել: Լսե՞լ եք ոմն Մուս տա ֆա Քե մա լի մա սին: Դուք կր կին, նե րե ցե՛ք ինձ 

ան կեղծ լի նե լուս հա մար, առա տա ձեռ նո րեն բա ժա նե ցիք այն, ինչ ձեզ 

չէր պատ կա նում: Ին չո՞ւ դուք Վեյց մա նին չտ վե ցիք Սու ռեյի կոմ սու թյու-

նը: Դուք մի՛ վի րա վոր վեք ին ձա նից, արաբ ներս եր բեմն չա փից ավե լի 

ան կեղծ ենք: Այն օրը, երբ գե նե րալ Գու բեն մտավ Դա մաս կոս, չկար 

մե կը, որ տես ներ նրա հան դի սա վոր եր թը: Գի տե՞ք, թե ին չու... Քա նի 

որ ար դա րու թյու նը չէր տա րել հաղ թա նա կը, այլ, ինչ պես չար լե զու ներն 

են ասում, գեր մա նա ցի նե րից բռ նագ րավ ված հրա շա լի թն դա նոթ նե րը: 

Իհար կե, այս տեղ` Բեյ րու թում, մեր սի րե լի բա րե կամ ներ մա րոն նե րը 

հրճ վան քից գլ խարկ նե րը օդ էին նե տում, և թերևս կա թո լիկ եպիս կո պոսն 

էլ իր թա գը նե տել է ըն դու նե լու թյուն նե րի սրա հի ջա հին: Վա տի կա նում 

ղո ղան ջե ցին զան գե րը: Այն պես էր, որ ասես Գո տֆ րիդ Բուլյոնցին ի 

վեր ջո ասել էր իր վեր ջին խոս քը. «Sancti Sepulchri Advocatus» («Տիրոջ 

գերեզմանի պահապան»): Մու սուլ ման ներս դա կհի շենք ողջ կյան քում: 

Գե նե րալ Գու բեն իր ճա ռում առա ջին հեր թին ասաց, որ Դա մաս կոսն 

ազա տագր վեց արա բա կան հե տա դեմ, այ սինքն՝ ու զում էր ասել իս լա մա-

կան լծից: Հա վաս տիաց րեց, որ Ֆրան սիան կբե րի առա ջա դի մու թյուն ու 

քա ղա քակր թու թյուն: Ֆրան սիային ան չափ հար գե լով հան դերձ` արաբ-

ներս հնա գույն քա ղա քակր թու թյան տեր ժո ղո վուրդ ենք… Իրոք այդ-

պես է: Մենք ֆրան սիացի նե րից շատ բան կա րող ենք սո վո րել: Սա կայն 
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նրանք էլ շատ բան ու նեն սո վո րե լու արաբ նե րից: Հե տո նրանք Ֆայ սա-

լին ստի պե ցին փա խուս տի դի մել: Դա մեծ նսե մա ցում էր: Անա պա տում 

արաբն ազատ մարդ է, երբ նս տում է իր ձիուն կամ ուղ տին: Հի մա ֆրան-

սիացի զին վո րա կան նե րը կու զե նան կա սեց նել Ֆայ սա լի վար չա կազ մի 

ձեռ նար կած բո լոր ծրագ րե րը, սա կայն բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա-

նե րը` բո լորն էլ Politecnique -ի սա ներ, նրանց դա անելու խոր հուրդ չեն 

տվել: Ինչ պե՞ս են Դա մաս կո սում փա կե լու Արա բա կան գրա դա րա նը, 

կա՛մ Բժշ կա կան դպ րո ցը, կա՛մ էլ Արա բա կան հնա գի տա կան հնու թյուն-

նե րի թան գա րա նը: Չպե՞տք է մի բան մնա Ֆայ սա լի պե տու թյու նից: 

Դուք ինձ ճիշտ կհաս կա նաք, քա նի որ ան կախ, կիրթ ու բա ռիս լայն 

իմաս տով բա րո յա կան զգա ցում ու նե ցող և մեծ հե ղի նա կու թյուն վայե-

լող անձնավորություն եք: Դուք լավ գի տեք արա բե րեն՝ ամե նա կիրթ ու 

գե ղե ցիկ, ամե նից հա րուստ նր բե րանգ նե րով ու ամե նազ գա յուն լե զուն: 

Հի մա Դուք զին վո րա կան եք, ինչ պես գրե թե բո լո րը, սա կայն ժա մա նակն 

ամեն բան կուղ ղի: Ու զում եմ նշել, որ արաբ ներս կազ մում ենք «ում մա» 

հաս կա ցու թյու նը: Մենք բո լորս նույն մոր զա վակ ներն ենք, իսկ դա մեզ 

դարձ նում է եղ բայր ներ: Հի մա՝ 1920 թվա կա նին, արա բա կան աշ խար հը 

նոր է զար թոնք ապ րում, վեր ջին դա րե րում նրան պա տել էր նին ջը, ու հի-

մա իր վրայից թո թա փում է այդ թմ բի րը: Լի բա նա նը՝ «Մեծ Լի բա նա նը», 

կար ևո րա գույն վայր է արա բա կան ոգու հա մար: Այս տեղ վեր ջի վեր ջո 

բո լորս կա րող ենք խո սել ֆրան սե րեն ու ան գլե րեն, սա կայն մեր սիր տը 

միշտ կլի նի արա բա կան: Այդ մա րոն ներն էլ հա վերժ կմ նան արաբ ներ, 

որ քան էլ որ եզ վիտ ներն ու Վա տի կա նը հա մոզ ված են, թե նրանք նախ և 

առաջ իս կա կան քրիս տո նյա ներ են: Մա րոն նե րը կա րող են քրիս տո նյա 

լի նել, սա կայն իրենց արյան մի մա սը նրանց հու շում է, որ պատ կա նում 

են իս լա մին, թեև նրանք ան գի տակ են դրան: Դուք ծա նո՞թ եք Ղու րա-

նին: Յո թե րորդ` «Ալ-ՄԱԷ ԴԵ» սու րա հի ութ սու նե րե քե րորդ այա թում 

հստա կո րեն դա աս վում է. «Եվ երբ լսեն (իս լա մի) Մար գա րեին իջեց ված 

պատ գամ նե րը, կտես նես նրանց աչ քե րը, որ (hրճ վան քից) ար ցունք են 

թա փում այն ճշ մար տու թյան հա մար, որն ըմբռ նել են: Նրանք ասում են. 

«Տե՛ր, հա վատք ըն ծայե ցինք, ու րեմն մեզ վկա նե րով (և ճշ մար տու թյան 

ակա նա տես նե րով Մու հա մմե դի ըն կեր նե րի դա սին) գրան ցե՛ք»»: Եթե 

Ֆրան սիան ցան կա նում է իր ներդ րումն ու նե նալ, ապա պետք է առա վել 

քան հաշ վի նս տի մու սուլ ման նե րի հետ… Մենք այ ցի եկանք մեր մար-

դա սեր բա րե կա մին, որ պես զի լսի մեզ: Շնոր հա կա լու թյուն, պա րո՛ն Հար-

դինգ: Մեր՝ բո լո րիս ցան կու թյունն է, որ Դուք մնաք այս տեղ: Մինչ նոր 

հան դի պում, և Աստ ված Ձեզ հետ:
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 Հա լիմ Հա ջա րին և նրա լռա կյաց ու ղե կից նե րը լքե ցին Թո մա սի 

առանձ նա սե նյա կը: Նա դուրս եկավ պատշ գամբ՝ ձեռ քով նրանց հրա-

ժեշտ տա լու հա մար: Մայր մտ նող ար ևը թաքն վում էր ամ պե րի հետ ևում. 

այդ տխ րա շուք մայ րա մու տը եր կին քը դարձ նում էր բո սո րա գույն: Սա-

րան նույն պես գնաց պատշ գամբ:

- Թո մա՛ս, այս տե՞ղ ես: Լսե ցի, որ հյու րերդ գնում են: Շու տով կդառ-

նաս Աստ ծո նվի րյալ: Բո լո րը գա լիս են քեզ նից խոր հուրդ հարց նե լու: 

Մեր օրե րի Բեյ րու թը քեզ գնա հա տում է, թերևս նոր ժա մա նակ նե րում մեզ 

սպաս վող Բեյ րու թը չու նե նա այս հմայ քը, բայց միև նույնն է, թող լի նի:

- Ո՛չ, Սա րա՛, սխալ վում ես: Գա լիս են, որ ոչ թե ինձ, այլ Մեծ Բրի-

տա նիային պատ մեն իրենց խնդիրնե րը: Ի դեմս ինձ՝ նրանք տես նում են 

«Յու նիոն Ջեկ» -ին (Մեծ Բրի տա նիայի դրո շի ժո ղովր դա կան իմաս տը): 

Եր կու կող մերն էլ ֆրան սիացի նե րից զգու շա նում են: Քրիս տո նյա նե րը 

վա խե նում են ար ջի ող ջա գու րու մից: Ինչ վե րա բե րում է մու սուլ ման նե-

րին, ապա նրանք կար ծում են, որ բաց են թո ղել պատ մա կան կար ևոր 

հնա րա վո րու թյու նը: Նայի՛ր, թե ինչ պես է ծածկ վում ար ևը: Պատ կե րը 

ցն ցող է, այդ պես չէ՞: Այս պի սի պա հե րին Բեյ րու թը չեմ փո խի աշ խար հի 

և ոչ մի վայ րով:
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25. ՃԱՆ ՃԵ ՐԻ ՏԻ ՐԱ ԿԱ ԼԸ
 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1920թ.

Ս պի տա կա վուն բա րակ ստ վա րաթղ թի վրա Ֆրան սիայի դրո շի գույ-

նե րով տպ ված հրա վի րա տոմ սը չէր պա հան ջում տո նա կան հան դեր-

ձանք, ոչ էլ՝ կա նան ցի երե կո յան զգեստ, սա կայն ըստ այս տեղ -այն տեղ 

ար ված մեկ նա բա նու թյուն նե րի` բո լոր հրա վիր ված նե րը գի տեին, որ 

խոս քը վե րա բե րում էր պատ մա կան նշա նա կա լից իրա դար ձու թյա նը: 

Հրա վերն ար դեն իսկ վկա յում էր, որ գե նե րալ Գու րոն ցան կա նում է այդ 

իրա դար ձու թյու նը հա տուկ շու քով նշել: Նրա հա մար օրի նակ էր Փա րի-

զի հա մաշ խար հային ցու ցա հան դե սի բաց ման հան դի սա վոր արա րո ղու-

թյու նը: 

Օգոս տո սի մե կից սկ սած բո լոր ար հես տա վարժ ձևա րար նե րը, 

գլխարկ կա րող նե րը, դեր ձակ նե րը, կոշ կա կար նե րը, վար սա հար դար-

նե րը զբաղ ված էին՝ հրա վի րյալ նե րին նա խա պատ րաս տե լով պաշ տո-

նա կան ըն դու նե լու թյա նը, որը տե ղի էր ու նե նա լու Ան րի Գու րոյի՝ ըստ 

հա մա պա տաս խան դեկ րե տի ֆրան սիական պաշ տո նա կան տա րածք 

հռ չակ ված առանձ նա տա նը: Հան դի սա վոր ըն դու նե լու թյան առի թը Մեծ 

Լի բա նա նի՝ իր բո լոր տա րածք ներն ու նա հանգ ներն ընդ գր կող պե տու-

թյան հռ չա կումն էր: 

Թո մաս ու Սա րա Հար դինգ նե րը պատ վա վոր հյու րեր էին: Ստա նա-

լով հրա վե րը՝ Թո մա սը դի մեց Երու սա ղե մին՝ ըստ հա մա պա տաս խան 

հրա հան գի շարժ վե լու հա մար: Պա տաս խա նը չու շա ցավ` «Խն դիր չկա»:

 Մեծ Բրի տա նիան չէր ու զում վի րա վո րել իր լա վա գույն դաշ նակ-

ցին: Դա ոչ մի աղերս չու ներ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի միջև առ կա բնա կան 

տար բե րու թյուն նե րի, ոչ էլ եր կու երկր նե րի հպա տակ նե րի բա րե կա մու-

թյան ու հին ատե լու թյան հետ: Եր կու սով ձեռք ձեռ քի տված՝ պա տե րազ-

մում հաղ թել էին իրենց թշ նա մի նե րին` պրու սա ցի նե րին ու Օս մա նյան 

կայս րու թյա նը:

Սա րա Հար դին գն իր հա տուկ դեր ձակն ու ներ Կա հի րեում: Ամուս-

նու հա մա ձայ նու թյամբ՝ նա որո շեց Էթե լի հետ մի քա նի օրով այ ցե լել 

իր ծնող նե րին: Իրա կա նում Սա րան տա նել չէր կա րո ղա նում Բեյ րու թի՝ 

ֆրան սիական հո վե րով տար ված տիկ նանց, ով քեր շա րու նակ պայ-

քա րում էին բարձր հա սա րա կու թյան լա վա գույն դեր ձակ նե րի հա մար: 

Նա շատ լավ գի տեր, թե որ տեղ է գտն վում ոգ ևո րու թյան աղ բյու րը. «Ար 

Նու վո» ամ սագ րի հա գուս տի նոր գծագ րե րը Եվ րո պայից հաս նում էին 

Կա հի րե, որ տեղ դրանք ոճա վոր վում ու հղկ վում էին տվյալ հա սա րա կու-
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թյան ճա շա կին հա մա պա տաս խան: Սա րան վե րա դառ նա լու էր ըն դու-

նե լու թյու նից մեկ շա բաթ առաջ:

Թո մաս Հար դինգն ըմբռ նու մով էր մո տե նում այդ փոք րիկ քմա հա ճու-

թյուն նե րին: Կյան քը նրան ցույց էր տվել, որ կար ևոր է յու րա քան չյուր 

րո պեն, հետ ևա բար տր ված ամեն մի պա հից ան հրա ժեշտ է օգտ վել: Թո-

մասն իր կնոջն ու դս տերն ու ղեկ ցեց հու նա կան «Ա լեք սանդ րիա» ջեր-

մա նավ, որի եր թու ղին Բեյ րու թից ձգ վում էր դե պի Ալեք սանդ րիա և հա-

կա ռա կը: Տեղ հաս նե լուն պես բրի տա նա ցի նե րի կա ռու ցած եր կա թու ղով 

մինչև Կա հի րե կհաս նեն ամե նա քի չը հինգ ժամ վա ըն թաց քում: 

Թո մասն ու զում էր պար զել, թե Ֆրան սիան ինչ սկզ բուն քով է այդ 

տա րա ծաշր ջա նը բա ժա նե լու «նա հանգ նե րի»: Իրեն լու րեր էին հա սել 

այն մա սին, որ Գու րոն ու Միլյե րա նը եր կար էին սա կար կել՝ դնե լով ու 

վերց նե լով այդ ան վեր ջա նա լի խճան կա րի մա սե րը: Սե ղա նի այդ խա ղը 

բուռն հե տաքրք րու թյուն էր հա րու ցել Բեյ րու թի տիկ նանց շր ջա նում, ով-

քեր հինգ հա րյուր, հա զար, նույ նիսկ երեք հա զար գու մա րով խա ղա քար-

տեր էին փո խա նա կում: Քա ղա քում խո սակ ցու թյուն ներ էին պտտ վում, 

որ Գու րոյի կի նը միակն է, ում բախ տը խա ղի մեջ բե րում է, ով դառ նում է 

ըն կե րու հի նե րի ու շադ րու թյան ու նա խան ձի առար կան: Այն ըն կե րու հի-

նե րի, ով քեր ան գամ վար սա վի րա նո ցում հար դար վե լիս նրան խոր հուրդ-

ներ էին տա լիս: 

Ահա թե ինչ պես էր ըն թա նում խա ղը: Ասում էին. «Բե կաան` այո՛, Բե-

կաան` ո՛չ, Ան տի լի բա նա նը` այո՛… Տրի պո լին` ո՛չ: Սան ջակ դե Սայ դան 

ու նրա շիանե րը` այո՛, իսկ գու ցե՝ ո՞չ: Իսկ եթե մայ րա քա ղա քը լի նի՞ Դա-

մաս կո սը: Դա կա պա ցու ցի, որ Ֆայ սալն իրա վա ցի է: Իսկ Բեյ րո՞ւ թը… 
Բայց չէ՞ որ այն տեղ մե ծա մաս նու թյու նը սուն նի ներ են: Այլ ելք չկար»:

Այս պի սին էին գե նե րալ Գու րոյի ճաշ կե րույթ նե րին ու ղեկ ցող և հետ-

ճա շյա քն նար կում նե րը: Իհար կե, լի նում էին նաև հան րա պե տա կան, 

ան գամ վոլ տե րյան սե ղան ներ՝ ծածկ ված Մա լի նե սի նուրբ ժա նյա կա-

զարդ սփ ռոց նե րով, ոս կե զօծ ար ծա թյա սկու տեղ նե րով, սպաս քը՝ «la Flor 

de Lis» փո րագ րու թյամբ, Լիոնի բյու րե ղա պա կիով և Նան տի սպաս քով: 

Մա տու ցում էին կարճ տա բատ նե րով սե նե գալ ցի սպա սա վոր ներ: Լա-

վա գույն գինին, հա մա դամ թռչ նա մի սը, կար կան դակ նե րը, տոր թերն ու 

սոուս նե րը պատ րաստ վում էին համ բա վա վոր մի խո հա րա րի ձեռ քով, ով 

Նի ցայից էր և եկել էր Գու րոյի հետ ու չէր ցան կա նում կի սել իր խո հա րա-

րա կան գաղտ նիք նե րը: Դաուդ Ամու նի` մա րո նա կան առաջ նոր դի կնոջ 

կար ծի քով՝ նա «հա կակ րե լիի» մեկն էր, ում շու կա յում տես նե լով՝ զուր 

տե ղը բա ղադ րա տոմ սեր էր խնդ րել:
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Լի բա նա նում տե ղի ու նե նա լիք ամե նա կար ևոր իրա դար ձու թյու նից 

առաջ բո լո րը նյար դայ նա ցած էին, ոչ ոք չէր ու զում խո սել, ան գամ ակ-

նար կել «ծո վե զեր քի հո ղե րի» մա սին. խա չա կիր նե րի գա լուց սկ սած՝ ինը 

դար ի վեր, կարգն այդ պի սին էր:

Ամեն ինչ վճռ ված էր, ու որո շումը՝ ըն դուն ված: Դրա հի ման վրա 

Ֆրան սիայից նոր եկած պե տա կան փաս տա բան նե րը, Ֆրան սիայի 

Հան րա պե տու թյան Ստո րին պա լա տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, Ժա մա նա-

կա վոր օրենս դիր մար մի նը, լիազոր ներ կա յա ցու ցիչ, գե նե րալ Գու րոյի 

գլ խա վո րու թյամբ, 1920 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ին իրենց օրհ նու թյու-

նը տվե ցին 336-րդ հիմ նա կան օրեն քին: Օրենքի քա ռա սուն դրույթ, որ 

պատ րիարք Էլիաս Հոայեկն իրեն ստի պում էր քնե լուց առաջ կար դալ՝ 

բո վան դա կու թյու նը մինչև վերջ յու րաց նե լու և մինչև իսկ կետ առ կետ 

սեր տե լու հա մար: Մայ րա քա ղա քը Բեյ րութն էր. այդ քան տա րա կու-

սանք նե րից հե տո այլ ելք չկար: 

Փո ղոց դուրս գա լով՝ Թո մաս Հար դին գը տե սավ Սպի րոս Պո լի տի սին՝ 

մի հա րուստ ուղ ղա փառ հույ նի, ով կես ժամ ճար տա րա բա նե լուց հե տո 

նրան առա ջար կեց վա ճա ռել այն քար քա րոտ զա ռի վայ րը, որը Թոմասի 

տան մոտ էր: Ասաց, որ քա ղա քա պե տի հրա մա նով, ում խորհր դա կանն 

էր ին քը, տե ղան քա գիր ներն այն չա փել են՝ երեք հեկ տար չորս հա րյուր 

քսա ներ կու քա ռա կու սի մետր մա կե րես: Թո մա սը նրա նից մի կերպ 

ազատ վեց` հա վաս տիաց նե լով, որ եթե որո շի վա ճա ռել, ապա նկա տի 

կու նե նա նրա առա ջար կը: Պո լի տի սը ժպ տաց՝ ցու ցադ րե լով իր ոս կյա 

ատամ նա շա րը, և ձեռ քը տա նե լով գլ խար կին՝ հրա ժեշտ տվեց: 

Թո մա սը հաս կա ցավ, որ ար դիական առա ջըն թա ցը հա սել է նիր հող 

Բեյ րու թին: Փյու նի կե ցի նե րի ժա ռան գորդ նե րը, թող նե լով դամ բա րան նե-

րը, սկ սե ցին հոգ տա նել իրենց նոր կյան քի մա սին: Ար դյու նա բե րող ներն 

ու գոր ծա րար նե րը ցան կա նում էին եվ րո պա կան ար ժեք նե րը տե ղա փո-

խել Քա նա նա ցոց եզերք. փյու նի կյան մշա կույ թը կրող քա ղա քա ցիական 

հա սա րա կու թյունն ամեն ջանք կգոր ծադ րեր՝ ցան կա ցած գնով ապա հո-

վե լու իր զա վակ նե րի բա րե կե ցու թյու նը: 

Մեծ Լի բա նա նի նոր «փա շան» Ան րի Գու րոն էր: Նրա կյան քի մա-

կար դա կը, որն ապա հո վում էր Բարձ րա գույն հրա մա նա տա րու թյու նը, 

ու րիշ ոչ ոքի հետ չէր կա րող հա մե մատ վել: Ոչ թե հե ռա վոր Փա րի զից 

նշա նակ ված ֆրան սիացի կա ռա վա րի չը, այլ հենց նա պետք է հետ ևեր 

օրեն քի կա տար մա նը, հա շիվ տար Պե տա կան խորհր դի առջև և ստանձ-

ներ հար կե րի հա վաք ման գոր ծը: Նա խա րա րու թյուն նե րը ղե կա վա րե լու 

էին լի բա նան ցի նե րը, որոնց պար տա դիր աջակ ցե լու էին ֆրան սիացի 
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խորհր դա կան նե րը: 

Բժիշկ Թա բի թը զար մա ցած էր: 

- Բայց չէ՞ որ սա նույն վար չա կարգն է: Կար ծես թե օս ման ներն են 

դեռ այս տեղ, հի մա` ֆրան սիական ան ձնագ րով: Հու սով եմ, որ վար չա-

կազ մը կգոր ծի առանց կո ռուպ ցիայի, թեև դա այս տեղ…
Թա բիթն իր բա րե կամ Թո մա սին տա րավ այն ժա մա նակ Բեյ րու թի 

ամե նա հա րուստ ու ազ դե ցիկ մարդ կան ցից մե կի` Ժո զեֆ Հա նիի տուն, 

ով նրանց դի մա վո րեց տան ներ քին բա կում` մով րա շու քի ներքո: Փո ղո ցի 

հա մե մա տու թյամբ՝ դա մի զով տեղ էր, որ տեղ քա մի էր փչում և չոր սից 

հինգ աս տի ճան նվա զեց նում օդի ջեր մաս տի ճա նը:

Ժո զեֆ Հա նին ցան կա նում էր ապ րել այն պես, ինչ պես իր հայրն ու 

պա պը: Նրան ամեն ևին դուր չէին գա լիս ար դիակա նու թյու նը և դրա հետ 

եկող ամեն բան: Նա սե ղա նի շուրջ շր ջա պատ ված էր իր ամ բողջ ըն-

տա նի քով, անե րոր դի նե րով, զար միկ նե րով` համ տե սե լու այն հա մեղ կե-

րա կուր նե րը, որոնք լի բա նան ցի նե րը ճա րում էին այս տե ղից -այն տե ղից: 

Կա նայք հենց նոր էին գցել մի եր կար սե ղան՝ առն վազն երե սուն հո գու 

հա մար նա խա տես ված: Այն պես որ՝ այլ ելք չկար, քան ճա շին մաս նակ-

ցե լու սր տա ռուչ հրա վերն ըն դու նե լը: Հա նին լավ տրա մադ րու թյամբ բա-

ցա կան չում էր. «Կու տենք շատ, կու տենք քիչ»: 

Տար վա նո րու թյու նը, որ Բեյ րու թի թեր թե րը զե տե ղում էին առա-

ջին էջին, Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ րումն էր: Հա սել էին նրան, որ 

օս ման ներն այն ստո րագ րե ցին, թեև ո՛չ Ռու սաս տա նը, ո՛չ էլ Միացյալ 

Նա հանգ նե րը չէին հաս տա տել: Հա նին եր ջա նիկ էր, սա կայն՝ մի փոքր 

հո ռե տես:

- Չեմ հաս կա նում, թե թուր քերն ինչ պես են այդ պայ մա նա գի րը ստո-

րագ րել: Որ տե՞ղ են նրանք տե ղա վո րե լու թուրք բնակ չու թյա նը: Դա 

անի մաստ է: Հի մա հայե րին հան կարծ տա լու են մի եր կիր: Դա ար դա-

րա ցի է: Ավե լի քան ար դա րա ցի է. չէ՞ որ Անա տո լիայի մեծ մա սը դա րեր 

ի վեր՝ նախ քան Օս մա նի50 մարդ կանց այն տեղ հաս նե լը, հայե րի սե փա-

կա նու թյունն էր: Բա ցի դրա նից՝ մի լավ տա րածք է քր դե րի հա մար: Պա-

ղես տի նը, Տրանս հոր դա նանն ու Մի ջա գետ քը՝ մինչև Մո սուլ, Նո րին գե-

րա զան ցու թյուն Բրի տա նիայի հա վա տա րիմ հպա տակ նե րի հա մար են: 

Իմ շնոր հա վո րանք նե րը Ձեզ, պա րո՛ն Հար դինգ: Ձեզ հա սել է բրի տա նա-

կան առյու ծի բա ժի նը, իսկ Սի րիան, Լի բա նա նը, Ալեք սանդ րիան ու Կի-

լի կիայի մի մա սը` Գու րոյին ու նրա յու րային նե րին: Ոտ քի՛, ճա շից առաջ 

50 Օսման I (1259-1326), Օսմանյան կայսրության հիմնադիրը, ով 1301թ. բյուզանդացիներից 
զգալի տարածքներ է նվաճել:
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եր գենք «Մար սելյե զը»: Հույ նե րը, որոնց հան դեպ բուռն թշ նա մանք եմ 

տա ծում, իրեն ցով են արե լ Ար ևե լյան Թրա կիան, Թե նե դո սը, Իմբ րո սը 

և Սմիռ նան: Փոքր Ասիայի լա վա գույն մա սը… Ո՞ւմ մտ քով կանց ներ: 

Այ սօր ազ գային տո նի մեջ են, իսկ վաղն այն կվա ճա ռեն, կգ նեն ու կփո-

խա նա կեն հո ղեր: Ի՜նչ տե սակ մար դիկ են հույ նե րը: Ան շուշտ, պայ-

մա նա գի րը նա խա տե սում էր նաև Եգիպ տո սի ան ջա տու մը… իհար կե 

բրի տա նա կան ման դա տի ներ քո: Հի ջա զը՝ հա շե միթ նե րին, ով քեր հի մա 

ատում են ֆրան սիացի նե րին ու չեն դա դա րում ձեզ հա վա տա լուց,- մատ-

նա ցույց արեց Թո մա սին,- ու Եմե նը` խն կի ու բազ մա թիվ խն դիր նե րով 

եր կի րը: Եթե չգի տեք, ապա ասեմ, որ բո լոր առա քի նու թյուն նե րը, դժվա-

րու թյուն նե րը, մու սուլ ման իմաս տուն նե րը, պոետ նե րը, ռազ մայ րե րը, 

խա ղա ղա տենչ նե րը ծա գու մով Եմե նից են: Եր ջան կա վետ Արա բիա… Ոչ 

մի եվ րո պա կան տե րու թյուն չի ցան կա ցել տի րա նալ նրան. մի բան, որը 

ցույց է տա լիս, որ նրա ղե կա վար նե րը ող ջա խոհ ու գի տա կից մար դիկ են: 

Քու րայ շիանե րը, աբբասյանները, օմայան նե րը, ֆա տիմ նե րը… բո լորն 

էլ սեր ում են Եմե նի ցե ղե րից: Ի՞նչ ու նի այդ վայ րը... Կոս տանդ նու պո լի-

սը թող նում են թուր քե րին, սա կայն, ան շուշտ, մի ջազ գային վե րահսկո-

ղու թյամբ` նե ղուց նե րով նա վագ նա ցու թյան հա մար: Իսկ թուր քե՞ րը… 

Ի՞նչ անենք թուր քե րի հետ: Ձեզ ու զում էի կե նաց առա ջար կել՝ հա նուն 

Սև րի, սա կայն մի լավ խոր հե լուց հե տո թերևս թող նենք, որ պայ մա նա-

գի րը հաս տատ վի ու իրա կա նա նա: Հա վատս չի գա լիս: Քիչ էր մնում 

մո ռա նայի. Կիպ րո սը նույն պես ձե րը կլի նի: Իտա լիային էլ նվի րել են 

Ան թա լիայի նա հան գի մեծ մա սը, Դո դե կա նես կղ զի նե րից մի քա նի սը: 

Ա՜յ քեզ բախտ... Ինձ ինչ փույթ... Ռո սի նիի եր կիրն ավե լիին է ար ժա-

նի: Ինձ ասա ցին, որ սուլ թա նի` Մեհ մեդ VI -ի hա վա նու թյամբ Օս մանյան 

կայս րու թյան կող մից պայ մա նա գի րը ստո րագ րել են մեծ վե զիր Դա-

մաթ Ֆե րիդ փա շան, դես պան Հա դի փա շան, կր թու թյան նա խա րար 

Ռե զիդ Հա լի սը և ազ դե ցիկ մի մարդ` Ռի զա Թե ֆի կը: Եթե նրանց ծա-

նոթ լի նեի, ապա խոր հուրդ կտայի, որ չվե րա դառ նան Ստամ բուլ: (Ժո-

զեֆ Հա նին բարձ րաց րեց բա ժա կը:) Բա րի: Թող եվ րո պա ցի ներն անեն 

այն, ինչ կու զեն: Իրա վունքն իրենցն է: Հի մա ես առա ջար կում եմ խմել 

բժիշկ Բո ղոսյա նի կե նա ցը: Նա ու զում էր ու նե նալ ան կախ Հա յաս տան: 

Ահա վա սիկ, Ավե տիս Ահա րո նյա նը ձեռք է բե րել նրա ու զա ծը: Սա կայն 

եկե՛ք լր ջո րեն խոր հենք: Թուր քե րին ոչինչ չեն թո ղել: Ի՞նչ ենք անե լու 

քսան մի լիոն ժո ղովր դի հետ: Իսկ նրանց ֆի նանս նե րի, ներ մու ծում նե րի 

ու ար տա հա նում նե րի, հատ կա ցում նե րի, նա վե րի տրան զի տի, կողմ նա-

կի հար կե րի, շր ջա նառ վող դրա մի վե րահս կո ղու թյան հար ցե՞ րը: Նրանց 



361–      –

զր կել են բա նա կից, նա վա տոր մի ղից… Մե կը կա այն տեղ` Մուս տա ֆա 

Քե մալ անու նով, ով Չեր չի լին Գալ լի պո լիի պար տիայում հաղ թեց: Նա 

երդ վել է, որ այդ մե ծու թյան կո ղո պուտ չի հան դուր ժի: Թերևս կա րող եմ 

նրան հաս կա նալ: Այ սինքն՝ թուր քե րը չեն ցան կա նա խաբ վել: Սի րիայի 

արաբ նե րը ոչինչ չեն ու զում լսել ֆրան սիացի նե րի մա սին, իսկ Մի ջա-

գետ քի ժո ղո վուր դը, տես նենք, լե զու կգտ նի՞ ձեզ հետ… Մի բան գի տեմ, 

որ Սև րի հախ ճա պա կին շատ փխ րուն է:

Ժո զեֆ Հա նին սե ղա նից վերց րեց սոու սի դա տարկ ամանն ու ներ կա-

նե րի ծի ծա ղի ներ քո գցեց հա տա կին. այն ջար դուփ շուր եղավ:

- Հի մա,- շա րու նա կեց նա,- փաս տո րեն ան հնա րին է կր կին գոր ծա ծել 

այն:

Խմե ցին Լեռ նային Լի բա նա նի թունդ, մուգ կար միր գի նին ու կուշտ 

կե րան. ասես այդ երկ րին պա տած սո վի տեղն էին հա նում: Ճաշ կե-

րույթն ավար տե ցին մով րա շու քի ներ քո:

Ան կախ այն բա նից, որ ներ կա նե րը սրամ տում և հա նուն Մեծ Լի բա-

նա նի կե նաց ներ էին առա ջար կում, Թո մասն ինչ -որ լար վա ծու թյուն էր 

զգում: Այուբ Թա բի թին, ով նն ջում էր իր կող քին, հարց րեց. 

- Ինչ -որ բա՞ն է պա տա հել: Ինձ թվում է, թե այս ամե նի մեջ կա մի 

բան, որից ես ան տե ղյակ եմ:

- Հանգս տա ցե՛ք, Թո մա՛ս, մեր` փյու նի կեցի նե րիս արյու նից է: Այս-

տեղ բո լորս էլ ճա կա տագ րա պաշտ ներ ենք, և հենց որ հան դի սու թյու-

նը մո տե նա ավար տին, մտա ծե լու ենք, թե ո՞րն է լի նե լու հա ջորդ կռ վի 

պատ ճա ռը: Չա փա զանց մեծ է մեր կեն սա փոր ձը… Ահա թե ին չու մեր 

բա րե կամ Հա նին քիչ առաջ ասաց, որ ոչ մի հա վատ չու նի այդ պայ մա-

նագ րե րի, հա մա ձայ նագ րե րի ու խոս տում նե րի հան դեպ: Դա վե րա բե-

րում է նաև մեզ՝ այս տեղ նս տած նե րիս: Պատ մու թյու նը մեզ դա ապա-

ցու ցել է բազ մա թիվ ան գամ և կար ճատև շունչ առ նե լու պա հեր է միայն 

ըն ձե ռել: Երբ ամեն ինչ գնում է իր հու նով, մենք աշ խա տում ենք ան-

նկատ մնալ, որ չլի նի այն պես, որ ճան ճե րի տի րա կալ Բել սե բուն51 մեզ 

մատ նա ցույց անի… Լավ, բա վա կան է, ու շադ րու թյուն մի՛ դարձ րեք ինձ 

վրա, և վայե լենք այս լավ պա հե րը: Դրանք այն պա հերն են, որ դրախտ 

գնա լիս մեզ հետ կտա նենք:

Այդ գի շեր, երբ Սա րային պատ մեց տե ղի ու նե ցած խո սակ ցու թյու նը, 

նա տա րու բե րեց գլու խը՝ հաս տա տե լով. 

- Այո՛, քո բա րե կամ Թա բիթն իրա վա ցի է: Դա մի ջերկ րա ծո վյան 

51 Բելսեբու, փղշտացի աստված, «Սատանաների արքա» և «Ճանճերի տիրակալ», որի 
տաճարը գտնվում է Էկրոնում (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):
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բնա վո րու թյան մաս է: Ցան կա ցած ու րա խու թյուն հա րա բե րա կան է, և 

ամե նա կար ևորն այն է, որ այդ ու րա խու թյունն ար տա հայ տեն ու կի սեն 

իրենց շր ջա պա տող նե րի հետ: Եգիպ տո սում բնա վո րու թյան այդ գիծն 

առա վել չա փա զանց ված է: Երբ ևէ մտա ծե՞լ ես, որ այդ եր կի րը դամ բա-

րան նե րի ան սահ ման վայր է: Եր ջան կու թյունն ու ծի ծաղն ըն դա մե նը օդ 

են, մինչ դեռ մա հը հա վերժ է, քա րե ղեն: Եվ Թա բիթն իրա վա ցի է, հար-

կա վոր է օգտ վել ցան կա ցած պա հից, մնա ցյա լը, արաբ նե րի կար ծի քով, 

կբե րի ճա կա տա գի րը: 

Մի քա նի օր ան ց՝ 1920 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի մե կին, Մեծ Լի բա-

նան պե տու թյու նը, գե նե րալ Գու րոյի նա խա ձեռ նու թյամբ ստո րագր ված 

հռ չա կագ րի հա մա ձայն, բա ժան վեց չորս գա վառ նե րի` Հյու սի սային Լի-

բա նա նի, Լեռ նային Լի բա նա նի, Հա րա վային Լի բա նա նի և Բե կաայի, 

ինչպես նաև եր կու՝ Բեյ րու թի ու Տրի պո լիի ինք նա վար քա ղա քային 

շրջան նե րի:

Բեյ րու թի մի քա նի չար լե զու ներ տա րա ծե ցին, թե Գու րոն «Ճան ճե րի 

տի րա կալն» է՝ նկա տի առ նե լով այդ մի ջատ նե րի վեր ջը տա լու նրա մո-

լուց քը: Բանն այն է, որ ըն դու նե լու թյուն նե րի ժա մա նակ նրա եր կու սպա-

սա վոր նե րից յու րա քան չյուրն իր ճան ճաս պա նով ոչն չաց նում էր իրենց 

կող մը թռ չող ճան ճե րին: Թո մա սը գի տեր, թե ով էր այդ մա կան վան հե-

ղի նա կը՝ Այուբ Թա բի թը: 
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26. ՀԵ ՌԱ ՎՈՐ ԵՐԱԶ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՀՈՒ ԼԻՍ, 1921թ.

 Հե տա գա ամիս նե րը դժ վա րին էին: Գե նե րալ Մուս տա ֆա Քե մա լը` 

թուրք ազ գայ նա մոլ նե րի առաջ նորդն ու Դար դա նե լի հե րո սը, ջանք չէր 

խնա յում մար տե րում հաղ թա նակ նե րի հաս նե լու հա մար: Բարձ րա գույն 

հրա մա նա տա րու թյունն ու թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը, որ սկզ բում 

նրա մա սին ոչինչ չէին ու զում լսել, այժմ նրա մա սին աղա ղա կում էին որ-

պես իրենց ազ գային հե րո սի: Բեյ րու թում էլ շշուկ ներ էին պտտ վում այն 

մա սին (ոչ ոք չէր հա մար ձակ վում դրանք բարձ րա ձայ նել), թե արդյոք չի 

կրկն վի Նա պո լեոնի հետ տե ղի ու նե ցա ծը, երբ նա Էլ բա կղ զուց փա խավ՝ 

գա հին վերս տին տի րե լու նպա տա կով, այ սինքն՝ թուր քե րը կվե րա դառ-

նա՞ն Դա մաս կոսն ու Բեյ րու թը նո րից գրա վե լու հա մար:

Գե նե րալ Գու րոն վա րա նում էր. ի՞նչ անել: Ֆրան սիայի Հան րա պե-

տու թյան նա խա գահն ան չափ հեռ վում էր, և թերևս նա էլ ու ներ այն պի-

սի դժ վա րին խն դիր ներ, ինչ պի սիք ու ներ նաև Լեռ նային Լի բա նա նը: 

Ոմանք ստեղծ ված իրա վի ճա կում հս տա կո րեն չէին պատ կե րաց նում 

ֆրան սիական ման դա տի նշա նա կու թյունն ու դե րը:

Թո մա սը դի վա նա գի տա կան ջան քեր էր թա փում հա վա սա րակշ ռու-

թյու նը պա հե լու հա մար: Ֆրան սիական վար չա կազ մը կոշտ էր, փակ և 

պա հանջ կոտ: Նրանք թույլ չէին տա լիս, որ ան գլիացի ներն ան գամ նվա-

զա գույն մի ջամ տու թյուն ու նե նան, թեև ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն նե-

րի տե սան կյու նից բո լորն էլ գոհ էին: Ինչ վե րա բե րում էր Պա ղես տի նում 

ու Մի ջա գետ քում գոր ծող բրի տա նա կան վար չա կար գին, ապա կար ծես 

նույն բանն էր, և վեր ջի նիս հա մար էլ նույն պես դյու րին չէր:

Միայն մա րոն ներն էին գոհ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րից: 

Նրանք կորց րել էին գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը, սա կայն դեպ քե րի զար-

գաց մա նը զու գըն թաց՝ ֆրան սիացի նե րի աջակ ցու թյու նը նրանց ան-

վտան գու թյուն էր ըն ձե ռում: 

Աբդ ալ-Հալիմ Հաջարը` Բեյ րու թի սուն նի նե րի առաջ նորդ նե րից մե-

կը, եր բեմն այ ցե լում էր Թո մա սին ու գրե թե միշտ բո ղո քում մու սուլ ման-

նե րի վի ճա կից, որը, իր կար ծի քով, մա րոն նե րի հա մե մատ՝ վատ թար էր: 

- Պա րո՛ն Հար դինգ, ով քեր այս տեղ զրկ վել են հա սա րա կու թյան մեջ 

ու նե ցած դիր քից, մենք ենք՝ մու սուլ ման ներս: Տե սե՛ք, ֆրան սիացի նե-

րը, որ աշ խար հիկ հան րա պե տու թյան տեր են, առանց այլ ևայ լու թյան 

մեզ միաց րել են Վա տի կա նին: Ու Դուք մի՛ ժխ տեք, թե դա այդ պես չէ: 

Պատ րիարք Հոայեկն այս տեղ հան դես է գա լիս որ պես ար քե պիս կո պոս` 
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կա թո լիկ եկե ղե ցու կար դի նալ. վե րա դար ձել ենք ան ցյալ դա րի կե սե րին: 

Ամեն ինչ պետք է ար վի միայն գա ղու թային տե րու թյան հա մա ձայ նու-

թյամբ: Օս ման նե րի օրոք ավե լի ինք նա վար էինք: Ան հա մե մատ... Հի մա 

բո լոր ար տո նու թյուն նե րը մա րոն նե րինն են, այ սինքն՝ քրիս տո նյա հպա-

տակ նե րի նը, ֆրան սիացի նե րի հա մար միակ վս տա հե լի արաբ նե րի նը, 

իսկ մնա ցած նե՞ րը… Շիանե րին առ հա սա րակ բա նի տեղ չեն դնում: 

Թուր քա կան պե տու թյու նը չի ստո րագ րել Սև րի պայ մա նա գի րը. այս 

ամենն իրա վա բա նա կան կեղ ծիք է: Սի րիան` սուն նիական, Լա թա քիայի 

նա հան գը` ալա վիա կան, Մեծ Լի բա նա նը` բազ մազգ, բայց՝ քրիս տո նյա, 

թեև հա վա տաց նում են, որ մնա ցած ներս այս տեղ մի բան նշա նա կում 

ենք, Ջե բե լը` դրու զա կան, և ահա վա սիկ Մուս տա ֆա Քե մալն է թն դա նո-

թի զար կե րով թա կում դու ռը: Դուք և ֆրան սիացի նե րը ստա ցաք այն, ինչ 

ու զում էիք, մնա ցած նե րը… թող դի մա նան:

Բեյ րու թում իրա վի ճա կը փո փո խա կան էր, ուղ ղա փառ հույ նե րը 

զբաղ ված էին իրենց գոր ծով, այ սինքն՝ հո ղա մա սե րի ու կալ վածք նե-

րի առք ու վա ճառ քով, մա րոն ըն տա նիք ներն իրար հետ միավոր վում և 

ֆի նան սա կան մեծ ըն կե րու թյուն ներ էին հիմ նում` ար դիակա նաց նե լով 

ավան դա կան բան կը, քա նի որ ներ մուծ ման և ար տա հան ման ծա վալ-

նե րը տաս նա պա տիկ բազ մա պատկ վել էին: Ավան դա բար լեռ նաբ նակ 

շատ ըն տա նիք նե րի մեծ հոսք կար դե պի Բեյ րութ: Դրուզ նե րը հա մե-

մա տա բար հակ ված չէին փո փո խու թյան. իրենց կեն սա կեր պը փո խե լու 

առու մով պար տադ րանք ներ չէին ըն դու նում:

Ինչ վե րա բե րում էր սուն նի նե րին, ապա նրանք հիմ նա կա նում զբաղ-

վում էին գյու ղատն տե սու թյամբ ու անաս նա պա հու թյամբ: Եվ պա տա-

հա կան չէր, որ ալ-Հալիմ Հաջարը Թո մա սին ասաց.

- Դուք ար դեն տե սել եք այն, ինչ պա տե րազ մի ըն թաց քում կա տար-

վեց այս տեղ: Սո վը մեր պա րա գա յում ավե լի մեղմ էր, քան մա րոն նե րի: 

Բանն այն է, որ ի վեր ջո հնա րա վոր չէ ու տել բան կային թղ թադ րամ նե րը: 

Դրանք չեն մարս վում:

 Թո մա սը մտա ծեց վերս տին իր հնա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն-

նե րին ան ցնե լու մա սին: Կա րո տում էր ավե լի հան գիստ կյանք վա րե լուն: 

Նա դի մեց տե ղի ղե կա վա րու թյա նը՝ Բաալ բե կում պե ղում ներ սկ սե լու 

խնդ րան քով, և առանց որ ևէ դժ վա րու թյան ստա ցավ այդ իրա վուն քը: 

Նա մի լրա ցու ցիչ այց կա տա րեց Բաալ բեկ՝ այդ ավե րակ նե րը պե-

ղե լու հա մար նոր գի տար շա վա խումբ ստեղ ծե լու նպա տա կով: Սա րան 

նրան օգ նեց նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում՝ դրս ևո րե լով 

կազ մա կերպ չա կան մեծ հմ տու թյուն: 
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Բեյ րութ վե րա դառ նա լուց հե տո նրան հրա վի րե ցին Ժո զեֆ Հա նիի 

առանձ նա տուն` ժո ղո վի: Այդ տեղ նա ծա նո թա ցավ Նաում Մուկարզալի 

հետ, ով եկել էր երկ րի դրո շը մեկ ու րի շով փո խե լու առա ջար կով, որի 

հիմ քում լի նե լու էր ֆրան սիական դրո շը` կենտ րո նում մայ րի: Նա խա-

գահ Պո ւան կա րեին ան չափ դուր էր եկել այդ միտ քը, ու որո շե ցին այդ 

առա ջար կը դնել քն նարկ ման: Իսկ Գու րո՞ն… Ոչ մի խն դիր. նա առա-

ջինն էր հա վա նու թյուն տվել: Առանց նրա այն տեղ ոչ մի հարց չէր լուծ-

վում:

Ավե լի քան տաս ներ կու տա րի էր, ինչ Թո մա սը Մեր ձա վոր Ար ևել քում 

էր՝ Բեյ րու թի ու Կա հի րեի միջև: Բազ միցս մտա ծել էր Անգ լիա վե րա դառ-

նա լու մա սին, սա կայն հան գա մանք նե րը խան գա րել էին: Այժմ Լոն դո նի 

նրա փաս տա բան նե րը կան չում էին՝ այն տեղ մի շարք հար ցեր լու ծե լու 

հա մար, ու նա որո շեց վե րա դառ նալ: Բրի տա նա կան բարձրագույ հրա-

մա նա տա րու թյու նը ոչ մի խո չըն դոտ չհա րու ցեց այդ ուղ ևո րու թյան հա-

մար. մինչ նա Անգ լիայում կլի նի, մե կին կու ղար կեն՝ նրան փո խա րի նե լու: 

Սա րայի ու Էթե լի հետ բարձ րա ցավ «Ս թար օֆ Ին դիա»՝ Բոմ բեյից 

Սաու թամփ թոն եր թու ղով շարժ վող նա վը, որը կան գառ ու ներ Բեյ րու-

թում:

Լոն դո նը նույն պես դար ձել էր ու րիշ քա ղաք՝ վեր ու վար սլա ցող շատ 

ավ տո մե քե նա նե րով: Թեև դեռ կային բազ մա թիվ կառ քեր ու հե ծյալ ներ, 

սա կայն ար դիակա նա ցումն օրըս տօ րե իրենն էր պար տադ րում: 

Երբ մտավ հայ րա կան տուն, զգաց, որ ժա մա նա կի մեջ հետ է գնում: 

Առանձ նա տու նը փակ էր մնա ցել Մեր ձա վոր Ար ևելք կա տա րած իր 

ուղևո րու թյու նից ի վեր: Նրա՝ Անգ լիայից հե ռա նա լու պատ ճառ նե րից մե-

կը լայն մտա հո րի զոն ու նե նալն էր, ու Բեյ րութն ու այդ տա րա ծաշր ջա-

նը նրան գե րե ցին: Կհա վա քի իր ան ձնա կան իրե րը, մի քա նի ար ժե քա-

վոր առար կա ներ ու իրեն ամե նից շատ հե տաքրք րող գր քե րը, մնա ցա ծը 

կթող նի Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի գրա դա րա նին: Սա րան կընտ րի իրեն 

դուր եկած կա հույքն ու նկար նե րը՝ Բեյ րութ ու ղար կե լու հա մար, մնա ցած 

իրերն ու տու նը կդր վեն աճուր դի: Տան դի մաց նրան ար դեն բա վա կա նին 

մեծ գու մար էին առա ջար կել: 

Ինչ վե րա բե րում էր Սուռե յում գտն վող իր ամա ռա նո ցին, կթող նի իր 

կա ռա վա րիչ նե րի տրա մադ րու թյան ներ քո: Գու ցե մի գե ղե ցիկ օր Էթե լը 

կա մե նա վե րա դառ նալ Անգ լիա ու ապ րել այդ տեղ: Դղյակն ըն տա նի քի 

երեք հա րյուր տար վա սե փա կա նու թյունն էր, ու իրեն իրա վունք չէր վե-

րա պա հում այն վա ճա ռել բո լո րո վին կողմ նա կի որևէ անձի:
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Առայժմ նա չէր ցան կա նում ապ րել Անգ լիայում: Կմ նար միայն այն-

քան ժա մա նակ, որ կար գա վո րեր իր փաստաթղ թերն ու նշա նա կեր 

նոր կա ռա վա րիչ նե րի, այ նու հետև կվե րա դառ նային Բեյ րութ: Շա տե րը 

կմտա ծեին, որ դա ան հե թեթ որո շում է, բայց ին քը չէր պատ րաստ վում 

քն նար կել այդ կար ծիք նե րը: Դա շատ ներ քին, նեղ ան ձնա կան հարց 

էր՝ եր կար մտո րում նե րի ար դյունք ու առանց հետ ադար ձ ճա նա պար-

հի: Լեռ նային Լի բա նա նը նրան գայ թակ ղում էր ան դի մադ րե լի կեր պով, 

ան գամ՝ ինք նո րոշ ման իր լուրջ խն դիր նե րով, հան գա մանք նե րով պայ-

մա նա վոր ված դժ վա րին իրա վի ճա կով ու վտանգ նե րով հան դերձ: Ավ-

գուս տուս Նյու մա նի հետ նույն պես նման բան էր կա տար վել. թեև նա 

ժա մա նակ առ ժա մա նակ գա լիս էր Լոն դոն, հան դի պում Արտ գործ նա-

խա րա րու թյան քար տու ղա րի հետ ու միշտ վե րա դառ նում Բեյ րութ:

Գոր ծերն այն քան էլ դյու րին չէին ընթանում, ու նրանք ստիպ ված եր-

կար մնա ցին Լոն դո նում: Էթելն ըն դուն վեց աղ ջիկ նե րի վար ժա րան: Իր 

նոր ըն կե րու հի նե րի հա մար նա ար տա սո վոր էր ու այնպիսի բա ներ գի-

տեր, որոն ցից նրանք ան տե ղյակ էին: 

Իր կա ռա վա րիչն այն քան սրտացավ չէր եղել, որ քան կցան կա նար 

Թո մա սը: Խոս քը ոչ թե խար դա խու թյան, այլ ան փույթ կա ռա վար ման 

մա սին էր: Նա պետք է կար գա վո րեր գոր ծե րը: Այլևս չէր կա րող այդ 

պար տա կա նու թյուն նե րը թող նել ան ծա նոթ մարդ կանց հույ սին:

Սա րայի հետ եկան հա մա ձայ նու թյան, որ Լոն դո նի տու նը չդ նեն վա-

ճառ քի: Կնոջն ամեն ևին չէր ան հանգս տաց նում այն տեղ մնա լը, ու նա 

շու տով վարժ վեց մայ րա քա ղա քային կյան քին: Թո մա սը վա ղուց թո ղած 

կլի ներ կա ռա վա րու թյան հետ կապ ված իր պար տա կա նու թյուն նե րը, 

սա կայն Արտ գործ նա խա րա րու թյու նում և Պաշտ պա նու թյան նա խա րա-

րու թյու նում ցան կա նում էին, որ նա շա րու նա կեր աշ խա տակ ցել:

Մեր ձա վոր ու Մի ջին Ար ևել քում, ան գամ՝ մինչև Աֆ ղանս տան, իրա-

վի ճակն օրե ցօր բար դա նում էր: Անա տո լիայում Մուս տա ֆա Քե մա լին 

հա ջող վել էր միավո րել ան դուն դի եզ րին գտն վող ժո ղովր դին, իսկ Եվ րո-

պա յում ի վի ճա կի չե ղան հա մախմբ վել` իրա գոր ծե լու Սև րի պայ մա նա-

գի րը, ին չը բո լո րին տագ նա պի մեջ էր պա հում:

Լուր հա սավ Բեռ լի նում Թա լեաթ փա շայի` երիտ թուր քե րի կա ռա-

վա րու թյան նախ կին վար չա պե տի սպա նու թյան մա սին: Մի հայ ու սա-

նող` Սո ղո մոն Թեհ լե րյանն էր նրան սպա նել՝ դառ նա լով բո լոր հայե րի 

հե րո սը: Հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի գլ խա վոր պա տաս խա-

նա տուն ապաս տա նել էր գեր մա նա կան մայ րա քա ղա քում, և այդ դեպ քը 
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կրկին օրա կարգ մտց րեց «Հայ կա կան հար ցը», որը գնա լով բար դա նում 

էր:

Թո մա սը հրա վեր ստա ցավ հայե րի մի խմ բից, ով քեր ղե կա վա րում 

էին Լոն դո նի հայ հա մայն քը: Նա մաս նակ ցե լու էր մի հան դիպ ման, որը 

տե ղի էր ու նե նա լու Վեստ -Էն դում՝ մի հին պա հես տում. այն հայե րի հա-

մար հա վա քա տե ղի էր դար ձել: Նրան այն տեղ տա րավ Հա գոպ Ագոպյա-

նը` Լևոն Աբ րա մյա նի զար մի կը, մի վա ճա ռա կան, ում հետ Ավ գուս տուս 

Նյու մա նի մի ջո ցով ծա նո թա ցել էր Բեյ րու թում: Հա գոպ Ագո պյա նը, ով 

հարկ եղած դեպ քում ժա մա նակ առ ժա մա նակ աշ խա տում էր բրի տա-

նա կան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար, կիրթ մարդ էր՝ 

ներ կա յա նա լի ար տա քի նով, օգտ վում էր կա ռա վա րա կան բարձր ոլորտ-

նե րի ազ դե ցիկ մարդ կանց հո վա նա վո րու թյու նից, ապ րել էր Հա լե պում ու 

Կա հի րեում: Լոն դո նում հայ կա կան հա մայնքն օրե ցօր մե ծա նում էր, թեև 

եկող նե րից շա տե րը չու նեին ներ գաղ թի պաշ տո նա կան թույլտ վու թյուն: 

Անգ լիացի ծա ռայող նե րը հա տուկ հրա հանգ էին ստա ցել առ այն, որ 

ավե լորդ խո չըն դոտ ներ չհա րու ցեն և թույլ տան, որ նրանք մտ նեն եր կիր:

Բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյու նը տե ղյակ էր, որ ան գամ Սև րի պայ-

մա նագ րից հե տո թուր քե րը շա րու նա կում են հայե րին ոչն չաց նե լու իրենց 

քա ղա քա կա նու թյու նը: Թուր քե րը հար ձակ վել էին նույ նիսկ Հա յաս տա նի 

նոր հան րա պե տու թյան վրա: Քե մա լի հա մա խոհ նե րը հայե րի սպանդ ի 

մե ղա վոր նե րին մահ վան դա տա պար տած վճիռ նե րը չե ղյալ էին հայ-

տա րա րում: Մոսկ վա յում թուրք զին վո րա կան նե րի հետ ստո րագր վել էր 

մի նոր պայ մա նա գիր, և դա էր ան հա պաղ քն նար կում կազ մա կեր պե լու 

պատ ճա ռը: Թո մա սի ներ կա յու թյու նը պաշ տո նա կան բնույթ չէր կրում. 

նրան հրա վի րել էին Բեյ րու թի ու Հա լե պի շատ հայե րի խորհր դով, ին չը 

պայ մա նա վոր ված էր նրա՝ հայե րի հան դեպ ու նե ցած հա մակ րան քով:

Քն նարկ ման խն դի րը նույնն էր՝ տար բեր կու սակ ցու թյուն նե րի ու 

խմբակ ցու թյուն նե րի միջև ան հա մա ձայ նու թյու նը: Հայե րից ոմանք 

Ֆրան սիայի կողմ նա կից ներն էին, մյուս նե րը` Անգ լիայի, իսկ մե ծա մաս-

նու թյու նը, գտն վե լով նյու թա կան ու առող ջա կան վատ թար պայ ման նե-

րում, միակ բա նը, որ ցան կա նում էր, ապաս տան գտ նելն էր ու հնա րա վո-

րու թյան դեպ քում թուր քե րից ու Եվ րո պայից հնա րա վո րինս հե ռու գաղ-

թել: Հա վա սա րա պես ո՛չ բա րե կամ ներն էին նրանց հա վատ ներշնչում, 

ո՛չ էլ՝ թշ նա մի նե րը:

Վեստ -Էն դի պա հես տում մեծ թվով նյար դայ նա ցած հայեր էին սպա-

սում, նրան ցից շա տե րը հյուծ ված էին, քրքր ված հա գուստ նե րով ու հնա-

մաշ կո շիկ նե րով: Բո լորն էլ ողջ մնա ցած նա վա բե կյալ ներ էին. նրանց 
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այդ պես ներ կա յաց րեց առա ջին ելույթ ու նե ցո ղը՝ Ստամ բու լից եկած 

լրագ րող Ար մեն Դի րա դյա նը: 

- Բա րե կամ նե՛ր, ան գլիացի նե րը բո լո րո վին խիղճ չու նեն և առա վե-

լա պես ցան կա նում են, որ մենք գաղ թենք կա՛մ Միացյալ Նա հանգ ներ, 

կա՛մ էլ Հա րա վային Ամե րի կա: Նրանց հա մար միև նույնն է: Ազ գայ նա-

մոլ առաջ նորդ Մուս տա ֆա Քե մա լը շա րու նա կում է նույն քա ղա քա կա-

նու թյու նը, և ով կհա վա տա, թե Սև րի պայ մա նա գի րը մի բա նի ծա ռայե լու 

է, նրան կառա ջար կեի գնալ Ադա նա, որ տեղ և մեծ պա տե րազ մի սկզ բին 

ամեն ինչ սկս վեց, կամ՝ այլ բնա կա վայ րեր, որ երբ ևէ մեր օր րանն էին: 

Ո՛չ, Սևրն ըն դա մենն ար դա րա ցում էր: Մեզ ոչ մի հայ րե նիք էլ չեն տա 

Անա տո լիայում: Եվ ին չի էլ որ հաս նե լու լի նենք, կլի նի հայե րիս արյան 

ու զո հա բե րու թյուն նե րի գնով: Դեռ շատ բա նե րի ակա նա տես կլի նենք… 

Թուր քե րը կհաս նեն իրենց նպա տա կին, բոլշ ևիկ նե րը չեն ցան կա նում շա-

րու նա կել հնուց եկած ընդ հա րում նե րը և կս տո րագ րեն այն, ինչ որ նրանց 

առա ջար կեն: Ցա րի հետ մեր գոր ծերն այն քան էլ լավ չէին, բայց կո մու-

նիստ նե րի օրոք մեզ հա մար ռու սա կան սահ մա նի վրա այլևս ապաս տան 

չկա: Քե մա լա կան նե րը կշա րու նա կեն հրի ու սրի իրենց քա ղա քա կա նու-

թյու նը, իսկ մեր ժո ղովր դի մնա ցորդ նե րը կուլ կգնան  տերությունների 

գեոռազ մա վա րական քա ղա քա կանությանը: Ար դեն մեկ մի լիոնից ավե լի 

հայեր են սպան վել: Ով քեր էլ մնում են Անա տո լիայի քա ղաք նե րում ու 

գյու ղե րում, շու տով կոչն չաց վեն կամ կար տաքս վեն: Մուս տա ֆա Քե մա-

լի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ար դեն Փա-

րի զում են կամ այս տեղ` Լոն դո նում, նրանք պատ րաս տում են նոր պայ-

մա նա գիր, քա նի որ Սև րի պայ մա նա գի րը հա մա րում են մե ռած: Մի քա-

նի հո գով մենք ու զում էինք վե րա դառ նալ, բայց ան զեն էինք, ոչ ոք չու զեց 

մեզ ֆի նան սա պես օգ նել, որ պես զի զեն քեր ձեռք բե րենք: Մենք պատ մու-

թյան զո հերն ենք: Պետք է միայ նակ դի մա կայենք ճա կա տագ րի փոր-

ձություննե րին: Պատ մե՛ք ձեր զա վակ նե րին, որ օր հա սա կան պա հին ոչ 

ոք մեզ չօգ նեց: Ֆրան սիան ու Անգ լիան մեզ թշ նա մի չեն եղել, սա կայն 

շատ բան կա րող էին մեզ հա մար անել: Բեյ րու թում և այլ քա ղաք նե րում 

մեր եղ բայր նե րը հո տի պես կու տակ վում են նա վա հան գիստ նե րում, եր-

կա թու ղային կա յա րան նե րում: Ֆրան սիական ու ժե րը սկ սել են դուրս գալ 

Կի լի կիայից, ու մենք կր կին ան պաշտ պան կմ նանք Անա տո լիայում: Սա 

մեր ճա կա տա գիրն է: Հա յաս տա նը եր բեք չի մեռ նի: Նա կմ նա մե նաս-

տան նե րի ավե րակ նե րում, խաչ քա րե րի վրա, վա ղե մի գյու ղե րում, լեռ-

նե րի այ գի նե րի հի նա վուրց քա րե ցան կա պատ նե րին: Այդ հո ղը մերն է, 

թեև չլս ված վայ րա գու թյամբ մե զա նից այն խլե ցին: Եթե նույ նիսկ քա րը 
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քա րին չմ նա, նույ նիսկ մեր հին ավե րակ նե րը փո շիանան, Անա տո լիայի 

ժայ ռոտ լեռ նե րում կշա րու նա կի հն չել հին դու դու կի ող բը: Չթող նեք, որ 

ժա մա նա կը ջն ջի այդ վեր ջին հի շա տակ նե րը, քան զի դրանց մեջ է ապ-

րում Հա յաս տա նի ոգին:

Մի երկ չոտ ծա փա հա րու թյամբ ավարտ վեց Դի րա դյա նի ելույ թը, որը 

կա մաց-կա մաց փո խարկ վեց փայ տյա պա տե րին, հա տա կին, իրա րից 

ան ջատ աթոռ նե րին հար վա ծե լուն: Տղա մար դիկ սկ սե ցին լաց լի նել, ին չը 

նման վում էր դու դու կի խորն ու մե լա մաղ ձոտ ձայ նին: Ագո պյա նը կանգ-

նած էր եր դի կի տակ: Ար ևի վեր ջին ճա ռա գայթ նե րը լու սա վո րում էին 

նրա ալե հեր մա զե րը: 

Թո մաս Հար դին գը կո կոր դում մի հեղ ձու ցիչ բան զգաց՝ հի շե լով իր 

բա րե կամ Բո ղո սյա նի ու նրա պես շա տե րի ան հա վա տա լի ոդի սա կա նը: 

Ամոթ էր զգում Մեծ Բրի տա նիայի բռ նած դիր քից: Գի տեր, որ օս մա նյան 

նախ կին վար չա պետ Սայիդ Հա լիմն ազատ վել էր բրի տա նա կան կա ռա-

վա րու թյան որոշ մամբ ու այժմ գտն վում էր Հռո մում՝ վայե լե լով կյան քը: 

Անգ լիացի նե րը չէին ցան կա նում իրենց զոր քերն ու ղար կել ու գու մար 

ներդ նել հե ռա վոր մի հա կա մար տու թյան մեջ, որից ոչ մի օգուտ չէին 

սպա սում: 

Մուս տա ֆա Քե մալն ու զում էր Եվ րո պային ցույց տալ, որ նրա 

ճնշում նե րը, պայ մա նագ րերն ու սպառ նա լիք նե րը նոր թուր քե րի հա մար 

ոչ մի ար ժեք չու նեն: Բո լոր հույ նե րը, ասո րի նե րը, հայե րը, քրիս տո նյա 

կա թո լիկ նե րը պետք է ոչն չաց վեին կամ վտար վեին: Քր դերն էլ դար ձել 

էին եր րորդ կար գի մար դիկ, չու նեին ու սում ստա նա լու իրա վունք և ստո-

րա դաս ված էին նրանց, ով քեր իրենց հա մա րում էին Թուր քիայի միակ ու 

իս կա կան քա ղա քա ցի նե րը: Թուր քե րը… 

Թո մա սը մի զե կույց պատ րաս տեց հե տա խու զա կան ծա ռա յու-

թյունների ու Արտ գործ նա խա րա րու թյան հա մար: Նրան հրա վեր ու-

ղար կե ցին, որ ներ կա յա նա Ուայթ հոլ: Խոս քը վե րա բե րում էր ան հա պաղ 

խորհրդակցություն անցկացնելուն: 

Ին քը` Գա ղութ նե րի գոր ծե րի նա խա րար Ուինս թոն Չեր չի լը, նրան 

ան ձամբ դի մա վո րեց սրա հում: Նա խա րա րին ու ղեկ ցում էին սըր Հեր-

բերտ Սա մո ւե լը և գե նե րալ Ալ են բին, ում հետ շա րու նակ վում էր բա րե-

կա մա կան կա պը: 

Թո մա սին հրա վի րե ցին թեյի, թեև նա խա րար Չեր չիլն իրեն մի մեծ 

բա ժակ գի նի լց րեց: Ալ ենբին գո վա սա նա կան մի փոք րիկ ելույթ ու նե ցավ 

Թո մաս Հար դին գի պատ վին ու խորհրդակցությունը սկս վեց ար ևոտ մի 
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առա վոտ, որն ավե լի շատ հրա վի րում էր զբոս նել Հայդ Պար կով, քան 

մնալ Ուայթ հո լի սա ռը սրահ նե րում: Սա կայն Չեր չի լի ձայ նը սթա փեց-

րեց նրան:

- Դուք հրա շա լի հո վա նա վոր ներ ու նեք, գն դա պե՛տ Հար դինգ: Գո՞ւցե 

Դուք նա խընտ րում եք, որ Ձեզ դիմեմ որպես պրո ֆե սոր: Մեր ֆրան-

սիացի բա րե կամ ներն ու զում են իրենց դիր քերն ամ րապն դել Լի բա նա-

նում ու Սի րիայում: Շու տով Քե մա լը նրանց դուրս կք շի Կի լի կիայից, իսկ 

մեզ չի հա ջող վի դա կան խել: Հա մա րում են, որ պա տե րազ մում եր կու 

երկր ներս էլ հաղ թող ենք դուրս եկել: Սա կայն ինչ պե՞ս հի մա պաշտ-

պան վենք նրա նից, ով այն տա նուլ է տվել: Ճա կա տագ րի հեգ նանք… 

Այդ Քե մալ կոչ վա ծը հույ նե րին է հաղ թել, ով քեր գե րագ նա հա տել էին 

իրենց ու ժե րը: Սև րի պայ մա նագ րով սաս տիկ վր դո վեց րինք թուր քե րին, 

որոնց կար ծի քով՝ այդ պայ մա նա գիրն ըն դա մե նը թղ թի ան պետք կտոր 

է: Այն պես որ՝ ան հնա րին է կռ վել Անա տո լիայի ժայ ռոտ լեռ նե րում: 

Ահա վա սիկ, իտա լա ցի ներն ար դեն հետ են քաշ վում: Չեն ցան կա նում 

թաղ վել նման երկ րում: Շատ շու տով հույ նե րի հարցն էլ կլուծ վի Սա կա-

րիայում, ֆրան սիացի նե րից հե տո նրանք էլ դուրս կգան: Մենք` ինչ պես 

միշտ... Ես, ան շուշտ, չեմ ցան կա նում Գալ լի պո լիի կրկ նու թյու նը: Լյոյդ 

Ջորջն ու զում է թուր քե րի դեմն առ նել: Չենք կա րող: Ո՞վ կա րող է այս 

պա հին հարց բարձ րաց նել մի լիոն նե րով գինեան եր52 ներդ նե լու և Անա-

տո լիայում քսան կամ երե սուն հա զար բրի տա նա ցի նե ր զո հե լու մա սին: 

Ո՛չ: Սրա վեր ջը շու տով կգա: Սև րի պայ մա նա գի րը մե ռած է ու թաղ-

ված, այն պես որ՝ հի մա մեր գործն ավե լի իրա տե սա կան պայ մա նա գիր 

պատ րաս տելն է: Մեզ դեռ շատ անե լիք ներ են սպաս վում Քար բա լա յում, 

Նայաֆում և այլ վայ րե րում: Դուք գի տեք, որ իս լամն այլևս եր բեք այն 

չի լի նի, ինչ ըն դա մե նը տա սը տա րի առաջ էր: Ճշ մա րիտն այն է, որ պա-

տե րազ մում հաղ թել ենք, սա կայն կորց րել ենք կայս րու թյու նը: Մեր բա-

րե կամ Հեր բերտ Սա մու ելը բոլորից լավ գի տի, թե ինչ կրետի բույն է մեզ 

բա ժին ըն կել Պա ղես տի նում. արաբ նե րը մեզ մե ղադ րում են բո լոր սխալ-

նե րի հա մար, լուրջ խն դիր ներ են սպաս վում Եգիպ տո սում, Մի ջա գետ-

քում ու Տրանս հոր դա նանում: Ազ գե րի լի գայի ի հայտ գա լով՝ աշ խար հը 

շատ է փոխ վել, ու պետք է կա մաց-կա մաց առա գաստ նե րը փա կել: Մեր 

բա րե կամ նե րը` հայե րը, մեզ մե ղադ րում են իրենց չպաշտ պա նե լու հա-

մար: Նրանց ար դեն բա ցատ րել եմ, որ սա նոր խա չակ րաց ար շա վանք 

ձեռ նար կե լու պա հը չէ: Ըստ այդմ՝ պետք է լի նենք ավե լի գործ նա կան 

և կա րո ղա նանք լու ծել մեր առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րը: Դուք կվե րա-

դառ նաք Բեյ րութ: Պե տա կան ոչ մի պաշ տոն չեք ու նե նա, դա լա վա գույն 

52 21 շիլլինգ արժեքով անգլիական հին ոսկեդրամ:
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շնորհն է, որ մենք կա րող ենք Ձեզ մա տու ցել, սա կայն տա րա ծաշր ջա-

նում կլի նեք մեր վս տահ ված ան ձը: Ֆրան սիացի նե րը շատ անե լիք ներ 

ու նեն, բա վա կան է, որ «քա ղա քակր թեն» Սի րիան ու պաշտ պա նեն Լի-

բա նա նի քրիս տո նյա նե րին: 

Թո մա սը տուն վե րա դար ձավ այն զգա ցո ղու թյամբ, որ հով վեր գա կան 

Ար ևել քը, որն ար դեն հասց րել էր ան գիր սեր տել, հա վերժ հօդս է ցն դել: 

Գու ցե այդ ամենն ըն դա մե նը եր կար երազ է եղել: Սա րայի հետ թերևս 

պետք է քն նար կել Անգ լիայում եր կար ժա մա նակ մնա լու հար ցը: 



372–      –

27. ԱՐԵ ՎԵԼ ՔԻ ՄՈ ԳԱ ԿԱՆ ՀՄԱՅ ՔԸ
 ՀՈՒ ԼԻՍ - ՆՈՅԵՄ ԲԵՐ, 1921թ.

 

Հու լի սի սկզբ նե րին Թո մաս Հար դին գը մե նակ վե րա դար ձավ Բեյ-

րութ: Սա րան վճ ռեց, որ առայժմ Էթե լի ու իր հա մար ավե լի լավ կլի ներ 

Լոն դո նում մնա լը: 

Չեր չի լի մեկ նա բա նու թյուն նե րը դառ նում էին իրա կա նու թյուն: Իտա-

լա ցի նե րը Փոքր Ասիան, ոչ էլ Ադա լիան զավ թե լու ոչ մի պատ րանք չու-

նեին: Բեյ րու թում էլ ֆրան սիական վար չա կազմն իրեն ապա հով չէր 

զգում: Մուս տա ֆա Քե մա լի զոր քերն ան հա վա տա լի դի մադ րու թյուն ու 

ան ձնա զո հու թյուն էին ցու ցա բե րում հույ նե րի դեմ մղ վող մար տե րում: Մի 

քա նի օր ան ց՝ օգոս տոս ամս վա ամե նա թեժ պա հին, Ան կա րայի վի լայե-

թում սկս վեց Սա կա րիայի հա մար մար տը: Կր կին՝ հույ նե րը թուր քե րի 

դեմ...

Զմյուռ նիայի հույ նե րը գի տեին, թե ինչ խա ղադ րույք էր դր ված սե ղա-

նին, իսկ Բեյ րու թի ուղ ղա փառ հույ նե րի ան գամ մել կի տյան եկե ղե ցի նե-

րում մո մեր էին վա ռում՝ խնդ րե լով, որ պես զի բո լոր սր բա վայ րե րի սր բերն 

առաջ նոր դեն հույն ռազ միկ նե րին՝ սկ սած իրենց գե նե րալ Անաս տա սիոս 

Պա պու լա սից մինչև վեր ջին փող հա րը: 

 Դա ժան կռ վից հե տո հույ նե րը լքե ցին մար տի դաշ տը. առա ջին հար-

ձա կու մը, իհար կե, հա ջող էր ան ցել: Երբ ար քա Կոնս տան տինն Ան տան-

տին միաս նու թյան կոչ արեց, ո՛չ Ֆրան սիան, ո՛չ Իտա լիան ու ո՛չ էլ Մեծ 

Բրի տա նիան չար ձա գան քե ցին: Սև րի պայ մա նա գի րը թաղ ված էր, և 

առա ջին ան գամ լս վեց թուրք առաջ նորդ Մուս տա ֆա Քե մալ «Ա թա թուր-

քի»` «թուր քե րի հոր» ձայ նը: 

 Դա նշա նա վոր վեց փո փո խու թյամբ: Բեյ րու թում Ֆրան սիայի Բարձ-

րա գույն կո մի սար Ան րի Գու րոն որո շեց զոր քե րը դուրս բե րել Կի լի-

կիայից: Քէ դ՛Օր սեյն այլևս չէր ու զում թե կուզ մեկ զոհ ու նե նալ. Անա տո-

լիան` թուր քե րին, իսկ Սի րիան ու Լի բա նա նը` ֆրան սիացի նե րին: 

 Թո մաս Հար դին գին հրա վի րե ցին ժո ղո վի: Նրան ըն կե րակ ցեց Ավ-

գուս տուս Նյու մա նը, ով նոր էր վե րա դար ձել Երու սա ղե մից: Գու րոն 

նրանց ըն դու նեց Լի բա նա նի ինք նա վա րու թյան ըն դու նե լու թյուն նե րի 

սրա հում: Գու րոն իր դե րի մեջ էր: Մար տի նի կայից սևա մորթ ու մու լատ 

զին վոր նե րի մի վաշտ զգաստ շար քով կանգ նեց Ֆրան սիայի Հան րա պե-

տու թյան դրո շի հետ ևում, որի կող քին Մեծ Լի բա նա նի՝ ավե լի փոքր չափ 

ու նե ցող նոր դրոշն էր:

Ըն դու նե լու թյու նը լար ված էր: Թո մա սը սկ սեց կաս կա ծել, թե արդյոք 

նրանք իրենց դաշ նա կից ներն են: Մեծ Բրի տա նիան ու Լյոյդ Ջոր ջը 
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կա րող էին անել այն, ինչ որ ցան կա նային, սա կայն Ֆրան սիան չէր 

մարտնչի թուր քե րի դեմ: Իսկ Սև րի պայ մա նա գի՞ րը… Գու րոն թոթ վեց 

ու սե րը:

Ավ գուս տուս Նյու մա նը ժպ տաց՝ առանց նյար դայ նա նա լու: Դա մի 

հրա շա լի օրի նակ էր, թե ինչ պես է պետք վար վել: Ֆրան սիան ու նույ նիսկ 

Իտա լիան, ան շուշտ, իրա վունք ու նեին պաշտ պա նե լու իրենց սկզ բուն-

քը: Առայժմ Մեծ Բրի տա նիան գոր ծե լու էր իր՝ վա ղուց մշա կած պլան-

նե րով: 

Լ սե լով այդ մա սին՝ Գու րոն փոքր -ի նչ հան դարտ վեց: Նրանց ներ-

կա յաց րեց Սի րիան մի քա նի տա րածք նե րի բա ժա նե լու իր ծրա գի րը: 

Այո՛, գի տեր, որ բո ղո քե լու են, սա կայն դրանք ան հիմն կաս կած ներ էին 

ար դիակա նաց ման հան դեպ: Չպետք է թույլ տան, որ դրուզ ներն ու մա-

րոն նե րը կր կին ընդ հար վեն: Գու րոն բա ցա կան չե լով հա վաս տիաց րեց. 

«Պետք է միշտ հաշ վի նս տենք պատ մու թյան հետ»: 

Ֆ րան սիայի ու Անգ լիայի միջև այլևս ընդ հա նուր շա հեր գո յու թյուն 

չու նեին: Ավ գուս տուս Նյու մանն ան կեղծ պոռթկ ման պա հին Թո մա-

սին խոս տո վա նեց, որ Լյոյդ Ջորջն այլևս չի հա վա տում Ան տան տին, ու 

նրան ան հանգս տաց նում է Ֆրան սիայի բռ նած դիր քը: Ի վեր ջո, ով քեր 

թուր քե րին չա փի մեջ էին պա հում, կր կին նրանք էին՝ ան գլիացի նե րը:

 Մի քա նի օր ան ց Ավ գուս տուսն ու Թո մասն ուղ ևոր վե ցին Երու սա ղեմ՝ 

հան դի պե լու ար տա քին գոր ծե րի պետ քար տու ղար, լորդ Ջորջ Ն. Քեր-

զո նին53, ում հետ Նյու մա նը մտե րիմ հա րա բե րու թյուն էր պահ պա նում: 

Նախ քան հան դի պու մը նա Թո մա սին ասաց.

- Այդ մար դը հիմ նել է «Քեր զո նի գի ծը»՝ նշե լով Լե հաս տա նի ու Ռու-

սաս տա նի միջև սահ մա նը: Նա Ար ևել քի մեծ գի տակ է: Ինչ պես գի տես, 

Հնդ կաս տա նում իր փո խար քա եղած ժա մա նակ, երբ քչերն էին նրան 

հա վատ ըն ծա յում, իրեն դրս ևո րեց որ պես ար տա սո վոր ան ձնա վո րու-

թյուն: Հի մա նա շատ անե լիք ներ ու նի Մեր ձա վոր Ար ևել քում. այս վայ րը 

բո լո րի գլ խին պա տու հաս է դար ձել: 

Ա ռա ջին իսկ հան դի պու մից հե տո Թո մասն այն զգա ցո ղու թյունն 

ու նե ցավ, որ նրան ասես ամ բողջ կյան քում է ճա նա չել: Քեր զո նի վրա 

նույն պես զգաց վում էր Օքս ֆոր դի թո ղած կնի քը. նրան մե ծա պես հե-

տաքրք րում էին հնա գույն ար վեստն ու ճար տա րա պե տու թյու նը: Նա 

հատ կա պես հպարտ էր նրա նով, որ մաս նակ ցել էր Թաջ Մա հա լի վե րա-

կանգն ման աշ խա տանք նե րին: 

53 Ջորջ Նաթանիել Քերզոն, Քելդսթոնի առաջին մարկիզ (1859-1925): Նշանավոր ճա-
նապարհորդ և ուսումնասիրող, քաղաքական գործիչ: Պարգևատրվել է Աշխարհագետ-
ների արքայական ընկերության ոսկե մեդալով (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):



374–      –

- Հար դի՛նգ, ես լավ էի ճա նա չում Ձեր մո րը, հմայիչ տի կին էր: Չեք 

պատ կե րաց նի, թե ինձ ինչ ցավ պատ ճա ռեց նրա կո րուս տը: Նրան ան-

չափ դուր էին գա լիս վա ղե մի ժա մա նակ նե րի շուրջ զրույց նե րը, մեծ հե-

տաքրք րու թյամբ լսում էր Սիամ, Լհաս կա տա րած իմ ուղ ևո րու թյուն նե րի, 

Պա մի րի լեռ նաշղ թայի ու սում նա սի րու թյան և Ամու-Դա րիայի ակունք-

նե րը գտ նե լու վե րա բե րյալ իմ պատ մու թյուն նե րը: Ա՜հ, ինչ հրա շա լի 

պա հեր էին: Իսկ հի մա ես, ահա, Երու սա ղե մում եմ. քա ղաք, որն Աստ-

ված ստեղ ծեց, որ պես զի մու սուլ ման նե րը, քրիս տո նյա ներն ու հրեանե րը 

իրա րից հե ռու մնան: Ես այն քան էլ հպարտ չեմ վեր ջին տա րի նե րին մեր 

վա րած ար տա քին քա ղա քա կա նու թյամբ: Հի մա պետք է մտա ծենք այն 

մա սին, թե ինչ պե՞ս փոխ հա տու ցենք հա շե միթ նե րին, թե ի՞նչ կկա տար վի 

թուր քե րի հետ, թե ի՞նչ ապա գա է սպաս վում հրեանե րին` շր ջա պատ-

ված մու սուլ ման նե րի փո թոր կուն հար ևա նու թյամբ… Աշ խարհն ար դեն 

իսկ չա փա զանց խճճ ված էր նախ քան մեր` բրի տա նա ցի քա ղա քա գետ-

նե րիս այս տեղ գա լը, իսկ հի մա քաո սային վի ճակ է: Ես ամե նից շատ 

հայե րի հա մար եմ ցա վում, ամե նից շատ նրանք կտու ժեն Վիլ սո նի ճար-

տա սա նու թյան ձա խո ղու մից: Մենք` բրի տա նա ցի ներս, կա րող ենք նույն 

բա նը խոս տա նալ մեր վա ղե մի եր կու թշ նա մի նե րին: Ամե րի կա ցի նե րը, 

սա կայն, ան գամ չգի տեն, թե ինչ են խոս տա նում: Հի մա ինձ պատ մե՛ք, 

թե ինչ է կա տար վում Լի բա նա նում: Իրար հետ տե ղա վո րե՛ք հինգ կամ 

վեց տար բեր կրո նա կան ավան դույթ ներ ու նե ցող քրիս տո նյա նե րի, չորս 

կամ հինգ միան գա մայն տար բեր աղան դա վոր մու սուլ ման նե րի, մի քա-

նի հրեանե րի, մի քա նի ֆրան սիացի մե ծա պե տա կան հա յացք նե րի տեր 

զին վո րա կան նե րի` ու ղարկ ված աշ խար հիկ հան րա պե տա կան կա ռա-

վա րու թյան կող մից, բո լո րին միասին ուժ գին թա փա հա րե՛ք, եթե հնա-

րա վոր է, Սպի տակ լե ռան ձյու նով, ու հյու րա սիր վե՛ք: Լավ, հե տո ինձ 

կպատ մեք: 

Թո մա սին հիաց րեց Քեր զո նի նուրբ հեգ նան քը: Պե տա կան քար-

տու ղա րը լավ տրա մադ րու թյուն ուներ: Պատ ճառն այն էր, որ հրեական 

ծագ մամբ ռուս բժիշ կը նրա մեջ քի ցա վե րի հա մար կպ չուն վի րա կապ էր 

պատ րաս տել, որը բա վա կա նին թեթ ևաց րել էր նրա վի ճա կը, սա կայն 

խն դիրն այն էր, որ նա դե ղը պետք է պատ րաս տեր Հու դեայի անա պա-

տում` Մե ռյալ ծո վի շր ջա կայ քում աճող որոշ բույ սե րից: 

Քեր զո նը նրանց հրա վի րեց ընթ րի քի: Վե րա դար ձան հյու րա նոց և 

հագն վե ցին ընթ րի քին հա մա պա տաս խան: Ժա մը յո թին քա ռորդ պա-

կաս Բարձ րա գույն կո մի սա րի «Ռոլս-Ռոյս» -ը եկավ՝ նրանց տա նե լու: 
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Ընթ րի քին հրա վիր ված էին նաև բրի տա նա ցի մի քա նի քա ղա քա գետ ներ 

ու զին վո րա կան ներ, Սիոնիս տա կան հանձ նա ժո ղո վի և «Ա մե րի կյան 

սիոնիս տա կան բժշ կա կան ըն կե րու թյան» ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Մթ նո լոր-

տը լար ված էր: Ֆրան սիացի դի վա նա գետ նե րը, Անգ լիայի փքուն դե րա-

կա տա րու մից վի րա վոր ված, իրենց հե ռու էին պա հում: Մեծն մուֆ տին54 

ան սպա սե լիորեն լքեց ճաշկերույթը՝ եվ րո պա ցի նե րի ազատ պահվածքից 

նվաս տա ցած և մա նա վանդ չհան դուր ժե լով նրանց տիկ նանց զգեստ նե-

րի հա մար ձակ բաց վածք նե րը: Քերզոնի մեկնաբանությունը շատ պարզ 

էր. «Ե թե տղա մար դը հան դի պում է զգես տի տա կից կրծ քե րը եր ևա ցող 

կա նանց և բար կա ցած շար ժում ձեռ քե րը, ապա մու սուլ ման է, եթե նա-

յում է առաս տա ղին, ապա հրեա է, իսկ եթե ու ղիղ նա յում է կրծ քե րի 

կտրված քին, ապա իտա լա ցի է: Ամեն ինչ շատ հեշտ է»: 

Բո լո րը բա ժակ բարձ րաց րին՝ իմա նա լով նո րու թյու նը, այն է՝ թա գա-

վո րը Քերզոնին ար ժա նաց րել էր Քելդս թո նի մար կիզ տիտ ղո սին:

Հրա շա լի գի շեր էր, Երու սա ղե մում տերև ան գամ չէր շարժ վում, և 

աստ ղե րը կայծկլ տում էին երկն քում: Դուրս եկան բաց պատշ գամբ ու 

նս տե ցին, նրանց մի-մի ըմ պա նակ կո նյակ մա տու ցե ցին: 

Խո սե ցին Ֆայ սա լից և Դա մաս կո սում արա բա կան ձա խող ված թա-

գա վո րու թյու նից: Քեր զո նը հմուտ զրու ցա կից էր ու պատ մու թյան մեծ 

գի տակ: 

- Ծա նո՞թ եք պրո ֆե սոր Ավ գուս տուս Մյուլ լե րի «Իս լա միզ մի պատ-

մու թյուն» աշ խա տու թյա նը: Բա ցատ րում է, թե ինչ բան է արաբ հա-

մայն ժո ղովր դի խառն ված քը. չնա յած այն հան գա ման քին, որ գո յու-

թյուն ու նեն հա րյու րա վոր ցե ղեր՝ ահ ռե լի տա րած քով մեկ ցր ված, ան-

կախ իրենց մշա կույ թից ու կր թու թյու նից, լի նե լով գյու ղա ցի ներ, բեդ-

վին ներ, առևտրա կան ներ, փի լի սո փա ներ կամ բա նաս տեղծ ներ, կա մի 

հզոր բան, որ նրանց հա մախմ բում և դարձ նում է մեկ ժո ղո վուրդ, մեկ 

հա մայնք` առանձ նա հա տուկ իմաստ հա ղոր դե լով նրանց կե ցու թյա նը: 

Դուք ինձ կա սեք, որ դա Ղու րանն է, ես էլ ձեզ կպա տաս խա նեմ` այո՛, 

ան շուշտ, բայց՝ մա նա վանդ արա բե րե նը՝ ամե նաար տա հայ տիչ լե զու նե-

րից մե կը: Մենք գտն վում ենք արա բա կան վե րածնն դի սկզբ նա կան փու-

լում: Արա բա կան ազ գայ նա մո լու թյու նը, ի վեր ջո, բո լո րիս վնա սե լու է: 

Այս տեղ դա առա վե լա պես է զգաց վե լու, մա նա վանդ՝ առա վո տյան, երբ 

տե ղան քի խոր քում հառ նում է ժայ ռի ոս կե զօծ գմ բե թը: Ըստ արաբ մու-

սուլ ման նե րի՝ մենք` բրի տա նա ցի ներս, պա տե րազ մում հաղ թե ցինք թուր-

քե րին չպատ կա նող, սա կայն նրանց կող մից ապօ րի նա բար տի րա ցած 

54 Մահմեդական բարձրաստիճան կրոնավոր և Ղուրանի մեկնաբան:
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ժա ռան գու թյան՝ խա լի ֆա յու թյան շնոր հիվ: Արաբ նե րը շու տով կպա-

հան ջեն, որ ան գլիացի ներս հե ռա նանք իս լա մի տա րածք նե րից: Ինքս ո՛չ 

լա վա տես եմ, ո՛չ էլ՝ ռեալիստ: Միայն քա ղա քա գետ եմ ու գործ նա կան 

ան ձնա վո րու թյուն: Ժա մա նա կը ցույց կտա, թե ով է ար դա րա ցի:

 Նյու մանն ուղ ևոր վեց Կա հի րե, իսկ Թո մա սը վե րա դար ձավ Բեյ րութ: 

Չնա յած նրան, որ մա րոն Շաբ րի ամու սին նե րը ծա ռա յում էին տա նը, 

նու սայ րի այ գե պան Ահ մեդ էլ-Ման սու րն էլ խնամ քով մշակում էր պար-

տե զը, Թո մա սին տու նը միայն իր հա մար դա տարկ ու մեծ էր թվում: Սա-

րան ու Էթե լը դեռ մնա լու էին Լոն դո նում, քա նի դեռ Մեր ձա վոր Ար ևել-

քում իրա վի ճա կը չէր հան դարտ վել:

Նա շատ լավ իրա զեկ ված էր ամեն ին չից, շատ հա ճախ էր հան դի-

պում բժիշկ ներ Բո ղո սյա նի, Արիս տո տե լես Պա պա պու լո սի հետ: Վեր-

ջինս, բա ցի լավ վի րա բույժ լի նե լուց, նաև արտակարգ խո հա րար էր և 

ժա մա նակ առ ժա մա նակ, հու նա կան, հայ կա կան, թուր քա կան և արա-

բա կան կե րա կուր նե րին զու գա հեռ, նրանց հյու րա սի րում էր լի բա նանյան 

ճա շա տե սակ նե րով: Բեյ րու թում հար գի էին ֆրան սիական հա ցը, մուգ 

գի նին ու պա նիր նե րը: Դա գա ղու թաց ման հա ճե լի կողմն էր: Որ Բեյ րու-

թում ավե լի լավ էին ապ րում, քան Դա մաս կո սում, կաս կա ծից դուրս էր:

 Գու րոն ու նրա վար չա կազ մը փոր ձում էին տես նել, թե նախ կին՝ օս-

մա նյան կա ռա վար ման որ օղակն է պի տա նի, Քէ դ՛Օր սեյի որ հրա ման-

նե րը պետք է կեն սա գործ վեն, մինչև ուր կձգ վի ֆրան սիական լիազո րու-

թյու նը: 

Գու րոն էլ էր Թո մա սին հա ճախ ճա շի հրա վի րում:

- Տե սե՛ք, Հար դի՛նգ: Տե ղա կան խորհր դակ ցա կան Վե հա ժո ղո վը շատ 

ավե լի բարդ է, քան Ֆրան սիայի Ազ գային վե հա ժո ղո վը: Բեյ րու թի քա-

ղա քային ինք նա կա ռա վա րու մը ներ կա յաց նում են մեկ մա րո նա կան, մեկ 

ուղ ղա փառ ու եր կու սուն նի ներ: Լեռ նային Լի բա նա նը` ամե նաավան-

դա կան գա վառն ու ամե նադժ վա րի նը, ու նի երեք մա րոն ներ ու մեկ դրուզ, 

Հյու սի սային Լի բա նա նը` մեկ մա րոն ու եր կու ուղ ղա փառ հույն, Հա րա-

վայի նը` մեկ մա րոն, մեկ սուն նի և մեկ շիա, Բե կաան` մեկ ուղ ղա փառ 

հույն և մեկ շիա, Տրի պո լին` մեկ սուն նի... Դուք ինձ կա սեք, որ ինչ -որ 

բան կա րե լի է փո խել, բայց մենք անում ենք մեր ու ժե րի նե րա ծին չա-

փով: Մենք կա րող ենք ընտ րել ոչ թե ան հատ ներ, այլ դա վա նանք ներ: 

Այլ բան չի ըն դուն վի:

Թո մա սի կար ծի քով` ինք նա վա րու թյու նը, որը ստեղծ վում էր ֆրան-

սիացի նե րի կող մից, այն չէր, ինչ խոս տա ցել էին այն ժա մա նակ, երբ Ազ-

գե րի լի գան նրանց շնոր հեց ման դա տը: Դա հատ կա պես Դա մաս կո սում 
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և Սի րիայի ներ սում շատ ավե լի խո րը խն դիր ներ էր հա րու ցում: Արաբ-

նե րը դա վեր էին նյու թում ֆրան սիական խնա մա կա լու թյան դեմ, հա շե-

միթ ներն էլ դեռ հա մոզ ված էին, թե ան գլիացի ներն այս կամ այն ձևով 

պար տա վոր են իրենց փոխ հա տու ցել: 

Բժիշկ Բո ղո սյա նը, ով Հա լե պի հետ ամուր կա պեր ու ներ, նրան գրա-

վոր տե ղե կու թյուն հղեց: Դա փակ ու զմռս ված ծրա րով մի երկ տող էր՝ 

ու ղարկ ված ան ձամբ Թո մա սին: Շփ ման այդ ձևը տա րօ րի նակ թվաց, 

քա նի որ նա հա ճախ էր տես նում Բո ղո սյա նին, և արդյոք կա րիք կար 

դի մե լու այդ եղա նա կին. ին չո՞ւ, ինչ պես միշտ, չէր եկել իրեն տես նե լու:

Բեյրութ,12նոյեմբերի,1921թ.

ՊրոֆեսորԹ.Հարդինգին

Սիրելի՛Թոմաս,եթեՁեզհետաքրքիրէ,ապահավաստիտեղեկությունու-

նեմայնմասին,որՁերվաղեմիբարեկամուհին`տիկինԱննաԼեֆեբրը,որոշ

ժամանակովգտնվումէՀալեպի«Բարոն»հյուրանոցում:

ԽնդրումեմՁեզներողամտորենընդունելիմբարեկամականմիջամտու-

թյունը:Սրտագինողջույնով`Հ.Բողոսյան,բժշկագիտությանդոկտոր:

Այդ տո ղե րը կար դա լով՝ զար մա ցավ հրա շա լի տե ղե կու թյու նից: Ի՞նչ 

գործ ու ներ Ան նա Լե ֆեբ րը Հա լե պում: Ին չո՞ւ իրեն տե ղյակ չէր պա հել: 

Գրե թե յոթ տա րի էր, ինչ իրար չէին տե սել:

Որո շեց գնալ նրան տե սու թյան: Մի փոք րիկ ճամպ րուկ պատ րաս-

տեց ու եր կու օր ան ց Հա լե պում էր՝ «Բա րոն» հյու րա նո ցի սրա հում, որ-

տեղ եղել էր մի քա նի տա րի առաջ:

Սպա սեց բա կում՝ հո վա նո ցի ներ քո նս տած: Քիչ այն կող մում զրու-

ցում էին ֆրան սիացի զին վո րա կան ներ: Ինչ -որ ամե րի կա ցի ամու սին-

ներ, որ հա վա նա բար քա րո զիչ ներ էին, լուռ ճա շում էին: Հեռ վում՝ ար-

մա վե նի նե րի պու րա կում, որ հի շեց նում էր Եգիպ տո սը, բա դե րի երամ-

ներ էին թռ չում: Մի քա նի արաբ ներ, ուղ տե րին հե ծած, դան դաղ գնում 

էին: Ար ևելքն էր… Թո մա սը չէր դա դա րում զար մա նա լուց. տա րի ներն 

անցնում էին, ու աշ խարհն առաջ էր ըն թա նում, բայց Ար ևել քը նույնն էր 

մնում: 

Հայտն վեց Ան նան՝ ար ևա դար ձային եղեգ նա հյուս գլ խար կով, մար-

մա շե վզ նո ցով, հա գին՝ Հա լե պի հա մար բա վա կա նին հա մար ձակ 

զգեստ, փե շը՝ սրուն քի կե սից: Ան նան լուռ մո տե ցավ նրան: Մի պահ 

նայեց, ապա առանց զգու շաց նե լու՝ կռա ցավ ու համ բու րեց նրա շուր թե-

րը: Ֆրան սիացի զին վո րա կան նե րը, բա վա կա նին ապշած, դի տում էին 

այդ տե սա րա նը: 
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Թո մա սը տե ղից վեր կա ցավ, բռ նեց կնոջ ձեռ քից, ու միասին լուռ 

քայ լե ցին սրա հով՝ իրենց հետ ևից մի թույլ շշուկ թող նե լով: Ու ղիղ գնա ցին 

դե պի Ան նայի սե նյակ: Նա ոչ մի խղ ճի խայթ չէր զգում. Սա րան շատ հե-

ռու էր գտն վում, իսկ Ան նան հրա շա լի ըն կե րու հի էր, թեև չէր հա մա րում, 

որ սի րա հար ված էր նրան: 

Կա րո տել էր Ան նային՝ հմայիչ ու զգա յու նակ: Յոթ տա րին բա վա կա-

նին եր կար ժա մա նակ էր, նաև՝ շատ կարճ՝ կախ ված շատ գոր ծոն նե-

րից: Նրանք մո լեգ նո րեն տր վե ցին սի րուն: Այ նու հետև աղ ջի կը Թո մա-

սին պատ մեց, որ ամուս նա ցել էր գեր մա նա ցի մի գոր ծա րա րի հետ, ով 

մի քա նի ամիս առաջ Բեռ լի նում մա հա ցել է սր տի կաթ վա ծից: Թո մա սը 

ոչ մի բան չա սաց, ու Ան նան խոսքն ան մի ջա պես փո խեց ու հարց րեց, թե 

արդյոք Թո մասն ամուս նա ցել է: Վեր ջինս գլ խի շար ժու մով հաս տա տեց՝ 

նշե լով, որ շա րու նա կում է իր ըն տա նի քի հետ ապ րել Բեյ րու թում, սա-

կայն վեր ջին տա րի նե րին ձմեռն ան ցկաց նում էին Անգ լիայում, որ պես զի 

իրենց դուստ րը շա րու նա կի ակա դե միական դա սըն թաց նե րը: 

Ին չո՞ւ էր վե րա դար ձել Ար ևելք: «Զուտ կա րո տից»,- պա տաս խա նեց 

Ան նան: Շատ բա ներ էր վեր հի շել ու Փա րի զում մտա ծել էր իր ցան կու-

թյուն ներն ի կա տար ածե լու մա սին. որո շել էր այ ցե լել Պալ մի րա, ին չը 

մա նա վանդ այդ ժա մա նակ շատ թանկ հա ճույք էր: Թո մասն արդյոք 

կցան կա նա՞ր ըն կե րակ ցել իրեն: Թո մա սը ոչ մի պահ չվա րա նեց: Որո շե-

ցին նա խա պատ րաստ վե լուն պես ճամ փա ընկ նել: 

Երեք օր ան ց թո ղե ցին Հա լե պը՝ ուղղ վե լով դե պի հա րավ -ար ևելք: 

Հետ ևում մնա ցին պար տեզ նե րը, այ գի նե րը, բան ջա րա նոց նե րը, մշակ-

ված հո ղը` ժայ ռոտ անա պա տում խո րա նա լու հա մար: Նրանց ու ղեկ-

ցում էին տաս ներ կու արաբ ներ, բո լորն էլ՝ զին ված: Այդ տե ղե րում դեռևս 

ան պա կաս էին հրո սակ նե րը, ան գամ պա տե րազ մը չկա րո ղա ցավ նրանց 

վեր ջը տալ: Արաբ նե րը նրանց նա յում էին որ պես ամու սին նե րի: Ոչ ոքի 

մտ քով այլ բան չէր ան ցնում. իս լա մա կան բա րո յա կա նու թյուն: Թո մա-

սը քա ջա տե ղյակ էր այդ աշ խար հին, իսկ ինչ վե րա բե րում էր Ան նային, 

ապա նա էլ պա տա հա կան զբո սաշր ջիկ չէր: 

Հինգ օր ան ց հա սան Պալ մի րա՝ Թադ միր գյու ղի մոտ: Մշու շի պատ-

ճա ռով այն տեղ տե ղի ու նե ցավ ան սպա սե լի մի բան. սյու նե րը՝ վիթ խա-

րի կա ռույց նե րի ավե րակ նե րը, ցածր ամ պե րի մի ջով վեր էին խո յա նում 

ոս կե զօծ երանգ նե րով: Եր կուսն էլ լուռ մնա ցին՝ յու րա քան չյուրն իր ուղ-

տին նս տած: Այդ տեղ էր գտն վում Բաա լի կամ Բե լի տա ճա րը՝ տերն ու 

տի րա կալն այն ան դոր րի, որում միայն մի քա նի բեդ վին ներ տա ճա րի 

մոտ ճամ բար էին խփում: Դան դա ղա քայլ ներս մտան, ասես ուղ տերն 
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ան գամ վա խի զգա ցում էին ապ րում սա լա հա տակ, լայ նա հուն ճա նա-

պար հից: 

- Ինձ թվում է, թե ես Զե նո բիան եմ՝ անա պատ նե րի թա գու հին,- ոչ վե-

րամ բարձ տո նով ասաց Ան նան, երբ ուղ տի վրայից իջ նում էր հնա գույն 

թատ րո նի դի մաց:

Հիացած շր ջե ցին այդ վայ րով: Արաբ ներն էլ վրան ներն էին բա ցա-

զա տում՝ գի շեր վան նա խա պատ րաստ վե լով ավե րակ նե րից քիչ հե ռու՝ մի 

բա վա կա նին լավ պահ պան ված հրա շա լի տա ճա րում, որը շո ղար ձա կում 

էր մայր մտ նող ար ևի ճա ճանչ նե րով:

Պալ մի րա յում նրանք ան ցկաց րին ան մո ռա նա լի չորս օրեր, այ ցե լե-

ցին հով տում գտն վող գե րեզ ման նե րը, ցի րու ցան աշ տա րակ նե րը: Բեդ-

վին նե րը նրանց հետ ևում էին հեռ վից՝ հար գե լով նրանց առանձ նու թյու-

նը:

Թո մա սը, երբ Ան նան զբոս նում էր, ջրա ներ կով մի քա նի նկար ներ 

վրձ նեց, գրա ռում ներ կա տա րեց տետ րում: Այդ տեղ ժա մա նակն էր թա-

գա վո րը, որ մինչև ար ևի մայր մտ նե լու ժամն ան ցնում էր շատ դան դաղ: 

Հա լեպ վե րա դար ձան դառն ու քաղցր զգա ցո ղու թյամբ: Ան նան 

պետք է վե րա դառ նար Փա րիզ: Նրան սպա սում էր մի եր կար ուղ ևո րու-

թյուն՝ որոշ դա դար նե րով. շո գե նա վով մեկ նե լու էր Աթենք, մի քա նի օր 

հե տո Պի րեայում կր կին շո գե նավ էր նս տե լու՝ Մար սել գնա լու հա մար, 

իսկ այն տե ղից` գնաց քով Փա րիզ: Թո մասն էլ, ձի հե ծած, առափ նյա 

ճա նա պար հի եր կայն քով վե րա դառ նա լու էր Բեյ րութ: Նրան ցից ոչ մե-

կը ներ քուստ չէր խոր հում այն մա սին, թե երբ ևէ կտեսն վեն կր կին: Ոչ 

մի բա նի համար մեկ մե կու կշ տամ բե լու առիթ չու նեին: Պա տա հա կա նու-

թյունն ավե լի քան շռայլ ու տե ղին էր գտն վել նրանց հան դեպ:

Թո մա սը նրան ու ղեկ ցեց մինչև կա յա րան: Այն տեղ նրանք գր կա-

խառն վե ցին, այ նու հետև Ան նան հո գոց հա նեց ու վա գոն բարձ րա ցավ: 

Պա տու հա նից դուրս նայեց ու ձեռ քով հրա ժեշտ տվեց: Փոքր -ի նչ ցր տել 

էր, նոյեմ բեր ամիսն էր: Գնացքն անիվ նե րի ճռ ռո ցով տե ղից պոկ վեց: 

Թո մա սը թա փա հա րեց ձեռ քը՝ հրա ժեշտ տա լով մինչև վեր ջին վա գո նի 

ան հե տա նա լը:

Մեկ շա բաթ ան ց, երբ Բեյ րու թի իր տանն արթ նա ցավ, կաս կա ծեց. 

արդյո՞ք այդ ամե նը երազ չէր եղել… Եր բեք չի մո ռա նա իր ճա նա չած 

առա ջին լի բա նան ցու` Ժո զեֆ Տա նու կիի խոս քե րը. «Այս եր կի րը յու րա-

հա տուկ բան ու նի՝ մա գիա, պա րո՛ն, Ար ևել քի մա գիան: Երբ ևէ կհաս կա-

նաք ասա ծիս իմաս տը»: 
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28. ԿԱՍ ԿԱԾ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆԸ
1922թ.

 

Ավ գուս տուս Նյու մանն իր ակ տիվ գոր ծու նեու թյունն էր շա րու նա-

կում ողջ Մեր ձա վոր Ար ևել քում: Ֆի զի կա պես պահ պա նում էր իր հրա-

շա լի ար տա քի նը և ար տա սո վոր կամ քը: «Ն րանց չի հա ջող վի ինձ խեղ-

ճաց նել»,- ասում էր Նյու մա նը, և Թո մա սի կար ծի քով՝ նա իրա վա ցի էր: 

Ավ գուս տուսն Ալեք սանդ րիայից Բեյ րութ հա սավ մար տի առա ջին շա-

բաթ վա ըն թաց քում: Ան ձամբ ներ կա էր եղել Եգիպ տո սի ան կա խու թյան 

հռչակ մա նը և Կա հի րեում նոր թա գա վո րի` Ֆու ա դի իշ խա նու թյան գա-

լուն:

- Մենք դեռ շատ անե լիք ու նենք այն տեղ: Թվում է, թե իսկ և իսկ Գոր-

դո նի ուր վա կանն է գե րեզ մա նից դուրս եկել: Եգիպ տա ցի նե րը չեն ու զում 

ձեռք նե րից բաց թող նել Սու դա նը, իսկ մենք պետք է հա մո զենք նրանց: 

Բա ցի դրա նից՝ առ կա է նաև Սո ւե զի ջրանց քի հար ցը: Մի՜շտ այդ ջրանց-

քը… Ու րիշ խն դիր էլ ու նենք՝ կապ ված «Վաֆդ» կու սակ ցու թյան հետ: 

Այդ ազ գայ նա կան կու սակ ցու թյու նը բա ցար ձա կա պես դեմ է մեզ՝ չնա յած 

այն բա նին, թե Ալ ենբին որ քան բան է արել այդ կու սակ ցու թյան հիմ նա-

դիր Սաադ Զաղ լու լի հա մար: Թո մա՛ս, արա բա կան աշ խար հում ինչ -որ 

բան է փոխ վում, և հնա րա վոր է, որ եվ րո պա ցի նե րը` բրի տա նա ցի ներս ու 

ֆրան սիացի նե րը, մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն կրենք այդ ամե նի հա-

մար: Այդ շար ժու մը բխում է իս լա մի ներ սից: «Վաֆդ» կու սակ ցու թյու նը 

սե րում է նա խորդ եր կու` «Հիզբ ալ -Ո ւմ մա» և «Հիզբ էլ-Վա թան» կու սակ-

ցու թյուն նե րի ձու լու մից, որոնց գա ղա փա րա խոս ներն իրենց գի տե լիք նե-

րը քա ղել են ալ -Աֆ ղա նիի ու Մո ւհա մմեդ Աբ դու ի աղ բյուր նե րից: Իս լա մի 

փոր ձա գետ նե րը, որոնց հետ ես խորհր դակ ցե ցի, ինձ մատ նան շե ցին, որ 

այդ ամե նը սկս վել է Իբն Խալ դու նից: Դրա մա սին աս ված է «Ալ-Մու-

կա դիմ մա հում»55: Մենք խո սում ենք XIV դա րում ապ րած մար դու մա-

սին: Շար ժու մը փո խարկ վել է ան կա սե լի ալի քի, որը քշում ու տա նում է 

նկուղ նե րում ձևա վոր ված հին կա ռույց նե րը, որոն ցում հա վաք վում էին 

Դա մաս կո սի, Բեյ րու թի ու արա բա կան աշ խար հի մեծ քա ղաք նե րի դա-

վա դիր նե րը: Գեր մա նա ցի նե րը չհաս կա ցան, թե ուր են մտ նում, սա կայն, 

ճիշտն ասած, ֆրան սիացի ներն ու մենք գտն վում ենք կրետնե րի վիթ-

խա րի բնում: Այս տեղ` Բեյ րու թում, չնա յած արաբ քրիս տո նյա նե րի ջան-

քե րին, եր բեք ոչ մի բան առաջ վա պես չի լի նի: Երբ շր ջում ենք ծո վա փով 

կամ նա վա հանգս տով, ինձ դեռ հա մա կում է խա ղա ղու թյան ու ներ դաշ-

55 «Համաշխարհային պատմության ներածություն»:
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նա կու թյան զգա ցո ղու թյու նը. ար ևը, ճայե րը, ծո վի բուր մուն քը, ուղ տե րը՝ 

ապ րանք նե րով բեռն ված, լի բա նան ցի հմուտ առևտ րա կան նե րը` պատ-

րաստ հա ջող առևտ րի, ռես տո րան նե րը՝ լի մարդ կան ցով, ով քեր ծի ծա-

ղում ու չա րա բա նում են այ լոց ու իրենց ազ գա կան նե րին, մարդ արա-

րած ներ, որ ձգ տում են ապ րել: Եր բեմն խոր հում եմ, թե ինձ հա մար որ-

քան լավ կլի ներ Լոն դո նում՝ իմ հան գիստ տա նը: Մինչ Գու րոն փոր ձում 

է ֆրան սիական մշա կույթն ար մա տա վո րել այս տեղ` Բեյ րու թում ու Դա-

մաս կո սում, արաբ նե րը, ինչ պես նաև մա րոն ներն ու ուղ ղա փառ հույ նե րը 

թա քուն հա վաք վում են նկուղ նե րում՝ լսե լու հա մար նրանց, ով քեր պատ-

մում են նոր իս լա մի մա սին. հնա զանդ վել միայն Ալ լա հին, Ալ լահ Աք բար, 

իսկ գա ղու թա րար նե րին` ան տա նե լի կյանք… Ու դու դեռ ցան կա նում ես 

այս տե՞ղ մնալ: Մենք խենթ ենք… Ես չգի տեմ, թե որ քան ժա մա նակ հե-

տո այս ամ բող ջը եր կինք կթռ չի, բայց դույզն -ի նչ չկաս կա ծես. վեր ջը դա 

է: Դու 1909 թվա կա նից այս տեղ ես, հի մա 1922 թվա կանն է սկս վել, ու դու 

տե սել ես, թե այս տաս նե րեք տա րում ինչ քան բան է փոխ վել: 

Մար տի սկզբ նե րին «Ս թար օֆ Ին դիա»-ն հան դի սա վոր մտավ նա-

վա հան գիստ՝ Լոն դո նից բե րե լով Սա րային ու Էթե լին: Անգ լիայում ապ-

րած ամիս նե րի ըն թաց քում Էթե լը դար ձել էր հմայիչ աղ ջիկ: Լավ ճա նա-

չե լով արաբ երի տա սարդ նե րին և իմա նա լով, թե որ քան հեշտ են նրանք 

սի րա հար վում, Թո մա սը մտա ծեց, որ ավե լի լավ կլի ներ, եթե Էթե լը մնար 

Անգ լիայում: Նա սկ սել էր մտա ծել ոչ թե որ պես Էթե լի հոր, այլ Էթե լի 

պա պի կի` Չարլզ Վեյ լե րի պես, ով պն դում էր, որ աղ ջիկն իրենց հետ 

մնա: Սա կայն նա Բեյ րու թում դեռ ապ րե լու էր հոր և Սա րայի հետ: 

 Մար տին ֆրան սիացի նե րը ցրե ցին Լի բա նա նի վեհաժողովը: Փա րի-

զից եկած հրա հանգ նե րի հա մա ձայն՝ հա մընդ հա նուր ընտ րու թյուն նե րի 

մի ջո ցով այն պետք է վե րած վեր ներ կա յա ցուց չա կան խորհր դի: Դա մեկ 

քայլ առաջ էր Ֆրան սիայի՝ մինչ այդ ու նե ցած դիր քո րոշ ման մեջ: Մյուս 

կող մից էլ Ազ գե րի լի գային պետք է ցույց տար, որ կա տա րում է հա մա-

ձայ նագ րով ստանձ նած իր պար տա վո րու թյուն նե րը: Խն դիրն այն էր, որ 

թուր քե րը ոչ միայն չէին ըն դու նել Սև րի պայ մա նա գի րը, այլև այն ու զում 

էին փո խել զեն քի ու ժով: Ստեղծ ված իրա վի ճակն ան հանգս տաց նում էր 

ոչ միայն առա ջա տար տե րու թյուն նե րին, այլև քա ղա քա ցիական հա սա-

րա կու թյա նը, որը դեմ էր նոր տա ռա պանք նե րին: Կա րո՞ղ էր պա տա հել 

այն պես, որ թուր քե րը կր կին վե րա դառ նան Լի բա նան: Բեյ րու թի փոր ձա-

գետ ներն այն կար ծի քին էին, որ Մուս տա ֆա Քե մա լի զոր քերն ան կա-

սե լի են, իսկ գեր տե րու թյուն նե րը մտա դիր չէին կր կին զոր քեր ու ղար կել 
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տա րա ծաշր ջան: Ո՛չ Ուայթ հո լում և ո՛չ էլ Քէ դ՛Օր սե յում չէին հան դուր ժի, 

որ թե կուզ մեկ զին վոր զոհ վի Անա տո լիայում: Ոչ ոք չէր հա մար ձակ վում 

Գու րոյին ու Տրա բոյին հարց նել հետ ևյալ վար կա ծի մա սին. «Ֆ րան-

սիական զոր քերն արդյոք ստիպ ված չե ղա՞ն լքել Կի լի կիան»:

Թո մա սի հետ ու նե ցած հան դի պում նե րից մե կի ժա մա նակ Ռիզկալլահ 

Իրկաշը, ով առաջ վա պես գլ խա վո րում էր «Լի բա նա նի զար թոն քը», 

նրան պատ մեց, որ Տրա բոն իր հետ խո սել է բնակ չու թյա նը քա ղա քա-

ցիական դաս տիարա կու թյուն տա լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: Սա-

կայն ի՞նչ դաս տիարա կու թյուն՝ ֆրան սիակա՞ն, թե՞ արա բա կան… Ան-

խոս, դրանք նույ նը չէին, և Ռիզկալլահայի խոս քե րով` ինքն ու Տրա բոն 

այդ հար ցի շուրջ վի ճա բա նել էին: Դա այն չէր, ինչ սպա սում էին լի բա-

նան ցի նե րը: Ֆրան սիան ավե լի շատ նման էր գա ղու թային տե րու թյան, 

քան բա րե կամ պե տու թյան, որը կցան կա նար ան շա հախն դիր օգ նու-

թյուն տրա մադ րել: Մյուս կող մից այլ հա մայնք նե րի կար ծի քով՝ մա րոն-

նե րը չա փա զանց մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեին:

Մի քա նի շա բաթ ան ց վեհաժողովն ապս տամ բեց Տրա բոյի` ֆրան-

սիացի նա հան գա պե տի զար մա ցած հա յաց քի առջև, ում ան հան դուր-

ժե լի թվաց «իր յու րային նե րի» այդ պի սի պահ ված քը: Տրա բոն փոր-

ձեց նրանց կար գի հրա վի րել, սա կայն դա հա կա ռակ ար դյուն քը տվեց, 

ան գամ Դաուդ Ամու նը նրան ասաց, որ իրենք կուշտ են ան հար կի մի-

ջամտու թյուն նե րից: 

Դա հան գեց րեց այն բա նին, որ ան հա պաղ ժո ղով գու մա րեն: Հրա-

վի րե ցին նաև Թո մաս Հար դին գին: Գու րոն նրան ասաց, որ Ֆրան սիան 

Ազ գե րի լի գա յում կա ջակ ցի Մեծ Բրի տա նիային, և բնա կա նա բար իրենք 

սպա սում են, որ դա կլի նի փո խա դար ձա բար: Պետք է ան ցկաց նեին 

համընդ հա նուր ընտ րու թյուն ներ: Հե տո նա նշեց, որ դա կա րող են անել 

Լի բա նա նում, բայց՝ ոչ Սի րիայում: Ոչ էլ բրի տա նա ցի նե րը կհա մար ձակ-

վեին այդ պի սի ընտ րու թյուն ան ցկաց նել Պա ղես տի նում: Ըստ այդմ՝ մեկ-

մե կու հան դի մա նե լու բո լո րո վին հարկ չկար: 

Թո մա սը հաս կա նում էր, թե որն էր խն դի րը: Հա ջո ղու թյան հաս նե լու 

հա մար Ֆրան սիան մեծ թվով քրիս տո նյա նե րի կա րիք ու ներ: Բո ղո սյա նը 

նրան բա ցատ րեց, թե ֆրան սիացի ներն ինչ պես կա րող են դրան հաս նել՝ 

միև նույն ժա մա նակ մար դա սի րա կան քայլ կա տա րե լով: Բո լո րին էլ դա 

ձեռն տու կլի ներ: 

Հար ցը դեռ հնուց էր գա լիս: Ֆրան սիացի նե րը Կի լի կիայում ավար-

տին էին հասց նում տե ղա հա նու թյու նը: Մի գաղտ նի հա մա ձայ նու թյուն 

գո յու թյուն ու ներ թուրք ազ գայ նա մոլ նե րի, ավե լի ճիշտ` Մուս տա ֆա Քե-
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մա լի հետ, ըստ որի՝ Ֆրան սիան ըն դու նում էր, որ Թուր քիան որոշ չա փով 

վե րա դառ նար իր նախ կին սահ ման նե րին: Օս մա նյան կայս րու թյու նը 

կսահ մա նա փակ վեր Անա տո լիայով, Փոքր Ասիայի ծո վե զեր քով և Կի լի-

կիայով: Իսկ «Վիլ սո նյան Հա յաս տա՞ նը»… Ո՞ւր կմ նա Սև րի պայ մա-

նա գի րը: Բո լո րը թոթ վե ցին ու սե րը, և Ֆրան սիան պն դեց, որ թույլ չի տա 

Կի լի կիայի հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած: Այդ դեպ քում՝ ի՞նչ անել 

նրանց հետ… Բժիշկ Բո ղո սյանն առա ջար կով դի մեց նա հան գա պետ 

Տրա բոյին, ում հա ճախ էր բժշ կում շն չար գե լու թյան նո պա նե րի ժա մա-

նակ, և նա էլ իր հեր թին լսում էր բժշ կին. «Իսկ եթե նրանց բե րեք Լի բա-

նան, Բեյ րութ, ոմանք էլ կնա խընտ րեն Հա լե պը»: 

Այդ լու ծու մը բո լորն էլ կա տա րյալ հա մա րե ցին: Թուրք ազ գայ նա մոլ-

ներն ազատ վում էին հայե րից՝ առանց զանգ վա ծային նոր կո տո րած-

նե րի. մի բան, որը ոչ միայն նրանց կտա ներ մի ջազ գային դա տա րան, 

որը դեռ դա տա պար տում էր «Իթ թի հա դի» կա ռա վա րու թյան կա տա-

րած ոճիր նե րը, այլև Թուր քիային պա տե րազ մի մեջ կներ քա շեր՝ ընդդեմ 

Ֆրան սիայի ու Անգ լիայի: Եվ րո պայի հա սա րա կա կան կար ծի քը հայե րի 

կող մից էր, ու եթե կր կին չէր ու զում լսել ո՛չ խրա մատ նե րի և ո՛չ էլ հայ րե-

նիք բեր վող զին վոր նե րի դիակ նե րի մա սին, ապա չէր էլ հա մա ձայ նի, որ 

մա հա նան ավե լի մեծ թվով հայեր: 

Ըստ Սև րի պայ մա նագ րի՝ հայ կա կան պե տա կա նու թյան ստեղ ծումն 

ու տո պիա էր: Այն պետք է նե րա ռեր Էրզ րու մի, Բիթ լի սի, Վա նի նա հանգ-

նե րը, իսկ հյու սի սում ձգ վեր մինչև Տրա պի զոն՝ հայ կա կան հի նա վուրց 

նա վա հան գիս տը Սև ծո վում: Սա կայն դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Փա րի-

զի Խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սի ժա մա նակ՝ խան դա վա ռու թյան պա հին 

տր ված քա ղա քա կան խոս տում, երբ Վիլ սո նը, Լյոյդ Ջոր ջը, Օռ լան դոն56 

ու Կլե ման սո նը, կո նյա կից ջեր մա ցած, Օլիմ պո սի աստ ված նե րի պես 

քննար կում էին աշ խար հի ապա գան: Ա՜հ, այո՛, հայե՛ րը… Այն ամե նից 

հե տո, ինչ նրանց պա տա հեց, պետք է մի բա նով կա րո ղա նային հա տու-

ցել, թեև աշ խար հի չորս առաջ նորդ ներն էլ գի տեին, որ դա ան հնա րին 

էր: Ոչ մի ժո ղո վուրդ այդ քան չէր կորց րել՝ իր հո ղը, իր մարդ կանց, իր հին 

քա րե րը… Միայն մի բան կար, որ չկա րո ղա ցան հայե րից խլել` ար ժա-

նա պատ վու թյու նը:

Այդ պատ ճա ռով էլ բա րե կամ նե րի հետ այդ «ան վեր ջա նա լի զրույց-

նե րում», ինչ պես ասել էր Օռ լան դոն, չհա մար ձակ վե ցին այդ հարցն ար-

մա տա պես լու ծել: Հայե րին թո ղե ցին բախ տի քմա հա ճույ քին, թեև Ֆրան-

56 Օռլանդո Վիտորիո Էմմանուելե (1860-1952), իտալացի քաղաքական գործիչ և իրավա-
բան, 1917-1919թթ.՝ վարչապետ, 1919-1920թթ.՝ խորհրդարանի նախագահ:
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սիան մի քա նի ան գամ փոր ձեց օգ նել, ինչ -որ բան անել նրանց հա մար, 

Վիլ սո նը նույն պես հա րյուր ան գամ կրկ նեց, որ իրա կա նում մեղ քը պրու-

սա ցի նե րինն է. նրանք կա րող էին կան խել հայե րի սար սա փազ դու կո-

տո րած նե րը, աներ ևա կայե լի քա նա կով մարդ կանց տե ղա հա նու թյու նը, 

նրանց թա լա նե լը, բռ նա բա րե լը, լլ կանք նե րի են թար կելն ու սպա նե լը ողջ 

Անա տո լիայով մեկ: Աշ խարհն այլ կողմ էր նա յում, իսկ գեր մա նա ցի նե-

րը, որ այդ ամե նը կան խե լու իրա վունք և ուժ ու նեին, կանգ նե ցին դա հիճ-

նե րի կող քին: 

Հար կա վոր էր փոխ հա տուցել հայե րին, նրանց տալ բո լոր իրա-

վունք նե րը՝ իրենց հի նա վուրց հո ղի վրա ապ րե լու հա մար: Իրա վունք, 

որի մա սին էին վկա յում ու ղե ցույց սահ մա նա քա րե րը, խաչ քա րե րը, մա-

տուռ նե րը, մե նաս տան ներն ու գե րեզ մա նոց նե րը: Փա րի զից Անա տո լիա 

ու ղարկ ված հանձ նա ժո ղով նե րը հաս տա տե ցին այդ տա րա ծաշր ջա նի 

սահ ման նե րը: Վիլ սո նը ստո րագ րեց այն քար տե զը, որի վրա կար միր 

թա նա քով սահ մա նա զատ վում էր «Վիլ սո նյան Հա յաս տա նը»: Այդ երե-

կո Փա րի զում հայ պատ վի րակ նե րը հուզ մուն քից լաց եղան:

Ինչ վե րա բե րում էր Կի լի կիայի հայե րին, ապա նրանք գե րա դա-

սե ցին գաղ թել, քան մեռ նել թուրք ազ գայ նա մոլ նե րի զոր քե րի կող մից, 

որոնք նվաճ ված բնա կա վայ րեր էին մտ նում՝ աղա ղա կե լով. «Թուր քիան 

թուր քե րի հա մար»: Կի լի կիայի եր կու հա րյուր հա զար հայե րից գրե թե 

վաթ սուն հա զա րը կա րող էին հաս տատ վել Լի բա նա նում, ին չը եր կի-

րը կհարս տաց ներ աշ խա տա սեր, ըն դու նակ և գոր ծու նյա հա մայն քով: 

Նույն քանն էլ կգ նար Հա լեպ, մնա ցա ծը՝ Միացյալ Նա հանգ ներ կամ 

Եվ րո պա: Հայե րի մի փոք րա թիվ խումբ էլ կգ նար դե պի ար ևելք, որ տեղ 

պետք է վե րածն վեր Հա յաս տան եր կի րը, թեև այլևս ոչ ոք չէր հա վա տում 

Վուդ րո Վիլ սո նի պեր ճա լե զու խոս տում նե րին: Պայ մա նա գիր, որը չէր 

ստո րագր վել ո՛չ Ամե րի կայի Միացյալ Նա հանգ նե րի և ո՛չ էլ վա վե րաց-

վել էր թուր քե րի կող մից: Այն թղ թի մի կտոր էր` ողող ված հայե րի ար-

ցունք նե րով: 

Մուս տա ֆա Քե մա լի զոր քերն ամեն ին չին պատ րաստ էին այն նույն 

դա ժա նու թյամբ, ինչ նախ կին թուրք  ռազ մա մոլ նե րը, ով քեր հրով ու 

սրով նվա ճե ցին քրիս տո նյա նե րի հո ղե րը. առանց խղճմ տան քի, առանց 

դույզն -ի նչ գթասր տու թյան… Այն հայե րը, ով քեր դեռ մնա ցել էին Կի-

լի կիայում, ապ շա հար նայել էին, թե ինչ պես էին հետ քաշ վում ֆրան-

սիական զոր քե րը: Ինչ պե՞ս էին պայ քա րե լու ազ գայ նա մոլ բա նա կի դեմ: 

Ո՞վ էր իրենց պաշտ պան կանգ նե լու: Հույ սը դրե ցին Աստ ծո ողոր մա ծու-

թյան վրա: 
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Թո մա սը միացավ բժիշկ Բո ղո սյա նին, ով նա հան գա պետ Տրա բոյի 

կազ մած հանձ նախմ բին ու ղեկ ցեց Կի լի կիա: Հա վաք վե ցին հա տուկ 

նշա նակ ված հայե րի հետ և քն նար կե ցին Լի բա նա նի ծո վե զերք տե ղա-

փոխ վե լու հար ցը: Շա տե րը դա հա մա րե ցին իրենց վեր ջին հնա րա վո րու-

թյու նը:

Բո ղո սյանն ան ձամբ ճա նա չում էր նրան ցից շա տե րին, մի քա նիսն 

էլ հե ռա վոր ազ գա կան ներ էին: Պետք է հե ռա նային իրենց գյու ղե րից ու 

քա ղաք նե րից, իրենց դաշ տե րից, տնե րից, որոն ցից շա տե րը` հա րյու-

րամյա, թող նեին եկե ղե ցի ներն ու իրենց նն ջե ցյալ նե րին` ամեն ինչ նո-

րից սկ սե լու հա մար: Այ դու հան դերձ, դա միակ ելքն էր: Շատ տղա մար-

դիկ էին դեռ սպան վում ու ան հետ կոր չում: Լի բա նա նը հյու րըն կալ վայր 

կլի ներ նրանց հա մար: Հանձ նախմ բում ընդ գրկ ված մա րոն նե րը նրանց 

հա վաս տիաց նում էին, որ այն տեղ նոր կյան քով կապ րեն: Լի բա նա նում 

հայ գա ղութն ար դեն խո շոր նշա նա կու թյուն էր ձեռք բե րել: Մի՞ թե նրանք 

ու զում են նս տել ու սպա սել Մուս տա ֆա Քե մա լի զոր քե րի ներ խուժ մա նը: 

 Բո լո րը գնա ցին եկե ղե ցի նե րում աղո թե լու: Ծե րե րը հեծկլ տում էին՝ 

չկա րո ղա նա լով զս պել հուզ մուն քը: Մայ րե րը գր կում էին իրենց զա վակ-

նե րին: Վեր ջին ան գամ էին մտ նում այդ տա ճար նե րը, վա ռում իրենց 

հի նա վուրց տնե րի օջախ նե րը: Մի աղ ջիկ սկ սեց հայ կա կան մի հին երգ 

կա տա րել.

Կու զեի կր կին ոտք դնել իմ հո ղին,

Քայ լել ինձ ծա նոթ այն արա հե տով,

Կր կին լսել ղո ղանջն իմ եկե ղե ցու,

Երե խա նե րին տես նել անիվ գլո րե լիս

Ու եր գել մեր եր գը հի նա վուրց,

Լսել ձայ նը դու դու կի, որ նվա գում էր մե կը

Իմ գյու ղի դան դաղ իրիկ նա մու տին:

Միայն ու զում եմ կր կին լի նել այն տեղ

Թե կուզև մեկ ան գամ ու միայն երա զում,

Տես նեմ, թե ինչ պես է ջու րը վա զում առ վով,

Տես նեմ, որ ամեն ինչ առաջ վա պես է,

Որ կր կին այն տեղ եմ, կա րո՞ղ եմ դա տես նել: 

Չգի տեմ, կհաս կա նա՞ս, թե ինձ ինչ է պա տել, 

Բայց մի ակն թարթ եմ միայն ես այն տեղ եղել,

Ու դա երազ չէր: Կր կին բաց արի աչ քերս,

Ու դեռ այն տեղ է դու դուկն այն թրթ ռուն՝

Իմ գյու ղի դան դաղ իրիկ նա մու տին: 
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Բո ղո սյա նն ի վի ճա կի չէր դի մա նա լու այդ քան մեծ լար վա ծու թյա նը. 

կրծ քում ու ժեղ ցավ զգա լով՝ նս տեց ու սկ սեց ան մխի թար հեծկլ տալ: 

Շատ հայեր եկան Բեյ րութ, ոմանք մնա ցին Տրի պո լիում և ծո վե զեր-

քի այլ մա սե րում: Մա րոն նե րը գոհ էին, քա նի որ հայե րի հետ նրանց 

հա րա բե րու թյուն նե րը վա ղուց ի վեր լավ էին, և քա ղա քա կան առու մով 

դա նրանց օգ տին էր, քան զի մու սուլ ման նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ քրիս-

տոնյա նե րի թիվն ավե լա նում էր: Նրանք ցա վով խոս տո վա նե ցին, որ վա-

խե նում էին ոչ այն քան թուր քե րի գա լուց, ով քեր չէին հար ձակ վի, որ քան 

Դա մաս կո սից, որ տեղ գնա լով աճում էր ֆրան սիացի նե րի դեմ ուղղ ված 

դժ գո հու թյու նը, և կա րող էր կա տար վել նույն բա նը, ինչ Կի լի կիայում: 

Իսկ եթե ֆրան սիացի նե րը հոգ նեն ստեղծ ված իրա վի ճա կից ու նա վե րը 

նս տած՝ լքե՞ն իրենց: Որ քան էլ որ մա րոն նե րը հա մա ձայ նագ րեր կն քեն 

դրուզ նե րի, շիանե րի ու սուն նի նե րի հետ, միև նույնն է, իրենց ասե լի քը 

կա սեն ում ման ու մզ կիթ նե րը: Դա չէր լի նի իրենց երա զած Լի բա նա նը: 

Ամեն կերպ նրանք կխո չըն դո տեն Սի րիայի հետ դաշ նու թյա նը, ին չին 

ամեն կերպ ձգ տում էր Ան րի Գու րոն: Նրան զգու շաց րել էին, որ Դա մաս-

կո սի ամե նաար մա տա կան մու սուլ ման նե րին պետք է հենց ֆրան սիացի 

նա հան գա պե տի գլու խը. նրան մե ղադ րում էին եր կա կի խա ղի մեջ: 

Այդ ժա մա նակ Թո մասն ան հանգս տու թյամբ զն նում էր իրադ րու թյու-

նը: Հի շում էր պա տե րազ մի ավար տը՝ որ պես մի հույս, որը, սա կայն, չէր 

ար դա րա նում: Ին քը ֆրան սիացի նե րից ավե լի լավ էր իրա զեկ ված, և ըստ 

նրա՝ առ կա իրա վի ճա կը կա րող էր դառ նալ ան վե րահս կե լի: Այ դու հան-

դերձ, մա նա վանդ Բեյ րու թում բո լո րը շա րու նա կում էին իրենց առևտու-

րը, կար ծես թե ոչինչ չէր կա րող ազ դել լի բա նան ցի նե րի խառն ված քի ու 

տրա մադ րու թյան վրա: Կա ռու ցում էին շատ տներ, քա ղա քը գնա լով մե-

ծա նում էր, Ժո զեֆ Հա նին ու Շառլ Դեբբան մի հոդ ված հրա պա րա կե ցին 

«Բեյ րու թի ազա տու թյուն» թեր թում՝ խնդ րե լով մի պլան, որը կկար գա վո-

րեր քա ղա քի՝ խառ նի ճա ղանջ ըն թա ցող աճը: 

Հու նի սին հռ չակ վեց Սի րիական Պե տու թյուն նե րի Դաշ նու թյու նը: 

Մայ րա քա ղաք Դա մաս կո սով Սի րիայի պե տու թյու նը կազմ ված էր Հա-

լե պի ու Դա մաս կո սի գավառ նե րից, որոնց հե տա գա յում միանա լու էր 

Ալեք սանդ րիայի գավառը: Ալավ ինե րի պե տու թյու նը բաղ կա ցած էր լի-

նե լու եր կու՝ Լա թա քիայի ու Տար տու սի գավառնե րից, մայ րա քա ղա քը` 

Լա թա քիան: Դրուզ նե րինն էլ Ջե բել պե տու թյունն էր՝ Սուեի դա մայ րա-

քա ղա քով: Ինչ վե րա բե րում էր Մեծ Լի բա նան պե տու թյա նը, ապա այն 

բա ժան ված էր չորս գա վառ նե րի՝ Հյու սի սային Լի բա նան, Լեռ նային 

Լի բա նան, Հա րա վային Լի բա նան ու Բե կաան, բա ցի եր կու` Բեյ րութ ու 
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Տրի պո լի քա ղա քային ինք նա վա րու թյուն նե րից: Տվյալ բա ժան ման ողջ 

բար դու թյունն այն էր, որ ոչ ոք հա վա նու թյուն չէր տա լիս դրան. հեշտ չէր 

բո լո րին գո հաց նե լը: 

Թո մա սին կան չե ցին Երու սա ղեմ: Այն տեղ նրան հա ջող վեց կար դալ 

Չեր չի լի պատրաստած «Ս պի տակ թուղթ» -ը57: Ըստ դրա՝ Տրանս հոր դա-

նանը մնա լու էր «Հ րեական ազ գային օջա խից» դուրս. դրա նով զի ջում 

էին անում հա շե միթ նե րին: Հար ցի այլ լու ծու մը կհան գեց ներ թշ նա մա-

կան գոր ծո ղու թյան:

Այն տե ղից նա գնաց Հայ ֆա, որ տեղ նս տեց դե պի Ջիբ րալ թար ուղղ-

վող ռազ մա ծո վային նա վը: Տասն հինգ օր ան ց Լոն դո նում էր և մաս նակ-

ցեց պաշ տո նա կան մի նիս տի: Պն դե ցին, որ նա ստանձ նի Մեր ձա վոր 

Ար ևել քում հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան պե տի պաշ տո նը: Թո մա սը 

կտ րա կա նա պես մեր ժեց: Նա իրեն հա մա րում էր հայ րե նա սեր և որ պես 

այդ պի սին էլ դրս ևո րել էր իրեն, բայց ու զում էր վե րա դառ նալ քա ղա-

քա ցիական ապ րե լա կեր պին: Պար զա պես ցան կա նում էր կր կին լի նել 

Օքս ֆոր դի պրո ֆե սոր, վե րա կանգ նել իր նախ կին ես -ը, վե րա դառ նալ 

նախ կին ժա մա նակ նե րին: Անա սե լի կա րո տով էր հա մակ ված այդ ամե-

նի հան դեպ: Բա ցի դրա նից՝ պա տե րազ մը վա ղուց էր վեր ջա ցել, ու նա 

առար կեց՝ ասե լով, որ այդ պաշ տո նի հա մար ինքն իրեն հար մար թեկ-

նա ծու չի հա մա րում: 

Երեք լար ված նիս տե րից հե տո նա ազատ վեց ակ տիվ ծա ռա յու թյու-

նից և կր կին դար ձավ պրո ֆե սոր Թո մաս Հար դինգ: Օգոս տո սին վե րա-

դար ձավ Երու սա ղեմ: Նյու մա նը նրան պատ մեց, որ բո լո րո վին վեր ջերս 

ստա ցել էին Պա ղես տի նի Սահ մա նադ րու թյան տեքս տը: Ամե նա վի ճա-

հա րույցն այն հոդ վածն էր, որը նե րա ռում էր Բալ ֆու րի տված խոս տու-

մը: Մի քա նի օր շա րու նակ Պա ղես տի նով մեկ ան կար գու թյուն ներ տե ղի 

ու նե ցան: Արաբ նե րը բա ցար ձա կա պես դեմ էին, հրեաներն էլ չէին ըն դու-

նում Սահ մա նադ րու թյան տեքս տը, որը, իրենց կար ծի քով, աղա վա ղում 

էր Բալ ֆու րի հռ չա կագ րի իմաս տը, ին չի հետ մեծ հույ սեր էին փայ փա-

յում: 

Հոկ տեմ բե րին Ֆրան սիայի Բարձ րա գույն կո մի սար Գու րոյին կան-

չե ցին Փա րիզ: Բո լորն ազատ շունչ քա շե ցին, երբ իմա ցան, որ նրան նոր` 

Փա րի զի ռազ մա կան նա հան գա պե տի պաշ տո նին են նշա նա կում: Այդ 

կա պակ ցու թյամբ մա րոն նե րը մտե րիմ նե րի շր ջա նում մի մյանց շնոր հա-

վո րե ցին՝ շամ պայ նի բա ժակ բարձ րաց նե լով: Նրանց կար ծի քով՝ Գու-

57 1922թ. հունիսի 3-ին բրիտանական կառավարության կողմից հրապարակված փաս-
տաթուղթ, որը հստակեցնում էր հրեաների՝ Պաղեստին ներգաղթելու պայմանները:
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րոյին ավե լի բնո րոշ էր պրու սա ցու, քան ֆրան սիացու խառն ված քը, և 

այդ քան ոչ ճկուն մար դու ղե կա վա րու թյամբ գոր ծող ֆրան սիական ման-

դա տը ոչ մի հե ռան կար չու ներ: 

Դա մաս կո սում նույն բա նը կա տար վեց, սա կայն՝ առանց բա ժակ 

բարձ րաց նե լու: Մի քա նի սին թվաց, թե իրենց հա ջող վել է ֆրան սիացի-

նե րին կոտ րել, և երա զը կա րող է իրա կա նու թյուն դառ նալ: 

Թո մա սը Բեյ րութ գնաց՝ ան ձնա կան իր նոր վի ճա կից շատ գոհ, սա-

կայն՝ շատ ան հանգս տա ցած ամ բողջ Մեր ձա վոր Ար ևել քին վե րա բե րող 

իր կան խա տե սում նե րից: Որո շեց Էթե լին ու Սա րային կր կին ու ղար կել 

Անգ լիա: Աղ ջիկն այն տեղ կմ նա, կապ րի իր տա տի կի ու պա պի կի հետ, 

մինչև իրա վի ճա կը հան դարտ վի: Սա րան մի շարք փաս տաթղ թեր հա-

վա քե լուց ու ձևա կեր պե լուց հե տո կվե րա դառ նա իր մոտ: Ան կախ ամեն 

ին չից՝ Թո մա սը չէր ցան կա նում հե ռա նալ Բեյ րու թից. այդ քան դժ վա րին 

կա ցու թյու նում չէր կա րող լքել իր բա րե կամ նե րին: 

Սեպ տեմ բե րին սկս վեց ճգ նա ժա մը: Թուր քա կան զոր քերն ընդ դի-

մա ցան ու նույ նիսկ հա սան նրան, որ սկ սե ցին կրա կել Դար դա նե լում, 

Կա նակ կա լեի մոտ և Չա նա կում չե զոք գո տին հս կող ֆրան սիական ու 

ան գլիական ստո րա բա ժա նում նե րի ուղ ղու թյամբ: Թուր քե րը ոգ ևոր ված 

էին հու նա կան բա նա կի դեմ տա րած իրենց հաղ թա կան գոր ծո ղու թյուն-

նե րով: Նրանք ոչ միայն ան տե սել էին Սև րի պայ մա նա գի րը, այլև իրենց 

հա կա ռա կորդ նե րին կանգ նեց րել էին փա կու ղու առջև: Մուս տա ֆա Քե-

մա լին հա ջող վել էր փո խել թուր քե րի տրա մադ րու թյու նը. նրանք այլևս 

իրենց ձա խորդ չէին հա մա րում: 

Թո մա սը Երու սա ղե մից մի հե ռա գիր ստա ցավ: Բրի տա նա կան 

հրա մա նա տա րու թյան հա մար միև նույնն էր, որ նա ար դեն քա ղա քա-

ցիական կար գա վի ճակ ու ներ: Նրանց հա մար Թո մա սը տա րա ծաշր ջա-

նում միակ վս տա հե լի մարդն էր ու շա րու նա կում էին դի մել նրան: Ու-

սե րը թոթ վեց: Երբ ամե րի կյան զոր քե րը գրե թե տուն էին վե րա դար ձել, 

իսկ ֆրան սիացի ներն ու բրի տա նա ցի նե րը հետ էին ու ղար կում իրենց 

զինվորներին, պարզ վեց, որ Անա տո լիան փո խարկ վում է վա ռո դի տա-

կա ռի, որն ուր որ է պայ թե լու էր:

Բեյ րու թում նա հան գա պե տը զոր քե րը բե րեց ռազ մա կան դրու թյան: 

Ոչ ոք չէր կա րող ան տե սել այն փաս տը, որ թուր քե րը կա րող էին ան ցնել 

իրենց սև գոր ծին, ինչ պես Կի լի կիայում: Ադա նա յում մնա ցած փոք րա-

թիվ հայե րը պաշտ պա նու թյուն խնդ րե ցին: Հա լե պում ֆրան սիացի նե րը 

սկ սե ցին կր կին պա տյան նե րից հա նել թն դա նոթ նե րը, փո ղե րը մաք րել և 

դրանք տե ղադ րել քա ղա քի շուրջ բո լո րը` նա խօ րոք պատ րաս տած ավա-
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զա պար կե րի և զի նամ թեր քի կող քին: Դա սոսկ ու ժի ցու ցադ րու թյուն չէր, 

այլ ավե լի շուտ` Ֆրան սիայի պաշտ պա նու թյան նա խա րա րից ստա ցած 

հրա ման նե րի կա տա րում: 

Կա նա դա կան զոր քե րին նա խազ գու շաց րել էին, որ իրա վունք չու նեն 

մար տի բռն վել, մինչև Կա նա դայի կա ռա վա րու թյու նը որո շում չկա յաց նի: 

Դա իր հեր թին Ուայթ հո լում նույն պես ճգ նա ժամ հա րու ցեց. սառ նարյուն 

ու լա վա տես Լյոյդ Ջոր ջին չհա ջող վեց պահ պա նել իր կոա լի ցիոն կա ռա-

վա րու թյու նը, և նա ստիպ ված թո ղեց վար չա պե տի պաշ տո նը: 

Բեյ րու թում շա տե րը նույն պես ըմբռ նե ցին, որ այժ մյան թուր քե րը նույ-

նը չեն, ինչ նրանք, ով քեր ստո րագ րել էին Սև րի պայ մա նա գի րը: Մա րոն-

նե րին, հայե րին և հույն ուղ ղա փառ նե րին պա տեց դո ղէ րոց քը: Գլխա վոր 

հրա պա րա կից Ջե մալ փա շայի ուր վա կանն ու կա խա ղան ներն ուղղ վե-

ցին դե պի Բեյ րու թի փո ղոց նե րը: Ոչ ոք չէր ցան կա նում մե ծաց նել նա հա-

տակ նե րի ցու ցա կը: 

Թո մա սը ստա ցավ մեկ այլ շտապ հե ռա գիր: Նա չպետք է իրեն ան-

տե ղյակ ձևաց ներ և չպետք է են թարկ վեր որ ևէ սադ րան քի: Մեծ Լի բա-

նա նում մի բան էին ֆրան սիական ման դա տը և նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե-

րը, այլ բան էր Քէ դ՛Օր սեյը:

Հա ճախ խոս քը ոչ մի աղերս չու ներ գոր ծի հետ, մա նա վանդ՝ Լի բա-

նա նում, որ տեղ սպաս վե լիք իրո ղու թյու նը նա խա պես կան խո րոշ ված էր 

ինչ պես մու սուլ ման նե րի, այն պես էլ քրիս տո նյա նե րի հա մար: 
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29. ԿՐ ԿԻՆ ԲԱԱԼ ԲԵԿ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՀՈՒ ՆԻՍ, 1923թ.

Էթելն ու Սա րան Անգ լիայից Թո մա սին գրում էին, որ իրենց գոր ծե րը 

լավ են, բայց կա րո տում են Բեյ րու թը:

Քա ղա քին եր կար ժա մա նակ էր հար կա վոր սթափ վե լու հա մար, և 

ան գամ ֆրան սիական վար չա կազ մի եր կա թյա կար գա պա հու թյունն 

ի վի ճա կի չէր զս պել կր քե րը: Ֆրան սիացի նա հան գա պե տը Թո մա սին 

ասաց, որ Լի բա նանն աշ խար հի ամե նաա նօ րի նա կան վայրն է: Ու չէր 

կա տա կում: 

Վեհաժողովի որո շում նե րը հազ վա դեպ էին հա մընկ նում բնա կիչ նե րի 

ակն կա լիք նե րի հետ: Չնա յած նրան, որ մեծ թվով հայեր ու քրիս տոնյա 

մա րոն նե րի բազ ման դամ գեր դաս տան ներ էին եկել Բեյ րութ, որոնք փոր-

ձում էին առաջ շարժ վել նոր ժա մա նակ նե րին հա մըն թաց, այ դու հան-

դերձ մու սուլ ման սուն նի նե րը դեռ գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյուն էին 

կազ մում: Միակ բա նը, որ բո լո րին միավո րում ու հա մա կար ծիք էր դարձ-

նում, այն էր, որ ոչ ոք թուր քե րին չէր կա րո տում, թեև օս մա նա կան կեն-

սա կեր պը զգաց վում էր ամե նու րեք՝ սկ սած հենց կա ռա վա րու մից մինչև 

հագն վե լու ձևը. հա մա րյա բո լոր տղա մար դիկ կար միր ֆես էին կրում: 

Միայն օտարերկ րա ցի ներն ու ավե լի եվ րո պա կա նաց ված ներն էին ծղո-

տե լայ նեզր, տա փակ կամ ֆետ րե գլ խարկ ներ դնում, ինչ պես Թո մա սը:

Այդ քա ղա քը ֆրան սիական վար չա կար գի գոր ծու նեու թյան վե րա-

բե րյալ դա տարկ բամ բա սանք ներ, շին ծու լու րեր և շշուկ ներ տա րա ծող 

մշ տա հոս աղ բյուր էր: Պա ղես տի նում Լի բա նա նին մատ նա ցույց էին 

անում որ պես հա մա կե ցու թյան նմու շի, իսկ Լի բա նա նում հա վաս տիաց-

նում էին, որ պետք է ու շի -ու շով հետ ևել, թե ինչ ապ րե լա կերպ էին վա րում 

Երու սա ղե մում: 

Հրեանե րը ոգ ևո րու թյամբ էին ըն դու նել բրի տա նա ցի նե րի հաղ թա նա-

կը: Բո լորն էլ հի շում էին, երբ Ալենբին Գլ խա վոր շտա բի և քա ղա քային 

վար չա կազ մի ու ղեկ ցու թյամբ մտավ քա ղաք. հրեա երա ժիշտ նե րի նվա-

գա խում բը փայ լուն կա տա րել էր հնա գույն հա սի դյան58 «Հա վա Նա գի-

լա»59 մե ղե դին, որն արաբ նե րին հա վա սա րակշ ռու թյու նից հա նում էր: 

Շա րու նա կում էին տեղ հաս նել հա րյու րա վոր հրեաներ տար բեր 

երկր նե րից, մա նա վանդ՝ վիթ խա րի Ռու սաս տա նից: Մի ներ գաղթ, որն իր 

58 Հասիդիզմը կրոնական, ուղղափառ և միստիկ շարժում է հուդայիզմի մեջ, ծագել է 
«հասիդ»՝ գթասրտություն բառից:
59 «Եկեք ուրախանանք»՝ Մոշե Նաթանզոնի թեմայով և Ալբերտ Համզեի երաժշտությամբ 
հրեական ժողովրդական երգ:
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հետ բե րում էր բազ մա թիվ մշա կույթ ներ, գե ղար վես տի վեր ջին մի տում-

նե րը՝ նե րա ռե լով ար վեստ նե րի ու գի տու թյուն նե րի ողջ խո րա պատ կե րը. 

պա րու սույց ներ, նկա րիչ ներ, քան դա կա գործ ներ, ճար տա րա պետ ներ, 

թատ րո նի ռե ժի սոր ներ, գրող ներ, բա նաս տեղծ ներ, բո լոր բնա գա վառ նե-

րից գիտ նա կան ներ, մա թե մա տի կոս ներ, ին ժե ներ ներ, գյու տա րար ներ, 

մտա ծող ներ, բժիշկ ներ… Եր րորդ ալիյան60 փո խում էր ողջ հա մայ նա-

պատ կե րը… 

Մինչ այդ Պա ղես տի նը գրե թե մնա ցել էր ամայի, ան բնակ: Հրեանե-

րը՝ ի շու վ նե րը, որ ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից սկ սած ապ րում էին այդ-

տեղ, վառ էին պա հել հետ վե րա դառ նա լու հա վա տը, սա կայն այդ ըն-

թաց քում տա րա ծաշր ջա նը խս տո րեն պահ պա նել էր իր սո վո րույթ ներն 

ու ավան դույթ նե րը: Մարդ կանց զանգ վա ծային ներ գաղ թը հա րու ցում էր 

խն դիր ներ, մա նա վանդ շատ փո փո խու թյուն ներ մտց նե լու ցան կու թյուն-

ներ, ու Երու սա ղե մը դար ձել էր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան փոր ձար-

կում նե րի թա տե րա բեմ: Տե ղի հրեանե րը, որ ամուր կառ չած էին իրենց 

ավան դույթ նե րին, շատ էին ան հանգս տա ցած ստեղծ ված իրա վի ճա կից: 

Ան հան գիստ էին նաև արաբ նե րը: Նրանք նյար դայ նա ցած էին նա յում 

այն կա նանց շար ժուձ ևե րին, ով քեր ծխում էին, ցու ցադ րում մերկ թևերն 

ու սրունք նե րը, շպար վում… Այդ ամե նը ստեղ ծում էր այն պի սի իրա վի-

ճակ, որը կոր ծա նում էր արաբ նե րի ավան դույթ ներն ու մտա ծե լա կեր պը` 

իրենց քա ղա քը դարձ նե լով մի վայր, որը բո լո րո վին այն չէր, ինչ իրենք 

էին ու զում ու նե նալ: 

Սա կայն այդ մար դիկ այդ տեղ էին և Մոնտ Սկո պու սում հիմ նում էին 

Երու սա ղե մի վրա վեր խո յա ցող Հրեական հա մալ սա րա նը, թա փան-

ցում էին շր ջա կայ քի դաշ տերն ու այ գի նե րը՝ բնա կա տե ղեր, վար չա կան 

կենտ րոն ներ, թան գա րան ներ ու թատ րոն ներ կա ռու ցե լու հա մար: Նույ նը 

կա տար վում էր նաև Հայ ֆա յում ու նոր Թել Ա վի վում: 

Թեոդոր Հերցլն իր «Althneuland»61 վե պում արդյո՞ք կան խազ գում էր 

հրեական պե տու թյան ապա գան: Մի՞ թե ու տո պիան դառ նում էր իրա-

կա նու թյուն: 

Մեծ Լի բա նա նի վեհաժողովի ան դամ նե րը, երբ այ ցե լե ցին Պա ղես-

տին, նա խան ձով լց վե ցին: Այո՛, այդ տեղ արաբ նե րը հիաս թափ ված էին, 

ինչ պես իրենք էին ասում, «սիոնիս տա կան ներ խու ժու մից», սա կայն ողջ 

եր կիրն ան շե ղո րեն առաջ էր գնում: Բրի տա նա ցի նե րը շատ թե րու թյուն-

ներ կա րող էին ու նե նալ, սա կայն այդ տեղ կա ռու ցել էին եր կա թու ղի, 

մայ րու ղի ներ, ջրու ղի ներ, վե րաց րել էին մա լա րիան, ապա հո վել էին սա-

60 1919-1923թթ. հրեաների վերաբնակեցման (հայրենադարձության) երրորդ ալիքը Պա-
ղեստինում:
61 «Հին ու նոր երկիր»:
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նի տա րա կան պայ ման ներ՝ խո լե րայից խու սա փե լու հա մար: Արաբ նե րը, 

ատամ նե րը կրճ տաց նե լով, պետք է ըն դու նեին ան խու սա փե լին՝ ժա մա-

նա կա կից պե տու թյան կա ռու ցու մը հրեանե րի կող մից: 

Մինչ դեռ Մեծ Լի բա նա նում, Սի րիայում ու նրանց հա րա կից դաշ-

նային տա րածք նե րում խոսքն այլ բա նի` գա ղա փա րա կան պայ քա րի 

մա սին էր: Դա վե րա բե րում էր մի Սահ մա նադ րու թյան, որին հնա րա վոր 

չէր այլ կերպ ան վա նել, քան՝ «Օր գա նա կան դեկ րետ»: Ան շուշտ, այն 

հիմն ված էր «Ֆ րան սիական ման դատ Սի րիայի ու Լի բա նա նի հա մար» 

որոշ ման վրա, որն ի վեր ջո 1922 թվա կա նին հաս տատ վել էր Ազ գե րի լի-

գայի կող մից, սա կայն դեռ ու ժի մեջ չէր մտել:

Ամեն օր նոր լու րեր էին պտտ վում: Բո լո րը հա վաք վում էին «Բեյ րու-

թի ազա տու թյուն» թեր թի խմ բագ րա տա նը և դրանք քն նար կում՝ եր բեմն 

բղա վե լով, եր բեմն՝ ոգ ևոր ված: Շառլ Դեբբան` թեր թի սե փա կա նա տե րը 

և հե ղի նա կա վոր փաս տա բա նը, գլ խա վոր դե րա կա տարն էր: Նա բա վա-

կա նին ծեր էր դոգ մա տիկ չլի նե լու հա մար և ան կախ ամեն ին չից` շա րու-

նա կում էր ֆրան սա սեր մնալ: 

- Սա մեր ու զա ծը չէ,- ասում էր՝ շար ժում ներ անե լով,- որ ճկուն քա ղա-

քա կան գոր ծիչ նե րի փո խա րեն ու ղար կել են ան տաշ զին վո րա կան նե րի: 

Սա կայն ի՞նչ կա նեինք առանց ֆրան սիացի նե րի: Առա ջին հեր թին գու-

ցե և այս տեղ լի ներ այդ չա րա գոր ծը` Ջե մալ փա շան, և բո լո րիս կա խա-

ղան հա ներ որ պես Օս մա նյան կայս րու թյան դա վա ճան ներ: Դու, Ահ մե՛դ 

էֆեն դի Թաբ բա րահ՝ առա ջի նը, իսկ դու, Ռիզկալլա՛հ՝ երկ րոր դը, հե տո՝ 

մյուս նե րը: Այս տեղ միակ կեն դա նի մնա ցող մար դը կլի նի մեր սի րե լի բա-

րե կամ Թո մաս Հար դին գը. նրան ցան կա ցած վտան գից փր կում է իր բրի-

տա նա կան ան ձնա գի րը: 

Շառլ Դեբ բան իրա վա ցի էր: Թուր քե րը ոչ միայն վճա րում էին պատ-

մա կա նո րեն իրենց սխալ կա ռա վար ման և հայե րի կո տո րած նե րի, այլև 

նրանց եր բեք չէին նե րի ան գլիացի կամ հն դիկ ռազ մա գե րի նե րի նկատ-

մամբ ցու ցա բե րած նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի հա մար: Թո մա-

սի ըն կեր նե րին ան հանգս տաց նում էին ոչ միայն Գու րոյի ու Տրա բոյի 

փո խա րի նում նե րը գե նե րալ Ուեյ գան դով ու նոր կա ռա վա րիչ Վան դեր-

բեր գով, այլև այն, որ ֆրան սիացի նե րի հնա րա վո րու թյու ններն ար դեն 

սպառ վել էին: 

Ինչ վե րա բե րում էր ֆրան սիացի նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րու-

թյուն նե րին, ապա Թո մաս Հար դին գը գի տեր, որ նրանք իրեն պատ մում 

են միայն այն, ինչն իրենց էր ձեռն տու: Դա զուտ քա ղա քա կա նու թյուն 

էր, քա նի որ բրի տա նա ցի նե րը ևս ֆրան սիացի նե րի հետ նույն կերպ էին 
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վար վում: Նա հան գա պետ Վան դեր բեր գը նրան հրա վի րեց՝ բա ցատ րե-

լու, թե ինչ պես էր իրա կա նաց վե լու տա րա ծաշր ջա նային նոր բա ժա նու-

մը: Ցույց տվեց գու նա վոր ված պլա նը: 

Մեծ Լի բա նան պե տու թյու նը` գործ նա կան նպա տակ նե րով ֆրան-

սիական նա հան գը, քրիս տո նեական առու մով մեծ կար ևո րու թյուն էր 

ու նե նա լու: Մա րոն ներն այլ բան չէին ըն դու նի, ուս տի դու ռը լայ նո րեն 

բաց ված էր հայե րի ներ գաղ թի առջև: Դրու զա կան Ջե բե լը, ինչ պես նաև 

Լա թա քիան և ալավ ինե րը հիմ նա կա նում ու նեին հար կա հա վա քային 

նպա տակ ներ և հե ռու էին վար չա կազ մից: Ինչ վե րա բե րում էր Հա լե պին, 

ապա այն միանա լու էր Սի րիային: Դա այն էր, ինչ երա զում էին սուն նի-

նե րը և ըն դու նել էին Փա րի զում: Ան հե թեթ էր ծախ սե րը կրկ նա կի դարձ-

նե լը, ինչ պես նաև թշ նա մի նե րին բազ մա պատ կե լը: 

Վան դեր բեր գը խո սում էր դան դաղ՝ բա ռերն իրա րից ան ջա տե լով, 

հա մա րյա շշն ջա լով: Ֆրան սիայի հա մար իս կա պես վտան գա վոր էին 

Մեծ Լի բա նա նում գաղտ նի գոր ծող իս լա միստ ապս տամբ նե րի շար ժում-

նե րը: Ինչ պես սուն նի նե րը, այն պես էլ շիանե րը և դրուզ նե րը ցան կա նում 

էին միանալ Սի րիային: Այդ ցան կու թյանն աջակ ցում էին ան գամ ուղ-

ղա փառ հույ նե րը: Վան դեր բեր գը խոս տո վա նեց, որ չի կա րո ղա նում ըն-

կա լել նրանց. ո՛չ մա րոն նե րի հետ էին լավ հա րա բե րու թյան մեջ, ո՛չ էլ՝ 

հայե րի, իսկ սուն նի նե րի հետ` այո՛: 

Դրա բա ցատ րու թյու նը տվեց Ալ բերտ Սուր սոե կը, ով Բեյ րու թով մեկ 

հայտ նի էր որ պես շատ ավե լի հույն և ավե լի նվազ ուղ ղա փառ ան ձնա-

վո րու թյուն: Նա ասաց, որ նրանք` ուղ ղա փառ հույ նե րը, իրենց հա մա-

րում են բյու զան դա ցի ներ և ավե լի մոտ են Ար ևել քին, քան Արև մուտ քին: 

Մել կիտ նե րը Քաղ կե դո նի տիեզե րա ժո ղո վի ժա ռան գորդ ներն էին, իրա-

կա նում` միաս նա կա նու թյան կողմ նա կից ներ՝ միաս նա պաշտ մել կիտ-

ներ, ով քեր 1774 թվա կա նին միացան Հռո մին՝ իհար կե պահ պա նե լով 

իրենց ավան դույթ նե րը: Ալ բերտ Սուր սոե կը Թո մա սին հրա վի րեց այ-

ցե լել պատ րիար քին, ում առանձ նա տունն ավան դա բար Բեյ րու թում էր, 

թեև ըստ իր տիտ ղո սի՝ նա Ան տիոքի, Ալեք սանդ րիայի ու Երու սա ղե մի 

պատ րիարքն էր:

- Նա այն պի սի մարդ է, ով միշտ ճիշտ ընտ րու թյուն է կա տա րում,- 

ասաց Ալ բերտ Սուր սոե կը, ով շատ հպարտ էր, որ միաս նա պաշտ չէր: 

Նա պար զա բա նեց, որ նրանք մո նո ֆիստ ներ են: Քրիս տոսն օժտ ված 

էր աստ վա ծա տուր բնույ թով. հենց դա էլ նրանց մղեց, որ Քաղ կե դո նում 

ընդ դի մու թյան դիր քե րից հան դես գան: Նրանց պատ րիար քը Բեյ րու թում 

էր, իսկ դա շատ բան էր նշա նա կում: 
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- Լսե՛ք, թե Ձեզ ինչ եմ ասում, հու նա րե նը՝ որ պես բա նա վոր ու գրա վոր 

լե զու, շատ ավե լի հին է, քան լա տի նե րե նը: Հու նա րե նը դա տո ղու թյուն-

ներ անե լու լե զու է, իսկ լա տի նե րե նը` ճար տա խո սու թյան: Հի մա դա տե՛ք 

ինք ներդ. ուղ ղա փառ ներ, այ սինքն՝ ու ղիղ ուս մունք:

Ահա թե ին չու նա հան գա պետ Վան դեր բեր գը չէր կա րո ղա նում հաս-

կա նալ ուղ ղա փառ հույ նե րի դիր քո րո շու մը: Նրանց ավե լի մոտ էր հա-

մա րում մու սուլ ման նե րին, քան իս կա կան քրիս տո նյա նե րին, ով քեր, իր 

կար ծի քով, հռո մեացի կա թո լիկ ներն էին: 

Թո մա սը նա հան գա պե տին հրա վի րեց իր տուն՝ զրու ցե լու, սա կայն 

նա խա պես զգու շաց րեց, որ չմտ նի մյուս նե րի վի ճա բա նու թյան մեջ, ինչ-

պես նաև թա խան ձա գին խնդ րեց, որ իրեն զս պի և լսի, եթե ու զում է հաս-

կա նալ եր կու կող մե րի դիր քո րո շում նե րի տար բե րու թյուն նե րը, որոնք 

պայ մա նա վոր ված էին լի բա նա նյան մշա կույ թի սկզբ նա կան նր բե րանգ-

նե րով: Ըստ այդմ՝ առա ջին խա չակ րաց ար շա վան քը հա սավ այն բա-

նին, որ ուղ ղա փառ քրիս տո նյա նե րը վերջ նա կա նա պես ընդ դի մա նան 

մա րոն նե րին ու մել կիտ նե րին: Այդ պայ քա րի խոր քում շա րու նակ վում էր 

Ար ևելքն ընդ դեմ Արև մուտ քի հա կա մար տու թյու նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով 

ուղ ղա փառ հույ նե րը նա խընտ րում էին Դա մաս կո սի հետ միու թյու նը: 

Վան դեր բեր գը ներ կա գտն վեց մի քա նի հա վա քույթ նե րի, որոնց ըն-

թաց քում բո լո րը բուռն վի ճա բա նում էին. Այուբ Թա բիթն ու Ժո զեֆ Հա-

նին ներ կա յաց նում էին մա րո նա կան կող մը, Ալ բերտ Սու րսոե կը միացել 

էր «Ան կախ Լի բա նա նի» լրագ րող Ահ մեդ Թաբ բա րա հին, Շառլ Դեբբան 

ու Ռիզկալլահ Իրկաշն էլ կր քոտ ճա ռեր էին ասում՝ դեմ դուրս գա լով այն 

ամե նին, ին չի մա սին խոս վում էր: Այդ ամե նը լսե լուց հե տո Վան դեր բեր-

գը, ով որոշ չա փով հու սալք վել էր, Թո մաս Հար դին գին խոս տո վա նեց. 

«Այս մար դիկ ինչ պե՞ս կա րող են հա մա գո յակ ցել՝ ար մա տա պես այս քան 

հա կա դիր դիր քո րո շում ներ ու նե նա լով»: Թո մա սը հա կա ռակն էր մտա-

ծում. դա Ար ևելքն էր՝ Մի ջերկ րա կան Լևան տը՝ իր այն քան առանձ նա-

հա տուկ խառն ված քով, որը կուլ չէր գնում Վա տի կա նի մշա կու թային 

ուղ ղորդ մա նը:

- Այս տեղ ամեն ինչ ան կա յուն է…,- Վան դեր բեր գը սկ սում էր ըմբռնել, 

թե որ տե ղից են ծա գում առ կա խո չըն դոտ ներն ու սահ մա նա փա կում-

նե րը: Հրա ժեշտ տա լիս նա Թո մա սին շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց իր 

նկատ մամբ ցու ցա բե րած ու շադ րու թյան հա մար:

Որոշ ժա մա նակ ան ց ստա ցան Լո զա նի հա մա ձայ նագ րի վերջ նա-

կան տեքս տը: Հու նաս տա նի վար չա պետ Էլեֆ տե րիոս Վե նի զե լո սը 

հաշտ վեց իրա կա նու թյան հետ: Ինչ վե րա բե րում էր Իս մեթ Ինո նյու ին` 
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Մուս տա ֆա Քե մա լի պատ վի րա կին, ապա առա ջին իսկ պա հից նա 

ցույց տվեց իր գո հու նա կու թյու նը: Թուր քիան ամ բող ջա պես պահ պա նե-

լու էր Անա տո լիան, որը հա մա րում էր իր ազ գային տա րած քը, որից ին քը 

մտա դիր չէր ան գամ մի մի լի մետր զի ջել: Բա ցի դրա նից՝ ըստ պայ մա-

նագ րի, Թուր քիային էին պատ կա նում Ար ևե լյան Թրա կիան, Էգե յան ծո-

վում գտն վող Իմբ րոս ու Տե նե դոս կղ զի նե րը, ինչ պես նաև վե րա կանգ նե-

լու էին Ստամ բու լի նկատ մամբ ու նե ցած իշ խա նու թյու նը: Չըն դու նե ցին, 

որ փաս տաթղ թում Կոս տանդ նու պո լիս գր վեր: «Դա սոսկ պատ մու թյուն 

է»,- քթի տակ ասաց Ինո նյուն: 

Օգոս տո սի կե սե րին Ավ գուս տուս Նյու մա նը թարմ նո րու թյուն նե րով 

վե րա դար ձավ Բեյ րութ: Նա Լո զա նում ներ կա էր գտն վել հա կա մարտ 

եր կու կող մե րի` Հու նաս տա նի ու Թուր քիայի միջև պայ մա նագ րի ստո-

րագր մա նը:

Երբ պատշ գամ բում ավար տե ցին ընթ րի քը, նա հայտ նեց իր մտա հո-

գու թյու նը.

- Լսի՛ր, Թո մա՛ս, Փոքր Ասիայի հույ նե րը, ով քեր դեռ մնում են այն-

տեղ, ստիպ ված են լի նե լու հնա րա վո րինս շուտ փախ չել, թեև Հու նաս-

տա նում գտն վող թուր քերն էլ, եթե ող ջա միտ լի նեն, պետք է ճամպ րուկ-

նե րը հա վա քեն: Այս պայ մա նագ րի խն դի րը վե րա բե րում է հայե րին: 

Մենք կր կին սխալ վե ցինք: Այլևս ոչ ոք թե կուզ մեկ զին վոր չի ու զում ու-

ղար կել Կով կաս, ոչ էլ թե կուզև մեկ լու մա ծախ սել՝ այդ քան հե ռա վոր 

մի ժո ղովր դի, ում պատ մու թյու նը շատ քչե րին է հայտ նի, իրա վունք նե-

րը պաշտ պա նե լու հա մար: Ոմանց հա ջող վել է հաս նել այն բա նին, որ 

Թուր քիայում ոչ թե կրո նա կան, այլ աշ խար հիկ պե տու թյուն կկա ռուց-

վի, սա կայն վեր ջում հայերն իրենց խաբ ված կզ գան, ինչ պես Ֆայ սա-

լի արաբ նե րը, իսկ շատ շու տով` պա ղես տին ցի նե րը: Հի մա վա վե րաց-

վել են Ալեք սանդ րա պո լի ու Կար սի պայ մա նագ րե րը, իսկ «Վիլ սո նյան 

Հա յաս տա նը» շու տով կդառ նա ըն դա մե նը մի դա ռը հուշ, նվաս տա ցում 

մեր հայ բա րե կամ նե րի հա մար: Այս պի սին է քա ղա քա կա նու թյու նը: Հի-

մա մտ նելու եմ մի հանձ նախմ բի մեջ, որը պետք է շերիֆ Հու սեյնին հա-

մո զի, որ պես զի նա ըն դու նի Պա ղես տի նի հետ կապ ված սիոնիս տա կան 

նկր տում նե րը, սա կայն վա խե նամ, որ անօ գուտ լի նի՝ ան կախ Բալ ֆու րի 

փայ փա յած այն հույ սե րից, որ ինքն ատե լի չէ արա բա կան աշ խար հում: 

Որ քան դժ վար է բո լոր մարդ կանց հար մար չա փե րով աշ խարհ կա ռու ցե-

լը: Շա տե րը կնա խան ձեն բրի տա նա ցի նե րիս, բայց մենք մինչև վերջ դեռ 

չենք խմել դառ նու թյան բա ժա կը: Հի մա մենք գնա լու ենք Ջե դա, սա կայն 
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եթե Հու սեյնը չըն դու նի առա ջար կը, ապա բարձր քա ղա քա կա նու թյան 

ցու ցա տախ տա կին թերևս հա շե միթ նե րին փո խենք այդ Աբ դե լա զիզ Իբն 

Սաու դի վա հա բինե րով:

Ընթ րի քին ըմ պել էին Նյու մա նի բե րած մեկ շիշ «Բոր դո» գի նին և 

ոգևոր ված ըն դու նե ցին մի «ի մաս տուն որո շում»՝ ուղ ևոր վել Բաալ բեկ: 

Ու զում էին հա մոզ վել, որ օս ման նե րի հետ ու նե ցած ընդ հա րու մից այդ 

վայ րը չէր տու ժել: 

Եր կու օր ան ց, ինչ պես ան ցած-գ նա ցած ժա մա նակ նե րում, ձի նստե-

ցին ու ճա նա պարհ ըն կան, թեև Անգ լիայից Թո մա սի՝ նոր տեղ հա սած 

նոր ավ տո մե քե նան իրենց տրա մադ րու թյան ներ քո էր: Այն հա տուկ 

նա խա տես ված էր Լի բա նա նի փո շոտ ճա նա պարհ նե րի հա մար, ներկ-

ված էր կաթ նա գույն, գե ղա գի տա կան առու մով՝ ան թե րի: Սա կայն դեռ 

խնդիր ներ կային բեն զի նի մա տա կա րար ման հետ կապ ված, ու եթե 

իրենց հետ վերց նեին ան հրա ժեշտ բեն զի նի ողջ պա շա րը, ապա տեղ չէր 

մնա գոր ծիք նե րի ու ան ձնա կան իրե րի հա մար: Ի վեր ջո, իրենց հետ տա-

րան վեց օգ նա կան տղա մարդ կանց, տաս ներ կու ուղտ և չորս ձի, եր կու-

սը` իրենց հա մար: 

Նյու մա նը հիաս քանչ տրա մադ րու թյուն ու ներ, ասես տասն հինգ կամ 

քսան տա րով երի տա սար դա ցել էր: Թվում էր՝ հո գին ան խռով թևա ծում 

էր: Կայ տառ ռիթ մով նրանք եր րորդ օրը՝ իրիկ նա մու տին, հա սան Բաալ-

բեկ: Առաջ ըն կան մյուս նե րից ու հիացան դրա մա տիկ մայ րա մու տով, 

տա ճար նե րով և սյու նե րով, որոնք ուր վագծ վում էին ոս կե զօծ մշու շի 

վրա: Նյու մա նը, տե սա րա նից հուզ ված, շշն ջաց. 

- Մի ողջ կյանք ար ժե:

Ձիերից իջան ու քայ լե ցին դե պի Բա քո սի տա ճա րից հա րավ՝ Յու պի-

տե րի տա ճա րի կող մը: Ան հա վա տա լի սյու նե րը, որ դի մա ցել էին ժա մա-

նա կի բե ռին, Թո մա սին գրե թե ստի պե ցին, որ հուզ մուն քից աչ քե րը լց նի: 

Նրա ականջ նե րում դեռ Կա րո լի նի ձայնն էր, երբ բա վա կա նին վա ղուց 

եր կու սով այդ տեղ էին, սա կայն ասես դա երեկ էր տե ղի ու նե ցել: Վե րա-

դար ձան արաբ նե րի մոտ, ով քեր վրան խփե լու գոր ծում մեծ վար պետ ներ 

էին և վայե լում էին այդ պա հե րը: Նրանք ար դեն պատ րաս տել էին վրան-

նե րը, խա րույկ ներ վա ռել՝ միս եփե լու ու խո րո վե լու հա մար: 

- Ու շադ րու թյուն դարձ րի՞ր Բա քո սի տա ճա րի դռան վեր նա սե մին, 

այդ կորն թարդ զար դա քան դակ նե րին, այդ ծա ղիկ նե րի գե ղեց կու թյա նը և 

այդ սքան չե լի մր գե րին… Այդ ամե նը ցույց է տա լիս, որ մարդ արա րա ծը 

միշտ էլ գե ղեց կու թյան ու խորհր դա նիշ նե րի կա րիք է ու նե ցել: Գե ղեց կու-

թյու նը մար դուն շնոր հել է ներ քին ան դորր, իսկ խորհր դա նիշ նե րը նրան 

հի շեց րել են տիեզեր քում ու նե ցած իր տե ղի մա սին. ո՛չ, այն քան չենք 
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առա ջա դի մել, որ քան էլ որ մեզ թվա, թե ար դիակա նա ցու մը մեզ դարձ րել 

է բարձ րա կարգ: Հա րյուր տա րի ան ց մենք ըն դա մե նը կդառ նանք ոչ այլ 

ինչ, եթե ոչ՝ մի դեղ նա վուն հուշ, մինչ դեռ Բա քո սին կամ Ադո նի սին նվիր-

ված այս տա ճա րը կմ նա այս տեղ,- խոր հում էր Նյու մա նը:

Վեր հի շե լով այդ վայ րում Կա րո լի նի հետ ան ցկաց րած պա հե րը՝ ինչ-

պես այն ժա մա նակ, այն պես էլ հի մա կր կին բա ժակ բարձ րաց րին՝ հա-

նուն Բաա լի, Վե նե րայի, Յու պի տե րի, Բա քո սի և Ադո նի սի: Ավար տե լով 

կե նաց նե րը՝ Թո մա սը գի նով ցած իր բա րե կա մին ու ղեկ ցեց վրան: «Իս-

կա կան բա րե կա մու թյու նը սա է»,- ասաց Նյու մա նը՝ հա զիվ իրեն գցե լով 

մեկ տե ղա նի նեղ մահ ճա կա լին: 

Նրանք այդ տեղ մնա ցին եր կու ամ բողջ օր: Նյու մանն ար վես տի 

պատ մու թյան մա սին մի գիրք էր կար դում` նշում ներ կա տա րե լով, իսկ 

ազատ ժա մա նակ` «ներշն չան քի» պա հե րին, որ ևէ հաշ վետ վու թյուն էր 

շա րադ րում Արտ գործ նա խա րա րու թյան հա մար: Եր բեմն իր գրա ծը տա-

լիս էր Թո մա սին, որ պես զի կար դա և հայտ նի իր կար ծի քը: 

Նյու մա նի հաշ վետ վու թյուն նե րում Թո մա սը նկա տում էր շատ ավե լին, 

քան որ ևէ կար ծի քի բո վան դա կու թյուն: Դրանք կեն սա փոր ձի ու իմաստ-

նու թյան խառ նուրդ էին. հատ կա նիշ ներ, որոնք Ավ գուս տուս Նյու մա նին 

թերևս դարձ նում էին ծա ռա յու թյան ամե նա կար ևոր մարդ կան ցից մե կը: 

Նա Թո մա սին պատ մել էր, որ երբ ին քը թո շա կի ան ցնե լու առա ջարկ 

էր արել, ապա իրեն պաշ տո նա պես պա տաս խա նել են, որ ավե լաց նում 

են նրա աշ խա տա վար ձը, շնոր հում են ազն վա կա նի տիտ ղոս ու ներ կա-

յաց նում են Բրի տա նա կան կայս րու թյան շքան շան ստա նա լու հա մար: 

Նյու մանն ասել էր նաև, որ լա վա գույն շքան շա նը գնա հատ ված լի նելն 

է և վա ղուց ի վեր իր սի րած գոր ծը շա րու նա կե լու հնա րա վո րու թյուն ու-

նե նա լը:

Թո մա սը վար պե տո րեն նկա րում էր տա ճար նե րի ուղ ղա ձիգ պատ-

կեր նե րը: Չէր գոր ծա ծում Նա պո լեոնի ռազ մար շա վի ման րակր կիտ 

հնար նե րից, որոնք թեև ճշգ րիտ էին, սա կայն՝ չա փա զանց սա ռը: Փո-

խա րե նը՝ ջրա ներ կով ու ազո տա կան թթ վով հապ ճե պո րեն ուր վագ ծեր էր 

անում, իսկ լու սանց քում՝ նշում ներ, և ար դյուն քում իս կա պես ստաց վում 

էին դաշ տային գե ղե ցիկ, ար տա հայ տիչ և ու սու ցո ղա կան նկար ներ: Նա 

ըն դու նում էր, որ ինքն առա ջին հեր թին պրո ֆե սոր էր, այլ ոչ թե նկա րիչ:

Այդ նկար նե րը Նյու մա նին ցույց տա լով՝ ասաց, որ մտա դիր է դրանք 

զե տե ղել իր գր քում, սա կայն ան գամ ին քը չէր հա վա տում իր կտ րուկ 

որոշ մա նը: Գի տեր, որ գիր քը ո՛չ ավար տե լու է, ո՛չ էլ՝ հրա տա րա կե լու. 

այն պա հից ի վեր, ինչ իր կյան քից ան հե տա ցավ Կա րո լի նը, այդ գիր քը 

մնաց որ պես ձա խող ված մտահ ղա ցում:
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30. ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԳՐ ՎԱԾ Է
 ՀՈՒ ԼԻՍ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1923թ.

Վրա հա սավ փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը, ու Բեյ րու թում 

մար դիկ ձեռ նա մուխ էին եղել դրանց իրա կա նաց մա նը: Այ նինչ Դա մաս-

կո սում դեռ նոր էին զգում այդ ժա մա նա կաշր ջա նի շուն չը: Խոս քը մի վա-

ղե մի, պատ մա կան պայ քա րի մա սին էր, որը գրե թե կապ ված չէր կրո-

նա կան դա վա նանք նե րի հետ, թեև, ի վեր ջո, դրանք ի հայտ էին գա լիս 

որ պես բռ նազ բոս ինք նու թյան պար տադր ված դրս ևո րում:

Սա րան և Էթելն Անգ լիայից վե րա դար ձան՝ ամա ռը Բեյ րու թում 

անցկաց նե լու հա մար: Չնա յած Բեյ րու թում նույն պես շոգ էր, բայց ավե-

լի տա նե լի էր, մա նա վանդ որ կա րե լի էր զո վա նալ ծո վում: Նրանք գնում 

էին ծո վա փի այն հատ վա ծը, որն ան վա նում էին «ֆ րան սիացի նե րի լո-

ղափ», չնա յած իրա կա նում խոս քը քրիս տո նյա նե րի լո ղա փի մա սին էր: 

Այդ տեղ կա նայք կա րող էին Ֆրան սիայից ներկր ված նո րաձև ու ավե լի 

լան ջա բաց լո ղազ գեստ նե րով լո ղալ տղա մարդ կանց հետ: Իրենց փակ 

լո ղա փում այդ նույն լո ղազ գեստ ներն օգ տա գոր ծում էին նաև մու սուլ-

ման կա նայք՝ դրանք, ան շուշտ, հագ նե լով սև ու եր կար տու նի կայի 

տա կից, որը հաս նում էր մինչև նրանց ոտ քե րի կո ճե րը: Մի քա նի ժամ 

լո ղա փում՝ ար ևի ներ քո մնա լուց հե տո Ժո զե Շաբ րին նրանց ավ տո մե-

քե նայով տուն էր տա նում: Երե քով ճա շում էին փակ պատշ գամ բում, եր-

բեմն էլ, երբ մա նա վանդ հյու րեր էին ու նե նում, պար տե զում` մով րա շու քի 

ներ քո: Իհար կե, այդ տե ղից չէր եր ևում վե րին դա րա վան դի տե սա րա նը, 

բայց շոգ օրե րին ավե լի զով էր: Այ նու հետև, մի ջերկ րա ծո վյան սո վո րույ-

թի հա մա ձայն, տր վում էին հետ ճա շյա հանգս տին, իսկ մայ րա մու տին 

նրանք եր կար զբոս նում էին Լա Կոռ նի շում` ծո վա փում, որ տեղ հան դի-

պում էին իրենց բա րե կամ նե րին: Օր վա ավար տին էլ ընթ րում էին բա-

վա կա նին բազ մա թիվ էլե գանտ ռես տո րան նե րից մե կում, որ տեղ կա րե լի 

էր օգտ վել ձկ նե րով ու ծո վի ըն տիր բա րիք նե րով պատ րաստ ված լի բա-

նանյան լա վա գույն ճա շա տե սակ նե րից:

Իրիկ նային զբո սան քի ժա մա նակ Թո մաս Հար դին գը, նրա կինն ու 

դուստրն ամեն քայ լա փո խի ստիպ ված էին կանգ առ նել՝ ող ջու նե լու 

մե՛կ այս, մե՛կ այն մար դուն: Տղա մար դիկ խո սում էին շոգ եղա նա կից 

ու միջերկ րա ծո վյան գի շեր վա բա րու թյու նից: Կա նայք զն նում էին այլ 

տիկ նանց շր ջազ գեստ նե րը: Բեյ րու թում շատ էին հմուտ դեր ձակ ներն ու 

նո րաձ ևու թյան վար պետ նե րը, ով քեր ու նակ էին վե րար տադ րե լու Փա-

րի զի նո րաձ ևու թյան վեր ջին մի տում նե րը և ըն դա մե նը մի քա նի օր հե տո 
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պատ րաս տի նմուշ նե րը ցույց տալ Բեյ րու թի փո ղոց նե րում: Այո՛, բո լո-

րը պետք է քաջ գի տակ ցեին, որ նո րաձ ևու թյան հար ցում Ֆրան սիան իր 

վե հու թյամբ ու մա նա վանդ հմայ քով հաղ թել է իր բո լոր թշ նա մի նե րին ու 

դաշ նա կից նե րին: Լի բա նա նյան իմամ նե րը դրա հետ հա մա ձայն չէին, 

սա կայն դա ար դեն տա նուլ տր ված մարտ էր: Կու զե նային, որ հա շե միթ 

էմի րը կա ռա վա րեր Դա մաս կո սում, բայց օմայան նե րի հզո րու թյու նը վե-

րա կանգ նե լու ան փա ռու նակ հնա րա վո րու թյու նը մնա ցել էր ան ցյա լում, 

թեև՝ ցա վա լիորեն:

Մեծ Լի բա նա նում բո լո րը՝ որ պես բա րե հո գի փյու նի կե ցի ներ, շատ 

սնա հա վատ էին ու թխկթխ կաց նում էին փայ տին: Նա խընտ րում էին մայ-

րու նր բա ճա շակ, բու րա վետ և այն միակ փայ տը, որով ողոր մած Աստ-

ված թե՛ մու սուլ ման նե րին և թե՛ քրիս տո նյա նե րին բար գա վաճ կյանք էր 

պարգ ևել այդ հիաս քանչ երկ րում: Ան կախ սի րիացի նե րի՝ ֆրան սիացի-

նե րի նկատմամբ ու նե ցած դժ գո հու թյու նից` երկ րում ակն հայտ էին կեն-

սա մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լա վու մը, 

մշա կույ թի զար գա ցու մը, քա ղա քա ցիական ազա տու թյուն նե րը, ապա-

հո վու թյան զգա ցո ղու թյու նը, որոնք բո լո րո վին այլ էին օս ման նե րի իշ-

խա նու թյան օրոք: Ֆրան սիացի իշ խա նա վոր նե րի ոչ հրա պա րա կային 

կար ծի քով՝ լի բա նան ցի ներն ու մյուս նե րը օս ման նե րից ժա ռան գել էին 

մի շարք արատ ներ, օրի նակ՝ ինք նա կա ռա վար ման ան կա րո ղու թյու նը, 

հո վա նա վոր չու թյու նը, կո ռուպ ցիան, իշ խա նա վոր նե րի կող մից պաշ տո-

նական դիր քի չա րա շա հու մը: Հա վա սա րու թյու նը սոսկ հռե տո րա բա նու-

թյուն էր. մի գե ղե ցիկ բառ՝ ամ բո խա վա րու թյան հա մար: Ոչ ավե լին...

Այդ տեղ ուղ ղու թյուն նշող նե րը, տի րա պե տող նե րը, կա ռու ցող ներն 

ու քան դող նե րը տեր ու տի րա կալ ֆեոդալ ներն էին: Ոմանք զար մա նում 

էին. «Չէ՞ որ դա ժա մա նա կավ րեպ եր ևույթ է»: Այդ բարդ հան րու թյու-

նը հիմն ված էր մեծ գեր դաս տան նե րի միջև հնուց եկող ամուր կա պե րի 

վրա. նրանք դառ նա լու էին Լևան տի ազն վա կա նու թյու նը: Այդ մշ տա-

հունչ անուն նե րը, ըն տա նիք նե րը դա րեր ի վեր կա ռա վա րում էին եր-

կի րը, իրենց ամուր էին պա հում, երբ հա վա սա րակշ ռու թյու նը հա ճախ 

դառ նում էր ան կա յուն, և իրա կա նաց նում էին Բեյ րու թի վար չա կազ մի 

կող մից պար տադր վող փո փո խու թյուն նե րը: Ահա այդ ըն տա նիք նե րը. 

Ջե մայել նե րը և բո լոր քրիս տո նյա մա րոն նե րը, ով քեր առա ջա դի մու-

թյան մեջ ներգ րավ վե լու հա մար իջել էին սա րե րից, Ֆրան ժի նե րը, Լա-

հուդ նե րը, Էդ ե րը, Շա մուն նե րը, Սու լեյ ման նե րը, Թա բիթ նե րը, Հա նի նե-

րը, Ազու րի նե րը և շատ ու րիշ ներ: Գեր դաս տան նե րի միջև ամուս նա կան 
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կա պե րը նպաս տում էին հա վատ քը և արյու նը մա քուր պա հե լուն: Սուն-

նի նե րի գեր դաս տան ներն էլ իշ խում էին Բեյ րու թի քա ղա քա մերձ շր ջա-

կայ քում և առափ նյա քա ղաք նե րում՝ միաժա մա նակ երկն չե լով իրենց 

գե րիշ խա նու թյան վտան գից: Այդ ըն տա նիք ներն էին` Քա րա մե նե րը, 

Սոլ հե րը, Սա լամ նե րը, Հա րի րի նե րը, Բա հիր նե րը, Քա սեմ նե րը, ալ-Մաս-

րի նե րը: Ան շուշտ, պետք չէր մո ռա նալ դրուզ նե րին, ով քեր իրենց հա մա-

րում էին իրենց հո ղա տա րածք նե րի իշ խան ներ՝ ու ժեղ բնա վո րու թյամբ 

ու ար ժա նա պատ վու թյան չա փա զանց մեծ զգա ցու մով: Ահա վա սիկ այդ 

ըն տա նիք նե րից էին Ջումբ լաթ նե րը, Արս լան նե րը, Չե բաբ նե րը, Աբու էլ-

Լա մահ նե րը, Նա քադ նե րը, Շուֆա ժայ ռոտ լեռ նե րի բնիկ նե րը, ով քեր 

վեր ջին տա րի նե րին որո շել էին հաս տատ վել Բեյ րու թում՝ հա մոզ ված լի-

նե լով, որ այդ տեղ է գտն վում երկ րի տն տե սա կան ու քա ղա քա կան իշ-

խա նու թյան ապա գան: Հա սա րա կու թյան մեջ որո շա կի դիրք ու նեին նաև 

այն պի սի մտա վո րա կան ներ, ինչ պի սիք էին Սուր սոեկ նե րը, Ֆա րաոն նե-

րը, Տո ե նի նե րը, թեև պն դա ճա կատ ուղ ղա փառ հույ ներ էին: Պետք չէր 

ան տե սել նաև ան տաշ ու լռա կյաց ալավի նե րին` Հբուս նե րին, Ուաշ նե-

րին, ով քեր հայտ նի էին նաև որ պես ալ-Նու սայ րի յահ ներ կամ նու սայ-

րի ներ: Նրանք թեև բա նում էին սուն նի նե րի հո ղե րում, այ դու հան դերձ 

այն կար ծի քին էին, որ իրենց տոհմն ամե նազ տա րյունն է: Ան հիմն չէր 

նրանց այն պն դու մը, որ իրենք միակն էին, ով քեր չէին են թարկ վել թուր-

քե րին: Չնա յած դրա դի մաց նրանք թանկ վճա րե ցին՝ դա ժան կյան քով 

ապ րե լով հա սա րա կու թյու նից դուրս, բայց մնում էին այն տեղ՝ սպա սե լով 

ճա կա տագ րի կան չին: «Աստ ված ողոր մած է, և վաղ թե ուշ մեզ էլ կհաս-

նի»,- շշն ջում էին շիանե րը՝ ատամ նե րը սեղ մած և հա մոզ ված, որ շու տով 

բախ տը բե րե լու իրենց ժամն էլ կգա:

Ահա այս պի սին էր իրա կա նում Մեծ Լի բա նա նում ստեղծ ված բազ-

մա հյուս հեն քը` այն շի վե րը, որոն ցով Ֆրան սիան պետք է կա ռու ցեր մի 

ան կախ եր կիր: Ֆրան սիացի ներն այն տեղ էին փո խադ րում հե ղա փո խա-

կան մշա կույ թը` եղ բայ րու թյու նը, հա վա սա րու թյու նը, ազա տու թյու նը, 

սա կայն դեմ էին առ նում ֆեոդա լիզ մի դա րա վոր խճճ ված այն պի սի հան-

գույց նե րի, որոնք իրա րից ան ջա տելն ան հնա րին էր, որոնք և խոչըն դո-

տում էին առա ջադր ված նպա տակ նե րի իրա կա նաց մա նը: Նույն պատ-

կե րը չէր Պա ղես տի նում, որ տեղ բեդ վին ներն ու արաբ նե րը, իրոք, եր բեք 

իշ խա նու թյան գլուխ չէին կանգ նել իշուվ նե րի62 առ կա յու թյամբ, ով քեր 

Ռու սաս տա նից, Լե հաս տա նից ու Ար ևե լյան Եվ րո պայից զանգ վա ծային 

խմ բե րով տե ղա փոխ ված փակ քրիս տո նյա ներ էին՝ իրենց մե նաս տան-

62 Իշուվ բառը գործածվել է մինչև Իսրայելի ստեղծվելը:
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նե րով ու վան քե րով, դպ րոց նե րով ու սր բա զան վայ րե րով: Բո ղո քա կան-

ներն էլ դա րեր շա րու նակ մտ նում ու դուրս էին գա լիս՝ խան գա րե լով որ ևէ 

կոնկ րետ մշա կույ թի ամ րապնդ մա նը:

Դա մաս կո սում էլ բո լո րո վին հա կա ռակն էր. այդ քա ղա քը մու սուլ-

ման արաբ նե րի մշա կույ թի հնոցն էր՝ այն թո վիչ մի ջա վայ րը, որ տեղ՝ լեռ-

նային ժայ ռե ղեն հե նա սյու նե րի հետ ևում, ռազ մա տենչ առաջ նորդ նե րը 

փր կում էին իրենց կյան քը՝ պահ պա նե լով իրենց հի նա վուրց մշա կույ թը, 

իրենց անունն ու վար կը: Շատ ավե լի ուշ այն տեղ Արև մուտ քից եկան 

մար դիկ, ան գամ հայեր ու հրեաներ, ով քեր թեև երդ վե ցին, որ մնա լու են 

այդ տեղ, սա կայն բո լորն էլ գի տեին, որ իրենք այդ տեղ շատ կարճ ժա-

մա նա կով են և իրենց վերջ նա կան հանգր վա նը լի նե լու է Պա ղես տի նը 

կամ ու րիշ մի վայր:

Մեծ Լի բա նա նում նա հան գա պե տի պար տա կա նու թյուն նե րը ստանձ-

նեց Ռո բերտ դը Կայը, ում ոչ ոք հա վատ չէր ըն ծա յում: Նա Գու րոյի ո՛չ 

ուժն ու ներ, ո՛չ էլ՝ մե ծամ տու թյու նը, չէր էլ հա մար ձակ վում նիստ գու մա-

րել: Հու լի սին էլ դի մա վո րե ցին Ֆրան սիայի Բարձ րա գույն նոր կո մի սա-

րին` գե նե րալ Վեյ գա նին:

Թո մասն ար դեն բա վա կա նա չափ փորձ ու ներ՝ խո րա մանկ հնարք-

ներն ըմբռ նե լու հա մար: Նոր «փա շայի» ու ղերձն ուղղ ված էր նրանց, 

ով քեր շա րու նա կում էին առաջ մղել Դա մաս կո սի ընդ հա տա կյա խռո-

վու թյու նը, նրանց, ով քեր անօ րի նա կան էին hա մա րում ֆրան սիական 

վար չա կազ մի ըն դու նած որոշում նե րը, օրենք ներն ու դեկ րետ նե րը:

Թո մա սը ստիպ ված ուղ ևոր վեց Դա մաս կոս՝ կապ հաս տա տե լու 

արա բա կան հե ղա փո խա կան շարժ ման հետ: Նրան դի մա վո րե ցին բրի-

տա նա կան հյու պա տո սա րա նում և նր բանցք նե րի, վե րելք նե րի ու զա-

ռի վայ րե րի լա բի րին թո սով տա րան խռո վու թյան առաջ նոր դի մոտ, ով 

թաքն վում էր ֆրան սիացի նե րից: Առաջ նոր դը՝ փա շա ալ -Ատ րա շը, դրուզ 

էր, պայ քա րել էր օս ման նե րին երկ րից դուրս քշե լու հա մար ու հի մա ցան-

կա նում էր նույն բանն անել ֆրան սիացի նե րի հետ: 

Նրան ու ղեկ ցե ցին մի ներ քին բակ՝ ծածկ ված այն նույն հյուս ված-

քով, ին չից որ պատ րաս տում էին բեդ վին նե րի մեծ վրան նե րը և ժա մա-

նակ առ ժա մա նակ խո նա վաց նում էին՝ շր ջա պա տը զո վաց նե լու նպա-

տա կով: Ինչ պես նմա նօ րի նակ այլ բա կե րում, կար մար մա րե շատր վան, 

ինչ պես նաև՝ բույ սե րով լի մի քա նի սա փոր ներ, որոնք այդ վայ րը դարձ-

նում էին մի փոք րիկ օա զիս: Օս մա նյան ոճի բե ղե րով, տե ղա կան ավան-

դա կան հա գուս տով մի երի տա սարդ Թո մա սին զն նեց հեգ նա խառն ու 

հար գա լից:
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- Աստ ված ողոր մած է: Դու այն ան գլիացին ես, ով որո շել է ապ րել 

Բեյ րու թում: Դա վկա յում է կյան քի հան դեպ քո ու նե ցած ճա շա կի մա-

սին, բայց չեմ ու զում քեզ նե ղաց նել՝ ասե լով, որ առողջ դա տո ղու թյու նից 

զուրկ ես: Ի վեր ջո, ամեն մարդ իր ճա կա տա գիրն ընտ րե լու իրա վունք 

ու նի: Եթե հար մա րա վետ, բայց սո վո րա կան կյանք ես ու զում, ապա կվե-

րա դառ նաս Լոն դոն, իսկ եթե ու զածդ ար տա սո վոր պա հե րից օգտվելն 

է, նկա տի ու նեմ վտանգնե րը, ապա Բեյ րու թում կու նե նաս այն, ինչ 

փնտ րում ես: Բո լո րո վին չկաս կա ծես, քեզ հաս կա նում եմ: Ինձ հա մար 

թերևս ավե լի լավ կլի ներ, եթե շա րու նա կեի առև տուրս, բազ մա պատ կեի 

հարստու թյունս, վայե լեի կյանքս՝ առանց այլ բա նի մա սին մտա ծե լու: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, ես էլ եմ զուրկ առողջ դա տո ղու թյու նից: Բա րով եկար, 

ան գլիացի՛: 

Թո մա սը ժպ տաց և պա տաս խա նեց նույն տո նով: Ինքն էլ չէր կա մե-

նում նե ղաց նել ալ -Ատ րա շին:

- Այո՛, Աստ ված ողոր մած է և գթա ռատ ու ինձ թույլ է տա լիս օգտվել 

դրախ տից: Ապ րելն ինք նին վտանգ է, ու բո լոր դեպ քե րում բո լորս էլ պետք 

է մեռ նենք: Գի տեմ, թե ով ես, և ինչ պես ինձ են ասել, հա նուն արաբ նե րի 

ազա տու թյան հա մար իր կյան քը զո հած հորդ ար ժա նի զա վակն ես: Ես 

այս տեղ եմ, որ իմա նամ, թե ո՞րն է քո ժո ղովր դի իս կա կան դիր քո րո շու մը: 

- Լսի՛ր, ան գլիացի՛,- ալ -Ատ րա շը նրան ընդ հա տեց,- այս իրա վի ճա կի 

մե ղա վո րը բրի տա նա ցի նե րը չեն, այլ արաբ նե րը, որ ձեզ են վս տա հել: 

Խոս տա ցաք այն՝ արա բա կան ան կախ ու ազատ թա գա վո րու թյուն, ին-

չը մեզ չպետք է տայիք: Մենք էլ ձեզ օգ նե լու էինք օս մա նա ցի նե րի դեմ 

պայ քա րում: Թուր քե րը հի մա մեզ այն քան էլ բռ նա կալ չեն թվում, ոչ էլ 

այն քան խար դախ, որ քան դուք էիք մեզ հա վա տաց րել: Հի մա նրանք 

նոր պայ մա նա գիր են կն քել, որին հա սել են զեն քի ու ժով, քան զի ժա-

մա նա կին հաս կա ցան, որ այլ կերպ ստո րագ րե լու են իրենց պե տու թյան 

լու ծա րումն ազ դա րա րող թղ թի վրա: Խն դիրն այն է, որ այլևս չենք կա-

րող հա վա տալ ձեր խոս տում նե րին: Հի մա Մուս տա ֆա Քե մալն էլ է մեզ 

դա վա ճա նել, ու մենք կորց րինք մեր ան կա խու թյու նը: Եվ դեռ պն դում եք, 

որ նո րից հա վա տա՞նք նոր խոս տում նե րին: Ինչ վե րա բե րում է Ֆրան-

սիային, ապա հայ տա րա րում է, որ աշ խար հիկ եր կիր է և իշ խա նու թյու նը 

տա լիս է մա րոն նե րին, որ պես զի ստի պո ղա բար քրիս տո նեական եր կիր 

ստեղ ծեն Հռո մի Պա պի գլ խա վո րու թյամբ: Դա տա սը դա րեր ան ց խա-

չակ րաց ար շա վանք նե րի վրեժն է: Ասում է, որ ազա տու թյուն է բե րում, 

բայց մեզ շղ թա յում է: Հա վա տաց նում է, որ բե րում է եղ բայ րու թյուն և հա-

վա սա րու թյուն, սա կայն ես պետք է թաքն վեմ իմ գա ղա փար նե րի պատ-
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ճա ռով, եթե չեմ ցան կա նում, որ լու սա բա ցին ինձ գն դա կա հա րեն: 

Ալ -Ատ րա շը հա ռա չեց, ապա շա րու նա կեց.

- Քո դեմ ոչինչ չու նեմ: Գի տեմ, թե ով ես, ու մենք քեզ ըն դու նում ենք, 

քա նի որ ինձ պատ մել են, որ դու քեզ միշտ պա հել ես այն պես, ինչ պես 

հարկն է, թեև դու այլևս ան գլիացի չես, այլ լի բա նան ցի, իսկ ես՝ որ պես 

դրուզ, եր բեք զիջ ման չեմ գնա: Ո՛չ, մեղ քը ձե րը չէ, այլ դյու րա հա վատ 

արաբ նե րի նը, հա վակ նոտ հա շե միթ նե րի նը, ով քեր գայ թակղ վե ցին Հա-

լե պից մինչև Մե դի նա թա գա վո րե լու հե ռան կա րով: Ո՞ւմ մտ քով կանց ներ, 

որ ես երբ ևէ կա րո տե լու եմ օս մա նյան խա լի ֆի գա հա կա լու թյան տա րի-

նե րը: Եվ հար ցը միայն կա րո տը չէ այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հան դեպ, 

որն ընդ միշտ հե ռա ցել է: Չկար ծես, թե ար դիակա նա ցու մը, որը խոս տա-

նում են ֆրան սիացի նե րը, մեզ եր ջան կու թյուն է բե րե լու: Եր ջան կու թյու-

նը միշտ մնում է հետ ևում: Ինչ վե րա բե րում է Մեծ Լի բա նա նին, ապա 

դա ըն դա մե նը սի րիական նա հանգ է և այդ պի սին է լի նե լու դա րե դար, 

ու եր բեք չի հաս տատ վի խա ղա ղու թյուն, քա նի դեռ նրա մայ րա քա ղա քը 

գտն վե լու է Փա րի զի ու Հռո մի միջև, այ նինչ Դա մաս կո սը պետք է լի ներ: 

Մեծ Լի բա նա նի սուն նի նե րին, շիանե րին, մեզ` դրուզ նե րիս, ալավի նե-

րին, հենց իրենց` ուղ ղա փառ նե րին, հարց րո՛ւ՝ արդյոք նա խընտ րում են 

սի րիացի ներ, թե լի բա նան ցի ներ լի նել: Կպա տաս խա նեն. «Ու զում ենք 

սի րիացի ներ, սի րիացի ներ լի նել... Դա մաս կոս մայ րա քա ղա քով և իս լա-

մա կան օրենսդ րու թյամբ»: Այս տեղ մենք միշտ հար գել ենք քրիս տո նյա-

նե րին: Մենք միշտ հան դուր ժող ենք եղել քրիս տո նյա նե րի ու հրեանե րի 

հան դեպ, քան զի ի ծնե այդ պի սին ենք: Հի մա բա ներ կան, որ հնա րա վոր 

է՝ փոխ վեն: Ար դեն վե րա ցել են վս տա հու թյունն ու բա րե կա մու թյու նը, 

հնա րա վոր է, որ շու տով ի հայտ գա ատե լու թյու նը: Եվ այդ ամե նը կլի-

նի ոչ այլ ինչ, եթե ոչ խա բեու թյան ու դա վա ճա նու թյան ար դյունք, որին 

մենք կուլ ենք գնա ցել:

Թո մա սը խմեց անա նու խով թեյը, որը մա տու ցել էին մի քա նի սպա-

սա վոր ներ: Ալ -Ատ րաշն իմաս տուն մարդ էր՝ ան կախ իր երի տա սարդ 

տա րի քից: Երբ Թո մա սը Բեյ րութ վե րա դառ նա լու հա մար տե ղից վեր կա-

ցավ, իրար ձեռք սեղ մե ցին: 

- Գնա՛, Աստ ված քեզ հետ, ան գլիացի՛: Եվ ասա՛ յու րային նե րիդ, որ 

մի ան գամ դրախ տի բա նա լին իրենց մոտ էր: Երբ փոր ձեն կր կին այն-

տեղ մտ նել ու ժի մի ջո ցով, հա վա նա բար կհան դի պեն օձե րով բնա կեց-

ված ամայի մի վայ րի: Ի վեր ջո, ինք ներս ենք փնտ րում մեր վախ ճա նը:

Թո մա սը Դա մաս կոս էր հա սել իր ավ տո մե քե նայով: Եր կու ան գամ 

ան վա դո ղե րը ծակ վե ցին, սա կայն ին քը մե նակ փո խեց դրանք, թեև եր կու 
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դեպ քում էլ ան ցորդ արաբ նե րը, հե տաքրք րա սի րու թյան ու ան վս տա հու-

թյան խա ռը զգա ցու մով հա մակ ված, նրան առա ջար կե ցին իրենց օգ նու-

թյու նը: Նրանք մո տի կից հիանում էին այդ ավ տո մե քե նայով, որը շարժ-

վում էր առանց որ ևէ կեն դա նու մի ջամ տու թյան: Ար դեն Բե կաայի հով տի 

մո տա կայ քում ֆրան սիական մի ստո րա բա ժա նում ան ցավ նրա կող քով: 

Հրա մա նա տա րը մո տե ցավ և քա ղա քա վա րու թյամբ հարց րեց, թե արդյոք 

օգ նու թյան կա րիք չու նի: Բո լո րին էլ ծա նոթ էր ան գլիացու ավ տո մե քե-

նան, որի առջ ևի աջ կող մում դրոշ էր ամ րաց ված:

 Թո մա սը գլ խի շար ժու մով մեր ժեց օգ նու թյան առա ջար կը՝ միաժա մա-

նակ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով դրա հա մար: Մինչ նա յում էր նրանց 

հետ ևից, խոր հեց, որ զին վոր նե րը՝ իրենց հա մազ գեստ նե րով, և բրի տա-

նա կան իր նո րաձև ավ տո մե քե նան միակ ոչ ներ դաշ նակ տար րերն էին 

այդ բնա պատ կե րում:

Հաս նե լով Բեյ րութ՝ նա սկ սեց պատ րաս տել ճամպ րուկ նե րը. եր կար 

ժա մա նա կով վե րա դառ նում էր Լոն դոն: Ժո զե Շաբ րին զբաղ վե լու էր բո-

լոր գոր ծե րով: Հա ջորդ օրը նա վար կե լու էին դե պի Սաու թամփ թոն՝ կանգ 

առ նե լով Ջիբ րալ թա րում: Կվե րա դառ նար Ծնն դյան տո նե րից հե տո. 

պետք է մի քա նի ֆի նան սա կան հար ցեր լու ծեր, ու Սա րան նրան գրել ու 

զգու շաց րել էր, որ հնա րա վո րինս շուտ աներ դա:

Այդ երե կո արևն ասես դժ կա մո րեն էր իջ նում՝ հո րի զո նի հետ ևում 

թաքն վե լու հա մար: Բնա պատ կե րը ցն ցող էր իր գե ղեց կու թյամբ: Կա-

պույտ ծո վը հս կա յա ծա վալ վա րա գույ րի տպա վո րու թյուն էր թող նում. 

նրա աջ կող մում Սպի տակ լեռն էր: Ճղճ ղա ցող ճայե րի մի վիթ խա րի 

երամ ան ցնում էր իր տան դի մա ցով:

Ամեն բան փոխ վում էր շատ մեծ արա գու թյամբ, որին տա րա ծաշրջա-

նի բնա կիչ ներն ար դեն վարժ վել էին: Նրանք կար ծես արթ նա ցել էին եր-

կա րատև լե թար գյան քնից, որի ըն թաց քում օս մա նյան իշ խա նու թյու նը 

թույլ չէր տվել, որ որ ևէ բան շարժ վեր:

Հա րա վում` Պա ղես տի նում, պատ մու թյունն այլ ու ղով էր ըն թա նում: 

Հրեական ներ գաղթն օրե ցօր աճում էր, իսկ տա րա ծաշր ջա նի արաբ նե-

րին գնա լով ավե լի էր ան հանգս տաց նում ստեղծ ված իրա վի ճա կը. չէին 

հաշտ վում կա տար վող իրա դար ձու թյուն նե րի հետ: Թո մաս Հար դին գը 

հենց նոր էր մաս նակ ցել Մեծ Բրի տա նիայի և Ֆրան սիայի միջև տե ղի 

ու նե ցած փո խա նա կու թյա նը, այն է՝ Գո լա նի բար ձունք ներն ան ցան 

Ֆրան սիայի ման դա տի ներ քո, փո խա րե նը, ի շահ Անգ լիայի, Մե տու-

լայի տա րա ծաշր ջա նը մտավ Պա ղես տի նի կազ մի մեջ: Պա ղես տի նի 

բուն բնա կի չը հա մա ռո րեն կառ չում էր իր հո ղին, իր ավան դույթ նե րին, 
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մինչ դեռ ամեն ին չից անի րա զեկ և ան թե րի հա գու կա պով պաշ տո նյա նե-

րը քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի թե լադ րան քով գու նա վոր ներ կե րով սահ-

ման ներ էին գծում՝ ըստ իրենց շա հե րի:

Ավե լի ուշ արևն ավար տեց իր եր կար պտույտն ու սկ սեց դան դաղ 

սուզ վել ծո վում: Ամեն ինչ կար միր ներկ վեց, միայն ամ պե րի մի քա նի 

վար դա գույն ծվեն ներ մնա ցին արև մուտ քում: Լևան տի եր կար պատ մու-

թյու նից ան ցավ ևս մեկ օր:

Թո մա սը եր կար ժա մա նակ ան շարժ ու մտա խոհ մնաց պատշ գամ-

բում, մինչև ամեն ինչ պատ վեց մթու թյամբ: Մա րիա Շաբ րին դուրս եկավ 

պատշ գամբ ու իր ջերմ ձայ նով, մա քուր ֆրան սե րե նով սո վո րա կա նի 

պես հարց րեց.

- Դուք տա՞նն եք ընթ րե լու: 

Գլ խի շար ժու մով մեր ժեց: Ո՛չ, ընթ րե լու էր այդ տեղ` պատշ գամ բում՝ 

արա բեսկ նե րով նախ շա զարդ բրոն զե մո մա կա լի լույ սի ներ քո, որը ձեռք 

էր բերել իր բա րե կամ Սլի մա Մել լիից, ով, տես նե լով նրա հե տաքրք րու-

թյունն այդ իրի հան դեպ, գու մա րը չէր վերց րել: 

Սեպ տեմ բե րի կե սե րին վեր ջա պես ու ժի մեջ մտավ մի ջազ գային ման-

դա տը: Միակ մութ կետն այն էր, որ ԱՄՆ-ը դեռևս այն չէր ըն դու նում: 

Ֆրան սիայի Բարձ րա գույն կո մի սար Վեյ գա նը զգու շաց րեց, որ ցան կա-

նում է միավո րել Հա լե պի և Դա մաս կո սի նա հանգ նե րը՝ վերջ նա կա նա-

պես ստեղ ծե լով Սի րիայի պե տու թյուն:

Դա այն ժա մա նակ էր, երբ ֆրան սիացի նե րը կուշտ էին առ կա դժ վա-

րու թյուն նե րից ու սուն նի նե րից: Նրանք իրենց հա մա րում էին իս լա մա-

կան աշ խար հի գի տակ ներ, և իրոք դա այդ պես էր մինչև այն պա հը, երբ 

դե մառ դեմ հան դի պե ցին ագ րե սիվ, հար ձա կո ղա կան իս լա մին, ան բա-

ցատ րե լի ֆրան կո ֆո բիային, Դա մաս կո սում քա մահ րա բար գոր ծած վող 

«պ րե ֆեկ տու րայի»` իրա կա նում զինվորական հրա մա նա տա րու թյան 

կող մից ըն դուն ված ցան կա ցած որոշ ման դեմ թշ նա ման քին: Դա մի ար-

հա մար հա կան վե րա բեր մունք էր Ֆրան սիայի թա փած ջան քե րի հան-

դեպ, որը փոր ձում էր ար դիակա նու թյու նը հասց նել Մեր ձա վոր Ար ևելք:

Թո մաս Հար դին գը հար ցը դի տար կում էր եր կու տե սան կյու նից: Փա-

շա ալ -Ատ րա շի հետ Դա մաս կո սում ու նե ցած հան դի պու մը նրա հա մար 

բա ցա հայ տել էր արաբ նե րի քա ղա քա կան նոր դիր քո րո շու մը: Որ քան 

ան գլիացի նե րը, այն քան էլ ֆրան սիացի նե րը կորց րել էին պատ մա կան 

պա տեհ առի թը. ար դեն դժ վար էր լի նե լու վե րա կանգ նել արաբ նե րի 

վստա հու թյու նը:
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Նյու մանն այդ մա սին Թո մա սին խոս տո վա նեց մի գի շեր, երբ չա-

փից ավե լի էր խմել: Ի վեր ջո, հրեանե րը կու նե նան հայ րե նիք, մինչ դեռ 

ան գլիացի նե րը կորց րել էին իրենց լավ բա րե կամ նե րին` արաբ նե րին: 

Այն տեղ` Մեծ Լի բա նա նում էլ մա րոն նե րը կորց րել էին այն ինք նա վա-

րու թյու նը, որը ժա մա նա կին նրանց տվել էր Օս մա նյան կայս րու թյու-

նը, իսկ հի մա նրանք ամեն հար ցի դեպքում պետք է հաշ վե տու լի նեին 

ֆրան սիացի նե րին: Ընդ որում՝ շատ ձայ ներ ապա հո վե լու նպա տա կով 

յու րա քան չյուր հան րաք վեի ըն թաց քում կա րող էին օգ տա գործ վել նաև 

ար տա սահ մա նում ապ րող մա րոն նե րի քվե նե րը: Սուն նի նե րի աղա ղա կը 

զայ րույ թից եր կինք էր հաս նում, սա կայն ոչինչ չփոխ վեց: 

1923 թվա կանն ան նշա նա կա լի եղավ: Բո լո րը սպա սո ղա կան դրու-

թյան մեջ էին, սա կայն օրերն ան ցնում էին, ու ոչինչ տե ղի չէր ու նե նում: 

Հայե րը շա րու նա կում էին հանգր վա նել Լի բա նա նում: Գա լիս էին նաև 

հրեաներ, ով քեր մեծ մա սամբ իրենց ճա նա պար հը շա րու նա կում էին դե-

պի հա րավ՝ մինչև Պա ղես տին: Մի հրեա` Բեն ջա մին Լևի նը, Թո մա սին 

ասաց.

- Պա րո՛ն Հար դինգ, Եվ րո պա յում մեզ չեն սի րում, ոչ էլ՝ Ռու սաս տա-

նում, այն պես որ՝ հարկ է խոս տո վա նել, որ իրա վա ցի էր Թեոդոր Հերց լը: 

Երբ ամիս ներ ան ց որ դիս ծն վի, հու սամ, որ երբ ևէ նա ապ րե լու է Իս րայե-

լի պե տու թյու նում: Դա է ինձ ուժ և հույս տա լիս առաջ գնա լու հա մար: Ես 

այն հրեանե րից եմ, ով քեր ցան կա նում են ու նե նալ իրենց պե տու թյու նը:
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31. ԼՈՆ ԴՈՆ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ԱՊ ՐԻԼ, 1924թ.

 

Թո մա սը Լոն դոն հա սավ 1924 թվա կա նի սկզբ նե րին: Նա շա րու նակ 

հե տաձ գել էր իր ուղ ևո րու թյու նը, մինչև որ մե կեն որո շեց ճամ փա ընկ նել: 

Ար ևել քում եր բեք չի մո տե նում այն պա հը, երբ հար կա վոր է մի բան անել: 

Միայն կա րե լի է մտա ծել, գլուխ կոտ րել, ծանր ու թեթև անել: Եր բեմն նա 

իր արաբ բա րե կամ նե րին ասում էր, որ ցան կա ցած նա խա ձեռ նու թյու-

նում «մենք պետք է անենք այս կամ այն բա նը», տե ղից շարժ վե լու միակ 

ելքն օրի նակ ծա ռայելն է, մինչ մնա ցած նե րը, գլու խը ցա վի տակ դնե լով, 

մտա ծում են, ճգ նում: Իրա կա նու թյու նը կար ևոր չէ: Կար ևո րը մնա ցածն 

է. եր կար ու ձիգ մտած մունք ներ, ինչ -որ հար ցե րի շուրջ ընդ հա տում նե-

րով վի ճա բա նու թյուն ներ, որոնք ժա մեր են տևում ու չեն վեր ջա նում: Դա 

նույնն է, ինչ կյան քի հետ ան վերջ սա կար կե լը:

Փո խա րե նը՝ Անգ լիայում ամեն բան բո լո րո վին այլ կերպ է: Բո լո րը 

մտա ծում են բիզ նե սի, ար տադ րու թյուն հիմ նե լու և ապ րանքն ար տա հա-

նե լու մա սին: Ոչ ոք չէր ցան կա նում կր կին լսել պա տե րազմ ու զին վոր 

բա ռե րը, ոչ էլ թե կուզ մեկ լու մա ծախ սել ինչ -որ բան կար գի գցե լու կամ 

բա րե լավ ման հա մար, եթե իհար կե այդ ամենն իրենց երկ րից դուրս է:

Հայ հա մայնքն իրեն ձա խող ված ու լք ված էր զգում: Նրանք հա-

վա տա ցել էին որոշ առաջ նորդ նե րի` Լյոյդ Ջոր ջին, Վուդ րո Վիլ սո նին, 

Կլե ման սոյին: Նրան ցից և ոչ մեկն ար դեն իշ խա նու թյան մեջ չէր: Իսկ 

խոս տում նե՞ րը... Իսկ հա մա ձայ նագ րե՞ րը... Երբ կն քում էին Սև րի պայ-

մա նա գի րը, բո լոր զան գե րը ղո ղան ջե լով դա էին ավե տում: Պարզ վեց` 

ցնորք է, ու րիշ ոչինչ:

Թո մա սը տե սավ, որ հայե րը հոգ նել են պայ քա րե լուց, սպառ վել թե՛ 

ֆի զի կա պես և թե՛ հո գե պես: Նրանք այլևս չէին հա վա տում ո՛չ բրի-

տա նա ցի նե րին, ո՛չ էլ ֆրան սիացի նե րին: Կի լի կիայում տե ղի ու նե ցա-

ծը նրանց ապա ցու ցեց, որ ոչ մի բան իրեն ցից չեն ներ կա յաց նում, ոչ 

էլ առանձ նա պես կշիռ ու նեն: Ըն դա մե նը փոխ զիջ ման առար կա են: Այս 

մա սին Թո մա սին ասում էր հայե րից մե կը:

- Պա րո՛ն Հար դինգ: Հայ լի նե լու հա մար հար կա վոր է հա վա տալ 

հրաշք նե րի: Եր կու հա զար տա րի իրենց հայ րե նի քից դուրս ապ րե լուց 

հե տո հրեանե րը հաս նում են իրենց նպա տա կին, իսկ մենք մեր հո ղի 

վրա ապ րել ենք մինչև երեկ չէ առա ջին օրը: Նրանք ավե լի խո րա մանկ 

գտնվե ցին, քան հայե րը: Բալ ֆու րի, Ռոտ շիլ դի, Ջոր ջի, Սա մո ւե լի և 

Վեյց մա նի հետ նա խան ձե լի ռազ մա վա րու թյուն մշա կե ցին: Մենք մնա-
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ցինք բա ժան-բա ժան, ավեր ված, յու րա քան չյուր երեք հո գուց եր կուսն 

ան հե տա ցել են: Հա վա տում ենք Աստ ծուն, սա կայն, ինչ պես եր ևում է, 

նա մեզ չի հա վա տում: 

Թո մա սը չգի տեր, թե ինչ պա տաս խա նի նրան: Նա շատ մո տի կից էր 

ապ րել հայ ժո ղովր դի ան հուն ող բեր գու թյու նը, ու խոս քերն ավե լորդ էին: 

Այ ցի գնաց լորդ Քեր զո նին: Ժա մա նա կից շուտ էր ծե րա ցել ու հի-

վան դա գին տեսք ու ներ, թեև պահ պա նել էր մտ քի արա գու թյու նը: Լուրջ 

կաս կած ներ ու ներ Պա ղես տի նում կա տար վե լիք իրա դար ձու թյուն նե րի 

առումով ու բո լո րո վին հա մա միտ չէր Մեր ձա վոր Ար ևել քում ֆրան սիացի-

նե րի դե րա կա տա րու թյան հետ. «Մի ան սպա սե լի օր դա կպայ թի: Մենք 

սխալ վե ցինք՝ նրանց տա լով այն, ինչ ու զում էին»: Քեր զո նը նկա տի ու-

ներ այն, որ ան գլիացի ներն էին նվա ճել Պա ղես տի նը և հրահ րել արաբ-

նե րի ապս տամ բու թյու նը: Ֆրան սիացի նե րը սոսկ իրենց դաշ նա կից ներն 

էին, ով քեր, ի վեր ջո, բա նակ ցու թյուն նե րի սե ղա նին պար տադրե ցին 

իրենց տե սա կե տը: 

Հա վա նա բար մարդ կու թյան պատ մու թյան ողջ ըն թաց քում սա կա վա-

թիվ են եղել լա վա գույն կա ռա վա րիչ նե րը: Պատ մու թյու նը թա թախ ված է 

աղան դա վո րա կա նու թյան շա հե րով, քա ղա քա կան կար ճա տե սու թյամբ, 

կա շա ռա կե րու թյամբ, կաս կած նե րով ու ան վս տա հե լիու թյան մթ նո լոր-

տով և ոմանց վախ կո տու թյամբ, ինչ պես նաև արյամբ ու դա վա ճա նու-

թյամբ:

 Նա հա մա միտ էր Քե մալ Մահ մու դի կար ծի քին, ով հյու պա տո սա կան 

բաժ նի ղե կա վարն էր և մտա դիր էր Լոն դո նում վերս տին Թուր քիայի դես-

պա նա տուն բա ցել: Նրա հետ տաս ներ կու տա րի առաջ ծա նո թա ցել էր 

Բիբ լո սում, երբ Մահ մու դը Բեյ րու թի վա լիի քար տու ղարն էր:

Սր ճե ցին Ռի ջենթ Սթ րի թում և հի շե ցին հին ժա մա նակ նե րը, երբ տա-

րա ծաշր ջա նում գեր մա նա ցի ներն էին իշ խա նու թյան տե րը: Մահ մու դը 

նրան հա վաս տիաց րեց, որ Գեր մա նիայում շու տով շատ բա ներ են տե ղի 

ու նե նա լու:

- Պա րո՛ն Հար դինգ, երբ ևէ մեր` թուր քե րիս թույլ տված մե ծա գույն 

հի մա րու թյու նը եղել է գեր տե րու թյուն նե րին միանա լը, վեր ջին դեպ քում՝ 

Գեր մա նիային տր վե լը: Նրանք հրահ րե ցին պա տե րազ մը՝ հա մոզ ված 

լի նե լով, որ հաղ թե լու են և ստեղ ծե լու են մի վիթ խա րի կայս րու թյուն՝ 

Բեռ լին մայ րա քա ղա քով: Այս ամե նի մե ղա վո րը կայ ս րի վնաս ված (ի 

ծնե արա տա վոր) ձեռքն էր: Այն ժա մա նակ ես սո վո րում էի Հեյ դել բեր-

գի հա մալ սա րա նում, այ նու հետև բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ ապ-
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րե ցի Բեռ լի նում: Այդ տա րի նե րին ես նույն պես հա վա տա ցի, որ նրանք 

հաղ թե լու են, որ ոչինչ ու ոչ ոք չէին կա րող կանգ նեց նել նրանց: Այն-

քան վստահ էին իրենց գե րա զան ցու թյան առու մով: Ինչ -որ մե կը նրանց 

գլու խը մտցրել էր, որ գեր մա նա կան ռաս ան ընտ րյալ էր: Նրանք այդ 

ճա ռը բե րե ցին Ստամ բուլ ու մեզ հա մո զե ցին, որ մո ռա նանք Մեծ Բրի-

տա նիայի ու Ֆրան սիայի հետ ու նե ցած մեր հին կա պե րը: Խոս տա ցան, 

որ մեզ տա լու են ռազ մա նա վեր, «Կ րու պի» թն դա նոթ ներ, բա րե լա վե լու 

են մեր առև տու րը, որ եր կա թու ղի են կա ռու ցե լու մինչև Բաղ դադ, որ ու-

սու ցա նե լու են մեր զոր քե րին, որ կու ղար կեն իրենց լա վա գույն գե նե րալ-

նե րին... Ու վեր ջի վեր ջո՝ իս կա կան աղետ... Հե տո՝ Վեր սա լի պայ մա նա-

գի րը... Իսկ գի տե՞ք, թե ինչ եմ զգա ցել Բեռ լի նում... Ատե լու թյուն... Գեր-

մա նա ցի ներն ատում են ֆրան սիացի նե րին ու ան գլիացի նե րին: Հի մա 

նրանք ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րի մեջ են, պետք է ապ րեն ավե լի 

հա մեստ կյան քով և ամեն ին չում մե ղադ րում են այ լոց: Չեն հի շում, թե 

յու րա քանչյուր ռազ մա տենչ ճա ռից հե տո որ քան բուռն էին ծա փա հա-

րում իրենց կայսրին: Իսկ մենք Մուս տա ֆա Քե մա լի շնոր հիվ դար ձանք 

ինչ -որ մե կը: Հի մա՝ Լո զա նից հե տո, մեզ մար դու տեղ են դնում: Սև րի 

պայ մա նագ րից հե տո ոչինչ էինք... 

- Այո՛, Մահ մո՛ւդ,- Թո մա սի հե տաքրք րու թյու նը շարժ վեց,- դա ճիշտ է, 

և եթե այդ քան ան կեղծ եք ինձ հետ, ապա ասա ցե՛ք, իսկ հայե՞ րը... Ի՞նչ 

էր պա տա հել, որ թուր քերն այդ պես վար վե ցին նրանց հետ: Եվ ինձ չա-

սեք, թե ճիշտ չէ, քա նի որ ինքս եմ ակա նա տես եղել: 

Քե մալ Մահ մու դը խո րը հո գոց հա նեց: Ապա կի նե րի հետ ևից եր ևում 

էր, որ Լոն դո նում ձմ ռան բա րակ ու ցուրտ ան ձրև էր մա ղում: 

- Հայե՛ րը... Դուք ինձ դժ վար հար ցեր եք տա լիս, սա կայն ես չեմ խու-

սա փի պա տաս խա նե լուց,- հան գիստ շարժ վեց իր բազ կա թո ռին,- նախ 

ասեմ, որ մի հա յու հու զա վակ եմ, ան շուշտ՝ մու սուլ մա նու հու: Նա մտավ 

հորս տուն, երբ տասն վեց տա րե կան էր, իսկ հայրս` հի սու նին մոտ: Դուք 

կա րող եք մտա ծել՝ ինչ -որ կա մե նաք, բայց եթե այդ պես չլի ներ, նա մե-

ռած կլի ներ: Բանն այն է, որ 1878 թվա կա նին հայրս՝ որ պես մու հա ջիր63 

էր եկել Ստամ բուլ, որ տեղ մաս նակ ցել էր Ալի Սո ւա վիի գլ խա վո րած 

ապս տամ բու թյա նը: Ինչ պես իր նման շա տե րը, այն պես էլ նա Բալ կան-

նե րից Ստամ բուլ էր հա սել բո լո րո վին չուն ևոր, ու նե ցել է այն, ինչ որ հա-

գին կար: Այ նու հետև նրան ու ղար կել են Մուշ, որ տեղ նրան հա ջող վել 

է տուն ձեռք բե րել: Հե տա գա յում շատ բա ներ տե ղի ու նե ցան, սա կայն, 

պա րո՛ն Հար դինգ, ես թուրք եմ: Այն ժա մա նակ ես ամա չում էի իմ հայ-

63 Այդպես էին անվանում Բալկաններից Թուրքիա վերադարձող թուրք փախստականներին:
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կա կան արյան հա մար: Իմ հար ևան նե րը, ըն կեր նե րը ծի ծա ղում էին ինձ 

վրա: Ասում էին, որ արյունս ան մա քուր է: Ան մա քո՜ւր... Ես սի րում էի 

մորս, նա մի լռա կյաց, տխուր ու աշ խա տող կին էր: Տու նը միշտ մա քուր 

էր պա հում, ամեն բան իր տե ղում էր: Խե լա ցի էր ու բա րի: Հայրս նրա 

հետ խո սում էր խիստ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում. ու րիշ կին էլ ու ներ: 

Նա շատ չոր ու դա ժան բնա վո րու թյամբ մարդ էր, ին չը թերևս գա լիս էր 

նրա դժ վա րին երի տա սար դու թյու նից, երբ նրանց դուրս էին քշել Սեր-

բիայից: Ա՜հ, պա տե րազ մը... Այն որ քան վնաս է բե րում մարդ կանց: Ինձ 

հետ հայե րից մի՛ խո սեք: Ես թուրք եմ: Իրենք են իրենց գլ խին բե րել այդ 

ամե նը: Արյունս թուր քի է: Ամե նաիս կա կան թուր քի... Կայս րու թյան օրոք 

արյուն նե րը խառն վում էին՝ ժո ղո վուրդ ներ Բալ կան նե րից` ալ բա նա ցի-

ներ, հույ ներ, չեր քեզ ներ... Նրան ցից շա տերն ընդ գրկ վե ցին օս մա նյան 

վար չա կազ մում, բո լորն էլ՝ իս լա մա ցած: Որ քա՜ն հայ կա կան արյուն է 

հո սում թուր քե րի երակ նե րով: Սա կայն, ի վեր ջո, մենք թուրք ենք, թո՛ւրք, 

Թու րա նի զա վակ ներ: Մնա ցա ծը կար ևոր չէ: Արաբ նե րի հետ էլ է նույ նը 

կա տար վում: Ո՞ւմ որ դին էր Աբ դե ռահ ման երկ րոր դը՝ Կոր դո վայի սուլ-

թա նը: Արաբ իշ խան նե րի հա րեմ նե րը լի էին գե րու հի նե րով, քրիս տո նյա 

իշ խան նե րի նը՝ նույն պես: Այո՛, քրիս տո նյա ներն էլ ու նեն իրենց հա րեմ-

նե րը, թեև դրանց ու րիշ անուն են տալիս: Բո լորս էլ Ադա մի ու Եվայի 

զա վակ ներն ենք, նույն արյան մա կար դու կից: 

Թո մասն ու զում էր, որ Քե մալ Մահ մուդն իրեն սար ու ձոր չգ ցեր, թեև 

շա րու նա կում էր հե տաքրք րու թյամբ հետ ևել նրա խոս քին:

- Այո՛, Քե մա՛լ: Բո լորս էլ մարդ արա րած ներ ենք: Այդ պատ ճա ռով էլ 

նո րից եմ հարց նում, իսկ հայե՞ րը... Ին չո՞ւ են թուր քե րը հայե րին զանգ-

վա ծա բար կո տո րել ողջ Անա տո լիայով մեկ: Դա րեր շա րու նակ միասին 

էին կողք կող քի ապ րում... Իսկ հի մա՞...

- Ու զում եք բե րա նիցս խոսք քա շել: Ձեզ կա րող եմ հա վա տաց նել, 

որ այդ ամե նի հետ ոչ մի առն չու թյուն չու նեմ: Կա րող էի ինչ -որ բան 

արած լի նել, բայց չեմ արել: Սա կայն դա ի վե րուստ էր գր ված... Ես ոչ մի 

հայի չեմ սպա նել, թեև նրանց ատում էի: Ամեն ան գամ նրան ցից մե կին 

հան դի պե լիս ես հի շում էի իմ ան մա քուր արյու նը: Ես թուրք եմ, պա րո՛ն 

Հար դինգ,- Քե մալ Մահ մու դը հուզ ված լա լիս էր՝ աչ քե րը հա ռած Ռի ջենթ 

Սթ րի թի՝ գա զի լապ տեր նե րի լույ սով ողող ված ան ձր ևի ցոլ քե րին,- ին չո՞ւ 

պետք է այդ պի սի բան կա տար վեր: Օս մա նյան կայս րու թյու նում բո լո-

րիս հա մար էլ տեղ կար, ու բո լորս էլ մի մյանց կա րիքն ու նեինք: Թուր-

քերս ար տո նյալ դիրք էինք զբա ղեց նում, սա կայն բո լորն էլ կա րող էին 

ապ րել: Մու շում մենք ապ րում էինք արաբ նե րի, ասո րա ցի-խալ դե րի, 
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հրեանե րի, թա թար նե րի, չեր քեզ նե րի, քր դե րի լա զե րի, հույ նե րի ու, ան-

շուշտ, շատ հայե րի հետ: Ոչ ոք չի կա րող փո խել պատ մու թյու նը: Սա-

կայն եթե Աբ դուլ Հա միդն այդ քան չա տեր, եթե 1877 թվա կա նին չց րեր 

խորհր դա րա նը... 1890 թվա կա նին սուլ թա նը Զեք քի փա շային հրա ման 

տվեց և ու ղար կեց՝ խս տո րեն պատ ժե լու հայե րին: Այո՛, պա րո՛ն: Հենց 

այդ ժա մա նակ էլ ես գի տակ ցե ցի, որ արյանս մի մա սը հայ կա կան է: 

Օգ նե ցի, որ մի քա նի հայ կա նայք փախ չեն հա մի դիենե րից. նրանց ու-

զում էին բռ նա բա րել ու սպա նել: Կա րող եմ Ձեզ երդ վել, որ եր բեք չէի 

հա վա տա, որ այդ պի սի բան կա րող էր տե ղի ու նե նալ: 1896 թվա կա նին 

ըն դուն վե ցի «Իթ թի հա դի» շար քե րը: Տա րի ներ ան ց, երբ Դուք ինձ հան-

դի պե ցիք Բեյ րու թում, ես Մուս տա ֆա Թուր քիի քար տու ղարն էի: Վս տա-

հե լի անձնա վո րու թյուն էի, և Ստամ բու լից ին ձա նից տե ղե կու թյուն էին 

խնդրում տար բեր մար դիկ: Այն տեղ` Բեյ րու թում, ես ամուս նա ցա Թուր-

քիի աղջ կա հետ. կինս երեք տա րի ան ց ան սպա սե լիորեն մա հա ցավ: 

Ի՜նչ դա ժան է կյան քը: Կյան քը չք նաղ դարձ նող միակ բա նը Մի ջերկ րա-

կան ծո վի դի մաց՝ այդ հրա շա գեղ քա ղա քում ապ րելն էր: Ժա մա նակ առ 

ժա մա նակ ես պետք է լեռ բարձ րա նայի՝ մեր իրա զե կիչ նե րի հետ տե ղե-

կու թյուն ներ փո խա նա կե լու հա մար: Նա խան ձում էի այդ մա րոն նե րին, 

նրանց խա ղաղ կյան քին, նրանց խնամ ված ագա րակ նե րին, խա ղո ղի 

այ գի նե րին, ցո րե նի դաշ տե րին... Իսկ գի տե՞ք՝ թե ին չու: Նրանք ապ րում 

էին Ֆրան սիայի հետ կն քած ինք նա վա րու թյան պայ ման նե րում: Կայս-

րու թյու նը նրանց կա յու նու թյուն էր ըն ձե ռում: Նրանք՝ որպես քրիս տո նյա 

տեր ու տի րա կալ ներ, գնում ու գա լիս էին իրենց կառ քե րով ու ձիերով` 

ան վտանգ ապ րե լով իս լա մի մեջ: Հար գում ենք նաև Լա թա քիայի ուղ ղա-

փառ նե րին, Բեյ րու թի, ծո վե զեր քի քա ղաք նե րի հայե րին: Հե տո գնում էի 

Շուֆա: Այն տեղ ամեն ինչ այն քան էլ հան գիստ չէր: Դ րուզ նե րը մեզ պա-

կաս գլ խա ցա վանք չէին պատ ճա ռում. ապս տամբ ժո ղո վուրդ են, դժվա-

րին բնա վո րու թյամբ ու դա շույ նի գիժ: Սա կայն ապ րում էին այն տեղ՝ 

իրենց ժայ ռե ղեն բլուր նե րում, նրանց հա մար ժա մա նակն ասես առաջ 

չէր գնում: Իշ խող նե րը մի քա նի ըն տա նիք ներ էին, հի մա էլ նույն բանն 

են անում այդ տա րա ծաշրջա նում: Ի դեպ, վատ չէին ապ րում: Ա՜հ, այդ 

Լի բա նա նը... Կա րող էր իս կա կան դրախտ լի նել: Այն տեղ առատ ջուր 

կա, հա վեր ժա կան ձյունն ապա հո վում է հոր ձանք ներն ու գե տե րը, այդ 

բազ մա զան կլի ման, որ ծո վե զեր քից սկ սած հի շեց նում է ար ևա դար ձայի-

նը, պտ ղա տու դաշ տե րը: Բե կաայի հո վի՜ տը... Լե՜ ռը... Դրուզ նե րը յու-

րօ րի նակ են, չկա մե կը, որ հաս կա նա նրանց դա վա նան քը. իս լա մի տա-

րօ րի նակ խառ նուրդ: Մեզ հա մար նրանք հե րե տի կոս ներ են՝ հրեական 
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և քրիս տո նեական մշա կույ թի մնա ցորդ նե րով, պար սիկ նե րի և հույ նե րի 

հի նա վուրց կրո նի որոշ նր բե րանգ նե րով: Նրանց ոչ ոք չի ըմբռ նի: Նրանք 

միշտ կեղ ծում, ձևաց նում են տա կիայով: Ես ու զում էի կյան քիս վեր ջին 

օրերն ան ցկաց նել այն տեղ, որ հի մա կո չում են Մեծ Լի բա նան: Սա կայն 

մենք` թուր քերս, հի մա միայն կա րող ենք ապ րել խա ղաղ Թուր քիայում: 

Չէի ցան կա նա կյան քիս վեր ջին օրերն ան ցկաց նել Գեր մա նիայում, ինչ-

պես հի մա ստիպ ված անում են թուրք զին վո րա կան նե րից և քա ղա քա-

գետ նե րից շա տե րը: Այժմ դա ու րիշ եր կիր է, այն տեղ չեն սի րում նրանց, 

ով քեր գեր մա նա ցի չեն: Սա կայն ես Ձեզ պատ մում էի Մուս տա ֆա Թուր-

քիի մա սին: Բեյ րու թի վա լին են թարկ վում էր Դա մաս կո սի վա լուն: Շատ 

տա րի ներ առաջ մենք հաս կա ցանք, որ վաղ թե ուշ պետք է ստիպ ված 

հե ռա նանք: Դուք դա լավ գի տեք, չէ՞ որ Աղաև բեյից գնե ցիք նրա տու նը 

և որոշ հո ղակ տոր ներ: Դա հա կա սում էր մեր՝ ու նեց ված քը ոչ թուր քե րին 

վա ճա ռե լու քա ղա քա կա նու թյա նը, սա կայն այդ պի սի խախ տում տար-

բեր մարդ կանց կող մից միշտ էլ տե ղի էր ու նե նում այս կամ այն պատ-

ճա ռով. բո լորն էլ առա ջին հեր թին իրենց շահն են հե տապն դում: Ան վեր-

ջա նա լի զի ջում նե րը նյար դայ նաց նում էին սուլ թա նին ու նրա կա ռա վա-

րու թյա նը: Շատ թուր քեր հա մոզ ված էին, որ Թուր քիայի վերջ նա կան 

սահ մանն ան ցնե լու էր Տավ րո սի լեռ նե րով, իսկ Կի լի կիայի ծո վե զեր քի 

մեծ մա սը լի նե լու էր հայե րի նը: Ադա նա յում նրանց թի վը զգա լիորեն մե-

ծա ցել էր: Այո՛, ես գի տեմ, թե հի մա Դուք ինձ ինչ եք ասե լու. այն, որ դա 

կո տո րա ծի պատ ճառ չէր կա րող լի նել: Սա կայն ես չեմ ու զում խո սել այդ 

անիծ ված հար ցի շուրջ: Թուր քե րի հա մար Երու սա ղե մի ու Դա մաս կո սի 

կո րուստն անա սե լի նվաս տա ցում էր: Ինձ կա սեք, որ ի վեր ջո կա րո ղա-

ցանք պահ պա նել Անա տո լիան, Փոքր Ասիան ու Ստամ բու լը, բայց թուր-

քերս, պա րո՛ն Հար դինգ, շատ ավե լին ենք կորց րել, քան իմ թվար կա ծը: 

Կորց րել ենք մեր ար ժա նա պատ վու թյու նը, և առն վազն մեկ դար կտ ևի, 

մինչև կա րո ղա նանք այն վե րա կանգ նել:

Քե մալ Մահ մու դը դեմ քը ծած կեց ափե րով: Թո մա սը հաս կա ցավ այդ 

մար դու տա ռա պան քը, ում ցավ էին պատ ճա ռում թե՛ թուր քա կան պատ-

վախնդ րու թյան կո րուս տը, թե՛ կա տար ված եղեռ նա գոր ծու թյու նը:

 Նա ասում էր, որ ին քը թուրք է, բայց եթե նայեր իր հո գու խոր քը, գու-

ցե հի շեր իր հա յու հի մոր տխուր աչ քե րը: 
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32.  ՃԻՇՏ ՈՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ
 ՄԱՅԻՍ - ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1924թ.

Մայի սին Թո մա սը վե րա դար ձավ Բեյ րութ: Սա րան ու Էթե լը ժա մա-

նե լու էին դա սըն թա ցի ավար տին՝ հու նի սի վեր ջին: Ստիպ ված հա մա-

ձայ նել էր ըն դու նել Մեծ Լի բա նա նում բրի տա նա կան հյու պա տո սի պաշ-

տո նը: Նրան խոս տա ցան, որ պաշ տո նա վա րու մը մի քա նի ամս վա հարց 

է լի նե լու: Նա Բարձրագույն կո մի սար Վեյ գա նի հետ հան դի պեց արաբ-

նե րի բարձ րաց րած խռո վու թյան թեժ պա հին, որը տե ղի էր ու նե նում ոչ 

միայն Դա մաս կո սում: Անգ լիացի նե րը հար կադր ված էին զոր քեր ու ղար-

կել, բայց այդ քա ղա քը վե րահս կե լը հեշտ չէր, ըստ այդմ՝ գոր ծե ցին դա-

ժա նո րեն: Մոտ հա րյուր մարդ զոհ վեց: Ըստ ֆրան սիացի նե րի՝ զո հե րի 

թի վը քսան հին գից մի փոքր ավե լին էր, սա կայն Երու սա ղե մի բրի տա-

նա կան հրա մա նա տա րու թյու նը հս տակ տվյալ ներ ու ներ: Խռո վու թյու նը 

կա րող էր պայ թու ցի չի վե րած վել ողջ Մեր ձա վոր Ար ևել քի հա մար, բայց 

ոչ ոք չէր ու զում առ կա խն դիր նե րին նորն ավե լաց նել:

Ֆրան սիացի նե րն ան գլիացի նե րին մե ղադ րում էին ող ջա խոհ չլի նե-

լու հա մար. ին չո՞ւ Բալ ֆուրն ուղ ևոր վեց Դա մաս կոս: Մի մարդ, ում ստո-

րագրած հռ չա կա գի րը հրեանե րի առաջ բա ցեց Պա ղես տի նի դռ նե րը: 

Բո լոր արաբ նե րի հա մար նա առա ջին մե ղա վորն էր. մարդ, ով իր բա րե-

կամ նե րի` լորդ Ռոտ շիլ դի և սըր Հեր բերտ Սա մու ե լի մի ջո ցով բոր բո քել 

էր սիոնիս տա կան շա հե րը: Բալ ֆու րի՝ Դա մաս կո սի հյու րա նոց նե րից մե-

կում գտնվելը վա ռո դի հո տի պես տա րած վեց քա ղա քով մեկ, ու հա զա-

րա վոր արաբ ներ իրենց զայ րույթն ար տա հայ տե ցին՝ քա րեր շպր տե լով, 

սպառ նա լով ինք նա դա տաս տա նով, եթե հա մար ձակ վի շր ջել քա ղա քում, 

ինչ պես որ մտադր վել էր: Եթե այդ ամե նը բրի տա նա ցի նե րի մեղ քով էր, 

ապա պետք է ֆրան սիացի նե րին օգ նեին, որ պես զի կար գա վո րեին իրա-

վի ճա կը: Դա ան հնա րին էր, ան կար գու թյուն նե րը շա րու նակ վում էին, 

և Թո մա սը ստիպ ված հան դի պեց փա շա ալ -Ատ րա շին ու արաբ այլ 

առաջ նորդ նե րի, ով քեր ահա վոր զայ րա ցած էին ֆրան սիացի նե րի ու 

ան գլիացի նե րի վրա: 

Թո մա սը Բեյ րութ վե րա դար ձավ բա վա կա նին ծանր ապ րում նե րով: 

Օրե ցօր ակն հայտ էր դառ նում արաբ նե րի, նույ նիսկ Մեծ Լի բա նա նի 

բնակ չու թյան զայ րույ թը: Նրանք իրենց ելույթ նե րում սպառ նում էին 

ավե լի մեծ խռո վու թյամբ: Արաբ նե րը հաս կա ցել էին, որ իրենց ոչինչ չէր 

խան գա րում իշ խող տե րու թյուն նե րի դեմ դուրս գա լուն: Օս մա նյան տի-

րա պե տու թյան ժա մա նակ դա չա րե ցին: Իս լա մի ներ սում ինչ -որ բան էր 

տե ղի ու նե նում: Թո մա սը հա մակ վեց տագ նա պով: Ոչ ոք նրանց չէր կա-
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րող կանգ նեց նել, երբ իրենց մեծ, կա նաչ դրոշ նե րը ձեռք ե րին՝ բղա վում 

էին «Ալ լահ Աք բար, Ալ լահ Աք բար»: Ի՞նչ տե ղի կու նե նար ապա գա յում:

Չնա յած այդ ամե նին՝ ամառն ան ցավ ավե լի հան գիստ, քան սպա-

սում էին: Երե քով՝ Թո մա սը, Սա րան ու Էթե լը, գնա ցին Բաալ բեկ, իսկ 

հե տո վե րա դար ձան ծո վե զեր քով: Շրջագայությունը հու զում նա լից էր. 

Էթե լը գի տեր, որ իր մայ րը հա տուկ ու շադ րու թյամբ էր վե րա բե րվել այդ 

վայ րե րին, ու հո րը շա րու նակ հար ցեր էր տա լիս: Սա րան, հոր և աղջ կա 

մտեր միկ խո սակ ցու թյու նը չխան գա րե լու նպա տա կով նր բան կա տու-

թյուն դրս ևո րե լով, որոշ պա հե րի, իբր ինչ -որ բա նով հե տաքրքր վե լով, մի 

կողմ էր քաշ վում՝ նրանց մե նակ թող նե լով:

Ոչ միայն Բեյ րու թը, այլև Մեծ Լի բա նա նի բո լոր բնա կա վայ րերն 

էլ օրե ցօր ըն դար ձակ վում էին այն պի սի արա գու թյամբ, որն ան-

հանգստացնում էր ֆրան սիական վար չա կազ մին: Շատ հայեր իրենց 

հա մար նոր տներ էին կա ռու ցում, հիմ նում էին իրենց գոր ծը, ին չը, ան-

շուշտ, ինչ-որ առումով շար ժում էր մա րոն նե րի և ուղ ղա փառ հույ նե րի 

նա խան ձը: Նրանք տես նում էին, թե ինչ պես են նոր եկած նե րը հաս-

տատ վում, նկա տում էին, որ բա նի մաց են, ըն դու նակ և միշտ որ ևէ ելք 

են գտ նում՝ իրենց առևտ րա կան գոր ծարք ներն իրա կա նաց նե լու հա մար: 

Ընդ որում՝ հայե րը դա տար կա ձեռն չէին գա լիս: Եթե ան գամ մեկ լու մա 

չու նեին, ապա իրենց գոր ծե րը կար գա վո րում էին՝ վարկ վերց նե լով այլ 

հայե րից կամ նոր բաց ված բան կե րից, որոնք փոր ձում էին նոր գոր-

ծարք ներ կն քել: Հայե րը ներ մուծ ման ու ար տա հան ման գոր ծի իս կա պես 

հմուտ մաս նա գետ ներ էին:

 Ծո վե զեր քի հար թա վայ րե րում ծաղ կեց ար դյու նա բե րու թյան նոր 

ճյու ղը՝ ծխա խո տի մշա կու մը: Այն՝ որ պես հումք, մշակ ման հա մար այլևս 

չէր ար տա հան վում Եգիպ տոս, այլ այդ նպա տա կով կա ռու ցում էին նոր 

ձեռ նար կու թյուն ներ: Բաց վե ցին նաև նոր քար հան քեր, հան քար դյու նա-

բե րա կան և մա նա ծա գոր ծա կան ձեռ նար կու թյուն ներ:

Մր ցակ ցու թյու նը դա ժան էր, թեև հայերն ան կեղ ծո րեն խոս տո վա նում 

էին, որ մա րոն նե րը եր կար ճա նա պարհ են ան ցել, ու «փյու նի կե ցի նե րը» 

(ոչ վիրավորելու մտադ րու թյամբ հայերն այդ պես էին նրանց ան վա նում) 

ու նեն բա ցա ռիկ խելք: Դա նո րու թյուն չէր: Արտագաղթած լի բա նան ցի-

նե րին կա րե լի էր հան դի պել Միացյալ Նա հանգ նե րում, Մեք սի կա յում, 

ողջ Լա տի նա կան Ամե րի կա յում և Եվ րո պայի մեծ մա սում: Որ տեղ էլ որ 

գտն վեին, նրանք բիզ նե սի աս պա րե զում աչ քի էին ընկ նում իրենց մեծ 

կա րո ղու թյամբ ու գումար վաս տա կե լու հո տա ռու թյամբ՝ մշ տա պես առա-

տա ձեռն լի նե լով Լի բա նա նում գտն վող իրենց ըն տա նիք նե րի և արտեր-
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կիր եկած այլ լի բա նան ցի նե րի հան դեպ:

Թո մաս Հար դին գը հար գում էր կյանքն ըն կա լե լու այդ կեր պը: Փյու-

նի կեցի ներն իրենց աշ խա տու նա կու թյան մշա կույ թի հետ քերն էին թո ղել 

ողջ Մի ջերկ րա կան տա րա ծաշր ջա նում՝ սկ սած իրենց երեք հի նա վուրց 

քա ղաք նե րից` Բիբ լո սից, Սի դո նից ու Տյու րո սից: Իրենց բազ մա թիվ գա-

ղութ նե րից և ձեռ նար կու թյուն նե րից նրանք այն տեղ էին տա րել առևտ րի 

ար վես տը: Նրանց «ցած րա դիր հո ղե րում»` Քա նա նում, ի հայտ եկան 

այ բու բե նը և տա ռե րի անուն նե րը: Այդ ամե նը սոսկ հար գան քի տուրք չէր 

պատ մու թյա նը: Երբ Թո մա սը քայ լում էր Բեյ րու թի փո ղոց նե րով, տես-

նում էր, թե ինչ պես են բո լո րը զբաղ վում իրենց գոր ծե րով: Եվ րո պա կան 

ոճով հագն ված այդ առևտ րա կան նե րը՝ հա մա րյա միշտ սև ու սպի տակ 

վեր նա շա պիկ նե րով ու թի թեռ նիկ-փող կապ նե րով, իրենց խա նութ նե րի 

առջև նս տած, եր բեմն ցու ցադ րում էին ատամ նա շա րի ոս կե զօծ մա սը, 

իսկ առա վե լա պես՝ իրենց շող շո ղա ցող մեծ ոս կյա ժա մա ցույ ցը` որ պես 

իրենց կար գա վի ճա կի խորհր դա նիշ: Եր բեք ան գործ չէին մնում: Քա րա-

վան ներն ար տա սո վոր ապ րանք ներ էին բե րում հե ռա վոր երկր նե րից: 

Բա րե կարգ խճու ղի նե րի ու բեն զի նի պա կա սի պատ ճա ռով դեռևս հազ-

վա դեպ էին եր ևում անա պա տի խոր քը գնա ցող բեռ նա տար ներ: Վար-

ձում էին որ ևէ նավ ու իրենց ապ րանք նե րը տա նում Հա լեպ, Դա մաս կոս, 

նույ նիսկ Բաղ դադ կամ մաս նակ ցում էին ֆի նան սա կան որ ևէ գոր ծար-

քի, աշ խա տում նո րա բաց բան կե րից որ ևէ մե կում: Ընդ որում՝ բան կե րը 

հիմն վել էին դեռևս պա տե րազ մից առաջ և ար դեն ճյու ղա վոր վել ողջ Լի-

բա նա նով ու Սի րիայով մեկ: 

Եթե փյու նի կե ցի նե րը եղել էին հին ժա մա նակ նե րի ամե նա հա րուստ 

ժո ղո վուր դը, ապա Մեծ Լի բա նա նի բնա կիչ նե րը փոր ձում էին նման վել 

նրանց: Դա դժ վա րին մր ցակ ցու թյուն էր, քա նի որ ոչ ոք չէր ցան կա-

նում հետ մնալ: Դա բար գա վաճ ման ժա մա նա կաշր ջան էր, երբ ամեն 

ոք անում էր այն, ինչ կա րող էր: Տղա մար դիկ ան դա դար, գի շեր-ցե րեկ 

առև տուր էին անում, կա նայք տան հոգ սե րով էին զբաղ վում և, ի տար-

բե րու թյուն մու սուլ ման կա նանց, նաև փո ղոց էին դուրս գա լիս: Երե կո-

յան զբո սանք նե րին նրանք, իրենց ամու սին նե րին թևան ցուկ արած կամ 

զա վակ նե րի ըն կե րակ ցու թյամբ, քայ լում էին հպար տու թյան ու ար ժա-

նա պատ վու թյան զգա ցու մով: Ի՞նչ հարկ կար այդ քան աշ խա տե լու, եթե 

տվյալ ան ձը մյուս նե րին չպետք է ցույց տար, թե ին չի տեր է դար ձել: 

Լի բա նան ցու հա մար, ան կաս կած, ըն տա նի քը լա վա գույն ներդ րումն էր: 

Նրանք վա խե նում էին, որ հան կարծ չկրկն վի Փյու նի կիայի ժա ռան-

գոր դի՝ վե հա շուք ու նշա նա վոր քա ղաք Կար թա գե նի ճա կա տա գի րը: 
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Կա տոն Ավա գը «Կար թա գե նը պետք է կոր ծան վի» արտահայտու թյունն 

այն քան կրկ նեց հռո մեական Սե նա տում, մինչև որ հա սավ այն բա նին, 

որ կար թա գե նյան քա ղա քակր թու թյունն իս պառ վե րա ցավ: Մեծ Լի բա-

նա նի բնա կիչ նե րը նույն բանն էին մտա ծում, երբ Ջե մալ փա շան կա-

խա ղան հա նել տվեց նրանց, ով քեր ցան կա ցել էին օս ման նե րից ան կա-

խա նալ:

 Սա կայն նրանք այն քան չէին տագ նա պում թուր քե րից, որոնց լավ 

էին ճա նա չում, որ քան նոր Հռոմ կոչ վե լու նկր տում ներ փայ փայող Բեռ-

լի նից: Հենց այն տեղ էին կռել Լեռ նային Լի բա նա նի, ծո վե զեր քի, Մեծ 

Սի րիայի, ինչ պես նաև Պա ղես տի նի ճա կա տա գի րը: Հատ կա պես մա-

րոն նե րը, լի նե լով «Լևան տի ֆ րան սիացի ներ», վա խե նում էին գեր մա նա-

կան մշա կույ թին դեմ հան դի ման դուրս գա լուց: Քա ղա քակր թու թյուն նե-

րի բախ ման դեպ քում մա րոն նե րի բախ տը չէր բե րի:

Բժիշկ Թա բի թը դար ձավ Թո մա սի խորհր դա տուն այն դեպ քե րում, 

երբ ար ծարծ վում էին լի բա նա նյան աշ խար հի ներ քին հար ցե րը: Որ պես 

բժիշկ՝ նա շա տե րին էր ճա նա չում: Շատ հի վանդ ներ էին դի մել նրա օգ-

նու թյա նը, կամ ինքն էր գնա ցել նրանց տնե րը, և տա րի նե րի ըն թաց քում 

Բեյ րու թից ու նրա ար վար ձան նե րից բժշ կին դի մած նե րի թի վը հա սել էր 

հա զար նե րի: Անհ նա րին բան էր, որ նա ան ցներ որ ևէ թա ղա մա սով և 

հան դի պեր մե կին, ով նրան չճա նա չեր: Դա պայ մա նա վոր ված էր նաև 

նրա քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ, քա նի որ օս ման նե րի հե ռա նա լուց 

առաջ նա վար չա կազ մի առջև հան դես էր գա լիս որ պես մա րոն նե րի ներ-

կա յա ցու ցիչ: Չէր մո ռա նում, որ Ջե մալ փա շան իրեն հա մա րյա կա խել 

էր տա լիս, երբ փոր ձեց հա մա ռո րեն ու հա խուռն ձևով պաշտ պա նել մի 

քա նի հո գու, ով քեր, ի վեր ջո, կա խա ղան բարձ րա ցան, ինչ պես Ռե ֆիկ 

Ռիզկ Սե լու մը և Ժորժի Հադ դա դը: 

- Ջե մալ փա շան դա տա վոր նե րից պա հան ջեց, որ մահ վան դա տա-

պար տեն: Գի տե՞ք՝ թե ին չու: Նրա հետ ևում կանգ նած գեր մա նա ցի նե-

րը քա շում էին թե լե րը: «Լամար կա զի» -ի ան դամ ներն այն ժա մա նակ 

ու զում էին ստեղ ծել արա բա կան պե տու թյուն, մինչ դեռ պրու սա ցի նե րը 

ցան կա նում էին պահ պա նել Օս մա նյան կայս րու թյու նը: Կար ծում էին, 

թե բրի տա նա ցի նե րը և նույ նիսկ ֆրան սիացի նե րը կա րող էին ազ դե-

ցու թյուն ու նե նալ արաբ նե րի վրա և ձա խո ղել իրենց ռազ մա վա րա կան 

ծրա գի րը: Ինչ պե՞ս թույլ կտային, որ Պա ղես տի նը, Մի ջա գետքն ու Սի-

րիան ան ջատ վեն Օս մա նյան կայս րու թյու նից: Ոմանց ար տաք սե ցին՝ 

ու ղար կե լով Անա տո լիայի խոր քը: Սի րիացու կամ լի բա նան ցու հա մար 

դա սար սա փե լի պա տիժ էր, քան զի նրանք հա մոզ ված էին, որ Աստ ված 
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Լի բա նա նը՝ այս հրաշ քը, արա րել է իրենց հա մար: Հարց րե՛ք մեր ընդ հա-

նուր բա րե կամ Ամ ու նին, ում մի քա նի տա րով ու ղար կե ցին Անա տո լիայի 

լեռ նե րը՝ կո րած մի տեղ: Հի շել ան գամ չէր կա մե նում: Օս մա նյան կա-

ռա վա րու թյա նը գեր մա նա ցի ներն էին թե լադ րում, թե ինչ քա ղա քա կա-

նու թյուն վա րի: Բա ցար ձա կա պես վե րահս կում էին ար տա քին քա ղա քա-

կա նու թյան, բա նա կի և ֆի նան սա կան հար ցե րին առնչ վող վար չա կան 

բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը: Բեռ լի նը բո լոր հար ցե րի առումով իրա զեկ ված 

էր, և գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյան մեղ սակ ցու թյու նը՝ կապ ված Փոքր 

Ասիայի հույ նե րի, մա նա վանդ հայե րի կո տո րած նե րի հետ, ահա վոր էր: 

Գեր մա նա ցի դես պան ֆոն Վան գեն հեյ մը կայսրից ուղ ղա կի հրա ման ներ 

ու ներ և հետ ևում էր, թե ամեն օր ինչ էր տե ղի ու նե նում Թուր քիայում: 

Գեր մա նա ցի ներն այդ մա սին ժո ղովր դին չէին պատ մում, սա կայն իրենց 

կար ծի քով՝ ճիշտ քայ լեր էին անում՝ իրենց կայս րու թյունն ու նե նա լու հա-

մար: Եվ Թուր քիան կդառ նար Ասիայի դար պա սը: Թուր քերն իրենց հեր-

թին կլի նեին այն սու րը, որով Գեր մա նիայի հա մար կն վա ճեին վիթ խա-

րի տա րածք ներ: Իմ բա րե կամ նե րից մե կը Կոս տանդ նու պոլ սում էր այն 

օրե րին, երբ ու ղե ղի արյան զե ղու մից մա հա ցավ գեր մա նա ցի դես պա նը: 

Իմ այդ ըն կե րը պատ մու թյան պրո ֆե սոր էր ու միշտ ինձ ասում էր, որ 

գեր մա նա ցի նե րի հա մար իս լա մի դու ռը բա ցեց ոչ այլ ոք, եթե ոչ Գյո թեն, 

ով կար դաց Շե հե րե զա դեի «Հա զար ու մեկ գի շեր» -ը, որն իր հետ քը թո-

ղեց նրա ողջ կյան քի վրա: Նաև կար դաց և ու սում նա սի րեց Ղու րա նը, 

որն ար տա ցոլ վեց գեր մա նա կան մշա կույ թում: Դես պան Վան գեն հեյ մի 

թա ղու մը վե րած վեց շատ ավե լի նշա նա կա լից եր ևույ թի, քան կա րող էր 

լի նել օս մա նա-գեր մա նա կան պե տու թյան հու ղար կա վո րու թյու նը: Թա-

լեաթը` վար չա պե տը, ու զում էր ցու ցադ րել, թե որ քան խորն էին եր կու 

երկր նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը, պայ մա նագ րե րի մա կար դա կը, 

սա կայն չխո սեց իր և դես պա նի միջև տե ղի ու նե ցած գաղտ նի զրույց նե-

րի մա սին, որոնց ըն թաց քում հա մա ձայ նու թյան էին եկել, որ թուր քերն 

իրենց ձեռ քե րին ազա տու թյուն կտան ու «կտ նօ րի նեն» քրիս տո նյա 

փոք րա մաս նու թյուն նե րի ճա կա տա գի րը՝ բռ նա գաղթ, զանգ վա ծային 

բնաջն ջում, պատ մա կան հի շո ղու թյան ոչն չա ցում... Եվ այդ ամե նի ակա-

նա տե սը լի նե լով՝ Գեր մա նիան կլ ռի, ոչ մի մեկ նա բա նու թյուն չի անի, ընդ-

հա կա ռա կը՝ միշտ կպաշտ պանի իր դաշ նակ ցին` Թուր քիային: Նրան 

փող կտա, շա՜տ փող, տեխ նո լո գիա, նա վեր, սու զա նա վեր, նո րա գույն 

զեն քեր, Գեր մա նիայում ղե կա վար նե րի քա ղա քա կան դա սըն թաց ներ և 

հրա հան գա վո րում կկազ մա կեր պի, պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-

նե րի հա մար ան հրա ժեշտ սպառազինություն ու ռազ մա կան աջակ ցու-

թյուն, զին վոր ներ, պա րեն կտ րա մադ րի, տն տե սա կան պայ մա նագրեր 
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կկն քի, ան հրա ժեշտ տեխ նի կա կան զի նում կի րա կա նաց նի, որ պես 

կայ սեր թա գի ամե նա թան կար ժեք քար՝ Բեռ լին-Բաղ դադ եր կա թու ղին 

կկա ռու ցի: Նաև հան դես կգա ակ տիվ քա րոզ չու թյամբ, գյու ղատն տե սու-

թյան ոլոր տի որա կյալ մաս նա գետ ներ, գեր մա նե րե նի ու սու ցիչ ներ, հե-

տա խու զու թյան ծա ռայող ներ, քա ղա քա կան ոս տի կան ներ և լր տես ներ 

կպատ րաս տի: Այդ պի սով Գեր մա նիան ցան կա նում էր նվա ճել Ասիան, 

իսկ Թուր քիան` ժա մա նա կա կից եր կիր դառ նալ և ապա հո վել իր պան-

թու րա նա կան ապա գան: Մե կը մյու սին ար ժեն: Թուր քիան թուր քե րի հա-

մար է, մնա ցած նե րը, այդ թվում՝ հայե րը և մա նա վանդ հայե րը, կփո խա-

րին վեն թուր քե րով կամ թր քա ցած նե րով: Երբ Վան գեն հեյ մը հաս կա ցավ, 

որ Թա լեաթն իրեն ակ նար կում էր մի լիոնա վոր մարդ կանց ֆի զի կա կան 

բնաջնջ ման մա սին, աչքն ան գամ չթար թեց: Զուտ պրու սա կան ձև` կա-

տա րել ցան կա ցած կար գադ րու թյուն՝ ի օգուտ Գեր մա նիայի բար գա-

վաճ ման: Նրանց հա մար ռազ մա մո լու թյունն իրենց նպա տա կին հաս նե-

լու ամե նա կարճ, ամե նաա րագ և ար դյու նա վետ ու ղին էր, որ տեղ թերևս 

տեղ չու նեին երկ խո սու թյունն ու ող ջա խո հու թյու նը: Հի մա հաս կա նո՞ւմ 

եք, թե ին չու Ջե մալ փա շան մահ վան դա տա պար տեց այդ մարդ կանց: 

Նա հե ռա գիր ու ղար կեց ոչ թե Կոս տանդ նու պո լիս, այլ Բեռ լին: Այն տե-

ղից էին նրա որոշ մա նը հա վա նու թյուն տա լու. այդ պես էլ եղավ:

Թա բի թը գեր մա նա ցի նե րի նկատ մամբ մեծ հա մակ րանք չէր տա-

ծում: Նա նրանց տե սել էր Բեյ րու թի հի վան դա նո ցում և չէր ու զում, որ 

այն, ինչ տե ղի էր ու նե ցել, նո րից կրկն վեր: Նրա մտե րիմ ըն կե րը` բժիշկ 

Բո ղո սյա նը, նրան պատ մել էր Հա լե պում իր տե սա ծի մա սին, թե հայե-

րի նկատմամբ իրա կա նաց ված սպանդ ի ժա մա նակ ինչ պես էին իրենց 

պա հել գեր մա նա ցի նե րը՝ չհաշ ված չն չին բա ցա ռու թյուն նե րը: Նա ոչ մի 

կերպ դա չէր կա րո ղա նում հաս կա նալ: Մի՞ թե եր կու կող մերն էլ քրիս-

տոնյա ներ չէին: Այ դու հան դերձ, հայե րի դեպ քում օս մա նյան բա նա-

կի գեր մա նա ցի սպա նե րի պահ ված քը սահմռ կե ցու ցիչ էր: Բո լո րին էր 

հայտ նի, որ Գեր մա նիայից ու ղար կել էին դիակի զա րան ներ` մարդ կանց 

աճյուն ներն ան հե տաց նե լու հա մար:

Երբ ամա ռը մո տե նում էր ավար տին, հա ճա խա կի դար ձան լու րերն 

այն մա սին, որ Դա մաս կո սում ֆրան սիացի նե րի ու արաբ նե րի միջև լար-

վա ծու թյան աճը հան գեց րել է բո ղո քի ցույ ցե րի բռն կում նե րի, ին չը տա-

րած վել է ողջ Սի րիայով մեկ: Այդ ցույ ցերն այն քան էին նյար դայ նաց-

րել ֆրան սիացի կա ռա վար չին, որ կան չեց Թո մաս Հար դին գին` նրան 

մե ղադ րե լով այն բա նի հա մար, որ բրի տա նա ցի նե րը եր կա կի խաղ են 

խա ղում: Թո մա սը նրան պա տաս խա նեց չոր քա ղա քա վա րու թյամբ: Դա 
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ան գլիացի նե րի խն դի րը չէր, այլ ֆրան սիացի նե րի ոչ ճիշտ գոր ծե լա կեր-

պի ար դյուն քը, քա նի որ նրանք, մյուս հա մայնք նե րի հետ հա մե մա տու-

թյամբ, շա րու նա կում էին առա վել բարձր դա սել մա րոն նե րի հետ ու նե-

ցած իրենց հա րա բե րու թյուն նե րը:

Սեպ տեմ բե րի կե սե րին Էթելն ու Սա րան Բեյ րու թից ուղ ևոր վե ցին 

Անգ լիա: Թո մա սը նրանց հետ նույն պես պետք է մեկ ներ, բայց վեր ջին 

պա հին որո շեց մնալ Բեյ րու թում` խոս տա նա լով հնա րա վո րինս շուտ 

նրանց միանալ Լոն դո նում: Սա կայն Լոն դո նում ապ րե լը Թո մա սի սրտով 

չէր:

Երբ որ ևէ մեկն ինչ -որ ժա մա նակ ծա ռայել է հե տա խու զու թյու նում, 

այլևս ան հնա րին է այն տե ղից դուրս գա լը: Նյու մա նը դրա ապա ցույցն 

էր. նա մնում էր նույն ակ տիվ մար դը, թեև ամեն ան գամ Թո մա սին հան-

դի պե լիս հա վա տաց նում էր, որ ցան կա նում է վե րա դառ նալ ու առանձ-

նա նալ ան գլիական իր կալ ված քում: Դրանք սոսկ խոս քեր էին, այդ 

մար դը մա հա նա լու էր ոտ քի վրա:

Թո մաս Հար դին գը Վեյ գա նի վս տա հե լի մար դու` ֆրան սիացի գնդա-

պետ Պիեռ Մար տե նի ու ղեկ ցու թյամբ գնաց խո սե լու Շու ֆա տա րա-

ծաշրջա նի դրուզ նե րի առաջ նորդ նե րից մե կի` ոմն Ջումբ լա թի հետ: 

Ֆրան սիացի ներն ու զում էին ցույց տալ, որ կար ևո րում են ան գլիացի-

նե րի հետ ու նե ցած իրենց փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: Անգ լիացի ներն էլ փո-

խա դար ձա բար ցան կա նում էին իրենց բա րե կամ նե րին ու դաշ նա կից նե-

րին հա վա տաց նել, որ ոչ մի գաղտ նի դա վեր նրանց դեմ չեն նյու թում: 

Դրուզ նե րը եզա կի մար դիկ էին, թեև եվ րո պա ցի նե րի կար ծի քով` 

նրանց խոս քին չէր կա րե լի հա վա տալ: Ո՛չ մու սուլ ման ներն էին դրուզ-

նե րին հա վա տում, ո՛չ էլ` քրիս տո նյա նե րը. եր կուսն էլ նրանց հա մա րում 

էին հե րե տի կոս ներ:

Երբ բարձ րա ցան Շու ֆայի լեռ նե րը, Մուխ թա րա կոչ ված մի բնա կա-

վայ րի մոտ տե սան, թե մի քա նի ձիավոր ներ ինչ պես են հեռ վից իրենց 

հսկում: Դրուզ նե րը ող ջա միտ մար դիկ էին, մա նա վանդ` ֆրան սիացի նե-

րի հետ ու նե ցած դժ վա րին պատ մու թյու նից հե տո: Չէին ցան կա նում, որ 

դա դար ձյալ կրկն վեր: Նրանք հա սան հան դիպ ման վայր` ճա նա պարհ-

նե րի մի խաչ մե րուկ, որ տե ղով ցած էր թափ վում լեռ նային ջրե րի հոր-

ձան քը: Ասես ոչ ոք նրանց չէր սպա սում, մինչև որ մի խումբ հե ծյալ ներ 

իջան մո տա կա զա ռի վայ րից: Ան հնա րին էր թվում, որ ձիերը կհա մար-

ձակ վեն իջ նել այդ գա հա վեժ ճա նա պար հով, սա կայն մի քա նի րո պե 

ան ց ան խնամ մո րու քով, խո րա թա փանց հա յաց քով և ավան դա կան 

ոճով հագն ված մի մարդ մո տե ցավ նրանց: Խո սեց շատ գրա գետ արա-
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բե րե նով, ին չը մատ նում էր նրա ու սյալ լի նե լը.

- Աստ ծո անու նից բա րի գա լուստ ձեզ: Ես էմիր Ջումբ լաթն եմ ու ներ-

կա յաց նում եմ Շու ֆայի դրուզ նե րին, թեև կան նաև ու րիշ նե րը, ով քեր դա 

թերևս ավե լի ար ժա նա վայել կա նեին, քան ես:

 Է մի րը մատ նա ցույց արեց Թո մաս Հար դին գին.

- Քեզ ճա նա չում եմ, ան գլիացի՛: Տա րի ներ առաջ մենք հան դի պել ենք: 

Թերևս Դուք էլ գն դա պետ Մար տենն եք` Ֆրան սիան ներ կա յաց նո ղը:

Մար տե նը գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց: Նա շա րու նակ 

զսպում էր իր ձիուն, որը նյար դայ նո րեն մի կող մից մյուսն էր շուռ գա լիս: 

- Գն դա պե՛տ, փո խան ցե՛ք ձեր Բարձ րա գույն կո մի սա րին, որ մենք 

Ֆրան սիայի դեմ ոչինչ չու նենք: Սա կայն մեր կար ծի քով` Ֆրան սիան 

շատ բան ու նի մեր դեմ: Դա րեր շա րու նակ մա րոն նե րի հետ ապ րել ենք 

Լեռ նային Լի բա նա նում, հետ ևա բար մենք պետք է նրանց հետ հա վա-

սար օգտ վենք նույն իրա վունք նե րից: Այ նինչ Ֆրան սիան Սուրբ Մա րո նի 

հետ ևորդ նե րին ըն դու նում է որ պես սի րե լի որ դյակ նե րի ու նրանց շնոր-

հում է այն ամե նը, ինչ նրանք խնդ րում են: Փո խա րե նը մեզ` դրուզ նե րիս, 

նա յում է կաս կա ծան քով: Կրկ նում եմ` Ֆրան սիայի հետ մենք ոչ մի ընդ-

հա րում չենք փնտ րում, սա կայն չենք կա րող հան դուր ժել, որ մեզ վե րա-

բե րվեն այն պես, որ ասես գո յու թյուն չու նենք: Այս լե ռը դրուզ նե րինն է, 

և մենք այս տեղ ենք վա ղուց ի վեր` նախ քան մա րոն նե րի գա լը, այն պես 

որ` ամեն ին չից վեր պաշտ պա նե լու ենք մեր իրա վունք նե րը: Հա ղոր դե՛ք 

Ֆրան սիայի Հան րա պե տու թյան պա րոն նա խա գա հին, որ եթե ձգ տում է 

Լի բա նա նում խա ղա ղու թյուն հաս տա տել, ապա դրուզ նե րին վե րա բե րվի 

այն պես, ինչ պես դա անում է մա րոն նե րի պա րա գա յում: Մեծ Լի բա նան 

ստեղ ծե լիս նա հաշ վի չա ռավ մեր կար ծի քը: Մենք նա խընտ րում էինք 

դրուզական Ջե բելի լիակա տար ան կա խու թյու նը:

Գն դա պետ Մար տե նը բարձ րաց րեց ձեռքն ու պա տաս խա նեց ֆրան-

սե րեն:

- Էմի՛ր Ջումբ լաթ: Ֆրան սիան այս տեղ է գտն վում ոչ որ պես կե ղե-

քիչ, այլ որ պես ազա տա րար: Մենք օս ման նե րի նման չենք: Ջա նում ենք 

առա ջա դի մու թյուն և հա վա սա րու թյուն բե րել բո լո րի հա մար: Ֆրան-

սիայի հա մար մա րոն նե րի ձայ ներն ավե լի ար ժե քա վոր չեն, քան դրուզ-

նե րի նը, ալա վի նե րի նը կամ սուն նի նե րի նը: Մենք բե րում ենք հա վա սա-

րու թյուն, եղ բայ րու թյուն և ազա տու թյուն: Ես Ձեզ լսում էի առանց ընդ-

հա տե լու: Արդյոք թուր քե րի հետ նո՞ւյնն էր: Իմ կար ծի քով` ո՛չ,- գնդա-

պե տը մի պահ դա դար տվեց` կոշ տաց նե լով ձայ նը,- էմի՛ր Ջումբ լաթ, 

Ֆրան սիան սպառ նա լիք չի ըն դու նում ո՛չ դրուզ նե րից, ո՛չ էլ՝ մեկ ու րի շից: 

Մեր դեպ քում չս խալ վեք: Մենք նա խընտ րում ենք երկ խո սու թյան ու ղին, 
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սա կայն եթե հարկ լի նի դի մել այլ... Չենք երկմ տի: Մենք խն դիր ու նենք 

ոչ թե Շու ֆայում, այլ Հո րա նում: Եթե դրուզ նե րը, սուն նի նե րը կամ հենց 

մա րոն նե րը հա մա րում են, որ Ֆրան սիան չի կա րող կա տա րել Ազ գե-

րի լի գայի կող մից իրեն տր ված հանձ նագ րի պար տա վո րու թյուն նե րը, 

ապա նշա նա կում է, որ մեզ չեն ճա նա չում, հետ ևա բար կհաշտ վեն դրա 

հետևանք նե րի հետ: 

Էմիր Ջումբ լա թը բար կու թյու նից դո ղում էր: Ոչ ոք` ո՛չ Բարձ րա գույն 

կո մի սա րը, ո՛չ էլ Ֆրան սիայի Հան րա պե տու թյան նոր նա խա գա հը, չէր 

հա մար ձակ վի այդ տո նով խո սել որ ևէ դրուզ էմի րի հետ:

- Ամե նա կա րող Աստ ված է վկա, որ ես այս տեղ եմ եկել բա րի 

մտադրու թյամբ,- էմի րը պա տաս խա նում էր հրա շա լի ֆրան սե րե նով,- ես 

էլ եմ ձեզ նույն բանն ասում: Եթե Ֆրան սիան այլ հա մայնք նե րի հետ 

չըն դու նի դրուզ նե րի ձայ նի հա վա սա րու թյան իրա վուն քը, ապա ստիպ-

ված կլի նի կրել դրա հետ ևանք նե րը:

Էմի րը ժա մա նակ չտ վեց, որ Մար տե նը նրան պա տաս խա նի. խթա-

նեց ձին և իր յուրայինների ու ղեկ ցու թյամբ ուղղ վեց դե պի այն զա ռի թա-

փը, որով իջել էին: Թո մա սը մտա ծեց, որ դժ վար էր լի նե լու հաղ թա հա րել 

այդ վե րել քը, սա կայն բո լոր հե ծյալ նե րին ան հա վա տա լիորեն դա հա-

ջող վեց, թեև վեր ջին հե ծյալն ըն կավ բե րանք սի վայր, սա կայն ան մի ջա-

պես վեր ելավ, մի քիչ հետ գնաց, ու այդ ան գամ ձին բարձ րա ցավ ուղ-

ղա հա յաց պա տով: 

Գն դա պետ Մար տե նը մի պահ լուռ մնաց:

- Այդ պես էլ կլի նի: Թո մա՛ս, Դուք մեր բա րյա ցա կա մու թյան ակա-

նա տե սը եղաք: Ո՛չ այդ դրուզ ներն են ի վի ճա կի փո խել մեր ըն դու նած 

հա մա ձայ նագ րե րը, ո՛չ էլ՝ մենք, ինչ ու զում է՝ թող լի նի: Հա ղոր դե՛ք Ձեր 

կա ռա վա րու թյա նը, որ նո րըն տիր նա խա գահ Դու մեր գի64 ցան կու թյու նը 

բար գա վաճ ու ազատ Լի բա նան ստեղ ծելն է: Ոչ ոք չի կա րող խան գա րել 

դրան, քա նի որ չի կա րե լի ժա մա նա կի ըն թաց քին հա կա ռակ գնալ: Բա ցի 

ան հե թեթ լի նե լուց` դա ան հնա րին է: 

Թո մա սը հա մա ձայ նեց: Նա իր ան ձնա կան փոր ձով գի տեր բո լո րին 

գո հաց նե լու հետ կապ ված մեծ դժ վա րու թյուն նե րը: Աշ խարհն արագ փո-

փոխ վում էր, սա կայն գն դա պե տի խոս քե րից ան կախ` Թո մասն այն քան 

էլ վս տահ չէր, որ աշ խար հը փոխ վում էր ճիշտ ուղ ղու թյամբ: Հի շեց Ղու-

րա նի առա ջին սու րա հի 6-րդ այա թը. «Ա ռաջ նոր դի՛ր մեզ ճիշտ ու ղով»: 

Այդ օրե րին վե րըն թեր ցում էր մու սուլ ման նե րի Սուրբ գիր քը` ջա նա լով 

հաս կա նալ դրա խո րի մաս տու թյու նը: 

64 1924-1931թթ. Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ:
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33. ԳԵ ՏԵ ՐԻ ՄԻ ՋԵՎ ԸՆ ԿԱԾ ՏԱ ՐԱԾ ՔԸ
 ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ՆՈՅԵՄ ԲԵՐ, 1924թ.

  

1924 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի սկզբ նե րին, երբ Ավ գուս տուս Նյու մա-

նը վե րա դար ձավ Բեյ րութ, ցան կու թյուն հայտ նեց, որ Թո մասն իր հետ 

այ ցե լի Ֆադի Աբու Ջամիլ թա ղա մա սում գտն վող սի նա գոգ: Թո մա սը 

զար մա ցավ, քա նի որ Նյու մա նին աստ վա ծա վախ հրեա չէր հա մա րում, 

սա կայն նրան ըն կե րակ ցե լու առու մով ոչ մի ան պա տե հու թյուն չկար: 

Վեր ջին հաշ վով Լի բա նա նում գո յու թյուն ու ներ մշա կու թային ավան դու-

թյուն. բո լոր դա վա նանք ներն էլ ըն դու նե լի էին: Ցան կա ցած մարդ, ինչ 

հա վատք էլ ու նե նար, մերժ ված չէր լի նի: Հրեական հա մայնքն էլ, որում 

ընդ գրկ ված էին ոչ միայն Բեյ րու թի, այլև Դեյր ալ-Քա մա րի, Բհամ դու նի, 

Հազ բա յայի և այլ բնա կա վայ րե րի հրեաներ, կազ մում էր շուրջ տաս ներ-

կու հա զար մարդ: 

Քայ լե ցին մինչև Ֆադի Աբու Ջամիլ և սի նա գո գի դռան մոտ հան դի-

պե ցին Լի բա նա նում հրեական հա մայն քի նա խա գահ Ժո զեֆ Դ. Ֆար-

չիին և Ժո զեֆ Դի չի բեյին: Նրանք ջեր մո րեն ող ջու նե ցին Նյու մա նին: 

Մտան սի նա գոգ, որն իր թուր քա կան գոր գե րով, բրոն զե մո մա կալ նե րով 

ու ձե թի ճրագ նե րով հի նա վուրց տպա վո րու թյուն էր թող նում: Ընդ որում` 

տե ղադր վել էին նաև էլեկտ րա կան լամ պեր, որոնք պետք է միանային, 

երբ Բեյ րու թում իրա կա նաց վող էլեկտ րա ֆի կա ցիան հաս ներ այն տեղ: 

Պա տի հին ժա մա ցույ ցը միակ ժա մա նա կավ րեպ իրն էր, որն իր միալար 

թիկ-թա կով խախ տում էր սի նա գո գի ներ քին լռու թյու նը: Սի նա գո գում 

նրանց սպա սում էր հա մայն քի ռաբ բին` Շապտայ Բահ բու տը, ով եր կու-

սին էլ ող ջու նեց որ պես վա ղե մի բա րե կամ նե րի:

Թո մա սը մեծ կար ծիք ու ներ հրեանե րի մա սին. նրանք հս տակ գա-

ղա փար նե րով և մա նա վանդ իրենց նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար, 

որ քան էլ որ դժ վա րին լի ներ այդ ճա նա պար հը, չա փա զանց վճ ռա կան 

մար դիկ էին:

Ավ գուս տու սը Թո մա սին խնդ րել էր ըն կե րակ ցել, որ պես զի լի բա-

նանյան հրեանե րի վի ճա կի մա սին տե ղե կա նար առա ջին ձեռ քից: 

Հրեանե րի հա մայն քը վեր ջին տա րի նե րին բա վա կա նին աճել էր Հու նաս-

տա նից, Սի րիայից, Մի ջա գետ քից և Թուր քիայից եկած նե րի հաշ վին: Ի 

տար բե րու թյուն հայե րի` այդ տա րա ծաշր ջա նի հրեանե րը տն տե սա պես 

բար վոք վի ճա կում էին: Սա կայն, չնա յած այդ հան գա ման քին, Լի բա նա-

նում նրանց ներ կա յու թյու նը որոշ խն դիր ներ էր հա րու ցում:

Խոս քը վե րա բե րում էր բար գա վաճ հա մայն քի մա սին, որը կազմ ված 
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էր տար բեր երկր նե րից եկած հրեանե րով: Նրանց տն տե սա կան ազ դե-

ցու թյու նը գնա լով աճում էր: Բա ցի դրա նից` նրանք լավ հա րա բե րու-

թյուն նե ր ունեին ֆրան սիացի նե րի հետ: Այդ մա սին նշեց Ժո զեֆ Դի չին` 

խե լա ցի մի մարդ` շի տակ հա յաց քով և հպարտ նրա նով, որ հրեա էր.

- Ձեր ոտ քը թող բա րի լի նի այս դա րա վոր սի նա գո գում` մի տա րած-

քում, որը մի ժա մա նակ պատ կա նել է Իս րայե լի թա գա վո րու թյա նը: Մեծ 

պա տե րազ մը շատ հրեանե րի է երկ րից դուրս հա նել, ով քեր, դա րեր շա-

րու նակ ապ րե լով այլ երկր նե րում, այժմ եկել են Բեյ րութ: Գու ցե մտա-

ծեք, թե խոս քը մար տա վա րա կան շարժ ման մա սին է, այ սինքն` կոնֆ-

լիկ տային վայ րե րից նրանց դուրս գա լը և Պա ղես տի նին մո տե նա լը, որը 

պետք է հրեանե րի ազ գային օջա խը դառ նա: Սա կայն նրանց, ով քեր այ-

սօր հաս տատ վում են այս տեղ` Լի բա նա նում, թերևս այս պա հին առանձ-

նա պես չի ոգ ևո րում սիոնիս տա կան կո չե րին հետ ևե լը: Ձեզ նրանց օրի-

նա կը բե րեմ, ով քեր գա լիս են Մի ջա գետ քից, Բաղ դա դից կամ այդ տա-

րա ծաշր ջա նի այլ բնա կա վայ րե րից, որ տեղ դրու թյու նը շատ ան կա յուն 

է: Այն տեղ մենք մի կո րած փոք րա մաս նու թյուն ենք մու սուլ մա նա կան 

եռա ցող օվ կիանո սում: Իս լա մը խմոր ման մեջ է, և դա է պատ ճա ռը, որ 

շա տե րը փա կում են իրենց խա նութ նե րը, իրենց ու նեց ված քը վա ճա ռում 

են այն գնով, ինչ կտան, ու գա լիս են այս տեղ` հա մոզ ված, որ Մեծ Լի բա-

նանն իրենց ըն տա նիք նե րի հա մար լա վա գույն վայ րը կլի նի: Նույն բա նը 

կա տար վում է նաև Հու նաս տա նում, որ տեղ ամե նա մեծ հրեական հա-

մայն քը Սա լո նի կում է: Սա կայն այդ հա մայն քը սահ մա նա փակ ված է, 

հեշտ չէ այն տեղ մտ նե լը, և շա տե րը նա խընտ րում են գալ այս տեղ: Մյուս 

կող մից մեզ` հրեանե րիս, ու րիշ աչ քով են նա յում այն ժա մա նա կից ի վեր, 

ինչ հայտ նի դար ձավ Բալ ֆու րի հռ չա կա գի րը: Մենք շատ վայ րե րում դա-

րեր շա րու նակ մու սուլ ման նե րի հետ ապ րել ենք որ պես եղ բայր ներ: Ու 

հան կարծ դար ձանք ժան տախ տա վոր: Չգի տենք, թե մինչև ուր կհաս-

նի այս իրա վի ճա կը, բայց մենք ար դեն կանգ նած ենք այդ խնդ րի առջև: 

Քա նի որ այս տեղ ապ րում են քրիս տո նյա ներ, տար բեր բնույ թի աղան-

դա վոր ներ և ամեն տե սակ մու սուլ ման ներ, եկող հրեանե րին վատ չեն 

ըն դու նում: Բա ցի դրա նից` մենք ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ենք ներդնում, 

հա մա գոր ծակ ցում ենք զար գաց ման ոլոր տում: Մեծ Լի բա նա նում հրա-

տա րա կում ենք հրեական եր կու թերթ` «Իս րայե լա կան աշ խարհ» («Al-

Aslam al Israili»), մյուսն էլ ֆրան սե րեն է` «Le commerce de Levant» 

(«Լևանտի առևտուր»): Մեզ մոտ Պա ղես տի նից պատ վի րակ ներ եկան, 

որ պես զի գաղ թենք այն տեղ: Սիոնիստ նե րը ցան կա նում են, որ Լևան-

տի հրեաներս հաս տատ վենք Պա ղես տի նում, որն ի վեր ջո դառ նա լու է 
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մեր ազ գային օջա խը, ինչ պես աս վում է Բալ ֆու րի հռչա կագ րում: Մեր 

ավան դույթ նե րով մենք ենք ամե նից շատ նրանց նման: Նրանց շատ է 

ան հանգս տաց նում ռուս աշ քե նազ նե րի և Թուր քիայից սե ֆարդ ինե րի 

զանգ վա ծային ներ գաղ թը: Սա կայն այս տեղ` Լի բա նա նում, մենք հան-

գե ցինք այն մտ քին, որ նախ քան լորդ Բալ ֆու րի ծն վե լը մենք դա րեր շա-

րու նակ ապ րել ենք այս տեղ: Եվ դեռ կշա րու նա կենք ապ րել:

Նյու մանն ընդ հա տեց Դի չիի մե նա խո սու թյու նը.

- Իսկ եթե որոշ ժա մա նակ ան ց Մեծ Լի բա նա նում իրա վի ճա կը բար-

դա նա, և այս տեղ նույն պես սկ սեն երկ րից դուրս հա նել հրեանե րի՞ն:

Դի չին մնաց ան դրդ վե լի.

- Մեր հոգսն Աստ ված կքա շի, այդ ժա մա նակ էլ կմ տա ծենք, թե ինչ 

անենք: Լի բա նան ցի նե րին ճա նա չե լով` հու սով եմ, որ այդ օրը չի գա, ու 

մենք կմ նանք այս տեղ:

Երբ եր կու սով քայ լում էին դե պի Լա Կոռ նիշ զբո սայ գին, Նյու մա նը, 

ով առանձ նա պես լա վա տես չէր, Թո մա սին ասաց.

- Ես հա մոզ ված չեմ, որ Լի բա նա նի հրեանե րին կհա ջող վի դա րե դար 

հաս տատ վել այս երկ րում: Սա կայն եթե դե պի Պա ղես տին ար տա գաղ-

թը շա րու նակ վի նույն թա փով, ինչ վեր ջին տա րի նե րին էր, ապա ինչ պես 

արաբ նե րի, այն պես էլ հրեանե րի միջև մի ահ ռե լի ան դունդ կբաց վի, որն 

ան հնա րին կլի նի փա կել: Ի վեր ջո, Դի չին ու մյուս նե րը ստիպ ված կլի նեն 

գնալ Ավե տյաց եր կիր: Իրենց լի բա նան ցի հա մա րող նե րը մեծ մա սամբ 

արաբ ներ են ու թեև գոհ են հրեական ներ գաղ թից, ին չը բարձ րաց նում 

է Լի բա նա նի հե ղի նա կու թյունն ու կշի ռը, սա կայն երբ որոշ ժա մա նակ 

ան ցնի, կու զե նան, որ հրեանե րը հե ռա նան: Ծանր է այս մա սին խո սե-

լը, բայց դա այդ պես է: Եթե դու հարց նես այս մա րոն նե րին (Նյու մա նը 

մատ նա ցույց արեց խա նու թի մոտ խմբ ված նե րին), ապա քեզ կա սեն, 

որ հրեանե րի գա լուն դեմ չեն: Ան շուշտ, վեր ջի վեր ջո նրանց լուրջ մտա-

հո գու թյան թեման մու սուլ ման ներն են: Պետք է, որ թուր քե րի հե ռա նա-

լը հա ներ լար վա ծու թյու նը, սա կայն այդ պես չե ղավ: Դա մաս կո սում և 

Հա լե պում արաբ ազ գայ նա մոլ նե րը մշ տա կան գլ խա ցա վանք կդառ նան 

ֆրան սիացի նե րի հա մար, որոնց կար ծի քով` արաբ նե րը շնոր հա կա լու-

թյուն են հայտ նե լու առա ջա դի մու թյան ու ազա տու թյան կո չե րի հա մար: 

Գու ցե դա տե ղի ու նե նա այս տեղ` Մեծ Լի բա նա նում, բայց` ոչ բո լոր նա-

հանգ նե րում, իսկ Սի րիայում դա բա ցառ ված է:

Նյու մա նը, հա մառ ջան քեր թա փե լով, Թո մա սին հա մո զեց, որ միասին 

գնան Մի ջա գետք, որ տեղ Նյու մա նը պետք է կա պեր հաս տա տեր Քար-
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բա լա, Նա յաֆ և ալ-Կա զի մայն քա ղաք նե րի շեյ խե րի հետ:

Օս ման նե րը տա րա ծաշր ջա նում ստեղ ծել էին կլիեն տե լիզ մի65 և կա-

շա ռա կե րու թյան փթ թուն ցանց: Ֆայ սա լի հա շե մի թա կան նոր դի նաս-

տիան չու ներ ո՛չ ֆի նան սա կան և ո՛չ էլ ռազ մա կան մի ջոց ներ, որոն ցից 

թուր քերն այն տեղ զուրկ չէին եղել: Մեծ Բրի տա նիան տն տե սա կան ու 

ռազ մա կան լուրջ ջան քեր էր գոր ծադ րում, որ պես զի կան խեր այդ երկ րի` 

կրետ նե րի բույ նի վե րած վե լը: 

Թո մասն ըն դու նեց առաջարկը: Պետք է գնային ռազ մա կան նո-

րա գույն՝ կրկ նաթև ինք նա թի ռով, որը կա րող էր փո խադ րել մինչև վեց 

ուղևոր: Թո մա սը հի շեց Պա ղես տի նի ռազ մար շա վի ժա մա նակ իր կա-

տա րած թռիչքն ու թոթ վեց ու սե րը: Այլևս ոչ մի բա նից չէր վա խե նում: 

Նյու մա նը նույն պես ինք նա թի ռով թռ չե լու փորձ ու ներ: Բա ցի դրա նից` 

ու զում էր ամեն նոր բան փոր ձել:

Նրանք թռան Հայ ֆայից ոչ հե ռու գտն վող բրի տա նա կան ռազ մա-

կա յա նից: Թռ չե լու էին ավե լի քան հինգ հա րյուր մղոն, և օդա չուն` լեյ-

տե նանտ Մար տին Վո հը, նրանց հայտ նեց, որ այդ կար գի ինք նա թի ռի 

հա մար դա գրե թե առա վե լա գույն հե ռա վո րու թյունն է: Նրանց վայ րէջ քի 

հա մար միակ հար մար վայ րը Քար բա լայի շր ջա կայ քում էր: Անա պա տի 

վրայով թռան հա մա րյա յոթ ժամ, մինչև որ օդա չուն ցույց տվեց վա ռե-

լի քի պա շա րի ցու ցի չը և զգու շաց րեց, որ պատ րաստ վեն վայ րէջ քի: Մա-

ռախ լա սույզ մի ամպ շփո թեց նում ու թույլ չէր տա լիս եր կին քը տար բե րել 

գետ նից: Թո մա սը նայեց Նյու մա նի դեմ քին, ով պա տու հա նից հիանում 

էր քար քա րոտ լեռ նե րով, որոնք վե րած վում էին ոս կե գույն ավա զաբ լուր-

նե րի: Վեր ևից ժայ ռերն ասես ծփում էին անա պա տի անի րա կան փո շու 

մշու շում:

Նրանք չէին նա խա տե սել, որ այդ տեղ վայ րէջք կկա տա րեն, սա կայն 

օդա չուն, ով շատ վճ ռա կան ան ձնա վո րու թյուն էր, սկ սեց իջ նել՝ ավե լի 

հար մար վայր փնտ րե լով: Տագ նա պին չտր վե լով` նա լոն դո նյան նա վա-

հանգս տային ան գլե րե նին հա տուկ փակ շեշ տով ուղ ևոր նե րին խնդ րեց 

ամ րաց նել ամ րա գո տի նե րը:

Վայ րէջքն այն քան էլ վատ չէր, սա կայն վեր ջին պա հին ինք նա թի-

ռը թեք վեց` ձախ թևը հա մա րյա քսե լով գետ նին: Կոտր վել էր վայ րէջ քի 

անիվ նե րից մե կը: Վեր ջա պես ինք նա թի ռը կանգ առավ, և լեյ տե նանտ 

Վոհն աճա պա րան քով ասաց. «Հա սանք, Աստ ված մեծ է»: Ավ գուս տու-

սը ծու լո րեն ժպ տաց և գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց: Ավիացիան 

65 Այն երևույթը, երբ աջակցում են անհատներին, քաղաքական կուսակցություններին և 
կազմակերպություններին՝ փոխադարձ աջակցություն ստանալու նպատակով:
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առա ջա դի մե լու հա մար դեռ շատ անե լիք ներ ու ներ, այ դու հան դերձ 

վերևից նշ մար ված ուղ տե րի քա րա վա նով այդ պի սի ուղ ևո րու թյու նը շա-

բաթ ներ էր տևե լու:

Երբ դուրս եկան ինք նա թի ռից, կանգ նե ցին տա փա րակ, քար քա րոտ 

տա րա ծու թյան մեջ: Ըստ օդա չու ի` գտն վում էին Բիր Զաիբ կոչ ված տե-

ղան քում՝ Քար բա լայից քսան կամ երե սուն մղոն դե պի հյու սիս: Օդա չուն 

ասաց, որ հար կա վոր է փո խել անի վը. իհար կե, խն դիր չկար, քա նի որ 

պա հես տային եր կու անիվ ու ներ: Այն, ինչ տե ղի ու նե ցավ, նրա վրա բա-

ցա սա կան ազ դե ցու թյուն չէր թո ղել: Չէ՞ որ ինք նա թի ռը կա րող էր ջար-

դուփ շուր լի նել վիթ խա րի անա պա տի որ ևէ ան հա սա նե լի հատ վա ծում: 

Պետք է գոհ մնային ճա կա տագ րից:

Մեկ ժամ ան ց սկ սե ցին այդտեղ հաս նել բեդ վին ներ` ոտ քով, ուղ տով, 

ձիով. մար դիկ, որ հայտ նի չէր, թե որ տե ղից հայտնվեցին: Նրան ցից 

ոչ ոք չմո տե ցավ ան գլիացի նե րին: Այ նու հետև, երբ արևն ար դեն մայր 

էր մտ նում, եկան մի քա նի շեյ խեր: Նյու մա նը հա ջո ղաց րել էր փոք րիկ 

սպիր տայ րո ցի վրա թեյ պատ րաս տել: Ինչ -որ տե ղից նա հա նեց մի քա-

նի արծ նա պատ թի թե ղյա ըմ պա նակ ներ և առանց հա պա ղե լու՝ ձեռ քով 

հրա վի րե լու նշան արեց եր կու շեյ խե րի, ով քեր, մարդ կանց մոտ կանգ-

նած, լուռ նա յում էին:

Նյու մա նը նրանց դի մեց արա բե րեն.

- Աստ ված ողոր մած է ու մեզ թույլ տվեց վայ րէջք կա տա րել: Վա-

ղը կփո խենք այդ անի վը, և եթե մեզ օգ նեն ձեր մար դիկ, քա րե րից կա-

զա տենք այս բաց տա րած քը, որ պես զի այս տե ղից ինք նա թիռն ավե լի 

ապա հով օդ բարձ րա նա: Հի մա մենք ձեզ ող ջու նում ենք և ցան կա նում, 

որ մեզ հետ մի բա ժակ թեյ խմեք: Գա լիս ենք Հայ ֆայից, որը Պա ղես տի-

նում է՝ ծո վի ափին, այս առա վոտ ենք դուրս եկել: 

Նյու մա նի խոս քե րը մեծ տպա վո րու թյուն թո ղե ցին շեյ խե րի վրա: Մի 

քա նի սը մո տե ցան ու ձեռ քե րը հպե ցին ինք նա թի ռին: 

Չնա խա տես ված վայ րէջ քի վայ րը հե ռու չէր այն քա ղա քից, ուր 

ուղևոր վում էին: Մար դիկ իրար լուր էին տա լիս, որ այդ վայ րում, որը սև 

երկ նա քա րի պես մեծ քար լի նե լու պատ ճա ռով հայտ նի էր որ պես Լուս-

նային ժայ ռակ տոր, ան գլիացի ներ են հա սել: 

Շեյ խերն իրենց մարդ կանց ու ղար կե ցին գոր ծիք նե րի հետ ևից, որ-

պես զի վայ րէջ քի վայ րում՝ այդ հարթ, բայց քա րե ղեն տա րած քի վրա 

ճամ բար խփեն: Մի քա նի խա րույկ ներ վա ռե ցին ու դրանց շի կա ցած 

ածուխ նե րի վրա մի եր կու ուլ խո րո վե ցին՝ ի նշան բա րի գա լուս տի: Նյու-
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մա նը նրանց պատ մում էր վեր ջին նո րու թյուն նե րը: Շեյ խե րը կես գի շե րին 

գնա ցին իրենց վրան նե րը: Պայ մա նա վոր վե ցին, որ կհան դի պեն հա ջորդ 

օրը` իրիկ նա մու տին, որ պես զի հենց այդ տեղ տե ղի ու նե նա նա հան գի 

եր ևե լի մարդ կանց հա վա քը: 

- Կար ծում եմ, որ այս մար դիկ այն քան էլ գոհ չեն հա շե միթ թա գա-

վո րից,- սկ սեց խո սել Նյու մա նը,- նրանք կգե րա դա սեին ընտ րել իրենց 

առաջ նորդ նե րից մե կին, այլ ոչ թե մեր կող մից պար տադր ված մի 

միապե տի: Ճիշտ է, նախ քան թա գադ րու մը՝ 1921 թվա կա նին, լրա ցու-

ցիչ խորհրդակ ցու թյուն ան ցկաց րինք, սա կայն ինչ -որ մե կը թվե րի տե-

ղե րը փո խել էր, և հաս կա նա լի չէր, թե ին չու տե ղաբ նակ նե րի մեծ մա-

սը հրա ժար վում էր նրան թա գա վոր ճա նա չե լուց: Այս եր կի րը` Իրա քը, 

որ վերս տին կրում է իր հին անու նը, Սի րիայի լրիվ հա կա պատ կերն է: 

Պատ մա կա նո րեն պայ քար է գնում Դա մաս կոս և Բաղ դադ քա ղաք նե րի` 

օմայան նե րի ու աբբասյանների միջև:  Այն փաս տը, որ ֆրան սիացի նե-

րը Դա մաս կո սում Ֆայ սա լին գա հըն կեց արե ցին, վնա սեց Բաղ դա դում 

նրա թա գա վոր կարգ վե լու նկր տում նե րին: Նրանց շր ջա նում շշուկ ներ 

են պտտ վում, որ ան հա վատ նե րից փա խած մի թա գա վո րի որ պես մր ցա-

նակ տր վել է մի գահ, որն իրաք ցի նե րի հա մար շատ ավե լի ար ժե քա վոր 

է, քան Դա մաս կո սի գա հը: Աբբասյանների և օմայան նե րի միջև շա րու-

նակ վում է հա կա մար տու թյու նը, իսկ մենք մի մար դու կր կին կա պում ենք 

նրանց գլ խին՝ բազ մեց նե լով մեկ մի գա հին, մեկ՝ մյու սին: Դա նրանց հա-

մար նվաս տա ցու ցիչ է, ու թեև առե րես մեզ ըն դու նում են որ պես բա րե-

կա մի, սա կայն նրանց սր տի խոր քում մենք տեղ չու նենք: Նրանք՝ բո լորն 

էլ, ինչ պես հա մոզ վե ցիր, սու ննի ներ են, իսկ շիանե րը Քար բա լայի իրենց 

բա րե պաշտ նե րի` Նա յա ֆի և ալ-Կա զի մայ նի ազ դե ցու թյամբ ավե լի ար-

մա տա կան են: Եկել ենք իրա կա նու թյու նը շո շա փե լու, և տես նում եմ, որ 

հա շե միթ ներն այս տեղ ապա գա չու նեն, առա վել ևս մենք` բրի տա նա ցի-

ներս: 

Թո մա սը նույն կար ծի քին էր, թեև չէր հա մար ձակ վում իր բա րե կա մի 

պես կտ րուկ լի նել: Վրան մտ նե լուն պես ըն կավ իր ներք նա կին ու ան մի-

ջա պես քնեց:

Նա արթ նա ցավ խո սակ ցու թյան ձայ նե րից ու աղ մու կից: Գլու խը 

դուրս հա նեց վրա նից և տե սավ, որ մի հոծ բազ մու թյուն շր ջա պա տել 

է ինք նա թի ռը: Շա րու նա կում էին գալ հա րյու րա վոր արաբ ներ՝ ոտ քով, 

ավա նա կին, ձիուն կամ ուղ տին հե ծած: Շա տերն իրենց վրան ներն էին 

խփել ու փոք րիկ խա րույկ ներ էին վա ռում՝ թեյ պատ րաս տե լու հա մար, 

ոմանք էլ զրու ցում էին ազ գա կան նե րի կամ ծա նոթ նե րի հետ: 
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Նկա տե լով Թո մա սին՝ Նյու մա նը ժպ տաց.

- Տես նո՞ւմ ես՝ ինչ է կա տար վում: Իս կա կան ուխ տագ նա ցու թյուն է, և 

դա այն դեպ քում, որ մենք գաղտ նի ենք եկել: Փա՜ռք քեզ, Աստ վա՛ծ: Եթե 

հայտ նած լի նեինք մեր գա լու մա սին, բո լո րը կգային: Հի մա մենք կփո-

խենք ինք նա թի ռի անի վը ու այս երե կո որ պես հրա վիր ված ներ կմաս-

նակ ցենք Քար բա լայի տա րա ծաշր ջա նի եր ևե լի նե րի հա վա քին: 

Անի վի նո րո գու մը շատ ավե լի ժա մա նակ պա հան ջեց, քան սկզ բում 

կար ծում էին: Մի քա նի կա մա վոր նե րի ջան քե րի շնոր հիվ հա ջող վեց 

բարձ րաց նել ինք նա թիռն ու տա կը մի մեծ քար դնել, որ չշարժ վի: Ապա 

մեծ դժ վա րու թյամբ հա նե ցին կոտր ված անիվն ու փո խա րի նե ցին նո րով: 

Չնա յած շատ եռանդ վատ նե ցին, բայց ամ բող ջո վին չէր կար գա վոր վում: 

Այ դու հան դերձ, լեյ տե նանտ Վո հի կար ծի քով՝ դա բա վա րար էր թռ չե լու 

հա մար:

Քա րե րից մաք րել տվե ցին չորս հա րյուր յարդ տա րածք, ին չը նվա-

զա գույնն էր հա րավ -ա րև մուտ քից փչող թեթև զե փյու ռի պա րա գա յում 

թռիչք իրա կա նաց նե լու հա մար: Բո լո րը սկ սե ցին ոգ ևո րու թյամբ օգ նել, 

երբ հաս կա ցան, թե ինչ է իրեն ցից պա հանջ վում: Թռիչ քու ղու հա մար 

պատ րաստ վեց ոչ շատ հարթ մա կե րես, սա կայն, լավ, թե վատ, այն 

պի տա նի էր թռիչ քի հա մար: Մնում էր միայն, որ տեղ հաս ներ Բաղ դա-

դից վա ռե լա նյութ բե րող քա րա վա նը, ինչ պես որ պայ մա նա վոր վել էին 

Գլխա վոր շտա բի հետ: 

Նրանց հրա վի րե ցին մի ան վեր ջա նա լի ճաշ կե րույ թի, որը կազ մա-

կեր պել էին տե ղի բնիկ նե րը: Ստիպ ված էին համ տե սել իրենց առա-

ջարկ ված բո լոր ու տեստ նե րից, որոն ցից ամե նա հա մեղ նե րը, ըստ արաբ-

նե րի, ու լե րի աչ քերն էին, լե զուն և ու ղե ղը:

Այդ տա փա րա կի մի մա սը զբա ղեց րել էին սուն նի նե րը, իսկ մյուս մա-

սը` շիանե րը: Չէին խառն վում իրար հետ, ասես գո յու թյուն ու ներ հա մա-

կե ցու թյան լուռ հա մա ձայ նու թյուն, որը եր կուս տեք առեր ևույթ հար գում 

էին: 

Թո մասն ու ներ հա ման ման մթ նո լոր տում գտն վե լու փորձ, սա կայն 

այդ մար դիկ ավե լի պար զու նակ էին, քան սի րիացի նե րը, թեև անա պա-

տով գնա ցող -ե կող քա րա վան նե րի շնոր հիվ մշ տա կան շփում կար եր կու 

երկր նե րի միջև: Օս մա նյան մշա կույ թը Դա մաս կո սում և Հա լե պում կրե-

լով Եվ րո պայի խորն ազ դե ցու թյու նը` իր հետ ևից թո ղել էր կիրթ և եվ րո-

պա կա նա ցած արաբ նե րի, ով քեր, ինչ պես նկա տել էին ֆրան սիացի նե րը, 

քա ղա քա կա նա պես շատ պատ րաստ ված էին և ամեն ևին ոչ հնա զանդ: 
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Իրա քում ընդ հա կա ռակն էր, թեև մայ րա քա ղա քում` Բաղ դա դում, Ֆայ-

սա լի դեմ ձևա վոր ված ընդ դի մու թյունն ընդ հա նուր գծեր ու ներ: Բնակ չու-

թյունն էլ, մա նա վանդ՝ գյու ղե րում, շատ հե տամ նաց էր ու պահ պա նում 

էր տոհ մա կան դա րա վոր ավան դույթ նե րը:

Ընտ րյալ նե րի հա վա քում ըն դա մե նը մի բան պար զե ցին, որ բնակ-

չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը դեմ է նոր թա գա վո րին, բրի տա նա ցի նե րին, 

ինչ պես նաև մի մա սը դեմ էր մյու սին: Ընդ որում՝ ներ քին խմո րում ներ 

կային ոչ միայն շիանե րի և սուն նի նե րի, այլև իրենց իսկ խմ բա վո րում նե-

րի միջև: Նյու մանն ասաց, որ ստեղծ վել է նա խա հե ղա փո խա կան մթ նո-

լորտ, և շատ ժա մա նակ չի մնա ցել արյուն հե ղե լուն.

- Նրանք չա փա զանց հուզ ված են և ար մա տա կա նո րեն տրա-

մադրված: Իմ տպա վո րու թյունն այն է, որ ալ -Աֆ ղա նիի և մյուս առաջ-

նորդ նե րի հե ղա փո խա կան տե սու թյուն նե րը սն վում են իրենց հի նա վուրց 

մշա կույ թից: Մեր եր կի րը նույն պես, հնա րա վո րինս աջակ ցե լով սուն նի-

նե րին, քայ քա յում է բնա կա նոն հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Մենք նպաս-

տե ցինք նոր ար քային շր ջա պա տող օլի գար խիայի66 և նրանց ատող, 

բայց և կա րիքն ու նե ցող շեյ խե րի միջև կլիեն տե լիզ մի ի հայտ գա լուն: 

Այս իրա վի ճա կը, իմ կար ծի քով, ան կա յուն է: Աստ ված ողոր մած է, բայց 

այս տեղ հար կա վոր է հա վե լյալ ջան քեր գոր ծադ րել:

Նրանք թռան հա ջորդ օրը՝ առա վո տյան: Այդ ըն թաց քում գրե թե բո-

լոր արաբ նե րը գնա ցել էին` ան նշան հետ քեր թող նե լով հան պատ րաս-

տից սարք ված մեծ ճամ բա րից: Լեյ տե նանտ Վո հը դժո խային աղ մու կով 

վեր բարձ րա ցավ և աղո թեց, որ ամեն ինչ բա րե հա ջող ան ցնի.

- Տես նենք, թե արդյոք տուն կհաս նենք:

Թո մա սը զն նեց Ավ գուս տուս Նյու մա նի կի սա դե մը, ով, իր կող քին 

նստած, աչ քե րը փակ երա նա վետ ժպ տում էր: Ամեն ինչ գր ված էր ի վե-

րուստ, հետ ևա բար ան հանգս տա նա լու կա րիք չկար: Թո մա սը նայեց 

օդա նա վի պա տու հա նից ու տե սավ, թե ինչ պես է արե գա կը դուրս գա լիս 

հո րի զո նից, որ տեղ գե տը միահյուս վում էր ճա հիճ նե րին: Չկա րո ղա ցավ 

իրե նից վա նել այն միտ քը, որ գե տե րի միջև ըն կած տա րած քում` Մի ջա-

գետ քում, երբ ևէ հյու րըն կալ վել է դրախ տը:

66 Արիստոկրատական շահագործողական փոքրամասնության իշխանություն:
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34. ԴԱ ՄԱՍ ԿՈ ՍԻ ՌՄ ԲԱ ԿՈ ԾՈՒ ՄԸ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1925թ.

Սա րան ժպ տա լով իջավ շո գե նա վից, որը տար վա սկզ բին նրան բե-

րել էր Անգ լիայից: Էթե լը, որ դառ նում էր մի չք նաղ դե ռա տի կին, մնա-

ցել էր Անգ լիայում: Թվում էր, թե նա ինչ քան ասես կմ նար Բեյ րու թում` 

առանց Լոն դոն վե րա դառ նա լու մտադ րու թյան, որ տեղ մեծ էր օդի աղ-

տոտ վա ծու թյու նը, ան ձրև ներ էին, գորշ օրեր: Էթե լը նույն պես կա րո տում 

էր Լևան տը, նրա կլի ման… Նա ու զում էր վե րա դառ նալ ամ ռա նը` արևոտ 

եղա նա կին, երբ Մի ջերկ րա կան ծո վը կա պույ տին էր տա լիս: 

Թո մա սը եր բեմն Սա րային ըն կե րակ ցում էր գնում ներ կա տա րե լու 

ըն թաց քում, իսկ երե կո յան միասին եր կար զբոս նում էին: Բեյ րութն այլևս 

գյու ղա քա ղաք չէր: Օրե ցօր դառ նում էր մի աշ խույժ քա ղաք այն պի սի 

նա վա հանգս տով, որ տեղ խա րիսխ էին գցում ծո վային խո շոր ըն կե րու-

թյուն նե րի մեծ շո գե նա վե րը: Իհար կե, բա վա կան էր հե ռա նալ քա ղա քի 

կենտ րո նից, և ի հայտ էին գա լիս ավան դա կան մշա կույ թի նշան նե րը: 

Նույ նիսկ ուղ տե րի եր կար քա րա վան ներն առաջ վա պես մտ նում էին 

մինչև իսկ նա վա հանգս տի վիթ խա րի պա հեստ նե րը: Ոմանք ասում էին, 

որ դրա վեր ջը եր բեք չէր գա, քա նի որ անա պա տը կտ րել ա նց նե լը բեռ-

նա տար նե րի հա մար լուրջ խն դիր էր. հա ճախ ծակ վում էին ան վա դո ղե-

րը, ավա զային փո թոր կի ժա մա նակ գրե թե ան կա րե լի էր առաջ շարժ վե-

լը, եր կար ճա նա պարհ նե րի վրա չկային վա ռե լա նյու թի լից քա վոր ման ու 

պա հես տա մա սե րի վա ճառ քի կե տեր: Ահա թե ին չու առևտ րա կան նե րը 

շա րու նա կում էին վս տա հել ավան դա կան մի ջո ցին` քա րա վան ին, որին 

ոչինչ չէր կա րող փո խա րի նել, թեև ֆրան սիացի նե րը ներ մու ծել էին «Ռե-

նո», «Սիտ րոեն» և «Պա նար» մակ նի շի շատ փո խադ րա մի ջոց ներ: Բեյ-

րու թում նաև կա ռու ցում էին խմե լու ջրի հա մա կարգ և ան ցկաց նում էին 

հե ռա խո սային նոր ցանց, որը միանա լու էր Տրի պո լիին, իսկ այն տե ղից` 

Լա թա քիային ու Հա լե պին: Այդ ամենն առա ջըն թաց էր, ու ոչ ոք չէր կա-

րող այն կա սեց նել:

1925 թվա կա նի սկզբ նե րին գե նե րալ Սե ռայը եկավ փո խա րի նե լու գե-

նե րալ Վեյ գա նին, ով իր ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա-

տա րել էր` որ ևէ աչ քի ընկ նող բան չա նե լով: Սե ռայն ան մի ջա պես Վան-

դեր բե րգին փո խեց իր վս տա հե լի մար դով` Գլ խա վոր շտա բի գե նե րալ նե-

րից մե կով, ում կո չում էին Վեր շեր դը Ռե ֆի: Այդ ամե նին հա ջոր դեց կազ-

մա կերպ ված ըն դու նե լու թյու նը, որի ըն թաց քում Թո մաս և Սա րա Հար-
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դինգ նե րն առիթ ու նե ցան ող ջու նե լու լի բա նա նյան բարձ րաշ խար հիկ 

հա սա րա կու թյան ան դամ նե րին: Կի սա ձայն ար ված մեկ նա բա նու թյուն-

ներն այն քան էլ նպաս տա վոր չէին ֆրան սիական ման դա տի հա մար: 

Ամե նա հա մար ձակ ներն ակ նար կում էին Դա մաս կո սում և առ հա սա րակ 

Սի րիայի հա րա վում տի րող ան կա յուն վի ճա կի մա սին: Ֆրան սիացի կա-

ռա վա րիչ նե րի դեմ առ ճա կատ ման էին դուրս գա լիս ոչ միայն դրուզ նե-

րը, այլև արաբ ազ գայ նա մոլ նե րը, ով քեր վեր ջին շրջանում անե լա նե լի 

մթ նո լորտ էին ստեղ ծել: Այդ պատ ճա ռով ֆրան սիական զոր քերն այդ 

օրե րին Բեյ րու թի նա վա հան գիստ էին բե րում զին վո րա կան բեռ նա տար-

ներ, հրա սայ լեր և ծանր հրե տա նի: Բո լո րը մտա բե րում էին Մեյ սա լու նի 

ճա կա տա մար տը, որն ի չիք դարձ րեց արա բա կան թա գա վո րու թյուն ու-

նե նա լու բո լոր հույ սե րը: Թա գա վո րու թյուն, որը պետք է Թուր քիայի հետ 

սահ մա նից ձգ վեր մինչև Աքա բա: Թե ինչ տե ղի կու նե նար ապա գա յում, 

միայն Աստ ծուն էր հայտ նի, չնա յած մի բան ակն հայտ էր. Պա ղես տի-

նում սիոնիստ վե րաբ նա կիչ նե րը գի շեր-ցե րեկ աշ խա տում էին մր ջյուն-

նե րի պես: Ար տա սո վոր արա գու թյամբ փայ տե ցան կա պատ ներ, դի տա-

կե տե րով աշ տա րակ ներ էին կա ռու ցում, լից քա վո րում էին հրա ցան ներն 

ու կրա կում նրանց վրա, ով քեր մո տե նում էին առանց թույլտ վու թյան: 

Ստեղծ ված իրա վի ճա կի հա մար արաբ նե րը մե ղադ րում էին բրի տա նա-

կան ոս տի կա նու թյա նը, որը հրեանե րին այդ պի սի իրա վունք ներ էր տվել: 

Սա կայն այդ ամե նը տե ղա վոր վում էր Ազ գե րի լի գայի կող մից Մեծ Բրի-

տա նիային տր ված ման դա տի շր ջա նա կում, որով այդ եր կի րը ստանձ-

նել էր Բալ ֆու րի հռ չա կագ րի կա տար ման պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Առկա իրա վի ճա կից զայ րա ցած` արաբ նե րը չէին ըն դու նում այդ 

ման դա տը, և Պա ղես տի նի քա ղաք նե րի պա տե րին ի հայտ եկան բազ-

մա թիվ թռու ցիկ ներ, որոնք բրի տա նա ցի նե րին մե ղադ րում էին դա վա ճա-

նու թյան հա մար, իսկ պատ վար ժան Բալ ֆու րին բնո րո շում էին որ պես 

գող ու ավա զակ: Անգ լիական ոս տի կա նու թյան կող մից այդ թռու ցիկ ներն 

ան մի ջա պես հան վե ցին: 

Մեծ Լի բա նա նում էլ խն դիր ներն այլ բնույթ ու նեին: Այդ տեղ հայե-

րի հաս տատ վե լը մեծ չա փե րի էր հաս նում: Մա րոն նե րի` նրանց հան-

դեպ ու նե ցած հա մակ րան քը որոշ չա փով նվա զել էր, ին չի պատ ճառ նե-

րը ձգվում էին դե պի պատ րիար քա րան: Վա տի կա նը չպետք է այդ քան 

մե ծա հո գու թյուն ցու ցա բե րեր այ լա դա վան` առա քե լա կան հայե րի հան-

դեպ, թեև նրան ցից ոմանք դար ձել էին կա թո լիկ: 

Դրուզ նե րը շա րու նա կում էին ապ րել իրենց քար քա րոտ լեռ նե րում` 



432–      –

Մեծ Լի բա նա նի` ի սկզ բա նե իրենց ապ րած վայ րե րում: Ոչինչ չէին ու-

զում լսել ֆրան սիական ման դա տի մա սին: Այդ առն չու թյամբ Թո մաս 

Հար դին գը մի քա նի լար ված հան դի պում ներ ու նե ցավ, որոնց ըն թաց-

քում ֆրան սիացի նոր նա հան գա պե տը Մեծ Բրի տա նիային շա րու նակ 

մե ղադ րում էր դրուզ նե րին խռո վու թյան և ան կար գու թյուն նե րի դր դե լու 

հա մար:

Թո մա սը գի տեր, որ այդ մե ղադ րանք ներն ան հիմն են, թեև մյուս կող-

մից չէր կա րող ժխ տել դրուզ առաջ նորդ նե րի և բրի տա նա ցի նե րի միջև 

գո յու թյուն ու նե ցող բա րե կա մա կան կա պը: Նյու մա նը նրան հա վաս-

տիաց րեց, որ Ֆրան սիայի հետ թշ նա մա նա լու ոչ մի շահ չու նեն. «Մենք 

մի մյանց կա րիքն ու նենք, իսկ ապա գա յում` շատ ավե լի»: Այդ մտ քից 

տա րա կու սած` Թո մասն իր բա րե կա մին հարց րեց, թե կա արդյոք մի 

բան, որից ինքն ան տե ղյակ է: «Ո՛չ: Ոչ մի հս տակ բան,- պա տաս խա-

նեց Նյու մա նը,- միայն այն կան խազ գա ցու մը, որ բո լո րի հա մար վրա 

են հաս նում դժ վա րին ժա մա նակ ներ»: Հա մաշ խար հային պա տե րազմն 

ավարտ վեց ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ դեմ էին պա տե րազ մին, այլ որով-

հետև բո լորն էլ ու ժաս պառ էին եղել: Թո մա սը գի տեր արդյոք, թե ինչ է 

տե ղի ու նե նում Գեր մա նիայում: Վեր սա լի պայ մա նա գի րը ոչ այլ ինչ էր, 

եթե ոչ մի թղ թի կտոր, ու գեր մա նա ցի նե րը վե րա դառ նում էին իրենց սև 

գոր ծին` վե րա զին վե լով, կր կին բա նակ ստեղ ծե լով... Ֆրան սիան ու Անգ-

լիան դե պի այլ կողմ էին նա յում: 

Սե ռայը Թո մաս Հար դին գին հան դիպ ման հրա վի րեց: Նրան բա վա-

կա նին սառն ըն դու նեց, սա կայն հյու րա սի րեց հրա շա լի թեյով: Լի նե լով 

հան րա պե տա կան ու ագ նոս տիկ` նա սխալ էր հա մա րում կրո նա կան 

դա վա նանք նե րին այդ քան մեծ տեղ տա լը. ավե լի քիչ կրոն և ավե լի շատ 

քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյուն, ավե լի շատ` հան րա պե տա կան 

գա ղա փա րակ ցու թյուն:

Ֆրան սիացի նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում ցան կա նում էին Մեծ Լի բա-

նա նը դարձ նել Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյուն: Դա ամեն ևին էլ նո րու-

թյուն չէր, ոչ էլ` Սե ռայի գլ խում փայ լա տա կած գա ղա փար, այլ երևույթ-

նե րի բնա կա նոն բա րեշրջ ման ար դյունք: Այդ գա ղա փա րի հրահրո ղը 

Ֆրան սիայի Հան րա պե տու թյան նա խա գահն էր: Այն տեղ` Սի րիայում 

և Լի բա նա նում, ստեղծ վել էին նպաս տա վոր պայ ման ներ, որ պես զի 

առանց պատ մա կան բե ռի կյան քի կոչ վեր նոր հա սա րա կար գը: Այդ մա-

սին Սե ռայը խո սել էր արաբ առաջ նորդ նե րից մի քա նի սի հետ, ու բո լորն 

էլ հա մա ձայ նել էին, որ նոր խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր նե րի ընտ րու-

թյուն ներն ան ցկաց վեն դա վա նան քից ան կախ: Սա կայն Սե ռայի հա մար 
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շատ կաս կա ծե լի էր այն, թե արդյոք արաբ նե րը ճիշտ են ըն կա լում «ժո-

ղովր դա վա րու թյուն» հաս կա ցու թյու նը:

- Իսկ մա րոն նե՞ րը… Այդ մա սին Դուք խո սե՞լ եք քրիս տո նյա մա րոն-

նե րի հետ,- Թո մաս Հար դին գին հե տաքրք րում էր մյուս կող մի դիր քո րո-

շու մը: 

- Ա՜հ, այո՛, մա րոն նե րը: Դե՛ ինչ, այդ առ թիվ մեծ ոգ ևո րու թյուն չար-

տա հայ տե ցին: Սա կայն դա պետք է ար վի ու լի նե լու է ան շր ջե լի: Իհար-

կե, մա րոն նե րի պատ րիար քը հա մա միտ չէ դա վա նան քից ան կախ ընտ-

րու թյուն նե րին,- ասաց Սե ռայը՝ հա վե լե լով, որ իր հա մար միև նույնն է, և 

չի պատ րաստ վում խո նարհ վել Մեծ Լի բա նա նի բազ մա թիվ դա վա նանք-

նե րի ու եկե ղե ցի նե րից մե կի ներ կա յա ցուց չի առջև: Դա էր պա կաս: Ամեն 

դեպ քում հետ ևե լով Սոկ րա տե սին` պե տու թյան իս կա կան ղե կա վար նե րը 

պետք է լի նեն փի լի սո փա ներ, բայց՝ ոչ եր բեք հոգ ևո րա կան ներ: 

Թո մա սը նրան ակ նար կեց, որ իր ծրա գի րը ներ կա յաց նե լու հա մար 

կա րող է հրա վի րել մա րոն պատ րիար քին և մյուս առաջ նորդ նե րին:

- Ո՛չ,- ասաց Սե ռայը՝ գլու խը շար ժե լով,- երբ ժա մա նա կը գա: Հի մա 

դեռ չի հա սել:

Գա րունն ան ցավ ան հան գիստ, Սի րիայի որոշ վայ րե րում՝ ցն ցում նե-

րով, որոնք վա ռո դի հո տի պես կա րող էին տա րած վել: Ինչ վե րա բե րում 

էր դրուզ նե րին, ապա նրանք հեշ տո րեն փոխ զիջ ման գնա ցող նե րից չէին, 

իսկ դրուզական Ջե բելը լար ված էր պա հում ֆրան սիական բա նա կին: 

Գն դա պե տը` զոր քե րի հրա մա նա տա րը, ասաց, որ իրեն այն քան էլ դուր 

չի գա լիս բռն կում ներ հանգց նո ղի իր դե րը. «Ես զին վո րա կան եմ, ոչ թե 

հր շեջ»: 

Հու լի սին՝ մի երե կո, երբ լեռ նե րում շոգն ան գութ էր ու հեղ ձու ցիչ, պայ-

թու ցիկ նյու թե րի «պա հեստն» ի վեր ջո պայ թեց: Օրեր առաջ Թո մա սը 

հնա րա վոր ընդ հար ման շուրջ խո սել էր դրուզ առաջ նորդ նե րից մե կի` 

Ջե մայել Ջումբ լա թի հետ, ով ասել էր. «Դ րուզ նե րը եր բեք չեն հանձն վի, 

կնա խընտ րեն մեռ նել մար տի դաշ տում»:

Իրոք այդ պես էր: Նրանք կա մա կոր ժո ղովր դի համ բավ ու նեին: Եթե 

մի բան մտց նեին գլուխ նե րը, ապա դրա նից ազատ վե լու ոչ մի հնար 

չկար:

Հե տո դրուզ նե րին միացան ալա վի նե րը: Այդ ժա մա նակ Թո մա սին 

դի մե ցին մի տա րօ րի նակ խնդ րան քով. նրանք ցան կա նում էին, որ Մեծ 

Բրի տա նիան իրենց զենք մա տա կա րա րեր: Խնդ րան քը կտ րուկ մերժ-

վեց: Ֆրան սիան իր յու րօ րի նակ բնույթն ու ներ, սա կայն, ի վեր ջո, այն 
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մնում էր որ պես Մեծ Բրի տա նիայի լա վա գույն դաշ նա կի ցը: Խառ նա կու-

թյան ժա մա նա կաշր ջանն ավարտ վել էր: Դրուզ լրա տա րը, շատ նեղ վե-

լով խնդ րան քի մեր ժու մից, բո ղո քեց՝ փաս տե լով, որ Մեծ Բրի տա նիան 

իրենց պետք է օգ ներ, որ պես զի վե րա կանգ նեին արա բա կան թա գա վո-

րու թյու նը, որին խո չըն դո տել էին ֆրան սիացի նե րը:

Սե ռայը Թո մա սին կր կին հրա վի րեց իր մոտ: Նա դժ վա րին կա ցու-

թյան մեջ էր: Ֆրան սիային միակ սա տա րող նե րը մա րոն ներն էին, բայց 

նրանք էլ ֆրան սիացի նե րի նկատ մամբ որո շա կի կաս կա ծամ տու թյամբ 

էին հա մակ վել: Մյուս ներն ամ բող ջո վին տար ված էին ապս տամ բու-

թյամբ: Սե ռայը Թո մա սին խնդ րեց, որ ֆրան սիացի նե րին աջակ ցե լու 

հար ցով բա րե խո սի մա րոն պատ րիար քին: Հար դին գը հա մա ձայ նեց, 

գնաց պատ րիար քա րան և եր կար զրույց ու նե ցավ Էլիաս Հոայե կի հետ, 

ով նրան ասաց.

- Սե ռայը ո՛չ լա վա գույնն է, ո՛չ էլ վա տա գույնն է իրեն նա խոր դած-

նե րից, և Ֆրան սիան, իհար կե, մեզ հա մար երաշ խիք է: Եթե հենց հի մա 

մեզ լքեն, կկրկն վեն 1860 թվա կա նի ող բեր գա կան ան ցքե րը: Ասա ցե՛ք 

Սե ռային, որ ցան կա ցած իրա վի ճա կում միշտ կու նե նա մեր աջակ ցու-

թյու նը:

Երբ Թո մա սը հրա ժեշտ էր տա լիս, պատ րիար քը նրան վս տա հա բար 

հարց րեց.

- Ձեզ հե տաքրք րա կան չի՞ թվում, որ աշ խար հիկ Ֆրան սիայի Հան-

րա պե տու թյու նը Վա տի կա նի հետ հա ղոր դակց ման ու ղի գտ նի այս հա-

մեստ պատ րիար քա րա նի մի ջո ցով:

Հոկ տեմ բե րին Դա մաս կո սի խռո վա րար ներն ու դրուզ նե րը Սե ռային 

համ բե րու թյու նից հա նե ցին, ու նա հրա մայեց ու ժեղ ռմ բա կո ծու թյան են-

թար կել քա ղա քը: Երբ դրուզ նե րը Դա մաս կո սի հա մար Հո րա նից զենք 

էին տե ղա փո խում, ձեր բա կալ վե ցին ֆրան սիական բա նա կի մի գու մար-

տա կի կող մից: Նրանց մի մա սը զոհ վեց ընդ հար ման ժա մա նակ, շա տերն 

էլ մե ղադր վե ցին զեն քի տե ղա փոխ ման, դա վա ճա նու թյան, մաք սա նեն-

գու թյան և ֆրան սիական բա նա կի վրա հար ձա կում գոր ծե լու հա մար: 

Ֆրան սիական բա նա կի հրա մա նա տա րը հրա մայեց, որ շուրջ քսան հինգ 

զոհ ված նե րի դիակ նե րը կա պեն ուղ տե րի թամ բե րին.

- Նրանց մի՛ ան վա նեք ապս տամբ ներ, նրանք ավա զակ ներ են: Ու րիշ 

ոչինչ… 
Զոհ ված ապս տամբ նե րին այդ պես տա րան Դա մաս կոս, ու դա առա-

վել բոր բո քեց կր քե րը: Բանն այն էր, որ դրուզ նե րը ոչ միայն օգտ վում էին 
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բնակ չու թյան մեծ մա սի հա մակ րան քից, այլև ազ գայ նա մոլ նե րը ցան կա-

ցած առիթ օգ տա գոր ծում էին ֆրան սիացի նե րին տա պա լե լու հա մար:

Սե ռայը չըմբռ նեց իրա վի ճա կի լր ջու թյու նը: Եթե որ ևէ մե կը ցան կա-

նար հա մախմ բել դրուզ նե րին, ալա վի նե րին, սուն նի նե րին և շիանե րին, 

ինչ պես նաև քրիս տո նյա արաբ նե րին, ապա կվար վեր այն պես, ինչ պես 

Բարձ րա գույն կո մի սա րը, ով եր կու սու կես օր ան դա դար ռմ բա կո ծեց 

Դա մաս կո սը:

Թո մաս Հար դին գը, որ այդ ժա մա նակ ան ձնա կան այ ցով գտն վում 

էր Տրի պո լիում, իմա ցավ, թե ինչ է կա տար վում Դա մաս կո սում, քա նի որ 

ժո ղո վուր դը բո լոր փո ղոց նե րով մեկ բո ղո քի ցույ ցի դուրս եկավ Ֆրան-

սիայի դեմ: Քա ղա քագ լու խը նրան ասաց, որ Ֆրան սիայից այդ պի սի 

բան եր բեք չէր սպա սում: Թո մա սը Սե ռային հե ռա գիր ու ղար կեց՝ պա-

հան ջե լով, որ հա նուն Մեծ Բրի տա նիայի հետ բա րե կա մա կան հա րա-

բե րու թյուն նե րի` դա դա րեց նի ռմ բա կո ծու թյու նը, որն իրա կա նաց նում էր 

գե նե րալ Գա մե լի նը: Երբ թն դա նոթ նե րը լռե ցին, պարզ վեց, որ քա ղա քի 

պատ մա կան շեն քե րի մի մասն ավեր վել է: Մինչ դեռ ապս տամ բու թյունն 

առաջ էր ըն թա նում. հար ձակ վում էին ոս տի կա նա կան կե տե րի և վար չա-

կան շեն քե րի վրա: 

Թո մա սի կար ծի քով՝ արաբ ազ գայ նա մոլ նե րը հաս նում էին իրենց 

նպա տա կին, իսկ Ֆրան սիան, որ հա վակ նում էր ազա տու թյուն և առա-

ջա դի մու թյուն բե րե լուն, իր բա րի անունն իս պառ կորց րեց Սե ռայի պես 

մար դու մեղ քով, ով չկա րո ղա ցավ հաս կա նալ արաբ նե րի առանձ նա հա-

տուկ խառն ված քը:

Մի քա նի օր ան ց Թո մասն ուղ ևոր վեց Դա մաս կոս, որ տեղ խո սեց իր 

մի քա նի ծա նոթ նե րի հետ: Բո լո րը, նույ նիսկ տար բեր ուղ ղու թյուն նե-

րի քրիս տո նյա նե րը շատ էին վր դով ված Ֆրան սիայի գոր ծե լա կեր պից: 

Ամե նա խիստ զայ րա ցած ներն ուղ ղա փառ հույ ներն էին: Նրանք խո սում 

էին Ֆրան սիայի դեմ այն պի սի քայ քայիչ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու 

մա սին, մինչև նրանց դուրս մղեն Սի րիայից: Այդտեղ Թո մասն իմա-

ցավ դրուզ նե րի առաջ նոր դի` Ջումբ լա թի մահ վան մա սին ու մտա ծեց, որ 

ֆրան սիացի ներն արա բա կան ազ գայ նա կան հար ցի հա մար մի նա հա-

տա կի կեր պար են ստեղ ծել: Շու ֆա տա րած քը միշտ էլ դժ վա րա մատ չե լի 

էր եղել, սա կայն առաջ նորդ նե րից մե կի մա հը ֆրան սիացի նե րի հա մար 

ամեն բան ավե լի էր բար դաց նե լու:

Սա րան նրան պատ մեց, որ Բեյ րու թում նույն պես մար դիկ ռմ բա կո-

ծու թյա նը դեմ էին ար տա հայտ վում: Մա րոն նե րի կար ծի քով՝ դա նման էր 
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կրա կին փայտ ավե լաց նե լուն: Ան գամ նրանց բա րե կամ Այուբ Թա բիթն 

էր զայ րա ցել: Բո լո րի հա մոզ մամբ էլ՝ Դա մաս կոսն աշ խար հի պատ մա-

կան կար ևո րա գույն քա ղաք նե րից էր: Կար ծում էին, որ Ֆրան սիայի նա-

խա գահ Դու մեր գը Սե ռային հնա րա վո րինս շուտ պաշ տո նանկ կա նի, 

քա նի որ ըստ հա սած լու րե րի՝ եվ րո պա կան թեր թե րը նրա դեմ հան դես 

էին եկել քն նա դա տա կան հոդ ված նե րով:

Հե ռա գիր ստա ցան. Կլա րա Վեյ լե րը` Էթե լի տա տիկն էր վախ ճան-

վել: Որո շե ցին շուտ մեկ նել Անգ լիա: Եր կու օր ան ց նավ նս տե ցին: Երբ 

ուղ ևոր նե րով լի նա վը հե ռա ցավ եզեր քից, Սա րան նրան խոս տո վա նեց, 

որ այդ ծանր բռն կում նե րի օրե րին ինքն առա ջին ան գամ հա մակ վել էր 

վա խով:

Թո մա սը եր կար ժա մա նակ մտա խոհ մնաց տախ տա կա մա ծին` դի-

տե լով, թե ինչ պես է ան հե տա նում ափը: Արա բա կան աշ խար հում իրա-

վի ճա կը գնա լով բար դա նում էր: Դա մաս կո սի ռմ բա կո ծու մը փո խե լու էր 

աշ խար հըն կալ ման կեր պը: Ալ -Աֆ ղա նին դա բո լո րից շուտ էր կռա հել: 

Իս լա մը դառ նում էր ան քակ տե լի մի հան գույց:
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35.  ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐ - ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1925-1926թթ.

 Լոն դո նը նրանց դի մա վո րեց ցուրտ ու ան ձր ևոտ եղա նա կով, որն 

ավե լի ընկ ճեց Թո մա սին: Նա ավե լի մեղմ եղա նակ, մի քիչ ար ևոտ առա-

վոտ ներ տես նե լու և արևմ տյան քա ղա քակր թու թյան բո լոր առա վե լու-

թյուն նե րը ճա շա կե լու հույս ու ներ, մինչ դեռ նրա դի մաց մրի բա րակ շեր-

տով պատ ված քա ղաք էր, մար դիկ էլ ան հա ղորդ տես քով վա զում էին 

խո նավ փո ղոց նե րով, և ոչ ոք ոչ մե կին չէր ող ջու նում: Հա ռա չեց՝ կա րո-

տե լով Բեյ րու թը: 

Նրա ամե նա մեծ ու րա խու թյունն Էթելն էր, ով չք նաղ օրիորդ էր դար-

ձել: Դառ նո րեն մտա ծեց, որ աղ ջիկն օրե ցօր ավե լի է նման վում մո րը, դի-

մագ ծե րով ու շար ժում նե րով հի շեց նում է Կա րո լի նին: Դս տեր հետ գնաց 

ցա վակ ցե լու իր անե րո ջը` Չարլզ Վեյ լե րին, ով լավ էր պահ պան վել, սա-

կայն նրա հա մար կնոջ մա հը շատ ծանր հար ված էր: «Կար ծես իմ մի 

կեսն է մա հա ցել»,- ցա վա գին շշն ջաց Թո մա սին:

Վեյ լե րը հարց րեց, թե ինչ իրա վի ճակ է տի րում Մեր ձա վոր Ար ևել քում: 

Թո մա սը պար զա բա նեց, որ ազ գայ նա մո լու թյան տար բեր ուղ ղու թյուն-

նե րը, որոնք տար բեր վայ րե րում ի հայտ են գա լիս ի պա տաս խան գա-

ղու թա րա րու թյան կամ արևմ տյան տե րու թյուն նե րի տի րա պե տու թյան, 

այն գոր ծոն ներն են, որոնք կա րող են մաս նա տել Բրի տա նիայի կայս-

րու թյու նը:

- Ան շուշտ,- Վեյ լե րը չէր կա րող և չէր ու զում թաքց նել իր վատ տրա-

մադ րու թյու նը,- մենք այդ բո լոր վայ րեր ենք տա րել մեր` արևմ տյան ու-

սու ցու մը, կր թել ենք բնիկ նե րին, որ պես զի հա սա րա կա կան դաս ձևա վո-

րեն, դառ նան վար չա կան աս պա րե զի աշ խա տող ներ ու ծա ռայող ներ, 

իսկ հի մա` ահա վա սիկ ար դյուն քը: Նրանց սո վո րեց նում ենք լե զուն, 

քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան գա ղա փար ներն ու գաղտ նիք նե րը: 

Ի՜նչ սպա սե լիք ներ պետք է ու նե նայինք:

Նրա կար ծի քով` այդ ամե նի մե ղա վոր նե րը հնա գետ ներն էին: 

- Գնում եք այն տեղ, մի քա նի քար եք շար ժում ու նրանց ասում, որ 

փա ռա վոր ան ցյալ ու նեն,- Վեյ լե րը չա փա զանց հուզ ված էր,- վիթ խա րի 

ջան քե րի գնով մար դիկ կայս րու թյուն են ստեղ ծում, որ պես զի վեր ջում 

այդ տե ղից նրանց դուրս քշեն: Միակ ելքն ամուր ձեռքն է:

Թո մա սը փոր ձեց խո սակ ցու թյունն այլ ուղ ղու թյամբ տա նել, սա կայն 

անե րոջ զայ րույթն ավե լի էր մե ծա նում: Իսկ ի՞նչ է լի նե լու Յու նիոն Ջե-

քի67 հետ:

67 Միացյալ թագավորության պետական դրոշը:
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Թո մա սը հի շում էր Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի իր վեր ջին դա սըն թաց-

նե րը, որոնք ավար տեց` հա մոզ ված լի նե լով, որ ապա գա յում պահ պա նո-

ղա կան նե րի կայս րու թյու նը վե րած վե լու էր լի բե րալ նե րի կայս րու թյան: 

Մինչ այդ նա չէր գի տակ ցել, թե ինչ դժ վա րու թյուն ներ են սպաս վում 

առջևում: 

Ա զա տու թյու նը` որ պես մե ծա հո գու թյան ար տա հայտ չա մի ջոց. մի՞-

թե դա հնա րա վոր բան էր: Չէր կա րո ղա նում մո ռա նալ այն հո ռե տե սա-

կան մտած մունք նե րը, որոնք իրեն հա մա կել էին Բեյ րու թից դուրս գա լիս: 

Խնդի րը Բուր կեի Կրու գե րին դեմ լի նե լը չէր, այլ իս լա մի ար մատ նե րը 

ցն ցած ալ -Աֆ ղա նիի, Մու համ մեդ Իք բա լի և նրանց հետ նորդ նե րի հե ղա-

փո խա կան գա ղա փար նե րը, որոնք որ պես բո լոր չա րիք նե րի մե ղա վոր 

մատ նա ցույց էին անում Արև մուտ քին: Դա այն մարդ կանց ան վեր ջա-

նա լի պայ քարն էր, ով քեր պատ կա նում էին բրի տա նա կան կայս րու թյա-

նը, իրենց հա մա րում էին ազա տա զուրկ և ան գամ իրենց առա ջարկ վող 

բազ մա թիվ բա րե փո խում նե րի փո խա րեն` ցան կա ցած գնով ու զում էին 

ազատ լի նել: 

Թո մասն այն քան քա ջա տե ղյակ էր Լի բա նա նից, որ գի տեր` ո՛չ բրի-

տա նա ցի նե րը և ո՛չ էլ ֆրան սիացի ներն ի վի ճա կի չէին փո խե լու նրանց 

մշա կու թային ավան դույթ նե րը: Օս ման ներն այլևս այն տեղ չէին, և նրանց 

հետ հօդս էր ցն դել կար գու կա նո նի ու վե րահս կո ղու թյան մի ար դյու նա-

վետ հա մա կարգ, որի կա րի քը հան կարծ զգա ցին թե՛ ֆրան սիացի նե րը, 

թե՛ ան գլիացի նե րը: Ընդ որում` իշ խա նա կան այդ հա մա կար գը հիմնված 

էր ահա բեկ չու թյան, բա րե կա մա կան կա պե րի և կա շա ռա կե րու թյան 

վրա:

Ֆ րան սիացի ներն ու նեին շատ տաք մի կար տո ֆիլ, որն այ րում էր 

նրանց ձեռ քե րը: Ինչ վե րա բե րում էր ան գլիացի նե րին, ապա ապաշ խա-

րում էին իրենց գոր ծած մեղ քի հա մար: 

Ար ևել քը եր ջա նիկ ավար տով ար տա ռոց հե քիաթ չէր, այլ բարդ իրա-

կա նու թյուն, որն ան հնա րին էր վե րահս կել Արև մուտ քի կող մից պար-

տադր ված ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րով ու ազա տու թյուն նե րով: 

Թո մասն Անգ լիայում մնաց մինչև 1926 թվա կա նի ապ րի լը: Ար ևել քին 

նվիր ված եր կու դա սա խո սու թյուն կար դաց Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նում, 

և նույն հան դի սու թյան շր ջա նա կում նրան և Ավ գուս տուս Նյու մա նին 

պարգ ևատ րե ցին Մեծ Բրի տա նիայի բարձ րա գույն շքան շա նով: Կրծ քին 

զգա լով այդ շքան շա նի թեթև քա շը` մտա ծեց, որ դա ժա մա նա կավ րեպ 

էր, մա րող իշ խա նու թյան շող շո ղուն ցոլք, թեև դրան հա կա ռակ` Հա-
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մայնք նե րի պա լա տի սրա հից լս վում էին հրա վիր ված նե րի ամ պա գոռ գոռ 

խոս քե րը:

Նրան հրա վի րե ցին պաշ տո նա կան ըն դու նե լու թյուն նե րի և ոչ պաշ-

տո նա կան երե կույթ նե րի: Սա րան ու ղեկ ցում էր նրան ու նկա տում, որ 

ամու սի նը հո գով գտն վում էր Բեյ րու թի իրենց տան պատշ գամ բում: 

Նրան տա լիս էին ան հա մեստ, եր բեմն էլ ան հար կի հար ցեր. «Մի՞ թե 

հնա րա վոր է, որ Ձեզ նման մե կը կա րո ղա նա ապ րել Մեր ձա վոր Ար ևել-

քում` այդ ար տա սո վոր, ճան ճե րով ու տար բեր խն դիր նե րով լի վայ րում»: 

Դժ վար էր բա ցատ րել, նույ նիսկ չփոր ձեց: Ամեն մեկն ընտ րում է իր 

կյան քի ու ղին և սպա ռում ի վե րուստ իրեն տր ված սուղ ժա մա նա կը: Ո՛չ 

Բաալ բե կում ան ցկաց րած փա ռա վոր օրե րը, ո՛չ էլ Պալ մի րայի այն իրիկ-

նա մու տը, երբ Ան նայի հետ տր վել էին սի րո վայել քին, նա չէր փո խի աշ-

խար հի ողջ ոս կու հետ:

Ո՛չ, հեշտ չէր բա ցատ րել, թե ին չու էին ըն դու նում այս կամ այն վճի-

ռը, սա կայն միակ բա նը, որի հա մար զղ ջում էր այդ տա րի քում, այն էր, 

որ տե ղի էր տվել իր քմա հա ճույ քին, այն է` պրո ֆե սոր Պե տեր սո նի հետ 

մեկ նել էր Մի ջա գետք: Մի որո շում, որը տակ նուվ րա արեց իր կյան քը:

1926 թվա կա նի ապ րի լի վեր ջին Պորտս մու թում նա նս տեց Բեյ-

րութ տա նող շո գե նա վը: Դա ժա մա նա կա կից նա վով ուղ ևո րու թյուն էր` 

առանց կան գառ նե րի: Արտ գործ նա խա րա րու թյու նից խնդ րե ցին, որ 

նա մաս նակ ցի Մեծ Լի բա նա նի պե տու թյու նը Լի բա նա նի Հան րա պե-

տու թյուն վե րան վան մա նը նվիր ված փող փո ղուն հան դի սու թյա նը: Այդ 

նա խա ձեռ նու թյան հե ղի նակ նե րը վեր ջին Բարձ րա գույն կո մի սար, սե-

նա տոր, մաս նա գի տու թյամբ լրագ րող Ժու վե նե լը և նոր նա հան գա պետ 

Լեոն Ան րի Շառլ Կայ լան էին: Ար ևել քում Ժու վե նե լի կեն սագ րա կան 

տվյալ նե րում միակ բի ծը Սու եիդայի ճա կա տա մարտն էր, որը տե ղի էր 

ու նե ցել ըն դա մե նը մեկ շա բաթ առաջ: Ֆրան սիացի նե րը կր կին հաղ թել 

էին արաբ նե րին: Մո տա վո րա պես հա րյուր հա զար զին վոր նե րով և ար-

դիական զին տեխ նի կայով զին ված եվ րո պա կան հզոր տե րու թյան հետ 

ոտք մեկ նե լու հետ ևանքն այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել: Դա մաս կո սում 

դա որակ վեց որ պես ևս մի ող բեր գու թյուն գա ղու թա րար նե րի դեմ մղ վող 

հե րո սա կան պայ քա րում, իսկ Փա րի զում` որ պես Ֆրան սիայի Հան րա-

պե տու թյան կող մից հա վա սա րու թյուն, ազա տու թյուն և եղ բայ րու թյուն 

հաս տա տե լու վճ ռա կա նու թյուն` ան կախ այն բա նից, որ պահ պա նո-

ղա կան նե րի պար տադր մամբ շա տե րը նա խընտ րում էին առաջ վա պես 

ապ րել խա վա րում:

Հրա շա լի եղա նակ էր, և եր կու շա բաթ ան ց նա վը խա րիսխ ձգեց Բեյ-

րու թի նա վա հանգս տում: Մի ջերկ րա կան ծո վը ցույց էր տվել իր հյուրըն-
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կալ դեմ քը. դել ֆին նե րը նրանց ու ղեկ ցե ցին մինչև նա վա հան գիստ` ասես 

Քնո սո սի չք նաղ ծո փոր նե րից պոկ ված ու ալիք նե րի մի ջից հայտնված 

աստ ված նե րի սուր հան դակ ներ: Նույն փա ռա սի րու թյունը, նույն 

խորհրդա նիշ նե րը, նույն գե ղեց կու թյան նր բա ճա շակ զգա ցո ղու թյու նը... 

Արդյոք մար դը չէ՞ր ստեղ ծել աստ ված նե րին, թե՞ իրենք` աստ ված ներն 

էին մար դու կա րի քը զգում, որ պես զի գո յու թյուն ու նե նան:

Բարձ րա գույն կո մի սա րը` Ժու վե նե լը, չկա րո ղա ցավ ճն շել ապս տամ-

բու թյու նը: Ան հան գիստ էր, բայց` միաժա մա նակ գո հու նակ, քա նի որ 

ծն վում էր Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյու նը, որն ամ րապն դե լու էր այդ 

իրա վի ճա կը: Մեծ Սի րիայի արա բա կան թա գա վո րու թյու նը մնաց որ պես 

ձա խող ված երա զանք: Դա էր ժա մա նակ նե րի նա խան շա նը:

Ֆ րան սիական զոր քե րը եր ևում էին ամե նու րեք: Կա նա չա վուն զին-

հան դեր ձան քով ու նա վա տոր մի ղի` ան թե րի սպի տակ գույն ու նե ցող հա-

մազ գեստ նե րով սպա նե րի երե կո յան զբո սանք նե րի ժա մա նակ թվում էր, 

թե Բեյ րու թը ռազ մա կա յան է: Մա րոն առևտ րա կան ներն իրենց դուստ րե-

րին ար գե լե ցին զբոս նել ու զրու ցել ֆրան սիացի այն երի տա սարդ զին ծա-

ռայող նե րի հետ, ով քեր Բեյ րու թում սի րային ար կած ներ էին փնտ րում: 

Մայի սի 23 -ին ըն դուն վեց Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-

նադ րու թյու նը, որն ու ժի մեջ էր մտ նե լու 1926 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 

1-ի ց: Եր կու օր ան ց Թո մա սի բա րե կա մը` Շառլ Դե բբան, նշա նակ վեց 

հան րա պե տու թյան առա ջին նա խա գահ: Դեռևս օս ման նե րի օրոք նրա 

հիմ նած թեր թի՝ այդ օր վա առա ջին էջի խո րա գիրն ար դեն ամեն ինչ 

ասում էր՝ «Կեց ցե՜ Հան րա պե տու թյու նը»:

Շառլ Դե բբան ուղ ղա փառ հույն էր, հետ ևա բար լավ էր ճա նա չում 

մու սուլ ման նե րին, ով քեր նրան շատ մոտ էին կանգ նած: Ար ևել քը՝ ընդ-

դեմ Հռո մի: Ամեն ին չից ան կախ՝ արաբ ազ գայ նա մոլ նե րը, որ շա րու-

նա կում էին դա վեր նյու թել Դա մաս կո սի նկուղ նե րում, ըն դու նե ցին, որ 

Դեբբան կա րող է հրա շա լի նա խա գահ լի նել: Խե լա միտ զի ջում էր՝ թերևս 

Ժու վե նե լի կող մից կա տար ված միակ խե լա ցի քայ լը: Չար լե զու նե րի 

կար ծի քով՝ Ժու վե նե լը, լի նե լով լրագ րող, միայն վս տա հում էր մեկ այլ 

լրագ րո ղի: Ընդ դի մու թյունն էլ ավե լաց րեց, որ թեր թե րի լու րերն ըն դա մե-

նը կան խամ տած ված ստե րի շա րան են: 

Իր ղե կա վա րե լու ըն թաց քում Ժու վե նե լը, ով ներ կա յաց նում էր ավե լի 

աշ խար հիկ ու ավե լի հան րա պե տա կան Ֆրան սիան, չէր այ ցե լել մա րոն 

պատ րիար քին: Խն դիր նե րից խու սա փե լու նպա տա կով նա պատ րիար-

քի մոտ ու ղար կեց Դեբբային, ով հա մար վում էր ագ նոս տիկ, աշ խար հիկ, 

իսկ ամե նից առաջ` ուղ ղա փառ հույն: Ի՞նչ էր նշա նա կում այդ այ ցը. հա-
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վատ քի՞, թե՞ քա ղա քա կա նու թյան ապաշ խա րանք: Պատ րիար քը հա վա-

նու թյուն տվեց Լի բա նա նի նո րըն ծա նա խա գա հին: Այ լընտ րան քի դեպ-

քում կա րող էր լի նել Դա մաս կո սը՝ իս լա մը:

 Պա րա դոք սը դա վա նան քի գա ղա փա րա խո սու թյունն էր. աշ խար հիկ 

ան ձնա վո րու թյուն Ժու վե նե լը մի սուն նիի էր նշա նա կել որ պես Սե նա տի 

նա խա գահ: Այդ սուն նին՝ Մո ւհա մմեդ էլ-Ժիրզ րը, Թո մաս Հար դին գի վա-

ղե մի ծա նոթն էր: Դեռևս Մեծ Լի բա նա նի oրոք եղել էր ներ քին գոր ծե րի 

խորհր դա կան: Սի րիացի ազ գայ նա մոլ նե րի ապս տամ բու թյու նը դառ-

նաց րել էր նրա կյան քը, քա նի որ նրանք իր եղ բայր ներն էին, սա կայն 

կյան քում միշտ էլ հնա րա վոր է գտ նել որ ևէ այլ ու ղի:

Դե բբան Թո մա սին պատ մել էր, որ իր կյան քի ամե նաեր ջա նիկ պա-

հե րը եղել են այն ժա մա նակ, երբ ինքն ապ րել է պատ րանք նե րով.

- Իրա կա նու թյու նը գրե թե միշտ դառն է: Այն ժա մա նակ կար ծում 

էինք, որ եթե կա ռու ցենք ան կախ ու ինք նա վար Լի բա նան, կհաս նենք 

մեր ու ղու վեր ջին: Գի տե՞ք, թե ինչ կա սեմ Ձեզ. ման դա տը մինչև հի մա 

Սահ մա նադ րու թյու նից վեր է կանգ նած: Մար դուն երբ ևէ հա ջող վե՞լ է 

նշմա րել ազա տու թյու նը: Կաս կա ծում եմ:

Ար դեն տասնյոթ տա րի էր, ինչ Թո մաս Հար դինգն Ար ևել քում էր և այն 

զգա ցո ղու թյունն ու ներ, որ այդ տեղ է ծն վել: Երբ հե տա դարձ հա յացք էր 

ձգում իր ման կու թյա նը, Լոն դո նի իր վար ժա րա նին, Օքս ֆոր դի տա րի նե-

րին… ամեն բան աղոտ էր: 

Նա կա տա րել էր իրեն առա ջադր ված խնդիր նե րը: Հա վա քեց իր 

անձնա կան իրե րը, իր սի րած գր քե րը, որոշ հնաոճ պա րա գա ներ: Նա 

կար ևոր քայլ էր կա տա րում իր կյան քում. չէր ու զում իր ըն տա նի քից 

կտր ված ապ րել, թեև վս տահ չէր, թե ճիշտ է վար վում: Ու զում էր տես-

նել Էթե լի հա սու նա նա լը, լի նել Սա րայի կող քին: Հոգ նած էր, հիաս թափ-

ված: Խո սեց Շաբ րի նե րի հետ, ով քեր առայժմ մնա լու էին՝ տու նը հս կե-

լու: Չգի տեր, թե երբ կվե րա դառ նա : Ան գամ չէր կա րող վս տա հեց նել, թե 

երբ ևէ կվե րա դառ նա:

Մեկ շա բաթ ան ց նավ նս տեց: Վեր ջին տպա վո րու թյունն այն էր, թե 

Բեյ րու թը հոր դա ռատ ան ձր ևի տակ էր, իսկ հեռ վում որո տում էր մեծ 

կայ ծա կը: Հուզ ված էր, փակ վում էր նրա ան ձնա կան տխուր կեն սա փոր-

ձի շր ջա նա կը: Նա մտա բե րում էր Տա նու կիի հե ռա վոր խոս քե րը. «Սա 

մի մո գա կան վայր է: Այն պես որ՝ զգո՛ւյշ եղեք, որ Ձեզ իրե նով չա նի»: 

Հա յաց քը շուռ տվեց դե պի ծո վե զեր քը: Կայ ծակն այդ պա հին ծած կում 

էր Սպի տակ լե ռը: Սիր տը փոքր -ի նչ սեղմ վեց: Նավն ուղղ վում էր դե պի 

մթու թյուն: 





ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՄԱՍ

 ՄԵԾ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԸ
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36. ՄՈ ՐԵ ԽԻ ՏԱ ՐԻՆ
 ՀՈՒ ՆԻՍ, 1930թ.

1930 թվա կա նին Էթել Հար դին գի ծնն դյան օր վա տո նա կա տա րու թյու-

նը դար ձավ Լոն դո նի հա սա րա կա կան ամե նան շա նա կա լից իրա դար ձու-

թյուն նե րից մե կը: Բանն այն էր, որ Էթե լը դառ նում էր տաս նի նը տա րե-

կան, և նրա պա պը` ֆի նան սիստ Չարլզ Վեյ լե րը, այդ կա պակ ցու թյամբ 

ձեռ նա մուխ եղավ մի ան մո ռա նա լի հան դի սու թյան կազ մա կերպ մա նը:

Էթե լը նոր էր ըն դուն վել Լոն դո նի հա մալ սա րան: Նա ընտ րել էր Հա-

սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տը, թեև մտա դիր էր փո խել 

այն և սո վո րել Սուրբ Ան տո նիոսի քո լե ջում` Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա-

նում, բայց իր դի մու մի պա տաս խա նը դեռ չէր ստա ցել: Էթե լը գի տեր, որ 

Մեր ձա վոր Ար ևել քում իր հայրն աշ խա տում էր բրի տա նա կան հե տա-

խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար, թեև այդ մա սին իրեն ոչինչ չէր 

ասել: Այդ մարդն օժտ ված էր պա տաս խա նատ վու թյան խո րը զգա ցու-

մով, ու ներ հս տակ գա ղա փար ներ, գու ցե և որոշ չա փով ռո ման տիկ էր 

այն առու մով, որ կա րող էր իր ավան դը ներդ նել Եվ րո պայի ու Մեր ձա-

վոր Արևել քի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լավ ման գոր ծում: Էթելն էլ 

նույն կար ծի քին էր: Նա մեծ հե տաքրք րու թյամբ էր հա մակ ված արա բա-

կան մշա կույ թի ու լեզ վի հան դեպ, այդ վայ րե րի հետ կապ ված էր սր տա-

ռուչ հու զա կա նու թյամբ: Արա բե րե նի ու ար ևե լյան մշա կույ թի դա սա խոս-

նե րը նրան հար գան քով էին վե րա բե րվում: Նա չէր բա վա րար վում սոսկ 

դա սըն թաց նե րով, այլ ցան կա նում էր խո րա մուխ լի նել այն ամե նում, ինչ 

ու սում նա սի րում էր:

Ավ գուս տուս Նյու մանն էլ մաս նակ ցեց նրա ծնն դյան տա րե դար ձին: 

Նա Էթե լին նա յում էր որ պես զար մու հու՝ դուստ րը մի մար դու, ով իր լա-

վա գույն բա րե կամն էր: Նյու մա նը նաև քա ջա տե ղյակ էր, թե որ քան 

դժվա րու թյուն ներ էր հաղ թա հա րել հայ րը, որ պես զի գտ նի իր կորսված 

երե խային: Այդ հե ռա վոր օր վա նից սկ սած Թո մաս Հար դինգն այլ կերպ 

էր ըն կա լում «ա մեն ինչ հնա րա վոր է» արտահայտու թյու նը, քա նի որ, 

նրա կար ծի քով, կար ևո րը կամքն է, որ պես զի մար դը հաս նի իր առջև 

դրված նպա տակ նե րին:

Սա րան հպարտ էր այդ չք նաղ դե ռա տի աղջ կա կա յաց ման ու ձեռք-

բե րում նե րի գոր ծում ու նե ցած իր դե րով՝ իրեն հա մա րե լով որ պես նրա 

հարազատ մայր:

Էթե լի ծնն դյան օրը հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րում իր 

ստանձ նած գոր ծա ռույթ նե րի պատ ճա ռով Թո մա սը Լոն դո նում չէր: 
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Այդու հան դերձ, Էթելն այդ առա վոտ Երու սա ղե մից հե ռա գիր ստա ցավ, 

որն իրեն մաղ թում էր եր ջան կու թյուն և բո լոր իղ ձե րի իրա կա նա ցում:

Ար դեն բա վա կան ժա մա նակ էր, ինչ ծեր Չարլզ Վեյ լե րը չէր աշ խա-

տում, սա կայն շա րու նա կում էր զբաղ վել շա հու թա բեր բիզ նե սով՝ օգտ վե-

լով բնա կա րա նա շի նու թյան մա սին նոր օրեն քից, որի հա մա ձայն՝ քան-

դում էր հին ու խար խուլ թա ղա մա սե րը՝ փո խա րե նը կա ռու ցե լով նո րե րը` 

ողջ ան հրա ժեշտ են թա կա ռույց նե րով: Վեյ լե րի մտ քով եր բեք չէր ան ցնի, 

որ այդ քան դժ վա րին ժա մա նակ նե րում իրեն կհա ջող վեր բա վա կա նին 

եկամ տա բեր գոր ծարք ներ կն քել: Եվ քա նի որ նա բիզ նեսն այլ կերպ էր 

պատ կե րաց նում, ապա քթի տակ ասում էր, որ դա օդից փող աշ խա տել է: 

Վեր ջերս լրա ցել էր Ավ գուս տուս Նյու մա նի վաթ սուն տա րին: Հե տա-

խու զու թյու նում նրան պա հում էին այն դեպ քե րի հա մար, երբ ան հրա-

ժեշտ էին նրա վիթ խա րի փորձն ու մանև րու նա կու թյու նը: Բո լո րը, այդ 

թվում՝ նաև քա ղա քա կան առաջ նորդ նե րը գի տեին, թե նա որ քան ճկուն է 

գոր ծում: Երբ արա բա կան աշ խար հում իրա վի ճա կը բար դա նում էր, երբ 

ար դյու նա վետ ու նուրբ գոր ծե լա կեր պի ան հրա ժեշ տու թյուն էր ծա գում, 

Ավ գուս տուս Նյու մա նին էին ու ղար կում: Էլ ու րիշ՝ ո՞ւմ, եթե՝ ոչ նրան: 

Նյու մա նը միշտ հեն վում էր իր հիմ նա կան գոր ծըն կեր նե րի, իր վս տա-

հե լի մարդ կանց վրա, գրե թե միշտ խորհր դակ ցում էր Թո մաս Հար դին գի 

հետ, ում դիր քո րո շումն ու առողջ մտա ծե լա կեր պը նրան հիաց նում էին: 

Էթե լը երա զում էր այն պի սի մարդ դառ նա լու մա սին, ինչ պի սին իր 

հայրն էր կամ իր «կն քա հայ րը». նա քնք շո րեն այդ պես էր կո չում Նյու-

մա նին: Դրան հաս նե լու հա մար նրան հար կա վոր էր գի տե լիք նե րի 

մեծ պա շար ու նե նալ: Փոր ձը միայն այն դեպ քում է ար ժե քա վոր, երբ 

հիմնվում է գի տե լիք նե րի, ու սում նա ռու թյան այն պի սի ամուր հեն քի վրա, 

ինչ պի սին ինքն էր ստա նում: Նա հաս կա նում էր, որ դեռ շատ անե լիք ներ 

ու նի, որ շատ կար ևոր է ամեն օր մի նոր բան սո վո րե լը: Մշա կույ թը պետք 

է ստեղծ վի՝ աղյուսն աղյու սի վրա դնե լով, աս տի ճա նա բար, ինչ պես կա-

ռու ցում են տա ճար ներն ու պա լատ նե րը, որոնց ավե րակ ներն այ ցե լե լու 

պա տեհ առիթ էր ու նե ցել այն եր կու մարդ կանց ու ղեկ ցու թյամբ, ով քեր 

աշ խար հում իրեն ամե նա շատն էին հիաց մունք պատ ճա ռում:

Ավ գուս տու սը նույն պես գոհ էր: Նա ան չափ ու րախ էր, որ Էթե լի 

նման յու րա հա տուկ ան ձնա վո րու թյու նը երբ ևէ իր տե ղը կզ բա ղեց նի: 

Նրա կար ծի քով՝ դա վաղ թե ուշ տե ղի էր ու նե նա լու: Այդ հար ցով ին քը 

զբաղ վում էր և ար դեն գաղտ նի հաշ վետ վու թյուն էր պատ րաս տել. ըստ 

այդմ՝ Պե տա կան քար տու ղա րու թյու նում հա տուկ ընդ գծ ված էր «Է թել 

Հար դինգ» անուն -ազ գա նու նը:
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 1930 թվա կա նին ո՛չ Անգ լիայում, ո՛չ էլ մյուս երկր նե րում գոր ծե րը 

շատ լավ չէին ըն թա նում: Ան ցած տա րում հա մաշ խար հային տն տե սու-

թյան ժա մա նա կա կից պատ մու թյան մեջ մեծ դեր ու նե ցավ «ա մե նասև 

երեք շաբ թին», երբ Ուոլ Սթ րի թը68 գլոր վեց ներքև, և սկս վեց մեծ ճգ նա ժա-

մը: Վեր ջին տաս նա մյա կի ֆի նան սա կան վատ թար դրու թյան հետևան-

քով Մեծ Բրի տա նիայում այդ ճգ նա ժա մը կա յուն` տե ղային բնույթ էր 

կրում: 

Էթե լի ծնն դյան օրը մա մու լի առա ջին էջե րից տե ղե կաց վում էր, որ 

գոր ծա զուրկ նե րի թի վը հա սել է եր կու մի լիոնի, և հայտ նի չէ, թե դեռ որ-

քան է ձգ վե լու տն տե սու թյան ան կու մը: Մք դո նալ դի լեյ բո րիս տա կան կա-

ռա վա րու թյու նը, որ քան կա րող էր, պաշտ պան վում էր՝ հեն վե լով լի բե րալ 

պատ գա մա վոր նե րի վրա, ով քեր թեև ցույց էին տա լիս իրենց կու սակ-

ցու թյան փլու զու մը, բայց նաև ու նեին այն քան ան հրա ժեշտ քվե ներ, որ 

կա րող էին կշեռ քի նժա րը թե քել իրենց օգ տին: Այդ ըն թաց քում Պահ-

պա նո ղա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րը հաս տա տում էին այն միտ քը, 

որ սո ցիալիզմն իր հետ կբե րի ավե լի շատ գոր ծազր կու թյուն, ավե լի քիչ 

ազա տու թյուն և ոչ մի ապա գա:

Ֆրան սիայում էլ կա ռա վա րու թյան աջա կող մյան ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րը կար ծում էին, թե կա րող են թավ շյա եղա նա կով հաղ թա հա րել 

այդ ծանր ժա մա նակ նե րը: Պուան կա րեն ու Տարդյոն հա մոզ ված էին, 

որ ֆի նան սա կան կար գու կա նո նը կա նի ան հնա րի նը, ար մա տա կան-

նե րը «հան րա պե տա կան կար գա պա հու թյան» հետ կխ զեն կա պե րը և 

կքվեար կեն իրենց օգ տին:

Մա մու լում լույս տե սավ մի հոդ ված՝ «Մո րե խի տա րին» վեր նագ րով, 

որը պատ մում էր դեռևս ոչ շո շա փե լի, բայց Եվ րո պայի ու ողջ աշ խար հի 

վրա կախ ված իրա կան սպառ նա լի քի մա սին: Այն, ինչ կա տար վում էր 

Եվ րո պա յում, ցն ցող էր: Գոր ծազր կու թյու նը Գեր մա նիայում ավե լի մեծ 

էր, քան Ֆրան սիայում և Անգ լիայում: 1929 թվա կա նին Գերմանիայի 

արտ գործ նա խա րա րի պաշ տո նը զբա ղեց նող Գուս տավ Սթ րես մա նի` 

Ռեյ խի նախ կին կանց լե րի մա հը ճա կա տագ րի նա խան շան էր: ԱՄՆ -ը 

սկ սեց չվս տա հել գեր մա նա կան ֆի նան սա կան ու ար դյու նա բե րա կան 

հա մա կար գին, և ար տա սահ մա նյան կա պի տալն արագ դուրս եկավ 

այդ երկ րից, ին չի ար դյուն քում սր վեց գոր ծազր կու թյու նը: Ար դյու նա բե-

րու թյան՝ վեր ջին տա րի նե րին ար ձա նագր ված աճը միան գա մից գո լոր-

շիացավ: Կանց լեր Մյուլ լե րը հրա ժա րա կան տվեց, իսկ նա խա գահ Գին-

դեր բուն գը շտապ հրա վի րեց քաղ կու սակ ցա կան կենտ րո նի առաջ նորդ 

68 Ամերիկյան գլխավոր բորսայի՝ Նյու Յորքում գտնվող կենտրոնը:
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Բրյու նին գին՝ կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րե լու հա մար: 

Էթե լի ծնն դյան օրը կանց լեր Բրյու նին գը ստիպ ված ցրեց խորհր դա-

րա նը՝ Ռայխս տա գը: 1930 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի տասն չոր սին Գեր-

մա նիայում տե ղի ու նե ցան նոր ընտ րու թյուն ներ: Ազ գային սո ցիալիս-

տա կան կու սակ ցու թյու նը, որը գլ խա վո րում էր մինչ այդ գրե թե ան հայտ 

Ադոլֆ Հիտ լե րը, նախ կի նում ու նե ցած տաս ներ կու պատ գա մա վո րի 

փո խա րեն այդ ընտ րու թյուն նե րում ձեռք բե րեց հա րյուր յոթ ման դատ՝ 

սո ցիալ-դե մոկ րատ նե րից հե տո դառ նա լով երկ րորդ կու սակ ցու թյու նը: 

Ինչ պե՞ս կա րող էին իրենց վս տա հու թյան քվեն տալ ծի ծա ղե լի բե ղով ու 

փայ լեց րած սանր ված քով այդ մար դուն…
Ավ գուս տուսն այն քչե րից մեկն էր, որ հի շեց. այդ Հիտ լեր կոչ վածն 

այն նույն մարդն էր, ով 1923 թվա կա նի նոյեմ բե րին Մյուն խե նում փոր-

ձել էր «խ ռո վու թյուն» կազ մա կեր պել: Բրի տա նիայի հե տա խու զու թյան 

ծա ռա յու թյան՝ Բեռ լի նում գոր ծող կա պա վոր նե րից մեկն իրեն ու ղար կել 

էր Ադոլֆ Հիտ լե րի հե ղի նա կած «Իմ պայ քա րը» գր քից մեկ օրի նակ, որը 

նա գրել էր բան տում եղած ժա մա նակ: Գոր ծա զուրկ ներն ու գեր մա նա-

ցի երի տա սարդ նե րը, ով քեր որ ևէ աշ խա տանք գտ նե լու, առանց դրա-

մա կան մի ջոց նե րի ըն տա նիք կազ մե լու հնա րա վո րու թյուն չու նեին, ել քը 

գտան՝ ան դա մագր վե լով այդ կու սակ ցու թյան ռազ մա կա նաց ված կազ-

մա կեր պու թյա նը, որը նրանց հա մազ գեստ և աշ խա տա վարձ էր տա լիս: 

Այդ կազ մա կեր պու թյու նը՝ SA69-ն, գոր ծում էր Էռնստ Ռյո մի գլ խա վո րու-

թյամբ:

Ավ գուս տուսն իր կար ծի քը հայտ նեց Գեր մա նիայի և Մեծ Բրի տա-

նիայի երի տա սար դու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին: Դա 

հան պատ րաս տից զրույց էր, որը, բնա կա նա բար, հե տաքրք րեց Էթե լին: 

Նյու մա նը հո ռե տես չէր, ընդ հա կա ռա կը՝ սո վոր էր հաղ թա հա րել 

դժվա րու թյուն նե րը, ժպ տալ վատ տրա մադ րու թյամբ, գտ նել որ ևէ ելք, 

երբ իրա վի ճակն անե լա նե լի էր թվում: Սա կայն ան կա րող էր որ ևէ բան 

ներ կա յաց նել տաս նու թից քսան մեկ տա րե կան երի տա սարդ տղա նե րին, 

որոն ցից շա տե րը պետք է վտան գեին իրենց կյան քը, եթե փո թո րի կը, որն 

ին քը կան խազ գում էր, պա տեր Եվ րո պան:

Էթե լը գի տեր, որ Ավ գուս տուսն այն տե սակ մարդ կան ցից չէր, որ 

հենց այն պես խո սում են: Տես նում էր, որ նա շատ մտա հոգ էր, փոր ձում 

էր բո լո րին բա ցատ րել, որ ամե նայն լր ջու թյամբ վե րա բե րեն վե րա հաս 

վտան գին: Ուոլ Սթ րի թի ան կու մը փո խել էր աշ խար հի սպա սում նե րը: 

Աշ խարհ, որ դեռ պետք է դեմ հան դի ման դուրս գար դա ժան իրա դար-

69  SA՝ Sturmabteilung՝ hարձակման զորքեր (հղումը՝ հեղինակի):
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ձու թյուն նե րին, ու ոչ ոք չէր կա րող խու սա փել մո տա լուտ աղե տից: 

- Դուք, տղա նե՛ր և աղ ջիկ նե՛ր,- դի մե լով զրույ ցի մաս նա կից նե րին՝ 

ասաց Նյու մա նը,- պետք է շա րու նա կեք անել ձեր անե լի քը՝ սո վո րել, 

աշ խա տել շատ ու լար ված: Մեծ Բրի տա նիան վաղ թե ուշ ձեր կա րի քը 

կզ գա: Ինձ սխալ չհաս կա նաք: Չեմ ու զում ասել, թե վա ղը ևեթ պա տե-

րազմ կսկս վի: Գու ցե և՝ եր բեք: Սա կայն դուք սե րուցքն եք այն երկ րի, 

որը պետք է ողջ աշ խար հում պաշտ պա նի ազա տու թյու նը: Դուք եք դա 

անե լու, ու ձեր հետ ևում ոչ ոք չի լի նի: Ամեն ինչ կախ ված կլի նի ձե զա-

նից, տո կա լու ձեր ու նա կու թյու նից և ձեր ան ձնա կան քա ջու թյու նից: Ու-

րիշ՝ ոչն չից... 

Այդ խոս քե րը, որ նաև հա մընկ նում էին իր հոր փի լի սո փա յու թյան 

հետ, խո րա պես ազ դե ցին Էթե լի վրա: Եր բեք դրանք չի մո ռա նա: Ան-

համ բե րու թյամբ սպա սում էր ամս վա վեր ջին, որ կա րո ղա նար Բեյ րու-

թում միանալ իր հո րը: Պայ մա նա վոր վել էին, որ շրջագայության էին 

գնա լու Բաալ բեկ և Պալ մի րա. իս կա կան շրջագայություն` Զահ լեից ուղ-

տե րի քա րա վա նով շարժ վել դե պի Բե կաայի հո վիտ, այդ տեղ մնալ եր կու 

կամ երեք օր, իսկ այ նու հետև ճա նա պար հը շա րու նա կել դե պի հյու սիս -

արևելք` Պալ մի րա, որ տե ղից էլ սա վառ նա կով կվե րա դառ նան Բեյ րութ: 

Դա կլի ներ մի շատ տպա վո րիչ շրջագայություն, որի մա սին նա ար դեն 

երա զում էր: Սա րան նրան ժպ տա լով ասաց, որ ին քը նա խընտ րում է 

մնալ Բեյ րու թի իրենց հար մա րա վետ տա նը, որ տեղ շատ գոր ծեր ու նի 

անե լու: Դա մի նուրբ պատր վակ էր հորն ու աղջ կան մե նակ թող նե լու 

հա մար, որ պես զի ոչ ոք ու ոչ մի բան նրանց չխան գա րեն:

Դա Էթե լի ծնն դյան տո նի ամե նա յու րօ րի նակ նվե րը կլի ներ: Երբ նա 

այդ մա սին պատ մեց իր ըն կեր -ըն կե րու հի նե րին, նրանց դեմ քին տա րա-

կու սանք տե սավ: Ստիպ ված մի ջամ տեց Ավ գուս տուս Նյու մա նը՝ Էթե լի 

պատ մած նե րը հաս տա տե լու հա մար:

- Այդ շրջագայությունը տա րի ներ առաջ ես կա տա րել եմ քո հոր հետ, 

բայց՝ մինչև Բաալ բեկ: Ուղ տե րի քա րա վան էր, սա կայն Թո մասն ու ես 

գնում էինք ձիով: Ի՜նչ ժա մա նակ ներ էին... Բաալ բե կը հրա շա լի վայր է, 

այն պես որ՝ եթե հի մա կա րող եք գնալ նաև մինչև Պալ մի րա, ապա ան-

մո ռա նա լի ճամ փոր դու թյուն կլի նի: Էթե լի առա վե լու թյունն այն է, որ նա 

շատ լավ է արա բե րեն խո սում, իսկ ուղ տե րը միայն այդ լե զուն են հաս-

կա նում,- Էթե լի ըն կեր նե րին ասաց Նյու մա նը՝ խոս քի ավար տին աչ քով 

անե լով նրան: Ներ կա նե րը չգի տեին, թե ինչ մտա ծեին: 

- Ճի՞շտ է, Էթե՛լ:
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1930 թվա կա նին ողջ Եվ րո պայի հիմ քե րը ճռճ ռում էին, և դաշ նա կից-

նե րի զոր քերը տար հա նում էին Ռեյ նի նա հան գը: Վեր սա լի պայ մա նա-

գիրն ըն դա մե նը մի տխուր հուշ էր գեր մա նա ցի նե րի հա մար: Շատ քչերն 

էին, որ հա մար ձակ վում էին խո սել գա լիք աղե տի մա սին: Նրան ցից 

մեկն Ուինս թոն Չեր չիլն էր, ով իր ըն կեր նե րին ու Նյու մա նին հայտ նեց 

իր կար ծի քը՝ խնդ րե լով, որ իր կան խա տե սում նե րից ող ջա միտ հետ ևու-

թյուն ներ անեն: 

- Նայե լով աստ ղե րին՝ ոչ ոք չի կա րող գու շա կել ապա գան, որը շատ, 

ավե լի քան մո տա լուտ է,- հեգ նան քով եզ րա փա կեց Չեր չի լը: 
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37. Է ԹԵԼ ՀԱՐ ԴԻՆԳ
 ՀՈՒ ԼԻՍ - ՆՈՅԵՄ ԲԵՐ, 1930թ.

Երբ Էթե լը հա սավ Բեյ րութ, շո գը հեղ ձու ցիչ էր, սա կայն հո րը հա մո-

զեց, որ ճա նա պարհ վեն Բաալ բեկ: Ճամ փա էին ընկ նե լու լու սա բա ցից 

առաջ և շարժ վե լու էին մինչև տո թի վրա հաս նե լը, իսկ ամե նա շոգ ժա մե-

րին ճամ բար էին խփե լու և հանգս տա նա լու: 

Թո մաս Հար դին գը, որ լավ էր ճա նա չում իր դս տե րը, ամեն ինչ նա-

խա պես պատ րաս տել էր: Նրանք մինչև Զահ լե գնա լու էին ավ տո մե քե-

նայով, իսկ այն տեղ հաս նե լուն պես ճա նա պար հը շա րու նա կե լու էին 

քա րա վա նով` տասն հինգ ուղ տե րով և մի քա նի դի մաց կուն ձիերով: 

Նրանց ու ղեկ ցե լու էին տաս ներ կու վս տա հե լի մար դիկ: Զահ լեից չորս 

օրում գնա լու էին մինչև Բաալ բեկ, որ տեղ ան ց էին կաց նե լու երեք օր, 

այ նու հետև՝ հինգ օր ճամ փոր դե լուց հե տո, Բաալ բե կից հաս նե լու էին 

Պալ մի րա և եր կու օր ու գի շեր մնա լու էին այդ տեղ: Մի խոս քով՝ եր կու 

շա բա թից մի քիչ ավե լի էր տևե լու ու ժեղ շո գի ու ղեկ ցու թյամբ նա խա տես-

ված ուղևո րու թյու նը, որը տո գոր ված էր ան ցյա լից հի շար ժան պա հեր 

մտա բե րե լու մեծ ակն կա լի քով:

 Թո մա սի հա մար կար ևորն այն էր, որ կա րո ղա նար իր դս տեր հետ վե-

րա կանգ նել այն ջերմ հա րա բե րու թյու նը, որը հե ռա վո րու թյան հետ ևան-

քով խամ րել էր: Նույն բա նը կա տար վում էր Էթե լի հետ, ով մեծ քնք շանք 

էր տա ծում հոր հան դեպ, բո ղո քում էր, որ չա փա զանց քիչ են տեսն վում: 

Գի տեր, թե այդ հին քա րերն ինչ նշա նա կու թյուն ու նեն նրա հա մար, և 

ու զում էր հոր հետ կի սել որոշ ան կրկ նե լի պա հեր:

Էթե լը բա վա կա նա չափ զգա յուն էր և նկա տում էր, որ իր հայրն 

առաջ վա ու րախ ու ինք նավս տահ այն մար դը չէ, ում ին քը հի շում է: Ինչ-

որ բան էր նրա հո գում կա տար վում, քա նի որ վեր ջերս նա լռա կյաց էր 

ու ան հա ղորդ: Աղ ջի կը հաս կա նում էր, որ իր հոր ու Սա րայի միջև լուռ 

հա մա ձայ նու թյուն կա, սա կայն՝ ոչ իս կա կան սեր: Հա վա նա բար դա եր-

բեք գո յու թյուն էլ չէր ու նե ցել: Սա րան փո խա րի նեց Կա րո լի նին, լց րեց մի 

բաց, որն ան չափ կար ևոր էր Էթե լի հա մար, քա նի որ այդ կի նը միշտ էլ 

նրան պա րու րել է սի րով ու հո գա տա րու թյամբ: 

Էթելն ի վեր ջո չէր հաս կա նում իր հո րը: Նա պրո ֆե սոր էր, սա կայն եր-

բեք չէր աշ խա տել որ պես այդ պի սին, ձա խող ված հնա գետ էր, սա կայն՝ 

հան գա մանք նե րի բե րու մով զին վո րա կան, քա ղա քա գետ, ով ու զում էր 

ստ վե րում մնալ, նրան չէր հե տաքրք րում փո ղը, չէր ու զում պատ կա նել 

այն աշ խարհ նե րից և ոչ մե կին, որոն ցում ան ց էր կաց րել իր կյան քը: 
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Անգ լիայում գրե թե ըն կեր ներ չու ներ: Նրան հա մա րում էին տա րօ րի նակ 

մի մարդ, ով նա խընտ րում է ապ րել փո շոտ ու հե տամ նաց Բեյ րու թում, 

քան թե առա ջա վոր ու կոս մո պո լիտ Լոն դո նում: Լի բա նա նում նա հե ղի-

նա կա վոր ան ձնա վո րու թյուն էր, գրե թե բո լո րը նրան գնա հա տում էին, 

սա կայն նա եր բեք չէր եղել և չէր լի նե լու նրանց յու րային նե րից մե կը: 

Թո մա սի ան գլիական բաց գույ նի մաշ կին Լևան տի ու ժեղ ար ևի 

հետևան քով ի հայտ էին գա լիս ան ջն ջե լի դաջ վածք նե րի նման մուգ բծեր, 

որոնք պատ մում էին Ար ևել քում նրա ան ցկաց րած կյան քի մա սին: Նա մի 

ան հատ էր, ով ընտ րեց ազա տու թյու նը, ով սի րա հար վեց գո յու թյունն ըն-

կա լե լու որո շա կի կեր պին, ով դար ձավ իր իսկ ընտ րու թյան գե րին:

Էթե լը չէր ցան կա նում կրկ նել այդ նույն սխալ նե րը: Վս տահ չէր, որ 

կցան կա նար ապ րել Բեյ րու թում, գու ցե՝ ժա մա նակ առ ժա մա նակ, սա-

կայն չէր կար ծում, թե իր օջախն այդ տեղ կկա ռու ցի: 

Թո մա սին քա ջա ծա նոթ էին այդ որոշ ման առա վե լու թյուն ներն ու ան-

պա տե հու թյուն նե րը. նա դրանք զգա ցել էր իր մաշ կի վրա ու տա ռա պել: 

Վեր ջին տա րի նե րին նա այն քան ժա մա նակ էր ան ցկաց նում Ար ևել քում, 

որ քան Անգ լիայում: Խոս քը ոչ թե հոգ նա ծու թյան, այլ կորց րած ժա մա-

նա կը վե րագտ նե լու մա սին էր: 

Ահա թե ին չու ան կախ շո գից ու ան պա տեհ լի նե լուց՝ եր կու սով որո-

շե ցին առանց ժա մա նակ կորց նե լու կա տա րել այդ շր ջա գա յու թյու նը: 

Բուն հան դիպ ման վայ րը Բաալ բեկն էր: Էթե լը գի տեր, թե իր հոր հա մար 

ինչ նշա նա կու թյուն ու նեն այդ ոս կե զօծ քա րե րը, ըն դա մե նը մի եր կու շա-

բաթ վա ըն թաց քում այդ տեղ ծն ված այն մո գա կան պա հե րը, որոնք ան-

ջն ջե լի հետք էին թո ղել նրա կյան քում: 

Չհա մար ձակ վե լով ու ղիղ նայել դս տեր աչ քե րին՝ նրան պատ մեց իր 

թույլ տված ող բեր գա կան սխա լի` Պե տեր սո նի հետ Մի ջա գետ քի պե-

ղում նե րին մաս նակ ցե լու իր սաս տիկ մեծ ցան կու թյան մա սին: Սա կայն 

ի՜նչ կա տար վեց… Նրա գլ խին եկած աղե տի` Կա րո լի նի ան հե տա նա լու 

և մա հա նա լու մեղքն իրենն էր հա մա րում: Եվ ամեն ան գամ, երբ այ ցե-

լում էր Բաալ բեկ, ինք նա մաքր վում էր ու վե րագտ նում իր զգաց մունք նե-

րը, որոնք եր բեմն կո րած կամ մո ռաց ված էր հա մա րում: Երբ Թո մասն 

այդ ամե նը պատ մեց, Էթե լը նկա տեց հոր խո նավ աչ քե րը, որոնք ասես 

իրե նից նե րո ղամ տու թյուն էին հայ ցում: Աղ ջի կը համ բու րեց նրա այ տե-

րը, իսկ հայ րը փոր ձեց ժպ տալ աղջ կան, թեև չհա ջող վեց:

Սաս տիկ շոգն իր տե ղը զի ջեց ավե լի զով եղա նա կին: Գի շեր նե րը 

հար կա վոր էր քնել ծած կո ցով: Էթե լը սո վոր չէր հա ճախ ձիավա րե լուն, 
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սա կայն դեռևս ման կուց նրան դուր էր գա լիս ձի հեծ նե լը: Նրա հա մար 

ընտ րե ցին մի հեզ և խոնարհ երի վար, քա նի որ ան փորձ մար դու հա մար 

ուղ տի վրա ավե լի ան հար մար էր և դժ վար: Արաբ նե րը նրանց ու ղեկ ցում 

էին քա րա վա նով, իսկ իրենք՝ եր կու սով, մե՛կ առաջ էին ընկ նում, մե՛կ՝ 

հետ` տվյալ պա հին որ ևէ տե սա րա նով հիանա լով: 

Լի բա նանն իրոք մի հրա շա գեղ վայր էր: Ինչ պես մի ան գամ ասաց 

Տա նու կին, ան կաս կած ինչ -որ ժա մա նակ Բե կաայի հով տում է եղել 

դրախ տը: Այն տեղ օդը մա քուր էր, հս տակ, թա փան ցիկ, ու հե ռա վո րու-

թյան վրա նկատ վում էին ան գամ ան նշան ման րուք նե րը, պաշտ պա նիչ 

սա րե րը հով տում ստեղ ծում էին մի եզա կի կլի մա, հո յա կապ ու ար տա սո-

վոր գե ղեց կու թյամբ օժտ ված մի վայր:

Երբ մո տե ցան, միան գա մից վեր հառ նեց Բաալ բե կը: Բա ցի մի քա նի 

բեդ վին նե րից ու մի գեր մա նա ցի հնա գե տից՝ այն տեղ ու րիշ ոչ ոք չկար: 

Հնա գե տը՝ Մաքս Շտեյն բեր գը, մո տե ցավ նրանց, ող ջու նեց և հրա վի րեց 

իր վրա նը: Այդ պա հին նա հա տուկ լու սան կար չա կան ապա րա տով ֆո-

տո ռե պոր տաժ էր պատ րաս տում: Մի քա նի վայ րի բա դեր, գո հու նա կու-

թյու նից շա րու նակ ծղր տոց ներ ար ձա կե լով, արագ այս ու այն կողմ էին 

թռ չում՝ հա տե լով եր կին քը:

Մաքս Շտեյն բեր գը, ով բաց ու ըն կե րա սեր, բա րե կիրթ և ու սյալ, գրե-

թե Թո մա սի տա րի քի մի ան ձնա վո րու թյուն էր, նրանց հրա վի րեց՝ իր հետ 

ընթ րե լու: Նա ճամ փոր դում էր եր կու արաբ սպա սա վոր նե րի ու ղեկ ցու-

թյամբ, և նրան ան չափ դուր էր գա լիս լի բա նա նյան խո հա նո ցը:

Դեռ նոր էին տե ղա վոր վել վրա նում, երբ Մաքս Շտեյն բեր գը նրանց 

ասաց, որ հրեա է: Մի բան, որը Բեռ լի նում, որ տեղ նա ար վես տի պատ-

մու թյան դա սա խոս էր, մեծ խն դիր ներ էր հա րու ցում նրա հա մար:

 Գեր մա նիայի մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը ցան կա նում էր Բաալ-

բե կի նման հնա գույն վայ րե րի վե րա բե րյալ հրա տա րա կել պատ կե րա-

զարդ գիրք. հնա գույն կո թող նե րը պետք է նպաս տեին Ռեյ խի կող մից 

իրա կա նաց վող պե տա կան վիթ խա րի ճար տա րա պե տու թյա նը: Նա դի-

մել էր այդ տե ղի հա մար ու քա նի որ հրա շա լի լու սան կար չի համ բավ 

ու ներ, նրան ու ղար կել էին Բաալ բեկ: Ան շուշտ, նա հնա րա վո րինս մեծ 

որա կով կա վար տեր իր աշ խա տան քը, բայց նշեց, որ գո նե առայժմ չի 

մտա ծում Գեր մա նիա վե րա դառ նա լու մա սին: Մթ նո լորտն այն տեղ շատ 

էր լար վել: Մատ նա ցույց էին անում հրեանե րին՝ որ պես ամեն ին չում մե-

ղա վոր նե րի: Ընդ որում՝ Գեր մա նիայում ան վա նի բժիշկ նե րից, դա սա-

խոս նե րից, փաս տա բան նե րից և գիտ նա կան նե րից շա տե րը hրեաներ 

էին: Շտեյն բեր գի կար ծի քով՝ դա ստեղ ծել էր նա խան ձի մթ նո լորտ, մաս-
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նա գի տա կան խան դի ու ռա սա յա կան ատե լու թյան խառ նուրդ: Շա րու-

նակ խո սում են այն մա սին, որ դրա մա կան բո լոր մի ջոց նե րը հրեանե րի 

ձեռ քին են, ով քեր իրենց գոր ծարք նե րով կա սեց նում են, որ փո ղը հաս-

նի աշ խա տա վոր նե րին, որ վե րահս կում են լրատ վու թյան մի ջոց նե րը, 

մե նաշ նոր հում են փաս տա բա նա կան գրա սե նյակ ներն ու բժշ կա կան 

լա վա գույն հաս տա տու թյուն նե րը: Այդ ամ բողջ ստա հոդ, թյուր ու վնա-

սա կար քա րոզ չու թյու նը տա լիս էր իր պտուղ նե րը: Այդ ժա մա նակ նե րում 

Գեր մա նիայում հրեա լի նե լը վտան գա վոր եր ևույթ էր դար ձել: 

Ավե լաց րեց, որ գնա լու է Սա լո նիկ70*: Այդ քա ղա քի` Եվ րո պայի 

հրեական ամե նա յու րօ րի նակ ու հնա գույն հա մայնք նե րից մե կին նվիր-

ված լու սան կար չա կան ռե պոր տաժ պատ րաս տե լու մեծ ցան կու թյուն ու-

ներ: Ավե լի ուշ մեկ նե լու էր Պա ղես տին` պար զե լու հա մար, թե ինչ պես 

էր ավար տին հասց վե լու Թեոդոր Հերց լի երա զան քը` հրեական պե տու-

թյան ստեղ ծու մը:

Վրա նից դուրս գա լուց առաջ Մաքս Շտեյն բերգն Էթե լին նվի րեց 

Բաալ բե կի եր կու հրա շա լի լու սան կար: Նրան ցից մե կի վրա եր ևում էր 

դա րա վան դը, իսկ խոր քում` սյու նա շա րը` ցն ցող ար ևա մու տի խո րա-

պատ կե րում: Մյու սի վրա արաբ նե րից մե կը կանգ նած ցույց էր տա լիս 

«Հա րա վի քա րը»` վիթ խա րի չա փե րով կա ռույ ցը` ասես աստ ված նե րի 

կող մից քան դակ ված: Էթե լը հա ճե լի նվե րի հա մար շնոր հա կա լու թյուն 

հայտ նեց և խոս տա ցավ, որ դրանք կկա խի իր աշ խա տա սե նյա կում` որ-

պես այդ տեղ ան ցկաց ված եր կու երե կո նե րի հուշ:

Հա ջորդ օրը` առա վո տյան, ուղ ևոր վե ցին դե պի Պալ մի րա: Առջ ևում 

տան ջա լից չորս օրեր կային, որ պես զի ան ցնեին քար քա րոտ անա պա-

տով` Ան տի լի բա նա նյան լեռ նաշղ թայի հյու սի սով, որ տեղ ժայ ռոտ լեռ-

ներն աս տի ճա նա բար փո խարկ վում էին փա փուկ բլուր նե րի: Թո մա սը 

հի շում էր այդ տեղ կա տա րած իր վեր ջին ճամ փոր դու թյու նը: Պալ մի րան 

կոր ծա նել էին մար դիկ ու երկ րա շար ժե րը: Երբ տեղ հա սան, Թո մա սը 

նայեց իր դս տեր թե րա հա վատ աչ քե րին, որոնք ան հա վա տա լի հա մայ-

նա պատ կե րի վրա զն նում էին ավե րակ նե րը: Ինչ պի սի՞ն էր եղել քա ղաքն 

իր ողջ ճո խու թյամբ... Հե տո նրանք լուռ ար շա վե ցին մեծ պո ղո տայի պես 

ձգ վող սյու նա շա րի եր կայն քով: Թո մա սը չէր ու զում ընդ հա տել Էթե լի 

մտո րում նե րը. ան ձնա կան փոր ձից գի տեր, որ այդ պի սի պա հե րը կյան-

քում եզա կի են: 

70 Սա լո նի կում գո յու թյուն ու ներ սե ֆար դի հրեական կար ևոր հա մայնք, որը Երկ րորդ հա-
մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ գրե թե ամ բող ջո վին ոչն չաց վեց նա ցիստ նե րի 
կող մից: XVI դա րից սկ սած Սա լո նի կը դար ձել էր մի ջերկ րա ծո վյան տա րա ծաշր ջա նի 
հրեական ամե նա կար ևոր քա ղա քը: Այն հայտ նի էր որ պես «Բալ կան նե րի Երու սա ղեմ»:
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Այդ տեղ մնա ցին եր կու ցե րեկ ու եր կու գի շեր: Էթե լը քայ լում էր վիթ-

խա րի ավե րակ նե րի մի ջով, որոնք օր վա ըն թաց քում կար ծես փո փոխ վում 

էին. լու սա բա ցին` ոս կե զօծ ցո լանք, իսկ մայ րա մու տին` մուգ կար միր: 

Այդ վայ րով ան ցել էին բազ մա թիվ նվա ճող ներ` գո ռո զա միտ մար դիկ` 

Մար կոս Ան տո նիոսից սկ սած մինչև Ադ րիանո: Եվ նրանք հա մոզ ված են 

եղել, որ ապա գա յում իրենց անու նը միայն փառ քով է պսակ վե լու: 

Ար ևը, քա մին, բնու թյան ու ժե րը փո խա կեր պում էին այդ վայ րը: Սյու-

նա շա րե րը, Բե լի, Նե բոյի տա ճար նե րը և մյուս կո թող նե րը մի օր վե րած-

վե լու են քա մուց քշ ված անա պա տի փո շու: Մաքս Շտեյն բեր գը նրանց 

ասել էր, որ մտա դիր էր գնալ Պալ մի րա և այդ ամե նը լու սան կա րել: Գու-

ցե հե ռա վոր մի օր այդ լու սան կար նե րը պատ մեն Սի րիայի անա պա տում 

գոյություն ունեցած մի մո գա կան թա գա վո րու թյան մա սին:

Ինչ պես հայրն էր նրան խոս տա ցել, գնա ցին մո տա կա մի վայր, որ-

տեղ Ալեն բիի կող մից կա ռուց ված օդա նա վա կա յա նն էր` նա խա տես-

ված նրա ռազ մար շա վան քի հա մար: Խոս քը վե րա բե րում էր քա րե րից 

մաքրված քիչ թե շատ հարթ տա րա ծու թյան մա սին, որ տեղ միայն փշոտ 

մա ցառ ներ էին աճում: Հա ջորդ օրը մո տե ցող ինք նա թի ռի հռն դյուն լսե-

ցին: Դա Թոմ Ֆլա գեր տի ինք նա թիռն էր, որը ֆրան սիացի նե րի հա մա-

ձայ նու թյամբ օդից նկա րա հա նում էր ողջ տա րա ծաշր ջա նը, և եր կու 

երկր նե րը կի սում էին տե ղե կատ վու թյու նը: Որո շե ցին հետ վե րա դառ նալ 

ինք նա թի ռով, իսկ իրենց ու ղեկ ցող արաբ նե րը կգ նային Զահ լե ու այն տե-

ղից Բեյ րութ կու ղար կեին ու ղե բե ռը: Էթելն ու Թո մա սը տե ղա վոր վե ցին 

ինք նա թի ռում, որն օդ բարձ րա ցավ` փո շու ամպ հա նե լով: Էթե լը, աչ քե րը 

չորս արած, թռ չու նի թռիչ քի բարձ րու թյու նից զն նում էր զար մա նահ րաշ 

տե սա րա նը` անա պատ, լեռ ներ ու ծո վե զերք... 

Մե կու կես ժամ ան ց վայ րէջք կա տա րե ցին Բեյ րու թի մո տա կայ քում, 

որ տեղ նրանց սպա սում էր ավ տո մե քե նան: Էթե լը ոգ ևոր ված էր, ինք նա-

թի ռով թռ չե լը նրան հրաշք էր թվա ցել. մինչ այդ նա թռիչ քի զգա ցո ղու-

թյուն չէր ու նե ցել:

Նրա հայրն իր խոս տումն ամ բող ջու թյամբ կա տա րել էր: Բաալ բեկ ու 

Պալ մի րա կա տա րած ուղ ևո րու թյունը նրան հարս տաց րել էր հո գե պես, 

ասես ու րիշ մարդ էր դար ձել: Հայ րը նրան հոր դո րեց, որ «Թայմս» թեր թի 

հա մար լրագ րային ոճով մի հոդված գրի: Ճա նա չում էր հրա տա րակ չին, 

ով խոս տա ցավ, որ հոդ վա ծը կհ րա պա րա կի «Ուղ ևո րու թյուն ներ» բաժ-

նում: Դա այն անակն կալն էր, որ Թո մա սը պատ րաս տել էր իր դս տեր 

հա մար: 

Սեպ տեմ բե րին Էթելն ու Սա րան, ար դեն սո վո րա կա նի պես, նս տե-

ցին Լոն դոն գնա ցող նավ: Թո մա սը մի քա նի օր մնա լու էր Բեյ րու թում, 
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ապա մտա դիր էր մինչև տա րե վերջ մնալ Կա հի րեում, որ տե ղից էլ կմեկ-

ներ Լոն դոն` Ծնն դյան տո նե րը տանն ան ցկաց նե լու հա մար: 

«Թայմս» -ո ւմ տպագր ված հոդ վա ծը մեծ հա ջո ղու թյուն ու նե ցավ, 

ու հրա տա րա կի չը` Դոու սո նը, Էթե լին առա ջար կեց հա մա գոր ծակ-

ցել. առա ջարկն ըն դուն վեց: Վճռ ված էր: Նա իրա պես գի տեր Ար ևել քը, 

և նրան խորթ էին Ար ևել քի վե րա բե րյալ հյուս ված ամեն կար գի կեղծ 

պատ կե րա ցում նե րը: Նա իրոք սի րում էր ար ևե լյան այդ երկր նե րը, մա-

նա վանդ` իրեն որ դեգ րած Լի բա նա նը, որ տեղ իրեն զգում էր այն պես, 

ինչ պես տա նը:

Էթե լին հա սել էր այն լու րը, որ մո տե նում է մի մեծ փո թո րիկ` աշ խար-

հի հա մար ավե լի վատ թար ու կոր ծա նա րար, քան Առա ջին հա մաշ խար-

հային պա տե րազ մը: Նա ու զում էր պատ րաստ լի նել դրան:

Էթելն իրեն հա մա րում էր ժա մա նա կա կից կին և ու զում էր ապա ցու-

ցել, որ ոչ մի բա նով չի զի ջում տղա մարդ կանց: Ավ գուս տուս Նյու մանն 

այդ մա սին նրան շատ հս տակ ասել էր. «Կ գա այն օրը, երբ կա նայք 

կու նե նան այն նույն պար տա վո րու թյուն նե րը, ինչ տղա մար դիկ, սա կայն 

դրա հա մար կա նան ցից մի քա նի սը պետք է նշեն այդ ու ղին»: Էթե լի հա-

մար դա դար ձել էր պատ վի խն դիր: Մի քա նի գի շեր նա երա զում տես-

նում էր մո րը` Կա րո լի նին, ում լու սան կարն իր գրա սե ղա նին էր: Մո րը 

Բաալ բե կում 1911 թվա կա նին լու սան կա րել էր իր հայ րը:
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38. Է ԴՈ ՒԱՐԴ ԲՈ ՂՈՍՅԱՆ
 ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ - ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1930-1931թթ.

Լոն դո նի պատ մու թյան մեջ այդ տար վա ձմեռն ամե նացր տա շունչ նե-

րից մեկն էր: Էթե լը հա մա կերպ վում էր այդ վատ եղա նա կին և դե պի իր 

ֆա կուլ տետ քայ լե լիս շա րու նակ մտա ծում էր Մի ջերկ րա կան ծո վի մեղմ 

կլի մայի մա սին: Սա կայն Լոն դոնն էլ իր առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու-

ներ: Այն աշ խար հի կենտ րոն նե րից էր, որ տեղ կա տար վող իրա դար ձու-

թյուն ներն իրենց հետքն էին թող նում բո լոր ազ գե րի ճա կա տագ րե րի վրա: 

Այդ քա ղա քում ապ րող գիտ նա կան նե րը, գրող նե րը, մտա ծող ներն ուր-

վագ ծում ու հար թում էին դե պի ապա գա տա նող ու ղին: Թերևս այդ պես 

էր մինչ այդ պա հը: Թեր թե րը գնա լով ավե լի հա ճա խա կի էին անդրա-

դառ նում Եվ րո պա յում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րին: Մա նա-

վանդ Գեր մա նիայում կա տար վում էին շատ ցն ցող դեպ քեր: Գեր մա-

նիան ու Ավստ րիան պա հան ջում էին, որ իրենք էլ ընդ գրկ վեն մաքսային 

միու թյան մեջ: Ֆրան սիան ու Անգ լիան դեմ էին «Mitteleuropa»-յի71 գա-

ղա փա րին: Չէին ցան կա նում վե րա դառ նալ հնին: 

Էթելն ու ներ մի գաղտ նիք, որն առայժմ ոչ ոքի հետ չէր ու զում կի սել: 

Նա պա տահ մամբ հան դի պել էր բժիշկ Բո ղո սյա նի որ դուն, և ապա գայի 

հետ կապ ված նրա բո լոր ծրագ րե րը փոխ վել էին: 

Նրանք մի մյանց ճա նա չում էին հե ռա կա կար գով, մի առի թով իրար 

տե սել էին Բեյ րու թում: Մինչ այդ էլ, երբ դեռ փոքր էին, զբո սան քի ժա-

մա նակ հան դի պել էին Լա Կոռ նի շում, բայց այդ ամե նը մնա ցել էր 

անցյա լում: Էդու ար դը հա մա րյա վեց տա րով մեծ էր Էթե լից, իսկ կյան քի 

տասնյոթ-տաս նութ տա րե կան ժա մա նա կա հատ վա ծում այդ տար բե րու-

թյու նը խորն ան դունդ է թվում:

Էդու ար դը խե լա հե ղո րեն տար ված էր խո հուն հա յաց քով և շա գա-

նա կա գույն մա զե րով այդ գե ղա նի աղջ կա նով: Էթել Հար դին գը բո լո րից 

տար բեր վում էր, և ով քեր նրան ճա նա չում էին, նկա տում էին նրա ար-

տա սո վոր հմայքն ու մարդ կանց հետ վար վե ցո ղու թյան ձիր քը: Էդո ւար դը 

նույն պես ան մի ջա պես զգաց նրա նից հոր դող յու րա տե սակ ձգո ղա կա-

նու թյու նը ու երբ իմա ցավ, որ նա Թո մաս Հար դին գի դուստրն է, դի մեց 

նրան.

- Էթե՛լ, Էթե՛լ Հար դինգ, հի շո՞ւմ ես ինձ: Գի տե՞ս, թե ես ով եմ: 

Լրա ցել էր Էթե լի քսան մե կա մյա կը, իսկ Էդու ար դը քսանյոթ տա րե-

71 Կառլոս Մեծի կայսրության շուրջ ձևավորված Կենտրոնական Եվրոպա, այսինքն՝ Գեր-
մանիան որպես Եվրոպայի կենտրոն:
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կան էր: Էդու ար դը նրան պատ մեց, որ ինչ պես իր հայ րը, այն պես էլ ին-

քը բժշկա կան բարձ րա գույն կր թու թյուն է ստա ցել, իսկ հի մա մաս նա գի-

տա նում է հո գե բու ժու թյան ոլոր տում, թեև բժիշկ Բո ղո սյա նի կար ծի քով` 

նրա նից հրա շա լի վի րա բույժ դուրս կգար: 

Հա ջորդ, ինչ պես նաև մյուս օրե րին նրանք կր կին հան դի պե ցին: Ըն-

դա մե նը մեկ ամիս ան ց Էդո ւար դը նրան սեր խոս տո վա նեց, Էթե լը դա 

ըմբռ նու մով ըն դու նեց: Այ դու հան դերձ, նրանք իրենց հա րա բե րու թյուն-

նե րը գաղտ նի պա հե ցին:

Թո մաս Հար դին գը Լոն դո նում էր և մինչ իր տիկ նոջ` Սա րայի ու Էթե լի 

հետ Բեյ րութ վե րա դառ նալն այ ցե լե լու էր ակ նա բույ ժին ու սր տա բա նին: 

Դուստ րը շու տով ավար տե լու էր դա սե րը, և նրան շատ դուր կգար կր կին 

Բաալ բեկ կամ իր ծնող նե րի հետ Հա լե պի ու Դա մաս կո սի մեծ տո նա վա-

ճառ ներն այ ցե լե լը:

Էդո ւար դը չէր կա րող Լոն դո նից հե ռա նալ: Նա իր ուս ման վար ձը 

վճա րե լու հա մար աշ խա տում էր Սուրբ Թո մա սի հի վան դա նո ցում. չէր 

ու զում հոր վզին բեռ լի նել, քա նի որ նա իր սուղ մի ջոց նե րով դեռ եր կու 

դուստ րե րի ուս ման հար ցե րը պետք է լու ծեր: 

Էթելն ու Էդու ար դը գի տակ ցում էին, որ իրենց միջև ծա գած սերն 

ան հաղ թա հա րե լի այն պի սի մի ուժ է, որ իրենց կա խար դել է եր ջան կու-

թյամբ, ինչ պես նաև` կար ճատև բա ժան ման տվայ տան քով: 

Հար դինգ նե րը պատ կա նում էին Անգ լիայի հա սա րա կու թյան ամե նա-

բարձր դա սին: Նրանք հա րուստ էին ու զո րեղ: Ու նեին սե փա կա նու թյուն 

և կա պեր, նրանց ազ գա նունն ան գլիական ազն վա կա նու թյան ամե-

նաընտ րյալ նե րի շար քում էր: Ծնն դով սա սուն ցի Բո ղո սյան նե րի ըն տա-

նի քը սկզ բում եկել էր Հա լեպ, այ նու հետև հաս տատ վել էր Բեյ րու թում: 

Նրանք էլ այն եզա կի հայե րից էին, որոնց հա ջող վել էր հաղ թա հա րել 

բազ մա թիվ փոր ձու թյուն ներ, կո րուստ ներ ու աղետ ներ: Եվ Բո ղո սյան-

ներն ամեն օր շնոր հա կա լու թյուն էին հայտ նում Աստ ծուն, որ իրենց գո-

յատ ևե լու հնա րա վո րու թյուն է տվել: 

Այն, որ Էդո ւարդ Բո ղո սյանն ու նրա քույր Մա րին Լոն դո նում ավար-

տում էին ու սում նա ռու թյու նը, իրենց հայ րե նա կից նե րից շա տե րի երա-

զանքն էր: Հայ րե նա կից ներ, ով քեր ցան կա նում էին նոր կյանք սկ սել այն 

վայ րե րից հե ռու, որ տեղ տե ղի էր ու նե ցել իրենց յու րային նե րի անա սե լի 

ող բեր գու թյու նը:

Էդո ւարդ Բո ղո սյա նը հս տակ գա ղա փար նե րի տեր երի տա սարդ էր: 

Հայ րը նրան ու քույ րե րին բա ցատ րել էր, որ կա րող է հո գալ նրանց ուղ ևո-
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րու թյան ծախ սե րը, ինչ պես նաև` մի փոքր ավե լին, իսկ մնա ցածն իրենք 

պետք է լրաց նեին՝ իրենց դրս ևո րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լով: Ինչ-

պես Էդու ար դը, այն պես էլ Մա րին, որ մե կու կես տա րով մեծ էր եղ բո րից, 

խե լա միտ էին և ար դեն գի տա կից տա րի քում սար սա փե լի իրա վի ճակ նե-

րում հայտն վե լով՝ լիովին ըմբռ նում էին իրա կա նու թյու նը: Նրանք հի շում 

էին իրենց այն զար մու հի նե րին, ով քեր ծնող նե րին ու հա րա զատ նե րին 

կորց նե լուց հե տո գա լիս էին Բեյ րութ: Հա լե պում իրենք նույն պես ամ բողջ 

ըն տա նի քով իրենց մաշ կի վրա կրել էին այդ դա ռը փոր ձու թյու նը՝ վեր ջին 

պա հին մի կերպ դուրս պրծ նե լով մահ վան ճի րան նե րից:

Էթե լը ցան կա նում էր բո լո րից գաղտ նի պա հել իրենց սի րա վե պը: Ու-

զում էր լիովին վս տահ լի նել, որ իր զգաց մունք նե րը ճշ մա րիտ են ու ան-

կեղծ, քան զի ան կախ իր տա րի քից՝ սթափ միտք ու ներ և չէր ցան կա նում 

սխալ վել: Ինչ վե րա բե րում էր Էդո ւար դին, ապա նա ոչ միայն իր սի րո 

մա սին էր խորհր դա ծում, այլև գո յու թյուն ու նե ցող հա կա սու թյուն նե րի: 

Նա ոչ մի կերպ չէր հան դուր ժի, որ որ ևէ մե կը մտա ծեր, թե իր սե րը շա-

հա դի տա կան է՝ պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կան կամ սո ցիալա կան 

վե րել քով: Հար դինգ ազ գան վա նը միանա լը նրա առջև կբա ցեր Լոն դո նի 

բարձր հա սա րա կու թյան դռ նե րը: Նա հա մոզ ված էր, որ իրեն կհա ջող վեր 

դառ նալ լավ բժիշկ, մեծ հո գե բույժ, և ու զում էր դրան հաս նել ան ձնա կան 

ար ժա նիք նե րով: Այն քա՜ն անե լիք ներ կային այդ բնա գա վա ռում:

Առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը թո ղել էր բազ մա թիվ 

հետևանք ներ, տու ժած մե ծա թիվ մարդ կանց, ով քեր ան գամ տա րի ներ 

ան ց չէին հաս կա նում, թե ինչ էր տե ղի ու նե ցել: Դեռ ավե լին՝ նրանք չէին 

ըմբռ նում բնա կա նոն հա րա բե րու թյուն ներ ու նե նա լու, սի րե լու և սիր վե լու 

իրենց ան կա րո ղու թյու նը, ոչ էլ կա րո ղա նում էին ձեր բա զատ վել սար սա-

փե լի մղ ձա վանջ նե րից: Ընդ որում՝ այդ ամե նը նրանց թույլ չէր տա լիս, 

որ իրենց տե ղը գտ նեն, ընդ գրկ վեն հա սա րա կա կան կյան քում: 

Էդու ար դը Սուրբ Թո մա սի ան վան հի վան դա նո ցում տար բեր հի վանդ-

նե րի էր ըն դու նում՝ նրանց բուժ ման գոր ծըն թա ցում ցու ցա բե րե լով իր գի-

տե լիք նե րի ողջ զի նա նոցն ու դրս ևո րե լով գե րա գույն ձգ տում: Հի վանդ նե-

րից նրան հատ կա պես հե տաքրք րեց մի հա յու հի, ով իր ըն տա նի քի հետ 

Լոն դոն էր եկել 1916 թվա կա նին: Այդ ժա մա նա կից ի վեր նա տա ռա պում 

էր ընկ ճախ տով, որը տա րի նե րին զու գըն թաց սր վում էր, մինչև իսկ հա սել 

էր խե լա գա րու թյան, քա նի որ սկ սել էր հար ձակ վել յու րա քան չյուր հա-

մազ գեստ կրո ղի վրա, ան գամ՝ փոս տա տա րի: Հի վան դը գրե թե չէր խո-

սում, ամուս նու հետ ոչ մի հա րա բե րու թյուն չու ներ, ոչ էլ կա րող էր մե նակ 

մնալ, քա նի որ սկ սում էր հու սա հատ ող բալ: Այդ դեպ քը մար տահ րա վեր 
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էր Էդու արդ Բո ղո սյա նի ու նրա դա սա խոս նե րի հա մար, ով քեր տես նում 

էին այդ հայ երի տա սար դի լայն հնա րա վո րու թյուն նե րը: Մյուս բժիշկ-

նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ տվյալ պա րա գա յում նրա առա վե լու թյունն այն 

էր, որ կա րող էր հի վան դի հետ խո սել մայ րե նի լեզ վով, ին չը բա ցա ռիկ 

կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ վս տա հու թյան և մտեր մու թյան հիմ քի 

վրա առա ջին հա ղոր դակ ցա կան կա պը հաս տա տե լու առու մով:

Էթե լը չա փա զանց երի տա սարդ էր որոշ բա ներ խո րա պես ըն կա լե-

լու հա մար, սա կայն երբ Էդու արդն ասաց, որ սի րում է նրան, աղ ջի կը 

հաս կա ցավ, որ եթե հա մա ձայ ներ, ապա այդ պա հից սկ սած իր կյան քը 

փոխ վե լու է, և հա նուն դրա՝ պետք է ջան քեր գոր ծադ րի: Նա, ու րա խու-

թյամբ հա մակ ված, հա մա ձայ նեց, ու եր կու սով հուզ մուն քից ար տաս վե-

ցին: 

Ան ցան ամիս ներ, ու Էթե լը հոր և Սա րայի հետ սո վո րա կա նի պես 

մեկ նեց Բեյ րութ, սա կայն այդ ամառն այլ էր: Նա գրում էր եր կար նա-

մակ ներ` լի սի րով, խոս տում նե րով և երա զանք նե րով, ու Էդո ւար դից 

ստա նում նույն պի սի պա տաս խան ներ, որոնք երի տա սարդն ու ղար կում 

էր Բեյ րու թի իրենց տան հաս ցեով ու իր քրոջ` Թե րե զայի անու նով:

Այդ ամառ առա վել քան շոգ էր, տո թա հեղձ, իսկ Թո մա սի տան միակ 

վայ րը, որ տեղ տա նե լի մթ նո լորտ էր, նկու ղի հետ նա մասն էր` ան մի ջա-

կա նո րեն տան կող քի բլ րի ստո րո տի ներ քո: Թո մասն այդ տեղ պատ րաս-

տել էր մի քա րան ձավ, որ տե ղից ամ ռա նը զով, իսկ ձմ ռա նը տաք հո սանք 

էր փչում: Հենց այդ տեղ էր առանձ նա նում Էթե լը՝ իր հա խուռն նա մակ նե-

րը գրե լու և ցե րեկ վա ամե նա տոթ ժա մե րին զո վա նա լու հա մար: 

Ան կախ այն բա նից, որ ամ ռանն ան տա նե լի շոգ էր, նա սի րում էր 

Բեյ րու թում լի նել և որոշ ժա մա նակ հոր հետ ան ցկաց նել: Սա րային նա 

ավե լի շատ էր տես նում, քա նի որ Լոն դո նում միասին էին լի նում: 

Այդ ամառ Թո մա սը դեռ չգի տեր, որ իր դուստր Էթելն ամուս նու թյան 

խոսք էր տվել: Նա հիանում էր իր դս տեր առողջ դա տո ղու թյամբ և հա-

մոզ ված էր, որ նա դառ նա լու է վառ ան հա տա կա նու թյամբ օժտված 

հմայիչ կին: Բա վա կան էր այն, որ նա մայ րե նի լեզ վի պես խո սում էր 

արա բե րեն. գրե թե տաս ներ կու տա րի նրան դաս տիարա կել էր Նա դի մա 

Ղա լի բը՝ ամեն ինչ անե լով, որ նա խո րա պես ըն կա լի այն աշ խար հը, որն 

այն քան տար բեր էր եվ րո պա կա նից: 

Իր նա մակ նե րից մե կում Էդու ար դը նրան պատ մում էր, որ հա ջորդ 

ու սում նա կան տա րում գու ցե իրեն՝ որ պես ըն թե րա կա, հա ջող վի սովորել 

Վիեննայի նեյրովիրաբուժական ինստիտուտի հո գե բու ժու թյան բա-
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ժան մուն քում, որը ղե կա վա րում է Զիգ մունդ Ֆրոյ դը: Թա փուր տե ղե րը 

խիստ սահ մա նա փակ էին, սա կայն գու ցե իրեն օգ նի գեր մա նե րե նի լավ 

իմա ցու թյու նը: Նրա խոս քե րից ոգ ևո րու թյուն էր հոր դում: Էթե լը պա-

տաս խա նեց, որ հպարտ է նրա նով և հա մոզ ված, որ այդ գոր ծը հա ջո ղու-

թյամբ կպ սակ վի: 

Այդ ժա մա նակ էր, որ Էթե լը որո շեց խո սել իր ըն տա նի քի հետ: Այն-

տեղ` վե րին պատշ գամ բում, ընթ րի քից հե տո իր հորն ու Սա րային պատ-

մեց Էդո ւարդ Բո ղո սյա նի նկատ մամբ տա ծած իր զգաց մունք նե րի մա-

սին: Նրան չընդ հա տե ցին, թույլ տվե ցին, որ խոսքն ավար տի: Այդ ըն-

թաց քում Թո մաս Հար դինգն ըմ բոշխ նում էր իր մեկ գա վաթ կո նյա կը: Ինչ 

խոսք, նա կնա խընտ րեր, որ իր դուստրն ասեր, որ սի րում է այլ` երի տա-

սարդ ան գլիացու` սո ցիալա կան ու ֆի նան սա կան իրենց դա սից: Սա-

կայն լավ գի տեր, որ ցան կու թյու նը մեկ բան է, իսկ սե րը` բո լո րո վին այլ 

բան: Մի պահ բո լո րը լուռ մնա ցին, մինչև որ Սա րան տե ղից վեր ելավ ու 

համ բու րեց Էթե լի ճա կա տը: Թո մա սը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ հնա րա վոր 

չէ պայ քա րել բնու թյան ու ժե րի դեմ, տե ղի տվեց և ուղղ վեց դե պի Էթե լը՝ 

գր կե լով նրան:

- Էթե՛լ, դա քո ընտ րու թյունն է, քեզ միայն կա րող ենք ցան կա նալ ամե-

նայն եր ջան կու թյուն: Ճա նա չում եմ այդ տղային: Էդո ւարդ Բո ղոսյանն 

իմ լավ բա րե կա մի որ դին է: Մի մար դու, ով դժ վար պա հե րին, երբ իր ժո-

ղո վուր դը են թարկ վում էր սար սա փե լի լլ կանք նե րի ու կտ տանք նե րի, ցու-

ցա բե րեց հո գու ան վե հե րու թյուն ու խի զա խու թյուն, ինչ պես և իր ըն տա-

նի քի ան դամ նե րը: Բա ցի դրա նից՝ քեզ լավ ճա նա չե լով` հա մոզ ված եմ, 

որ դու նրա նով չէիր հրա պուր վի, եթե նա մի բա ցա ռիկ մարդ չլի ներ: Իմ 

շնոր հա վո րանք նե րը, Էթե՛լ, չէ՞ որ գի տես, որ մենք միշտ քո կող քին ենք:

Էթե լը հուզ ված գր կեց հո րը, և Սա րան միացավ նրանց: Հարկ չկար 

ավե լին ասե լու, թեև Թո մաս Հար դին գը գրե թե մինչև լու սա բաց մտա սույզ 

մնաց պատշ գամ բում: Տար բեր պա հեր էր մտա բե րում բժիշկ Բո ղո սյա նի 

հետ ու նե ցած եր կար տա րի նե րի բա րե կա մու թյու նից: Բժիշ կը բա րի ու 

շռայլ հո գու տեր ան ձնա վո րու թյուն էր, ով բազ միցս ապա ցու ցել էր, թե 

հա նուն այ լոց՝ ին չե րի է ըն դու նակ՝ վտան գե լով իր իսկ կյան քը: 

1931 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի կե սե րին Սա րան ու Էթե լը նա վով 

ուղևոր վե ցին Սաու թամփ թոն: Ճամ փոր դու թյունն ան ցավ հան գիստ, և 

նրանք հա սան Լոն դոն: Էթելն ամ բողջ ժա մա նակ մտա ծում էր իր փե սա-

ցու ի և այն մա սին, թե ինչ է ասե լու, երբ հան դի պի նրա հետ:

Այ նինչ նրան սպա սում էր Էդո ւար դի նա մա կը, որում երի տա սար դը 
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նրան բա ցատ րում էր, որ ստիպ ված ան հա պաղ մեկ նել է Վիեն նա, ուր 

նրան և մյուս թեկ նա ծու նե րին հրա վի րել էին քն նու թյան, որ պես զի որոշ-

վեր, թե ով է զբա ղեց նե լու թա փուր տե ղը: Էդո ւարդ Բո ղո սյա նի գեր մա-

նե րե նը հրա շա լի էր, սա կայն չէր կա րող մր ցել այն տեղ ծն ված ու րիշ մե-

կի հետ և իր հարս նա ցո ւին հուզ ված գրում էր, որ այն քան էլ հա մոզ ված 

չէ, որ իրեն կընտ րեն: Բա ցի դրա նից՝ դոկ տոր Զիգ մունդ Ֆրոյ դը շատ 

խստա պա հանջ մար դու համ բավ ու ներ, իսկ ին քը չգի տեր, թե արդյոք 

կա րող է մր ցու նակ լի նել հո գե վեր լու ծու թյան պես նր բին բնա գա վա ռում: 

Նա մա կի վեր ջում գրել էր, որ հենց որ կա րո ղա նա, կվե րա դառ նա Բեյ-

րութ, և այն, որ նրան շատ է սի րում:

Էթե լը կաս կա ծի մի նշույլ ան գամ չու ներ նրա որոշ ման վե րա բե րյալ: 

Հի շում էր Բեյ րու թում ան ցկաց րած իր ման կու թյան պա հե րից, երբ հոր 

հետ քայ լում էր Լա Կոռ նի շում և առա ջին ան գամ տե սավ բժշ կին ու 

նրա որ դուն՝ Էդու ար դին: Այդ ժա մա նակ իր հայ րը բժշ կի մա սին ասել էր 

հետևյա լը. «Նա իմ լա վա գույն բա րե կամ նե րից է և իմ կյան քում երբ ևէ 

ճա նա չած ամե նա խի զախ ու պատ վախն դիր մարդ կան ցից մե կը»: 
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39. ՎԻԵՆՆԱ
1932թ.

«Ի վեր ջո, զո հե րը մնում են որ պես հե րոս ներ, իսկ դա հիճ նե րը` դա-

հիճ ներ»:

Էդո ւարդ Բո ղո սյա նի բախ տը բե րեց. նա ար ժա նա ցավ դոկ տոր Ֆրոյ-

դի հա մակ րան քին, ում չա փա զանց հե տաքրք րել էր երի տա սարդ հայ 

բժշ կի՝ հո գե բու ժու թյան տե սան կյու նից յու րօ րի նակ «Զո հեր և դա հիճ-

ներ» թե մայով փայ լուն աշխատանքը: Նա լսեց Էդու արդ Բո ղո սյա նի 

պատ մա ծը Անա տո լիայում տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան դեպ քե րի մա-

սին, և այն, թե ինչ էր տե ղի ու նե նում մարդ կային արա րած նե րի` զո հե րի 

ու դա հիճ նե րի նե րաշ խար հում: Դա այն պի սի նոր բան էր, որ դոկ տոր 

Ֆրոյ դը ժա մա նակ չխ նայեց՝ շա րու նակ հար ցեր տա լով երի տա սար դին:

Այս պի սով՝ դոկ տո րը Վիեննայի նեյրովիրաբուժական ինստիտուտի 

հո գե բու ժու թյան բա ժան մուն քում Էդու արդ Բո ղո սյա նին որ պես ըն թե-

րա կա նշա նա կեց, ինչպես նաև Վիեննայի գլխավոր հիվանդանոցում 

աշխատանք տվեց: Էդո ւար դն ինքն ան գամ չէր հա վա տում այդ պի սի 

հա ջո ղու թյա նը: Այդ ժա մա նակ գի տու թյան այդ բնա գա վա ռը կոչ վում 

էր «հ րեական գի տու թյուն», քա նի որ մաս նա գետ նե րի գե րակ շիռ մա սը 

հրեական ծա գում ու ներ: 

- Ես երեք տա րի ան ց եմ կաց րել այդ հի վան դա նո ցում,- պատ մում 

էր Ֆրոյ դը Էդու ար դին,- և պատ կե րաց րե՛ք՝ ամեն ին չով զբաղ վել եմ՝ որ-

պես թե րապևտ, որ պես մաշ կա բան և վնաս ված քա բան: Հի վան դա նո ցում 

շատ բա ներ կսո վո րեք: Հե տո՝ երե կո յան ժա մե րին, շա բա թա կան եր կու 

ան գամ կաշ խա տեք Նեյրովիրաբուժական ինստիտուտում, ինչ պես իմ 

մյուս ըն թե րա կա նե րը:

Հա կա ճա ռե լու հարկ չկար: Դոկ տոր Ֆրոյ դը չէր ըն դու նում ան գամ 

չն չին առար կու թյուն: 

Էդու ար դը նրան թուր քա կան մի փոք րիկ գորգ նվի րեց, որը գնել էր 

Ստամ բու լից գոր գեր ներկ րող հայ վա ճա ռա կա նի խա նու թից: Գոր գը 

փռե ցին այն բազ մո ցին, որի վրա դոկ տոր Ֆրոյդն ան ց էր կաց նում հո գե-

վեր լու ծու թյան իր սեանս նե րը: Այն Ֆրոյ դին ան չափ դուր եկավ: 

1932 թվա կա նի սկզբ նե րին Էդու ար դը երկ շա բա թյա ար ձա կուրդ ու-

նե ցավ և առի թից օգտ վե լով՝ ուղ ևոր վեց Լոն դոն: Ժա մա նա կի մեծ մա-

սը խլե լու էր ճա նա պար հը, սա կայն կար ևորն այն էր, որ նա հան դի պե-
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լու էր իր հարս նա ցու ին: Քա նի որ Էդու ար դը նրան չէր տե ղե կաց րել իր 

գալս տյան մա սին, Էթե լը, նրան տես նե լով, հուզ վեց: Հինգ օր միասին 

ան ցկաց րին: Էթե լը որո շեց, որ ոչինչ չի պա տա հի, եթե ին քը մի քա նի 

օր դա սե րից բա ցա կայի, իսկ Էդո ւար դը նրան կր կին սեր խոս տո վա նեց՝ 

հա մոզ ված, որ Էթելն իր կյան քի ըն կե րու հին է: Նա նաև մտա ծում էր, որ 

Էթե լին հան դի պելն իր հա մար ան հա վա տա լի բախ տա վո րու թյուն է:

Հենց այդ օրե րին էր, որ նրանք որո շե ցին իրենց հար սա նի քի ժա մա-

նա կը՝ 1932 թվա կա նի ամ ռա նը: Էթե լը չէր ցան կա նում այն պի սի հար սա-

նիք, որը վե րած վեր հա սա րա կա կան իրա դար ձու թյան, ու նրանք որո շե-

ցին հան դի սու թյունն ըն տա նե կան շր ջա նա կով կազ մա կեր պել Հար դինգ-

նե րի՝ Սու ռե յում գտն վող առանձ նա տա նը: Էթելն այդ մա սին խո սեց հոր 

հետ, ով, ոչ մի առար կու թյուն չհայտ նե լով, միայն ասաց.

- Քեզ հա մար դեռ վաղ չէ՞ ամուս նու թյու նը:

Աղ ջի կը գլու խը բա ցա սա բար շար ժեց: Ո՛չ, շուտ չէր: Բա ցի դրա նից՝ 

ու զում էր ամուս նա նալ Էդու ար դի հետ: Ին չո՞ւ պետք է սպա սեր: Հայ րը 

հաս կա ցավ: Չէ՞ որ ին քը ժա մա ցույ ցի վրա տա րի ներ առաջ փո րագ րել 

էր «Carpe Diem» ար տա հայ տու թյու նը: Նա չէր ու զում ար տա հայ տել իր 

մտած մունք նե րը, սա կայն հո ռե տե սու թյամբ էր նա յում ապա գային: Այն, 

ինչ կա տար վում էր Գեր մա նիայում, նրան ան հանգս տաց նում էր: Թո-

մասն ակա նա տեսն էր եղել այն բա նի, թե Առա ջին հա մաշ խար հային 

պա տե րազ մի ժա մա նակ ին չի էին ըն դու նակ գեր մա նա ցի նե րը: Հի շում 

էր, թե նրանք ինչ սառ նա րյու նու թյամբ էին մեղ սակ ցում այն կա ռա վա-

րու թյան հետ, որն այլ ռաս այի և կրո նի պատ կա նե լիու թյան պատ ճառ-

նե րով սահմռ կե ցու ցիչ սպան դի էր են թար կում իր հպա տակ նե րին, առա-

վե լա պես՝ քրիս տո նյա, կիրթ և քա ղա քա կիրթ հայե րին: 

Այդ ժա մա նա կից ի վեր Թո մա սը հա վատ չէր ըն ծա յում Գեր մա նիայի 

նկատմամբ: Այդ ան հա տը` Ադոլֆ Հիտ լե րը, նրա կար ծի քով, ար գա հա-

տե լի, իր նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ամեն ին չի ըն դու նակ մարդ 

էր: Հիտ լե րը նրան շատ էր հի շեց նում Թա լեաթ փա շայի գոր ծե լա կերպն 

ու էու թյու նը: Մտա բե րեց, որ Թա լեաթին Բեռ լի նի կենտ րո նում սպա նեց 

մի հայ ու սա նող՝ Սո ղո մոն Թեհ լե րյա նը՝ վրեժ լու ծե լով իր ազ գա կից նե-

րի կո տո րած նե րի հա մար: Դա տա րա նը նրան ան մեղ սու նակ ճա նա չեց, 

քա նի որ նրա գոր ծո ղու թյուն ներն ար դա րաց ված էին: 

Էթե լի ծնող ներն Էդո ւար դին ըն դու նե ցին Լոն դո նի իրենց տանն ու ոչ 

միայն շնոր հա վո րե ցին նրան, այլև ասա ցին, որ գոհ են իրենց դս տեր 

ընտ րու թյու նից: Էդո ւար դը վա խե նում էր, որ իրենց միջև եղած սո ցիալա-

կան ու ֆի նան սա կան տար բե րու թյուն նե րն ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ 
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կհա րու ցեն, սա կայն նա հան դի պեց այն պի սի մարդ կանց, ով քեր ի զո րու 

էին հե ռուն տես նել և չէին պատ կա նում այն շա հագր գիռ խա վին, որ իրե-

նից ցածր դա սի առջև փա կում էր դռ նե րը: 

Վիեն նա վե րա դառ նա լուց հե տո նա շա րու նա կեց իր աշ խա տան քը 

Վիեն նայի գլ խա վոր հի վան դա նո ցում: Մի քա նի ամիս ան համ բե րու-

թյամբ սպա սում էր իրենց հար սա նի քին: Եվ ահա օգտ վե լով հեր թա կան 

ար ձա կուր դից` կր կին ուղ ևոր վեց Լոն դոն՝ Էթե լի հետ ամուս նա նա լու:

1932 թվա կա նի հու նի սի 15 -ին Միլ ֆոր դի քա ղա քա պե տա րա նում 

գրան ցե ցին իրենց քա ղա քա ցիական ամուս նու թյու նը, որից հե տո Հար-

դինգ նե րի առանձ նա տանն ըն տա նե կան ճաշ կե րույ թով նշե ցին այդ 

իրա դար ձու թյու նը: Ըմբռ նե լով իրենց դս տեր` Էթե լի ցան կու թյու նը, շքեղ 

հար սա նիք չա րե ցին, ին չը նաև կվե րած վեր հարս տու թյան և իշ խա նու-

թյան ցու ցադ րու թյան: Փե սա ցուի կող մից ներ կա էին միայն նրա եր կու 

քույ րե րը: Բժիշկ Բո ղո սյա նը նո րապ սակ նե րին մի հու զիչ նա մակ էր ու-

ղար կել, որում երի տա սարդ զույ գին մաղ թում էր եր ջան կու թյուն: Վեր-

ջում նե րո ղու թյուն էր խնդ րում հան դի սու թյա նը չմաս նակ ցե լու հա մար 

և հույս հայտ նում, որ նրանց ամուր գր կե լու է Բեյ րու թում: Ինքն իրեն 

բա վա կա նին մե ծա հա սակ էր հա մա րում և եր կար ու հոգ նե ցու ցիչ ուղ ևո-

րու թյան հա մար այն քան էլ առողջ չէր: 

Էթելն ու Էդո ւար դը մեղ րա միսն ան ցկաց րին Շոտ լան դիայում: Հու նի-

սի վեր ջե րին վե րա դար ձան Լոն դոն և չորս օր ան ց ուղ ևոր վե ցին Վիեն-

նա: Վար ձա կա լած մի փոք րիկ բնա կա րա նում ապ րե լու էին այն քան ժա-

մա նակ, որ քան Էդու ար դին հար կա վոր էր մաս նա գի տա կան կր թու թյուն 

ստա նա լու հա մար. դա կտ ևեր եր կու տա րուց ավե լի: 

Ու սում նա ռու թյունն ավար տե լուց ան մի ջա պես հե տո Էդու արդ Բո-

ղո սյա նը մտա դիր էր Ժն ևում կամ Բա դեն-Բա դե նում բա ցել բժշ կա կան 

մաս նա վոր կլի նի կա: Ար ժա նա վայել ապ րե լու հա մար չպետք է կա խում 

ու նե նար անե րո ջից: Շատ էր սի րում Էթե լին և ու զում էր, որ նա իրե նով 

հպար տա նար: 

Էթե լի հա մար փո ղը մի բան էր, որ կյան քում օգ նում էր նպա տակ նե րի 

իրա գործ մա նը, սա կայն դա նրա հա մար կար ևո րու թյուն չու ներ: Նրան-

ցից և ոչ մե կը չու ներ ո՛չ պեր ճան քի, ո՛չ էլ քմա հա ճույք ներ բա վա րա րե լու 

հա կում: Էթե լը ցան կա նում էր շա րու նա կել ու սու մը և ըն դուն վեց Վիեն-

նայի հա մալ սա րան: Ու զում էր կա տա րե լա գոր ծել իր գեր մա նե րե նը:

Վիեն նան առաջ վա պես կոս մո պո լիտ քա ղաք էր, որ տեղ շատ եվ րո-

պա ցի ներ էին գա լիս՝ պատ մու թյուն ու երաժշ տու թյուն ու սում նա սի րե լու: 
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Ան կախ ամեն ին չից՝ դա մի ցն ցող քա ղաք էր իր առաս պե լա կան անցյա-

լով: Այդ տեղ լավ էին ապ րում, և կյանքն էլ գնա լով ավե լի բա րե կե ցիկ 

էր դառ նում: 1932 թվա կա նի ամ ռան վեր ջին զբո սայ գի նե րը լի էին կյան-

քը վայե լե լու փա փա գով հա մակ ված մարդ կան ցով, և օր վա ցան կա ցած 

ժա մին քա ղա քի բո լոր ան կյուն նե րում հն չում էր Շտ րաու սի երաժշ տու-

թյու նը: Նրանց՝ Տա բորշտ րաս սեի ան կյու նում վար ձա կա լած բնա կա րա-

նը ճա կա տով նա յում էր Դո նաու կա նա լին, ին չը թույլ էր տա լիս, որ Էթե լը 

հե ծան վով գնա հա մալ սա րան: 

Ցե րե կով նրան ցից յու րա քան չյու րը զբաղ վում էր իր գոր ծով: Էդու ար-

դը տրամ վայով գնում էր հի վան դա նոց և այն տեղ մնում հա մա րյա ողջ 

աշ խա տան քային օրը: Ճա շում էր մո տա կա ռես տո րա նում և ժա մը հին-

գին վե րա դառ նում տուն, որ տեղ նրան սպա սում էր Էթե լը՝ թեթև ընթ րի-

քով: Հե տո նրանք դուրս էին գա լիս զբո սան քի և կիս վում օր վա տպա վո-

րու թյուն նե րով:

Հոկ տեմ բե րի սկզբ նե րին Էթե լը նրան ասաց, որ պրո ֆե սոր Մաքս 

Շտեյն բեր գը խնդ րել է, որ իրեն տե ղա փո խեն Վիեն նա, որ տեղ նա տուն 

ու ներ և հա վա նա բար լի նե լու էր ար վես տի իր դա սա խո սը: Շտեյն բեր գին 

չէր հա ջող վել իրա կա նաց նել իր երա զան քը` Բաալ բե կի ու Պալ մի րայի 

լու սան կար նե րով ալ բոմ հրա տա րա կե լը: Հրեա լի նե լը Բեռ լի նում շատ 

դռ ներ էր փա կել նրա առջև: Ընդ որում՝ օրըս տօ րե հրեանե րի վի ճա կը 

վատ թա րա նում էր՝ ան կախ հա սա րա կու թյան մեջ նրանց ու նե ցած մտա-

վոր և ֆի նան սա կան դիր քից:

Նրանք բա րե կա մա ցան պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գի հետ, ով հի սուն տա-

րե կա նին մոտ էր և շատ լավ պահ պան ված: Հոկ տեմ բե րի կե սե րին՝ մի 

երե կո, նրան իրենց տուն հրա վի րե ցին` ընթ րելու: Շտեյն բեր գը նրանց 

նվեր բե րեց Բաալ բե կում գտն վող Վե նե րայի տա ճա րի հիաս քանչ լու-

սան կա րը, որի վրա՝ ավե րակ նե րի ներք ևում, պար զո րոշ եր ևում էին եր-

կու մար դու ուր վագ ծեր. Թո մաս Հար դինգն ու Էթելն էին: Լու սան կա րիչն 

այն դրել էր շր ջա նա կի մեջ, ու ար տա սո վոր մի լու սան կար էր ստաց վել: 

Էթե լի հա մոզ մամբ՝ հրա շա լի աշ խա տանք էր, և ու շա դիր զն նե լուց հե-

տո գր կեց պրո ֆե սո րին: Շտեյն բեր գը նկա րին առանձ նա պես ու շադ րու-

թյուն չդարձ րեց, սա կայն երբ Էդու արդն այն կա խեց պա տին, ակն հայտ 

էր, որ հե ղի նա կին հա ջող վել էր վեր հա նել Վե նե րայի տա ճա րի հիաս-

քանչ գե ղեց կու թյու նը, մթ նո լոր տում տի րող ան դոր րը և ան կու մը: Պա կաս 

կար ևոր չէր նաև այն, որ լու սան կա րում միաժա մա նակ ար տա ցոլ ված 

էր Հար դինգ նե րի հա խուռն սերն Ար ևել քում գտն վող այդ վայ րի հան-

դեպ: Վայր, որը դա րե դար շա րու նա կում էր հմայել դա սա կան աշ խար-
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հով տար ված զգա յուն մարդ կանց, վայր, որ տեղ արևն ամեն առա վոտ 

հուրհրում էր՝ կր կին լու սա վո րե լու հա մար իր սի րա սուն քա ղա քը72:

Հան դի պու մը նշե լու և բա րե կա մու թյու ն հաստատելու կա պակ ցու-

թյամբ բա ցե ցին մի շիշ գի նի՝ պատ րաստ ված Կենտ րո նա կան Եվ րո-

պայի ոս կե գույն խա ղո ղից, և բա ժակ բարձ րաց րին ի պա տիվ Վե նե-

րայի, Բա քո սի և Յու պի տե րի:

Էթե լը հի շում էր այն տեղ կա տա րած իր այ ցը, երբ ման րա մաս նո րեն 

զն նում էր Բա քո սի մուտ քի մեծ դռան բա րա վոր նե րը, գե ղա շուք զար դա-

նախշ քան դակ նե րը` խա ղո ղի որ թե րը, ցո րե նի հաս կե րը, ծա ղիկ նե րը, 

խորհր դա նիշ նե րը: Ան կախ իր կամ քից՝ աչ քե րը խո նա վա ցան, և իր կա-

րո տա բաղձ հու շե րով վա րա կեց պրո ֆե սո րին:

- Հուզ մուն քիս պատ ճա ռը Դուք եք, պրո ֆե սո՛ր: Մեղքն այս հրա շա լի 

լու սան կա րինն է: Եր բեք չեմ տե սել նման բան:

Շտեյն բեր գը փոր ձեց մեղ մել իր ու նե ցած դե րա կա տա րու թյու նը և 

հա վաս տիաց րեց, որ լու սան կար ված օբյեկ տին է վե րա պահ վում այդ 

պա տի վը, ինչ պես նաև՝ լու սան կար չա կան ոսպ նյա կին ու ժա պա վե նին, 

որոնք ապա հո վում են վերջ նա կան որա կը և հս տա կու թյու նը:

Ավե լաց րեց նաև, որ Ար ևել քում կա տա րած իր ուղ ևո րու թյուն նե րի ըն-

թաց քում ստեղ ծել է լու սան կար չա կան հրա շա լի հա վա քա ծու, իսկ այդ 

լու սան կարն ամե նա հա ջող ված նե րից մեկն էր: 

«Riesling» նուրբ գի նին բա ցեց Շտեյն բեր գի լե զուն: Նրա գլ խա վոր 

խն դի րը մե նա կու թյունն էր, թեև խոս տո վա նեց, որ ինչ -որ մե կը կա իր 

կյան քում: Սկ սել էր մտա ծել, որ մար դիկ իրե նից խույս են տա լիս, ոչ ոք 

չի ու զում իր հետ շատ մտեր մա նալ, ին չը կապ ված էր իր՝ հրեա լի նե լու 

հան գա ման քով: Բեռ լի նի հա մալ սա րա նի նրա գոր ծըն կեր նե րի, պրո ֆե-

սոր նե րի ու գիտ նա կան նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը հա մակ ված էր 

կա տա ղի հա կա սե մի տիզ մով, և նրանք ամե նու րեք քն նա դա տում էին 

հրեանե րին, ով քեր, այս պես ասած, «զավ թում էին» իրա վուն քի, բժշ կա-

գի տու թյան և գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ամ բիոն նե րը: 

- Ես ավստ րիացի եմ,- ասաց պրո ֆե սո րը,- իմ ծնող նե րը՝ նույն պես: 

Իմ գեր դաս տա նը դա րեր ի վեր ապ րում է այս երկ րում: Սա կայն հի մա ես 

հա կա սե մի տիզ մի պատ ճա ռով ստիպ ված թո ղել եմ Բեռ լի նի հա մալ սա-

րա նը. դա թու նա վո րում է իմ գո յու թյու նը: 

Էթե լը չէր կա րո ղա նում ըմբռ նել, թե այդ ինչ է կա տար վում Գեր մա-

նիայում, որ Շտեյն բեր գի պես կիրթ և լայն մտա հո րի զո նի տեր մար դը 

72 «Ար ևի քա ղաք». Բաադ` փյու նի կե ցի նե րի ար ևի աստ վա ծը և քա ղաք Բա կի (Բաալ բեկ):
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ստիպ ված էր հե ռա նալ այդ երկ րից, թե հրեանե րի դեմ այդ ինչ աճող 

թշնա մանք է, որ տա րած վել է նաև Բեռ լի նի պես հե ղի նա կա վոր հա-

մալսա րա նում: Սա կայն կա մաց-կա մաց սկ սեց հաս կա նալ, որ Վիեն նա-

յում նույն պես ի հայտ են գա լիս այդ նույն եր ևույ թի նա խան շան նե րը: 

Այդ ժա մա նակ Էդու ար դը նրան պատ մեց, թե ինչ խո սակ ցու թյուն է 

տե ղի ու նե ցել իրեն դա սա վան դող բժիշկ նե րից մե կի հետ: Այդ մարդն 

ատում էր հրեանե րին ու երբ ծա նո թա ցել է Էդու ար դի հետ, հարց րել է.

- Լսել եմ, որ ձեզ` հայե րիդ, եր բեմն ան վա նում են Ասիայի հրեաներ: 

Մի՞ թե դուք հրեաներ եք:

Էդո ւար դը պա տաս խա նել է, որ իրենք հրեաներ չեն, սա կայն ամեն 

դեպ քում հայե րի մեծ մա սը խո րա պես հա մակ րում է հրեանե րին: 

- Այդ պա հին ինձ այդ բժիշկն ան պատ վեց՝ ասե լով, որ Ավստ րիայում 

տեղ չու նեն հրեանե րով հիացող նե րը, և հրեաներն ու նրանց հա մակ րող-

նե րը պետք է հե ռա նան:

Էդու ար դը նրա խոսքն ան պա տաս խան է թո ղել՝ մտա ծե լով՝ իրոք ցա-

վա լի է, որ Ավստ րիայի պես հրա շա լի ու առա ջա դեմ երկ րում այդ պի սի 

տրա մադ րու թյուն է տի րում:

Հոկ տեմ բե րի կե սե րին հե ռա գիր ստա ցան. վախ ճան վել էր բժիշկ Բո-

ղո սյա նը: Լու րը շատ տխուր էր: Էդու ար դը, սաս տիկ ճնշ ված, ան մխի-

թար լաց եղավ: Նրա հայրն ամիս ներ ի վեր հի վանդ էր, բայց ով կա րող 

էր կան խա տե սել այդ քան արագ վախ ճան: Փո խա դարձ հա մա ձայ նու-

թյամբ որո շե ցին ուղ ևոր վել Բեյ րութ: Դա հար գան քի տուրք կլի ներ այդ 

մար դու հի շա տա կին:

Հա ջորդ օրը գնացք նս տե ցին և ուղ ևոր վե ցին մինչև Տրիեստ, որն 

Ադ րիատիկ ծո վում Վիեն նային ամե նա մոտ նա վա հան գիստն էր: Այդ-

տե ղից էլ նավ նս տե ցին ու եր կու օր ան ց հա սան Պի րեա: Բեյ րութ գնա-

ցող նավ նս տե լու հա մար երեք օր սպա սե ցին և տեղ հա սան նոյեմ բե րի 

սկզբնե րին:

Բժիշկ Բո ղո սյա նի աճյու նը եր կու շա բաթ առաջ ար դեն հո ղին էին 

հանձ նել: Նրա շի րի մին այ ցի գնա ցին: Արև մուտ քից փչող քա մուց ծաղ-

կեպ սակ նե րը կորց րել էին իրենց թա ռա մած ծաղ կա թեր թե րի մեծ մա սը: 

Մանր ան ձրև էր տե ղում, մթ նո լոր տը տխուր էր ու ճն շող: Էդու ար դը, Էթե-

լի ձեռ քը բռ նած, սկ սեց լաց լի նել: Այլևս եր բեք չէր կա րող այդ բա րի մար-

դուն ասել, որ սի րում էր նրան: 

Երբ վե րա դար ձան Բեյ րու թի կենտ րոն, հո րի զո նում պայ թեց կայ-

ծակ նային ամպ րո պը: Անձր ևի ու քա մու ու ժեղ բռն կում նե րը նրանց ստի-

պե ցին, որ վա զեն Հար դինգ նե րի տուն, որ տեղ մնա լու էին, քա նի դեռ 
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գտնվում էին Բեյ րու թում: Հե տո եկավ իր հոր մտե րիմ ըն կեր նե րի խում բը: 

Այուբ Թա բի թը խո սեց բո լո րի անու նից: Էդու ար դին ասաց, որ հպարտ 

էին նրա նման մար դուն ճա նա չե լու հա մար: Բո լորն էլ այն կար ծի քին 

էին, որ Հա լե պում՝ աք սո րյալ նե րի ճամ բա րում ապ րած տա ռա պան քը 

կար ճաց րել էր բժիշկ Բո ղո սյա նի կյան քը: Թա բիթն ավե լաց րեց, որ Բեյ-

րու թի քա ղա քա պե տա րա նը փո ղոց նե րից մե կը կո չե լու է նրա անու նով: 

Այ նու հետև հեր թով լռե լյայն սեղ մե ցին Էդո ւար դի ձեռքն ու գլխի թեթ ևա-

կի խո նարհ մամբ հրա ժեշտ տվե ցին Էթել Հար դին գին: Այդ պի սին էր սո-

վո րույ թը… 

Հա ջորդ օրը բժիշկ Թա բի թը կր կին եկավ, այս ան գամ՝ դոկ տոր Պա-

պա պու լո սի` գլ խա վոր հի վան դա նո ցի տնօ րե նի ըն կե րակ ցու թյամբ: 

Հան գու ցյա լի հաս ցեին լա վա գույն խոս քեր ասե լուց հե տո տնօ րե նը երի-

տա սարդ բժշ կին` Էդո ւարդ Բո ղո սյա նին, հի վան դա նո ցում աշ խա տանք 

առա ջար կեց: Գի տեին նրա հրա շա լի պատ րաստ վա ծու թյան մա սին, 

թեև ավե լի շատ թե րապև տի կա րիք ու նեին: Նրա հայ րը թե րապևտ էր, 

և իրենք հա մոզ ված էին, որ Էդո ւարդն ար ժա նիորեն կզ բա ղեց ներ այդ 

տե ղը:

Բժիշկ Թա բի թը նրան պատ մեց Բեյ րու թում տի րող իրա վի ճա կի, 

Ֆրան սիայի նա խա ձեռ նու թյամբ ու վե րահս կո ղու թյամբ ան ցկաց ված 

նոր մար դա հա մա րի տվյալ նե րի մա սին: Ի դեպ, այդ տվյալ նե րի հա-

մա ձայն` հայ կա կան հա մայն քի շնոր հիվ քրիս տո նյա նե րը, թեև ոչ մեծ 

տար բե րու թյամբ, մե ծա մաս նու թյուն են կազ մել: Ան շուշտ, բո ղոք ներ են 

եղել մու սուլ ման նե րի կող մից, ով քեր փաս տար կել են, որ հայե րը լի բա-

նան ցի չեն: Սա կայն` ո՛չ, լի բա նան ցի ներ են, դեռ մի բան էլ՝ ավե լին: Լի-

բա նա նին սպաս վում է փայ լուն ապա գա: Գնա լով ավե լի շատ եվ րո պա-

ցի ներ, մա նա վանդ ֆրան սիացի պաշ տո նյա ներ ու զին վո րա կան ներ են 

հաս տատ վում այդ երկ րում: Առա ջա դի մու թյունն իրենն է անում: Բո լո րի 

հա մար ակն հայտ էր, որ այլևս հե տա դար ձի ճա նա պարհ չկա: 

Էդու ար դը պա տաս խա նեց, որ այդ ծանր պա հին իր նկատ մամբ հո-

գա տար լի նե լու հա մար ան չափ շնոր հա կալ է, սա կայն պետք է ավար տի 

իր ու սում նա ռու թյու նը, թեև բա ցառ ված չէ, որ կվե րա դառ նա Լի բա նան: 

Նաև ավե լաց րեց, որ ինչ պես ին քը, այն պես էլ Էթե լը Բեյ րութն ու Լի բա-

նա նը հա մա րում են իրենց իս կա կան օր րա նը: Դոկ տոր Պա պա պու լո սը 

չպն դեց իր առա ջար կը, քա նի որ պա հը հար մար չէր, սա կայն վս տահ էր, 

որ երի տա սարդ Էդու արդ Բո ղո սյա նը, ի վեր ջո, հաս տատ վե լու է իրենց 

մոտ:

Մեկ շա բաթ ան ց` նոյեմ բե րի կե սին, Էդո ւարդն ու Էթե լը վե րա դար-
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ձան Վիեն նա: Երբ հա սան, եղա նա կը ցուրտ էր, ու բա րակ ան ձրև էր տե-

ղում: Այդ քա ղա քը նրանց ավե լի տխուր և օտար թվաց, քան երբ ևէ: Սա-

կայն Էդո ւար դի ապա գան այդ տեղ էր, և սրտ նե ղու թյունն ավե լորդ էր: 

Էթե լը երա զում էր Մի ջերկ րա կան ծո վի, մի օր Բեյ րութ վե րա դառ-

նա լու մա սին: Մշ տա պես կի սա վարտ ու փո շոտ այդ քա ղա քը, որը նրա 

հա մար հա րա զատ տուն էր, այն քան տար բեր էր կա յա ցած և մշա կու-

թային Վիեն նայից: Ուղ ևո րու թյան ըն թաց քում ահա վոր մղ ձա վանջ ապ-

րեց: Վիեն նա յում սար սա փե լի բան էր տե ղի ու նե նա լու, որից ոչ ոք չէր 

փրկվե լու:
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40. ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ
 ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1932թ.

Էդո ւարդ Բո ղո սյա նը գրե թե չէր շփ վում դոկ տոր Ֆրոյ դի հետ, եր կու 

կամ երեք ամի սը մեկ նրան մի քա նի րո պեով տես նում էր որ ևէ ժո ղո-

վի ըն թաց քում: Դա այն չէր, ինչ ին քը սպա սում էր, սա կայն ան կախ 

ամեն ին չից` նա զգում էր, թե որ քան է առա ջա դի մում իր ու սում նա ռու-

թյան մեջ: Վիեն նա յում շատ բարձր էր բժշ կա գի տու թյան մա կար դա կը, 

իսկ Նեյրովիրաբուժական ինստիտուտը հա մաշ խար հային կտր ված քով 

հա մար վում էր լա վա գույն հաս տա տու թյուն նե րից մե կը: Իր մաս նա գի-

տու թյան մեջ դոկ տոր Ֆրոյ դը հա մար առա ջինն էր, ու Էդուար դը նրա 

նկատ մամբ ակ նա ծանք էր տա ծում: Դոկ տո րը հեշտ բնա վո րու թյան 

տեր մարդ չէր, ոչ էլ սի րա լիր էր, բայց նա Ֆրոյդն էր:

Էդու ար դը հպարտ էր, որ ամուս նա ցել էր մի կնոջ հետ, ում սի րում 

էր` ան կախ տար բեր դիր քի, սո ցիալա կան կար գի և այլ խն դիր նե րից: 

Պետք է իրեն հա մա րեր ամե նա բախ տա վոր մարդ կան ցից մե կը, սա կայն 

սկսում էր զգալ, թե ինչ պես է հա սու նա նում Վիեն նայից` «կա տա րյալ 

քա ղա քից» հե ռա նա լու գա ղա փա րը: Ինքն էր այդ քա ղաքն այդ պես կո-

չել այն օրից ի վեր, երբ հաս տատ վել էր այդ տեղ, սա կայն ինչ էր կա-

տար վում այդ «կա տա րյալ քա ղա քում»: 

Նա հան դի պեց պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գին ու միասին սր ճե ցին «Կ լայ-

նես Կա ֆե» -ու մ` քա ղա քի կենտ րո նի լա վա գույն սր ճա րան նե րից մե կում: 

- Էդու ա՛րդ, այս հան դի պու մը կան խո րոշ ված է: Քեզ մի գաղտ նիք կա-

սեմ, սա կայն դու ոչ ոքի չպետք է պատ մես: Այս գի շեր գնաց քով գնում 

եմ Բեռ լին, իսկ տասն հինգ օրից նա վով գնա լու եմ Բեյ րութ: Որո շել ենք 

ավար տել տա րի ներ առաջ ձեռ նար կած իմ աշ խա տան քը: (Է դո ւար դը 

լայն բաց ված աչ քե րով նա յում էր պրո ֆե սո րին:) Պետք է հնա րա վո րինս 

շուտ գնամ, վա խե նում եմ այս տեղ մնա լուց: Ես գնում եմ սե մա գի տու-

թյան մի պրո ֆե սո րի` Ալ բերտ Շտեր նի հետ. տա րի ներ ի վեր մեզ կա պում 

է ջերմ բա րե կա մու թյու նը: Նա պետք է Բեռ լի նով ան ցնի, իսկ ես նրան 

մե նակ չեմ ու զում թող նել: Նրա ան ձնա գիրն ան վա վեր է: Նա խա րա րու-

թյու նում մի լավ ըն կեր ու նի, ար դեն հե տը խո սել է, նրա հա մար ան ձնա-

գիր է պատ րաս տել՝ ել քի թույլտ վու թյամբ: Միայն պետք է գնա և վերց-

նի: Հե տո գնա լու ենք Համ բուրգ, իսկ այդ տե ղից` նա վով Բեյ րութ: Ու զում 

եմ Շտեր նին ցույց տալ այն ամե նը, ին չի մա սին այն քան եմ պատ մել 

նրան, որ կար ծում է, թե տե սել է դրանք: Մեր կար ծի քով` եթե Գեր մա-

նիայում նա ցիստ նե րը գան իշ խա նու թյան, ապա ահա վոր բա ներ տե ղի 
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կու նե նան: Լսի՛ր, Էդո ւա՛րդ, Շտեր նը նույն պես հրեա է: Գրե թե մեկ տա-

րի առաջ Բեռ լի նում էինք, երբ սի նա գո գից73 դուրս գա լիս են թարկ վե ցինք 

նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի հար ձակ մա նը: Շտեր նը 

բազ մա թիվ հար ված ներ ստա ցավ գլ խին, դրա նից հե տո շատ է փոխ վել, 

շա րու նակ մղ ձա վանջ նե րի և տագ նա պի նո պա նե րի մեջ է: Դու և Էթե լը 

պետք է մտա ծեք այս տե ղից հե ռա նա լու մա սին: Սա այն Վիեն նան չէ, 

որի մա սին երա զում էր ողջ Եվ րո պան: Սա դար ձել է մի վայր, որ տեղ օձն 

է բնա վոր վել: Հիտ լերն ավստ րիացի է ու այս տեղ է այդ քան վատ դաս-

տիարակ վել: Նայի՛ր, թե ինչ է կա տար վում Գեր մա նիայում, օրի նա կա-

նաց րել են կու սակ ցա կան գրո հային նե րի խմ բա վո րում նե րը: Փոս տային 

արկ ղում քեզ կթող նեմ իմ տան բա նա լին, եթե ու զե նաս այն տե ղից որևէ 

բան վերց նել, ապա վերց րո՛ւ: Մտա դիր չեմ երբ ևէ վե րա դառ նալ: Երբ 

ավար տին հասց նենք Բաալ բե կի և Պալ մի րայի ու սում նա սի րու թյու նը, 

կփոր ձենք նա վով գնալ Նյու Յորք: Սա է այն ամե նը, ինչ ու զում էի քեզ 

ասել: Երա նի մի օր կր կին իրար տես նենք: Նո րից եմ կրկ նում, չա մա-

չես, բնա կա րա նիցս կվերց նես այն, ինչ որ կա մե նաս: Այդ բնա կա րա նը 

հայրս գնել է վաթ սուն տա րի առաջ և լի է հի շո ղու թյուն նե րով: Ո՛չ ժա-

մա նակ ու նեմ տե ղա փոխ վե լու, ո՛չ էլ` ցան կու թյուն: Ոչ ոք թող չմ տա ծի, 

թե հե ռա նում եմ երկ րից: Քեզ ցան կա նում եմ լա վա գույ նը: Մնաս բա րով, 

հա ջո ղու թյուն քեզ: 

Պրո ֆե սոր Շտեյն բերգն արագ վեր կա ցավ տե ղից, կր կին ձեռ քը մեկ-

նեց Էդո ւար դին` գլու խը թեթ ևա կի խո նար հե լով: Էդու ար դը կր կին նս տեց: 

Ցնց ված էր: Ռա դիոյով լսել էր Հիտ լե րի ելույթ նե րից, որոն ցում ժայթ քում 

էր նրա ատե լու թյունն այն գեր մա նա ցի նե րի հաս ցեին, ով քեր իր կու սակ-

ցու թյա նը չէին պատ կա նում: Էդու ար դին շատ էր հե տաքրք րում, թե ի՞նչ 

էր ան ցնում այդ մար դու մտ քով, որ հան կար ծա կի հայտն վել էր Գեր մա-

նիայում և ու զում էր ամեն ինչ փո խել: Խո սում էր Ռեյխն այդ գար շե լի 

հրեա արա րած նե րից` հրեական բա ցիլ նե րից ազա տե լու, հա մալ սա րա-

նը, իրա վա բա նու թյան ու բժշ կու թյան ոլորտ նե րը հրեա մա կա բույծ նե րից 

մաք րե լու մա սին: Գոր ծա ծում էր բժշ կա կան բնույ թի որա կում ներ` «հե-

ռաց նել փտախ տը», «վե րաց նել չա րի քը», «մաք րել պա լա րը»... Էդուար-

դը շատ ան գամ մտա ծում էր, որ այդ մար դու խել քը տե ղը չէ: Խոս քը 

մե ծար ված լի նե լու մտա գա րու թյամբ տար ված հի վան դի, հրեանե րի և 

զտա րյու նու թյան հան դեպ սևե ռուն խե լաց նո րի մա սին էր: Շատ տա րօ-

րի նակ էր, որ գեր մա նա ցի ու ավստ րիացի ոչ մի հո գե բույժ այդ մա սին ոչ 
73 1931թ. սեպտեմբերի 12-ի գիշերը (ըստ հրեաների օրացույցի` Նոր տարի) 
Կուրֆյուրստենդամում` Բեռլինում, նացիստները դաժանորեն հարձակվեցին հրեաների 
վրա, ովքեր սինագոգում մասնակցել էին հանդիսությանը (hղումը` հեղինակի):
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մի մեկ նա բա նու թյուն չէր արել: Իսկ Ֆրո՞յ դը... Պետք է նրա հետ խո սեր 

Հիտ լե րի` որ պես ան հա տի մա սին: Էդու ար դը չէր հաս կա նում, թե ին քը, 

որ նոր էր դիպ լոմ ստա ցել, սոսկ իր բա զային գի տե լիք նե րով ինչ պես էր 

այդ քան հս տակ ախ տո րո շել այդ հի վան դու թյու նը: Հարկ էր կր կին լսել 

ռա դիոյով եթեր ար ձակ վող նրա ելույթ նե րը, որ պես զի հա մոզ վեր` արդյոք 

ճիշտ է կռա հել, թե դա իր սուբյեկ տիվ գնա հա տա կանն է: 

Նա մի գար շա հոտ էու թյուն է, որ թաքն վում էր զբո սայ գի նե րի աշ խույժ 

հա մերգ նե րի, գա րեջ րատ նե րում հն չող եր գե րի, ցան կա ցած պատր վա-

կով փո ղոց նե րով ան ցնող փո ղային նվա գախմ բե րի երաժշտու թյան, 

վար ժա րան նե րում սո վո րող և զին վոր նե րին ըն դօ րի նա կող երի տա սարդ 

տղա նե րի հետ ևում: Շտ րաու սին գա լիս էին փո խա րի նե լու զին վո րա կան 

քայ լեր գե րը: Վիեն նա ցի ներն ու առ հա սա րակ ավստ րիացի նե րը շատ 

հպարտ էին, որ իրենց հա մերկ րա ցի Ադոլֆ Հիտ լե րը Գեր մա նիայի հա-

վա նա կան տի րա կալն էր լի նե լու:

Էդու ար դին սա ռը քր տինք պա տեց: Նա չէր կա րո ղա նում մո ռա նալ 

այն, ինչ իրեն, երբ ըն դա մե նը երե խա էր, և իր ողջ ըն տա նի քին պա տա-

հեց Հա լե պում: Հի շում էր աք սո րյալ նե րի` հա զա րա վոր հայ կա նան ցով 

ու երե խա նե րով լց ված ճամ բա րը, որ տեղ նաև ին քը, մայրն ու քույ րերն 

էին և որ ևէ տե ղե կու թյուն չու նեին հո րից, ում մա հա ցած էին հա մա րում: 

Չէր կա րո ղա նում մո ռա նալ գեր մա նա ցի այն սպա նե րին, ով քեր հեռ վից` 

փշա լա րե րից դուրս, ձի հե ծած, հետ ևում էին թուր քե րի գոր ծե լա կեր պին:

Այդ ամե նը հիմք էր հան դի սա ցել, որ նա գրի «Զո հեր և դա հիճ ներ» 

թե մայով իր ատե նա խո սու թյու նը: Նաև դրա` մարդ կային հո գին հաս կա-

նա լու հա մար էր այդ տեղ` Զիգ մունդ Ֆրոյ դի մոտ: Նա զոհ էր, ու նրա ողջ 

կյան քը շա րու նակ վե լու էր այդ պես: Միակ հնա րա վոր փա խուստն այդ 

վա խից ու սար սափ նե րից, որոնց մա սին ոչ ոքի չէր կա րող պատ մել, այն 

էր, որ ձեր բա զատ վեր դրան ցից: Նա ան գամ չէր հա մար ձակ վել, որ դի մի 

Էթե լի օգ նու թյա նը: Սկ սեց շատ վատ զգալ, հեծկլ տաց: Ստիպ ված ձեռ-

քե րով ծած կեց դեմ քը` նկա տե լով, որ հարևան սե ղան նե րի շուրջ նստած-

նե րը տա րօ րի նակ հա յաց քով են իրեն նա յում: Շտեյն բեր գի խոս տո վա-

նու թյու նը տակ նուվ րա էր արել իր հի շո ղու թյուն նե րը, իր ապ րած հո գե-

ցունց սար սափ նե րը: Նա հա մոզ ված էր, որ իր ծնող նե րը վախ ճան վել են 

այդ դժոխ քի մի ջով ան ցնե լու հետ ևան քով, և ինչ պես ին քը, այն պես էլ իր 

քույ րե րը եր բեք չեն կա րո ղա նա լու ազատ վել այն տե սա րան նե րից, որոնց 

ակա նա տեսն են եղել: Դա մի ահա վոր մղ ձա վանջ էր, հո գե կան սար սա-

փե լի ցն ցում, որը շա րու նակ խան գա րում էր իր եր ջա նիկ լի նե լուն:

Ու երբ կար ծում էր, որ իրեն հա ջող վե լու էր հաս կա նալ, թե ին չու են 
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մարդ կային որոշ արա րած ներ վե րած վում դա հիճ նե րի, և կար ծում էր, թե 

ին քը պետք է մյուս նե րին փր կի այդ դա հիճ նե րի ձեռ քից, հան կարծ նրա 

սար սա փե լի մղ ձա վանջ նե րը դառ նում էին իրա կա նու թյուն, և նրա առջև 

կր կին հայտն վում էին այն ուր վա կան նե րը, որոնց նա մո ռաց ված էր հա-

մա րում:

Գրո հային նե րի խմ բա վո րում նե րը, որոնց նա տե սել էր ավ տո բու սով 

Բեռ լին կա տա րած շր ջա գա յու թյան ժա մա նակ, ազա տո րեն շր ջում էին 

այդ քա ղա քում` ագ րե սիվ վարք դրս ևո րե լով այն մարդ կանց նկատ մամբ, 

ով քեր իրենց դուր չէին գա լիս: 

Մինչ տուն վե րա դառ նա լը չէր դա դա րում Շտեյն բեր գի մա սին մտա-

ծե լուց: Նա ար տա սո վոր մի ան ձնա վո րու թյուն էր, առա վել քան կիրթ, 

չա փա զանց զգա յուն և իր իմա ցածն ու րիշ նե րին փո խան ցե լու մեծ պատ-

րաս տա կա մու թյամբ: Հա վա նա բար նրա ըն կեր Շտերնն էլ այդ պի սի 

անձնա վո րու թյուն է: Հրեա լի նե լու իրո ղու թյու նը նրանց մղում էր, որ լքեն 

իրենց ծնն դա վայ րը, հրա ժար վեն իրենց մշա կույ թից, մո ռա նան իրենց 

հա մալ սա րա նը, իրենց կյան քը: Բաալ բեկ վե րա դառ նա լը մի հրա շա լի 

պատր վակ էր, որ պես զի փախ չեին մի մթ նո լոր տից, որը նրանց հա մար 

դառ նում էր հեղ ձու ցիչ: 

Երբ նա տուն վե րա դար ձավ, Էթելն ան մի ջա պես նկա տեց նրա հո գե-

կան վի ճա կը: Հարց րեց, թե ինչ է պա տա հել, ու Էդո ւար դը չկա րո ղա ցավ 

կեղ ծել: Այն քան ան պաշտ պան էր, այն քան փխ րուն, որ իր հա մոզ մամբ` 

Էթելն իրեն տես նում էր ներ սից: Այդ պես չէր կա րող շա րու նակ վել, ու նա 

մեծ ճիգ գոր ծադ րեց, որ պես զի Էթե լին բա ցատ րի, որ ին քը ներ քուստ ու-

րիշ մարդ է` խոշ տանգ ված, մոր մոք ված, սևե ռա միտ, որ ան կախ ան ցած 

տա րի նե րից, իր ստա ցած կր թու թյու նից և իր թա փած ջան քե րից` չի կա-

րո ղա նում ձեր բա զատ վել այն հին ուր վա կան նե րից, որոնք իրեն շա րու-

նակ ահա բե կում են այն ժա մա նակ, երբ փոր ձում է քնել, որ մթու թյան 

նկատ մամբ ու նե ցած վախն իրեն ու ղեկ ցում է ման կու թյու նից: Էթե լը 

նրան գր կեց և համ բու րեց: Հե տո կնոջն ասաց, որ պրո ֆե սոր Շտեյն բեր-

գը հե ռա նում է երկ րից, նշեց նաև դրա պատ ճառ նե րը: Ինչ պե՞ս կա րող էր 

Էթե լից ինչ -որ բան թաքց նել... 

Էթե լը շատ բախ տա վոր էր եղել կյան քում, չնա յած ինքն էլ չէր կա րո-

ղա նում մո ռա նալ այն, որ մա նուկ հա սա կում առ ևան գել էին իրեն: Հա-

մա րյա երե քու կես տա րե կան էր, երբ հայ րը գտավ իրեն, ու ներ քուստ մի 

բան ան վերջ հի շեց նում էր այդ պա հը:

Գի շեր վա պա տա հա րից, երբ առ ևան գե ցին իրեն, հի շո ղու թյան մեջ 
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միայն աղոտ պատ կեր ներ էին մնա ցել, որոնք, սա կայն, որո շա կի ընդ-

մի ջում նե րով ան վերջ գնում-գա լիս էին: Եր բեմն նրան մի տա րօ րի նակ 

մղ ձա վանջ թույլ չէր տա լիս, որ հանգս տա նա, վա խե նում էր ան տառ նե-

րից: Այդ ամե նը կապ ված էր Բիբ լո սի իրենց տան վրա կա տար ված հար-

ձակ ման հետ, իր մոր մահ վան հետ, իր իսկ առ ևանգ ման հետ: Նա այդ 

մա սին մեղ մո րեն պատ մեց ամուս նուն: Ո՛չ ամա չե լու, ո՛չ էլ վա խե նա լու 

բան ու ներ, և ին քը կա րող էր հաս կա նալ ամուս նու ցա վի մոր մո քը:

Հե տո նրանք գր կա խառն վե ցին, և Էդուար դը նրան հա խուռն կր քով 

տի րեց: 

Այ նու հետև նն ջա րա նում Էթե լը բռ նեց ամուս նու ձեռ քը և շշն ջաց.

- Քեզ մի բան պետք է ասեմ: Վս տահ չէի... մինչև այ սօր: Ես հղի եմ: 

Մենք երե խա ենք ու նե նա լու:

Էդու ար դը նրան կր կին գր կեց:

- Չես կա րող պատ կե րաց նել, թե որ քան ինձ եր ջան կաց րիր քո լու րով: 

Հի մա ես քեզ մի բան կա ռա ջար կեմ: Ես կու զե նայի, որ մեր ման չու կը 

կամ աղջ նա կը ծն վի Բեյ րու թում: Հա մա ձա՞յն ես: Այս տեղ ես կա վար-

տեմ դա սըն թացս, ու վեց ամիս հե տո կմեկ նենք: Չկա մի բան, որ ուղ ղա-

կիորեն ինձ վրա ազ դի, երդ վում եմ քեզ, բայց այս քա ղա քում կա մի բան, 

որ ինձ ան հանգս տաց նում է, չեմ ու զում, որ մեր զա վակն այս տեղ ծն վի: 

Հա մա միտ ե՞ս:

Էթե լը հա մա ձայ նեց, հաս կա նում էր, թե խոսքն ին չի մա սին է, քա-

նի որ ինքն էլ որոշ բա ներ նկա տել էր. մարդ կանց դեմ քի ար տա հայ տու-

թյունն աշ խա տան քի գնա լիս, գեր մա նա կան քա ղա քա կա նու թյան օգ-

տին ան ցկաց վող ցույ ցե րը, ռա դիոյի ու մա մու լի խայ թող հար ձա կում նե-

րը հրեանե րի դեմ: Նրանք այդ ամե նից ուղ ղա կիորեն զերծ էին, սա կայն 

տի րում էր պղ տոր ու տա րօ րի նակ մթ նո լորտ: Քա ղա քը փո խա կերպ վում 

էր, այ լա կերպ վում, պայ քա րում սե փա կան ճա կա տագ րի դեմ, իսկ իր 

բնա կիչ նե րը չէին հաս կա նում, թե ինչ է տե ղի ու նե նում: 

Եվ պա տա հա կան չէր, որ այդ շր ջա նում Վիեն նայի նկա րիչ նե րը 

կան խազ գում և յու րա հա տուկ ձևով էին մեկ նա բա նում այն սար սա փե-

լին, որ կա տար վե լու էր առա ջի կա յում. մութ նկար ներ, որոն ցում մար-

դիկ փախ չում էին իրենց ճա կա տագ րից, ցն ցող գծա պատ կեր ներ, որոն-

ցում նկատ վում էին սար սափ, մթու թյուն, ապա գայի բա ցա կա յու թյուն, 

խար դա խու թյուն ու մո լա գա րու թյուն: Այդ մա սին էին վկա յում ար վես տի 

բազ մա թիվ պատ կե րաս րահ նե րը, որոնք լց վում էին իմպ րե սիոնիստ նե-

րի հո ռե տե սա կան, ստ վեր նե րով ու ան ձկու թյուն նե րով լի կտավ նե րով: 

Դա նո րաձ ևու թյուն չէր, ոչ էլ՝ պա տա հա կա նու թյուն, այլ այն պի սի աշ-
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խարհըն կա լում, որում տեղ չկար ո՛չ բերկ րան քի և ո՛չ էլ հույ սի հա մար:

Այո՛, ավե լի լավ կլի ներ, որ նրանց զա վա կը ծն վեր Բեյ րու թում՝ իրենց 

տա նը: Հայրն ասել էր իրեն. «Ե թե մի օր ցան կա նաս վե րա դառ նալ Բեյ-

րութ, ապա վե րա դար ձի՛ր քո տուն: Եր բեմն ես էլ կգամ, սա կայն կու-

զե նայի, որ այդ տու նը մնար մեր ըն տա նի քի նը: Գի տե՞ս, ես տու նը քո 

մոր` Կա րո լի նի հա մար գնել ու բա րե փո խել եմ այն հույ սով, որ մի օր նա 

կվե րա դառ նա: Շատ երե կո ներ եմ ան ցկաց րել պատշ գամ բում` դի տե լով 

Մի ջերկ րա կան ծովն ու Սպի տակ լե ռը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ նա կգա: 

Հի մա տու նը քոնն է: Եթե մի օր վե րա դառ նաս այն տեղ, կհաս կա նաս՝ 

վայ րեր կան, որ հո գի ու նեն»: 

Էթե լը համ բու րեց ամուս նուն. դա կլի ներ լա վա գույն ընտ րու թյու նը:

- Հա մա ձայն եմ: Մի քա նի ամիս հե տո մեր երե խան կծն վի այն տեղ՝ 

Սպի տակ լե ռան հո վա նու ներ քո:
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41. ԿԱ ՀՈՒՅՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՀՈ ՑԸ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՀՈՒ ՆԻՍ, 1933թ.

Հուն վա րի կե սե րին՝ մի մռայլ ու ցր տա շունչ երե կո, Էթե լը հե ծան վով 

գնաց պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գի՝ օպե րայի մոտ գտն վող տու նը: Երբ տեղ 

հա սավ, վե րե լա կը չէր գոր ծում, ոտ քով բարձ րա ցավ վեր ջին հարկ: Բնա-

կա րա նի մուտ քը շքեղ էր: Իր մոտ էին Շտեյն բեր գի բա նա լի նե րը, որոնք 

նա թո ղել էր փոս տարկ ղում: Էթե լը բա նա լին մտց րեց փա կա նի ան ցքի 

մեջ, ու դու ռը կա մա ցուկ բաց վեց: Բնա կա րա նում մութ էր, նա դռան մոտ 

գտավ ան ջա տի չը, սա կայն լույ սը չվառ վեց: Մտա ծեց, որ Շտեյն բեր գը 

խզել է պայ մա նա գի րը: Քայ լեց կի սա խա վա րում. պատշ գամ բի կող մի 

պա տու հան նե րից փոքր -ի նչ լույս էր թա փան ցում: Փեղ կե րը բաց արեց 

Վիեն նայի երե կո յան թույլ լույ սի առջև: Տե սավ, որ բնա կա րա նի կա-

հա վո րան քը նր բա ճա շակ է, բայց՝ մի քիչ հնաոճ: Շտեյն բեր գը նրանց 

պատ մել էր, որ ծն վել է այդ տա նը, որն իր ծնող նե րինն է եղել, և ին քը չի 

ցան կա ցել որ ևէ բան փո խել: Դա րա վեր ջյան վիեն նա կան նուրբ ճա շա-

կով կա հա վոր ված այդ բուր ժու ա կան բնա կա րա նում նրանք հա վա նա-

բար ապ րել են կյան քի լա վա գույն պա հե րը: Շտեյն բեր գը, ըստ իր պատ-

մա ծի, ըն դա մե նը քսան տա րե կա նում, այ սինքն՝ մո տա վո րա պես 1900 

թվա կա նին, ստիպ ված գնա ցել է Բեռ լին: Երե սու նե րեք տա րի էր ան ցել, 

և նա ար դեն հա սուն մարդ էր, սա կայն՝ վա խե ցած այն բա նից, ինչ աշ-

խար հը բա ցում էր նրա առջև: 

Էթե լը չէր հա մար ձակ վում որ ևէ բա նի դիպ չել. մտել էր իրեն չպատ կա-

նող, բայց՝ հո գե հա րա զատ ոլորտ: Դան դաղ քայ լեց մի ջանց քով, ակա-

մայից սեղ մեց այլ ան ջա տիչ, ու լույ սը վառ վեց, ին չը վա խեց րեց իրեն: 

Նա մտավ մի ոչ մեծ սրահ: Այն տեղ տե սավ մի հիանա լի ֆրան սիական 

հայե լի, դաշ նա մուր, կար միր մե տաք սա պատ բազ մոց, մի ապա կե պատ 

պա հա րան` լց ված ճոխ ման րա կերտ քան դա կա պատ կեր նե րով: Ո՛չ, ոչ 

ոք այդ տեղ չէր մտել: Պետք է, որ իր վճի ռը կա յաց նե լիս Շտեյն բեր գը 

եր կար խոր հած լի ներ. նա թո ղել էր իր ողջ ու նեց ված քը: Նա թերևս վերց-

րել էր մի փոք րիկ ճամպ րուկ ու իր թան կա գին ֆո տոխ ցի կը: Այդ սրա հի 

մթնո լորտն այն քան բեռն ված չէր, որ քան հյու րա սե նյա կի նը: Զգաց վում 

էր, որ բնա կա րա նում ապ րել են կիրթ և նր բա ճա շակ մար դիկ: Հո գոց 

հա նեց: Մեծ կա րեկ ցան քով էր հա մակ ված Շտեյն բեր գի հան դեպ: Այդ 

մար դը հա վա նա բար շատ էր տանջ վել այդ ամե նը թող նե լու և գնա լու 

պատ ճա ռով: Մի՞ թե այդ քան դա ժան ու մո տա լուտ էր Հիտ լե րի ազ գայ-

նա մոլ նե րից եկող սպառ նա լի քը: 
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Ի՞նչն էր ստի պել, որ Շտեյն բերգն այդ պի սի ար մա տա կան որո շում 

ըն դու նի: Դուրս եկավ մի ապա կե պատ դռ նով, որը բաց վում էր դե պի աշ-

խա տա սե նյակ: Այդ տեղ բո լո րո վին այլ մթ նո լորտ էր. պա տե րը լի էին լու-

սան կար նե րով, մի քա նի սը՝ գու նա վոր, իսկ մեծ մա սը՝ սև ու սպի տակ:

Թավ շա պատ պա տի վրա՝ լա քա պատ սև շր ջա նա կի մեջ, Բաալ-

բեկն էր՝ Յու պի տե րի տա ճա րը, մեծ ծա ռու ղին, ինչ պես ինքն էր հի շում 

ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ: Կային նաև Բեյ րու թի հրա շա լի տե սա-

րան նե րի լու սան կար ներ, ինչ պես՝ Լա Կոռ նի շը՝ խոր քում` ձյու նա ծածկ 

սա րե րը: Աչ քե րը խո նա վա ցան: Շտեյն բերգն իս կա կան ար վես տա գետ 

էր. գնա հա տում էր գե ղե ցիկն ու ար տա ցո լում լու սան կար նե րի մի ջո ցով: 

Սիր տը գրե թե կանգ առավ, երբ նկար նե րից մե կում՝ ցն ցող սյու նե րի 

ներք ևում, տե սավ իր հո րը: Շատ հս տակ էին եր ևում դի մագ ծե րը՝ հմայիչ, 

նր բա ճա շակ և ու ժեղ խառն ված քով ան ձնա վո րու թյուն: Չէր կա րող այդ 

լու սան կա րը թող նել այդ տեղ, բայց ոչ էլ հա մար ձակ վեց տե ղից պո կել 

այն: Ինքն ըն դա մե նը հյուր էր այդ բնա կա րա նում, այդ վայ րին ու նրա 

պատ մու թյա նը՝ օտար: Դուրս եկավ աշ խա տա սե նյա կից, սե ղա նին տե-

սավ թղ թի մի քա նի կտոր ներ: Ամեն ինչ այն տպա վո րու թյունն էր թող-

նում, որ ուր որ է մտ նե լու է պրո ֆե սորն ու շա րու նա կե լու է աշ խա տել:

Վախ վո րած մտավ նն ջա սե նյակ: Ան կո ղի նը հա վաք ված չէր: Մահ-

ճա կա լի գլ խից կախ ված էր ար ևե լյան կի մո նոյի տի պի կար միր մե-

տաք սե խա լաթ: Սե նյա կում տա րած ված էր օծա նե լի քի սուր հոտ, թեև՝ 

ոչ տհաճ: Գի շե րային սե ղա նի կի բաց դա րա կում տե սավ քնա բեր հա-

բե րի տու փեր: Սե նյա կը չա փից ավե լի ծան րա բեռն ված էր: Պա տին մի 

քա նի լու սանկար ներ կային, որոն ցում Շտեյն բերգն էր՝ հա գին խա լաթ, 

իսկ կող քին` մեկ այլ տղա մարդ՝ կուրծ քը բաց: Հաս կա ցավ. Շտեյն բեր-

գը հա մա սե ռա մոլ էր: Ի՞նչ էր այն մար դու անու նը, ով նրա հետ գնում էր 

երկ րից դուրս. Ալ բերտ Շտե՞րն… Նա նույն պես պրո ֆե սոր չէ՞ր: Իհար-

կե: Շտեյն բեր գը եր բեք ամուս նա ցած չէր եղել: Բեռ լի նում մթ նո լոր տը 

գնա լով ան տա նե լի էր դառ նում, ամե նու րեք գլուխ էր բարձ րաց նում հա-

կահ րեակա նու թյու նը: Այդ ամե նին գու մար վում էր նաև այն, որ ըստ նա-

ցիստ նե րի՝ հա մա սե ռա մոլ նե րը հի վանդ, արա տա վոր մար դիկ են, ով քեր 

քայ քա յում են գեր մա նա կան պե տու թյան` Ռեյ խի ամուր հիմ քե րը: Հար-

ձա կու մը, որին Նոր տար վա գի շե րը են թարկ վե ցին հրեանե րը, նրանց 

իրենց գլ խին գա լիք աղե տի մա սին մտա ծե լու տե ղիք տվեց: Էթե լը քա շեց 

հեշ տա դա րա նի (կո մո դի) վե րին կի սա բաց դա րա կը: Գտավ նուրբ սպի-

տա կե ղեն, կող քին՝ լու սան կար նե րի ալ բոմ: Մի պահ վա րա նեց, սա կայն 

վերց րեց ու այն բա ցե լով՝ տե սավ մի մերկ, իրեն ան ծա նոթ, նն ջա րա նի 
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նույն մահ ճա կա լի վրա մեկն ված տղա մար դու լու սան կար:

Լու սան կարն ար տա սո վոր էր, ար տա քուստ՝ շատ գե ղե ցիկ, լու սա-

վո րու թյու նը` խնամ քով ընտր ված, որի վրա մոխ րա գույն երանգ նե րից 

սևին ան ցու մը կա տա րյալ էր: Շր ջեց մի քա նի էջ: Մեկ այլ լու սան կա րում 

Մաք սը և ան ծա նո թը մահ ճա կա լի վրա գր կա խառն ված էին: Ան հար մար 

զգաց և միան գա մից ալ բո մը փա կեց: Ծանր էր շն չում: Այդ պի սի բան եր-

բեք իր հետ չէր կա տար վել: 

Շտեյն բեր գը հա մոզ ված էր, որ այլևս չի կա րո ղա նա լու վե րա դառ նալ 

և, ըստ այդմ, իր հետ տա րել էր միայն իր ապ րած կյան քի հու շը և ոչ 

մի բան չէր ոչն չաց րել: Որո շել էր փախ չել: Չէր կա րող հան դուր ժել այն 

մարդ կանց բռ նու թյունն ու դա ժա նու թյու նը, որոնց կար ծի քով՝ մյուս նե րի 

դեմ տար վող քա ղա քա կա նու թյու նը կա ռուց վում է արյամբ, վշ տով ու ար-

ցունք նե րով: Վիեն նան չե ղավ իրենց երա զած ապաս տա նը: 

Շտեյն բերգն ու զում էր Ալ բերտ Շտեր նին տա նել իր դրախ տը՝ Լի-

բա նան, Բաալ բեկ, գու ցե և Պալ մի րա: Ու զում էր այլ մթ նո լոր տում 

շնչել, մաշ կի վրա զգալ ար ևի ջեր մու թյու նը, բո լո րո վին այլ մի ջա վայ-

րում ազատ լի նել: Գե ղեց կա գույն լու սան կար ներն ամեն ինչ ասում էին: 

Դրախ տը գո յու թյուն ու ներ և դեռ հա սա նե լի էր նրանց: Հան գիստ շունչ 

քա շեց: Եթե ամեն ինչ բա րե հա ջող ըն թա նա, և տար վա կե սին ամուս նու 

հետ գնան Բեյ րութ, ապա կհան դի պեն Շտեյն բեր գին ու Շտեր նին: 

Էթե լը հա մար ձակ որո շում ըն դու նեց, պետք է խորհր դակ ցեր Էդուար-

դի հետ: Պրո ֆե սո րը լավ էր գի տակ ցել, թե ում մոտ է թող նում բա նա լի-

նե րը: 

Երբ տուն վե րա դար ձավ, Էդու արդն ան համ բեր նրան էր սպա սում: 

Պատ մեց, որ հա մալ սա րա նի հա րա կից տա րածք նե րում տե ղի են ու նե-

ցել մի քա նի ցույ ցեր, ու ոս տի կա նու թյու նը մի ջամ տել է ար տա ռոց դա-

ժա նու թյամբ: Ու նե ցել էր նաև ցն ցող հան դի պում մի գեր մա նա ցու՝ Բեռ-

լի նից ժա մա նած ոմն Կառլ Բրանդ տի հետ, ով կար ճատև այ ցով եկել էր 

Ֆի զիոլո գիայի ինս տի տուտ: Դա սա խո սու թյան պես մի բան է կար դա-

ցել, որն ավե լի շատ նման է եղել քա ղա քա կան մի տին գի, քան ակա դե-

միական ելույ թի: Նա նշել է, որ մտա վոր հի վանդ ներն ան բու ժե լի են, և 

պե տու թյու նը չպետք է նրանց հա մար փող ծախ սի:

Նրա` որ պես բժշ կի ար տա սա նած այդ խոս քե րը ոմանց զայ րույթն 

են հա րու ցել: Էդո ւար դը նույն պես աջակ ցել է նրանց: Սա կայն դոկ տոր 

Բրանդ տը շատ հա խուռն ձևով պաշտ պա նել է իր դիր քո րո շու մը: Այն 

տպա վո րու թյունն է եղել, որ նա ոչ մի զգաց մունք չու նի, ու պրո ֆե սոր 
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Վի զեն այդ մա սին ասել է նրա երե սին: Բրանդտն էլ պա տաս խա նել է, 

որ զգաց մունք նե րը տեղ չու նեն հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց նե րում, և 

միայն պետք է ախ տո րո շել՝ հի վանդ նե րը բուժ ման են թա կա են, թե՝ ոչ: 

Երբ դոկ տոր Վի զեն էլ հարց րել է, թե ինչ պետք է անեն ան բու ժե լի հի-

վանդ նե րի հետ, Բրանդ տը սառ նա րյուն պա տաս խա նել է. 

- Վե րաց նել, պար զա պես վե րաց նել նրանց: Ու րիշ ի՞նչ կա րե լի է 

նրանց հետ անել:

Այդ խո սակ ցու թյամբ էլ ավարտ վել է շին ծու դա սա խո սու թյու նը: Բո-

լոր մաս նա կից նե րը սկ սել են մի մյանց հետ վի ճել քո ղարկ ված ատե լու-

թյամբ: Եր բեք ներ կա չէր եղել այդ պի սի տե սա րա նի: Էդու ար դը եր կու 

բան էր նկա տել. առա ջի նը` ներ կա նե րից շա տե րը, գու ցե և կե սից ավե լին 

հա մա ձայ նել են Բրանդ տի ար մա տա կան դիր քո րոշ ման հետ: 

- Էթե՛լ, պետք է տես նեիր այդ մար դու հաղ թա նա կած չա րա խինդ 

ժպի տը: Նրան հա ջող վել էր իրար դեմ հրահ րել դա սա խո սա կան կազ-

մին` գիտ նա կան նե րին, եվ րո պա կան մա կար դա կի մաս նա գետ նե րին, 

որոն ցից շա տե րը երկ րի լա վա գույն հո գե բույժ ներն են: Գո նե լավ է, որ 

դոկ տոր Ֆրոյ դը հրա ժար վում է այդ պի սի մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ-

ցե լուց: Չգի տեմ, թե ինչ կպա տա հեր, եթե նա այն տեղ լի ներ: Նա այն 

մարդ կան ցից չէ, ով քեր վա խից լռում են: Այս տեղ սան ձա զերծ վե լու է մի 

ահա վոր փո թո րիկ: Գնա լով ինձ թվում է, որ դա սըն թա ցի ավար տից հե-

տո այս տե ղից հե ռա նալն ամե նա ճիշտ որո շումն է: 

Երբ Էդո ւարդն ավար տեց իր խոս քը, Էթե լը նրան պատ մեց Շտեյն-

բեր գի տուն կա տա րած իր այ ցի և այն մա սին, թե ինչ էր հայտ նա բե րել 

այն տեղ:

- Վերց րի հե ծա նի վը և մի պտույտ տվե ցի: Վա րա նում էի` բարձ-

րա նա՞լ նրա տուն, թե՞ չէ: Մտա ծե ցի, որ միայն կմո տե նամ նրա տա-

նը: Եր ևի չհա վա տաս ու ինձ երկ չոտ հա մա րես, բայց վա խե նում էի նրա 

բնա կա րան մե նակ մտ նե լուց: Եթե այն տեղ ինչ -որ մե կը լի նե՞ր... Որ ևէ 

ազ գա կան այն տեղ ապ րե լիս լի նե՞ր կամ գնա ցած լի նե՞ր բնա կա րա նը 

նայե լու... Հա պա ղում էի, մինչև որ մի երի տա սարդ զույգ եկավ, բա ցե-

ցին մուտ քի մեծ դուռն ու մտան: Մտա ծե ցի, որ ես հի մա րի մեկն եմ, որ 

ինձ այդ քան վախ ու կաս կա ծանք եմ ներշն չում: Այն պես որ` հե ծա նի-

վը թո ղե ցի փո ղո ցում և հան գիստ ձևա նա լով` ուղղ վե ցի դե պի մուտ քը: 

Սիրտս այն պես էր բա բա խում, որ ուր որ է տե ղից դուրս էր թռ չե լու: Բա-

ցե ցի դուռն ու ստիպ ված բարձ րա ցա ոտ քով: Վե րե լա կի վրա կար մի 

ցու ցա նակ` «Վե րա նո րո գում», սա կայն հետ դառ նալ չէի կա րող: Ոչ ոքի 

չհան դի պե ցի, սա կայն երբ ու զում էի շրջ վել, ար դեն բնա կա րա նի դռան 
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մոտ լսե ցի, որ ներք ևում` մուտ քի դռան մոտ, ինչ -որ մար դիկ էին զրու-

ցում: Որո շե ցի մտ նել, բա նա լին մտց րի, ու դու ռը բաց վեց: Չծի ծա ղես, 

բայց սար սա փե լի վա խե ցած էի: 

Էթե լը պատ մեց, թե ինչ էր գտել բնա կա րա նում, թե ինչ կար ծի քի էր 

Շտեյն բեր գի ու նրա ըն կե րոջ մա սին: 

- Խե՜ղճ մար դիկ... Շատ վա խե ցած էին այն ամե նից, ինչ նա ցիստ-

ներն ասում են հա մա սե ռա մոլ նե րի վե րա բե րյալ: Նրանց մե ղադ րում են 

այ լա սեր ված հի վանդ ներ լի նե լու հա մար: Դա սուտ է: Նրանք նոր մալ 

մար դիկ են, պար զա պես դա է իրենց ընտ րու թյու նը: Դու ճա նա չում ես 

Ավ գուս տուս Նյու մա նին: Նա դա չի թաքց նում և հրա շա լի ան ձնա վո րու-

թյուն է` կիրթ, խի զախ և պատ վախն դիր… Նրան ձգում են տղա մար դիկ: 

Հե տո ինչ...

Էդո ւար դը նրան ընդ հա տեց.

- Ես չհասց րի քեզ պատ մել, որ Բրանդ տի կար ծի քով` հա մա սե ռա-

մոլ ներն ան բու ժե լի հի վանդ ներ են, այ լա սեր ված ներ, որոնց նկատ մամբ 

պետք է կի րառ վի վե րաց ման մի ջո ցը, այլ կերպ ասած` նրանց հար կա-

վոր է ոչն չաց նել: Այդ շա նոր դին և Հիտ լերն իս կա պես խեն թա ցել են:

- Թո՛ւյլ տուր ինձ ավար տել խոսքս, Էդո ւա՛րդ: Շտեյն բեր գի բնա կա-

րա նը նրա ողջ կյան քի ար տա ցո լումն է: Այն տեղ է թո ղել իր ամ բողջ ու-

նե ցա ծը: Որ ևէ բա նի ձեռք չի տվել, ասես մտա ծել է, որ այդ բնա կա րա նը, 

որ տեղ հա վա նա բար ծն վել է ու մե ծա ցել, կմ նա նույ նը` որ պես ապաս-

տան, ու մի օր, երբ փո թո րիկն ան ցնի, կկա րո ղա նա այդ տեղ վե րա դառ-

նալ Շտեր նի հետ: 

Էդո ւար դը հիացած ժպ տաց:

- Էթե՛լ, դու ինձ ցն ցում ես: Դու շատ ճիշտ ասա ցիր: Բո լորս էլ ու նենք 

մի տեղ, որն ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում մեր ու ղե կիցն է մնում: Շատ 

ան գամ դա մեր հայ րա կան օջախն է, որ տեղ մա նուկ հա սա կում ապ-

րում ենք ըն տա նի քով: Այն ժա մա նակ, երբ մենք փոքր ենք և խա ղում 

ենք մեր քույր ու եղ բայր նե րի հետ, մեր տնե րը մեզ վիթ խա րի են թվում, 

այդ տեղ մեզ պաշտ պան ված ենք զգում մեր ծնող նե րի կող մից: Պետք 

է, որ պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գը հի սունն ան ց լի նի, բայց ոչ թե տա րիքն է 

կար ևոր, այլ այն հարս տու թյու նը, որ մեր մեջ ենք կրում: Ինձ իրոք հե-

տաքրք րեց, կու զե նայի տես նել պրո ֆե սո րի բնա կա րա նը: Դա նույնն է, 

ինչ մե կը թա փան ցի նրա նե րաշ խար հի մեջ: Ֆրոյ դը հենց այդ եր ևույթն 

է ան վա նում հո գե վեր լու ծու թյուն: Իրե րից յու րա քան չյուրն ինչ -որ բան 

է ասում դրանք գոր ծա ծո ղի մա սին. պա տերն ին չո՞վ են պատ ված, յու-

ղան կար նե րը, լու սան կար նե րը, կա հույքն ինչ պի սի՞ն են… Առա վել ևս` 
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գր քերն ու լու սանկար նե րը... Այդ ամե նը մեզ ինչ -որ բան է հու շում տվյալ 

տե ղում բնակ վո ղի մա սին: Ըստ քո պատ մա ծի` այդ տեղ դեռ իշ խում է 

նրա նախ նի նե րի շուն չը: Այո՛, միասին կգ նանք նրա բնա կա րա նը տես-

նե լու: Ի վեր ջո, հենց ինքն է մեզ թո ղել բա նա լի նե րը: Թե կուզ քո հոր լու-

սանկա րը վերց նե լով՝ մեր մուտքն ար դա րաց ված կլի նի: Եթե կու զես, վա-

ղը կգնանք: 

- Այո՛, հո գի՛ս, բայց չես թող նում, որ վեր ջաց նեմ: Մի բան եմ մտա ծել, 

քա նի որ գլ խի եմ ըն կել, որ Շտեյն բեր գը Վիեն նայից ու իր տնից հե ռա ցել 

է հան գա մանք նե րի ճնշ մամբ: Նա այս տե ղից չէր գնա: Բեռ լի նից փախ-

չե լը նրա հա մար մեծ հար ված է եղել, սա կայն Վիեն նայից, մա նա վանդ 

իր հա րա զատ օթ ևա նից ստիպ ված հե ռա նա լը թերևս նրան այն պես է 

ցն ցել, որից նա հա զիվ թե կա րո ղա նա վե րա կանգն վել: Մտա ծե ցի, որ ի 

վեր ջո մեզ կհա ջող վի մի բան անել նրա հա մար… 

- Գլ խումդ ի՞նչ միտք է ծա գել: Ի՞նչ քայլ ես ու զում ձեռ նար կել,- 

Էդուար դը նրան նա յում էր ժպ տա լով, սա կայն՝ փոքր -ի նչ լար ված:

- Այո՛, սի րե լի՛ս: Շատ լավ կհաս կա նաս: Բա նա լին, ինչ պես նաև այն-

տե ղից ինչ -որ բան վերց նե լու թույլտ վու թյունն ու նենք: Արի՛, նրա կամ-

քը կա տա րենք: Անենք այն, ինչ ին քը չհա մար ձակ վեց… Մի խոս քով, ես 

մտա ծե ցի, որ կա րող ենք պայ մա նա գիր կն քել որ ևէ մաս նա գի տաց ված 

գոր ծա կա լու թյան հետ և ոչ գաղտ նի պայ ման նե րում նրա ու նեց ված քը 

տե ղա փո խել. ըն դա մենն այն, ինչ ինքն էր մեզ ակ նար կում, բայց ի վի ճա-

կի չե ղավ բա ցա հայտ ասել: Նրա ողջ ու նեց ված քը կթող նենք քա ղա քից 

դուրս՝ որ ևէ կա հույ քա պա հո ցում: Պետք է, որ այդ պի սի որ ևէ հե ղի նա-

կա վոր գոր ծա կա լու թյուն լի նի: Բո լոր իրե րը պետք է շատ լավ փա թե թա-

վոր վեն: Սի րե լի՛ս, Շտեյն բեր գը վա խից դա չա րեց, որ ինքն իրեն չմատ-

ներ: Այն քան սար սա փա հար էր, որ նա խընտ րեց ռիս կի գնալ ու ամեն 

ինչ կորց նել, թեև հենց այդ պես էլ կլի ներ. քա ղա քա պե տա րա նին կից ոս-

տի կա նա կան ծա ռա յու թյու նը նրան դուրս կհա ներ բնա կա րա նից: Ի՜նչ 

իմա նանք, ան գամ գա լիք ժա մա նակ նե րին չի կա րե լի ապա վի նել: Սա-

կայն մեր ջան քե րով նրա ողջ ու նեց ված քը կմ նա ապա հով վայ րում, ու 

երբ ան ցնի փո թո րի կը, գու ցե զղ ջա, որ կորց րել է հի շո ղու թյուն ներ արթ-

նաց նող այդ իրե րը, լու սան կար նե րը, իր ողջ կյան քը: Ի՞նչ կար ծի քի ես:

Էդո ւար դը եր կար ժա մա նակ նա յում էր նրան` չի մա նա լով, թե ինչ 

ասի: Նա լավ գի տեր կնոջ բնա վո րու թյու նը, որով էլ սկզ բից ևեթ հրա-

պուր վել էր, բայց չէր պատ կե րաց նում, որ նա այդ պի սի եռան դուն մտ քի 

ու ան կոտ րում կամ քի տեր ան ձնա վո րու թյուն է և կա րող է ան հա վա տա լի 

որո շում ներ կա յաց նել:
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Չհա մար ձակ վեց նրան առար կել: Էթելն այդ պրո ֆե սո րի հա մար 

հրա շա լի բան էր անե լու: Ոչ մի վախ չու ներ, նրան ոչինչ չէր կա րող հետ 

պա հել: Հա մա ձայ նեց:

- Հա ռա՛ջ, Էթե՛լ: Ինչ հրա շա լի խե լա հե ղու թյուն է թվում, ու քա նի որ ես 

հո գե բու ժու թյուն եմ ու սում նա սի րում, քեզ ո՛չ ասե լու ուժ չու նեմ: Ի դեպ, 

մինչ այս պա հը դու ինձ եր բեք ոչինչ չես խնդ րել, ան գամ՝ որ ևէ չնչին քմա-

հա ճույք… Ինչ պե՞ս քեզ մեր ժեմ… Այդ պես էլ կա նենք, առանց թաքն վե-

լու, օրը ցե րե կով գոր ծա կա լու թյան աշ խա տող նե րի հետ շեն քի ճա կա-

տային մա սով կա հույ քը կի ջեց նենք: Ճշ մա րիտն ասած, ու րիշ լու ծում էլ 

չու նենք: Եղավ, վա ղը ևեթ կգ նանք այն տեղ ու կվճ ռենք, թե ինչ պես ենք 

այդ ամե նը գլուխ բե րե լու: Գի տես, ես էլ չէի ու զե նա կորց նել մեր օջա խի 

հի շա տակ հան դի սա ցող իրերն ու կա հույ քը: Դրանք դեռ կրում են բժիշկ 

Բո ղո սյա նի ու մորս ոգին: Այդ պես էլ կա նենք: Սի րում եմ քեզ, Էթե՜լ… 

Հա ջորդ օրը շա բաթ էր: Վիեն նան լու սա բա ցին շող շո ղուն էր: Էթե-

լը, Էդո ւար դի կող քով վա րե լով հե ծա նի վը, մտա ծում էր, որ գու ցե իրենք 

շտա պում են: Չէ՞ որ պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գը գրե թե ան ծա նոթ մարդ էր, 

և նրան առնչ վող այդ հար ցը կա րող էր մեծ գու մար նե րի հետ կապ ված 

լի նել: Մյուս կող մից էլ այդ հրա շա լի քա ղա քը գու ցե և շատ չտու ժի Հիտ-

լեր անու նով այդ մտա գա րի պատ ճա ռով, ով խե լա գար վել էր ինքն իրեն 

ար տա սո վոր հա մա րե լու զա ռան ցանք նե րից:

Թեր թի կր պա կի մոտ ինչ -որ իրա րան ցում նկա տե ցին ու կանգ առան: 

Մար դիկ ցն ծու թյու նից գո ռում էին, ոմանք ու րա խու թյու նից նույ նիսկ վեր 

էին ցատ կում, գլ խարկ ներն օդ նե տում:

- Ի՞նչ է պա տա հել, բա րե կա՛մս,- Էդու ար դը հարց րեց մի մար դու, ով, 

թեր թը ձեռ քին, դուրս էր գա լիս ամ բո խի մի ջից:

- Հի՜տ լե րը, Ադո՜լֆ Հիտ լե րը… Ֆյո՜ւ րե րը… Հռ չակ վել է Գեր մա-

նիայի կանց լեր: Իսկ նա ավստ րիացի է: Հի մա Եվ րո պա յում գոր ծե րը 

լա՜վ առաջ կգ նան: 

Բարձ րա ցան բնա կա րան, ու շադ րու թյամբ զն նե ցին գույ քը, որ պեսզի 

մո տա վո րա պես կողմ նո րոշ վեին, թե որ քան կար ժե նար այն, և ըստ այդմ՝ 

խո սեին գոր ծա կա լու թյան հետ: Որո շե ցին պա հել լու սան կար նե րը և, 

ըստ իրենց հայե ցո ղու թյան, այն իրե րը, որոնք ան վնաս տե ղա փո խու-

թյուն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով հար մար կտե ղա վոր վեին արկ ղե-

րում:

Էդո ւար դը բնա կա րա նում եղա ծը զն նում էր մտա խոհ ու հա մակ ու-

շադ րու թյամբ: Նախ կի նում եր բեք այդ պի սի գոր ծո ղու թյամբ զբաղ վե լու 

առիթ չէր ու նե ցել:
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- Էթե՛լ, ինձ հա մար ան չափ կար ևոր է մի շատ առանձ նա հա տուկ 

ան հա տի նե րաշ խար հի մեջ թա փան ցե լը: Գի տես, ոչ մի նա խա պա շա-

րում չու նեմ հա մա սե ռա մոլ նե րի առու մով, սա կայն նրանք հա վա նա բար 

տար բեր են այլ տղա մարդ կանց հա մե մա տու թյամբ: Եվ այս տեղ՝ այս 

բնա կա րա նում, ինձ հա ջող վում է ըն կա լել այդ տար բե րու թյուն նե րը: Ան-

գամ չխո սե լով նրան ցից որ ևէ մե կի հետ՝ դա շատ լավ հաս կա նա լի է: 

Իրա վա ցի ես. հա մա սե ռա մո լու թյու նը հի վան դու թյուն չէ: Կու զե նայի ինձ 

հա մար պար զել, թե ինչ պես է սկ սում գոր ծել զու գըն կե րոջ ընտ րու թյան 

մե խա նիզ մը: Այս տեղ ես նրան դի տար կում եմ նե րաշ խար հից: Դե՛ ինչ, 

շնոր հա կալ եմ քեզ այս պա տեհ առի թի հա մար, քա նի որ դու ես այս գոր-

ծին ձեռ նա մուխ եղել:

Եր կու օր ան ց ար դեն եկան արկ ղե րով և դրանց մեջ սկ սե ցին տե ղա-

վո րել այն ամե նը, ինչ հար մար էին գտ նում. չգի տեին գոր ծա կա լու թյան 

աշ խա տա կից նե րի գոր ծե լա կեր պը: Շտեյն բեր գի բնա կա րա նում այդ 

գոր ծով զբաղ վե ցին մի քա նի երե կո ներ: Փոր ձե ցին իրենց պա հել հնա-

րա վո րինս բնա կան՝ առանց թաքն վե լու և խու ճա պի: Ծա նոթ էին վիեն-

նա ցի նե րի պահ ված քին: Այդ պես ավե լի լավ էր:

Եր կու շա բաթ ան ց, երբ ար դեն ամեն ինչ պատ րաստ էր, պայ մա նա-

վոր վե ցին բեռ ներ տե ղա փո խող գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա կից նե րի 

հետ: Էդո ւարդն ու Էթե լը ժա մը ու թին Շտեյն բեր գի բնա կա րա նում էին: 

Իրենց աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար գոր ծա կա լու թյան աշ խա տա-

կից ներն ար դեն եկել էին եր կու բեռ նա տար նե րով և ան հրա ժեշտ պա րա-

գա նե րով: «Տե ղա փո խու թյուն Բել վե դե րե» գոր ծա կա լու թյունն ու ղար կել 

էր վեց ամ րա կուռ տղա մարդ ու չորս կին: Կա նայք պետք է խնամ քով 

փա թե թա վո րեին փոքր իրե րը` գր քե րը, նուրբ առար կա նե րը, իսկ տղա-

մար դիկ գլ խա վոր պատշ գամ բում, որը միակ հար մար տեղն էր, տե-

ղադրում էին շար ժա նի վը, որ պես զի իջեց նեն դաշ նա մու րը և պա հա րան-

նե րի՝ նա խա պես իրա րից ան ջա տած կտոր նե րը:

Որոշ հար ևան ներ հե տաքրք րու թյամբ նա յում էին, որոշ ան ցորդ ներ 

էլ փո ղո ցից էին կանգ նած դի տում՝ հա մոզ ված, որ կա հույ քի մեծ կտոր-

նե րից մեկն ընկ նե լու և ջար դուփ շուր է լի նե լու փո ղո ցի սա լա հա տա կին: 

Էթելն այդ գոր ծըն թա ցը ղե կա վա րեց տի րու հու և իշ խա նու հու պես: Աս-

տի ճան նե րի վրա հար ևա նու հի նե րից մեկն Էթե լին ինչ -որ բան հարց րեց, 

նա էլ ժպ տա լով պա տաս խա նեց, որ պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գը թող նում է 

այդ տու նը, և նրանք կորց րել են մի շատ լավ հար ևա նի: Էթե լին այլևս 

հարց տվող չե ղավ, և երե կո յան՝ ժա մը չոր սին, բնա կա րանն ար դեն դա-

տարկ էր: Մնա ցել էին մի քա նի կա տա լոգ ներ, դա տարկ արկ ղեր, մի 
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քա նի շշեր, թեր թեր ու հին լա թի կտոր ներ: Մի լիար ժեք կյան քի վեր ջին 

մնա ցորդ ներ… Էթե լը փա կեց բնա կա րա նի դու ռը, ու մինչ Էդու ար դի հետ 

ու րախ զրու ցե լով իջ նում էին, դի մա ցի հար ևա նու հին կի սա բաց դռ նից 

լր տե սում էր նրանց: Բեռ նա տար ներն ուղղ վե ցին դե պի կա հույ քա պա-

հոց, իսկ իրենք, վերց նե լով իրենց հե ծա նիվ նե րը, նս տե ցին տրամ վայ և 

գնա ցին այն մո տա կա վայ րը, որ տե ղից հե ծա նիվ նե րով շարժ վե ցին դե-

պի Մա յա հիլֆ` Շյոնբ րու նի պա լա տի ուղ ղու թյամբ, քա նի որ այդ տեղ` 

մո տա կայ քում էր գույ քը պահ վե լու: Հա մոզ վե ցին, որ բո լոր իրե րը տե ղա-

վոր վում են մի ոչ մեծ ան հա տա կան պա հա տե ղե րից մե կում, ու երեք ժամ 

հե տո գոր ծա կա լու թյան ներ կա յա ցու ցի չը, ըստ գոր ծա կա լու թյան աշ-

խա տա կից նե րի կազ մած ցու ցա կի, նրանց հա մար ստո րագ րեց մի ստա-

ցա կան առ այն, թե ինչ էին հանձ նել` կա հույ քը, հայե լի նե րը, դաշ նա-

մու րը, նաև առար կա նե րով լի քսա ներ կու արկ ղեր: Սե փա կա նու թյան ու 

կար գու կա նո նի հան դեպ նկատ վում էր հար գան քի ար տա սո վոր դրսևո-

րում: Նրանց տվե ցին պա հո ցի բա նա լու պատ ճե նը, իսկ մյուս` հա մա-

րա կալ ված բա նա լին պահ վե լու էր չհր կիզ վող պա հա րա նում: Այ նու հետև 

Էդուար դը ստո րագ րեց եր կու վճա րա գիր` տե ղա փոխ ման ծա ռա յու թյան 

գու մա րային հա շի վը և պա հո ցի առա ջին տար վա վար ձավ ճա րը, որը 

պետք է գանձ վեր Վիեն նա յում գոր ծող «Դոյ չե բան կի» մաս նա ճյու ղում 

բաց ված իր հաշ վե հա մա րից:

Էդո ւար դը սեղ մեց գոր ծա կա լու թյան ներ կա յա ցուց չի ձեռ քը, շնոր հա-

կա լու թյուն հայտ նեց ծա ռա յու թյան հա մար, և հար ցը դրա նով փակ վեց: 

Հե տո նրանք հե ծա նիվ նե րով կա տար ված եր կար ու հան գիստ զբո սան-

քով քա ղա քի կենտ րոն վե րա դար ձան. արել էին այն, ինչ պետք է անեին 

հա նուն բա րե կա մի: Որ պես հայի` Էդու ար դի հա մար հա տուկ իմաստ ու-

ներ բա րե կա մու թյուն բա ռը: Նա և իր ըն տա նի քի ան դամ նե րը կեն դա նի 

էին մնա ցել, որով հետև մե կը` մի թուրք, նրանց փր կե լու հա մար վտան գել 

էր իր կյան քը: Հայե րի հա մար բա րե կամ նե րը նույն քան կար ևոր են, որ-

քան իրենց ըն տա նի քի անդամները: Ինչ վե րա բե րում էր Էթե լին, ապա 

նա, ան ցնե լով իր հոր դպ րո ցը, լավ էր յու րաց րել բա րե կա մու թյան ար ժե-

քը: Հե ծա նի վի ոտ նակ նե րը պտ տե լով՝ միայն մտա ծում էր այն մա սին, որ 

մի օր, թեև հայտ նի չէր, թե՝ երբ, Շտեյն բեր գը շատ կհուզ վի՝ վե րագտ նե-

լով կորց րած կյան քը: 

Վիեն նայի ցուրտ ձմ ռան հա ջորդ շա բաթ նե րին Գեր մա նիայում ժո-

ղովր դա վա րու թյու նը հոգեվարք ապ րեց: Նրանք ներ կա գտն վե ցին հա-

մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցող տե ղե կատ վա կան ժո ղով նե րին և իմա ցան, 
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թե ինչ է կատարվում ողջ Գեր մա նիայով մեկ: Հա մընդ հա նուր ցն ծու թյուն 

էր տի րում Նա ցիոնալ-սո ցիալիս տա կան կու սակ ցու թյան առաջ նոր դի՝ 

Ադոլֆ Հիտ լե րի կանց լեր ընտր վե լու կա պակ ցու թյամբ: Գի շեր նե րը գորշ 

վեր նա շա պիկ նե րով գրո հային նե րը սկ սե ցին հայտն վել Գեր մա նիայի 

բո լոր քա ղաք նե րում՝ հար ձակ վե լով նրանց վրա, որոնց հա մա րում էին 

քա ղա քա կան թշ նա մի, հրահ րե լով ան կար գու թյուն ներ ու քաշք շուկ ներ: 

Հիտ լերն էլ շա րու նա կում էր իր հա կա սե մի տա կան բո ցա վառ ճա ռե րը: 

Թեր թե րում հրա պա րակ վում էր այն մա սին, որ շա տե րը, ով քեր հա մար-

վում էին Եր րորդ Ռեյ խի թշ նա մի ներ, ու ղարկ վում էին աք սո րյալ նե րի 

ճամ բար ներ. որոշ թեր թե րում դրանք ան վան վում էին հա մա կենտ րո նաց-

ման ճամ բար ներ:

Փետր վա րի 28 -ին Վիեն նայի թեր թե րի առա ջին էջերն ազ դա րա-

րում էին՝ «Կո մու նիստ նե րը հր դե հում են Ռայխս տա գը», «Ոս տի կա նու-

թյու նը ձեր բա կա լում է հր ձի գին ու նրա կո մու նիստ մեղ սա կից նե րին», 

«Ռայխստա գում ձեր բա կալ ված են Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան 

ան դամ նե րը»:

Վիեն նա յում՝ Շտեյն հո ֆի հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում, Էդու-

ար դը նշա նակ վեց որ պես ներ քին հի վան դու թյուն նե րի բժիշկ: Առանց 

որ ևէ բա ցատ րու թյուն տա լու՝ նրան մի կնք ված թուղթ տվե ցին, որի վրա 

գր ված էր իր նոր աշ խա տա վայ րը: Դոկ տոր Ֆրոյ դի հա մար դա նույն-

պես ան հաս կա նա լի էր, սա կայն եթե Էդո ւարդն ու զում էր շա րու նա կել 

ու սում նա ռու թյու նը, ապա պետք է դա աներ Շտեյն հո ֆի հոս պի տա լում, 

որն Օտ տո Վագ նե րը նա խագ ծել էր Վիեն նայի հա մար: Դա Եվ րո պայի 

ամե նա մեծ ու ժա մա նա կա կից հո գե բու ժա րանն էր` նա խա տես ված հա-

զար եր կու հա րյուր հի վանդ նե րի հա մար, և գտն վում էր քա ղա քից դուրս: 

Էդու ար դը տրամ վայով պետք է ամեն օր գնար այն տեղ, ընդ որում՝ վեր-

ջին կան գա ռից հե տո դեռ կես կի լո մետր ան ցնե լու էր ոտ քով:

Դոկ տոր Կառլ Բրանդ տի ար մա տա կան գա ղա փար նե րը գնա լով 

մեծ ար ձա գանք էին գտ նում: Շտեյն հո ֆի բժիշկ նե րից շա տե րը գտ նում 

էին, որ ան հե թեթ է այն, ինչ անում էին հո գե կան հի վանդ նե րի հա մար: 

Նրանց կար ծի քով՝ հար կա վոր էր այլ լու ծում ներ գտ նել, որ պես զի պե-

տա կան մի ջոց նե րը զուր չծախս վեն: Թե րա պիայի մա սին առ հա սա րակ 

խոսք չկար: 

Այդ օրե րին Էթե լի գի նե կո լոգն ասաց, որ նրա հղիու թյու նը բարդ է 

ըն թա նում, ու եթե ցան կա նում է պահ պա նել երե խային, ապա չպետք է 
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ճի գեր գոր ծադ րի և ոչ էլ հե ծա նիվ վա րի: Էդո ւար դը որո շեց, որ հարկ է 

հնա րա վո րինս արագ Բեյ րութ ուղ ևոր վել: Նրա վրա ազ դում էր նաև հա-

մալ սա րա նում և իր աշ խա տան քային ըն կեր նե րի շր ջա նում տի րող մթ նո-

լոր տը: Նրան ցից մեկն իր ներ կա յու թյամբ ար հա մար հան քով պատ մեց, 

որ հրեանե րը ցան կա լի մար դիկ չեն, և շու տով կար գել վի նրանց մուտ քը 

պաշ տո նա կան հաս տա տու թյուն ներ, ինչ պես նաև նրանց գոր ծու նեու-

թյու նը որ պես բժիշկ: Էդո ւարդն իր գոր ծըն կե րոջն ասաց, որ ին քը հրեա 

չէ, հայ է, սա կայն ամեն դեպ քում հրեանե րի դեմ ոչինչ չու նի: Հան դի մա-

նող բժիշկն ու շադ րու թյուն չդարձ րեց և շա րու նա կեց խո սել նույն կերպ:

Մայի սի կե սե րին վեր ջին ան գամ փա կե ցին իրենց բնա կա րա նի դու-

ռը: Այն ամե նը՝ գր քե րը, լու սան կար նե րը, նկար նե րը, ինչ ու զում էին իրենց 

հետ տա նել, ար դեն փա թե թա վո րել և պատ րաս տել էին ճամպ րուկ նե րը: 

Բեռ լի նի հա մալ սա րա նի դի մաց գտն վող Ուն տեր դեն Լին դեն զբո սայ-

գում «հա կա գեր մա նա կան» գր քերն այ րե լուց հե տո մի քա նի օր էր ան-

ցել: Նս տե ցին գնացք՝ Տրիես տե ուղ ևոր վե լու հա մար: Այն տե ղից նա վով 

գնա լու էին Կիպ րոս, որ տե ղից էլ ու րիշ նա վով հաս նե լու էին Բեյ րութ:

Ստեղծ ված իրա վի ճա կից նրանք հիաս թափ ված էին ու զայ րա ցած, 

գի տեին նաև, որ ճիշտ որո շում են ըն դու նել: Նրանք այլևս չէին կա րող 

մնալ Վիեն նա յում տի րող քա ղա քա կան ճնշ ման այդ մթ նո լոր տում: Ցան-

կա նում էին, որ իրենց զա վա կը ծն վի Բեյ րու թում՝ այն տա նը, որն Էթե լը 

հա մա րում էր իր հա րա զատ օջա խը: Որ քան ավե լի էին հե ռա նում Վիեն-

նայից, Էդու արդն ավե լի հան գիստ էր դառ նում, թեև գի տակ ցում էր, որ 

հնա րա վոր էր՝ գու ցե և զղ ջար այդ որո շումն ըն դու նե լու հա մար: Դոկ տոր 

Ֆրոյ դին նա նա մակ էր գրել` բա ցատ րե լով իր հե ռա նա լու պատ ճառ նե-

րը: Հույս ու ներ, որ նա կըմբռ ներ իր՝ մեկ նե լու հետ կապ ված հան գա-

մանք նե րը: Սա կայն Ֆրոյ դը չէր նե րե լու նրան: 

Այ դու հան դերձ, մեկ նե լը եր կու սի հա մար էլ լա վա գույն լու ծումն էր և 

ամե նաա պա հո վը նրա հա մար, ով շու տով լույս աշ խարհ էր գա լու: Այդ 

երե խան պետք է ծն վեր, ինչ պես Էթելն էր երա զում, Սպի տակ լե ռան հո-

վա նու ներ քո: 
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42. ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ ՇԱՐԺ ՄԱՆ ՄԵՋ
 ՀՈՒ ՆԻՍ - ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1933թ.

Ջոն Բո ղո սյա նը 1933 թվա կա նի հու նի սի 15 -ին ծն վեց այն առանձ-

նա տան գլ խա վոր նն ջա սե նյա կում, որն իր պա պը` Թո մաս Հար դին գը, 

բո լո րո վին վեր ջերս հանձնել էր իր դս տե րը: Թո մա սը միշտ երա զել էր, որ 

այդ տու նը լի ներ իր ըն տա նի քի հա րա զատ օջա խը, ին չը, ի վեր ջո, իրա-

կա նա նա լու էր իր դս տեր` Էթե լի շնոր հիվ:

Այդ երե կո, երբ Բեյ րու թով մեկ տա րած վեց այն լու րը, որ Թո մաս 

Հար դին գի դուստ րը տղա է ու նե ցել, իրենց տու նը ողող վեց ծաղ կեփն ջե-

րով, շո կո լա դի տու փե րով, խմո րե ղե նի սկու տեղ նե րով, իսկ ֆրան սիացի 

Բարձ րա գույն կո մի սա րի` Պու սոյի կող մից մի ար ծա թյա հրա շա լի զան-

գակ ու ղարկ վեց: Այդ ամե նը բա րե կա մու թյան ու բարձր ճա շա կի մա սին 

էր վկա յում մա նա վանդ այն պի սի բարդ իրադ րու թյու նում, երբ Սահ մա-

նադ րու թյու նը չէր գոր ծում, մու սուլ ման ներն էլ իրենց հեր թին ընդ վզում 

էին: Նրանք ցան կա նում էին Սի րիայի հետ միու թյուն, իսկ Ֆրան սիան 

այդ պի սի բան եր բեք թույլ չէր տա: Դա կն շա նա կեր դա վա ճա նել մա-

րոն նե րին: Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը պետք է լի ներ 

քրիս տո նյա մա րոն: Հայե րը շա րու նա կում էին զանգ վա ծա բար գալ, ին չը 

նպաս տեց, որ մար դա հա մա րի պաշ տո նա կան տվյալ նե րով գե րակշ ռեն 

քրիս տո նյա նե րը: 

Այուբ Թա բի թի ջան քե րով Էդո ւար դը` որ պես գլ խա վոր թե րապևտ, 

աշ խա տան քի ան ցավ «Դյո դը Ֆրանս» հի վան դա նո ցում: Դա նրան չէր 

խան գա րում, որ ըն դու ներ Բեյ րու թի կենտ րո նից մի տա սը կի լո մետր հե-

ռա վո րու թյան վրա գտն վող Աս ֆուրյեի հո գե բու ժա րա նի հի վանդ նե րին: 

Հի վան դա նոց, որը հիմ նադր վել էր մի կվա կե րի՝74 Թեոֆիլ Վալ դե մեյ րի 

կող մից:

Էդո ւարդ Բո ղո սյանն ավե լի շատ հափշ տակ ված էր այդ հի վան դա-

նո ցով, քան իր գլ խա վոր թե րապև տի պաշ տո նով, բայց ստիպ ված ըն-

դու նել էր այդ առա ջար կը, որ պես զի մտա խան գա րում ու նե ցող հի վանդ-

նե րի հետ շա րու նա կեր իր աշ խա տան քը: Դոկ տոր Արիս տո տել Պա պա-

պու լո սը խոս տա ցավ, որ առա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում նրան 

կհանձ նա րա րեն գլ խա վո րել հո գե բու ժա րա նի աշ խա տանք նե րը: Ոչ ոք 

այն չէր ու զում ան վա նել գժա նոց, թեև դա էր ժո ղովր դի կող մից ըն դուն-

ված ան վա նու մը` Աս ֆուրյեի գժա նո ցը: Աս ֆուրյե կա տա րած իր այ ցե-

74 Կ վա կեր ներ՝ բո ղո քա կան աղան դի հետ ևորդ ներ Անգ լիայում, 17-րդ դար:
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լու թյու նը նման էր դե պի ան ցյալ կա տա րած ճամ փոր դու թյա նը, թեև հիմ-

նա դիր կվա կե րի նա խա ձեռ նու թյունն ար ժա նի է գո վես տի. հի վանդ նե րի 

թի վը 10 -ից հա սել էր 350 -ի: Մի՞ թե այդ քան խե լա գար ներ էին ապ րում 

Լի բա նա նում... 

Էդո ւարդն իրեն շատ ավե լի ապա հով էր զգում Բեյ րու թում, քան Վիեն-

նա յում, թեև եր բեմն խոր հում էր մեծ հնա րա վո րու թյուն կորց րած լի նե լու 

մա սին: Այ դու հան դերձ, միշտ էլ կա րող էր ասել, որ Ֆրոյ դի հետ աշ խա-

տել է մի քա նի ամիս` բա վա կա նա չափ ժա մա նակ, որ պես զի հասց ներ 

ճա նա չել նրան ու հաս կա նալ նրա մտա ծե լա կեր պը:

Եր կու ամիս ան ց դոկ տոր Պա պա պու լո սը նրան խնդ րեց, որ ստանձ-

նի Աս ֆուրյեի գլ խա վոր բժշ կի պաշ տո նը: Էդո ւար դին այդ մա սին ասաց` 

լայն ժպ տա լով, ասես նրան մեծ շնորհ էր անում, թեև լավ գի տեր, որ հենց 

դա էր Էդու արդ Բո ղո սյա նի երա զան քը: Եր կար քն նար կե լու հարկ չե-

ղավ: Էդու ար դը, սա կայն, ներ քուստ կաս կա ծում էր, թե արդյոք իր ստա-

ցած կր թու թյու նը բա վա րար էր գլ խա վոր բժիշկ աշ խա տե լու հա մար: 

Այ նինչ, այլ բժիշկ նե րի կար ծի քով` նա այն մարդն էր, որ Լոն դո նում էր 

կր թու թյուն ստա ցել ու մաս նա գի տա ցել` այն էլ` ո՞ւմ` հենց Ֆրոյ դի հետ 

Վիեն նա յում աշ խա տե լով: Բո լորն էլ հա մա ձայն էին` սկ սած Բարձ րա-

գույն կո մի սա րից, ով առաջ վա պես ամե նայն ման րա մաս նու թյամբ և 

ու շի -ու շով հետ ևում էր նո րաս տեղծ հան րա պե տու թյան առաջ խա ղաց-

մա նը:

Լի բա նա նի մտա վոր ու նյար դային հա մա կար գի խախ տում նե րի հի-

վան դա նո ցը սերտ կա պի մեջ էր Բեյ րու թի Ամե րի կյան հա մալ սա րա նի 

հետ. հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բա ժան մունքն էր ու բուժ քույ-

րե րի և բու ժակ նե րի պատ րաստ ման կենտ րո նը:

Բժիշկ Բո ղո սյա նը դար ձավ հա մալ սա րա նի հո գե բու ժու թյան պրո-

ֆե սոր: Նա շատ ու սա նող ներ չու ներ, սա կայն այդ աշ խա տան քը, բա-

ցի լրա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձից, նրան մաս նա գի տա կան և հա սա րա-

կա կան հե ղի նա կու թյուն էր ապա հո վում: Վեր ջին տա րի նե րին գժե րը, 

նրանց այդ պես էին ան վա նում, ասում էին. «Ե կե՛ք այս ու այն կողմ չընկ-

նենք, կարճ կա պենք, բժի՛շկ», ու այդ տեղ էլ ավան դում էին հո գին: Միայն 

մեկ ձեռ քի մատ նե րի վրա կա րե լի էր հաշ վել նրանց, որոնց հա ջող վում 

էր դուրս գր վել Դա մաս կո սի Մա րիս տան հի վան դա նո ցից: Կվա կեր 

Վալ դե մեյրն այն պի սի համակարգ էր ստեղծել, որը հիմնված էր ինչ -որ 

տա րօ րի նակ` կղե րա կան ուս մունք նե րի, այ լա սի րու թյան և մարդ կային 

գթասր տու թյան խառ նուր դի վրա: Էդու ար դը գտն վում էր իր երա զած տե-
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ղում. երա նի՜ իր հայ րը կեն դա նի լի ներ ու հպար տա նար իրե նով: Իսկ 

ո՞ւմ մտ քով կանց ներ, որ այդ բա րի մար դու` Հա գոպ Բո ղո սյա նի որ դին 

ամուս նա նա լու է Թո մաս Հար դին գի դս տեր հետ և մի քա նի տա րի ան ց 

ապ րե լու է մի մեծ առանձ նա տա նը: Իսկ այն, որ լի նե լու էր Աս ֆուրյեի 

տնօ րե՞ նը... Իս կա պես, ոչ ոքի մտ քով չէր ան ցնի:

Էթե լը եր ջան կու թյու նից փայ լում էր: Վե րա դառ նա լով իր ման կու թյան 

օր րան` իրեն պաշտ պան ված էր զգում: Կա հի րեի տու նը նա հի շում էր որ-

պես երազ, իսկ Բեյ րութն ու նրա շր ջա կայ քը գի տեր իր հինգ մա տի պես: 

Այն տղա մար դու հետ էր, ում սի րում էր: Ոչ թե կար ծում էր, թե սի րում է, 

այլ իրոք սի րում էր Էդու ար դին` այդ կա յա ցած, շի տակ երի տա սար դին, 

ով այ լոց օգ նե լու հա մար ձգ տում էր առա վե լա գույնս խո րա մուխ լի նել 

այն պի սի բարդ ու գի տու թյան կող մից քիչ ու սում նա սիր ված ոլոր տում, 

ինչ պի սին մարդ կային նե րաշ խար հի ման րազ նին վեր լու ծու թյունն է:

Այդ տեղ նա կա րող էր խո սակ ցա կան արա բե րե նով խո սել Շաբ րի-

նե րի ըն տա նի քի հետ, ով քեր ծա ռա յում էին իրենց տա նը: Էթե լը հար-

գա լից էր նրանց հան դեպ: Նրանք էլ, ի պա տաս խան, կրկ նա կի վս տա-

հու թյամբ էին նրան վե րա բե րվում: Կար ծես ազ գա կան ներ էին` ամեն 

ին չի պատ րաստ: Նույ նը կա րե լի էր ասել Նա դի մա Ղա լի բի հա մար, ով 

սկ սել էր խնա մել Ջո նին, ինչ պես որ պա հել էր իրեն: Դա Էթե լին դուրս 

ու ներս անե լու վս տա հու թյուն ու ազա տու թյուն էր տա լիս: Նա իր չոր սու-

կես մետ րա նոց բարձ րու թյուն ու նե ցող զով նկու ղում ստեղ ծել էր ար վես-

տա նոց: Այդ տեղ էր հա վա քում իր կտավ նե րը, նկար նե րը: Իր ծնող նե րից 

ժա ռան գել էր սեր դե պի ար վեստն ու գե ղե ցի կը, դրանք ըմբռ նե լու մեծ 

զգա ցո ղու թյուն ու կա րո ղու թյուն, իմա ցու թյան ու գի տե լի քի ան հագ ցան-

կու թյուն, ինչ պես նաև նկա րե լու ան հա վա տա լի ձիրք:

Լոն դո նում մի երե կո հայ րը նրան խոս տո վա նել էր, որ ի վի ճա կի չի 

եղել ավար տին հասց նել իր վա ղե մի երա զան քը` Բաալ բե կի մա սին մի 

ծա վա լուն գիրք գրե լը: Բեյ րու թում էին պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գի հրա շա լի 

ու հիաց մուն քի ար ժա նի լու սան կար նե րը, և Էթե լը գի տեր, թե ինչ պետք 

է աներ, որ իր հետ չկա տար վեր այն, ինչ տե ղի էր ու նե ցել իր հոր հետ, 

ով այդ մա սին խո սում էր դառ նու թյամբ ու ափ սո սան քի զգա ցու մով` ընդ-

գծե լով, որ չի հաս կա ցել, թե ինչ պես է կյանքն իր կող քով ան ցել: Որ տե՞ղ 

էին այն հրա շա լի օրե րը... «Carpe Diem». ահա ամե նա մեծ ճշ մար տու-

թյու նը և այդ ամե նի եզ րա հան գու մը:

Այ դու հան դերձ, Էթե լը գի տեր, որ հոր հար ցե րին կա րող էր պա տաս-

խա նել այն գծագ րե րով և օրագ րի այն գրա ռում նե րով, որոնք ան ցած 
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տա րի նե րին արել էր հայ րը: Դրան ցում ծխի վե րած ված օրերն էին, 

սա կայն մոխ րի տակ դեռ կար այն կայ ծը, որին շունչ տա լու դեպ քում 

կբռնկ վեր կրա կը: 

Էթե լը հան գա մա նա լից կար դա ցել էր սև գույ նի կա շե կազմ օրագ րի 

էջե րը, որոնք սկ սել էին դեղ նել ու իրա րից պոկ վել: Oրագ րում գր ված էր 

Լի բա նա նի` որ պես պե տու թյան ստեղծ ման պատ մու թյու նը, այն մարդ-

կանց անուն ներն ու նրանց դե րա կա տա րու թյու նը, որոնց շնոր հիվ Օս-

մա նյան կայս րու թյան հե ռա վոր մի վի լայեթ դար ձել էր Լի բա նա նի Հան-

րա պե տու թյուն: Այդ մարդ կան ցից շա տե րին ին քը ճա նա չում էր: Նրան-

ցից ոմանք առաջ վա պես այ ցի էին գա լիս «անգ լիացու տուն», երբ իր 

հայ րը Բեյ րու թում էր լի նում: 

Ո՛չ, Էթե լը չէր ու զում, որ իր հետ էլ նույն բա նը կա տար վի, ինչ` իր հոր 

հետ: Ո՛չ, իր հետ դա չի լինի: Նա ար դեն ու ներ մեծ ծա վա լի եր կու կի սա-

վարտ նկար, ինչ պես նաև Բաալ բե կի գծան կար ներ ու լու սան կար ներ: 

Թո մա սի հա վա քած բո լոր նյու թերն էլ ձեռ քի տակ էին, թեև` ոչ այն քան 

բար վոք վի ճա կում: Նա մտա դիր էր ավար տին հասց նել գիր քը և այն 

ստո րագ րել իր հոր անու նով, իսկ ին քը` որ պես հա մա հե ղի նակ: Ու զում 

էր հո րը հա ճե լի անակն կալ մա տու ցել: 

Սա կայն հար ցը միայն դա չէր: Կյան քը Բեյ րու թի պես ար ևե լյան քա-

ղա քում` Մի ջերկ րա կան ծո վի ափին, ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ էր 

ըն ձե ռում: Ֆրան սիացի նե րը չէին մո ռա նում, թե այդ տեղ որ քան կար ևոր 

էր եղել իրենց առա քե լու թյու նը և սի րով դա ցու ցադ րում էին: Նրանք Լի-

բա նան էին բե րել ոչ միայն իրա վունք, ժո ղովր դա վա րու թյուն, մշա կույթ, 

ժա մա նա կա կից առա ջա դի մու թյուն, այլև խո հա նոց, նո րաձ ևու թյուն… 

Եվ թեև Դա մաս կո սում դա ան հնա րին էր, բայց այդ տեղ, մա նա վանդ 

Բեյ րու թում ամեն ինչ փոր ձում էին սո վո րել: Երի տա սարդ նե րը բա վա-

կա նին վարժ խո սում էին ֆրան սե րեն և ու զում էին իմա նալ այն ամե նը, 

ինչ տե ղի էր ու նե նում Փա րի զում: Դա, սա կայն, այն քան էլ դյու րին չէր: 

Էթե լը, լի նե լով ըն տա նի քի մայր և ըն դա մե նը քսա ներ կու տա րե կան, լավ 

էր հաս կա նում այդ իրա վի ճա կը: Իսկ մա րոն ըն տա նի քի հա՞յ րը... Ճիզ-

վիտ նե րը (հի սու սա կան նե րը) նրանց ական ջին շշն ջում էին, որ նրանց 

դուստ րե րը պետք է լի նեն շատ ավե լի հա մեստ, և ան գամ մա րոն տղա նե-

րի հետ մե նակ զբո սան քի դուրս գա լը թույ լատ րե լի չէ: Վա տի կա նի ոգին` 

պահ պա նո ղա կան և ան թա փանց, հս կող և դի տար կող, շր ջում էր ամե-

նու րեք` եկե ղե ցի նե րում, վան քե րում, կր թօ ջախ նե րում, հա մալ սա րան նե-

րում, մե նաս տան նե րում, բա րե գոր ծա կան հաս տա տու թյուն նե րում, ան-

գամ բան կե րում: Սուն նի նե րը հա մա միտ չէին այդ իրա վի ճա կի հետ, թեև 
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այդ տեղ իրադ րու թյունը վե րահսկ վում էր իրենց իսկ ըն տա նե կան ավան-

դույթ նե րի մի ջո ցով: 

Բեյ րութն այն պի սի արա գու թյամբ էր փո փոխ վում, որ ոչ ոք չէր կա-

րող պատ կե րաց նել: Կար ծես ար դեն որ ևէ առն չու թյուն չու ներ այն նիր-

հուն քա ղա քի հետ, որ տե ղից տասն հինգ տա րի առաջ հե ռա ցան օս ման-

նե րը: Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում ասես մեկ դար էր ան ցել, և Բեյ րու թը, 

ան շուշտ, դար ձել էր եռուն, կոս մո պո լիտ և ու րախ քա ղաք, որ հառ նում 

էր մո խիր նե րից:

Դրա նով էլ պար ծե նում էին ֆրան սիացի բարձ րաս տի ճան պաշ-

տոնյա նե րը: Նրանց այդ տեղ գա լու նպա տակն այն էր, որ թույլ չտային` 

Լի բա նանն ընկ նի Դա մաս կո սի մու սուլ ման նե րի կամ հա շե միթ նե րի ձեռ-

քը, ով քեր, հայտ նի չէր, թե ին չի կվե րա ծեին եր կի րը: 

Երբ Էթելն ու Էդո ւարդն ընթ րում էին պատշ գամ բում, հա ճախ էին 

մտա ծում այն մա սին, թե իրենց կյանքն ինչ պես կըն թա նար այդ ժա-

մա նակ վա Վիեն նա յում, որ տեղ Ադոլֆ Հիտ լե րի ազ գայ նա մոլ նե րի ազ-

դե ցու թյամբ մթագն վել էր այդ քա ղա քի փայ լուն ու փա ռա վոր ան ցյա-

լը: Խեղ դա մահ էր ար վում ազա տու թյու նը, ոչն չաց վում էր մշա կույ թը` 

իս կա կան մշա կույ թը, այն, որ ո՛չ տեր ու տի րա կալ ու ներ, ո՛չ էլ` պար-

տադրանք ներ: Էդո ւարդն Էթե լին զայ րա ցած պատ մում էր, որ իր հա-

մոզ մամբ` ավստրիացի Հիտ լե րը, ով հաս կա ցո ղու թյու նից հե ռու մարդ է, 

վե րա դառ նա լու է Ավստ րիա` այն նվա ճե լու, իսկ ով քեր հա վա նու թյուն 

չտան իր ձեռ նար կած գոր ծըն թա ցին ու հա կա ռակ վեն, նրանց վե րաց-

նե լու է: 

Էդո ւար դը հի շում էր, որ դոկ տոր Բրանդտն ան գամ աչ քը չթար թեց 

վիեն նա ցի բժշ կի զայ րույ թից: Հա վա նա բար նրանք ար դեն մտա ծել էին 

եվ գե նի կայի կի րա ռու թյան մա սին: Զտա րյուն արիացի նե րը պետք է լի-

նեն «ազ գի գլ խա վոր վե րար տադ րող նե՞ րը»... Բրանդտն ան վր դով շա-

րու նա կել էր` ասե լով, որ կա րող է ցան կա ցած անուն տալ դրան, սա կայն 

ճիշտ ու ղին դա է: Տա ղան դը և այ լա սե րու մը ժա ռան գա կան են: Վիեն նա-

ցի բժիշ կը լքել էր դահ լի ճը` Բրանդ տի վրա բղա վե լով, որ հա մա ձայն չէ, 

որ այդ ամե նը հրե շա վո րու թյուն է, որ բժիշկ նե րի պարտ քը կյանք փր կելն 

է, այլ ոչ թե ան մեղ մարդ կանց սպա նե լը: Սի սին75 իր ամուս նուն խնդ րել 

էր, որ իր ծնն դյան օր վա առ թիվ իրեն նվի րի Շտայն հո ֆի հո գե բու ժա րա-

75 Կայսրուհի Էլիզաբեթը` Սիսին` կայսր Ֆրանց Իոսիֆի կինը, ով իր ամուսնուն խնդրեց, որ 
իր ծննդյան տարեդարձի  առթիվ իրեն նվիրի սարքավորումներով հագեցած մի գժանոց: 
Վիտելսբախների տոհմում արձանագրված հոգեկան հիվանդության բազմաթիվ դեպքերի 
հետևանքով նա խելագարության հանդեպ սևեռամտություն էր ձեռք բերել:
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նը: Եվ այդ հաս տա տու թյան հի վանդ ներն էլ կա րող էին դառ նալ նրանց 

զո հե րը:

 Էդու ար դի դի տարկ մամբ` իր եր կի րը` Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյու-

նը, սո ցիոլո գիական փոր ձարկ ման դաշտ էր: Կրո նա կան բազ մա զան 

հա վատք նե րը մարդ կանց բա ժա նում էին դա վա նա կան տար բեր խմ բա-

վո րում նե րի, ին չը, սա կայն, ամեն ևին չէր խան գա րում նրանց փոխ հա-

րա բե րու թյուն նե րին: Ինչ վե րա բե րում էր հայ հա մայն քին, ապա նրանք 

եռան դուն ու միահա մուռ մար դիկ էին, ով քեր իրենց նոր` օթ ևան տված 

երկ րին միանա լու բուռն ցան կու թյուն ու նեին, և ստեղծ վել էր այն տպա-

վո րու թյու նը, թե դա րեր ի վեր նրանք այդ տեղ էին ապ րում: Որո շա կի 

հան գա մանք նե րի հետ ևան քով նրանք կա մուրջ էին դար ձել քրիս տո նյա-

նե րի, սուն նի նե րի ու շիա նե րի միջև: Հայե րի ու արաբ նե րի ընդ հա նուր 

պատ մու թյու նը` օս ման նե րի տի րա պե տու թյան ներ քո գտն վե լը, միաց րել 

էր նրանց, և նրանք միշտ էլ մի մյանց օգ նել էին` ան գամ իրենց կյան քը 

վտան գե լով: Դա բա րե կա մու թյան ու ար ժա նա պատ վու թյան պատ մու-

թյուն էր եր կու ժո ղո վուրդ նե րի միջև: Ընդ որում` արաբ մու սուլ ման ներն 

ավե լի շատ վս տա հում էին հայե րին, քան քրիս տո նյա մա րոն նե րին, թեև 

եր կուսն էլ` և՛ մու սուլ ման նե րը, և՛ մա րոն նե րը, արաբ ներ էին: 

Բեյ րու թում գրե թե բո լո րը գի տեին, թե ով է ան գլիացին: Միաժա մա-

նակ սկ սել էին խո սել «անգ լիացու դս տեր» մա սին, ով նաև ամուս նա ցել 

էր բժիշկ Բո ղո սյա նի որդու հետ: Իսկ ո՞վ չէր դի մել բժշ կին... Այդ սրտա-

ռուչ մարդն իս կա կան ժո ղովր դա կան հե րոս էր, ով մինչև իր կյան քի 

վերջն ամեն ինչ արեց մարդ կանց օգ նե լու հա մար: Նրա որ դին նույն-

պես ցան կա լի ան ձնա վո րու թյուն էր, թեև դժ վար էին ըն կա լում նրա հա-

մակ րան քը հո գե կան հի վանդ նե րի` Աստ ծո այդ արա րած նե րի հան դեպ, 

որոն ցից շա տերն ան բու ժե լի էին: Թերևս այդ պի սին էին այն մարդ կանց 

տպա վո րու թյուն նե րը, ով քեր ըն տա նի քում հո գե կան հի վանդ էին ու նե-

ցել: 

Էդո ւարդ Բո ղո սյա նը հույս ու ներ, որ կա պա ցու ցի՝ հո գե կան հի վանդ-

նե րը կա րող են, ի վեր ջո, բուժ վել կամ գո նե մեծ մա սամբ բա վա կա նին 

ապա քին վել: 

Նրա երա զանք նե րի իրա կա նաց մա նը սպառ նա ցող վտան գը բխում 

էր Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նից և այն բա նից, 

որ ֆրան սիական հո վա նա վո րու թյու նը մի օր կհաս ներ իր վախ ճա նին. 

վեր ջին տա րի նե րին խո րա պես սր վել էին քա ղա քա կան հա կա սու թյուն-

նե րը:
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Մու սուլ ման նե րը հա մա ռո րեն պն դում էին իրենց տե սա կե տը, և գե-

րակ շիռ մե ծա մաս նու թյան կար ծի քով՝ երկ րի հա մար միակ իրա կան ել քը 

Սի րիայի հետ միանալն էր: Մի քա նի սը խո սում էին հա մա դաշ նու թյան, 

իսկ մյուս նե րը՝ Սի րիայի հետ միավոր վե լու և մեկ եր կիր դառ նա լու մա սին: 

Այդ դիր քո րո շում նե րը հա րու ցում էին քրիս տո նյա մա րոն նե րի ընդվզու-

մը, ով քեր ամեն կերպ հրա ժար վում էին Դա մաս կո սի են թա կա յու թյու նից 

և մա նա վանդ իս լա մա կան Սահ մա նադ րու թյու նից: Ամե նաար մա տա-

կան մա րոն ներն ասում էին. «Եր բեք չենք հա մա ձայ նի, որ մեր զա վակ-

ներն ապ րեն շա րիաթի օրենք նե րով, եր բե՛ք»: Մու սուլ ման ներն էլ իրենց 

հայ րե նա կից նե րի, շատ դեպ քե րում բա րե կամ նե րի ու հարևան նե րի կող-

մից ար ված այդ հայ տա րա րու թյուն նե րը մեկ նա բա նում էին իրենց տե-

սան կյու նից և դրանք վի րա վո րա կան հա մա րում: Ամեն ին չից ան կախ` 

հույ սի ժա մա նակ ներ էին: Բեյ րութն արա գո րեն մե ծա նում էր: Բազ մա-

թիվ շի նա րար ներ Էդու ար դին առա ջար կում էին, որ գնեն կամ փո խա-

նա կեն առանձ նա տա նը հա րող հո ղա մա սե րը, որոնք օրե ցօր ավե լի մեծ 

հե տաքրք րու թյան առար կա էին դառ նում: Էդո ւար դը նրան ցից օձիքն 

ազա տում էր՝ ասե լով, որ դա ո՛չ իր տունն է, ո՛չ էլ՝ իր կնոջ, այլ՝ իր անե-

րոջ, ով առայժմ մտա դիր չէ վա ճա ռել այն, հե տա գա յում՝ գու ցե: Շի նա-

րա րու թյամբ զբաղ վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը մա րոն ներ էին կամ ուղ-

ղա փառ հույ ներ, թեև բո լո րը գի տեին, որ փո ղը հիմ նա կա նում սուն նի մու-

սուլ ման նե րի ձեռ քում էր, ին չը նրանց մեծ շա հույթ էր բե րում: 

Իսկ Ղու րա՞ նը… Իսկ մի՞ թե նրանք չէին ու զում ստա նալ կրկ նա-

կին76… Իհար կե ու զում էին, սա կայն փո ղը պարտ քով տա լու հար ցում…
Ով քեր տե ղյակ էին պատ մու թյա նը, ասում էին, որ վե րա դար ձել են 

փյու նի կե ցի նե րի ժա մա նակ նե րը: Նրանց արյունն էր հո սում լի բա նան-

ցի նե րի երակ նե րով, ով քեր, ըստ իրենց կա րո ղու թյուն նե րի, լավ գոր-

ծարք ներ էին կա տա րում: Մինչ դեռ Դա մաս կո սում զբաղ վում էին քա ղա-

քա կա նու թյամբ կամ գա ղա փա րա խո սու թյամբ, կամ էլ ար տա հայ տում 

էին իրենց ատե լու թյու նը եվ րո պա ցի նե րի նկատ մամբ, քա նի որ նրան ցից 

և ոչ ոք չէր կա տա րում տված խոս տում նե րը: Սի րիացի նե րի կար ծի քով՝ 

գրե թե ամեն ին չի հա մար մե ղա վոր էին ֆրան սիացի նե րը, ով քեր քա րու-

քանդ էին արել հա շե միթ նե րի թա գա վո րու թյու նը. դա նրանք չէին կա րող 

նե րել: Ընդ որում՝ սի րիացի ներն իրենք այդ թա գա վո րու թյու նից կհ րա-

ժար վեին, երբ իս լա մա կան հան րա պե տու թյուն հռ չա կե լու ժա մա նա կը 

գար: Խն դի րը ոչ թե Մեյ սա լունն էր կամ Ֆայ սա լի փա խուս տը, այլ Դա-

մաս կո սում ֆրան սիական ման դա տը, որը նրանց հա մար ան տա նե լի էր 

76 Ղուրան, սուրահ 30, այաթ 39. «…Սրանք են, որ կստանան կրկնակին»:
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դառ նում: Բեյ րու թում այլ էր. նրանք բո ղո քում էին՝ մի բան ասած լի նե լու 

հա մար, առանց սր տին մոտ ըն դու նե լու: Դա էր սուն նի նե րի ու մա րոն նե-

րի միջև հա ճա խա կի տե ղի ու նե ցող մեծ ու փոքր անա խոր ժու թյուն նե րի՝ 

ընդ հա րում նե րի, փո ղո ցային ծեծկռ տուք նե րի, հայ հո յանք նե րի պատ-

ճա ռը: Դրանք, սա կայն, շուտ մո ռաց վում էին, քա նի որ հար կա վոր էր 

նայել դե պի առաջ: 

Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը նշա նակ վել էր Բարձ-

րա գույն կո մի սա րի, այլ ոչ թե Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի կող մից: 

Շառլ Դեբ բան հա վաս տիաց նում էր, որ այլևս չի ու զում աշ խա տել. այդ 

աշ խա տան քը նրան խան գա րում էր, որ ապ րի այն պես, ինչ պես ինքն էր 

ցան կա նում: Բանն այն էր, որ ցան կա նում էր կյան քը վատ նել ոչ թե դահ-

լիճ նե րում ու գրա սե նյակ նե րում, այլ փո ղո ցում, իսկ հետ ճա շյա քունն 

ան ցկաց նել տա նը: Ո՞վ նրան կփո խա րի ներ… Գու ցե Էմիլ Է՞ դը կամ 

Հա բիբ Սաա՞ դը… Շառլ Դեբբային շր ջա պա տող նե րից որ ևէ մե կը՝ ան-

կաս կած մի քրիս տո նյա մա րոն:

Թո մասն իր դս տերն ու ղար կել էր հե ռա գիր՝ հայտ նե լով, որ սեպ տեմ-

բե րի վեր ջե րին Սա րայի հետ հաս նե լու է Բեյ րութ, և մնա լու են մինչև 

Ծնն դյան տո նե րը, այ նու հետև մտա դիր են ուղ ևոր վել Երու սա ղեմ ու Կա-

հի րե: Այն տե ղից էլ վար ձով վերց նե լու են մի առա գաս տա նավ ու Նե ղո-

սով նա վար կե լու են դե պի վեր` մինչև Աս սու ան. մի բան, որը միշտ ցան-

կա ցել էր անել: 

Ամ ռա նը եղա նա կը շատ շոգ չէր, ին չը երե խայի հա մար բա վա կա նին 

լավ էր. Էթե լը գոհ էր: Ջոնն աշ խույժ ու առողջ երե խա էր՝ Վեյ լեր նե րի 

պես կա պույտ աչ քե րով ու ժպ տա դեմ: Նա դի մա Ղա լի բը նրան խնա մում 

էր գի շեր-ցե րեկ, միշտ ու շա դիր էր Էթե լի ցան կու թյուն նե րի նկատ մամբ, 

գի տեր, թե մորն ու ման կի կին երբ պետք է մե նակ թող նի: Նրանց օգ նում 

էր նաև Շաբ րի նե րի դուստ րը, ով Թո մաս Հար դին գի հա տուկ խորհր դով 

սո վո րում էր Ֆրան սիայի կող մից բաց ված հա սա րա կա կան քո լե ջում: 

Այդ կր թօ ջա խի բա ցումն ար ժա նա ցել էր հա մընդ հա նուր հա վա նու թյան, 

թեև դրուզ ներն ու ալա վի նե րը և առ հա սա րակ շիաներն ավե լի ձեռն պահ 

էին իրենց աղ ջիկ նե րին այդ դպ րոցն ու ղար կե լու առու մով: Այլ կերպ էին 

մտա ծում Բեյ րու թի և գլ խա վոր բնա կա վայ րե րի կիրթ ու ող ջա խոհ մար-

դիկ, ով քեր հետ ևում էին Գա լի լեյին՝ նույն պես հա մոզ ված, որ երկ րա-

գուն դը պտտ վում է: Այն էլ ինչ պե՜ս է պտտ վում…
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43. ԱՆԳ ԼԻԱՑՈՒ ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԸ
 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1933թ.

 

Դոկ տոր Էդու արդ Բո ղո սյա նին սկ սե ցին հրա վի րել երե կո յան հա-

վաք նե րի: Շառլ Դեբբան առաջ վա պես դրանց մաս նա կիցն էր և բո լո րին 

հա մո զում էր, որ իրեն դի մեն ոչ թե «պա րոն նա խա գահ», այլ պար զա-

պես կո չեն Շառ լի, ինչ պես ման կուց սո վոր էին իր ըն կեր նե րը:

Էդու ար դին նրանք հա մա րում էին վա ղե մի ըն կեր, ու բո լո րի հա մար 

նա դար ձել էր դոկ տոր Բո ղո սյան: Ան կախ նրանց միջև առ կա տա րի-

քային տար բե րու թյու նից՝ նրանք գոհ էին, որ չնա յած խիստ զբաղ ված 

լի նե լուն՝ Էդու ար դը կա րո ղա նում էր մաս նակ ցել որոշ հա վաք նե րի:

Աս ֆուրյեում` «գ ժա նո ցում», շատ անե լիք ներ ու ներ: Հետ ևում էր, 

որ «գ ժա նո ցի» պես հաս տա տու թյու նում հնա րա վո րինս մաք րու թյուն 

ապա հով վեր: Հի վան դա նո ցի կա րիք նե րը բա րե գոր ծու թյան մի ջո ցով 

որոշ չա փով հո գում էին հի վանդ նե րի ազ գա կան նե րը: Ման դա տի՝ ու ժի 

մեջ մտ նե լու առա ջին իսկ օրե րից Ֆրան սիան փոր ձում էր այդ հաս տա-

տու թյանն ար ժա նա վայել տեսք տալ:

Այդ պի սի վե րա բեր մունքն ամեն ևին չէր զար մաց նում դոկ տոր Բո-

ղոսյա նին, սա կայն խորհր դա ծե լու տե ղիք էր տա լիս: Ֆրան սիայում 

հո գե կան հի վանդ նե րը մարդ կային արա րած ներ էին: Նա ցիոնալ-սո-

ցիալիս տա կան Գեր մա նիայում ամեն բան այլ կերպ էր, ին չում նա ան-

ձամբ էր հա մոզ վել: Այն տեղ ամե նայն սառ նասր տու թյամբ խո սում էին 

հո գե կան հի վանդ նե րի վե րաց ման մա սին: Ֆրան սիայում, որ տեղ մար-

դիկ արա րում էին, հղա նում գա ղա փար ներ և մշա կում այն պի սի էթի կա, 

որը բո լոր մարդ կանց հա վա սա րու թյուն էր ըն ձե ռում, եր բեք այդ պի սի 

բան չէր կա տար վի: 

Առա ջին հեր թին նա բո լոր հի վանդ նե րին ցու ցա կագ րեց ու յու րա-

քանչյու րին մի քարտ հատ կաց րեց՝ իրենց տվյալ նե րի հա մա ձայն: Նա 

տե սավ, որ որո շա կի դե ղո րայ քային բու ժու մից հե տո երեք հա րյուր հի-

վանդ նե րի երե սուն տո կո սը կա րող է վե րա դառ նալ ըն տա նիք, ան ցնել 

նոր մալ կյան քի և առանց որ ևէ խնդ րի զբոս նել փո ղո ցում: Նույ նը մյուս-

նե րի հետ չէր կա րող անել: Ու ներ մի քա նի ծանր դեպ քեր՝ մտա գա րու-

թյամբ տա ռա պող մի քա նի հի վանդ ներ, որոնց ավե լի նպա տա կա հար-

մար էր փակ տա րած քում պա հել: Կային նաև այլ դեպ քեր, որոնց վե րա-

բե րյալ նախ քան լուրջ որո շում ըն դու նե լը պետք է լավ ու սում նա սի րեր: 

Հի վանդ նե րի շր ջա նում հան դի պեց ան հայտ անու նով մի հա յու հու, 

ում կո չում էին Մա րի: Նա ոչ ոքի հետ չէր խո սում ու չէր շփ վում, միայն 

հու սա հատ գո ռում էր: Մի քա նի ան գամ նրա հետ զրու ցե լու փորձ կա-
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տա րե լուց հե տո որո շեց հո գե վեր լու ծու թյան սեանս ան ցկաց նել: Մա րին 

հայե րի նկատ մամբ իրա գործ ված զանգ վա ծային սպան դի զո հե րից էր. 

կին, ում աչ քի առաջ սպա նել էին չորս որ դի նե րին ու բռ նա բա րել եր-

կու աղ ջիկ նե րին, գլ խա տել ամուս նուն ու հո րը: Այդ քան դա ժան հո գե-

կան ցն ցում էր տա րել... Երբ բժշ կին հա ջող վեց նրա հետ զրու ցել, կի նը 

բա ցատ րեց, որ այլևս չի ու զում ապ րել: Նրա հետ մտեր մա նա լուց հե-

տո Էդու ար դը հույս ու ներ, որ կկա րո ղա նա օգ նել, սա կայն հա ջորդ օրը 

Մա րին կտ րեց իր երակ նե րը, ու լու սա բա ցին նրան ար նա շա ղախ ու ար-

նա քամ գտան: Այդ քայ լը ոչ թե խե լա գա րու թյան, այլ սահմռ կե ցու ցիչ 

ող բեր գու թյան, այն ծայ րա հեղ հա մոզ մուն քի, որ այս աշ խար հում ոչ մի 

ար ժեք գո յու թյուն չու նի, և ոչ ոքի չի կա րե լի վս տա հել, հետ ևանքն էր: 

Ստիպ ված այ րե ցին նրա արյամբ ներծծ ված բր դյա ներք նա կը...

Էդու արդն ու զեց իմա նալ, թե կային արդյոք նույն սինդ րո մով տա ռա-

պող այլ հի վանդ ներ, ու շա տե րին գտավ. բո լո րը հայեր էին` հու սա բեկ 

մար դիկ, ով քեր միայն կա մե նում էին մեռ նել: Բժիշկ Այուբ Թա բի թը նույն-

պես զն նեց այդ հի վանդ նե րին ու նույն բանն ախ տո րո շեց, ինչ Էդուար-

դը. սևա մաղ ձու թյուն, բա ցար ձակ ու խո րին տխ րու թյուն, կյան քին վերջ 

տա լու մոր մոք, կյան քի հան դեպ բա ցար ձակ ան տար բե րու թյուն: Ինչ-

պե՞ս էին վար վել նրանց հետ, որ ըն կել էին այդ մա ռախ լա պատ ան դուն-

դը... Ինչ պե՞ս էր հո ղը հան դուր ժում այդ պի սի դժ նի արարք ներ գոր ծած 

մարդ կանց... Եղան մար դիկ, ով քեր կա րո ղա ցան գո յատ ևել իրենց անա-

սե լի կամ քի շնոր հիվ, ինչ պես բժիշկ Հա գոպ Բո ղո սյա նը, սա կայն մե ծա-

մաս նու թյու նը չէր կա րող դի մադ րել հո գե ցունց տա ռա պան քին:

Դոկ տոր Բո ղո սյա նի հաշ վետ վու թյան հի ման վրա հո գե բու ժա րա-

նի բժշ կա կան հանձ նա ժո ղովն ըն դու նեց որո շում` ավե լաց նել հատ կա-

ցում նե րը և հա մալ րել բու ժանձ նա կազ մը: Ողջ Լի բա նա նում մեծ հար-

գանք էր վայե լում այդ բժիշ կը, ով նոր գա ղա փար ներ ու տե սա կետ ներ 

էր առաջ քա շում հո գե բու ժու թյան բնա գա վա ռում և ցան կա նում էր, որ 

երբ խոս քը վե րա բե րեր «գ ժա նո ցին», ապա մար դիկ դրա մա սին խո սեն 

ար ժա նա պատ վու թյամբ ու հու սա ռատ: Դա առա ջա դի մու թյան կար ևոր 

բա ղադրիչ նե րից էր, որ Ֆրան սիան ջա նում էր ներդ նել Ար ևել քի այդ 

առա ջին աշ խար հիկ երկ րում, որը պետք է օրի նակ ծա ռայեր մյուս նե րի 

հա մար:

Սա կայն առա ջա դի մու թյու նը չէր հա կա սում մի ջերկ րա ծո վյան ժո-

ղո վուրդ նե րի խառն ված քին, որին միահյուս ված էր ամե նա հին երկ րին 

պատ կա նե լու զգա ցու մը: Շատ ժո ղո վուրդ նե րի պատ մու թյու նը սկս վել է 

մի միայն նեոլի թով՝ քա րե դա րի վեր ջին շր ջա նով: Լի բա նան ցի նե րը գի-

տեին դա և չք մե ղա բար ժպ տում էին նրանց, ով քեր իրենց հետ խո սում 
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էին հո վա նա վո րի տո նով: Ին քը` Բարձ րա գույն կո մի սար Պու սոն, որ 

թո ղել էր իր պաշ տո նը, Փա րիզ վե րա դար ձավ այն հա մոզ մամբ, որ իր 

քայ լե րը լր ջո րեն չէին ըն դու նել: Ֆրան սիային, այո՛, ըն դու նում էին, նրա 

գա ղա փար նե րը` նույն պես: Սա կայն բո լո րո վին այլ հարց էր Բարձ րա-

գույն կո մի սա րին ըն դու նե լը, ով իր պարտքն էր հա մա րում հին ու նոր 

ժա մա նակ նե րի միջև զուտ տար բե րու թյուն ներ նշե լը:

Կյան քը եռում էր Լի բա նա նում ու նոր Բեյ րու թում: Նախ կին փոք-

րիկ ու խա ղաղ բնա կա վայ րի փո խա րեն վեր էր հառ նում նոր քա ղա քը: 

Կլիեն տե լիզ մի, փո խա դարձ շա հի, խար դա խու թյուն նե րի, գաղտ նի գոր-

ծարք նե րի, կա շա ռա կե րու թյան և մի ջերկ րա ծո վյան կեն սա կեր պին հա-

տուկ այլ սո վո րույթ նե րի փո խա րեն Բեյ րու թում կա մաց-կա մաց սկ սում 

էին գոր ծել օրենք ներն ու կա նո նա կար գե րը: Դա Ֆրան սիայի լիազո րու-

թյան շր ջա նա կում այդ երկ րի կող մից ներդր ված մեծ ջան քե րի շնոր հիվ 

էր: Ջան քեր, որոնք եր բեմն դժ վար հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ նե րի էին 

դեմ առ նում: Բանն այն էր, որ բնակ չու թյու նը պա հան ջում էր ծա ռա յու-

թյուն ներ, սա կայն հրա ժար վում էր հար կեր վճա րե լուց, բո լորն ու զում 

էին կար գու կա նոն ու ան վտան գու թյուն, սա կայն շա րու նակ դժ գո հում 

էին հա սա րա կա կան կար գը խա թա րող ազա տու թյուն նե րի սահ մա նա-

փա կում նե րից, ցան կա նում էին հաս նել որո շա կի առա ջա դի մու թյան, 

սա կայն` իրենց ավան դույթ նե րը չխախ տե լու պայ մա նով: Ընդ որում` 

հպար տա նում էին, որ արաբ են, բայց երբ գնում էին Դա մաս կոս, կամ 

երբ մե կը գա լիս էր այն տե ղից, ապա հա սա րակ ժո ղովր դից տար բեր վե-

լու հա մար ոչ միայն մյուս նե րի, այլև իրենց զա վակ նե րի հետ էին ֆրան-

սե րեն խո սում:

Սեպ տեմ բե րի վեր ջին Թո մասն ու Սա րան նա վով հա սան Բեյ րութ: 

Իրենց որ դու՝ Ջո նի հետ նրանց դի մա վո րե լու էին գնա ցել Էթելն ու ամու-

սի նը` դոկ տոր Բո ղո սյա նը: Ամիս ներ ի վեր մի մյանց չէին տե սել, ու հան-

դիպ ման պա հը սր տա ռուչ էր: Հա րա զատ նե րից բա ցի՝ Թո մա սին ու Սա-

րային դի մա վո րում էին նաև Շառլ Դեբ բան` Լի բա նա նի Հան րա պե տու-

թյան նա խա գա հը, բժիշկ Թա բի թը և մյուս վա ղե մի բա րե կամ նե րը:

Նվա գախմ բով նրանց դի մա վո րե լու գա ղա փա րը քա ղա քա պե տա-

րա նինն էր: Բո լորն էլ ու զում էին մե ծա րել այդ մար դուն, ով այն քա՜ն էր 

հա մա գոր ծակ ցել այն դժ վա րին ժա մա նակ նե րում, երբ բո լորն ապ րում 

էին ար դեն իրա կա նու թյուն դար ձած երա զով: Ինքն իր հա մար եր բեք 

ոչինչ չէր խնդ րել, ու այդ մա սին Բեյ րու թում բո լո րը գի տեին: Թերևս հա-

սել էր Թո մա սին երախ տա հա տույց լի նե լու պա հը: Ի՞նչ կա րող էին նրան 

առա ջար կել: Ո՛չ պա տիվ, ո՛չ փող, ո՛չ նյու թա կան հա տու ցում. եր բեք չէր 
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ձգտել այդ ամե նին, ու մտ քով ան գամ չէր էլ ան ցել: Ի վեր ջո, ինչ -որ մի 

բան, ան շուշտ, կա նեին, իսկ հի մա, երբ նա վե րա դար ձել է շատ ժա մա-

նակ ան ց, եկել է նրա գա լուս տը տո նե լու պա հը, նրա՝ նա վից իջ նե լու առ-

թիվ ու րա խու թյունն ար տա հայ տե լու պա հը:

Նա վա հանգս տի տա րած քում այն քան էլ շոգ չէր: Արև մուտ քից փչող 

քա մին, որ եր բեմն ուժ գին էր լի նում, ամ ռանն ըն դուն վում էր գո հու նա-

կու թյամբ. զո վաց նում էր տե ղան քը, իսկ երե կո յան շն չե լու հնա րա վո րու-

թյուն էր տա լիս, առանց դրա օդը հեղ ձու ցիչ էր:

Թո մաս Հար դինգն ապ շա հար էր: Առա ջին ան գամ Բեյ րութ էր եկել 

քսան չորս տա րի առաջ: Այն ժա մա նակ քսա նի նը տա րե կան էր, հի մա` 

հի սու նե րեք: Սա րան հպարտ էր ու եր ջա նիկ: Լավ գի տեր Բեյ րու թի բնա-

կիչ նե րին: Գի տեր, թե ինչ դժ վա րու թյամբ էին նրանք որ ևէ հար ցի շուրջ 

հա մա ձայ նու թյան գա լիս:

Բեյ րութ ցի նե րը մե ծա հո գի և մար դա սեր արա րած ներ էին, սա կայն 

յու րա քան չյուրն ու ներ իր տե սա կե տը: Ո՛չ, փո խա դարձ հա մա ձայ նու-

թյան գա լը բո լո րո վին հեշտ չէր նրանց պա րա գա յում: Եվ այ դու հան-

դերձ, դի մա վոր ման հան դի սու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար այդ տեղ 

էին՝ իրենց տո նա կան հա գուստ նե րով, ժպ տա դեմ, սր տա ռուչ, ինչ պես 

հա տուկ էր մի ջերկ րա ծո վյան բնա կիչ նե րին, ով քեր դա րե դար պահ պա-

նել էին իրենց խառն ված քը: Ընդ որում՝ դա՝ պատ մա կան խառն ված քի 

պահ պա նու մը ոչ միայն Բեյ րու թին էր հա տուկ: Նույ նը տե ղի էր ու նե ցել 

նաև Ալեք սանդ րիայում, Թու նի սում, Նեապո լում, Ջե նո վա յում, Մար սե-

լում, Բար սե լո նում կամ Մա լա գա յում ապ րող նե րի հետ: Այդ յու րա հա-

տուկ խառն ված քը ձևա վոր վել էր դա րե դար` որ պես մշա կույ թի, ցի նիզ մի, 

փոր ձա ռու թյան ու փա ռա սի րու թյան միահյու սում: 

Նրանք շատ սր տա ռուչ ող ջու նե ցին Թո մաս Հար դին գին ու նրա տիկ-

նո ջը: Դի մա վո րող նե րից շա տե րի հետ էր «անգ լիացին» վի ճել, որ ևէ բան 

քն նար կել, հա մա ձայ նու թյան եկել, ան գամ զայ րա ցել, սա կայն՝ միշտ էլ 

բա րյա ցա կա մո րեն ու հա նուն այդ հո ղի հան դեպ ու նե ցած իր խո րը սի րո: 

Հող, որի վրա ու զում էր ապ րել նրանց հետ: 

Մեկ շա բաթ ան ց նրանց պատ վին ընթ րիք կազ մա կեր պե ցին: Մաս-

նակ ցե լու էին մո տա վո րա պես վեց հա րյուր հյու րեր՝ իրենց կա նանց ըն-

կե րակ ցու թյամբ: Թո մասն ուղ ղա կի զար մա ցած էր: Նա ան դորր սի րող 

ու հա մեստ կյանք վա րե լու կողմ նա կից ան ձնա վո րու թյուն էր, իսկ այդ 

հան դի սու թյու նը նրան հան կար ծա կիի էր բե րել: Նա ու սե րը թոթ վեց. չէր 

կա րող խու սա փել ընթ րի քից, ոչ էլ ու զում էր նե ղաց նել իր լա վա գույն բա-

րե կամ նե րին: Չէ՞ որ նրանց պես ըն կեր ներ ու նե նա լը պար զա պես բախ-

տա վո րու թյուն էր:
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44. ԱՆ ՄՈ ՌԱ ՆԱ ԼԻ ԴԱՍ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ, 1934թ.

Էթե լի ծնող նե րի գա լը ոչ մի խն դիր չհա րու ցեց: Առանձ նա տունն այն-

քան ըն դար ձակ էր, որ յու րա քան չյու րը կա րող էր իր գոր ծով զբաղ վել՝ 

առանց մի ջամ տե լու մյուս նե րի գոր ծե րին: Տու նը բա րե փո խել էին նոր 

ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Առա ջին հար կում 

կային եր կու սրահ, մի մեծ ճա շաս րահ և մի ըն դար ձակ խո հա նոց, որն իր 

մե ծու թյամբ չէր զի ջում Անգլիայում՝ Սու ռեյում գտնվող առանձ նա տան 

խո հա նո ցին: Առա ջին հար կում էին նաև զու գա րան ներն ու լո գա րան-

նե րը, սպա սա վոր նե րի և Շաբ րի նե րի զբա ղեց րած սե նյակ նե րը: Մուտ-

քի հետ նա մա սում գտն վող քա րայ րին տեր էր կանգ նել Էթե լը: Բա ցի այլ 

հար մա րու թյուն նե րից՝ քա րայ րում կա ռու ցել էին մի մեծ մա ռան, որ տեղ 

մշ տա պես պահ պան վում էր սա ռը ջեր մաս տի ճան: Երկ րորդ հար կում 

գտն վում էին Թո մա սի առանձ նա սե նյա կը և գրա դա րա նը, մի ըն դու նա-

րան ու ծնող նե րի նն ջա սե նյա կը: Դի մա ցի սյու նաս րա հը նույն պես ծած-

կել էին՝ հարկ եղած դեպ քում դրա նից օգտ վե լու հա մար: Եր րորդ հար կը 

մի ամ բողջ տուն էր երի տա սարդ ամու սին նե րի հա մար. չորս նն ջա րան-

ներ, ճա շա սե նյակ, խո հա նոց, սրահ, Էդո ւար դի աշ խա տա սե նյակ, զու-

գա րան և լո գա րան: Որ պես զի բո լո րի հա մար տունն ավե լի հար մա րա-

վետ դառ նար, որո շե ցին վե րե լակ տե ղադ րել. այդ աշ խա տան քը պետք 

է կա տա րեր տա րա ծաշր ջա նում գոր ծող ֆրան սիական մի փոր ձա ռու 

ըն կե րու թյուն:

Թեև Թո մա սը ոչ ոքի չէր ասել, բայց սր տա բա նը նրան զգու շաց րել 

էր, որ սիր տ-ա նո թային ան բա վա րա րու թյուն ու նի: Չպետք է իրեն ծան-

րա բեռ ներ, եթե եր կար քայ լում էր, շատ էր հոգ նում: Որո շեց, որ կյան քը 

պետք է հար մա րեց նի նոր պայ ման նե րին, ու գու ցե դա էր պատ ճա ռը, որ 

նա սկ սել էր քիչ լի նել Լի բա նա նում: Ավե լի ապա հով էր զգում Լոն դո նում, 

թեև Ար ևել քում եր կա րատև բնա կու թյունն իրեն՝ այդ երդ վյալ ագ նոս տի-

կին հա մո զել էր, որ բո լոր մարդ կանց ճա կա տա գիրն Աստ ծո ձեռ քին է: 

Նրան չէր ան հանգս տաց նում այն, թե ինչ կա րող էր իրեն պա տա հել, սա-

կայն երբ կրծ քա վան դա կը ցա վում էր և ուժ գին ճն շում, թվում էր, թե հա-

սել է կյան քի վեր ջին պա հը, ու եր բեմն ստիպ ված ահա վոր ճիգ էր գոր-

ծադ րում՝ խո սակ ցու թյու նը շա րու նա կե լու կամ, եթե հարկ կար, ժպ տա լու 

հա մար: 

Թո մա սից ու Լոն դո նի Պարկ Ավե նյու ի սր տա բա նից բա ցի՝ ոչ ոք 
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այդ խնդ րի մա սին տե ղյակ չէր: Ին չո՞ւ պետք է այդ ման րուք նե րով ան-

հանգստաց ներ իր ըն տա նի քին... Ան չափ մեծ բա վա կա նու թյուն էր Սա-

րային եր ջա նիկ տես նե լը, ու չէր ու զում նրա կյան քը մթագ նել իր առող-

ջա կան գան գատ նե րով: Մի բան կար, որ անում էր մշ տա պես. հա յաց քը 

գցում էր ժա մա ցույ ցին ու կար դում. «Carpe Diem»: 

Ժո զե Շաբ րին նրան ավ տո մե քե նայով տա րավ Բեյ րու թի քրիս-

տոնյա նե րի գե րեզ մա նոց. Թո մասն ու զում էր այ ցե լել իր բա րե կա մի` 

Հա գոպ Բո ղո սյա նի շի րի մին: Շաբ րին գե րեզ մա նի մոտ նրան մե նակ թո-

ղեց, միայն կրետներն էին բզ զում: Գե րեզ մա նա քա րերն ան կա նոն էին 

դր ված, բայց մա քուր էին ու սպի տա կեց ված, քա նի որ բեյ րութ ցի նե րը 

մեծ հար գանք էին տա ծում նն ջե ցյալ նե րի հան դեպ, և մի քա նի վար ձու 

աշ խա տող ներ զբաղ վում էին գե րեզ մա նոց նե րի պահ պան մամբ: Մեծ 

ան պատ վու թյուն կլի ներ, եթե մտ նեին մու սուլ ման նե րի գե րեզ մա նոց ու 

այն տեղ ավե լի բար վոք պայ ման ներ տես նեին: Ընդ հա կա ռա կը՝ որոշ 

փոք րա թիվ մա րոն ըն տա նիք ներ ու նեին իրենց քա րե և մար մա րյա պան-

թեոն նե րը, սա կայն սո վո րա բար քրիս տո նյա նե րի շի րիմ նե րը հո ղից էին՝ 

վրան մի հա մեստ տապանա քար: Այդ պես էր ցան կա ցել նաև Հա գոպ 

Բո ղո սյա նը, ու այդ պես էլ արել էին: Մահ վա նից մի քա նի օր առաջ նա 

թո ղել էր մի գրու թյուն՝ նշե լով. քա նի որ թուր քերն իրեն զր կել են իր հո-

ղից, ու ինքն էլ եր բեք բա վա կա նա չափ հա րուստ չի եղել, ապա իր շիր մի 

հողն իրեն ամե նա մո տը կլի նի, ու ին քը հո գին կա վան դի՝ դառ նա լով իրեն 

օթևան տված Լի բա նա նի` իր սի րած երկ րի հո ղի մի մաս նի կը: 

Կող քի շի րիմ նե րից մե կին այ ցի եկան ամ բող ջո վին սևազ գեստ կա-

նայք՝ ծա ղիկ նե րով ու ար ցունք ներն աչ քե րին: Թո մա սը քայ լեց դե պի 

եր կա թյա դու ռը՝ հետ ևե լով աշ խա տա սեր մր ջյուն նե րի եր կար շար քին 

ու կրծ քա վան դա կում սուր ծա կոց զգա լով: Երիցս հա մոզ վեց, թե որ քան 

ճիշտ է իր մու սուլ ման բա րե կամ նե րի այն միտ քը, որ բո լո րի ճա կա տա-

գիրն Աստ ծո ձեռ քին է: Սա կայն Աստ ված ամե նագ թա ռատն է ու նրան 

այդ տեղ` վե հա շուք Սպի տակ լե ռան հո վա նու ներ քո ապ րե լու որոշ ժա-

մա նակ դեռ կշ նոր հի:

Ավ տո մե քե նայով իջան մինչև նա վա հան գիստ: Ձկ նոր սա կան նա-

վակ նե րի վե րա դառ նա լու ժամն էր, և բիբ լիական նույն ծո վը շա րու նա-

կում էր առատ ձուկ մա տա կա րա րել տե ղի բնա կիչ նե րին, որոնց նախ նի-

նե րը հա զա րա վոր տա րի ներ առաջ նույն պես գցել ու հա նել էին շող շո-

ղուն ձկ նե րով լց ված իրենց ձկ նոր սա կան ցան ցե րը: Թո մա սին իս կա պես 

հմա յում էր այդ եռու զե ռը, երբ ձկ նորս նե րը բեր նե բե րան լի արկ ղե րը 

ծած կի տակ շա րում էին կողք կող քի՝ վա ճառ քի հա նե լու հա մար: Ար ևա-
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հար դեմ քով արա բը՝ ոս կե մա տա նի նե րով ու հաստ մատ նե րով, եր գե ցիկ 

ձայ նով ու նվա զող կար գով սա կար կում էր ձկ նե րով լի որ ևէ արկ ղի գի նը, 

և երբ վա ճա ռող նե րից մեկ նու մե կը ձեռ քով թույլ նշան էր անում, ապա 

նա բարձ րաց նում էր ձեռ քը կամ ձեռ քը տա նում էր գլ խար կին` գնե լով 

այդ խմ բա քա նա կը: Թո մա սը գնեց կա ղա մարի, ար քա յաձ կան ու տա-

փա կաձ կան մի-մի արկղ, որոնք Ժո զե Շաբ րին դրեց ավ տո մե քե նայի 

բեռ նախ ցի կում: Այդ երե կո նրա կի նը ձկ նե ղե նի մի մա սը կպատ րաս տի 

լի բա նա նյան հա մե մունք նե րով, իսկ մնա ցա ծը կթող նեն հա ջորդ օր վա 

հա մար:

Լոն դո նում Թո մաս Հար դին գը շատ բա նե րի էր կա րո տում, իսկ ամե-

նա շա տը` լի բա նա նյան խո հա նո ցը: Իրենք` ֆրան սիացի ներն էին ան-

գամ դա ըն դու նում: Ընդ որում՝ Ֆրան սիան իս կա պես այն երկր նե րից էր, 

որ տեղ հա մեղ էին պատ րաս տում, սա կայն Լի բա նա նը հա տուկ վայր էր 

հա մա դամ կե րա կուր նե րի սի րա հար նե րի հա մար:

Նա վա հանգս տի ձկ նա վա ճառ նե րից ձուկ գնե լը Թո մա սի հա մար 

շատ հա ճե լի արա րո ղու թյուն էր: Հե տո՝ ընթ րի քի ժա մին, բո լո րը գո վե լու 

էին խո հա րա րու հուն և նրան, ով ձեռ նար կել էր այդ գոր ծը՝ հա ցի ու ձկնե-

րի նոր հրաշ քը: 

Կյան քը Բեյ րու թում ըն թա նում էր սո վո րա կա նի պես: Մար դիկ խո սում 

էին գեր մա նա ցի նե րի մա սին, ով քեր կր կին գլուխ էին բարձ րաց նում: 

Բեյ րու թում նրանց այն քան էլ չէին հա մակ րում, այ նինչ Դա մաս կո սում 

նրանց հա մա րում էին արաբ նե րի լավ բա րե կամ ներ: Նույն բա նը կա-

տար վում էր Պա ղես տի նում, ինչ պես նաև՝ Երու սա ղե մում, որ տեղ Ամին 

ալ-Հու սեյնին միշտ մատ նա ցույց էր անում գեր մա նա ցի նե րին՝ կար ծիք 

հայտ նե լով, որ միայն նրանք կա րող են որոշ փո փո խու թյուն ներ իրա-

կա նաց նել:

Ոմանք դեռ հի շում էին օս ման նե րի տի րա պե տու թյան ժա մա նակ գոր-

ծող արա բա կան գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Ֆրան սիացի ներն 

ու նեին հե տա խու զա կան այն պի սի հա մա կարգ, որը կան խում էր իրենց 

դեմ ուղղ ված խռո վու թյան նոր տրա մադ րու թյուն նե րի զար գա ցու մը: Ու-

րիշ ներն էլ կար ևո րում էին ոչ թե գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այլ 

առա ջա դի մա կան գա ղա փար ներ ու նե ցող քա ղա քա կան ու ժեղ կու սակ-

ցու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: Ի՞նչ էին Պա ղես տի նը, Իրա քը, Սի րիան 

կամ Լի բա նա նը, եթե ոչ՝ արաբ նե րի հայ րե նիք: 

Նմա նօ րի նակ հայ տա րա րու թյուն նե րը զայ րաց նում էին մա րոն նե-

րին, քան զի հենց որ ֆրան սիացի նե րը թող նեին ման դա տը, ին չը վաղ թե 

ուշ տե ղի էր ու նե նա լու, ջրե րը կր կին կհո սեին իրենց նախ կին հու նով, 
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և Լի բա նա նը կվե րա դառ նար իր մոր` հի նա վուրց Սի րիայի գիր կը, որն 

օմայան նե րից շատ ավե լի վաղ էր պե տու թյուն դար ձել:

Թո մա սին իր մա րոն բա րե կամ նե րը հրա վի րե ցին մի հա վա քույ թի, 

որ պես զի նրա հետ ար ծար ծեն իրենց հու զող որոշ հար ցեր: Նա կա մե-

ցավ, որ իրեն ըն կե րակ ցի իր փե սան, ով թե կուզ հայ էր, բայց հա մար վում 

էր աշ խար հի քա ղա քա ցի, ևս մեկ եվ րո պա ցի: Թո մա սին հա վաս տիաց-

րին, որ ոչ մի առար կու թյուն չու նեն, ու Էդո ւար դի ներ կա յու թյու նը նույ-

նիսկ հա ճե լի կլի նի: Ան գամ հրա վի րե ցին Ալ բերտ Սուր սոե կին` ուղ ղա-

փառ հույ նին, ով շատ մոտ էր մու սուլ ման նե րի դիր քո րոշ մա նը, սա կայն 

անձնվեր բա րե կամ էր և հա վա տա րիմ ան ձնա վո րու թյուն: Հա վա քույ թի 

մաս նա կից նե րը գրե թե քա ռա սուն հո գի էին: Նրանց իս կա պես հա մա րում 

էին Բեյ րու թի շունչն ու ոգին, թերևս՝ քրիս տո նեական ոգին, բայց նրանց 

մեկ եր րորդ մասն ան գամ իս կա կան հա վա տա ցյալ ներ չէին: Իհար կե, 

ժա մեր գու թյան ու հա ղոր դու թյուն ստա նա լու հա մար բո լորն էլ գնում էին 

եկե ղե ցի՝ գի տե նա լով, որ Վա տի կա նը նրանց գաղտ նի հետ ևում է: Այուբ 

Թա բի թը մի օր Թո մա սի հետ ան կեղ ծա ցավ` այդ եր ևույ թը հա մա րե լով 

«խա ղի մի մաս»: Թո մասն էլ իր հեր թին ան գի տակ ձևա ցավ ու հարց րեց, 

թե որ խա ղի: «Իշ խա նու թյան ու փառ քի»... Նույն բանն էր Հռո մից ու 

Բյու զան դիայից սկ սած. կա՛մ ինձ հետ ես, կա՛մ իմ դեմ: Ըստ այդմ՝ ին չո՞ւ 

անա խոր ժու թյուն ու նե նալ: Պետք չէր… Բա ցի դրա նից՝ բժիշկ Թա բի-

թին քաջ հայտ նի էր, որ անա խոր ժու թյուն նե րը նվա զեց նում են կյանքի 

տևողությունն ու հա ճախ խա թա րում ան գամ ամուս նա կան ներ դաշ նա-

կու թյու նը: Ավե լի լավ է խու սա փել անա խոր ժու թյուն նե րից:

Հար ցերն ար ծար ծե ցին՝ գրե թե բղա վե լով: Սա կայն ոչ թե վի ճում էին, 

այլ՝ ընդ հա կա ռա կը. եթե բա նը վե ճին հաս ներ, ապա իրենց կող քի նի հետ 

կխո սեին շշու կով կամ չէին խո սի ու ամեն ինչ մեջ նե րը կպա հեին: Եթե 

ան գամ բղա վում էին, ապա դա անում էին հանգիս տ. նրանց այդ իրա-

վունքն ըն ձե ռել էին բա րե կա մու թյունն ու հա վա տար մու թյու նը: Վա խե-

նում էին, որ ֆրան սիացի նե րը կհե ռա նան այդ տե ղից: Ինչ վե րա բե րում 

էր բրի տա նա ցի նե րին, ապա բո լորն էլ գի տեին, որ նրանք կուշտ են Պա-

ղես տի նից ու Իրա քից: Եգիպ տո սի պա րա գա յում էլ ավե լի լավ էր լռե լը: 

Այն պես որ՝ հա մոզ ված էին, որ հա նուն ոչ մի բա նի ու որ ևէ մե կի կրա կից 

շա գա նակ ներ հա նե լու հա մար ան գլիացի նե րը չէին վե րա դառ նա ո՛չ Սի-

րիա և ո՛չ էլ Լի բա նան: Ու րե՞մն… Ի՞նչ կպա տա հի, երբ ֆրան սիացի նե րը 

հոգ նեն վի րա վո րանք նե րից, անա խոր ժու թյուն նե րից ու ան հա տույց աշ-

խա տանք ից: Նրանք եկել էին բա րի կամ քով, թեև չար լե զու նե րը նրանց 
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ան վա նում էին իմ պե րիալիստ ներ: Դե բբան հա վաս տիաց րեց, որ առանց 

ֆրան սիացի նե րի Լի բա նա նը գո յու թյուն չէր ու նե նա, ու գու ցե այն պես 

լի նի, որ դա դա րի գո յու թյուն ու նե նա լուց: Մի խոս քով, ին չի՞ հա մար էին 

իրենք պար տա կան ֆրան սիացի նե րին, ով քեր ամ բողջ երկ րով մեկ ստեղ-

ծել էին են թա կա ռուց վածք ներ՝ նոր հի վան դա նոց ներ, կր թա կան հա մա-

կարգ, իրա վա կան երաշ խիք ներ, հին մշա կույթ նե րի հան դեպ հար գանք 

և հա վա սա րու թյուն ու եղ բայ րու թյուն գա ղա փար ներն էին սեր մա նել: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, առա ջին հեր թին պար տա կան էին նրանց ըն ձե ռած 

ազա տու թյան հա մար. մի բան, որից օգտ վում էին, բայց չէին նկա տում, 

սա կայն դա այն քան էր կար ևոր, որ քան շն չե լը: Էդու արդ Բո ղո սյա նը հա-

մա ձայ նեց` հի շե լով, թե ինչ էր կա տար վում Վիեն նա յում և իր բա րե կամ, 

պրո ֆե սոր Շտեյն բեր գին, ու մից ոչ մի նո րու թյուն դեռևս չու նեին: Նրա 

կար ծի քով՝ պրո ֆե սորն ի վեր ջո գնա ցել էր Նյու Յորք՝ առանց Լի բա նան 

այ ցե լե լու: 

Էդու ար դը երեք տա րի սո վո րել էր Սոր բո նի հա մալ սա րա նում, իսկ 

երե կո յան ժա մե րին որ պես մա տու ցող էր աշ խա տել՝ ուս ման վար ձը վճա-

րե լու հա մար: Դա ու սում նա ռու թյան սկզ բին էր, երբ չգի տեր՝ բժիշկ էր 

դառ նա լու, թե փի լի սո փա յու թյուն էր սո վո րե լու: Այն տեղ` Փա րի զում, նա 

հա սու էր եղել ֆրան սիական մշա կույ թի էու թյա նը՝ հա մակ վե լով ահա վոր 

նա խան ձի զգա ցու մով: Եվ այժմ ինքն առա վել քան լավ գի տեր, թե ինչ է 

ֆրան սիական ազա տու թյու նը… 

Հա վա քույ թից դուրս եկան վհատ ված: Թո մաս Հար դին գից ավե լի լավ 

ոչ ոք չգի տեր, թե Ար ևել քի հետ կապ ված ինչ էր մտա ծում Մեծ Բրի տա-

նիան, որը եր բեք չի մի ջամ տի, մինչև որ Ֆրան սիան իրեն չխնդրի: Ան-

կախ չա րա կամ ակ նարկ նե րից` Ֆրան սիան ու Անգ լիան առաջ էին գնում 

նույն նա վով, դաշ նա կից և բա րե կամ երկր ներ էին և ու նեին հա մընդ հա-

նուր գա ղա փար ներ՝ հա նուն ողջ աշ խար հում ազա տու թյան հաղ թա նա-

կի: Դա նշա նա կում էր, որ ան գամ որ ևէ տա րա ձայ նու թյուն ու նե նա լու 

դեպ քում նրանք կա րող էին վս տա հել մե կը մյու սին: 

Այ դու հան դերձ, եթե Ֆրան սիան որո շեր դուրս գալ Ար ևել քից, ապա 

ամեն բան կա րող էր պա տա հել, մինչև իսկ կվ տանգ վեր Լի բա նա նի գո-

յու թյու նը: Խառ նակ ժա մա նակ ներ էին, Եվ րո պա յում շատ ան կա յուն էր 

տն տե սա կան իրա վի ճա կը, ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի հետ ևանք ներն 

իրենց զգաց նել էին տա լիս:

Լի բա նա նում բո լորն էլ տե ղյակ էին առ կա դրու թյու նից: Հյու սի սում 

գլուխ էր բարձ րաց նում Թուր քիան, որը տա րածք ներ էր պա հան ջում ու 

սահ ման նե րի շուրջ վի ճա բա նում Աթա թուր քի պես առաջ նոր դի գլ խա վո-
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րու թյամբ, ով իր գոր ծու նեու թյամբ ստի պել էր, որ մեծ տե րու թյուն նե րը 

հար գեն իրեն: Այդ կռ վում պարտ վող նե րը հայերն էին: Նրանց հա մար 

ո՛չ ու տո պիական` անի րա կան «Վիլ սո նյան Հա յաս տան» կար, որ գծել 

էր այն ժա մա նակ վա ԱՄՆ -ի նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նը, ո՛չ էլ գո յու-

թյուն ու նեին Կի լի կիայի մի մասն ու Վա նի, Սա սու նի, Տրա պի զո նի և 

հայ կա կան պատ մա կան մյուս տա րածք նե րը: Ի վեր ջո, հայե րին հա-

սավ իրենց պատ մա կան տա րած քի միայն նվա զա գույն մա սը՝ Երևա-

նին հա րող ան հյու րըն կալ սա րե րով: Միաժա մա նակ շնոր հա կա լու թյուն 

Խորհրդային Միու թյա նը, որ նրանց փր կեց վերջ նա կան աղե տից: Առա-

ջին աշ խար հա մար տի տա րի ներն ահա վոր էին Հա յաս տա նի պես երկ րի 

հա մար, որն ու նե ցավ մարդ կային ու տա րած քային վիթ խա րի կո րուստ-

ներ, ամ բողջ աշ խար հով մեկ սփյուռք: Մինչ քա ղա քա կիրթ ու ժո ղովրդա-

վա րա կան աշ խար հի առաջ նորդ նե րը ժա մա նա կը վատ նում էին՝ սնա-

մեջ ճա ռեր ասե լով, ասես պատ մու թյու նը ջա նում էր պատ ժել այդ ան-

պաշտ պան երկ րին:

Հայե րի ճա կա տագ րի շուրջ Էդու ար դը խո սում էր իր անե րոջ հետ, 

ով, հա մա միտ լինելով հանդերձ, միայն պն դում էր, որ այդ ամե նի մեղ քը 

ո՛չ Մեծ Բրի տա նիայինն է, ո՛չ էլ՝ Ֆրան սիայի նը: Գեր մա նիան է եղել օս-

ման նե րի ոճ րա գոր ծու թյան ակ տիվ հան ցա կի ցը: Ռու սաս տա նը պաշտ-

պա նում էր իր ռազ մա վա րա կան շա հե րը, ԱՄՆ -ը չէր ցան կա նում մտ նել 

իրե նից շատ հե ռու գտն վող մի հա կա մար տու թյան մեջ, ոչ էլ՝ զին վոր ու-

ղար կել այդ տեղ` հա նուն այ լոց շա հե րի մարտն չե լու: Թո մա սի կար ծի-

քով՝ կգար մի օր, երբ բո լո րը կհի շեն, որ ոչինչ չեն արել հայ ժո ղովր դի 

հա մար. այն ժո ղովր դի հա մար, որն իրենց այն քան հա րա զատ է թե՛ հա-

վա տքով, թե՛ մշա կույ թով: 

Այդ աշ նա նը Հար դինգ նե րի տու նը դար ձել էր հան դի պում նե րի վայր: 

Երե կո յան տար բեր մար դիկ էին հյու րըն կալ վում այդ առանձ նա տա նը: 

Հա մար վում էր, որ Բեյ րու թում առա վո տյան ժա մե րը, այս պես ասած, 

ավե լի ըն տա նե կան էին, իսկ հետ ճա շյա հանգս տի ըն թաց քում ոչ ոք չէր 

հա մար ձակ վի խան գա րել որ ևէ հար ևա նի կամ ազ գա կա նի քու նը: Երե-

կո յան՝ ժա մը յո թի սահ ման նե րում, որ ևէ մեկն ան պայ ման հայտն վում էր՝ 

ասե լով. «Անց նում էի այս կող մե րով…»: Այդ այ ցե լու թյուն նե րը Թո մաս 

Հար դին գին չէին խան գա րում, այլ՝ ընդ հա կա ռա կը: Հոկ տեմ բե րի կե սե-

րին՝ մի երե կո, նրա հա մար մեծ անակն կալ եղավ, երբ Ժո զե Շաբ րին 

բարձ րա ցավ և ասաց, որ մի ան ծա նոթ մարդ ու զում է նրան տես նել: 

Չէր ասել իր անու նը, սա կայն Շաբ րիի կար ծի քով՝ խոս քը մի նու սայ-



506–      –

րիի մա սին է: Թո մասն իջավ ներքև: Ո՞վ կա րող էր լի նել: Հան դի պեց 

մի մարմնեղ արա բի, ով թեև հագն ված էր եվ րո պա կան ոճով, սա կայն՝ 

տե ղա ցի դեր ձակ նե րի կող մից վատ կար ված և նո րաձ ևու թյու նից դուրս 

եկած կոստյու մով: 

Այդ մար դը, որ Թո մա սին աղոտ ծա նոթ թվաց, մո տե ցավ, սեղ մեց նրա 

ձեռքն ու ժպ տա լով ասաց.

- Անգ լիացի՛, Աստ ված մեծ է, դու ինձ չես մտա բե րում, մինչ դեռ կյան-

քով քեզ եմ պար տա կան: Ես Զա կի էլ -Ու աշն եմ, ում կյան քը դու փր կե-

ցիր շատ տա րի ներ առաջ: 

Մի պահ Թո մաս Հար դին գը կաս կա ծեց, հե տո մի քայլ առաջ գնաց ու 

գր կեց նու սայ րիին:

- Քեզ չճա նա չե ցի: Տե սո ղու թյունս առաջ վա նը չէ, բայց շատ եմ քեզ 

հի շել: Իհար կե, հի շում եմ քեզ: 

Թո մասն իր հին ըն կե րո ջը հրա վի րեց նս տե լու խնամ ված մով րա շու քի 

ներ քո. խա ղո ղի որ թե րը տա րած վել և տու նը միաց րել էին այ գուն: Մինչ 

Մա րիան սա ռը թեյ կմա տու ցեր, եր կու տղա մար դիկ զն նում էին մի մյանց:

- Քսան տա րի է ան ցել, բայց դու նույնն ես մնա ցել, Զա կի՛ էլ-Ուաշ: 

Ողոր մած Աստ ված քեզ ուժ է տվել: Ես ավե լի ծեր եմ: Իմ նկատ մամբ 

նույն պես ժա մա նակն անո ղոք է գտն վել:

- Մի՛ բո ղո քիր, ան գլիացի՛: Աստ ված շատ գթա սիրտ է եղել քո հան-

դեպ: Դա տե լով իմ ար տա քի նից՝ գու ցե քեզ թվա, թե կա րող եմ իշուկ 

բարձ րաց նել, բայց քո գլու խը, իմ գլ խի հա մե մա տու թյամբ, շատ առա վե-

լու թյուն ու նի: Հենց հի մա իմը քո նի հետ կփո խեի, թեև դա գու ցե Աստ ծուն 

հա ճո չլի նի: Շատ եմ մտա ծել քո մա սին: Այն օրը դու ցույց տվե ցիր քո 

քա ջու թյու նը, մարդ կու թյունն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը: Քո շնոր հիվ եմ 

օգտ վել կյան քից: 

- Զա կի՛ էլ -Ու աշ, քո մա սին ես նույն կար ծի քին եմ,- ասաց Թո մա սը 

և նրան պատ մեց իր ձեր բա կալ ման, շա բաթ ներ շա րու նակ լլ կան քի ու 

խոշ տանգ ման են թարկ վե լու և հու սա հա տու թյու նից մեռ նե լու ցան կու-

թյան մա սին:

- Այո՛, ի՜նչ սար սա փե լի ժա մա նակ ներ էին: Սա կայն քեզ մի բան կա-

սեմ, ան գլիացի՛: Թուր քե րին այ լա սե րել են գեր մա նա ցի նե րը: Ես գործ 

եմ ու նե ցել շատ թուր քե րի հետ, նրանք այդ պի սին չէին: Չգի տեմ, թե 

ինչ պայ ման կն քե ցին նրանց հետ, բայց թուր քերն ան ճա նա չե լի դար-

ձան: Միշտ մտա ծել եմ քո մա սին: Դեռևս մեկ ամիս առաջ չգի տեի, որ 

այս տու նը քոնն է: Որո շե ցի Բեյ րութ գալ՝ քեզ ող ջու նե լու և ասե լու, որ 

Լա թա քիայի մոտ` սա րե րում, որ տեղ նու սայ րի ներս ենք բնակ վում, քո 
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տունն ու նես և միշտ ցան կա լի կլի նես: Ինչ պես գի տես, մենք եր բեք լավ 

չենք եղել թուր քե րի, բո լոր զավ թիչ նե րի հետ, ով քեր ցան կա ցել են մեզ 

ստրկաց նել: Նու սայ րի ներս եր բեք ոչ ոքի առաջ ծն կի չենք իջել: Թուր քե-

րը ոչ միայն ու զում էին տի րա նալ մեր սա րե րին, այլև չէին հար գում մեր 

դա վա նան քը: Մեզ ան վա նում էին ան հա վատ ներ, քա նի որ նրանց կար-

ծի քով՝ մենք երկն քին, ար ևին ու լուս նին նա յում ենք այն նույն ակ նա-

ծան քով, որը կա րե լի է տա ծել միայն միակ Աստ ծո հան դեպ: Նաև հա-

վա տում ենք Ալի իբն Աբու Թա լի բին՝ Մար գա րեի հա մա խո հին` որ պես 

աստ վա ծային էա կի: Դժ վար է հա մա ռոտ ներ կա յաց նել մեր հա վատ քը, 

սա կայն ակն հայտ է, որ իս լա մի հետ հա մե մա տած՝ շատ տար բե րու-

թյուն ներ կան: Դա էր պատ ճա ռը, որ թուր քե րը մեզ չէին ըն դու նում, ու 

մեր կյան քը շատ էր բար դա նում: Հի մա ֆրան սիացի նե րի հետ ամեն բան 

ավե լի լավ է, թեև նրանք փոր ձում են փո խել մեր կեն սա կեր պը: Նրանց 

հա մար դա հեշտ չի լի նի: Եկել եմ ասե լու, որ ու զում եմ քեզ ներ կա յաց նել 

իմ գեր դաս տա նին: Դու մեզ մեծ պատ վի կար ժա նաց նես, եթե ըն տա նի-

քով գաս: Լսի՛ր, ան գլիացի՛, այս կյան քում շատ մար դիկ են քեզ հա վա-

տաց նում, որ քո բա րե կամ ներն են, քեզ գր կում են, ժպ տում, հետդ որ պես 

հա րա զատ վար վում, տուն են հրա վի րում, պատ վում: Գի տե՞ս, թե մինչև 

երբ… Մինչև այն պա հը, երբ առա ջին ան գամ իրենց կա րի քը զգաս: Այդ 

պա հից սկ սած ամեն ինչ փոխ վում է, թաքն վում են, ասես չեն ու զում քեզ 

տես նել: Դու ինձ բո լո րո վին չէիր ճա նա չում: Դու ան գլիացի ես, իսկ ես` 

նու սայ րի, ընդ հա նուր քիչ բան ու նենք, գու ցեև՝ ամե նա կար ևո րը. եր կուսս 

էլ մարդ արա րած ներ ենք: Երբ ինձ տե սար վի րա վոր, ասես եղ բորդ էին 

վի րա վո րել, տագ նա պե ցիր ինձ հա մար և չհանգս տա ցար, մինչև ինձ հու-

սա լի ձեռ քե րում չթո ղե ցիր: Գի տե՞ս, ան գլիացի՛, ինձ միշտ ասում էին, 

որ եվ րո պա ցի ներն ատում են արաբ նե րին, որ ան հա վատ ներն ատում 

են մու սուլ ման նե րին: Դու ինձ ապա ցու ցե ցիր հա կա ռա կը ու փո խե ցիր 

իմ կար ծի քը: Այդ պա հից ի վեր կար ծում եմ, որ ո՛չ ռա սան, ո՛չ կրո նը և 

ո՛չ էլ մաշ կի գույ նը կար ևոր չեն: Ինձ հա մար կար ևորն այն է, ինչ դու քո 

արար քով ինձ սո վո րեց րիր: Շատ տա րի ներ են ան ցել, ու եր կու սով ծե-

րա ցել ենք: Ես թույլ չէի տա, որ ժա մա նակն ան ցներ, ու առանց քեզ տես-

նե լու և այս ամե նը քեզ ասե լու՝ ես հե ռա նայի այս աշ խար հից: Տե ղե կա-

ցել եմ, թե ով ես, և գի տեմ, որ ու զում ես ավե լի լավ ճա նա չել այս եր կիրն 

ու արաբ նե րին: Դու հե ղի նա կա վոր մարդ ես, ում նկատ մամբ հար գանք 

են տա ծում: Միայն ու զում էի, որ իմա նաս՝ սա րե րում ապ րող նու սայ րի-

ներս երախ տա պարտ մար դիկ ենք, ու դու միշտ ցան կա լի կլի նես:

Զա կի էլ -Ո ւա շը տե ղից վեր կա ցավ:
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- Հի մա պետք է գնամ: Քեզ գոր ծից կտ րել եմ՝ առանց գա լուս մա սին 

իմաց տա լու: Աստ ված քեզ պա հա պան, ան գլիացի՛, դու լավ մարդ ես, ու 

Տերը քեզ, ան կաս կած, կհա տու ցի:

Թո մասն իս կա պես հուզ վել էր: Իր հա մար անակն կալ էր դա: Նա էլ 

էր հի շում, թե ինչ էր կա տար վել այդ քան տա րի առաջ: 

- Զա կի՛ էլ -Ու աշ, քո խոս քերն ինձ ապ շա հար արե ցին: Ես նույն պես 

չեմ մո ռա ցել այդ պա հե րը, քա նի որ բազ միցս մտա ծել եմ, որ տե ղե կա-

նամ քո մա սին: Դու առաջ ես ըն կել և արել այն, ինչ ես սոսկ մտա ծել եմ: 

Այն պես որ՝ ես քեզ պարտք եմ մնա ցել: Եթե Աստ ված կա մե նա, կգամ 

քո տուն՝ քեզ տես նե լու: Հենց նոր ինձ հա մար դու արե ցիր այն, ինչ շատ 

քչերն են արել: Ինձ ապա ցու ցե ցիր, թե որն է իս կա կան` ան շա հախն դիր 

բա րե կա մու թյու նը: Շնոր հա կա լու թյուն:

Զա կի էլ -Ո ւա շը սեղ մեց նրա ձեռքն ու գր կեց: Մարդն ու րիշ ոչինչ չա-

սաց ու դուրս եկավ: Խոս քերն ավե լորդ էին: Զա կի էլ -Ու ա շը Թո մա սին 

ան մո ռա նա լի դաս տվեց: 
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45. ԱՆ ՊԵՏՔ ԹՂ ԹԻ ԿՏՈՐ
 ՓԵՏՐ ՎԱՐ - ՀՈՒ ՆԻՍ, 1934թ.

Փետր վա րի կե սե րին Թո մաս Հար դին գը սկ սեց ավե լի սուր ցա վեր 

զգալ: «Դյո դե Ֆրանս» հի վան դա նո ցի սր տա բա նը նույն պես սիր տ-ա-

նո թային սուր ան բա վա րա րու թյուն ախ տո րո շեց: Նշա նա կեց մի դե ղա-

մի ջոց, որը փոքր -ի նչ թեթ ևաց րեց ցա վե րը, սա կայն Թո մա սը չպետք է 

ժա մա նակ կորց ներ ու որո շեց վե րա դառ նալ Լոն դոն: Մի քա նի օր ան ց 

նրանք նս տե ցին Պորտս մութ տա նող «Նեպ տուն» բեռ նա մար դա տար 

շո գե նա վը: Սա րան ոչ մի առար կու թյուն չա րեց: Դեռ ավե լին՝ ու զում էր, 

որ հնա րա վո րինս շուտ հաս նեն Անգ լիա: Թո մա սը վա տա ռողջ էր, թեև 

ին քը ջա նում էր թաքց նել իր վի ճա կը:

Նա վար կե ցին եղա նա կային վատ պայ ման նե րում, փո թո րի կը դեռ 

հա պա ղում էր, սա կայն ծովն այն քան ալե կոծ էր, որ ան հնա րին էին 

տախ տա կա մա ծին զբոս նե լը, սրահ կամ ռես տո րան գնա լը, քա նի որ մի 

կող մից դե պի մյուս կող մը կտ րուկ ճոճ վե լը ստի պում էր բռն վել ինչ -որ 

տե ղից, ու բո լոր ուղ ևոր նե րը սրտ խառ նոց ու գլ խապ տույտ ու նեին:

Թո մա սը հի վանդ էր ու ընկճ ված, և եղա նա կը պատր վակ էր, որ դուրս 

չգար նա վախ ցի կից: Ուղ ևո րու թյան մեծ փորձ ու նեին և վերց նում էին 

կից նա վախ ցիկ ներ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում` հա ղոր դակց վող: Սա-

րան լավ էր դի մա նում այդ եղա նա կին ու բազ րիք նե րից բռն վե լով՝ մա-

տու ցող նե րի հիաց կոտ հա յացք նե րի ներ քո հաս նում էր դա տարկ մի-

ջանցք: Երբ ան ցան Ջիբ րալ թա րի մո տով, եղա նա կը լա վա ցավ, բայց՝ ոչ 

Թո մա սի տրա մադ րու թյու նը, ով ան համ բեր սպա սում էր Անգ լիա հաս նե-

լուն: Եր կար տա րի ներ ի վեր կա տա րել էր այդ ուղ ևո րու թյու նը, սա կայն 

եր բեք այդ քան վատ եղա նակ չէր եղել, ոչ էլ որ ևէ նավ էր այդ քան ճոճ վել: 

Նա խիստ զղ ջում էր, որ մի շա բաթ ավե լի չէր սպա սել, որ պես զի ուղ ևոր-

վեին «Ս թար օֆ Ին դիա» նա վով, որն ավե լի տա րո ղու նակ էր, ավե լի հին, 

բայց՝ ավե լի շքեղ ու կա յուն: 

Միակ սփո փանքն այն էր, որ շու տով հաս նե լու էին Անգ լիա, ու իրեն 

շատ չէր նե ղում անո թային ան բա վա րա րու թյու նը: «Դյո դե Ֆրանս» -ի 

հայ բժիշ կը նրան շատ հա մա պա տաս խան դեղ էր նշա նա կել: Պետք է 

խորհր դակ ցեր բժիշկ Կաֆ լի նի` Լոն դո նի իր սր տա բա նի հետ: Ինչ վե րա-

բե րում էր Սա րային, ապա գրե թե չէին տեսն վում: Կի նը մի պահ մտ նում 

էր առա վո տյան, մի պահ էլ՝ ուշ երե կո յան` բա րի գի շեր մաղ թե լու: Թո-

մա սին լավ էր ճա նա չում ու գի տեր, որ նրան դուր չէր գա լիս, երբ հարց-

նում էր, թե ինչ պես է: Եղա նա կի բա րե լավ վե լուց և իր տրա մադ րու թյան՝ 
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դե պի լա վը փոխ վե լուց հե տո Թո մա սը քա ջու թյուն ու նե ցավ և կե սօ րին 

Սա րայի հետ գնաց ռես տո րա նում ճա շե լու:

Տաս ներ կու օր նա վար կե լուց հե տո հա սան Պորտս մութ, որ տե ղից 

գնացք նս տե ցին՝ Լոն դոն մեկ նե լու հա մար, և երբ վեր ջա պես ոտք դրեց 

իր տան շե մին, երդ վեց, որ այլևս նավ չի նս տի: 

Մի քա նի օր ան ց Թո մասն այ ցե լեց բժիշկ Կաֆ լի նին, ով նրան հան-

գա մա նա լից քն նեց:

- Իմ սի րե լի՛ բա րե կամ, Ձեր սիր տը դեռ եր կար տա րի ներ Ձեզ կտան ջի: 

Դուք ու նեք անո թային խրո նիկ հի վան դու թյուն: Չեք կա րող մեծ ճի գեր 

գոր ծադ րել, խո րը հուզ մունք ապ րել, սա կայն կա րող եմ Ձեզ հա վա տաց-

նել, որ գո նե առայժմ դա Ձեր կյան քին չի սպառ նում: Դուք շա րու նա կե-

լու եք ըն դու նել բեյ րութ ցի իմ գոր ծըն կե րոջ` բժիշկ Թա մա սյա նի՝ տե ղին 

նշա նա կած դե ղա մի ջո ցը և պետք է բա վա կա նին հան գիստ կյանք վա-

րեք, թեև ճա նա չե լով Ձեզ՝ գի տեմ, որ Ձեզ հա մար շատ դժ վար կլի նի: Դե՛ 

ինչ, ապ րե՛ք սո վո րա կան կյան քով, ավե լի հան գիստ ու պահ պա նե՛ք Ձեզ:

Տուն վե րա դար ձավ ավե լի բարձր տրա մադ րու թյամբ: Սա րան ըն կե-

րու հի նե րի հետ տեղ էր գնա ցել: Թո մա սը որո շեց, որ դա հար մար պահ էր 

իր գրա ռում նե րը կար գի բե րե լու հա մար: Սկ սել էր հա վե լյալ գրա ռում ներ 

կա տա րել՝ հիմն վե լով իր օրագ րե րի վրա, որոնք գրել էր ողջ կյան քի ըն-

թաց քում: Դրանք կո չում էր «Նա վի տետ րեր» ու կար դա լով մի քա նի էջ՝ 

մտա ծեց, որ կա րող է վե րա կանգ նել կորց րած ժա մա նա կը: Լավ զբաղ-

մունք կլի ներ. մի բան, որ վա ղուց էր ու զում անել: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նի՝ կե սօ րից հե տո հն չած հե ռա խո սա զանգն 

անակն կալ էր: Ասաց, որ երե կո յան՝ վեցն ան ց կե սին, ու զում է նրա հետ 

ընթ րել Ռի ցում: Ժա մա նա կը բա վա կա նաց նում էր, հագն վեց, որ գնա 

ընթ րի քի: Քսան հինգ րո պե ան ց վա րոր դը նրան թո ղեց Պի կա դի լիի մոտ: 

Ավ գուս տուս Նյու մանն ար դեն այն տեղ էր ու պար ծե ցավ՝ ասե լով, որ ին-

քը ոչ ոքի չի սպա սեց նում, բայց ինքն էլ միշտ սպա սում է ամե նա շա տը 

հինգ րո պե: 

Եր կու սով գր կա խառն վե ցին, գրե թե եր կու տա րի իրար չէին տե սել: 

Երբ Նյու մանն Ար ևել քում էր, Թո մա սը Լոն դո նում էր, և՝ հա կա ռա կը: 

Ավ գուս տուսն առաջ վանն էր: Թո մասն ու շա դիր զն նեց իր լա վա գույն 

բա րե կա մի դեմքն ու նկա տեց ան ցած օրե րի թո ղած ան նշան հետ քե-

րը: Նյու մա նը նայեց Թո մաս Հար դին գի կո պե րի կն ճիռ նե րին ու դեմ քի 

սմքա ծու թյա նը: Որ ևէ ան ծա նո թի կար ծի քով՝ նրանք տա րե կից ներ պետք 

է լի նեին:

- Չեմ հաս կա նում, թե ինչ պե՞ս է քեզ հա ջող վում միշտ նույ նը մնալ: 
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Ժա մա նա կը քեզ հա մար մնում է ան փո փոխ, Ավ գուս տո՛ւս: Որ տե՞ղ ես 

ստա ցել այդ սի րուն գույ նը:

Նյու մա նը ժպ տաց: 

- Ի՜նչ արած, իմ հա սա կի մար դը թերևս պետք է գոլֆ խա ղա ու դա-

սա կան նե րին ըն թեր ցի, բայց քեզ հետ ան կեղծ կլի նեմ: Վեր ջին տասներ-

կու ամիս նե րի ըն թաց քում եղել եմ Բեռ լի նում, Թեհ րա նում, Բաղ դա-

դում, Կա հի րեում, Երու սա ղե մում, Դա մաս կո սում, Ստամ բու լում, կր կին 

Բեռլինում, իսկ հի մա` այս տեղ: Ջրի, հո ղի վրա ու օդի մի ջով… Ինք նա-

թիռնե րը, որ կա ռա վա րու թյու նը տրա մադ րում է ինձ, մի ակն թար թում 

քեզ մի տեղից մյու սը կտա նեն: Արտ գործ նա խա րա րու թյունն էլ փող չի 

խնայում, երբ իրեն մի բան է հե տաքրք րում: Ի դեպ, ի՞նչ կա աղջ կա նիցդ: 

Ինչ-որ մեկն ինձ ասաց, որ Էթե լը տղա է ու նե ցել, դու էլ ար դեն պա պիկ 

ես: Ան շուշտ, ժա մա նա կը մեզ էլ մեր հա սա նե լիք տե ղում է դնում: Ըն դու-

նի՛ր իմ շնոր հա վո րանք նե րը, սի րե լի՛ բա րե կամս: Ի՞նչ կա Բեյ րու թում: Լի-

բա նան ցի նե րը եր բեք չեն կա րո ղա նա Ֆրան սիային ըստ ար ժան վույնս 

երախ տա հա տույց լի նել այն ամե նի հա մար, ինչ այդ եր կիրն արեց հա-

նուն նրանց: Սի րիացի նե րին հա վաս տիաց նում են, որ ֆրան սիացի ներն 

ըն դա մե նը տուրք են տա լիս իրենց իմ պե րիալիս տա կան նկրտում նե րին, 

սա կայն մենք՝ որ պես դի տորդ, գի տենք, որ դա ճիշտ չէ: Իր ձեռ նար կած 

այդ դոն կի խո տյան ծրագ րի իրա կա նա ցու մը Ֆրան սիային պատ ճա ռել 

է մի միայն աշ խա տանք, ծախ սեր ու անա խոր ժու թյուն ներ: Գեր մա նա-

ցի նե րը կր կին վե րա դար ձել են իրենց սև գոր ծե րին: Վեր սա լի պայ մա-

նա գիրն ար դեն մի թղ թի կտոր է, իսկ Հիտ լե րը, բա ցի ար տա ռոց սնա-

պարծ լի նե լուց, նաև ար գա հա տե լի կեր պար է: Դար ձել է Գեր մա նիայի 

իս կա կան տի րա կա լը: Ան գամ կայ սր Վիլ հել մն այդ պի սի իշ խա նու թյու-

նից չէր օգտ վում: Ի դեպ, նա շատ վատ է վար վում հրեանե րի հետ: Այն-

տեղ ես ան գլիացի դի վա նա գետ եմ, ու ինձ վե րա բե րում են որ պես այդ-

պի սին, բայց եթե ներ կայիս Գեր մա նիայում ես լի նեի հրեա ըն տա նի քի 

հայր… Կփոր ձեի շատ արագ հե ռա նալ այդ տե ղից: Ինչ վե րա բե րում է 

արաբ նե րին, ապա նրանք մեզ չեն նե րել ո՛չ Բալ ֆու րի հռ չա կագ րի, ո՛չ 

էլ Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նագ րի հա մար: Եվ իմ կար ծի քով՝ վատ թարն 

այն է, որ մեզ եր բեք էլ չեն նե րի: Եթե ապա գա յում այլ կոնֆ լիկտ ու նե-

նանք, ապա նրանք թերևս կանց նեն Գեր մա նիայի կող մը: Պրու սա ցի նե-

րի հա մոզ մամբ՝ գա ղութ նե րի առումով իրենց ձեռ քե րը մա քուր են, ին չը 

ճիշտ չէ, և իրենք էլ դա գի տեն: Նրանց այն մտադ րու թյու նը, որ թուր քե-

րին ներ քա շե ցին Առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի մեջ, նող կա-

լի էր: Նրանք ու զում էին Ֆրան սիան ու Մեծ Բրիտանիան նե րա ռել Օս-
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մա նյան կայս րու թյան հս կա տա րած քում: Սա կայն դա նրանց չհա ջող-

վեց, բայց չկար ծես, թե նրանք դրա հետ հա մա կերպ վել են: Եթե ասեմ, 

հա վատդ չի գա. վեր ջերս նա ցիստ նե րի լր տե սա կան ցանց ենք գտել 

Ստամ բու լում ու Դա մաս կո սում: Թեհ րա նում՝ նույն պես: Ստամ բու լում 

Գեր մա նիայի կամ, ինչ պես իրենք են իրենց սի րով ան վա նում, Եր րորդ 

Ռեյ խի դես պա նա տու նը նույն պատ մու թյան շա րու նա կու թյունն է: Ոչինչ 

չսո վո րե ցին: Նրանց գե նե րալ նե րը մի քիչ ծե րա ցել են, միայն՝ այդ քա նը, 

սա կայն ցան կա նում են կր կին մեր գլ խին փոր ձանք բե րել: Դա մաս կո-

սում կան շատ ազ գայ նա մոլ արաբ ներ, ով քեր ատում են ֆրան սիացի նե-

րին, քան զի նրանց խան գա րե ցին, որ միանան Լի բա նա նի հետ: Մեզ էլ 

ատում են մյուս խն դիր նե րի պատ ճա ռով: Բա վա կա նին հա ճախ նրանք 

հան դի պում են Գեր մա նիայի մշա կույ թի կցոր դի և նա ցիս տա կան կու-

սակ ցու թյան չորս կամ հինգ ան դամ նե րի հետ, ով քեր գնում են Դա մաս-

կոս ու տար բեր դա վեր նյու թում: Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյա նը դա 

շատ չի ան հանգս տաց նում: Բո լոր տվյալ նե րը մեզ հայտ նի են, կար ևոր 

բո լոր վայ րե րում ու նենք վս տա հե լի մար դիկ: Պատ մու թյու նը կրկն վում 

է: Նույն բա նը մեզ հետ պա տա հում է Տան ժե րից մինչև Կա հի րե, Թեհ-

րա նից մինչև Բաղ դադ: Վեր սա լը գեր մա նա ցի նե րի սր տով չէ: Գի տենք, 

որ նրանք վե րա զին վում են, ի դեպ՝ ան պա տիժ ձևով: Ու նեն մի քա ռորդ 

մի լիոն են թաս պա ներ, թեև իրա կա նում բո լորն էլ սպա ներ են: Տա րի ներ 

ան ց դա ակն հայտ կդառ նա, բայց հի մա ավե լորդ է այդ հար ցը բարձ-

րաց նել նա խա րար նե րի կա բի նե տում: Մեզ չեն ու զում լսել: Միակ մար դը, 

ով տե ղյակ է այդ ամե նին, մեր բա րե կամ Չեր չիլն է: Հե տաքրք րա կանն 

այն է, որ Մեր ձա վոր Ար ևել քի սա կա վա թիվ երկր նե րից մե կը, որ տեղ գեր-

մա նա ցի նե րին չի հա ջող վել ստեղ ծել իրենց ցան ցը, Լի բա նանն է: Այն-

տեղ նրանք ցան կա լի չեն, և իրենք էլ դա գի տեն: Մա րոն նե րը նրանց 

նա յում են որ պես թուր քե րի բա րե կա մի, հայե րը` որ պես կո տո րած նե րի 

ու բռ նա գաղ թի մեղ սա կից նե րի, իսկ ծո վե զեր քի արաբ նե րը` որ պես պա-

տե րազ մը տա նուլ տված նե րի: Արա բի հա մար դա, բա րե կա՛մս, վերջ նա-

կան դա տավ ճիռ է: Ամեն ան գամ, երբ գեր մա նա ցի նե րը փոր ձել են իրենց 

գոր ծը գլուխ բե րել, մնա ցել են շվա րած, քա նի որ ինչ -որ մե կը ջա նա ցել է, 

որ ֆրան սիացի ներն իմա նան այդ մա սին: Դա մաս կո սում նրանք իրենց 

զգում են այն պես, ինչ պես ձու կը ջրում, իսկ Բեյ րու թում անըն դու նակ են 

որ ևէ բան անե լու հա մար: Ա՜հ, Լի բա նան… Ի՜նչ յու րա հա տուկ ու յու րօ-

րի նակ եր կիր է: Այն տեղ մեզ` ան գլիացի նե րիս, հան դուր ժում են, ինքդ 

էլ նկա տած կլի նես, մինչ դեռ ֆրան սիացի նե րի կա րի քը նրանք զգում են: 

Ինձ ասել են, որ ու րիշ ոչ մի երկ րում գե ղեց կու թյան այդ քան սրահ ներ 
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չկան: Կեց ցե՜ Ֆրան սիան… Ինչ վե րա բե րում է գեր մա նա ցի նե րին… 

Բեյ րու թում ո՞վ ու նի կար գու կա նո նի կա րիք:

Թո մա սը գլու խը դրա կա նո րեն շար ժեց՝ հաս տա տե լով, որ իր բա րե-

կամն իրա վա ցի է: Բեյ րութն ու ողջ Լի բա նա նը մար դա սի րու թյան նմուշ 

էին: Մի ջերկ րա ծո վյան մարդ կանց, մշա կույթ նե րի, մտա վո րա կան նե րի, 

վա ճա ռա կան նե րի ու կոս մո պո լիտ նե րի պա րա գա յում ո՞ւմ է պետք պրու-

սա ցի նե րի կար գու կա նո նը: Բեյ րու թը քաո սային է, բարդ ու հրա շա լի: 

Ֆրան սիացի պաշ տո նյա ներն այն տեղ խեն թա նում էին: Պո լի տեխ նի-

կա կան հա մալ սա րա նում նրանց կր թել էին դե կար տյան ոգով ու դարձ-

րել կար գու կա նո նով օժտ ված մար դիկ: Լի բա նա նում, սա կայն, այլ կերպ 

էր: «Ող ջա խո հու թյունն այն բանն է, որ լա վա գույնս բա ժան ված է աշ-

խար հում…», սա կայն «Մե թո դի խորհր դա ծու թյու նը»77 հաս տա տում է, 

որ մի մյան ցից չէին կա րող բա ժան վել հո վիտն ու լե ռը78, ին չի հետ լիովին 

հա մա ձայն էին բո լոր լի բա նան ցի նե րը: Հո վի տը հո վիտ էր, իսկ լե ռը… 

Ա՜հ, լե՛ռ...

Պայ մա նա վոր վե ցին, որ Նյու մա նի՝ Լոն դո նում մնա լու օրե րի ըն-

թաց քում կր կին հան դի պեն: Նյու մա նը վաթ սունն ան ց տղա մարդ էր` 

օժտված շոտ լան դա ցի լեռն ցի երի տա սար դին հա տուկ կեն սու նա կու-

թյամբ: Թո մասն իրեն ավե լի լավ էր զգում, սա կայն առաջ վա պես չէր 

կա րող լի նել. նրան խան գա րում էր ֆունկ ցիոնալ հոգ նա ծու թյու նը: Մի օր 

նա Նյու մա նին հարց րեց, թե երբ է պատ րաստ վում թո շա կի գնալ: Նյու-

մա նը գլու խը բա ցա սա բար շար ժեց. այն օրը, երբ իրեն վեց ոտ նա չափ 

հո ղի տակ թա ղեն: Դրա նից ավե լի շուտ՝ ոչ մի վայր կյան: Բա ժակ բարձ-

րաց րին՝ հա նուն ան ցած-գ նա ցած ժա մա նակ նե րի: 

77 Ռենե Դեկարրտ, «Մեթոդի Խորհրդածությունը» (սկիզբը):
78 «Մետաֆիզիկական խորհրդածություններ» (խորհրդածություն հինգերորդ):
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46. ՊԱՆ ԴՈ ՐԱՅԻ ԱՐԿ ՂԸ
 ՀՈՒ ԼԻՍ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1934թ.

Աս ֆուրյեի հո գե բու ժա րա նի բժիշկ Էդո ւարդ Բո ղո սյա նին հաս ցեա-

գրված նա մա կը բե րեց Շապ տայ Բահ բու տը` Լի բա նա նում հրեական 

հա մայն քի ռաբ բին: Ծրա րի վրա ո՛չ ու ղար կո ղի հաս ցեն կար, ո՛չ էլ՝ կնիք. 

ինչ -որ մեկն իր ձեռ քով բե րել ու թո ղել էր Մա գեն Աբ րա համ սի նա գո գում: 

Էդո ւարդն այդ մար դուն ըն դու նեց իր կա բի նե տում: Նրան առա ջին ան-

գամ չէր տես նում, քա նի որ ռաբ բին հա ճախ էր այ ցե լում այն տեղ բուժ-

վող շուրջ վեց հրեանե րին, որոնց հա մար հա գուստ և ու տե լիք էր բե րում: 

Սա կայն դա առա վե լա պես խորհր դան շա կան այց էր, քա նի որ բուժ վող 

հրեանե րը սո վո րա կա նի պես ու տում էին այն նույն սնուն դը, ինչ մյուս 

հի վանդ նե րը: Հա մե նայն դեպս, ռա բբիի այ ցը նրանց չէր խան գա րում, 

այլ՝ ճիշտ հա կա ռա կը: Նա մա կի մա սին ռա բբին ավե լին չգի տեր: Այն 

դրել էին սի նա գո գում. թե՛ նա մակ բե րո ղը, թե՛ նա, ով ու ղար կել էր, գու ցե 

հրեաներ էին:

Կեղ տոտ ու ճմռթ ված ծրա րի մեջ կար մեկ այլ ծրար՝ ավե լի բար վոք 

տես քով, վրան՝ Էդուար դի՝ Վիեն նա յում բնակ ված տան հաս ցեն: Ինչ-

պե՞ս էր ծրա րը հա սել մինչև Բեյ րութ: Առա ջին ծրա րի վրա միայն գր ված 

էր` «Դոկ տոր Էդո ւարդ Բո ղո սյան, Բեյ րութ»: Մինչ ռաբ բին նրան զն նում 

էր հե տաքրք րու թյամբ, Էդու ար դը երկ րորդ ծրա րը նույն պես բա ցեց: Ի 

նշան նա մա կը բե րած ռաբ բիի հան դեպ տա ծած հար գան քի՝ կար դաց 

բարձ րա ձայն.

«Սի րե լի՛ Էթել ու Էդու արդ: Չգի տեմ, արդյո՞ք երբ ևէ կհաս նի ձեզ այս 

նա մա կը: Ես գտն վում եմ Էս տեր վե գե նի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ-

բա րում: Գրում եմ ծան րո ցի հա մար օգ տա գործ ված թղ թի կտո րի վրա: 

Հաս կա նում եմ, որ դա այն քան էլ հար մար չէ, սա կայն այս տեղ՝ ձեռ քի 

տակ, ոչինչ չու նենք: Իմ ըն կե րո ջը` Ալ բերտ Շտեր նին, տե ղա փո խել են 

այլ ճամ բար: Նրա մա սին ոչինչ չգի տեմ. դա ինձ շատ է հու սա հա տեց-

նում: Ճամ բա րը հս կում են էսէ սա կան նե րը, իսկ դա նշա նա կում է, որ 

ամեն օր մարդ կանց իրար հետ ևից կա խա ղան են հա նում և շատ դա-

ժան են վար վում բան տար կյալ նե րի հետ: Մեզ բռ նե ցին այն պա հին, 

երբ մենք վերց նում էինք Ալ բեր տի ան ձնա գի րը: Մտ նե լով Գեր մա նիա՝ 

մենք մեծ սխալ և ահա վոր նաի վու թյուն թույլ տվե ցինք՝ կար ծե լով, թե 

ինչ -որ հրեայի ան ձնա գիր կտան: Մեզ տա րան Գես տա պոյի գլ խա վոր 

շտաբ, իսկ այնուհետև՝ մի սար սա փե լի հար ցաքն նու թյու նից հե տո, բե-

րե ցին այս տեղ: Եր կու օր ան ց Ալ բեր տին տա րան, այդ մա սին ինձ ասաց 
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ան վտան գու թյան պա հակ նե րից մե կը, ով Բեռ լի նի հա մալ սա րա նում, որ-

տեղ ես էի դա սա վան դում, հս կիչ էր աշ խա տում: Նրան տա րան ու րիշ 

ճամ բար. սո վո րա բար այդ պես են անում, երբ կաս կա ծում են, որ գործ 

ու նեն զու գըն կեր նե րի հետ: Ինձ վրա կպց րել են վար դա գույն աստղ: Դա 

նշա նա կում է, որ ինձ հա մա րում են հա մա սե ռա մոլ. նրանց հա մար դա 

վատ թա րա գույն խա րան նե րից մեկն է: Ասում են, որ Էռնստ Ռյո մը և 

նրա օգ նա կան նե րը (SA) սպան վե ցին հա մա սե ռա մոլ լի նե լու պատ ճա-

ռով: Նա ցիստ նե րի կար ծի քով՝ հա մա սե ռա մոլ ներն այ լա սեր ված ներ են, 

որոնց հար կա վոր է վե րաց նել:

Ես չգի տեմ, թե կկա րո ղա նա՞մ արդյոք կեն դա նի մնալ այս տեղ: Շատ 

եմ վա խե նում մեռ նե լուց: Ես դեռ այն քան անե լիք ներ ու նեմ: Այս տե ղից 

փախ չելն ան հնա րին է: Չգի տեմ, թե ինչ է ինձ սպա սում, բայց ապա վի-

նում եմ Աստ ծուն:

Ձեր` Մաքս Շտեյն բերգ (011704):

 Սա այն թիվն է, որ դա ջել են նա խա բազ կիս վրա»:

Նա մա կը կար դա լուց հե տո Էդու ար դի ձեռ քե րը հուզ մուն քից դո ղում 

էին: Ռաբ բի Բահ բու տը, ով ոչ միայն լսել, այլև նույն պես ըն թեր ցել էր 

նա մա կը` նրա ու սի վրայից նայե լով, իր ոս կե զօծ ակ նո ցի հաստ ապա-

կի նե րի տա կից հետ ևում էր Էդու ար դին ու նյար դայ նու թյու նից սեղ մում 

մատ նե րը:

- Ի՞նչ պետք է անենք, բժի՛շկ: Ի՜նչ սար սա փե լի բա ներ են Գեր մա-

նիայում տե ղի ու նե նում: Չէի ու զում հա վա տալ այդ ամե նին, սա կայն մի 

քա նի հրեաներ են եկել Բեյ րութ ու հա ման ման բա ներ են պատ մում: Ի՞նչ 

է պա տա հել գեր մա նա ցի նե րին: Ինչ պե՞ս են թույլ տա լիս, որ այդ պի սի 

բա ներ կա տար վեն փի լի սո փա նե րի ու մշա կույ թի երկ րում: Դա նման է 

վա րա կի. գեր մա նա ցի ներն ասես վա րակ վել են մի հա րու ցի չով ու ի վի-

ճա կի չեն լա վը տար բե րել վա տից: 

- Հենց այս պես էլ տե ղի է ու նե նում,- Էդու ար դը դա տե սել էր Վիեն-

նա յում,- ռաբ բի՛ Բահ բուտ, նախ քան այս տեղ գալն ապ րել ենք 

Ավստրիայում` Վիեն նա յում, ու ես հաս կա ցա, թե ինչ է կա տար վում: Դա 

եղավ պատ ճա ռը, որ որո շե ցինք արա գաց նել մեր այս տեղ գա լը: Խե՜ղճ 

Մաքս... Մենք չենք կա րող թույլ տալ, որ նա մա հա նա ճամ բա րում: Միակ 

բա նը, որ մտ քովս ան ցնում է, անե րոջս դի մելն է: Նա քա ղա քա կան 

բարձր ոլորտ նե րում լավ կա պեր ու նի ու տա րի ներ առաջ հենց այս տեղ` 

Լի բա նա նում` Բաալ բե կում, ծա նո թա ցել է Մաքս Շտեյն բեր գի հետ: Ես 

նրան հե ռա գիր ու նա մա կի պատ ճե նը կու ղար կեմ: Այս մա սին կպատ-

մեմ կնոջս, նա շատ կվշ տա նա: Ա՜հ, ինչ ահա վոր բան է: Շտեյն բերգն 
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ու զում էր այս տեղ բե րել իր բա րե կա մին` Ալ բերտ Շտեր նին` Բաալ բեկ ու 

Պալ մի րա այ ցե լե լու հա մար: Շնոր հա կա լու թյուն, ռաբ բի՛: Ես Ձեզ միշտ 

տեղյակ կպա հեմ գոր ծի ըն թաց քից: Գո նե հի մա մենք գի տենք, թե որ-

տեղ է նա գտն վում, և կփոր ձեմ որ ևէ բան նա խա ձեռ նել` նրան այն տե-

ղից դուրս բե րե լու հա մար: Հու սով եմ, որ կհասց նենք: 

Էդո ւարդն իր անե րո ջից Վոլ վեր հեմպ թո նում ար տադր ված «AJS» 

մակ նի շի մի մո տո ցիկ լետ էր նվեր ստա ցել, որով շատ հար մար էր աշ-

խա տան քի գնալ-գա լը: Նա ռե տի նե եզ րե րով ակ նոց էր դնում, հագ նում 

հաստ ձեռ նոց ներ և բռ նում «գ ժա նոց» տա նող փո շոտ ճա նա պար հը: 

Գյու ղա ցի նե րը նրան տես նում էին ան ցնե լիս, ու շու տով բո լորն իմա ցան, 

որ մո տո ցիկ լե տը հո գե բու ժա րա նի նոր տնօ րե նինն է: Նա ուղղ վեց դե-

պի տուն, ու Էթե լը, լսե լով մո տո ցիկ լե տի ձայ նը, երե խան գր կած, դուրս 

եկավ պատշ գամբ: 

Էդու ար դը, թա փա հա րե լով նա մա կը, երեք -ե րեք աս տի ճան նե րով էր 

բարձ րա նում վերև:

- Էթե՛լ, Էթե՛լ, Մաքս Շտեյն բեր գից է: Այդ անի ծյալ նա ցիստ նե րը 

նրան պա հում են հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րում: 

Էթե լը երե խային նրան տվեց ու մի քա նի ան գամ կար դաց նա մա կը: 

Հե տո, նո րու թյուն նե րից ապ շա հար, նս տեց:

- Թո՛ղ անիծ ված լի նեն,- խո սե լիս Էթե լը միշտ զուսպ էր, բայց երբ 

զայ րա նում էր, գլուխ էր բարձ րաց նում Վեյ լեր նե րի ոգին, ով քեր ձևա-

կա նու թյուն նե րի հետ ևից շատ չէին ընկ նում,- իսկ հի մա ի՞նչ ենք անե լու: 

Թույլ չենք տա, որ Մաքսն ու նրա բա րե կա մը` Ալ բեր տը, մնան փակ-

ված... 

- Իհար կե` ո՛չ, Էթե՛լ: Մտա ծե ցի, որ գու ցե հայրդ Արտ գործ նա խա րա-

րու թյան մի ջո ցով մի բան կա նի: Նա կա րող մարդ է ու մի բան կձեռ նար-

կի: Խե՜ղճ Մաքս, ինչ պի սի մղ ձա վան ջի մեջ է ըն կել: Գնամ, հայ րի կիդ 

հե ռա գիր ու ղար կեմ, առայժմ ու րիշ բան չենք կա րող անել: Անի ծյա՜լ նա-

ցիստ ներ... Հիտ լե րը Եվ րո պան քայ քայե լու նպա տակ է դրել: 

Էդու ար դը մո տո ցիկ լե տով ուղղ վեց դե պի հե ռագ րա տուն, որը տե ղա-

կայ ված էր կենտ րո նա կան փոս տում: Հե ռա գի րը շատ եր կար ստաց վեց: 

Բա վա կա նին թանկ էր ար ժե նա լու, սա կայն դա կար ևոր չէր: Հարկ էր, 

որ իր անե րը ման րա մաս նո րեն հաս կա նար, թե ինչ է պա տա հել Մաքս 

Շտեյն բեր գին` այն մար դուն, ում հետ ին քը քիչ էր առնչ վել, ով, սա-

կայն, իր մար դա սի րու թյամբ, զգա յու նու թյամբ ու մե ծա հո գու թյամբ ար-

ժա նա ցել էր նրա հար գան քին. հատ կա նիշ ներ, որոնք, ան շուշտ, ոչ մի 

նշանակություն չու նեին նա ցիստ նե րի հա մար: 
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Էդո ւար դին ան հանգս տաց նում էր այն, որ Մաքսն ու Ալ բեր տը հան-

կարծ ինք նաս պան չլի նեն: Շա տե րի հա մար, ով քեր անե լա նե լի ու ան-

հույս վի ճա կում են, ֆի զի կա կան ու հո գե կան լլ կանք նե րից ազատ վե լու 

արագ մի ջո ցը դա է: 

Էթե լը չէր կա րո ղա նում գլ խից հա նել այն բյու րա վոր մարդ կանց, 

ով քեր դա տա պարտ ված էին այդ ող բեր գա կան ճա կա տագ րին. հա-

մա սե ռա մոլ ներ, հո գե կան հի վանդ ներ, կո մու նիստ ներ, քա ղա քա կան 

թշնա մի ներ, մարմ նա վա ճառ ներ, վար քագ ծի հետ կապ ված խն դիր ու-

նե ցող դե ռա հաս ներ, գն չու ներ, «ստորին» ռա սա նե րի պատ կա նող կամ 

«ա նըն դու նե լի» մար դիկ, ըստ նա ցիստ նե րի` մտա վոր թեր զար գա ցած 

մար դիկ, շարքային հան ցա գործ ներ, ոճ րա գործ ներ, ավա զակ ներ, թա-

փա ռաշրջիկ ներ, մա սոն ներ, «այ լա սեր ված» ար վես տա գետ ներ կամ 

նրանք, ով քեր չէին ըն դու նում նա ցիս տա կան գա ղա փար նե րը և ան շուշտ 

հրեանե րը, որոնց նա ցիս տա կան քա րոզ չու թյու նը հա մա ռո րեն դա սում 

էր ստո րա կարգ մարդ կանց թվին, ով քեր առանց որ ևէ ար դա րաց ման 

կա րող էին սպան վել: Հրեային պատ կա նող ցան կա ցած խա նութ կա րող 

էր թա լան վել կամ ջար դուփ շուր ար վել, իսկ գոր ծար քը` չե ղյալ հայ տա-

րար վել, ու ան նշան թվով գեր մա նա ցի ներ էին մա տը մա տին խփում` հա-

նուն որ ևէ հրեայի փր կու թյան: 1934 թվա կա նի օգոս տո սի հան րաք վեի 

ընթացքում ընտ րող նե րի ինն սուն տո կոսն իր ձայ նը տվեց Հիտ լե րի օգ-

տին:

Էթե լը զայ րույ թից այն քան կա տա ղեց, որ ի վեր ջո մտա ծեց, որ Վիեն-

նայից հե ռա նա լով` մեծ սխալ են թույլ տվել: Բեյ րու թում ամեն ինչ ըն-

կալ վում էր այլ կերպ, թեև իրենց զա վակն ար դա րա ցումն էր այն բա-

նի, որ ամու սին նե րով վտան գից զերծ մնային: Նրանք Վիեն նա յում, ողջ 

Ավստրիայում ճնշ ված նե րին, զո հե րին, հա զա րա վոր մարդ կանց դեմ 

հան դի ման էին թո ղել իրենց ճա կա տագ րին: Այդ մա սին Էթե լը խո սեց 

Էդու ար դի հետ, ով նրան բա ցատ րեց, որ այդ զգա ցո ղու թյու նը ներ քին 

կոնֆ լիկտ է` հա տուկ այն մարդ կանց, որոնց հա ջող վել է փախ չել որ ևէ 

ահա վոր իրա վի ճա կից, ով քեր ողջ են մնա ցել հր դե հից, նա վա բե կու թյու-

նից, ջար դե րից հե տո, ան գամ բնո րոշ է զին վոր նե րին, ով քեր կռ վի դաշ-

տում տես նում են իրենց զի նա կից նե րի մա հը: 

Միայն Վիեն նա յում ապ րում էին գրե թե եր կու հա րյուր հա զար 

հրեաներ, ով քեր կու զե նային փախ չել: Սա կայն ո՞ւր գնային: Մեծ Բրի-

տա նիան սահ մա նա փա կել էր հրեաների ներ գաղ թը, ԱՄՆ -ը հրեա կամ 

այլ ազ գու թյան խիստ սահ մա նա փակ թվով փախս տա կան ներ էր ըն դու-

նում, և գրե թե նույն վի ճակն էր բո լոր երկր նե րում: Ան գամ իրենք` Էթելն 
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ու Էդու ար դը, մինչև Մաքս Շտեյն բեր գի խնդ րին առնչ վե լը չէին պատ կե-

րաց նում այդ աղե տի իս կա կան չա փե րը: 

Ամեն ամիս հա րյու րա վոր հրեաներ, նաև շատ հայեր էին գա լիս Լի-

բա նան: Թեև ոմանք դժ գո հում էին, այ դու հան դերձ Լի բա նա նի բնա կիչ-

նե րի մեծ մա սը մե ծա հո գա բար էր ըն դու նում այդ փախս տա կան նե րին:

Մի օր, երբ Այուբ Թա բի թին հրա վի րել էին ճա շի, նա այդ առի թով 

շատ հս տակ ար տա հայտ վեց.

- Իմ սի րե լի՛ բա րե կամ ներ: «Փյու նի կե ցի ներս» շատ գործ նա կան 

մար դիկ ենք, մեզ հա մար կար ևորն այն քան այ լա սի րու թյու նը չէ, որ քան 

այն հա մոզ մուն քը, որ այս տեղ եկող նե րը մե ծաց նում են մեր հնա րա վո-

րու թյուն նե րը: Ոչ ոք մեզ հա մար ավե լորդ չէ, իսկ ով քեր տե ղա վոր վում 

են Լի բա նա նի որ ևէ տա րած քում, նրանց «բա րի գա լուստ» ենք ասում: 

Ինչ -որ մեկն էլ թող բո ղո քի, դա ան խու սա փե լի է: Տե սե՛ք, այս ամիս եկել 

են հա մա րյա երեք հա րյուր հայեր, որոն ցից քսա նը բժիշկ ներ ու բուժ-

քույ րեր են, չոր սը` ին ժե ներ ներ, տար բեր դա սա խոս ներ, մի վի պա սան, 

երեք նկա րիչ, մի ճար տա րա պետ… Ի՞նչ կա սեք: Ին չի՞ց բո ղո քենք: Մու-

սուլ ման նե րը, որ պա հան ջում են միավոր վել Սի րիայի հետ, դրա նից չեն 

բո ղո քում: Բո լո րի հա մար էլ լավ է: Այն բո լոր հրեանե րը, որոնց չի հա-

ջող վում դուրս գալ Գեր մա նիայից, ար ժա նա վոր մար դիկ են: Ի՞նչ եմ ու-

զում ասել. քա ղա քա գետ նե րը, շատ հա ճախ գլ խի չընկ նե լով, կորց նում 

են օգուտ քա ղե լու առիթ նե րը: 

Եր կու շա բաթ ան ց Էդո ւարդն ու Էթե լը Լոն դո նից Թո մա սի ստո-

րագրու թյամբ հե ռա գիր ստա ցան: Նրանց հայտ նում էր, որ իր կա պե րի 

մի ջո ցով ար դեն փոր ձում է Մաքս Շտեյն բեր գին դուրս բե րել հա մա կենտ-

րո նաց ման ճամ բա րից: Ինչ վե րա բե րում էր Ալ բերտ Շտեր նին, ապա հե-

տա խու զա կան ծա ռա յու թյունների տվյալ նե րի հա մա ձայն` նա մա հա ցել 

է թո քախ տից կամ հա վա նա բար նրան սպա նել են: Շտեյն բեր գի պա րա-

գա յում էլ չպետք է շատ լա վա տես լի նել, քա նի որ գեր մա նա կան կա ռա-

վա րու թյու նը դժ կա մո րեն է տրա մադր ված քաղ բան տար կյալ նե րի օգ տին 

որ ևէ բան անե լու առու մով: Այ դու հան դերձ, Թո մա սը նրանց հայտ նում 

էր, որ բարձր մա կար դա կով լուրջ քայ լեր է ձեռ նար կել, որոնց մա սին 

նախընտ րում է լռել. կտե ղե կաց ներ վերջ նա կան ար դյունք նե րի մա սին:

Լու րե րը դառն էին, բայց` ինչ -որ առումով հու սադ րող: Ամառ վա մնա-

ցած մասն ան ցավ առանց որ ևէ նո րու թյան: Բեյ րու թում քա ղա քա գետ-

նե րը շա րու նա կում էին վի ճել ամե նահ րա տապ հար ցե րի շուրջ: Ֆրան-

սիական ման դատն ան վե հեր պաշտ պա նում էին մա րոն նե րը, իսկ սուն-
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նի ներն ու ուղ ղա փառ հույ նե րը դրան նա յում էին կաս կա ծամ տո րեն: 

Շիաներն առ հա սա րակ այդ հար ցի մա սին չէին ու զում խո սել. նրանց 

կար ծի քով՝ ֆրան սիացի նե րը զավ թիչ ներ էին, իսկ ան գլիացի նե րը` դա-

վա ճան ներ: 

Լի բա նա նի հրեական հա մայն քը կտ րա կա նա պես մեր ժում էր 

սիոնիստ նե րի՝ Իս րայել ներ գաղ թե լու հրա վե րը: Ո՛չ Ֆա դի Աբու Ջա մի-

լում, ո՛չ Ռաս Բեյ րու թում, ո՛չ էլ Դեյր ալ-Քա մա րում, Ալեյ Բհամ դու մում 

կամ Հազբա յա յում ապ րող հրեանե րից ոչ մե կը չէր ու զում գնալ Իս րայել: 

Ան կախ այն բա նից, որ նրանց խոս տում ներ էին շռայ լում, Լի բա նա նում 

նրանց կյան քը լավ էր ըն թա նում, նաև հա մա րում էին, որ Լի բա նա նը 

նույն պես իրենց հի նա վուրց հո ղի մի մասն է: Հրեական հա մայն քի նա-

խա գա հը` Սե լիմ Հա րա րին, ու գլ խա վոր ռա բբի նե րը` Շապ տայ Բահ-

բուտն ու Բեն ցիոն Լիխտ մա նը, հան դի պե ցին պատ գա մա վոր նե րի հետ` 

կաս կած ներն ու թյու րի մա ցու թյուն նե րը պար զա բա նե լու հա մար: Լի բա-

նա նի հրեանե րը մնա լու էին այդ տեղ: Մի՞ թե նրանք այդ տեղ չէին ապ-

րում Բար Կոխ բայի79 խռո վու թյու նից շատ ավե լի վաղ:

Հրեական եր կու թեր թե րը` «Al-Aslam al Israili»-ն ու «Le commerce de 

Levant» -ը, հա մա պա տաս խա նա բար արա բե րեն և ֆրան սե րեն լայն տե-

ղե կատ վու թյուն էին տա լիս քա ղա քա կան, մշա կու թային ու տն տե սա կան 

բնա գա վառ նե րից ու իրենց գա ղա փար նե րով շատ մոտ էին քրիս տո նյա 

մա րոն նե րին և հրա շա լի հա րա բե րու թյուն նե ր ունեին հայե րի հետ: Ընդ 

որում՝ ան կախ հայե րի հետ ու նե ցած մաս նա գի տա կան ու մտա վոր որոշ 

մր ցակ ցու թյու նից՝ փո խա դար ձա բար հար գում էին մի մյանց: 

Ռաբ բի Շապ տայը մի քա նի ան գամ հան դի պեց Էդու ար դին: Նրան 

ասաց, որ սի նա գո գում աղո թել են Մաքս Շտեյն բեր գի և այն բո լոր 

հրեանե րի ազա տության հա մար, ով քեր նա ցիստ նե րի ու նրանց մեղ-

սա կից նե րի կող մից շա րու նակ են թարկ վում են հե տապնդ ման ու հա-

լա ծան քի: Ռաբ բին հատ կա պես նշեց Երու սա ղե մի գլ խա վոր մուֆ տի 

Ամին ալ-Հու սեյնին ու նրա ազ գա կան նե րին, ով քեր ահա բեկ չա կան 

ար շավ էին սկ սել Պա ղես տի նի հրեանե րի դեմ: Այդ մար դը 1929 թվա-

կա նին հրահ րեց Հեբ րո նի կո տո րա ծը, նրա բո ցա շունչ ելույթ ներն ուղղ-

ված էին հրեական բնա կա վայ րե րի դեմ, նա խոս տա նում էր ոչն չաց նել 

դրանք, նաև հա վա նու թյուն էր տա լիս գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյան 

քա ղա քա կա նու թյա նը: Բո լո րին քաջ հայտ նի էր, որ նա սերտ կա պեր էր 

հաս տա տել նա ցիստ նե րի հետ. մի բան, որի պատ ճա ռով ան գլիացի նե րի 

79 Բար Կոխբայի ղեկավարությամբ մ.թ. 132 թ. բռնկված հրեաների ապստամբությունը՝ 
ուղղված հռոմեական կայսեր Ադրիանոսի դեմ (ծանոթագրությունը՝ հեղինակի):
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հետ շա րու նակ կոնֆ լիկտ նե րի մեջ էր: 

Հոկ տեմ բե րի կե սե րին Էդո ւարդն իր անե րո ջից նա մակ ստա ցավ: 

Մաքս Շտեյն բեր գին ազա տե լու առու մով ոչ մի դրա կան ար դյուն քի չէին 

հա սել: Էս տեր վե գե նի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րից եկող լու րերն 

ան չափ հո ռե տե սա կան էին: Հայտ նի էր, որ ձեր բա կալ ված նե րից շա տե-

րը մա հա նում էին, թեև նա ցիստ նե րը չէին ըն դու նում, որ նրանց մահ վան 

պատ ճա ռը լլ կանքն էր, վատ վե րա բեր մունքն ու ուղ ղա կի սպա նու թյուն-

նե րը: Անգ լիայում մա մուլն ան թա քույց գրում էր նա ցիստ նե րի հրե շա վոր 

բար բա րո սու թյուն նե րի մա սին: 

Թո մա սը նա մակն ավար տել էր՝ նրանց խոս տա նա լով, որ տե ղյակ 

կպա հի հե տա գա իրա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

1934 թվա կա նի նոյեմ բե րի վեր ջե րին Էդո ւարդն այս ան գամ նա մակ 

ստա ցավ՝ Ցյու րի խի փոս տային բա ժան մուն քի կնի քով: Դոկ տոր Լու իս 

Վի զեից էր՝ այն մար դուց, ով Վիեն նայի Ֆի զիոլո գիայի ինս տի տու տում 

դեմ էր դուրս եկել դոկ տոր Կառլ Բրանդ տի տե սա կետ նե րին: Էդու ար-

դը նրան թո ղել էր Բեյ րու թի իր հաս ցեն: Լու իս Վի զեն նույն պես հրեա 

էր ու նա մա կում պատ մում էր Գեր մա նիայում տե ղի ու նե ցող իրա դար-

ձու թյուն նե րի հետ ևան քով պայ մա նա վոր ված իր հու սա հա տու թյան ու 

ավստ րիական քա ղա քա ցիական հա սա րա կու թյան շրջանում տի րող 

«վա րա կի» մա սին: 

«Շա տերն են վա րակ վել նա ցիս տա կան ոգով: Վիեն նա յում մթ նո լոր-

տը ճն շող է, և շատ դժ վար է նրանց հա մար, ով քեր գեր մա նա կան ռա-

սային չեն պատ կա նում: Բախ տի բեր մամբ ինձ հա ջող վեց այդ տե ղից 

դուրս գալ, փոր ձում եմ գաղ թել Միացյալ Նա հանգ ներ: Ան կեղծ ասած, 

ես մի հաղ թա թուղթ ու նեմ ձեռ քիս` Ֆրոյ դի ան ձնա կան նա մա կը, ով ոչինչ 

չի ու զում լսել Վիեն նան թող նե լու վերաբերյալ: Խոսք կա այն մա սին, որ 

մի քա նի հո գե կան հի վանդ նե րի տե ղա փո խել են առող ջա րան: Նրանց 

վե րահս կող բժիշկ նե րը նա ցիս տա կան գա ղա փար նե րի կրող ներ են, ու 

այդ հի վանդ ներն այն տեղ հայտն վե լուն պես ան հե տա ցել են: Ան ձամբ 

չեմ կար ծում, որ հա մար ձակ վել են դի մել այդ քայ լին, սա կայն վա խե նում 

եմ, որ գոր ծը դրան է հա սել:

Գու ցե և ապա գա յում մեզ հա ջող վի կր կին հան դի պել: Առայժմ Ձեզ 

լա վա գույնն եմ մաղ թում այդ սքան չե լի երկ րում՝ Լի բա նա նում:

Ձեր` Լ. Վի զե Դ. Մ.»:

Էդո ւար դը նա մա կը տվեց, որ կինն էլ կար դա: Դր սում եղա նա կը քա-
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մոտ էր, իսկ Մի ջերկ րա կան ծո վը` ան բա րյա ցա կամ: Ամ պե րը լո ղում էին 

դե պի հյու սիս, ու ճայե րի մի երամ խա ղում էր ալիք նե րի փր փու րների 

հետ: Աշ խար հը դե պի քաոս էր գնում, ու միակը, որ մնում էր ան վր դով ու 

խորհր դա վոր, Սպի տակ լեռն էր` ուր վագծ ված մուգ հա մայ նա պատ կե րի 

վրա: Տե սա րա նը ցն ցող էր, ամու սին նե րը մի պահ լուռ մնա ցին՝ հա յացք-

նե րը սևե ռած այդ հո գե հմա պատ կե րին: Բել սե բու ին հա ջող վել էր դուրս 

պրծ նել Պան դո րայի արկ ղից:
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47. ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՃԱ ԿԱ ՏԱԳ ՐԻՆ
1935թ.

 

1935 թվա կա նը վրա հա սավ ան նկատ: Այլևս ոչ ոք չէր հի շում Առա-

ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը: Վեր ջին հաշ վով, դա մարդ կային 

արա րած նե րի միջև տե ղի ու նե ցած մա հաս փյուռ և ատե լու թյուն սեր մա-

նող ան հա մար հա կա մար տու թյուն նե րից մեկն էր: 

Սա կայն հայե րը չէին կա րող մո ռա նալ իրենց հա րյուր հա զա րա վոր 

հայ րե նա կից նե րին, ով քեր սպան վել էին կամ, ինչ պես բժիշկ Բո ղո սյա-

նը, մա հա ցել էին հե տո՝ այդ պես էլ չհաղ թա հա րե լով կրած սահմռ կե ցու-

ցիչ փոր ձու թյուն նե րի կամ ֆի զի կա կան լլ կանք նե րի ու չար չա րանք նե րի 

հետ ևանք նե րը: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ Էդո ւար դը բարձ րա նում էր 

գե րեզ մա նոց, շիր մա քա րե րը մաք րում, ծա ղիկ ներ էր տա նում ու աղոթք 

շշն ջում ծնող նե րի հո գու հանգս տու թյան հա մար, թեև դա անում էր ներ-

քին մղու մով. նա հա վա տա ցյալ չէր: Դա հար գան քի տուրք էր իր ծնող-

նե րի հի շա տա կին, ով քեր սի րել և շատ բան էին արել իրենց երե խա նե րի 

հա մար: Այդ տեղ` քրիս տո նյա նե րի գե րեզ մա նո ցում, Վա տի կա նի կող մից 

մի փոք րիկ տա րածք էր հատ կաց ված հայե րին: Եր բեմն նա հան դի պում 

էր ու րիշ հայե րի, ու միասին քայ լե լով՝ իջ նում էին դե պի քա ղա քի կենտ-

րոն` տե ղե կու թյուն ներ փո խա նա կե լով, խո սե լով այն մա սին, թե ինչ պես 

էր Լո զա նի պայ մա նա գի րը հայե րին թո ղել առանց իրենց հի նա վուրց հո-

ղե րի, առանց Հա յաս տա նի պատ մա կան տա րած քի մեծ մա սի, այն տե-

ղանք նե րի և բնա կա վայ րե րի, որոնք եղել էին իրենց հայ րե նի քի սիր տը: 

Հի մա այդ տա րածք նե րը թուր քա կան նա հանգ ներ էին, որ տեղ ան հնա-

րին էր դար ձել հայե րի ապ րե լը: Այդ պայ մա նա գի րը թի կուն քից հար ված 

էր մի քրիս տո նյա ժո ղովր դի հա մար, որը միշտ վս տա հել էր Եվ րո պային:

Ո՛չ, պատ մու թյու նը եր բեք ար դա րա ցի չէր եղել Հա յաս տա նի հետ: 

Ինչ պես Էդո ւար դը, այն պես էլ Լի բա նա նի հայ հա մայն քի մյուս երի տա-

սարդ նե րը գի տեին, որ ժա մա նա կը գոր ծե լու է թուր քե րի օգ տին, ով քեր 

ողջ Անա տո լիայում և հատ կա պես Կի լի կիայում պար բե րա բար ոչն չաց-

նում էին հայ կա կան մշա կույ թի ան գամ ամե նաչն չին հետ քե րը:

Դա էր պատ ճա ռը, որ հայե րը քիչ էին ժպ տում: Ոչ ոք չգի տեր, որ 

այդ լուրջ ու ինչ -որ առումով սա ռը ժո ղո վուրդն Ասիայի ամե նաու րախ 

ու սր տա ռուչ ժո ղո վուրդ նե րից մեկն է: Ապ րած ող բեր գա կան իրա դար-

ձու թյուն նե րի հետ ևանքն էր, որ նրանք ակա մա չէին դրս ևո րում իրենց 

իս կա կան բնա վո րու թյու նը: 

Էդո ւարդն ըմբռ նում էր, թե ինչ է կա տար վում իր հի վանդ նե րի գլ խում, 
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հաս կա նում էր նրանց հո գե վի ճա կը: Բեյ րու թով մեկ լուր տա րած վեց, 

որ այդ բժիշկն այն քան զգա յուն է, որ հո գե կան հի վանդ նե րը նրա հետ 

իրենց ապա քին ված են զգում: Օգ տա գոր ծում էր քիչ դե ղո րայք ու շատ 

հո գե թե րա պիա: Ար դյուն քը մեծ էր: Այն մար դիկ, ով քեր չէին ու զում ասել, 

թե ինչ է իրենց հետ կա տար վել, նրա հետ կիս վում էին, մյուս ներն էլ, ով-

քեր տա րի ներ շա րու նակ լուռ էին մնա ցել, իրենց սիրտն էին բա ցում այդ 

երի տա սարդ բժշ կի առջև, ում աչ քե րը եր բեմն խո նա վա նում էին, երբ 

լսում էր նրանց զգա յա ցունց պատ մու թյուն նե րը: Կային նաև այն պի սիք, 

ով քեր փակ վում էին իրենց խե ցու մեջ ու խու սա փում իրենց հետ կա-

տար ված բռ նու թյուն նե րին ան դրա դառ նա լուց, սա կայն բժիշկ Բո ղո սյա-

նի խոս քե րի ներ գոր ծու թյամբ դառ նում էին հնա զանդ և ըն դու նում նրա 

ասած նե րը: Նրանք սո վոր չէին այդ պի սի վե րա բեր մուն քի:

Միակը, ով զար մա ցած չէր, Էթելն էր՝ Բո ղո սյա նի ան գլու հի կի նը, 

լի բա նան ցի ժո ղովր դի լավ բա րե կա մի` «անգ լիացու» դուստ րը: Նա գի-

տեր, թե որն էր դրա գաղտ նի քը. մար դու ներ քին պայ քա րը` հաղ թա հա-

րե լու հա մար մա նուկ ժա մա նակ տարած հո գե կան այն ցն ցու մը, որը 

տա րի ներ շա րու նակ նրան դարձ րել էր ինք նամ փոփ, մինչև որ հաս նում 

է այն պա հը, երբ սկա հակն ար դեն լեփ-լե ցուն է և չի կա րո ղա նում ամ-

փո փել ավե լին, ու տա ռա պան քը դուրս է հոր դում: Էթե լը հաս կա նում էր 

ամուս նու վիշ տը:

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը` Հա բիբ էլ-Սա հա դը, հար գա լից այց 

կա տա րեց Աս ֆուրյե: Էդու ար դին ասաց, որ իրենց հա մար պա տիվ է, որ 

նրա պես անձնավորություն է ղե կա վա րում հո գե բու ժա րա նը: Բարձր 

գնա հա տե լով նրա կա տա րած աշ խա տան քը՝ խոս տա ցավ, որ կա վե-

լաց նեն հատ կա ցում նե րը, քա նի որ Էդու ար դին հա ջող վել էր ոչ միայն 

հո գե բու ժա րա նի հի վանդ նե րին լուրջ բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րել, այլև 

թեթևաց նել նրանց հա րա զատ նե րի ու հա սա րա կու թյան հոգ սե րը: Ինչ 

խոսք, դրանք սոսկ խոս տում ներ էին, սա կայն Էդու ար դը գոհ էր ինչ -որ 

բա նի հա սած լի նե լու հա մար: 

Հե տո իմա ցան, որ Թո մա սը բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյան բարձ-

րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի հետ դի վա նա գի տա կան առա քե լու թյամբ 

գտն վում է Գեր մա նիայում: Բանն այն է, որ այդ երկ րի հետ հա րա բե-

րու թյուն նե րը չէին խզ վել, ու սպաս վում էին մի ջազ գային խո շոր իրա-

դար ձու թյուն ներ (ի նչ պես՝ 1936 թվա կա նի օլիմ պիադան), որոնց աշ խա-

տանք նե րը պետք է հա մա կարգ վեին: Մար տին նրա նից ստա ցան նա-

մակ` կնք ված Լոն դո նում:
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 «Սի րե լի նե՛րս, Էթե՛լ ու Էդու ա՛րդ,

Նոր եմ վե րա դար ձել Գեր մա նիայից: Պետք է ասեմ՝ Գեր մա նիանե-

րից, քա նի որ առն վազն եր կու Գեր մա նիաներ կան՝ իրա րից շատ տար-

բեր: Այն, որ նրանք ցույց են տա լիս, եր ևում է, որ այդ եր կի րը հաղ թա-

հա րել է Առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի բո լոր հետ ևանք նե րը: 

Վեր սա լի պայ մա նա գի րը նրանք հա մա րում են մե ռած ու թաղ ված: Հի մա 

նրանք կա ռու ցում են ճե պըն թաց հիանա լի ճանապարհներ, որոնց ան-

վա նում են մայ րու ղի ներ, երթ ևե կու թյան հա մար թո ղար կում են «Ֆոլց-

վա գեն» մակ նի շի ավ տո մե քե նա ներ, որոնց գոր ծա րան նե րը մեծ վե րելք 

են ապ րում: Նրանք առա ջի կա օլիմ պիադայի հա մար կա ռու ցում են 

ստա դիոն ներ, ջրա վա զան ներ ու մար զա կան կենտ րոն ներ՝ հա վա տաց-

նե լով, որ գեր մա նա ցի մար զիկ ներն ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյուն նե րի 

կհաս նեն: Գլ խա վոր ստա դիոնը Բեռ լի նում է. այն ցն ցող է: Տե սա, որ 

կա ռուց վում են բազ մա թիվ բնա կե լի շեն քեր, տար բեր ֆաբ րի կա ներ, քա-

ղաք նե րը բա րե փոխ վում են: Այն, ինչ մեզ ցույց տվե ցին պաշ տո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րը, բար գա վա ճող ազ գի տպա վո րու թյուն էր թող նում: 

Ազգ, որը ձգ տում է ապա գա յում լի նել աշ խար հի գեր տե րու թյուն նե րից 

մե կը: 

Բնա կա նա բար ոչինչ չէին ասում այն մա սին, թե ինչ էր կա տար վում 

ու տո պիական տե սա րա նից դուրս` կու լիս նե րի հետ ևում: Ոչ էլ խո սում 

էին «հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րի» մա սին, ուր նրանք ու ղար-

կում են ընդ դի մադիր կու սակ ցու թյուն նե րի ան դամ նե րին, կո մու նիստ նե-

րին, ձա խա կան նե րին և վեր ջա պես նրանց, ով քեր չեն մտա ծում ու խոր-

հում իրենց ու զած ձևով: Ոչինչ չէին ասում այն մա սին, թե ինչ է տե ղի 

ու նե նում գեր մա նա ցի հրեանե րի հետ, որոնց նրանք զր կում են քա ղա-

քա ցիական կար ևոր բո լոր իրա վունք նե րից: Նրանց դուրս են քշում մաս-

նա գի տա կան վար ժա րան նե րից, հա մալ սա րան նե րի ամ բիոն նե րից` ար-

գե լե լով աշ խա տել ըստ մաս նա գի տու թյան, նվաս տաց նում ու բռ նա նում 

են նրանց վրա: Եվ այդ ամե նը՝ սկ սած ման կա պար տեզ նե րի երե խա նե-

րից մինչև ծե րա նոց նե րի տա րեց ներ… Ողջ Գեր մա նիայում չկա մի տեղ, 

որ տեղ հրեանե րը կա րո ղա նան հան գիստ ապ րել: 

Հան գիստ չեն թող նում նաև գն չո ւա կան հիմ նա կան ցե ղե րին80: 

Նրանց քշում են իրենց բնա կա տե ղի նե րից, հա լա ծում են, խոշ տան գում, 

և հա մար ձակ վում եմ ասել, որ սպա նում են, ու շա տերն են փախ չում 

Գեր մա նիայից:

80 1935 թվա կա նին Գեր մա նիայում գն չո ւա կան հիմ նա կան ցե ղե րը եր կուսն էին` «սին-
տի»-ն և «ռո մա»-ն: Գն չու նե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ստա ցավ «Մեծ ավե րում» կամ «Պո-
ռախ մոս» անու նը:
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Բեռ լի նում մեզ հրա վի րե ցին դի տելու գեր մա նա ցի ռե ժի սոր Լե նի Ռի-

ֆենշ տա լի «Կամ քի հաղ թա նա կը» ֆիլ մը: Դա նա ցիս տա կան կու սակ-

ցու թյան՝ ան ցյալ տա րի կա յա ցած մի տին գի վիթ խա րի ար տա հայ տու-

թյունն էր: Ֆիլ մը դի տե լուց հե տո զգա ցո ղու թյունս այն էր, որ Եվ րո պան 

մտա ծե լու լուրջ բան ու նի: Գեր մա նա ցի նե րը ոչ մի բա նի առաջ կանգ չեն 

առ նի: 

Բեռ լի նում ես ապ րե ցի ծանր, ցն ցող որոշ պա հեր: Գեր մա նա ցի նե րը 

մեր խմ բին սո վո րա բար ավ տո բու սով տա նում էին որ ևէ տեղ և ցույց տա-

լիս այն, ինչ իրենք էին ու զում, ու րիշ՝ ոչինչ: Սա կայն մի առա վոտ կան չե-

ցի հյու րա նո ցի բժշ կին ու նրան բա ցատ րե ցի, որ ինձ այն քան էլ լավ չեմ 

զգում ու մնա լու եմ սե նյա կում: Հե տո ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի հա-

մար նա խա տես ված աս տի ճան նե րով դուրս եկա փո ղոց ու տրամ վայով 

գնա ցի հա րա վար ևե լյան թա ղա մա սե րից մե կը: Սկ սե ցի զբոս նել փո ղոց-

նե րով ու ամեն ինչ պարզ դար ձավ ինձ հա մար: Ամե նու րեք հա կա սե մի-

տա կան լո զունգ ներ էին, որոնք մե ղադ րում ու հայ հո յում էին հրեանե րին: 

Տե սա էսէ սա կան նե րի իրա կան դեմ քը, որը թաքց նում են ար տա սահ ման-

ցի նե րից: Հա մազ գեստ հա գած այդ մար դիկ գրա վել են փո ղոց ներն ու 

բռ նա նում են ցան կա ցած մար դու վրա: Տե սա, թե ինչ պես են կանգ նեց-

նում մի քա նի ե րի տա սարդ նե րի, հար ձակ վում նրանց վրա ու ծե ծում: 

Կար ծում եմ, որ այդ երի տա սարդ նե րը հրեաներ էին, սա կայն չեմ կա-

րող հաս տատ պնդել: Հե տո Բեռ լի նում հան դի պե ցի հրեա առաջ նորդ նե-

րից մե կի` Լեո Բաե կի հետ: Այդ մարդն ահա վոր ան հանգս տա ցած էր: 

Նա տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րում հրեա ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն 

էր ու կա րո ղա ցավ ինձ տրա մադ րել մի քա նի րո պե: Ես շատ հո ռե տես 

եմ հրեանե րի ապա գայի առու մով: Իմ կար ծի քով՝ մեր բա րե կամ Մաքս 

Շտեյն բերգն արեց այն, ինչ ան հրա ժեշտ էր փախ չե լու հա մար: Ռաբ-

բի Բաեկն ինձ մի այ ցե քարտ տվեց՝ հաս տատ ված նաև հրեերեն հատ-

վա ծով ու հաս ցեով: Հետ ևե լով նրա տված ցու ցում նե րին՝ գնա ցի եր կու 

տաք սի նե րով, այ նու հետև կես մղո նից ավե լի քայ լե ցի այն թա ղա մա սե-

րից մե կով, որ տեղ հրեաներն են ապ րում: Այդ մա սե րով ան ցնե լիս ոս տի-

կա նու թյան շատ ավ տո մե քե նա ներ տե սա, սա կայն հա սա այն տեղ, որ-

տեղ հար կա վոր էր: Դա մի հին շենք էր՝ թերևս ան ցած դա րի կե սե րի կա-

ռույց, բա վա կա նին վնաս ված ու մի քա նի մուտ քե րով: Ինձ նա յում էին, 

բայց ոչ ոք ոչինչ չա սաց: Չէին ու զում ու շադ րու թյուն գրա վել, կա նայք ու 

երե խա նե րը լուռ ան ցու դարձ էին անում ու փակ վում իրենց բնա կա րան-

նե րում: Ոչ ոք չէր խո սում, ոչ ոք չէր ծի ծա ղում, ոչ մի երե խա չէր խա ղում:

Վե րե լա կով բարձ րա ցա վեր ջին հար կի բնա կա րա նը: Այն տեղ պետք 
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է հան դի պեի Նաֆ տա լի Վի զեին: Այդ հան դի պու մը մենք ծրագ րել էինք 

դեռևս Լոն դո նում, ու այդ աշ խա տան քը հա մա կար գել էր ռաբ բի Բաե կը: 

Վի զեն բեռ լին ցի հրեա է՝ վաթ սունն ան ց, հազ վա գյուտ կիրթ մարդ, 

շատ բան տե սած, աչ քե րը` թա փան ցող: Նրա բնա կա րա նը, բա ռի բուն 

իմաս տով, ծածկ ված էր գր քե րով: Երբ ներ կա յա ցա ու նրան տվե ցի ռաբ-

բիի ան ձնա կան այ ցե քար տը` նա ուղղ վեց դե պի գրա պա հա րանն ու 

հրեց այն: Այն տե ղից` մի ու րիշ տե սակ գրա պա հա րա նից, դուրս եկավ 

մի մարդ և ող ջու նե լու հա մար ձեռ քը մեկ նեց ինձ: Ես անա սե լի զար մա-

ցած էի: Նա Յա կոբ Ֆրանկն էր՝ մի հրեա, ում հա ջող վել էր փախ չել Էս-

տեր վե գե նից ու փոր ձում էր դուրս գալ Գեր մա նիայից: Ինձ պատ մեց, 

որ ճա նա չում է Մաքս Շտեյն բեր գին, բայց նրան տե ղա փո խել էին այլ 

ճամ բար, կամ այն տեղ այդ պես էին ասում: Ոչ ոք չգի տեր, թե որ տեղ է 

նա, ոչ էլ որ ևէ լուր ու նեին նրա նից: Յա կոբ Ֆրան կին ուղ ղա կի հարց րի, 

թե արդյոք չի կար ծում, որ Շտեյն բեր գը մա հա ցել է: Նա չկա րո ղա ցավ 

ոչինչ ասել, թեև նշեց, որ եթե ու զե նային նրան սպա նել, ապա կս պա նեին 

բո լո րի աչ քի առաջ, ինչ պես շա տե րին: Էս տեր վե գե նում դա կա տար վում 

էր օրա կան մի քա նի ան գամ: Այ դու հան դերձ, ձեր բա կալ ված նե րի մի ջից 

ընտր ված հս կիչ նե րից մեկն ասել էր, որ Մաքս Շտեյն բեր գի տե ղա փոխ-

ման հետ կապ ված պատ ճառ ներն ան հայտ են:

Ըստ պայ մա նա վոր վա ծու թյան՝ ես կա տա րե ցի իմ ստանձ նած առա-

քե լու թյու նը և, ինչ պես մեզ խնդ րել էին, Նաֆ տա լի Վի զեին ու Յա կոբ 

Ֆրան կին հանձ նե ցի բրի տա նա կան ան ձնա գիր և վի զա: Հու սով եմ, որ 

դրանց օգ նու թյամբ նրանք կկա րո ղա նան փախ չել այդ տե ղից: 

Ինձ շատ է ան հանգս տաց նում այն, որ Մաքս Շտեյն բեր գից ոչ մի 

լուր չու նեմ, բայց նրան գտ նե լու հա մար մենք ջանք չենք խնա յում: 

Խնդիրն այն է, որ շատ հրեաներ են առանց ստույգ հաս ցեի փա խել 

Գեր մա նիայից, ու րիշ ներն էլ ստիպ ված են եղել փո խել տու նը, թա ղա-

մասն ու բնա կա վայ րը: Շա տերն ան հայ տա ցել են, իսկ նրանց մեծ մա-

սը կենտ րո նաց վել է հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րում: Վաղ թե ուշ 

մենք նրան կգտ նենք: Եր բեք չլ քել. սա է իս կա կան բա րե կա մու թյու նը: 

Ես գր կում ու սի րում եմ ձեզ: Թո մաս Հ.»:

Էթե լը գի տեր, որ իր հայ րը եր բեք կանգ չէր առ նի, մինչև որ չի մա-

նար, թե ինչ է եղել Մաքս Շտեյն բեր գի հետ: Հպարտ էր իր հայ րի կով, 

ով, առանց հույ սը կորց նե լու, իր դս տե րը նույն պես գտավ բա վա կա նին 

ժա մա նակ ան ց:

Բեյ րու թում հիաս քանչ գա րու նը սփռ վեց ամ բողջ ու ժով: Փո շոտ քա-
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ղա քը ցու ցադ րում էր իր այ գի նե րը: Էթե լին ան չափ դուր էր գա լիս, երբ 

գնում էր իր այ գին, տան հա մար ծա ղիկ ներ կտ րում, այ գե պա նին օգ նում 

կիտ րո նի ծառ տն կե լու կամ խոր դե նի նե րը խնա մե լու գոր ծում:

Ջո նն իջ նում էր նրա հետ, իսկ Նա դի ման հետ ևում էր երե խային, ում 

հետ Էթե լը խո սում էր ան գլե րեն, իսկ Նա դի ման` արա բե րեն: Ջո նը ոչ 

միայն դի մագ ծե րով, այլև բնա վո րու թյամբ շատ նման էր իր պապ Թո-

մա սին: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ բժիշկ Թա բի թը մի թռու ցիկ հա յացք 

էր գցում երե խայի վրա ու ասում. «Այս երե խան շատ լավ է աճում»: 

Տա նը տի րող հանգս տա վետ մթ նո լոր տը, ան դոր րը, որ վայե լում էին այդ 

առանձ նա ցած թա ղա մա սում, շատ նպաս տա վոր էին: Պարզ վեց, որ 

Վիեն նայից հե ռա նա լու նրանց որոշումը ճիշտ էր, մա նա վանդ երբ լսում 

էին այն տե ղից եկող լու րե րը:

Լի բա նա նում խն դիր ներն այլ էին: Ոչ ոք չէր ցան կա նում զիջ ման 

գնալ: Արաբ սուն նի ներն իրենց էին վե րա պա հում պատ մա կան իրա-

վուն քը: Եվ րո պա ցի նե րը կա րող էին հաս նել այն բա նին, որ կի սեն Մեծ 

Սի րիան: Սա կայն Պա ղես տի նը, Տրանս հոր դա նա նը, նույն ին քը` Լի բա-

նա նը, ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ նրա մա սե րը: Գու ցե և հա շե միթ թա գա վո-

րը հար ցի լա վա գույն լու ծու մը չէր: Սա կայն նրանց կար ծի քով՝ այն, ինչ 

տե ղի էր ու նե նում, իրար հետ ևից ձգ վող ան հե թե թու թյուն նե րի շա րան 

էր: Ֆրան սիական և ան գլիական հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րը 

հա մա տեղ հաս տա տում էին, որ ըստ իրենց հա սած հա վաս տի տե ղե կու-

թյուն նե րի` դա վեր էին նյութ վում այդ եր կու երկր նե րի ման դատ նե րի դեմ:

Այդ ամե նը դեռևս հնուց եկող վե ճի մի մասն էր: Նույն բա նը կա տար-

վել էր հռո մեացի նե րի հետ: Մի՞ թե դրան չի ան դրա դար ձել Ֆլա վիուս Ժո-

սե ֆը81: Տի տո Ֆլա վիու սը նույն պես բո ղո քում էր՝ ասե լով, որ հրեանե րը 

«վայ րի օձե րի պես իրենց թույ նը թա փում էին նրանց վրա, ով քեր իրենց 

բա րու թյամբ էին վե րա բե րում»: Ո՛չ, այդ հար ցը նոր չէր եր կու կող մե րից 

և ոչ մե կի` արաբ նե րի, հրեանե րի և «նոր Հռո մը» նվա ճող նե րի հա մար»:

Ան գամ խեն թու թյուն կոչ վածն էլ էր տար բեր: Էդո ւարդ Բո ղո սյա նը 

կա րող էր մի քա նի հի վանդ նե րի հա մե մա տել մյուս նե րի հետ: Վիեն-

նայի հի վանդ նե րը, նրա կար ծի քով, հի մա շատ ավե լի դժ բախտ էին, 

քա նի որ նա ցիստ նե րը, քա ղա քա ցի նե րի դռ նե րը թա կե լով, նրանց հա-

մո զում էին, որ հո գե կան հի վանդ ներն ան բու ժե լի են ու պետք է կյան-

քից զրկ վեն: Այդ ամե նի ար ձա գանք նե րը հաս նում էին մինչև Բեյ րութ: 

Հի շում էր այն դժգույն հի վանդ նե րին, ով քեր սա ռած նս տած էին իրենց 

81 Ֆլա վիուս Ժո սեֆ, «Հ րեանե րի պա տե րազ մը:
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խցիկ նե րում, որ տեղ եր բեք արև չէր թա փան ցում, որ տեղ հո գե բա նա կան 

դա ժա նու թյու նը նոր մալ վար վե լաձև էր: Ինչ պե՞ս կա րող էր նրանց հա-

մե մա տել Աս ֆուրյեի հի վանդ նե րի հետ: «Գ ժա նո ցում» ար ևը հե ղե ղում 

էր իր ճա ռա գայթ նե րը, բաց կա պույտով ներ կել էր տվել բո լոր հի վան-

դա սե նյակ նե րը, մի արաբ բուժ քույր նրանց առա վո տյան եր գեց նում էր: 

Թերևս իր՝ այդ տեղ գտն վե լուց սկ սած մար դիկ հի վանդ նե րի նկատ մամբ 

շատ մե ծա հո գի էին ու նրանց հա մար ան վճար բե րում էին լո լիկ, տաք-

դեղ, դդում, նաև՝ ձուկ: Եր բեմն Էդո ւար դը մնում էր հի վան դա նո ցում և 

նրանց հետ ճա շում՝ գի տե նա լով, թե խո հա րա րու հի Հո ւի սան ինչ կա րող 

էր պատ րաս տել այդ ամե նով: Բժիշկն ու սում նա սի րում էր մի նոր թե րա-

պիա՝ նրանց հետ վար վել որ պես մարդ արա րած նե րի, ու րիշ՝ ոչինչ: Եվ 

հե տաքրք րա կանն այն էր, որ դրա կան ար դյունք ներն ակն հայտ էին:

Հո գե բու ժա րա նում շատ կար ևոր էր մթ նո լոր տը, իսկ վե րա բեր մուն քը` 

ավե լի շատ: Էդո ւար դը ցան կա նում էր հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցը 

վե րա ծել օրի նա կե լի հաս տա տու թյան, ապա ցու ցել, որ հի վանդ նե րի մե-

ծա մաս նու թյու նը են թա կա է բուժ ման, իսկ ագ րե սի վու թյու նը, բռ նու թյու-

նը, ինչ պես նաև վատ վե րա բեր մուն քը հի վան դու թյան վատ թա րաց ման 

գոր ծոն ներ են: Այդ ամե նին հա կա ռակ՝ լավ սնուն դը, բա րյա ցա կամ վե-

րա բեր մունքն ու մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան նկատ մամբ հար-

գան քը նպաս տում են հի վանդ նե րի ապա քին մա նը: 

Այդ ամ ռան շո գը բա վա կա նին ծանր էր ու հեղ ձու ցիչ, որը թույլ չէր 

տա լիս հանգս տա նալ: Էթելն իրեն ար տա կարգ լավ էր զգում ըն դար ձակ 

առանձ նա տա նը, որ տեղ նոր էին տե ղադ րել «Ս թար օֆ Ին դիա» նա վի 

կա պի տա նի ավագ օգ նա կա նի մի ջո ցով Բոմ բեյից բեր ված մեծ օդա փո-

խիչ նե րը: 

Ժա մը յո թին Էթե լը նս տում էր ավ տո մե քե նան, որը Բեյ րու թում շա-

րու նա կում էր զար ման քի առար կա լի նել, ու Ջո նի հետ իջ նում էր ձկ նոր-

սա կան նա վա հան գիստ: Մեծ մա սամբ նրան Նա դի ման էր ու ղեկ ցում, 

եր բեմն էլ` Էդո ւար դը: Այն տեղ սպա սում էր ձկ նոր սա կան նա վե րի գա լուն 

և ավան դա կան վա ճառ քին: 

Սեպ տեմ բե րի կե սե րին իմա ցան, որ Նյուրն բեր գում նա ցիստ ներն ըն-

դու նել են երեք օրենքներ, որոնք կա րող էին մի շարք փո փո խու թյուն նե րի 

հան գեց նել. Ռեյ խի դրո շի օրեն քը, որն ար դեն լի նե լու էր կար միր` վրան 

սև սվաս տի կա, Ռեյ խի քա ղա քա ցիու թյան օրեն քը, որը սահ մա նում էր 

քա ղա քա ցի նե րի՝ գեր մա նա կան արյուն ու նե ցող նե րի և հրեանե րի կամ 

գն չու նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը, և «Գեր մա նա կան արյան ու ար-
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ժա նա պատ վու թյան պահ պան ման մա սին» օրեն քը, որն առանձ նաց-

նում էր հրեանե րին: Նա ցիստ նե րի կար ծի քով՝ հրեանե րի արյու նը ստո-

րա կարգ էր և աղ տո տում էր գեր մա նա կան արյան մաք րու թյու նը: Երբ 

«Le commerce de Levant»-ից Էդո ւարդն այդ մա սին իմա ցավ, միայն մի 

մեկ նա բա նու թյուն արեց. «Այդ նա ցիստ ներն ամ բողջ աշ խար հին պա-

տե րազմ են հայ տա րա րել»:

Մաքս Շտեյն բեր գից ոչ մի լուր չկար: Ո՛չ Էթե լը և ո՛չ էլ Էդու ար դը չէին 

ու զում հա վա տալ իրենց տան ջող կաս կա ծին, այն է՝ թերևս սպան վել է 

Էս տեր վե գե նում ու այլևս եր բեք չի այ ցե լի Բաալ բեկ: Նա խընտ րում էին 

մտա ծել, որ նա Ամե րի կա է փա խել:

Հե ռա գիր ստա ցան Ավ գուս տուս Նյու մա նից, ով գտն վում էր Երու սա-

ղե մում և մի եր կու օր ան ց հաս նե լու էր Բեյ րութ: Նրանք պատ րաս տե ցին 

այն սե նյա կը, որ տեղ նա սո վո րա բար մնում էր իր այ ցե լու թյուն նե րի ժա-

մա նակ: Եր կու օր ան ց պար տե զի մուտ քի մոտ մի ավ տո մե քե նա կանգ-

նեց. Ավ գուս տուս Նյու մանն էր, ով նրանց ող ջու նում էր՝ ձեռ քը թա փա հա-

րե լով: Նյու մա նը ծե րա նում էր՝ չկորց նե լով ար ժա նա պատ վու թյու նը: Քիչ 

ան ց իջավ ընթ րե լու ու ժպ տաց ամու սին նե րին: Եր կուսն էլ նրա դեմ քի 

ար տա հայ տու թյու նից զգա ցին, որ նրան ինչ -որ բան է ան հանգստաց-

նում: Նա կիտ րո նով սա ռը թեյից մի մեծ կում արեց և իր խե լա ցի ու ցի նիկ 

աչ քե րով սկ սեց նայել Էթե լին ու Էդո ւար դին:

- Դե՛ լավ, բա րե կամ նե՛րս: Լավ նո րու թյունն այն է, որ Մաքս Շտեյն-

բեր գը կեն դա նի է, իսկ վա տը` որ նրան տե ղա փո խել են հո գե բու ժա րան: 

Գտն վում է Գեր մա նիայի գժա նոց նե րից մե կում: Խն դիրն այն է, որ չգի-

տենք, թե՝ ո՞ր: 

Էթելն ան համ բե րու թյամբ ընդ հա տեց նրան: 

- Ինչ պե՞ս իմա ցար: Հաս տատ գի տե՞ս: 

- Ա՜հ, իմ փոք րի՛կ հե տաքրք րա սեր… Ես քո առաջ բո լոր գաղտ նիք-

նե րը չեմ բա ցի: Սա կայն, այո՛, ողջ է: Ձեզ կա րող եմ հա վա տաց նել, որ 

աղ բյու րը հա վաս տի է, ու հի մա փոր ձում ենք տվյալ ներ հայ թայ թել հո-

գե կան հի վանդ նե րի հաշ վառ ման մա տյա նից: Ըստ գեր մա նա կան բյու-

րոկ րա տա կան մե քե նայի` Գեր մա նիայում բո լո րը հաշ վառ ման մեջ են: 

Շու տով կի մա նանք, թե որ տեղ են նրան փա կի տակ պա հում:

Էթելն ու Էդո ւար դը հան գիստ շունչ քա շե ցին: Այն լու րը, որ Մաք սի 

հա մար դեռ փր կու թյան հույս կա, եր կու սի հա մար էլ կար ևոր էր: 

Ավ գուս տու սը մի շա բա թից ավե լի մնաց Բեյ րու թում: Ար ձա կուր դի մեջ 

էր, նա խա ճա շե լուց հե տո մի գիրք կամ իր թղ թերն էր վերց նում ու մինչև 
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ճա շե լը նս տում պատշ գամ բում: Նրան շատ էր դուր գա լիս Ջո նի պա պի-

կի դե րում լի նե լը: Օր վա վեր ջին նա եր կար զբո սան քի էր դուրս գա լիս և 

իջ նում Լա Կոռ նիշ՝ ող ջու նե լու իր վա ղե մի բա րե կամ նե րին, որոնց պատ-

մում էր այն, ինչ ու զում էր, որ իմա նային: Նա շատ լավ գի տեր լու րե րի 

տա րած ման գոր ծըն թա ցը և գոր ծում էր հս տակ նպա տա կադ րու թյամբ: 

Մի քա նի օր ան ց նրան հրա վի րե ցին Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան 

նո րըն տիր նա խա գահ Էմիլ Էդ ի՝ պաշ տո նը ստանձ նե լու հան դի սա վոր 

արա րո ղու թյա նը: Նա նե րո ղու թյուն խնդ րեց, որ չի կա րող մաս նակ ցել, 

քա նի որ պետք է վե րա դառ նար Եվ րո պա, բայց այ ցե լեց նրա տուն: Է դը 

Նյու մա նին ասաց, որ իրեն ճն շում է այդ պա տաս խա նատ վու թյու նը, ինչ-

պես նաև այն, որ Այուբ Թա բի թին մտա դիր է նշա նա կել վար չա պետ. 

- Թվում է, թե հա սել ենք մեր նպա տա կին: Հի մա պետք է լի բա նան ցի-

նե րին հա մո զենք, որ երազն ար դեն ավարտ վել է, ու մենք պետք է բախ-

վենք բարդ ու դա ժան իրա կա նու թյա նը: Ձեզ այդ պես չի՞ թվում: 

Նյու մա նը գլ խի շար ժու մով հա մա ձայ նեց: Էդը չէր սխալ վում:

Բեյ րու թից նա նավ նս տեց, որ պես զի գնա Պորտ Սայիդ: Նա ասում 

էր, որ իր եռան դը նվա զել է, սա կայն իրա կա նում այդ պես չէր: Նրա նպա-

տա կը գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լը չէր, այլ այն, թե արդյոք կա րո՞ղ էր իր 

իմա ցու թյու նը ծա ռայեց նել իր սկզ բունք նե րին:

1935 թվա կա նի վեր ջե րին Գեր մա նիայում ամեն ինչ վատ թա րա նում 

էր նրանց հա մար, ով քեր գեր մա նա ցի ներ չէին, մա նա վանդ՝ հրեանե րի 

հա մար, ով քեր դար ձել էին ան հայտ և առանց որ ևէ իրա վուն քի հպա-

տակ ներ: Ծնն դյան տո նե րին Ավ գուս տու սը կր կին վե րա դար ձավ Բեյ-

րութ. Մաքս Շտեյն բեր գի հետ քը կո րել էր: 

Էդու ար դը որո շեց գնալ այլ ու ղիով: Դա այն տե սու թյունն էր, որի մա-

սին միշտ խո սում էր իր անե րը` Թո մա սը: Ճա կա տագ րին պետք է մար-

տահ րա վեր նե տել:
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48. ԽՈ ՍԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼ-ԲԱՆ ՆԱՅԻ ՀԵՏ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ, 1936թ.

Թո մաս Հար դինգն իմա ցավ, որ Ան նա Լե ֆեբ րը մա հա ցել է: Նա իր 

կնոջ հետ Փա րի զում էր և թեր թը կար դա լիս պա տա հա բար տե սավ մի 

մահազդ: Նա հա զիվ զս պեց իրեն, որ չգո ռար: Սա րան այդ մա սին ոչինչ 

չգի տեր, ու Թո մասն աշ խա տում էր նրան ան տե ղյակ պա հել: Ու շա դիր 

կար դաց մահազդը: Այն տպագր վել էր Փա րի զում, որ պես զի նրա ազ գա-

կան ներն ու բա րե կամ նե րը տե ղե կա նան այդ մա սին: Նշ վում էր, որ նա 

1936 թվա կա նի հուն վա րի տա սին մա հա ցել է Բեռ լի նում և 1918 թվա կա-

նին վախ ճան ված գործարար Վիլ հելմ ֆոն Գյոտ ցի այ րին էր: Նշ ված 

էր նաև նրանց միակ որ դու` քսան մե կա մյա Լյուդ վիգ ֆոն Գյոտ ցի` գեր-

մա նա կան բա նա կի սպայի մա սին: Թո մասն այն պի սի կեց վածք ըն դու-

նեց, թե իբր սո վո րա կա նի պես թերթ է կար դում, մինչ դեռ գլ խում տար բեր 

մտքեր էին պտտ վում: Շատ լավ հի շում էր, որ Ան նան Բեյ րու թից հե ռա-

ցավ 1914 թվա կա նի կե սե րին, և եթե տղան քսան մեկ տա րե կան է, ապա 

ծն վել է 1915 թվա կա նին, այ սինքն՝ Ան նան ամուս նա ցել է իրե նից հե ռա-

նա լուց ամիս ներ կամ շա բաթ ներ ան ց: Սա կայն այն ժա մա նակ Ան նան 

չէր ասել, որ մեկ ու րիշ տղա մար դու հետ կապ ու նի, ըստ այդմ՝ ան հնա-

րին էր, որ նա այդ քան շուտ ամուս նա ցած լի ներ: Ինչ վե րա բե րում է Ան-

նայի՝ վեր ջին ան գամ Հա լեպ գա լուն և Թո մա սի հետ Պալ մի րա յում հրա-

շա լի ժա մա նակ ան ցկաց նե լուն, ապա այդ ժա մա նակ նա ոչինչ չի ասել 

ո՛չ ամուս նա ցած լի նե լու, ո՛չ էլ երե խա ու նե նա լու մա սին: Ի՞նչ իմաստ ու-

ներ նրա՝ մե նակ Հա լեպ գա լը: Ո՛չ, նա ամուս նա ցած չի եղել: Եթե կար մի 

ճշ մա րիտ բան, ապա դա Պալ մի րա յում նրանց միջև տե ղի ու նե ցածն էր: 

Չէ՛, ինչ -որ մի սխալ բան կար նրա որ դու տա րի քի հետ կապ ված: Ու սե րը 

թոթ վեց: Ոչինչ չէր կա րող անել: Նրան հա մա կում էին հո գե պա րար հի-

շո ղու թյուն նե րը: Շատ ժա մա նակ էր ան ցել: Այ դու հան դերձ, ասես երեկ 

էր այդ ամե նը տե ղի ու նե ցել: Ան նան չկա րո ղա ցավ փո խա րի նել Կա րո-

լի նին, բայց այն ժա մա նակ շատ լավ ըն կեր եղավ և օգ նեց, որ ին քը հաղ-

թա հա րի կս կի ծը: 

Նա կու զե նար ճա նա չել Ան նայի որ դուն՝ Լյուդ վի գին, ինչ պես որ 

նշված էր մահազդում: Որ քան տա րօ րի նակ է կյան քը. այդ տղան կա րող 

էր իր որ դին լի նել, եթե իր և Ան նայի մտե րմու թյու նը լավ վախ ճան ու նե-

նար, թեև Սա րան, ում ին քը եր բեք սի րա հար ված չի եղել, ան կաս կած իր 

կյան քի լա վա գույն ու ղե կիցն է:
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Մի քա նի օր ան ց Թո մասն ու Սա րան Հավ րում նավ նս տե ցին՝ Ալեք-

սանդ րիա գնա լու հա մար, որ տե ղից էլ գնաց քով ուղ ևոր վե լու էին Կա հի-

րե: Ու զում էին մինչև գար նան սկիզ բը մնալ այդ տեղ, իսկ հե տո գնալ Բեյ-

րութ և այն տեղ մնալ մինչև հու նիս: ԱԳՆ -ից Թո մա սը գաղտ նի հանձ նա-

րա րու թյուն ու ներ: Նա պետք է կապ հաս տա տեր Հա սան ալ-Բան նայի` 

«Մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան հիմ նա դիր առաջ նոր դի 

հետ: Եր կու կող մերն էլ հրա դա դա րի կա րիք ու նեին, իսկ բա ցի «պ րո ֆե-

սո րից»՝ ո՞ւմ կհա ջող վեր հաս նել դրան:

Կա հի րեում Սա րան շատ բա րե կամ ներ ու ներ և վա րում էր ու րույն 

կյանք: Ուշ երե կո յան նրանք հա վաք վում էին ընթ րե լու և մի մյանց պատ-

մում նո րու թյուն նե րը:

Ալ-Բան նան զուսպ և հա մեստ մարդ էր, ոչ ոքի չէր վս տա հում, եթե 

մու սուլ ման չէին: «Մու սուլ ման եղ բայր ներ» -ը գաղտ նի կազ մա կեր պու-

թյուն էր, որը, սա կայն, բո լո րի խո սակ ցու թյան առար կան էր: Ալ-Բան-

նան կազ մա կեր պու թյու նը հիմ նել էր ութ տա րի առաջ, և այն ար դեն ճյու-

ղա վոր վել էր ոչ միայն Եգիպ տո սում, այլև Սի րիայում, Պա ղես տի նում, 

Լի բա նա նում ու նույ նիսկ Իրա քում: 

Բրի տա նա կան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյու ններին հա ջող վեց 

կազ մա կեր պել այդ հան դի պու մը, որը տե ղի էր ու նե նա լու ալ -Ա հզար հա-

մալ սա րա նի շր ջա կայ քում գտն վող ինչ -որ վայ րում: Ալ-Բան նան թույլ 

չտ վեց, որ Թո մաս Հար դին գին որ ևէ մեկն ու ղեկ ցի: Հա վաս տիաց րեց, որ 

ինքն էլ մե նակ կլի նի, սա կայն հան դի պու մը պետք է կա յա նա իր տա-

րած քում: Եթե ինչ -որ բան չլի ներ պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն, 

ապա ինքն ան մի ջա պես հե ռա նա լու էր: Ոչ էլ նա խա պես հս տակ վայրն 

էին նշել: Ու լեմ նե րից82 մե կը Թո մաս Հար դին գին լա բի րին թոս նե րով տա-

նե լու էր մինչև պայ մա նա վոր ված կե տը, որը վեր ջին պա հին էր նշ վե լու:

Հի սուն վեց տա րե կա նում Թո մա սը, աշ խա տան քը լա վա գույնս կա-

տա րե լուց բա ցի, այլ հա վակ նու թյուն չու ներ, իսկ ազատ ժա մա նակ 

վայե լում էր կյան քը: Կա հի րեում հա ճախ էր այ ցե լում Եգիպ տա կան 

թան գա րան ու քա ղա քին հա րա կից հնա վայ րե րը: Անգ լիացի, ֆրան-

սիացի կամ եգիպ տա ցի հնա գետ նե րը նրան ճա նա չում էին ու վե րա բե-

րում որ պես իրեն ցից մե կին: Ի վեր ջո, իր այ ցե քար տի վրա նա դեռ պահ-

պա նում էր «Պ րո ֆե սոր-Օքս ֆոր դի հա մալ սա րան» ար տա հայ տու թյու նը 

և մաս նա գի տաց ված ամ սագ րե րի հա մար մի շարք հոդ ված ներ էր գրել 

Բաալ բե կի, Տյու րո սի ու Պալ մի րայի մա սին: Ինչ պես ինքն էր ասում, դա 

իր երկ րորդ «ես»-ն էր, որի շնոր հիվ առնչ վում էր իր այն մա սի հետ, որը 

չէր կա րո ղա ցել զար գաց նել: 

82 Հոգևոր դասի կրթված ներկայացուցիչ, ով նաև օրենսգետ է:
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Ալ-Բան նայի պես մար դու հետ հան դի պու մը նրա հա մար բուռն հե-

տաքրք րու թյուն էր ներ կա յաց նում. կի մա նար, թե ինչ է կա տար վում 

մու սուլ մա նա կան աշ խար հում, որ տեղ դեպ քե րը զար գա նում էին այլ 

ռիթ մով: Ինչ խոսք, այդ աշ խար հում էլ նույն ում ման էր, սա կայն շատ 

երևույթ ներ սկզ բուն քային տար բե րու թյուն նե րով էին ըն կալ վում Դա-

մաս կո սում, Բաղ դա դում, Կա հի րեում և Մե դի նա յում: 

Ավ տո մե քե նան նրա հետ ևից տուն եկավ ու նրան տա րավ Խան էլ-

Հա լի լի շու կայի թա ղա մաս՝ ալ -Ահզա րի մոտ: Երբ վա րոր դը նվա զեց րեց 

ավ տո մե քե նայի արա գու թյու նը, մի ու լեմ մո տե ցավ: Գլու խը թեթ ևա կի 

խո նար հեց` արա բե րեն քրթմն ջա լով «Սա լամ ալեյ քում»: Թո մա սը նրան 

պա տաս խա նեց նույն կերպ, և մտան մզ կիթ, որ տեղ կո շիկ նե րը հա նեց ու 

դրանք, կա պիչ նե րից բռ նած, վերց րեց՝ հետ ևե լով իր ու ղեկ ցոր դին: Ան-

ցան մզ կի թը, հե տո կտ րե ցին հետ ևի մեծ բա կը, մի եր կար մի ջանցք ու 

մտան մի մեծ սրահ, այն տե ղից էլ՝ հետ նա մա սի գրա սե նյա կը, որը բաց-

վում էր մի խնամ ված այ գու վրա: Մի փոք րիկ ճա ղա պատ դուռ բաց վում 

էր դե պի հաս միկ նե րով ծածկ ված նր բանց քը: Ու լե մը, առանց որ ևէ բան 

ասե լու, ան ցավ դռ նով, նր բանց քով քայ լեց դե պի ցած: Թո մասն էլ, որ 

հա գել էր կո շիկ նե րը, հետ ևում էր նրան: Հե տո եր կար սան դուղ քով բարձ-

րա ցան մի եր կա րա վուն, գոր գա պատ սե նյակ, որ տեղ գտն վում էր hա մե-

մա տա բար երի տա սարդ և ու շիմ հա յաց քով մի տղա մարդ: Ալ-Բան նան 

էր, ով, ի նշան մե ծա րան քի, թեթ ևո րեն ոտ քի կանգ նեց ու խո սեց հա րա վի 

շեշ տով, բայց գրա գետ արա բե րե նով. 

- Աստ ված ողոր մած է: Դուք պրո ֆե սոր Հար դինգն եք: Ես ու սու ցիչ ալ-

Բան նան եմ՝ մարդ կանց մտ քի որմ նա դի րը: Աստ ված յու րա քան չյու րիս 

իր տեղն է դնում ու մեզ այս երե կո բե րել է այս տեղ, որ պես զի հստա կեց-

նենք մեր դիր քո րո շու մը: Ես ներ կա յաց նում եմ «Մու սուլ ման եղ բայր ներ» 

-ի ն, այ սինքն՝ նրանց, ով քեր այդ կազ մա կեր պու թյան ան դամ են, ինչ պես 

նաև նրանց, ով քեր կազ մա կեր պու թյու նից դուրս են: Նրանք եղ բայր ներ 

չե՞ն… Մու սուլ ման ներ չե՞ն… Դուք ներ կա յաց նում եք Մեծ Բրի տա նիան: 

Աստ ված ողոր մած է, սա կայն ան գլիացի նե րը չպետք է սպա ռեն իրենց 

համ բե րու թյու նը, ոչ էլ՝ մե րը: Դուք խա ղում եք եր կու ճա կա տով: Ար քա 

Ֆու ա դը հի վանդ է, այս աշ խար հում տանջ վե լու հա մար նրան քիչ ժա-

մա նակ է մնա ցել: Ար քա յազն Ֆա րու կը չի կա րող Եգիպ տո սի լա վա գույն 

կա ռա վա րի չը լի նել, այ դու հան դերձ ձեզ ձեռն տու է խա մա ճի կային կա-

ռա վա րու թյու նը, իսկ Եգիպ տո սի ժո ղովր դին` ո՛չ: Մենք կսա տա րենք այն 

շար ժում նե րին, որոնք կփոր ձեն տա պա լել ար քա յազն Ֆա րու կին: Մենք 

ցան կա նում ենք ու նե նալ իս լա մա կան հան րա պե տու թյուն: Դուք` եվ րո-



534–      –

պա ցի ներդ, խո սում եք ազա տու թյու նից, ժո ղովր դա վա րու թյու նից և խա-

ղա ղու թյու նից: Մենք` արաբ ներս, խո սում ենք ազա տու թյու նից, Աստ-

ծուց և ար դա րու թյու նից: «Մու սուլ ման եղ բայր ներ» շար ժու մը հիմն ված է 

Ղու րա նի վրա, սա կայն պա հան ջում է սո ցիալա կան ար դա րու թյուն և ոչ 

թե բա րե գոր ծու թյուն, պա հան ջում է ոչ թե եվ րո պա ցի նե րի ըն կա լած, այլ 

Մար գա րեի ցույց տված ազա տու թյու նը: Ինչ վե րա բե րում է խա ղա ղու-

թյա նը, ապա դա միշտ էլ եր կուս տեք քն նարկ վող խն դիր է: Դուք այս տեղ 

ու նեք ձեր զո րա նոց ներն ու թն դա նոթ նե րը: Մի՞ թե դրանք չեն վկա յում 

ձեր մտադ րու թյուն նե րի մա սին: Մեզ՝ եր կու կող մե րիս էլ ան հրա ժեշտ 

է լի նել ող ջա խոհ: Գու ցե և մեզ կոր ծա նի մեր իսկ ձեռք բե րու մը` հա ջո-

ղու թյու նը: Եր բեք չէի պատ կե րաց նի, որ մեր շար ժու մը կտա րած վի շատ 

արագ, ինչ պես կրա կը չոր խո տի վրա: Այն պես որ՝ ասա ցե՛ք, թե ինչ պես 

կա րող ենք հա մա ձայ նու թյան գալ ու դա կու սում նա սի րենք: 

Թո մաս Հար դինգն այն մարդ կան ցից չէր, ում դյու րին էր զար մաց-

նե լը: Այ դու հան դերձ, ալ-Բան նային դա հա ջող վել էր: Թո մա սի դի մաց 

կանգ նած էր կիրթ, խե լա ցի մի մարդ, ով քաջ գի տեր և՛ իր յու րային նե-

րին, և՛ իր հնա րա վոր հա կա ռա կորդ նե րին: Թո մա սը նրա հետ խո սեց ար-

ժա նա պատ վո րեն, հնա րա վո րինս հս տակ և առանց խար դա խու թյան:

- Աստ ված գթա ռատ է, ու սու ցի՛չ ալ-Բան նա: Եր կուսս էլ մարդ կային 

մտ քի որմ նա դիր ներ ենք: Ցան կա նում ենք կա ռու ցել մի ապա գա, որն ի 

վի ճա կի չենք պատ կե րաց նել, ու դժ վար է իմա նալ, թե որ տե ղից ենք սկ սե-

լու: Ես ան գլիացի եմ, իրոք այդ պես է: Սա կայն կյան քիս մեծ մասն ապ-

րել եմ արաբ նե րի շր ջա նում: Նրանց շար քե րում ու նեմ լավ բա րե կամ ներ 

ու թերևս ոչ մի թշ նա մի: Կա րո ղա նում եմ ձեր լեզ վով ազատ ար տա հայտ-

վել, լավ գի տեմ Ղու րա նը, ինձ հա մար լավ է այս տեղ՝ թե՛ Կա հի րեում, թե՛ 

Բեյ րու թում: Ձեր կազ մա կեր պու թյունն ու ղեն շե լու է ում մայի ապա գան: 

Դուք թե լե րը շար ժում եք Պա ղես տի նում: Մի՛ սա տա րեք մուֆ տի ալ-Հու-

սեյնին: Նա ձեր հա մա խո հը չէ: Նա միայն առ ճա կատ ման կողմ նա կից 

է և ցան կա նում է այն պի սի բա րեն պաստ մի ջա վայր, որ պես զի հաս նի իր 

նպա տակ նե րին: Ասեմ Ձեզ, որ ես նրա տե սա կետ նե րին հա մա կար ծիք 

չեմ: Եվ որ քան ինձ հայտ նի է, գա ղա փա րա կան տե սան կյու նից նա շատ 

քիչ ընդ հա նուր բան ու նի Ձեր հա մա խոհ նե րի հետ: Դուք ար դա րա միտ 

մարդ եք և Ձեր նպա տակ նե րի իրա գործ մա նը գնում եք ար մա տա կան 

մի ջոց նե րով: Ալ-Հու սեյնին բո լո րո վին անար դար մարդ է: Նա ու զում է 

հրեանե րի ու մեր նկատ մամբ բռ նու թյուն կի րա ռել: Նա չի կա րո ղա նա 

հաս նել իր ու զա ծին: Մի՛ օգ նեք նրան Ջաֆ ֆա յում ու Երու սա ղե մում 

շու տով կազ մա կերպ վե լիք խժդ ժու թյուն նե րում: Ինչ վե րա բե րում է Մեծ 
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Սի րիա ստեղ ծե լու կողմ նա կից արաբ նե րին, ապա Դուք լավ գի տեք, որ 

նրանք Ձեզ հետ առնչություն չու նեն: Դուք ողջ ում մայի հա մար ձգ տում 

եք ար դա րու թյան: Դա մաս կո սի առաջ նորդ նե րը սի րիացի ազ գայ նա-

մոլ ներ են, ով քեր ում ման մեկ նա բա նում են՝ ըստ իրենց շա հի: Ու սու ցի՛չ 

ալ-Բան նա, արաբ նե րը հա վակ նում են ան կախ Լի բա նան ու նե նա լուն: 

Ճշ մա րիտ է, Լի բա նա նը կդառ նա այն դու ռը, որով կներ թա փան ցեն եվ-

րո պա կան գա ղա փար նե րը, սա կայն այդ նույն դու ռը կծա ռայի որ պես 

ելք, որով դե պի Եվ րո պա կուղղ վեն արա բա կան աշ խար հի գա ղա փար-

նե րը: Դա կվ կայի այն մա սին, որ արաբ նե րը բաց ժո ղո վուրդ են ու պատ-

րաստ մշա կու թային փո խա նակ ման: Լի բա նա նում դա րեր ի վեր խա ղաղ 

գո յակ ցում են արաբ ներ, քրիս տո նյա ներ, մու սուլ ման ներ, և գո յու թյուն 

ու նի փո խա դարձ մեծ հար գանք: Խնդ րում եմ, որ Դուք դա ի նկա տի ու-

նե նաք: Հա կա ռակ դեպ քում դա աղե տի կհան գեց նի: Ու սու ցի՛չ, Դուք լավ 

գի տեք, որ «Մու սուլ ման եղ բայր ներ»-ն ու նեն քրիս տո նյա եղ բայր ներ: 

Գի տենք, որ ինչ վե րա բե րում է սուն նի նե րին, այդ փո խա դարձ ըմբռ նու-

մը միշտ եղել է, իսկ շիանե րի դեպ քում նրանց առաջ նորդ ներն արաբ ներ 

չեն, այլ պար սիկ ներ, ով քեր խո սում են պարս կե րեն` ֆար սի, այլ ոչ թե 

արա բե րեն: Մեզ հա մար հեշտ չէ, բայց թո՛ւյլ տվեք ասել՝ ոչ էլ ձեզ հա-

մար: Մենք զի նա դա դա րը կպահ պա նենք առն վազն այն քան ժա մա նակ, 

մինչև դուք այն կխախ տեք: Մենք ձեր թշ նա մի նե րը չենք, ոչ էլ դեմ ենք 

իս լա մին: Ժա մա նա կը ցույց կտա, թե ով քեր են իս կա կան թշ նա մի նե րը: 

Մենք` բրի տա նա ցի ներս, չենք պատ րաստ վում ընդ միշտ մնալ այս տեղ: 

Կգա մի օր, երբ մենք կվե րա դառ նանք Անգ լիա: Մինչ այդ պետք է խա-

ղաղ գո յակ ցենք: Դրա ապա ցույցն այս հան դի պումն է` շա տե րի հա մար 

ան հա վա տա լի: Դուք դա կժխ տեք ձեր իսկ խորհր դի առջև, ես էլ հրա-

պա րա կավ որ ևէ հայ տա րա րու թյուն չեմ անի: Սա կայն լսե՛ք, ու սու ցի՛չ 

ալ-Բան նա: Եր կուսս էլ մարդ արա րած ներ ենք, դա վա նում ենք այն պի սի 

կրոն նե րի, որոնք ու նեն ընդ հա նուր մար գա րե ներ, լի նե լով նույն ժա մա-

նա կի ծնունդ՝ ես ամեն դեպ քում խո րը հե տաքրք րու թյամբ ու մե ծա գույն 

հար գան քով եմ լց ված իս լա մի ու այն դա վա նող նե րի հան դեպ: Արա բե-

րե նը, իմ կար ծի քով, հրա շա լի լե զու է, որը, ավելի քան թերևս մեկ այլ լե-

զու, օժտ ված է մարդ կային զգաց մունք ներն առավել լավ ար տա հայ տե-

լու ու նա կու թյամբ: Ի վեր ջո, ինձ հա մար մեծ պա տիվ եմ հա մա րում Ձեզ 

հետ մեր դիր քո րո շում նե րը հս տա կեց նե լը: Եթե երբ ևէ ու զե նաք ինձ հետ 

կա պի մեջ մտ նել, ահա վա սիկ թող նում եմ իմ այ ցե քար տը, որի վրա կան 

Լոն դո նի, Բեյ րու թի և Կա հի րեի իմ հե ռա խո սա հա մար նե րը:

Ալ-Բան նան կր կին ոտ քի կանգ նեց՝ իր հյու րին հրա ժեշտ տա լու հա-

մար:
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- Գի տեք, պա րո՛ն Հար դինգ: Եթե բո լոր ան գլիացի նե րը Ձեզ նման լի-

նեին, ոչ մի կոնֆ լիկտ տե ղի չէր ու նե նա: Աստ ված Ձեզ հետ, ու եթե Նա 

կա մե նա, գու ցե մի օր կր կին իրար տես նենք:

Մի մյանց ձեռք սեղ մե ցին: Հե տո` դուրս գա լիս, ու լե մը նրան ու ղեկ ցեց 

նույն ճա նա պար հով ու հրա ժեշտ տվեց՝ գլու խը թեթ ևա կի խո նար հե լով ու 

առանց մի բառ ար տա սա նե լու: 

Թո մա սը տե ղա վոր վեց իրեն սպա սող ավ տո մե քե նա յում, որն առանց 

հա մա րա նի շի էր, որ պես զի թաքց վեր բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյան 

հետ որ ևէ առն չու թյուն ու նե նա լը: Կա հի րեում ամե նաող ջա միտ բանն 

առա վե լա գույն զսպ վա ծու թյունն էր: 

Ավ տո մե քե նա յում կր կին սկ սեց կար դալ տաս ներ կու օր վա վա ղե-

մու թյան «Հե րալդ Տրի բյուն» -ի էջե րը, որ տեղ դեռ ինչ -որ նո րու թյուն ներ 

կային: Երկն քում ու րուր ներն ան խոնջ թռ չում էին՝ հս կե լով մեծ գե տի 

ափե րը: 

 



537–      –

49. ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱՆ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԸ

 ՓԵՏՐ ՎԱՐ - ՄԱՅԻՍ, 1936թ.

 

Բրի տա նա կան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյունների տե ղե կատ վու-

թյան հա մա ձայն` Ջաֆ ֆա յում տե ղի էին ու նե ցել լուրջ ընդ վզում ներ: 

Նա վը, որ Թո մա սին ու Սա րային Ալեք սանդ րիայից տա նում էր Բեյ-

րութ, մի փոքր դա դար էր առ նում Ջաֆ ֆա յում: Նրանց թույլ չտ վե ցին 

նա վից իջ նել, քա նի որ Երու սա ղե մի մուֆ տի ալ-Հու սեյնին արաբ նե րին 

հրահրել էր հրեանե րի դեմ, և այդ տեղ խժդ ժու թյուն ներ էին ծա վալ վում: 

Ալ-Հու սեյնի գոր ծե լա կեր պը համ բե րու թյու նից հա նել էր Մեծ Բրի տա-

նիայի Բարձ րա գույն կո մի սա րին, ով մուֆ տիին փնտ րե լու և ձեր բա կա-

լե լու հրա ման էր ստո րագ րել: Նա մե ղադր վում էր ոչ միայն Ջաֆ ֆա յում, 

այլև Պա ղես տի նի գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րում տե ղի ու նե ցող հա սա-

րա կա կան լուրջ ան կար գու թյուն նե րի հա մար: Ամե նու րեք պաս տառ ներ 

էին հայտն վել հրեանե րի ու ան գլիացի նե րի ներ գաղ թի դեմ` նրանց մե-

ղադրե լով ամեն հար ցում հան ցա կից լի նե լու հա մար, ըստ այդմ` ակ նար-

կե լով լորդ Բալ ֆու րին ու մյուս նե րին:

Ալ-Հու սեյնին հա ջող վում էր թշ նա մա կան մթ նո լորտ ստեղ ծել հրեանե-

րի դեմ, ով քեր ավան դա բար խա ղաղ գո յակ ցել էին արաբ նե րի հետ: Հենց 

Լի բա նա նում` բաց և հյու րըն կալ այդ երկ րում, հրեանե րի դեմ նկատ վում 

էր ճն շող լար վա ծու թյուն: Սուն նի նե րը Բեյ րու թում ժխ տում էին, որ այդ-

պի սի բան կա րող է լի նել, իսկ քրիս տո նյա արաբ նե րը, մա նա վանդ` մա-

րոն նե րը, ան գամ հայ տա րա րու թյամբ հան դես եկան` հօգուտ Լի բա նա-

նի հրեանե րի. հա մայնք, որը պատ մա կա նո րեն էր գո յու թյուն ու նե ցել և 

վեր ջին տա րի նե րին առա վել ստ վա րա ցել էր:

Ապ րի լի վեր ջե րին Թո մասն ու Սա րան նա վով Բեյ րութ հա սան: 

Նրանց սպա սում էր ավ տո մե քե նան, թեև Էդու արդն ու Էթե լը գտն վում 

էին Բիբ լո սում: Դա Թո մա սին տխուր հի շո ղու թյուն նե րի գիր կը նետեց, 

քա նի որ Բիբ լոսն առանձ նա հա տուկ վայր էր իր հա մար: Չէր ու զում վե-

րա դառ նալ այն տեղ. իր նախ կին տան ավե րակ նե րը տես նե լը ցա վա գին 

էր ըն դու նում: Նոր տուն կա ռու ցե լու հա մար ոչ ոք չէր քան դել հր դե հից 

հե տո մնա ցած պա տե րը: 

Այ դու հան դերձ, Թո մա սը սի րում էր Բեյ րութ վե րա դառ նալ: Սա րան 

լավ գի տեր, թե իր ամու սինն ինչ հե ղի նա կու թյուն է վայե լում այդ քա ղա-

քում: Նա հա սա րա կա կան մի գոր ծիչ էր` մեկն այն ան ձան ցից, որոնց 

հա ջող վել էր հաս նել Լի բա նա նի ան կա խու թյա նը, չնա յած ու ներ սուն նի 
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շատ բա րե կամ ներ, ով քեր ճնշ ման էին են թարկ վում Դա մաս կո սի իրենց 

իսկ հայ րե նա կից նե րի` արաբ նե րի կող մից:

Թո մաս Հար դինգն ինքն իրեն չէր խա բում: Նրանց հա մար ինքն 

«անգ լիացին» էր, ու միշտ էլ այդ պես էր լի նե լու: Դա ու ներ իր առա վե-

լու թյու նը` մեծ հար գանք նրա նկատ մամբ: Քչե րը կհա մար ձակ վեին հա-

կա ռակ վել «անգ լիացուն», սա կայն այդ հան գա ման քը խան գա րում էր, 

որ արաբ նե րի շր ջա նում իս կա կան ըն կեր ներ ու նե նար: Այդ տեղ` Բեյ րու-

թում, նրա լա վա գույն ըն կե րը, ինչ պես նախ կի նում, Այուբ Թա բիթն էր, 

թեև ու ներ նաև կա յուն ըն կեր նե րի մի խումբ, ով քեր նրան բարձր էին 

գնա հա տում և հա նուն իր պես ան գլիացու` պատ րաստ էին ամեն ին չի: 

Այն օրը, երբ կար դաց Ֆու ադ թա գա վո րի վախ ճան ման և նրա որ դու` 

Ֆա րուկ I-ի գահ բարձ րա նա լու մա սին լու րը, հի շեց ալ-Բան նայի դա ռը 

խոս քե րը: Արաբ նե րը եվ րո պա ցի նե րի` մա նա վանդ Մեծ Բրի տա նիայի և 

Ֆրան սիայի հան դեպ սկ սել էին փո խել իրենց վե րա բեր մուն քը և կորց-

րել էին հար գան քը: Արաբ նե րը հաս կա նում էին, որ ժա մա նակն իրենց 

օգ տին է գոր ծում: Արաբ, մա նա վանդ մու սուլ ման գա ղա փա րա խոս նե րի 

տե սա կետ նե րը տա րա ծաշր ջա նում ակն հայ տո րեն փո խում էին իրադ-

րու թյու նը: Քա ռորդ դար առաջ ամեն բան շատ տար բեր էր: Թո մա սը հի-

շում էր իր անե րոջ` Չարլզ Վեյ լե րի ասած նե րը, ով զայ րա ցել էր Մեր ձա-

վոր Ար ևել քում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րից: 

Իմ պե րիալիզ մը գնա լով իր տե ղը զի ջում էր որո շա կի պրագ մա տիզ մի, 

կա մաց-կա մաց սկ սում էին խո սել մար դու իրա վունք նե րի մա սին: Արաբ-

ներն այլևս ո՛չ ման դատ էին ըն դու նե լու, ո՛չ էլ` խնա մա կալ նե րի, որոնք 

ամեն դեպ քում ան ցո ղիկ էին, ժա մա նա կա վոր: Դեռ որ քա՞ն ժա մա նակ 

ֆրան սիացի նե րը կդի մա նային Լի բա նա նում կամ Սի րիայում, իսկ բրի-

տա նա ցի նե րը` Պա ղես տի նում և Մի ջա գետ քում: Թո մա սը կան խա տե-

սում էր, որ նրանց ներ կա յու թյան հա մար կարճ ժա մա նակ է մնա ցել: 

Ան գամ օս ման նե րը, մու սուլ ման լի նե լով հան դերձ, ստիպ ված հանձնվել 

էին: Ի վեր ջո, նույնն էր վի ճակ ված նաև ֆրան սիացի նե րին ու ան գլիացի-

նե րին. նրանք վեր ջում նույն պես սր բիչ կնե տեն:

Եր կու օր ան ց Էթելն ու Էդու ար դը վե րա դար ձան Բիբ լոս կա տա րած 

իրենց շր ջա գա յու թյու նից: Ող ջու նե լուց հե տո Էդո ւարդն ասաց, որ իրեն 

հրա վի րել են Բեռ լին` մաս նակ ցե լու հո գե կան հի վան դու թյուն նե րին վե-

րա բե րող հա մա ժո ղո վին, և ին քը մտա դիր է գնալ: Էթե լը ոչ մի մեկ նա-

բա նու թյուն չա րեց, բայց նկա տե լի էր նրա նյար դային վի ճա կը: Թերևս 

պետք է քն նար կեին այդ ուղ ևո րու թյան նպա տա կա հար մա րու թյու նը, 

սա կայն Էդո ւար դը կար ծիք հայտ նե լուց ձեռն պահ մնաց:
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Եթե կար ծիք հայտ նող մե կը կար, ապա նա բժիշկ Թա բիթն էր: Այդ 

մար դը եր բեք լե զուն ատամ նե րի տակ չէր պա հում և Էդու ար դին ասաց, 

որ ներ կա դրու թյամբ Բեռ լի նը բո լո րո վին հար մար վայր չէ հո գե բու-

ժու թյան հա մա ժո ղո վի հա մար: Էդու ար դը հա կա դար ձեց, որ հենց այդ 

պատ ճա ռով է ինքն ու զում այն տեղ լի նել, որ պես զի նրանց երե սին ասի, 

թե ով քեր են այդ բժիշկ նե րը, որ Հի պոկ րա տի եր դում են տվել, սա կայն 

իրենց մարդ կային ու մաս նա գի տա կան ար ժա նա պատ վու թյու նից վեր 

էին դա սում նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան տե սա կետ նե րը: Վի ճա-

բա նու թյունն ավարտ վեց, սա կայն Բեռ լին գնալ-չգ նա լու հար ցը մնաց 

առ կախ: Դժ վա րու թյունն այն էր, որ հայտ նի չէր, թե նա ցիստ ներն ինչ-

պես են վար վում նրանց հետ, ով քեր չեն կի սում իրենց գա ղա փար նե-

րը: Այ նու ա մե նայ նիվ, մայի սի սկզբ նե րին Էդու ար դը Ստամ բուլ գնա ցող 

նավ նս տեց, որ տե ղից էլ Ար ևե լյան ճե պըն թա ցով մեկ նե լու էր Վիեն նա: 

Ավստրիայի մայ րա քա ղա քի ու Բեռ լի նի միջև էլ օրա կան եր կու գնացք 

էր աշ խա տում:

Էթելն ու Ջո նը նրան ու ղեկ ցե ցին մինչև նա վա հան գիստ: Էթե լը գի-

տեր, որ Էդու ար դը փոր ձում է գտ նել Մաքս Շտեյն բեր գի հետ քը, ինչն 

ամեն ևին հեշտ չէր լի նե լու առ կա իրա վի ճա կում: Այդ հար ցը չէին քն նար-

կել Էթե լի հոր հետ` խն դիր նե րից խու սա փե լու նպա տա կով. նա դեմ էր 

լի նե լու: 

Էդուարդ Բո ղո սյա նը եր կու նպա տակ ու ներ. նախ` մի բան անել հա-

նուն այն մար դու, ում հա զիվ էր ճա նա չում, բայց ով իր բա րու թյամբ ու 

նր բազ գա ցու թյամբ գրա վել էր իր և Էթե լի սր տե րը: Սա կայն ամե նա-

կարևորն այն էր, որ ինքն իրեն ապա ցու ցեր, որ առանց որ ևէ մե կի օգ-

նու թյա նը դի մե լու` կա րող է մտ նել իսկ և իսկ գայ լի որ ջը` հաղ թա հա րե լով 

դեռ մա նուկ հա սա կից իր հո գին կե ղե քող վա խը:

Այդ ժա մա նա կից ի վեր նրան հա ճախ էին տան ջում սար սա փե լի 

մղձա վանջ նե րը, որոն ցում իրեն շա րու նակ հե տապն դում էին զին վո րա-

կան հա մազ գեստ հա գած մար դիկ. թուր քերն ու գեր մա նա ցի ներն էին, 

ով քեր հս կում էին տե ղա հան ված նե րի այն ճամ բա րը, որ տեղ գտն վում 

էին իր մայ րը, եր կու քույ րերն ու ին քը: Հի շում էր այն եր կար ամիս նե րը, 

երբ ոչինչ չգի տեին իրենց հոր մա սին, երբ գրե թե ու տե լու ոչինչ չէին տա-

լիս, երբ ժա մա նակ առ ժա մա նակ մտ նում էին հս կիչ նե րը, ընտ րում որ ևէ 

երի տա սարդ աղջ կա ու հետ նե րը տա նում, իսկ աղ ջիկն ու նրա ազ գա-

կան նե րը հու սա հատ գո ռում էին ու հեծկլ տում: Շատ ան գամ այդ աղ ջիկ-

նե րից այլևս ոչ մի լուր չէին ու նե նում: Հի շում էր, թե ինչ պես էր իր մայ րը 

վա խից քա րա նում, երբ մտա ծում էր, որ նույն բանն իր տաս ներ կու և 
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տասն չոր սա մյա դուստ րե րին կա րող է պա տա հել: Դա մի սար սա փե լի 

վախ էր, որը բո լո րին հա մա կեց: Մի օր էլ եկան եր կու հս կիչ ներ, մո տե-

ցան իրենց ու առանց այլ ևայ լու թյան տա րան իր եր կու քույ րե րին: Մայ-

րը փոր ձեց նրանց պաշտ պա նել, սա կայն նրան վայ րե նա բար հրե ցին, 

ու նա բե րանք սի վայր ըն կավ ցե խի մեջ: Այդ ժա մա նակ ին քը նետ վեց 

նրանց հետ ևից, բայց ոչինչ չէր կա րող անել կրկ նա կի քա շով ու տա րի-

քով իրե նից մեծ եր կու տղա մար դու դեմ: Մնաց մոր մոտ, ով ասես կորց րել 

էր գի տակ ցու թյու նը, չէր կա րո ղա նում տե ղից շարժ վել: Հս կիչ նե րը քարշ 

էին տա լիս իր քույ րե րին, իսկ մո տե ցող երկ րորդ խում բը մատ նա ցույց 

էր անում իրենց ու քրք ջում: Փոր ձեց ուշ քի բե րել մո րը. եր կար տանջ վե-

լուց հե տո, ի վեր ջո, հա ջող վեց: Մայ րը, որ կորց րել էր զգա յու նա կու թյու-

նը, մնաց լուռ՝ ցե խի վրա կծկ ված, առանց լաց լի նե լու, առանց ար ձա-

գան քե լու: Ին քը սար սա փա հար նս տեց մոր կող քին, չգի տեր՝ ինչ անի ու 

չէր ցան կա նում մտա ծել, թե ուր էին տա րել իր քույ րե րին, և նրանց հետ 

ինչ տե ղի ու նե ցած կլի ներ: Ին քը խո սում էր մոր հետ, ու զում էր լսել նրա 

ձայ նը, ու զում էր իմա նալ, թե ինչ է մտա ծում: Շատ ցուրտ էր, ու սկ սեց 

անձրև տե ղալ: Փշա լա րե րով ցան կա պատ ված տա րած քում պատս պար-

վե լու տեղ չկար: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ին քը լի զում էր շուր թե րը՝ մի 

քիչ մա քուր ջուր խմե լու հա մար:

Դժոխ քը, սա կայն, չէր ավարտ վել: Հա ջորդ օրը մայ րը նույն՝ ան շարժ 

վի ճա կում էր, երբ եկավ, եթե կա րե լի է այդ պես ան վա նել, ու տե լիք բե րող 

սայ լը: Հս կիչ նե րից մե կը բա ցեց ցան կա պա տի դու ռը, իսկ մյու սը ցե խի 

վրա շուռ տվեց երեք հա րյու րից չորս հա րյուր կա նանց ու երե խա նե րի 

հա մար նա խա տես ված են թադ րյալ սնուն դը: Մի քա նի սը մո տե ցան և 

ինչ-որ բան վերց րին: Այդ ժա մա նակ հս կիչն իրեն տե սավ: Կր կին բա-

ցեց ցան կա պա տի դու ռը ու իր կաշ վե մեծ կո շիկ նե րով քայ լեց թանձր ցե-

խի վրայով: Ին քը չէր հա մար ձակ վում աչ քե րը բարձ րաց նել, հու սա հատ 

փոր ձում էր այն պես անել, որ նա իրեն չն կա տի ու չնայի իր աչ քե րին: 

Զգաց, որ իր թևե րից քա շում, բարձ րաց նում էին վերև: Այն քան վա խե-

ցած էր, որ չէր կա րո ղա նում շարժ վել: Հս կիչն իրեն ցե խի մի ջով քարշ 

տվեց դե պի ցան կա պա տը, հե տո իր դաս տակ նե րը կա պեց սայ լին: Մայ-

րը նույն ան շարժ դիր քով, ինչ պես կծկ վել էր նա խորդ երե կո յան, մնաց 

հեռ վում: Ին քը փոր ձեց ճչալ, սա կայն ի վի ճա կի չէր ան գամ մի ձայն հա-

նել: Հե տո հս կի չը խթա նեց ջո րուն, ու սայ լը սկ սեց ըն թա նալ: Հա սա կով 

մեկ ինքն ըն կավ գետ նին: Հս կի չը բարձ րա ցավ սայ լին ու ծխա խոտ վա-

ռեց, այ նու հետև սկ սեց քթի տակ եր գել մի հին երգ, որն Էդո ւար դը լսել 

էր հա ցա հա տիկ քա ղե լու հա մար դաշտ գնա ցող կամ այն տե ղից վե րա-
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դար ձող գյու ղա ցի նե րից: Ին քը գետ նից վեր կա ցավ, երբ ջո րին մի պահ 

կանգ նեց: Ձեռ քերն այր վում էին, թեև ցուրտ էր, իսկ պա րա նից դաս տակ-

նե րին խո րը վեր քեր էին բաց վել, և արյուն էր հո սում: 

Հս կիչն իր գոր ծին էր. նրան միայն հե տաքրք րում էր մի ծռ ված եր-

կաթ, որը խան գա րում էր անի վի պտտ վե լուն: Տղան ասես գո յու թյուն չու-

ներ: Հե տո աք սո րյալ նե րի ճամ բա րը մնաց հետ ևում, ու սկ սեց թեթև ձյուն 

մա ղել: Ճա նա պար հին հան դի պե ցին կա նանց մի եր կար շար քի. նրանց 

նույն պես տե ղա փո խում էին իրենց ճամ բա րը: Քայ լում էին հնա զանդ՝ 

առանց խո սե լու, մի կին գնում էր՝ երե խային գր կած: Ոչ էլ հս կիչ ներն 

էին մի բան ասում: Հե տո ան հայ տա ցան. նրանց հետ ևից ձյու նա հողմ էր 

բարձ րա ցել: 

Երբ այլևս չկա րո ղա ցավ քայ լել, հեն վեց սայ լի հետ նա մա սին: Տղա-

մար դը շուռ տվեց գլու խը ու նայեց իրեն, բայց ոչինչ չա սաց: Սայ լը թեք-

վեց դե պի աջ, ու առաջ գնա ցին մի արա հե տով, որը բարձ րա նում էր 

սո ճի նե րի ան տա ռի մի ջով: Վեր ջա պես հա սան մի ավեր ված տան մոտ: 

Տղա մարդն իրեն տա րավ հար դա նոց ու թո ղեց այն տեղ փռ ված: Հե տո 

մի քիչ ու տե լիք բե րեց, սա կայն ին քը չկա րո ղա ցավ ու տել, թեև սաս տիկ 

քաղ ցած էր: Այդ տեղ էլ քնեց ու հա ջորդ օրը լսեց տա նը մո տե ցող ձիերի 

դո փյուն ներ: Միայն մտա ծում էր մոր ու քույ րե րի մա սին: Հս կի չը մտավ 

հար դա նոց ու իրեն ստի պեց, որ ոտ քի կանգ նի: Նա ինչ -որ բան ասաց 

դռան մոտ կանգ նած մեկ այլ տղա մար դու: Իրեն քարշ տա լով՝ տա րան: 

Էդու արդն ավե լի շատ հյուծ ված էր, քան վա խե ցած:

Իրեն դրե ցին ձիու վրա: Ան ծա նոթ տղա մար դը նույն պես նս տեց այդ 

ձիու վրա՝ իրեն պա հե լով առջ ևում: Էդո ւար դի գլու խը պտտ վում էր, ու 

իրեն թվում էր, թե ցան կա ցած պա հի կա րող է ձիուց ընկ նել: Մի եր կու 

ժամ հե տո հա սան մի մեծ տան մոտ: Հաս տա փոր մի մարդ` ձեռ քե րի 

մատ նե րին մա տա նի ներ, դուրս եկավ տնից ու ինչ -որ բան քրթմն ջաց:

Հի շեց, որ իրեն այդ տուն տա րան բա կի մի ջով: Մի կին սկ սեց զբաղ-

վել իրե նով և ու ղեկ ցեց լո գա րան, լվաց վաց րեց ու չոր և մա քուր հա գուստ 

տվեց: Ստի պեց նաև, որ տաք կաթ խմի և մի ափ սե ապուր ու տի: Կա-

թը կուլ տա լիս ահա վոր քաղց էր զգում: Լավ չէր հաս կա նում, թե ինչ է 

կա տար վում: Այ նու հետև կի նը թույլ տվեց, որ մեկն վի բար ձիկ նե րի վրա 

և վեր մա կով ծածկ վի: Այդ պես իրեն մի քա նի օր պա հե ցին: Սնուն դը և 

տաք տե ղում մնա լը որոշ չա փով վե րա կանգ նե ցին ու ժե րը: 

Եվ ահա կր կին եկավ նույն կի նը, բռ նեց իր ձեռքն ու տա րավ կի-

սա մութ մի սե նյակ: Ներս մտ նե լուն պես նա սկ սեց իրեն մեր կաց նել: 

Էդուար դը՝ կար ծե լով, որ իրեն նոր հա գուստ է տա լիս, չդի մադ րեց: Կինն 
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իրեն ասաց, որ մտ նի ան կո ղին: Էդո ւարդն այդ պես էլ արեց: Այդ ժա-

մա նակ տե սավ, որ սե նյակ է մտ նում այն հաս տա փոր` մատ նե րին մա-

տա նի ներ շա րած մար դը: Ինքն ինչ -որ բան կռա հեց և ու զեց մահ ճա կա-

լից ցած թռ չել: Տղա մար դը մո տե ցավ ու ժպ տաց՝ ցու ցադ րե լով ոս կե զօծ 

ատամ նե րը: Հան կարծ, առանց մի խոսք ասե լու, իրեն այն պի սի ու ժեղ 

ապ տակ տվեց, որ տա պա լեց մահ ճա կա լին: Այ նու հետև տե սավ, թե ինչ-

պես է այդ մար դը, իր վրա նայե լով, արագ մեր կա նում: 

Մի քա նի օր շա րու նակ հաս տա փորն իրեն բռ նա բա րեց ու ստի պեց, 

որ սե ռա կան բնույ թի տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րի: Էդո ւարդն 

ու զում էր ինք նաս պան լի նել, կյան քից ձեռք քա շել, սա կայն հե տո գա լիս 

էր այդ կի նը, լո ղաց նում իրեն ու ան կախ իր սրտ խառ նո ցից` ստի պում, 

որ կուլ տա կաթն ու ապու րը: Հե տո կուչ եկած մնում էր սե նյա կի մի ան-

կյու նում՝ չկա րո ղա նա լով ոչ մի բա նի մա սին մտա ծել, նույ նիսկ՝ լաց լի-

նել:

Մի քա նի շա բաթ ան ց բե րե ցին մի ու րիշ երե խայի: Կից սե նյա-

կից Էդու ար դը լսում էր նրա լա ցի ձայ նը: Գի տեր, որ այդ տղա մար դը 

նրա հետ էլ նույն բանն էր անում, ինչ` իր հետ: Մի առա վոտ կի նը դու-

ռը բաց թո ղեց: Ներ քին ինչ -որ բան իրեն հու շեց, որ վեր կե նա. վա զեց 

մինչև դուռն ու դուրս եկավ բակ, որ տեղ հաս տա փո րը գոր ծով էր ըն կել 

և թի կուն քով էր կանգ նած: Ոտ քե րի ծայ րե րի վրա ան ցավ բա կը, հա սավ 

դար պա սին ու դուրս գա լով հայտն վեց ճա նա պար հին: Մո տեր քում շատ 

ծա ռեր կային, ու ին քը վա զեց դրանց կող մը: Հա մոզ ված էր, որ եթե իրեն 

գտ նեն, ապա կս պա նեն: Վա զեց զա ռի վայ րով, եր բեմն սայ թա քե լով ու 

քերծ վածք ներ ստա նա լով էր իջ նում քար քա րոտ կիր ճով: Վեր ջա պես 

գտավ մի ճա նա պարհ, որ տե ղով շարժ վեց այն քան, մինչև որ հա սավ 

ավե լի լայն մի ճա նա պար հի: Ոչ ոքի չտե սավ ու շա րու նա կեց քայ լել, թեև 

բազ մա թիվ բռ նա բա րու թյուն նե րի հետ ևան քով կոն քե րի շր ջա նում սուր 

ցա վեր ու ներ: Իր ման կու թյու նը մնա ցել էր այն տեղ` վեր ևում: Սար սա-

փե լի ու մութ ինչ -որ բան էր մխրճ վել ու ղե ղում: Ան հուն ատե լու թյամբ և 

ահա վոր սար սա փի զգա ցու մով էր լց վել այն հաս տա փոր ու մատ նե րին 

մա տա նի ներ կրող մար դու և իրեն ճամ բա րից հա նած հս կի չի հան դեպ: 

Հու սա հատ վա զում էր: Հա սավ մի տան մոտ, սա կայն վա խե նում էր, որ 

այդ տեղ ևս կրկն վեր նույն բա նը: Ինչ -որ մե կը դուրս եկավ ու նկա տեց 

իրեն: Չէր կա րո ղա նում շարժ վել և ըն կավ: Տղա մար դը մո տե ցավ իրեն ու 

վա խե ցած նայեց: Էդո ւար դը կորց րեց գի տակ ցու թյու նը:

Երբ ուշ քի եկավ, պառ կած էր ան կող նում: Գլ խում ծա գած առա ջին 

միտքն այդ տե ղից փախ չելն էր, սա կայն մի աղ ջիկ թույլ չտ վեց: Ինքն ըն-
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կավ մեջ քի վրա` հա մոզ ված, որ իր մղ ձա վան ջը շա րու նակ վե լու է: 

Այ դու հան դերձ, նրա կաս կա ծը փա րատ վեց. ոչինչ տե ղի չու նե ցավ: 

Այդ տա նը նրան միայն խնա մում էին ու կե րակ րում: Երբ վրա էր հաս-

նում գի շե րը, հա մակ վում էր ահա վոր սար սա փով ու ճչում: Այդ աղ ջի կը, 

լսե լով ճի չե րը, մտ նում էր սե նյակ ու փոր ձում հանգս տաց նել իրեն: 

Այդ տեղ նա մնաց մի քա նի ամիս: Չնա յած այդ տա նը մնալն ան-

վտանգ էր, բայց ին քը չէր կա րո ղա նում հաղ թա հա րել վա խը:

Մի օր աղ ջիկն իրեն սայ լով տա րավ Հա լեպ, որ տեղ էլ ին քը հան-

դիպեց իր ըն տա նի քի ան դամ նե րին: Սա կայն թվում էր, թե իրար հան դի-

պելն այն քան էլ չու րա խաց րեց քույ րե րին: Նրանք ի վի ճա կի չէին խո սել 

այն մա սին, թե ինչ էր իրենց հետ կա տար վել: Էդո ւարդն էլ, եթե ան գամ 

իրեն տան ջեին, չէր պատ մի իր գլ խով ան ցա ծը: Ի վեր ջո, կար ևորն այն 

էր, որ նրանք կր կին միասին էին:

Քիչ ժա մա նակ ան ց բո լո րով վե րա դար ձան Բեյ րութ: Նրանց ու ղեկ-

ցե ցին մինչև հի վան դա նո ցի դար պա սի մոտ և առանց որ ևէ բա ցատ րու-

թյան թո ղե ցին այդ տեղ: Մայ րը մի կերպ էր քայ լում, իսկ քույ րե րն այլևս 

չէին զգում ապ րե լու խին դը: Հայրն ու ժաս պառ տա պալ վեց. այլևս մի 

քայլ անե լու ուժ չու ներ: Բո լո րին տե ղա վո րե ցին հի վան դա նո ցում:

Ահա սրանք էին կյան քի այն դր վագ նե րը, որոնք, ինչ պես Էդո ւարդն 

էր ինքն իրեն ախ տո րո շել, մա նուկ ժա մա նակ հո գե կան ցնց ման պատ-

ճառ էին դար ձել: Ցն ցում, որից ամ բողջ ու ժով ու զում էր ազատ վել: Դրա 

հա մար, իր կար ծի քով, կար միայն մի ելք. կր կին մտ նել իր խո րունկ վա-

խե րի բույ նը՝ գի տակ ցե լով, որ խոսքն ինչ -որ մղ ձա վան ջի մա սին չէ, այլ 

պար զա պես իրա կա նու թյան: Պետք էր դեմ հան դի ման կանգ նել մեծ կո-

շիկ նե րով մար դուն` հս կի չին: Միայն այդ պես կհա ջող վեր ձեր բա զատ վել 

իրեն տան ջող սար սափ նե րից: 

Ստամ բու լում գի շեր վա ժա մը տասն մե կին, երբ կա յա րա նի պե տը 

բարձ րաց րեց դրո շա կը՝ թույլ տա լով, որ Ար ևե լյան ճե պըն թա ցը մեկ-

նի, Էդո ւար դը ներ քին թեթ ևու թյուն զգաց: Ոչն չից չպետք է վա խե նար: 

Միաժա մա նակ գի տեր, որ երբ գնաց քը հաս ներ Բուլ ղա րիայի սահ մա-

նին՝ հետ ևում թող նե լով Թուր քիան, իրեն շատ ավե լի լավ կզ գար:

Եր կու օր ան ց հա սավ Բեռ լին: Կտ րել ան ցել էր Եվ րո պայի մի մա սը, 

որ պես զի մաս նակ ցեր մի հա մա ժո ղո վի, որին չէր հա վա տում: Սա կայն 

նա առա վե լա պես փոր ձե լու էր գտ նել այն մար դու հետ քը, ում հետ իր 

կյան քում հա զիվ մի եր կու ան գամ էր խո սել: Նա մտել էր մի եր կիր, որից 

այդ մար դը վա խե նում էր և դար ձել էր այդ երկ րի ռա սա յա կան քա ղա քա-

կա նու թյան ու ան սահ ման փա ռա մո լու թյան զո հը: 
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Հա մա ժո ղո վը սկս վե լու էր եր կու օր հե տո, և նա որո շեց գնալ Ուն-

տեր դեն Լին դեն զբո սայ գու կող մը, որ տեղ գտն վում էր այն գրա սե նյա-

կը, որը պետք է իրեն տրա մադ րեր հա մա պա տաս խան հա վաս տա գի րը: 

Խնամ ված ու մա քուր Բեռ լի նը նա խա պատ րաստ վում էր ամա ռային 

օլիմ պիադային, որի մեկ նար կը տր վե լու էր օգոս տո սի մե կին: Զգաց վում 

էին իշ խա նու թյուն նե րի թա փած ջան քե րը, որոնք ուղղ ված էին զար գաց-

մա նը, կար գու կա նո նի հաս տատ մա նը և առա ջա դի մու թյա նը: Նստեց 

տրամ վայ, որն ամբողջովին նոր փո խադ րա մի ջոց էր՝ ան թե րի հա-

մազգեստ ու նե ցող վա րոր դով ու հս կի չով: Բարձ րա ցող ու իջ նող մար դիկ 

լավ էին հագն ված: Փո ղոց ներն ու պո ղո տա նե րը զերծ էին ան գամ թղ թի 

կտո րից: Չկար մի բան, որ հա կա սեր հա մաշ խար հային նոր կար գու կա-

նո նի երկ րի մայ րա քա ղա քի կեր պա րին: Եր կիր, որը ձգ տում էր առաջ-

նոր դել ողջ աշ խար հին:

Էդո ւարդն իջավ Հում բոլդ տի ան վան հա մալ սա րա նի մուտ քի մոտ 

նա խա տես ված կան գա ռում: Պայ մա նա վոր ված էր իր վա ղե մի դա սըն-

կե րոջ` Մար կուս Բաու ե րի հետ: Ֆրոյ դի կր թա թո շա կի շր ջա նա կում նրա 

հետ սո վո րել էր Վիեն նա յում: 

Մար կուս Բաու երն ար դեն տե ղում էր. կան գա ռի նս տա րա նին 

նստած՝ թերթ էր կար դում: Հագն ված էր շատ վայե լուչ, ին չը վկա յում էր, 

որ նա պատ կա նում էր վեր նա խա վին: Էդու ար դը ցան կա նում էր զրու ցել 

նրա հետ: Երբ Վիեն նա յում սո վո րում էին, թեև մտե րիմ չէին, բայց ինչ -որ 

առու մով հա մակ րում էին մի մյանց: Մար կու սը Բեռ լի նի ամե նաազ դե ցիկ 

ըն տա նիք նե րից մե կի զա վակ էր, և երբ Էդու ար դը ստա ցել էր հա մա ժո-

ղո վին մաս նակ ցե լու հրա վեր-նա մա կը, պարզ վել էր, որ դրա կազ մա կեր-

պիչ նե րից մե կը հենց իր դա սըն կերն է: Մար կու սին ան չափ հե տաքրք րել 

էին Էդու ար դի գի տա կան այն մեկ նա բա նու թյուն նե րը, որոնք վե րա բե-

րում էին բու ժում ստա ցած հո գե կան հի վանդ նե րին հա սա րա կու թյան 

մեջ կր կին ներգ րա վե լուն, ինչ պես նաև այդ բնա գա վա ռում նրա ու նե ցած 

փոր ձը: 

Ընդ որում՝ Բաու ե րը Գեր մա նիայի հո գե բույժ նե րի ըն կե րու թյան ղե-

կա վար նե րից մեկն էր, ու Էդո ւար դը մտա դիր էր նրա նից տե ղե կա նալ 

Մաքս Շտեյն բեր գի մա սին: 

Մար կու սը ող ջու նեց նրան՝ բարձ րաց նե լով ձեռքն ու ժպ տա լով. 

- Ինչ պե՞ս ես, Էդո ւա՛րդ, ի՞նչ կա սես Բեռ լի նի մա սին: Հի մա մենք մի 

սքան չե լի քա ղաք ենք կա ռու ցում, այդ պես չէ՞: 

Բաու ե րը, բեռ լին ցի լի նե լով, հպարտ էր ու գո ռո զա միտ: Հա րուստ 

պատ մու թյուն ու ներ ժա մա նա կա կից այդ քա ղա քը: Հա մա ձայ նեց. իրոք, 
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տպա վո րիչ քա ղաք է: Մտան հա մա ժո ղո վի դահ լիճ: Էդո ւար դը նկա տեց, 

որ իր դա սըն կե րը հարգ ված ու ճա նաչ ված ան ձնա վո րու թյուն է, ում բո-

լո րը ող ջու նում էին ժպ տա լով: Մար կու սը նրան առա ջար կեց, որ իր նոր 

ավ տո մե քե նայով` «Դայմ լեր Բեն ցով», մի պտույտ կա տա րեն քա ղա քի 

կենտ րո նով: 

Մար կու սի կար ծի քով՝ Գեր մա նիան ապ րում էր իր պատ մա կան լա-

վա գույն ժա մա նա կաշր ջա նը, ին չի հա մար պար տա կան էին իրենց մեծ 

առաջ նոր դին` Ադոլֆ Հիտ լե րին: Էդուար դին ասաց, որ իրեն է հանձ նա-

րար ված օլիմ պիադայի ըն թաց քում սա նի տա րա կան աշ խա տանք նե րի 

հա մա կար գու մը, և դա մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն է, ինչ պես նաև՝ մեծ 

պա տիվ: 

Հե տո միասին ճա շե ցին ռես տո րան նե րից մե կի՝ Շպ րեե գե տի վրա 

բաց վող սրա հում: Ռես տո րա նը հիաս քանչ էր՝ մաք րա մա քուր ու ճա շա-

ցան կով հա րուստ, «ո ղող ված» «Ռիս լինգ» գի նով: Մի քա նի բա դեր էին 

լո ղում, իսկ մի փոք րիկ առա գաս տա նավ ակո սում էր ջու րը` ստեղ ծե լով 

խա ղա ղու թյան ու ներ դաշ նա կու թյան պատ կեր: 

- Այո՛, Էդու ա՛րդ: Ֆյու րե րի շնոր հիվ Գեր մա նիան աշ խար հում վեր ջա-

պես կգ րա վի իրեն հա սա նե լիք տե ղը: Ինչ պես տես նում ես, այս տեղ օրե-

ցօր է ամեն բան դե պի լա վը գնում: Գոր ծազր կու թյուն գրե թե չկա, սն կի 

պես աճում է կեն սա մա կար դա կը, կա ռուց վում են մեծ են թա կա ռույց ներ, 

ավ տո մայ րու ղի ներ, եր կա թու ղի ներ, ան գամ՝ օդա նա վա կա յան ներ: Ար-

դեն կա րող ես տես նել այդ նոր Բեռ լի նը: Չես պատ կե րաց նի մեր առաջ-

նոր դի քա ղա քա շի նա կան գա ղա փար նե րը: Նրան ոգեշն չում է դա սա կան 

Հու նաս տա նի ճար տա րա պե տու թյու նը: Կաս կած չկա, որ Գեր մա նիան 

կդառ նա քա ղա քա կիրթ աշ խար հի կենտ րո նը: 

Էդու արդ Բո ղո սյա նը մտա ծեց, որ հա սել է այն պա հը, երբ հարկ է շո-

շա փել Մաքս Շտեյն բեր գին առնչվող խն դի րը: 

- Այո՛, Մար կո՛ւս, ես ցնց ված եմ: Ես գի տեի, որ Գեր մա նիան մեծ 

ձեռք բե րում նե րի է հա սել, բայց այս ամենն ինձ հա մար ան սպա սե լի էր: 

Ի դեպ, ինչ վե րա բե րում է դա սա կան աշ խար հին: Բանն այն է, որ կինս` 

Էթելն ու ես ծա նո թա ցել ենք ար վես տի պատ մու թյան մի պրո ֆե սո րի` 

դա սա կան աշ խար հի մաս նա գետ Մաքս Շտեյն բեր գի հետ: Այդ բա ցա-

ռիկ լու սան կար չին կինս հան դի պել է Բաալ բե կի ավե րակ նե րում: Որոշ 

ժա մա նակ առաջ նա աշ խա տում էր այս տեղ՝ Բեռ լի նի հա մալ սա րա նում, 

հե տո տե ղա փոխ վել էր Վիեն նա, քա նի որ ծնն դով այդ քա ղա քից էր: Բա-

վա կա նին մտեր մա ցել էինք նրա հետ: Յու րա հա տուկ ան ձնա վո րու թյուն 

է՝ քա ջա տե ղյակ ար վես տին ու լու սան կար չու թյա նը: Երբ պատ րաստ-
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վում էր մեկ այլ պրո ֆե սո րի հետ գնալ Միացյալ Նա հանգ ներ, նրան… 
այս տեղ՝ Բեռ լի նում, ձեր բա կա լե ցին, և որ քան մեզ հայտ նի է, նրան տա-

րել են Էս տեր վե գե նի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար…
Մար կուս Բաո ւե րը, անա խորժ քմ ծի ծա ղը դեմ քին, նայեց նրան:

 - Այդ Մաքս Շտեյն բեր գը կո մու նի՞ստ է, հրեա՞, թե՞ եր կու սը միասին: 

Ինչ պես գի տես, մեր եր կի րը շատ թշ նա մի ներ ու նի, ով քեր ու զում են կոր-

ծա նել այն: 

- Օ՜հ, ո՛չ, Մար կո՛ւս, նա հրեա է, բայց նրա առու մով որ ևէ վտան գի 

մա սին խո սելն ան հե թեթ է: Միայն ու զում եմ գտ նել նրան ու ինձ հետ 

տա նել Լի բա նան: Նա ինձ մի բան է խոս տա ցել, որը պետք է կա տա րի:

Սա կայն Մար կուս Բաու ե րին դա չէր հե տաքրք րում: Էդու ար դը նկա-

տեց, որ իր ըն կե րը փո խեց իր հետ խո սե լու տո նը: 

- Նե րի՛ր ինձ, Էդո ւա՛րդ, բայց ես նա խընտ րում եմ այլ բա նե րից խո-

սել: Հրեաներն ու նրանց խն դիր ներն ինձ ամեն ևին չեն հու զում: Այդ 

մար դիկ ար ժա նի չեն, որ նրանց մա սին խո սենք: Հաս կա նո՞ւմ ես:

- Քեզ չեմ հաս կա նում, Մար կո՛ւս: Ֆրոյ դը հրեա է, ինչ պես և Էյնշ տեյ-

նը, որ հայտ նա գոր ծել է հա րա բե րա կա նու թյան տե սու թյու նը, նաև՝ Հայ-

նեն ու Մեն դել սո նը և նրանց նման շա տե րը: Ի վեր ջո, ես միայն խնդ րում 

եմ, որ ինձ օգ նես՝ գտ նեմ նրան:

Մար կուս Բաու ե րը ոտ քի կանգ նեց գո ռո զամ տո րեն և օտա րո տի կեց-

ված քով: Նրա հա մար խո սակ ցու թյունն ավարտ ված էր:

- Ցա վում եմ, Էդո ւա՛րդ: Կար ծում էի, թե ավե լի հե տաքր քիր թե մայի 

շուրջ կխո սենք: Թերևս տեսն վենք հա մա ժո ղո վում: Մնաս բա րով: 

Սա կայն Էդո ւար դը մտա դիր չէր այդ քան հեշտ զի ջել: Նա ու զում էր 

գոր ծին բա րե կա մա կան ըն թացք տալ, բայց արի՛ ու տե՛ս, որ այդ ու ղին 

ճիշտ չէր: 

- Մի րո պե, Մար կո՛ւս: Մի բան ու նեմ, որ գու ցե քեզ կհե տաքրք րի: Հի-

շո՞ւմ ես, թե սա ինչ է,- հարց րեց Էդո ւար դը և պի ջա կի ծո ցագր պա նից 

հա նեց մի նա մակ,- դու ես սա Ֆրոյ դին գրել: Նրա քար տու ղա րու հին է 

ինձ սա ու ղար կել, որ վե րա դարձ նեմ քեզ: Իս կա պես սա մի հազ վա գյուտ 

փաս տա թուղթ է, որում դու Ֆրոյ դին դի մում ես՝ նրան հա մա րե լով ժա-

մա նա կա կից հո գե բու ժու թյան հայր: Ու շադ րու թյուն դարձ րո՛ւ այս հատ-

վա ծին. «Մե ծար գո՛ դոկ տոր Ֆրոյդ: Եթե հո գե բու ժու թյու նը «հ րեական 

գի տու թյուն է», ապա ինքս էլ եմ ինձ հա մա րում հրեա: Ինձ հա մար մեծ 

պա տիվ կլի նի, եթե ինձ հա մա րեն ձե րոն ցից մե կը» և այլն, և այլն: Այն-

պես որ՝ եթե ինձ չօգ նես, որ գտ նեմ Մաքս Շտեյն բեր գին, ապա քեզ խոս-

տա նում եմ, որ այս նա մա կի պատ ճե ննե րը կբա ժան վեն հա մա ժո ղո վի 

մաս նա կից նե րին:
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Մար կուս Բաու ե րը պայ թե լու վրա էր: Զս պեց իրեն և միայն քրթմնջաց.

- Դու բո զի տղա ես:

Այ նու հետև, առանց շրջ վե լու, քայ լեց դե պի Ուն տեր դեն Լին դե նը: 

Էդո ւար դը մտա ծեց, որ բա վա կան էր որ ևէ հրեայի վե րա բե րյալ մի ակ-

նարկ, ում գտ նե լու հա մար ըն դա մե նը պետք էր օգ նել, որ պես զի դա սըն-

կե րը ցույց տար իր իս կա կան դեմ քը: Վեր կա ցավ և ուղղ վեց դե պի տաք-

սի նե րի կան գա ռը: Փորձն իրոք ու սու ցո ղա կան էր: 

Հա ջորդ առա վո տյան, երբ բա նա լին թող նում էր դռ նա պա նին, վեր-

ջինս նրան մի նա մակ հանձ նեց՝ իր սե նյա կի հա մա րով և առանց հե-

տա դարձ հաս ցեի: Որոշ կաս կա ծան քով բա ցեց այն և կար դաց՝ «Ժա-

ռան գա կան կեն սա բա նու թյան և ռա սա յա կան հի գիենայի ինս տի տուտ: 

Ֆրանկ ֆուր տի հա մալ սա րան»: Նա մա կը մե քե նագր ված էր ու ան ստո-

րա գիր, ոչ էլ որ ևէ նշում կար այն մա սին, թե ում է ու ղարկ ված: Այ դու հան-

դերձ, հաս կա ցավ, որ գրության հե ղի նա կը Մար կուս Բաու երն է, ով չէր 

ու զում ներ քաշ վել այդ գոր ծի մեջ, սա կայն մի լավ խորհր դա ծե լուց հե տո 

որո շել էր օգ նել՝ երկ տո ղում ան գամ չն շե լով Մաքս Շտեյն բեր գի անու նը: 

Էդու արդն ան գամ սե նյակ չբարձ րա ցավ: Ուղղ վեց դե պի եր կա թու ղային 

կա յա րան և տե ղե կա ցավ, թե երբ է շարժ վե լու Ֆրանկ ֆուրտ մեկ նող 

առա ջին գնաց քը: Ժա մը ինն էր, իսկ գնաց քը շարժ վե լու էր տասն ան ց 

կե սին: Անձ նա գիրն ու փողն իր մոտ էին: Տոմս գնեց. վի ճա կը նետ ված 

էր: Յոթ ժամ ան ց` հինգն ան ց կե սին, նա ար դեն Ֆրանկ ֆուր տի կենտ-

րո նա կան կա յա րա նի կա ռա մա տույ ցում էր: Եր կա թու ղային ոս տի կա-

նու թյու նը նրան խնդ րեց, որ ներ կա յաց նի ան ձնա գի րը՝ բա ցատ րե լով, որ 

դա սո վո րա կան ստու գում է՝ պայ մա նա վոր ված ուղ ևոր նե րի ան վտան-

գու թյամբ: Նա ինս տի տու տից ըն դա մե նը հինգ հա րյուր մետր հե ռա վո-

րու թյան վրա մի հյու րա նոց գտավ: Որո շեց ընթ րել ու մի պտույտ տալ՝ 

քա ղա քի կենտ րո նին ծա նո թա նա լու հա մար: Ամեն ինչ հա վաք ված էր ու 

մա քուր: Գնաց քը, որով Ֆրանկ ֆուրտ էր ժա մա նել, նոր էր: Մար դիկ խո-

սում էին ցած րա ձայն կամ թերթ էին կար դում: Այդ ամե նը ոչ մի նմա նու-

թյուն չու ներ Բեյ րու թի հետ: Մինչ իջ նում էր երե կոն, եր կար զբոս նեց: Մի 

շարք հաս տա տու թյուն նե րի ճա կատ նե րին գո թա կան տա ռե րով, որոնք 

այն քան հար գի էին գեր մա նա ցի նե րի շր ջա նում, կա րե լի էր կար դալ. 

«Հ րեանե րի մուտ քը ցան կա լի չէ այս տեղ»: «Իսկ հայե րի՞ նը…»,- ինքն 

իրեն հարց րեց Էդու ար դը: Չէ՞ որ հենց նրանք` գեր մա նա ցի ներն էին հա-

մա գոր ծակ ցում թուր քե րի հետ, երբ զանգ վա ծա բար կո տո րում էին հայե-

րին: Իրենց աչ քե րը փա կում կամ ու րիշ տեղ էին նա յում, երբ թույլ էին 

տա լիս, որ իրենց դաշ նա կից կոչ ված նե րն ահա վոր ոճիր  իրա գոր ծեն: 
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Գու ցե և ապա գա յում որ ևէ մե կը մի պաս տա ռի վրա գրի՝ «Նա ցիստ նե րի 

մուտ քը ոչ մի տեղ ցան կա լի չէ»:

Ինս տի տու տը մի դա սա կան շենք էր, սա կայն վեր ջերս բա րե փոխ-

վել էր, որ պես զի ծա ռայի նոր գոր ծու նեու թյա նը: Այդ հաս տա տու թյու-

նը բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ու ներ նա ցիստ նե րի ռա սա յա կան քա ղա-

քա կա նու թյան հա մար, քա նի որ այդ տեղ գի տա կա նո րեն ապա ցու ցում 

էին ընտ րու թյան ու եվ գե նի կայի տե սու թյուն նե րը, ռա սա յա կան չա փա-

նիշ նե րը, ստո րա դաս մարդ կանց (այդ պես էին ան վա նում հրեանե րին) 

թեր զար գա ցա ծու թյու նը: Էդու ար դը մտա ծեց ու հեգ նո րեն հան գեց այն 

եզ րա կա ցու թյա նը, որ նա ցիստ նե րին ան հնա րին կլի նի այդ տե սու թյուն-

ներն ապա ցու ցե լը, սա կայն կեղծ քա րոզ չու թյան շնոր հիվ կհաս նեն այն 

բա նին, որ կփո խեն ողջ հրեական հա մայն քի մա սին առ կա պատ կե րա-

ցում նե րը:

Հա ջորդ օրը՝ առա վո տյան, նա մո տե ցավ ինս տի տու տին: Հարց րեց 

տնօ րե նին: Ասա ցին, որ մեկ նել է Բեռ լին՝ մաս նակ ցե լու հենց այդ օրը՝ 

երե կո յան մեկ նար կող հո գե բու ժու թյան հա մա ժո ղո վին: Ինչ պի սի՜ զու-

գա դի պու թյուն… Չէ՞ որ ինքն էլ է այդ հա մա ժո ղո վի զե կու ցող նե րից: 

Փոխտ նօ րե նը փո խեց դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը: 

- Կու զե նա՞ք շր ջել և ծա նո թա նալ ինս տի տու տին,- հա վա նա բար կար-

ծե լով, որ հյուրն իրենց յու րային նե րից է, առա ջար կեց փոխտ նօ րե նը: 

Էդո ւարդն ըն դու նեց հրա վե րը: Փոխտ նօ րե նը սկ սեց խո սել ռա սա յա-

կան ակն հայտ տար բե րու թյուն նե րից: Նրան ասաց, որ այդ հրեանե րը 

ռա սա յա կան խառ նա ծին ներ են, իրա կա նում՝ արիացի նե րի ճիշտ հա-

կա պատ կե րը: Ինս տի տու տում ու սում նա սի րում էին այն տար բե րու-

թյուն նե րը, որոնց մի ջո ցով տար բե րա կե լու էին հրեանե րին: Իրա կա նաց-

նում էին գի տա կան բազ մաբ նույթ փոր ձեր: Էդու ար դին նա ցույց տվեց 

մի ձո ղա կար կին՝ գան գի չա փե րը որո շե լու հա մար, և բա ցատ րեց, թե ինչ-

պես են այն օգ տա գոր ծում: Ընդ որում՝ հենց նա խորդ օրը ինս տի տուտ 

էին այ ցե լել վար ժա րան նե րից մե կի սա նե րը, ու որ քան էլ Էդո ւար դը չհա-

վա տա, բայց հա ջող վել էր բա ցա հայ տել տաս նե րե քա մյա մի հրեու հու, 

թեև առա ջին հա յաց քից նա ար տաք նա պես կա րող էր գեր մա նու հու տեղ 

անցնել: Փոխտ նօ րե նը պար զա բա նեց, որ ինս տի տու տում իրենք ու նեն 

մի քա նի հո գի, որոնց վրա փոր ձեր են կա տա րում, այ սինքն՝ չա փում ներ 

և այլն. «Դուք կեղծ հայե լի նե րով պա տու հան նե րից կա րող եք նրանց 

վրա մի հա յացք գցել: Դա Ձեզ կհե տաքրք րի՞»:

Դոկ տոր Բո ղո սյանն ան մի ջա պես հա մա ձայ նեց: Իհա՛ր կե: Մա նա-

վանդ որ այդ տեղ էր՝ այդ հե ղի նա կա վոր կենտ րո նում: Փոխտ նօ րե նը 
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ժպ տաց: Այո՛, նրանք իս կա պես շատ հպարտ էին իրենց կա տա րած աշ-

խա տան քով: 

- Ի դեպ, Դուք իս կա պես հա՞յ եք: Հա րյուր տո կո սա նոց հա՞յ: Էդուար-

դը հաս տա տեց՝ հա րյուր տո կո սա նոց: Որ քա նով իրեն հայտ նի է, իր 

նախ նի նե րը բա ցա ռա պես զտա րյուն հայեր են:

- Շատ հե տաքր քիր է,- ասաց փոխտ նօ րե նը՝ դոկ տոր Յու լիուս Վեր-

ֆե լը: 

Զտա րյուն ռա սա… Պարզ վում է՝ Էդո ւարդն ինքն էլ այդ զտա րյուն 

ռա սայի մի նմուշ է: Հազ վա դեպ եր ևույթ… 

- Դուք դեմ չե՞ք լի նի, եթե Ձեզ հրա վի րեն մար դա բա նա կան չա փում-

նե րի: 

- Ո՛չ,- ժպ տա լով պա տաս խա նեց Էդու ար դը,- ու րիշ ան գամ: Գու ցե 

հա մա ժո ղո վի ավար տից հե տո:

Փոխտ նօ րե նը նրան ու ղեկ ցեց կի սա մութ մի ջանց քով: Եր կա րա վուն 

պա տու հան նե րից կա րե լի էր տես նել հի վանդ նե րին: Յու լիուս Վեր ֆե-

լը նրանց հա տուկ «պա ցիենտ ներ» էր ան վա նում: Ու նեին տաս ներ կու 

հրեաներ, ով քեր ներ կա յաց նում էին աշ խար հի տար բեր մա սե րը՝ աշ-

քե նազ, սե ֆար դի, ար ևե լյան, աֆ րի կա ցի, ասիացի, միշ լինգ (այ սինքն՝ 

կի սով չափ հրեաներ), ան գամ՝ պա ղես տին ցի հրեաներ՝ իս կա կան բիբ-

լիական հրեաներ: Նաև գն չու ներ կային: Ա՜հ, այո՛... Գն չու նե րը նույն-

պես ար ժա նի էին ու սում նա սիր ման: Էդո ւարդն ան մե ղո րեն հարց րեց.

- Նրանք այս տեղ իրենց կամ քո՞վ են գտն վում, թե՞ բան տար կյալ ներ 

են:

- Դե՛ ինչ,- փոխտ նօ րե նը նյար դային հա զաց,- խոս քը հան ցա վոր, 

մեղ սա վոր և նման մարդ կանց մա սին է... Պատ կե րաց նո՞ւմ եք՝ ամեն 

դեպ քում նրանք հրեաներ են կամ գն չու ներ, հետ ևա բար իրա վունք չու-

նեն բո ղո քե լու: Վերջ ի վեր ջո, այս ամենն ար վում է՝ ի շահ գի տու թյան:

Էդու ար դը գլ խի շար ժու մով հա մա ձայ նեց: Իհար կե, նրան հաս կա-

նում էր. գի տու թյունն ամեն ին չից վեր էր: Փոխտ նօ րե նը` հպարտ իր 

հրա շա լի ինս տի տու տով, գո հու նա կու թյամբ ժպ տում էր: Նա հա մոզ ված 

էր, որ ֆյու րե րի շնոր հիվ եվ գե նի կան կհաս նի գեր մա նա կան զտա րյուն 

ռա սայի ստեղծ մա նը` ի տար բե րու թյուն մյուս ազ գե րի: Յու լիուս Վեր ֆե-

լը, ցույց տա լով «ն մուշ նե րին» (ի նչ պես ինքն էր նրանց ան վա նում), խո-

սում էր ցած րա ձայն.

- Տես նո՞ւմ եք այս գն չու հուն: Նա մի ար տա սո վոր նմուշ է: Նրան բե-

րել են Ռու մի նիայի սահ մա նից: Նրա ձեռ քե րի ու ոտ քե րի մատ նե րը վեցն 

են: Ափ սոս, որ տե ղա փոխ ման ըն թաց քում նույն արատն ու նե ցող նրա 
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երե խան մա հա ցավ: Ի՜նչ պի սի աղետ… Հի մա ան ցնենք հրեանե րին: 

Ահա սա լեհ հրեա է, ով անօ րի նա կան ճա նա պար հով մտել է Գեր մա-

նիա: Ինչ պես տես նում եք, հրա շա լի նմուշ է. օժտ ված է ամե նաբ նո րոշ 

դի մագ ծե րով: Նայե ցե՛ք նրա բե րա նին, վե րին շր թուն քին: Մենք հմայ-

ված ենք նրա նով: Գու ցե հարկ լի նի ավե լի ման րա մասն ու սում նա սի րել 

նրանց, որոնց մինչ այժմ հեր ձել ենք…
- Հեր ձե՞լ եք: Հեր ձել եք որ ևէ հրեայի՞…,- Էդո ւար դը չկա րո ղա ցավ 

զսպել իր ահա վոր զար ման քը: 

- Օ՜հ, իհար կե: Բնա կա նա բար: Դա նման է դիահերձ մա նը: Այդ պես 

նրանց ավե լի լավ ենք ու սում նա սի րում: Լսե՛ք, մենք աշ խա տում ենք՝ ի 

շահ գի տու թյան: 

Էդու ար դը հա զիվ զս պեց փս խո ցը: Նա այդ նա ցիստ ծա ռայո ղին, 

ով ամեն ինչ դի տար կում էր իր կու սակ ցու թյան տե սան կյու նից, չէր կա-

րող ասել այն, ինչ մտա ծում էր: Այդ պա հին նա ոչինչ չէր կա րող անել, 

որ պես զի կան խեր այն, ինչ տե ղի էր ու նե նում սար սափ նե րի այդ հաս-

տա տու թյու նում: Էդո ւար դը նո րից գլ խով հա մա ձայ նու թյան նշան արեց: 

Փոխտ նօ րենն էլ կր կին ժպ տաց՝ փոքր -ի նչ բռ նազ բո սիկ: Գու ցե Յու լիուս 

Վեր ֆե լը պետք է ավե լի զգու շա վոր լի ներ, սա կայն, ի վեր ջո, դի մա ցի նը 

գոր ծըն կեր էր, ով, բա ցի դրա նից, Բեռ լի նի հա մա ժո ղո վի մաս նա կից էր:

- Լավ, ան ցնենք հա ջոր դին: Ահա Ձեր առջև հրեա կին է՝ գրե թե 

իննսուն տա րե կան: Սա կայն մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը շատ լավ վի-

ճա կում են: Հի շում է այն ամե նը, ինչ տե ղի է ու նե ցել իր կյան քի ըն թաց-

քում: Ան հա վա տա լի է: Նև րո լո գիական ծա ռա յու թյուն ներն ար դեն իսկ 

սկ սել են մր ցակ ցել՝ մա հա նա լուց հե տո նրա ու ղե ղը հեր ձե լու հա մար: 

Աներ ևա կայե լի է, այն պես չէ՞: Այդ կնո ջը մենք թուղթ ու մա տիտ ներ ենք 

տվել, և նա նկա րում է այն ամե նը, ինչ որ հի շում է: Մաք րե լու հա մար ան-

գամ ռե տին չի գոր ծա ծում: Նա հի պեր տի մես տիկ սինդ րո մի բա ցա ռիկ 

դեպք է: Հրա շա լի է: Իսկ հի մա հա ջոր դը, ով նույն պես շատ հե տաքրքրա-

կան դեպք է. ան տիկ աշ խար հի ար վես տի պատ մու թյան պրո ֆե սոր 

Վիեն նա յում և Բեռ լի նում, նաև լու սան կա րիչ: 

Էդու ար դը զգաց, թե որ քան ուժ գին է իր սիր տը բա բա խում, սա կայն 

չպետք է ոչ մի կերպ մատ ներ իրեն: Տես նես այդ պա հին ինչ մտ քեր էին 

պտտ վում Մաքս Շտեյն բեր գի գլ խում…
- Այո՛, Ձեզ ասում էի, որ այս ան հա տը շատ հե տաքրք րա կան է: Հրեա 

հա մա սե ռա մոլ է: Մի քա նի օր հե տո նրան ամոր ձա տե լու ենք, որ պես զի 

մի եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում հետ ևենք նրա որո շա կի ռեակ ցիանե րին: 

Սա ան չափ ու շագ րավ դեպք է, այն պես չէ՞, դոկ տո՛ր:
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Էդու ար դը ճա կա տը հա մա րյա հպել էր կեղծ հայե լի նե րին: Այն տեղ` 

երեք մետր հե ռա վո րու թյան վրա, իր ըն կերն էր` Մաք սը՝ մեկն ված վի-

րա հա տա կան սե ղա նին, դաս տակ նե րը, ոտ քե րի կո ճերն ու գոտ կա տե ղը 

սե ղա նին կապ ված. ար գե լել էին ան գամ մի թեթև շար ժում անե լը:

Էդո ւարդն անա սե լի ճիգ գոր ծադ րեց, որ պես զի խո սակ ցու թյու նը շա-

րու նա կի բնա կա նոն հու նով:

- Այո՛, իս կա պես շատ հե տաքր քիր է: Կա րո՞ղ եք ինձ ասել, թե ին չու 

եք նրան կա պած պա հում: Նրա ռեակ ցիանե րը կա տա ղի՞ են: Ավե լի լավ 

չէ՞ր լի նի ու սում նա սի րել նրա բնա կա նոն վար քը: 

- Այո՛, ինչ խոսք: Սա կայն այս նմու շը, դոկ տո՛ր, շատ ար ժե քա վոր է: 

Երեք ան գամ փոր ձել է ինք նաս պան լի նել: Ստիպ ված նրան ուժ գոր-

ծադ րե լով ենք կե րակ րում, այ լա պես կա րող ենք վտան գել ու կորց նել 

նրան: Նա մեր հա մե մա տա կան անա լի զի բաղ կա ցու ցիչ մասն է, մենք 

շատ ժա մա նակ ենք նվի րել նրան ու այն քան ջանք ենք թա փել, որ չենք 

թող նի՝ նա հենց այն պես ան հե տա նա: Այդ հրեանե րը շատ եսա սեր են, 

գի տե՞ք: Թեև եթե ինձ մնար՝ թող բո լորն էլ ջնջ վեն երկ րի երե սից: Ես 

նրանց տա նել չեմ կա րո ղա նում: Դժ վար է պատ կե րաց նե լը, թե որ քան 

ժա մա նակ են նրանք չա րա շա հել մեր մե ծա հո գու թյու նը: Ի վեր ջո, ի՞նչ 

կար ծի քի եք, դոկ տո՛ր: Թո՛ւյլ տվեք ասել Ձեզ, որ մենք շատ գոհ ենք մեր 

ձեռք բե րում նե րով: Դուք երբ ևէ այս պի սի կենտ րոն տե սե՞լ եք: Այս պի սին 

կա րող է լի նել միայն Գեր մա նիայում:

Էդու ար դը սկ սեց շատ արագ խոր հել: Մաք սին այդ տե ղից դուրս բե-

րե լու միակ հու սա լի հնա րա վո րու թյու նը կա րող էր ապա հո վել իր անե-

րը կամ Ավ գուս տուս Նյու մա նը: Իրենց տրա մադ րու թյան ներ քո նրանք 

ամե նա շա տը եր կու շա բաթ ժա մա նակ ու նեին: 

Փոխտ նօ րեն Վեր ֆե լը նրան ու ղեկ ցեց մինչև դու ռը, սեղ մեց ձեռքն 

ու կր կին ժպ տաց և կար ծես թե ինչ -որ առումով զղ ջում էր, որ այդ քան 

ան կեղծ էր եղել: Ար տա սահ մա նի բժիշկ ներն ան գամ պատ կե րա ցում 

չու նեն, թե այն տեղ որ քան գործ են անում հա նուն եվ գե նի կայի: Ան գամ 

ֆյու րերն էր իր վեր ջին ելույ թում ան դրա դար ձել այդ հար ցին. «Գեր մա-

նիայի հա մար ամե նա կար ևո րը ռա սան է»: Տե րե րի՛ ռա սան… Փոխտ նօ-

րե նը վեր ջին ան գամ գլու խը թեթ ևա կի խո նար հեց և փա կեց ինս տի տու-

տի դու ռը: 

Նույն օրը՝ երե կո յան, Էդո ւար դը վե րա դար ձավ Բեռ լին: Գեր մա-

նիայում փոս տի և հե ռագ րա տան ծա ռա յու թյուն նե րը գոր ծում էին 

շուր ջօ րյա: Նա իր կնո ջը հե ռագ րեց. «Է թե՛լ, վեր ջա պես նրան գտանք 

Ֆրանկ ֆուր տի Ժա ռան գա կան կեն սա բա նու թյան և ռա սա յա կան հի-
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գիենայի ինս տի տու տում: Հայրդ կկա րո ղա նա՞ է մի բան անել: Մաք սին 

մնում է ըն դա մե նը տասն հինգ օր: Քեզ սի րող ամու սին` Էդո ւարդ»:

Այդ քա նը լիովին բա վա րար էր: Մնա ցած հար ցե րով կզ բաղ վեր Էթե լը. 

ին քը լավ գի տեր իր կնո ջը: Այ նու հետև վե րա դար ձավ հյու րա նոց, ցն ցուղ 

ըն դու նեց և հե ռա խո սով խնդ րեց, որ իր սե նյակ բե րեն մեկ սենդ վիչ ու 

մեկ շիշ գա րե ջուր: Քաղ ցած էր ու հոգ նած, բայց` հու սադր ված: Էթե լը 

միշտ նրան ասում էր` «Ճա կա տա գի րը կա րե լի է փո խել, այն տեղ ոչինչ 

գր ված չէ»: 
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50. ՈՍ ԿԵ ԶՕԾ ՔԱ ՐԵ ՐԸ
 ՀՈՒ ՆԻՍ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1936թ.

Յոթ օր ան ց շվեյ ցա րա կան սահ մա նի վրա Շտեյն բեր գին հանձ նե-

ցին Կար միր խա չին: Նրա հո գե վի ճա կը շատ փխ րուն էր. նա հրա ժար-

վեց ան գամ մի բառ ար տա սա նե լուց: Շաֆ հաու զե նում նրան քն նող դա-

տա կան բժիշ կը նրա վի ճա կը որա կեց որ պես «հո գե կան ու ժեղ ցն ցում»: 

Շվեյ ցա րա ցի ները նույն օրը՝ երե կո յան, նրան տե ղա փո խե ցին Բեռն՝ 

Մեծ Բրի տա նիայի դես պա նա տուն, որ տեղ նրան ար դեն սպա սում էին: 

Դես պա նա տա նը նրան կր կին բուժզնն ման են թար կե ցին թե րապևտ ներն 

ու հո գե բան նե րը, ին չից հե տո՝ քսան չորս ժամ ան ց, նա թռ չում էր Լոն դոն, 

ուր նրան սպա սում էր Թո մաս Հար դին գը:

Բրի տա նա կան հե տա խու զու թյան ծա ռա յու թյունների հա մար այլ 

երկր նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հետ, այս պես ասած, «քար տեր» փո խա-

նա կե լը նո րու թյուն չէր: Եր բեմն պա տա հում էր: 

Այ դու հան դերձ, Թո մա սը ստիպ ված էր մեկ ամ բողջ ժամ հա մո զել 

SIS83 -ի պն դա ճա կատ ղե կա վա րին: Ի վեր ջո, այդ ծա ռա յու թյու նը լուրջ 

խնդ րանք նե րով հա ճախ էր դի մել ինչ պես Նյու մա նին, այն պես էլ՝ իրեն: 

Ըստ այդմ՝ իրենց խնդ րան քը՝ Շտեյն բեր գին Գեր մա նիայից հա նե լը, մի 

մեծ բան չէր: 

Ժա ռան գա կան կեն սա բա նու թյան ինս տի տու տի տնօ րե նը դեռ Բեռ-

լի նի հա մա ժո ղո վում էր, երբ եկավ Մաքս Շտեյն բեր գին շվեյ ցա րա ցի-

նե րին հանձ նե լու հրա մա նը: Առար կելն անի մաստ էր. հրա մա նը ստո-

րագր ված էր մի եր րորդ մար դու կող մից, սա կայն այն ան ձամբ ու ղար կել 

էր ին քը` Ռեյ հարդ Հեյդ րի խը՝ Ռեյ խի ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան՝ 

SD84 -ի պե տը: 

Ինս տի տու տի փոխտ նօ րե նը` Յու լիուս Վեր ֆե լը, ու ղեկ ցեց եր կու 

տե սուչ նե րին, ով քեր եկել էին Շտեյն բեր գին փնտ րե լու: Նրա կա պանք-

ներն ար ձա կե ցին ու հենց հի վան դա նո ցային խա լա թի վրայից վե րար-

կու հագց րին: Վեր ֆե լը նրա հա մար մի զույգ կո շիկ գտավ, որը նրան 

հագցրին առանց կի սա գուլ պայի ու կա պիչ նե րի. կո շիկ նե րը, սա կայն, 

ոտ քե րից դուրս չէին գա լիս, որով հետև եր կու հա մար փոքր էին: Ան-

կախ ամեն ին չից` Մաքս Շտեյն բեր գը չբո ղո քեց ու ոչ մի խոսք չա սաց: 

Նրա ինք նու թյունն ապա ցու ցող միակ փաս տա թուղթն այդ ինս տի տու տի 

83 SIS կամ MI 6՝ զին վո րա կան հե տա խու զու թյուն, 6-րդ դե պար տա մենտ (հ ղու մը՝ հե ղի նա-
կի):
84  SD Sucherheitsdienst՝ Եր րորդ Ռեյ խի քա ղա քա կան ոս տի կա նու թյուն:
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քարտն էր, որի վրա նրա ան ֆաս ու կի սա դեմ լու սան կար ներն էին և վեց 

թվից բաղ կա ցած մի հա մար, որը հա մընկ նում էր դաս տա կի վրա դաջ-

ված հա մա րա կալ ման հետ: Այ նու հետև, նրա թևերն ըն կած, իջան աս-

տի ճան նե րով, նրան նս տեց րին «Մեր սե դե սի» հետ նա մա սի նս տա տե-

ղին, որ տեղ տե ղա վոր վել էր եր րորդ տե սու չը, ու առանց հրա ժեշտ տա լու՝ 

հե ռա ցան Ժա ռան գա կան կեն սա բա նու թյան ինս տի տու տից: 

Միակ բա նը, որով Վեր ֆե լը կա րող էր ար դա րա նալ Մաքս Շտեյն բեր-

գի հանձն ման հա մար, Հեյդ րի խի հանձ նա րա րա կանն էր: Շա րու նակ 

մտա ծում էր, թե ինչ է ասե լու իր տնօ րե նին, ով ան ձամբ էր ու սում նա-

սի րում Մաքս Շտեյն բեր գին: Վեր ջի նիս տվյալ նե րը շատ կար ևոր էին 

տնօ րե նի « Հու դա յա կա նու թյունն ու հո մո սեք սու ա լիզ մը» թե մայով աշ-

խա տու թյան հա մար, որում ցույց էր տր վում հրեանե րի անա ռա կու թյու-

նը: Նա սպա սում էր, որ իր ու սում նա սի րու թյու նը, որն ավարտ վե լու էր 

«պա ցիեն տի» ամոր ձատ մամբ և հա ջորդ ամիս նե րի ըն թաց քում մի քա նի 

հոր մո նալ անա լիզ նե րով, լայն ար ձա գանք կս տա նա: Այդ հար ցը, սա-

կայն, ար դեն փակ ված էր:

Երբ ինք նա թի ռը վայ րէջք կա տա րեց Լոն դո նում, Թո մա սը մո տե ցավ 

պատ գա րա կի վրա տե ղա փոխ ված Մաքս Շտեյն բեր գին: Նրա աչ քե-

րը փակ էին. հա վա նա բար հանգս տաց նող դե ղա մի ջոց էին նե րար կել: 

Թո մա սը հանգս տա ցած շունչ քա շեց: Մաք սին տա նե լու էին ռազ մա ծո-

վային հոս պի տալ, որ տեղ բուժզն նում էր ան ցնե լու ու որոշ ժա մա նակ 

մնա լու էր այդ տեղ: Ամե նա կար ևորն էլ այն էր, որ նա ար դեն դուրս էր 

պր ծել Գեր մա նիայից:

Թո մաս Հար դինգն ուղղ վեց դե պի Բրոդ վեյ Բիլ դիգ սի վրա գտն վող 

SIS -ի գրա սե նյակ: Այն տեղ նա ան ձամբ ող ջու նեց տնօ րե նին` Հյու Սինկ-

լե րին, ով բո լո րին հայտ նի էր որ պես «Quex»: Սինկ լե րը պար զա պես 

ժպտաց ու ասաց. «Դու ինձ պարտք ես մնում, տե՛ս»: Այդ պես էր ըն դուն-

ված նրանց մի ջա վայ րում: Հենց այդ տե ղից նա մի հե ռա գիր ու ղար կեց 

Էթե լին. գի տեր, որ Էդո ւար դը դեռ վե րա դար ձի ճա նա պար հին էր:

 «Սի րե լի՛ Էթել: Մաք սը լավ է, ար դեն Լոն դո նում է: Էդո ւար դը գե րա-

զանց հա ջո ղաց րեց, իսկ մենք արե ցինք այն, ինչ կա րո ղա ցանք: Կյան-

քում մարդ իրեն եր բեք չպետք է պարտ ված հա մա րի: Քո հայր` Թ. Հ.»:

Էդո ւար դը եր կու օր ան ց հա սավ Բեյ րութ: Մաս նակ ցել էր հա մա ժո ղո-

վի աշ խա տան քային երեք օրե րի աշ խա տանք նե րին և նույ նիսկ մնա ցել 

էր լրա ցու ցիչ ևս մեկ օր, քա նի որ մաս նա կից նե րին ծա նո թաց նե լու էին 

եվ գե նի կայի նոր գա ղա փար նե րին:
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Մար կուս Բաու ե րին Էդու ար դը միայն հեռ վից տե սավ: Պարզ էր, որ 

նա խույս էր տա լիս, ոչ էլ ին քը ջա նաց, որ նրան մո տե նա: Բաո ւե րին 

ասե լիք չու ներ: 

Թո ղեց Բեռ լի նը և գնաց քով ճա նա պարհ ըն կավ: Գի շեր վա կե սին, 

երբ գնաց քը կա յա րան նե րից մե կում կանգ էր առել, արթ նա ցավ և ուղղ-

վեց վա գո նի մահ ճա կա լին` տա րօ րի նակ մի բան զգա լով. մղ ձա վանջ-

ներն ան հե տա ցել էին:

Երբ Բեյ րու թում նա վից իջավ, Էթե լը նրան նա յում էր գո րո վան քով 

ու հար գա լից: Էդո ւարդն ար դեն ու րիշ էր, ու կինն ան մի ջա պես դա նկա-

տեց: 

- Գի տե՞ս նո րու թյու նը… Իս պա նիայում քա ղա քա ցիական պա տե-

րազմ է սկս վել: 

1936 թվա կա նի հու լի սի տաս նինն էր:

Պրո ֆե սոր Մաքս Շտեյն բեր գը գրե թե երեք ամիս մնաց ռազ մա ծո-

վային հոս պի տա լում: Այլ հի վան դու թյուն նե րը չհաշ ված՝ նա տա ռա պում 

էր սիր տ-ա նո թային շն չա ռա կան սուր ան բա վա րա րու թյամբ: Նրան բու-

ժող բժիշկն ասաց, որ եթե հոս պի տալ չըն դուն վեր, գու ցե և մա հանար:

Մաքսն ան հա ղորդ էր, իրա կա նու թյան հետ առնչ վե լու ոչ մի ցան կու-

թյուն չու ներ, թեև ընդ հա նուր առ մամբ կար ծես իրեն նոր մալ էր զգում: 

Թո մա սը նրան տուն տա րավ: Մաք սը շա րու նա կում էր իրեն ան տար բեր 

պա հել, ասես շր ջա պա տում իրեն ոչ մի բան չէր հե տաքրք րում: Այդ ժա-

մա նակ Սա րան առա ջար կեց.

- Թո մա՛ս, սի րե լի՛ս, կար ծում եմ, որ մեր բա րե կամ Մաքսն իրեն լավ 

կզ գա, եթե մենք առաջիկա ուղ ևո րու թյան ժա մա նակ մեզ հետ նրան Բեյ-

րութ տա նենք: Ի՞նչ կար ծի քի ես: Նա մեզ շնոր հա կալ կլի նի այդ փո փո-

խու թյան հա մար: Ես հա մոզ ված եմ: 

Թո մա սը ոչ մի առար կու թյուն չու ներ: Հու լի սի վեր ջե րին նրանք նավ 

նս տե ցին՝ Բեյ րութ գնա լու հա մար: Դա վեր ջին ուղ ևո րու թյունն էր լի նե լու 

«Ս թար օֆ Ին դիա» -յո վ, քա նի որ հե տա գա գոր ծարկ ման հա մար այն 

ար դեն հին էր: Նրանք կկա րո տեն «ի րենց նա վախ ցի կը», որ տեղ տե ղա-

վոր վե լով՝ իրենք տա րի ներ շա րու նակ նա վար կել էին: 

Նրանք լրա ցու ցիչ նա վախ ցիկ վար ձե ցին Մաք սի և նրան գի շեր-ցե-

րեկ խնա մող բու ժա կի հա մար: Մաք սի բրի տա նա կան ան ձնա գի րը Հյու 

Սինկ լե րի նվերն էր՝ հա կիրճ գրու թյամբ` «Թո մաս Հար դին գի բա րե կամ-

նե րը Մեծ Բրի տա նիայի բա րե կամ ներն են»:

Ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց քում Բիս կա յան ծո ցից մինչև Ալ բո-

րա նի ծով նրանց ու ղեկ ցեց ռազ մա ծո վային մի նավ: Իս պա նիայում 
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բռնկված պա տե րազ մը ստի պում էր հս կել բո լոր նա վե րը, որոնք տրան-

զի տով ան ցնում էին իս պա նա կան կամ հա րա կից տա րած քային ջրե րով: 

Ոչ մի մի ջա դեպ չե ղավ, և տասն օր ան ց մտան Բեյ րութ: 

Երբ Մաքս Շտեյն բեր գը նա վից իջավ, նա վա մա տույ ցում Էթե լը մո տե-

ցավ նրան: Այդ պա հին կա տար վեց ար տա սո վոր մի բան: Մաք սը նրան 

մո տե ցավ՝ շշն ջա լով. «Ող ջույն, Էթե՛լ, քեզ շատ եմ կա րո տել»: Էթե լը չդի-

մա ցավ ու փղձ կաց, իսկ Մաք սը հան կարծ դեմ քը ծած կեց ձեռ քե րով ու 

երե խայի պես սկ սեց լալ: Էթե լը նրան գր կեց: Այդ պա հին Մաք սը հետ 

եկավ դժոխ քից: Ոտք դնե լով այն հո ղին, որ տեղ գլ խով ան ցած փոր ձու-

թյուն նե րից հե տո առա ջին ան գամ իրեն ապա հով զգաց, վե րագտ նե լով 

այն կնո ջը, ում կեր պա րը վեր ջին ամիս նե րին նրա հա մար ապա հո վու-

թյան ու հա մակ րան քի խորհր դա նիշ էր դար ձել, Մաք սը կար ծես կյան քի 

բուռն զար թոնք ապ րեց: Նա Էթե լի տա նը մնաց մեկ ամիս: Մի քա նի օր 

ան ց նա ար դեն մե նակ դուրս էր գա լիս և քա ղա քում զբոս նում՝ վերս տին 

վե րա դառ նա լով կյան քի բնա կա նոն առօ րյային: 

Որոշ ժա մա նակ ան ց Լոն դո նից ստա ցան մի ծան րոց` հաս ցեագրված 

Թո մաս Հար դին գին, վրան մա կագր ված` «Փխ րուն: Չհար վա ծել»:

- Սա թերևս Ձերն է,- ասաց Թո մա սը՝ դի մե լով Մաք սին,- Ձեր փո խա-

րեն՝ ես դա կբա ցեի:

Ժո զե Շաբ րին բե րեց պտու տա կա հա նը, աք ցա նը և օգ նեց, որ Մաք սը 

բա ցի փայ տյա արկ ղը: Նրա մեջ դր ված էր հրա շա լի փա թե թա վոր ված 

ֆո տոխ ցիկ, որը հենց Մաք սինն էր: 

- Հի մա Դուք կա րող եք գնալ Բաալ բեկ՝ Ձեր ոս կե զօծ, հրա շա լի քա-

րե րի հետ ևից,- ասաց Թո մա սը:

Ֆո տոխ ցի կը ձեռք էր բեր վել հան րային աճուրդ նե րից մե կի ժա մա-

նակ, երբ վա ճառ քի էր հան վել հրեանե րից առգ րավ ված ու նեց ված քը: 

Մա մու լում հրա պա րակ վել էր այդ ֆո տոխ ցի կի վա ճառ քի մա սին: Այն 

Բեռ լի նում գնեց Մեծ Բրի տա նիայի դես պա նա տան մշա կու թային կցոր-

դը, ով լու սան կար չու թյան մեծ սի րա հար էր: SIS -ը մի ջամ տեց այդ գոր-

ծին, քա նի որ ցան կա նում էին ու սում նա սի րել այդ հազ վա գյուտ ապա-

րա տը և նրա օպ տի կա կան սար քը: Ծա ռա յու թյան սպա նե րից մեկն էլ, 

ով ու սում նա սի րում էր Մաքս Շտեյն բեր գի թղթապանակը, Սինկ լե րին 

հայտ նեց այդ մա սին: Տնօ րենն էլ հանձ նա րա րեց, որ Թո մաս Հար դին գի 

մի ջո ցով այդ ֆո տոխ ցի կը վե րա դարձ վի տի րո ջը:

Մաքսն այն պես հուզ վեց, որ ձեռ քե րի ափե րով ծած կեց աչ քե րը: Այ-

նու հետև ինքն իրեն տի րա պե տեց և ասաց.
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- Լավ: Դուք եք գտել այս խցի կը, իսկ ես, օգտ վե լով այս սքան չե լի լույ-

սից, Ձեր թույլտ վու թյամբ կլու սան կա րեմ Ձեր ըն տա նի քը: Սա րա՛, նս տե՛ք 

այս տեղ, խնդ րեմ: Դուք, Թո մա՛ս, նրա կող քին: Էդո ւա՛րդ, Դուք Սա րայի 

հետ ևում կանգ նե՛ք, իսկ Դուք, Էթե՛լ, Ջո նին գր կած՝ Ձեր հոր հետ ևում: 

Ա՛յ այդ պես, շատ լավ է, այդ ար մա վե նին էլ է հո յա կապ: Թփուտ նե րը 

հրա շա լի են եզ րագ ծում մի ջա վայ րը: Մեկ րո պե ձեզ հան գի՛ստ պա հեք, 

բնա կան, ժպ տա լը պար տա դիր չէ: Վե՛րջ… Երբ լու սանկա րը տես նեք, 

կհաս կա նաք: Ու զում եմ ձեզ՝ բո լո րիդ, իմ շնոր հա կա լու թյու նը հայտ նել 

այն ամե նի հա մար, որ դուք արե ցիք հա նուն ինձ: Սկ սած նրա նից, որ 

Էդու արդն ինձ գտավ՝ վտան գե լով իր կյան քը, Էթելն ինձ օգ նեց, որ գո-

յատ ևեմ, Դուք, Թո մա՛ս, եր կինք ու եր կիր իրար խառ նե ցիք, Դուք նույն-

պես, Սա րա՛, որ կա րո ղա ցել եք այս պի սի ըն տա նիք ստեղ ծել: Աստ ված 

թող ձեզ օրհ նի: Ա՜հ, չմո ռա նամ ասել: Հի մա, երբ կր կին ինձ մոտ է լու-

սան կար չա կան խցի կը, այն կօգ տա գոր ծեմ, ինչ պես հարկն է: Կմիանամ 

ֆրան սա-բ րի տա նա կան ար շա վախմ բին, որն առա ջի կա ամիս նե րին 

աշ խա տե լու է Բաալ բե կում: Ինձ կեն դա նի պա հեց այդ հրա շա լի քա րե րի 

պատ րան քը: 

1936 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի վեր ջե րին Ֆրան սիան և Ազ գե րի լի գան 

փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ որո շե ցին փո խել «ման դատ» տեր մի նը: 

Այն արդեն կոչ վե լու էր «Բա րե կա մու թյան ու դաշ նու թյան հա մա ձայ նա-

գիր Ֆրան սիայի ու Լի բա նա նի միջև», և նույ նը՝ Սի րիայի պա րա գա յում: 

Այդ հա մա ձայ նա գի րը սահ մա նում էր լայն ինք նա վա րու թյուն: Լի բա նա-

նի վե հա ժո ղո վը և Սի րիայի խորհր դա րա նը հա վա նու թյուն տվե ցին այդ 

որոշ մա նը, սի րիացի նե րը` թեև որոշ դժ կա մու թյամբ: Բեյ րու թում Բարձ-

րա գույն կո մի սա րը մա մու լին մեկ նա բա նեց, որ դա էթի կայի ու էս թե տի-

կայի հարց էր: Այդ պա հից սկ սած Ֆրան սիան այլևս լիազոր իշ խա նու-

թյուն չէր, այլ Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան բա րե կամն ու դաշ նա կի ցը:
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51. ՍՊԱՌ ՆԱ ԼԻ ՔԸ
1937թ.

Մաքս Շտեյն բեր գը հրա տա րա կեց Բաալ բե կի ալ բո մը, որն ար վես տի 

իս կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն էր: Նրա լու սան կար նե րը լի էին դրա մա-

տիզ մով ու գե ղեց կու թյամբ և ար տա հայ տում էին բո լո րի սե րը, կա րոտն 

ու հար գանքն այդ քա րե րի նկատ մամբ:

Մաք սը շատ ավե լին էր, քան լավ լու սան կա րի չը: Նա պատ կե րի փի-

լի սո փա էր: Նրա լու սան կար նե րը մղում էին խորհր դա ծու թյան: Ուժ գին 

ընկ ճախ տից հե տո նա վե րա կանգ նել էր իր ու ժե րը: 

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ Մաք սը հայտն վում էր Էթե լի ու Էդու ար դի 

տա նը, ով քեր նա խընտ րե ցին նրան չպատ մել ըն տա նե կան կահ-կա րա-

սուց ու մյուս իրե րից, քա նի որ ըստ Եվ րո պա յում ստեղծ ված իրա վի ճա-

կի` դրանք կա րե լի էր կո րած հա մա րել:

Թո մաս Հար դինգն ու Սա րան բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ 

անցկաց րին Կա հի րեում: Պար զա պես նրանց հա մար այն տեղ լավ էր, 

քա ղա քը գի տեին հինգ մա տի պես և ապ րում էին այն տա նը, որը ժա-

մա նա կին պատ կա նել էր Սա րայի ծնող նե րին: Նրանք շա րու նա կում էին 

մու ծել կո մու նալ վճար նե րը, և այն ժա մա նակ, երբ այ ցե լում էին Կա հի-

րե, օգ տա գոր ծում էին այդ տու նը: Կա հի րեում ձմ ռա նը մեղմ եղա նակ էր, 

մար դիկ՝ բա րի ու հա ճո յա կա տար, շատ ծա նոթ ներ ու նեին, որոնց հետ 

կա րող էին բի լիարդ խա ղալ, թեյ խմել, բայց ավե լի շատ այ ցե լել Եգիպ-

տա կան թան գա րան, որ տեղ Թո մա սը շատ ժա մա նակ էր ան ցկաց նում: 

Մյուս կող մից` այլևս չէին ու զում եր կար ժա մա նակ մնալ այն տա նը, 

որը հա մա րում էին Էթե լի նը, թեև աղ ջիկն ու Էդու ար դը պն դում էին, որ 

նրանք ավե լի հա ճախ իրենց մոտ մնան: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը պար բե րա բար լի նում էր եր կու վայ րե րում էլ. 

բա վա կան էր, որ պաշ տո նա կան գոր ծով ուղ ևոր վեր: Նա մտա դիր էր աս-

տի ճա նա բար ձեր բա զատ վել աշ խա տան քային պար տա վո րու թյուն նե-

րից, սա կայն միշտ, ի վեր ջո, նրան հա մա րում էին ան փո խա րի նե լի, և 

ին քը չէր կա րո ղա նում մեր ժել: 

Թո մա սից նա ոչ մի գաղտ նիք չու ներ: Նյու մա նը բարձր էր գնա հա-

տում իր բա րե կա մի հս տակ ու գործ նա կան միտ քը, ով իր խնդ րան քով 

կար դում էր իր հաշ վետ վու թյուն նե րը վե րա դա սին ու ղար կե լուց առաջ: 

Բանն այն էր, որ Ավ գուս տու սը գնա լով տա րիքն առ նում էր ու նա խընտ-

րում էր, որ դրանք ու րի շը կար դար և ստու գեր: 
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Կա հի րեում գոր ծող բրի տա նա կան Գլ խա վոր շտա բում ան ցկաց-

րին խորհր դակ ցու թյուն՝ նվիր ված Գեր մա նիայի վե րա զին ման հար ցին: 

Խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ ներ կա յաց ված թվե րը մտա ծե լու տե ղիք 

էին տա լիս: Հիտ լերն ար դեն ամեն վայր կյան պատ րաստ էր այն բա-

նին, որ մար տի դաշտ հա ներ զին ված, հան դեր ձա վոր ված և մար տու-

նակ եր կու մի լիոն զին վոր նե րի: Ամեն ամիս բազ մա թիվ գոր ծա րան ներ 

ար տադրում էին վիթ խա րի քա նա կու թյամբ զեն քեր, որոնց թվում՝ նո-

րա գույն հրե տա նի, թեթև սպա ռա զի նու թյուն, տան կեր ու ինք նա թիռ ներ: 

Դրանք շատ ավե լի հզոր էին ու ար դիական, քան Մեծ Բրի տա նիայի ու-

նե ցածն էր: 

Անգ լիական կա ռա վա րու թյունն ուր որ է հրա ժա րա կան էր տա լու՝ իր 

տե ղը զի ջե լով Նևիլ Չամբեռլենի կողմից ձևա վո րվելիք կա ռա վա րու թյա-

նը: Բո լորն էլ գի տեին, որ ֆի նանս նե րի նա խա րա րը դառ նա լու է վար-

չա պետ, սա կայն Գլ խա վոր շտա բում զգու շա վոր վե րա բեր մունք ու նեին 

այդ խա ղա ղա սե րի նկատ մամբ:

Թո մասն Էթե լին խոս տո վա նել էր, որ չի կա րող եր կար մնալ նրա տա-

նը, որով հետև այդ տեղ որոշ ժա մա նակ ան ց հոգ նում էր: Նա հա սա րա-

կա կան ան ձ էր, ու բո լորն ու զում էին ող ջու նել իրեն: Առա ջին երեք օրե րը 

տա նե լի էին, բայց հե տո… Հե տո նա ար դեն Կա հի րեի պես բա ցար ձակ 

խա ղաղ վայ րի կա րիք էր ու նե նում, որ տեղ՝ հա սա րա կա կան ցան կա ցած 

վայ րում, կա րող էր թերթ կար դալ ու թեյ խմել, և ոչ ոք նրան չէր խան գա-

րի, թեև իր սի րած քա ղա քը Բեյ րութն էր:

Մայի սի վեր ջե րին Նևիլ Չամբեռլենը դար ձավ Մեծ Բրի տա նիայի 

վար չա պետ: Ըստ բրի տա նա կան ավան դու թյան՝ Կա հի րեի սպա յա կան 

զորանոցում բա ժակ բարձ րաց րին նրա պատ վին և երեք ան գամ ու ռա՜ 

գո ռա ցին, սա կայն՝ առանց մեծ ոգ ևո րու թյան: Սըր Էդ մունդ Ալենբին էր 

(ու մ բո լո րը կա րո տում էին), որ այդ դժ վա րին ժա մա նա կաշր ջա նում կլի-

ներ լա վա գույն վար չա պե տը, եթե ամիս ներ առաջ մա հա ցած չլի ներ:

Բեյ րու թում ար տա քուստ ամեն ինչ նույնն էր: Դա մաս կո սի ամե-

նաար մա տա կան ներն ամեն կերպ ջա նում էին, որ մի ջերկ րա ծո վյան այդ 

քա ղա քի ան դոր րի ներ քո ֆրան սիացի նե րը մշ տա պես լար ված լի նեին: Ի 

վեր ջո, Ֆրան սիայի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյունն էր գոր ծում արաբ 

խռո վա րար նե րի դեմ, ով քեր ու զում էին ֆրան սիացի նե րին հնա րա վո-

րինս շուտ երկ րից դուրս քշել: Ընդ որում՝ այդ գոր ծում մու սուլ ման նե-

րից առա վել ար մա տա կան էին հույն ուղ ղա փառ եկե ղե ցու քրիս տո նյա 

արաբ նե րը, ով քեր կար ծես ատե լու թյամբ էին լց ված ֆրան սիացի նե րի 

հան դեպ:
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Վա տի կա նը շա րու նա կում էր մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ողջ Լի-

բա նա նի վրա: Հռո մի Պիոս XI Պա պը հրա պա րա կեց պապական մի 

կոնդակ, որում բո լո րին ներ կա յաց նում էր այն սար սա փե լի իրա վի-

ճա կը, որ Ադոլֆ Հիտ լե րի օրոք տի րում էր Գեր մա նիայում: «Խորին 

տագնապով» անունը կրող կոնդակը Ծաղ կա զար դի կի րա կի օրը կար-

դա ցին գեր մա նա կան եկե ղե ցի նե րից շա տե րում, նաև՝ մա րո նա կան 

Սուրբ Գևորգ եկե ղե ցում՝ խն կարկ ման ու վառ վող մո մե րի ծխի մեջ: Լի-

բա նա նում մեծ հա մակրանք չկար Գեր մա նիայի նկատ մամբ:

Այ դու հան դերձ, որ ևէ ան կողմ նա կալ դի տոր դի հա մար Բեյ րու-

թը նիր հող քա ղաք էր: Մինչ մո տե նում էր ամա ռը, Էթել Հար դին գին իր 

պատշգամ բից հենց այդ պի սին էր թվում քա ղա քը: Հետ ճա շյա քնի ժա-

մին դր սում ոչ ոք չէր եր ևում. թերևս մի թա փա ռա կան շուն կամ իր փոք րիկ 

ավանակին հե ծած մի գյու ղա ցի, ով փո շոտ փո ղոց նե րով գնում էր դե պի 

մո տա կա դաշ տե րը՝ ան ցնե լով եղեգ նուտ նե րի մի ջով, որոնք օրորվում 

էին արև մուտ քի քա մուց: Էթե լը սկ սում էր նկա րել պատշ գամ բում, իսկ 

կող քին խա ղաղ նն ջում էր ման կի կը: Հենց որ երե խան արթ նա նում էր, 

լուռ հայտն վում էր Նա դի ման ու նրան տա նում բակ՝ խա ղաց նե լու, որ-

պես զի նրա մայ րը կենտ րո նա ցած աշ խա տեր:

Էթե լը լավ էր հի շում, թե ինչ պի սին էր Բեյ րու թը, երբ ինքն իր որ դու 

տա րի քին էր. դա գրե թե քսան տա րի առաջ էր: Քա ղաքն արագորեն 

փոխ վում էր՝ ան կախ շնե րի հե ռա վոր հա չոց նե րից, ջուր ծա խող նե րի ու 

դա նակ-մկ րատ սրող նե րի կան չե րից: 

Եվ րո պան շատ հե ռու էր թվում ոչ միայն տա րա ծու թյան, այլև ժա մա-

նա կի առու մով: Այ դու հան դերձ, այն տեղ կա տար վող ցան կա ցած իրա-

դար ձու թյուն ան մի ջա պես իր ար ձա գանքն էր գտ նում ողջ Մեր ձա վոր 

Ար ևել քում, որը չէր կա րող ձեռն պահ մնալ, ցույց տալ, թե ոչինչ տե ղի չի 

ու նե նում, և համ բե րել այն քան, մինչև փո թո րիկն ան ցնի: Վեր ջին ընդ-

հար ման` Առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ հիմ նա-

կան զո հե րը եղել էին հայե րը: Մաք սի օրի նա կը Գեր մա նիայում ստեղծ-

ված իրա վի ճա կի վառ վկա յու թյունն էր: Եվ խն դիրն այն չէր, որ Հիտ-

լե րի պես խե լա գա րը մե նակ ատեր հրեանե րին: Ամ բողջ երկ րում հա-

կահրեական այդ պի սի մթ նո լորտ ստեղ ծե լու հա մար նրան ան հրա ժեշտ 

էր բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան մեղ սա վոր աջակ ցու թյու նը: Էթե լը չէր 

կա րո ղա նում ըմբռ նել ան մարդ կային այդ իրո ղու թյու նը: Էդու ար դը նրան 

պատ մել էր Ֆրանկ ֆուր տի Ժա ռան գա կան կեն սա բա նու թյան ինս տի-

տուտ իր կա տա րած սահմռ կե ցու ցիչ այ ցի և դրա փոխտ նօ րե նի մա սին, 

ով հրեանե րին ու գն չու նե րին դի տար կում էր որ պես լա բո րա տո րիայի 

փոր ձարկ վող կեն դա նի նե րի: 
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Այդ պատ ճա ռով էլ Բեյ րու թը նման էր ապաս տա նի, թեև փոքր -ի նչ 

փխ րուն՝ մո տա լուտ փո թոր կի հա մար: Թեթև դող զգաց: Եղա նա կը փոխ-

վում էր, և ու ժեղ քա մին հա մա րյա վայր էր գցում նկա րա կա լը: Տե սավ 

Էդու ար դին, ով մո տո ցիկ լե տով բարձ րա նում էր զա ռի վե րով: Հպարտ էր 

իր ամուս նու՝ «գ ժա նո ցում» ծա վա լած աշ խա տան քով: Բո լորն էլ բարձր 

էին գնա հա տում դոկ տոր Բո ղո սյա նի ջան քե րը: Ի հի շա տակ իր հոր` նա 

ցան կա ցել էր, որ իրեն հենց այդ պես՝ դոկ տոր Բո ղո սյան կո չեն: 

Նոյեմ բե րի կե սե րին նրանց այ ցե լեց Ավ գուս տուս Նյու մա նը: Իր գա-

լու նույն գի շե րը նրանց խոս տո վա նեց, որ դար ձել է յո թա նա սուն չորս 

տա րե կան և ար դեն շատ հոգ նած է: Մի քա նի ամիս ան ց նա գնա լու էր 

թո շա կի ու իր հա մար մի բնա կա րան էր գնե լու Լա Կոռ նիշ զբո սայ գու 

առափ նյա հատ վա ծում: Այդ կլի ման նրա հա մար ավե լի բա րեն պաստ 

էր, քան Անգ լիայի նը և, ան շուշտ, շատ ավե լի, քան Շոտ լան դիայի նը: 

Մի ըմ պա նակ կո նյակ վայե լե լով՝ նրանց ասաց, որ Գեր մա նիայից 

վատ լու րեր է ստա ցել: Նյուրն բեր գում շքեր թի էին դուրս եկել վեց հարյուր 

հա զար զին վոր ներ: Իրենք այն տեղ` Գեր մա նիայի Գլ խա վոր շտա բում, 

իրենց մարդն ու նեն, ում հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ մի 

գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ Հիտ լե րը գլ խա վոր հրա մա նա-

տա րու թյանն իրա զե կել է Եվ րո պան նվա ճե լու իր մտադ րու թյան մա սին: 

Խոս քը վե րա բե րում էր ռա սա յա կան, քա ղա քա կան ու ռազ մա կան տի-

րա պե տու թյա նը: Բո լոր հրեանե րը երկ րի երե սից ջնջ վե լու էին: Սլա վոն-

ներն էլ կհա մար վեն ստո րին դա սի մար դիկ, և նրանց հետ կվար վեն ու 

կօգ տա գոր ծեն ըստ այդմ:

- Եվ չկար ծեք, թե մենք այս տեղ զերծ կմ նանք այդ ամե նից: Հիտ լե րի 

ծրագ րե րի մեջ մտ նում է նաև Աֆ րի կայի հյու սի սի և Ար ևել քի նվա ճու մը, 

առայժմ` մինչև Բաղ դադ: Նա խեղ ված ու վտան գա վոր մտա գար է, սա-

կայն իր թի կուն քում ու նի մի բա նակ, որի նմա նը մինչ այժմ հա զիվ թե 

գո յու թյուն ու նե ցած լի նի:

Երբ Նյու մանն այ ցի գնաց իր հին ըն կեր նե րին, Էթե լը պատշ գամ բում 

փա թաթ վեց ամուս նուն.

- Ի՞նչ ենք անե լու: Ավ գուս տուսն այն մարդն է, ով տե ղե կա նում է 

առա ջին ձեռ քից, իսկ դու լսե ցի՞ր, թե նա ինչ է ասում Հիտ լե րի մա սին:

- Մի՛ ան հանգս տա ցիր, Էթե՛լ: Մենք այն պի սի հո ղի վրա ենք ապ-

րում, որը եր բեք նվաճ ված չի մնա ցել: Ոչ էլ Հիտ լե րին դա կհա ջող վի: Այդ 

արյու նար բու բռ նա կալ նե րը, ինչ պես Թա մեր լանն ու Ադոլֆ Հիտ լե րը, չեն 

ըմբռ նում, որ աշ խար հը նվա ճե լու միակ ձևը ճիշտ դրա հա կա ռակն է: 
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Դա շույ նի ու ժը եր բեք չի հաղ թի դա տո ղու թյա նը: 

Մութն արագ էր ընկ նում, և միայն արև մուտ քի կող մում ցո լա ցող մի 

թեթև լույս ցույց էր տա լիս այն տե ղը, որ տեղ թաքն վել էր արե գա կը: 

Միջերկ րա կան ծովն առինք նող էր, ու Էթե լը մտա ծեց իր հոր մա սին: Թո-

մաս Հար դին գը միշտ էլ ասել էր, որ Վեր սա լի հա մա ձայ նա գիրն իս կա-

կան աղետ է, որն աշ խար հին իր հետ ևից վաղ թե ուշ կտա նի դե պի նոր 

ող բեր գու թյուն:



563–      –

52. ԼՈՒ ՍԱՆ ԿԱ ՐԻ ՉԸ
 ՀՈՒՆ ՎԱՐ - ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1938թ.

Ռաբ բի Բահ բու տը եկավ Աս ֆուրյե` Էդու արդ Բո ղո սյա նի հետ խո-

սե լու: Լի բա նա նի հրեանե րի հա մայն քի ան դամ նե րը հի վանդ նե րին բե-

րում էին հան դեր ձանք, սնունդ կամ գա լիս էին մխի թա րե լու իրենց դա-

վա նա կից նե րին: Էդո ւար դը հա վա նու թյուն էր տա լիս եղ բայ րա կան այդ 

զգաց մա նը, որն ան շուշտ գո յու թյուն ու ներ նաև հայե րի ու արաբ նե րի 

շրջանում: 

Հրեական աշ խարհն ապ րում էր իր պատ մա կան դժ վար ժա մա նա-

կա հատ ված նե րից մե կը` լի սպառ նա լիք նե րով, անա խոր ժու թյուն նե րով 

ու անո րոշ ապա գայով:

Այս ան գամ ռաբ բին ոչ թե այ ցի էր եկել հի վանդ նե րին, այլ պետք է 

բժշ կին դի մեր մի խնդ րան քով. կա րո՞ղ էր որ պես պա ցիեն տի հո գե բու-

ժա րան ըն դու նել վեր ջերս` մի քա նի շա բաթ առաջ Բեյ րութ եկած մի 

հրեայի: Ընդգ ծեց, որ դա շատ կար ևոր է հա մայն քի հա մար: 

Էդո ւար դը հաս կա ցավ, որ խոսքն իս կա կան պա ցիեն տի մա սին չէ, 

այլ մի մար դու, ում ու զում էին թաքց նել: Այ դու հան դերձ, ոչ մի մեկ նա բա-

նու թյուն չա րեց: Եթե այդ մար դը դի մել է իրեն, ու րեմն շատ հու սա հատ 

է: Էդո ւարդն ինչ -որ ներ քին կապ էր զգում հրեանե րի հետ: Հրեանե րի 

հա մար ոչ ոք ոչինչ չէր անում, մինչ դեռ նրանք պայ քա րում էին հա նուն 

գո յատև ման: 

Նա նայեց ռաբ բիի աչ քե րին ու հա մա ձայ նեց. 

- Հա մա ձայն եմ: Ե՞րբ է գա լու այս տեղ: Ինքս ան ձամբ հոգ կտա նեմ, 

որ նրան չան հանգս տաց նեն: Խն դիր չկա:

Ռաբ բին թույլ ժպ տաց.

- Շնոր հա կա լու թյուն, դոկ տո՛ր Բո ղո սյան: Մարդ կանց ավե լի լավ են 

ճա նա չում, երբ նրանց օգ նու թյան կա րիքն են զգում: Ան կեղ ծո րեն ասած, 

այս դեպ քում չէինք կա րող դի մել որ ևէ այլ հի վան դա նոց կամ վտան գել 

մի հրեայի ևս: Այս տեղ ոչ ոք ոչինչ չի հարց նում, ու Դուք մեզ միշտ օգ-

նել եք: Հրեաներս շատ թշ նա մի ներ ու նենք, սա կայն, փառք Աստ ծուն, 

ու նենք նաև շատ լավ բա րե կամ ներ: Մենք դա չենք մո ռա նա: Ի դեպ, հի-

վան դը դր սում է: Գի տեինք, որ Դուք մեզ հու սա խաբ չեք անի, և նրան 

ասա ցի, որ գա ինձ հետ:

Էդու ար դը չկա րո ղա ցավ զս պել ժպի տը. 

- Այո՛, ռաբ բի՛, Դուք հա վատ ներշն չող մարդ եք: Գնանք, ես կու ղեկ-

ցեմ Ձեզ: Մի սե նյակ կա, որ միշտ ազատ է ան կան խա տե սե լի դեպ քե րի 

հա մար: Թերևս սա դրան ցից մեկն է: 
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Դուրս եկան բակ: Այն տեղ մի երի տա սարդ` հա զիվ երե սուն տա րե-

կան, սպի տա կա մաշկ, նոսր մա զե րով, եղ ջե րա զարդ ակ նոց նե րով, եվ րո-

պա կան ար տա քի նով, ծա ռի ստ վե րի տակ նս տած, սպա սում էր: Ռաբ-

բին առաջ գնաց` ներ կա յաց նե լու.

- Բժի՛շկ, ինքն է Ձեր «հի վան դը»: Ահա և դոկ տոր Բո ղո սյա նը` ար տա-

սո վոր բժիշկ և հրեանե րի լավ բա րե կամ: 

Երի տա սար դը գլու խը թեթ ևա կի խո նար հեց: Ո՛չ ժպ տաց, ո՛չ մո տե-

ցավ նրան` ձեռ քը սեղ մե լու, ո՛չ էլ մի բառ ասաց: 

- Լավ, հետ ևե՛ք ինձ, խնդ րում եմ: 

Ն րանց ու ղեկ ցեց մինչև ըն դու նա րա նի մոտ գտն վող մի փոք րիկ 

սենյակ:

- Դե՛ ինչ, պետք է, որ այս տեղ լավ լի նի: Ինչ պես տես նում եք` սենյա-

կի դուռը կողպեք ու նի: Ձեզ խնդ րում եմ, որ այն միշտ փակ պա հեք: Այս 

սե նյա կը հա տուկ նպա տակ նե րի հա մար է նա խա տես ված, այդ պատ-

ճա ռով էլ կա ռուց վել է ան հրա ժեշտ սան հան գույ ցով, որից կա րե լի է 

օգտվել այս դռ նից. բա նա լին վրան է: Ոչ մի բա նի հա մար չան հանգստա-

նաք: Կե րա կու րը Ձեզ հա մար կբե րեն այս տեղ: Սա նման է մի փոք րիկ 

հյու րա նո ցի: 

Այդ անձնավորությունը կր կին գլու խը թեթ ևա կի խո նար հեց: Ռաբ բի 

Բահ բու տը կար ծես թեթ ևա ցած էր: Էդու ար դը հե ռա ցավ` նրանց մե նակ 

թող նե լով: Եթե որ ևէ մե կը հայտն վեր` տե ղե կու թյուն քա ղե լու, ապա նրան 

ոչինչ չէին հայտ նի: Շատ դեպ քե րում հո գե կան հի վան դու թյուն ներն ար-

տա քին դրս ևո րում ներ չէին ու նե նում: Ցան կա ցած մարդ էլ կա րող էր 

«գիժ» լի նել, և հնա րա վոր էր, որ այդ ան ծա նո թը նույն պես այդ պի սին էր:

Տասն հինգ օր ան ց հար գար ժան հրեան գնաց Էդո ւար դի աշ խա տա-

սե նյակ: Սեղ մեց նրա ձեռքն ու ան սխալ ֆրան սե րե նով շնոր հա կա լու-

թյուն հայտ նեց, թեև նրա խոս քում գեր մա նա կան թեթ ևա կի առո գա նու-

թյուն էր զգաց վում: Այ նու հետև վերց րեց փոք րիկ ճամպ րուկն ու նս տեց 

դր սում իրեն սպա սող ավ տո մե քե նան:

Էդո ւարդն արել էր այն, ինչ իր խիղճն էր թե լադ րել: Չգի տեր, թե ով էր 

այդ մար դը և ու մից էր թաքն վում:

Հա ջորդ օրը հայտն վեց ռաբ բի Բահ բու տը:

- Դոկ տո՛ր Բո ղո սյան, Ձեզ հետ ծա նո թա նա լու պա հից սկ սած Ձեզ 

հա մա րել եմ մե ծա հո գի և պատ վախն դիր մարդ: Հի մա հա մոզ վե ցի, որ 

իմ գնա հա տա կա նի առումով չեմ սխալ վել: Մար դը, ում Դուք օգ նու թյան 

հա սաք, Բրեստ-Լի տովս կից իմ վա ղե մի ըն կե րոջ որ դի նե րից մեկն էր` 

Բե գին Մե նա խե մը85: Հրա շա լի տղա է, եկել էր դա սա խո սու թյան հա մար 

85 Մե նա խեմ Բե գի նը հե տա գա յում դար ձավ Իս րայե լի վար չա պետ:
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նյու թեր հայ թայ թե լու: Հե տո վե րա դառ նա լու է Լե հաս տան: Նա լռա կյաց, 

զուսպ մարդ է, սա կայն ինձ ասաց, որ եր բեք չի մո ռա նա Ձեր արա ծը: 

Ավ գուս տուս Նյու մանն Էդու ար դին պատ մում էր նա ցիստ նե րից մե-

կի` ոմն Ադոլֆ Էյխ մա նի` ան ցյալ տար վա վեր ջին Պա ղես տին կա տա-

րած ուղ ևո րու թյան մա սին: SIS -ի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան մի-

ջո ցով տե ղե կա ցել էին նրա և Երու սա ղե մի մուֆ տիի` Ամին ալ-Հու սեյնի 

բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին: Ընդ որում` վեր ջինս գեր մա նա ցի նե րին 

տվյալ ներ էր հա ղոր դում հրեական ներ գաղ թի վե րա բե րյալ, ին չին ին քը 

սկզ բուն քո րեն դեմ էր: 

Էյխ մա նը փոր ձում էր դի տար կել գեր մա նա ցի հրեանե րին Պա ղես-

տին ու ղար կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Դա եր կու կող մե րի հա մար լա-

վա գույն տար բե րա կը կլի ներ: Գեր մա նիան կա զատ վեր այն հրեանե րից, 

ով քեր ներ գաղ թե լու էին, նրան ցից կվերց ներ վի զա նե րի և ուղ ևո րու թյան 

տոմ սե րի ար ժեք նե րը, ինչ պես նաև կյու րաց ներ դուրս քշ ված նե րի ու նեց-

ված քը. հրա շա լի գոր ծարք նա ցիստ նե րի հա մար: Այ դու հան դերձ, ըստ 

SIS -ի հա ղոր դագ րու թյան` ալ-Հու սեյնին կտ րա կա նա պես դեմ էր դուրս 

եկել այդ առա ջար կին: Ան գամ այդ ժա մա նակ վա «հ րեական հար ցի» 

տնօ րե նին ասել էր, որ լա վա գույն լու ծու մը կլի ներ հրեանե րին վե րաց-

նե լը կամ աշ խա տան քային ճամ բար ներ ու ղար կե լը: Մի խոս քով, բա ցի 

նրանց Պա ղես տին ու ղար կե լուց` թող անեին այն, ինչ կա մե նում են: Ընդ 

որում` հրեանե րը շա րու նա կում էին այլ երկր նե րից գալ Պա ղես տին, և 

չնա յած դա հա րու ցում էր արաբ նե րի խիստ դժ գո հու թյու նը, այ նու ա մե-

նայ նիվ եկ վոր նե րի թի վը գնա լով աճում էր:

Էյխ մա նը գի տեր, որ եթե Գեր մա նիան չի ու զում զրկ վել արաբ նե րի 

աջակ ցու թյու նից, ապա պետք է հա վա նու թյուն տա նրանց՝ առավել աչ-

քի ընկ նող առաջ նորդ նե րից մե կի` Ամին ալ-Հու սեյնի դիր քո րոշ մա նը, ում 

խոս տա ցել էր ֆի նան սա կան, նյու թա տեխ նի կա կան և դի վա նա գի տա-

կան օգ նու թյուն: 

Ավ գուս տու սը պատ մեց նաև այն մա սին, թե ռազ մա քա ղա քա կան 

շրջա նակ նե րում ինչ են մտա ծում Նևիլ Չամբեռլենի` Բրի տա նիայի 

վար չա պե տի մա սին. նրան հա մա րում են թու լա մորթ, հս տակ դիր քո-

րո շում չու նե ցող ան ձնա վո րու թյուն, ով չի ու զում նայել իրա կա նու թյա-

նը: Նա մշակում էր այն պի սի ռազ մա վա րու թյուն, որը կխո չըն դո տեր 

հրեանե րի ներ գաղ թը Պա ղես տին, ին չը նշա նա կում էր հրեա ժո ղովր դի 

ամե նադժվար պա հին դա վա ճա նել նրան: 

Ալ-Հու սեյնին Էյխ մա նին խոս տա ցել էր արաբ ժո ղովր դի աջակցու-
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թյու նը: Մի բան, որը շատ կար ևոր էր գեր մա նա կան Գլ խա վոր շտա բի 

ու նե ցած հե ռա հար նպա տակ նե րի հա մար: Չէին կա րող գոր ծել իրենց 

շա հե րին հա կա ռակ: 

Այդ ամե նի մա սին տե ղյակ էր «Հա գա նան»՝86 հրեական ինք նա-

պաշտ պա նու թյան առա ջին կազ մա կեր պու թյու նը, երբ հրեանե րը սկ սե-

ցին հաս տատ վել առա ջին բնա կա վայ րե րում: Այդ կազ մա կեր պու թյան 

նպա տակն էր պաշտ պա նել ներ գաղ թող հրեանե րին, քա նի որ արաբ նե-

րը մտա դիր էին հար ձակ վել նրանց վրա: 

1920-1921 թվա կան նե րին արաբ նե րի կա տա րած հար ձա կում նե րի 

հետ ևան քով հրեանե րը ստիպ ված ձեռ նա մուխ եղան ավե լի զո րեղ կազ-

մա կեր պու թյան ստեղծ մա նը: «Բ րի տա նա ցի նե րը,- ըն դու նում էր Նյու-

մա նը,- շատ քիչ բան էին անում՝ հա նուն հրեա գաղ թաբ նակ նե րի, քան զի 

չէին ցան կա նում արաբ նե րին մինչև վերջ հիաս թա փու թյուն պատ ճա-

ռել»: Գի տեին, թե գեր մա նա ցի ներն ինչ մո տե ցում ներ էին գոր ծադ րում, 

և չէին ու զում ձեռ քից բաց թող նել այդ ռազ մա վա րա կան տա րած քը:

Խն դի րը վեր լու ծում էին Կա հի րեի Գլ խա վոր շտա բում: 1929 թվա կա-

նին Հեբ րո նում տե ղի ու նե ցած ան կար գու թյուն նե րը, որոնց ար դյուն քում 

զոհ վե ցին 133 hրեաներ և 116 արաբ ներ, բեկումնային եղան: Մինչ այդ 

«Հա գա նան» թշ նա ման քով չէր տրա մադր ված բրի տա նա ցի նե րի հան-

դեպ: Սա կայն այդ պա հից սկ սած որո շե ցին, որ միակ ելքն իրենց ու ժե-

րով պա տե րազ մելն է:

SIS -ը գի տեր, որ ավ տո մե քե նա նե րի վե րա նո րոգ ման կամ փա կա նա-

գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի ան վան ներ քո գոր ծող ար հես տա նոց նե-

րում «Հա գա նան» ար տադ րում էր ձեռ քի նռ նակ ներ, ան գամ հրա ցան-

ներ՝ կո պիտ, սա կայն շատ ար դյու նա վետ:

Էդու արդն ընդ հա տեց.

- Ավ գուս տո՛ւս, եթե որ ևէ վի ճա հա րույց խնդ րի դեպ քում ստիպ ված 

լի նես պաշտ պա նե լու բրի տա նա ցի նե րին կամ հրեանե րին, ի՞նչ կա նես: 

- Չգի տեմ: Ես միշտ եղել եմ հա վա տա րիմ, պաշտ պա նել եմ իմ երկ րի 

շա հե րը: Սա կայն ես հրեա եմ և թեև հա վա տա ցյալ չեմ, բայց իրա կա-

նում արյունս հրեական է: Նաև չեմ ու զում, որ նախ նի ներս դուրս գան 

շի րի մից՝ անի ծե լով ինձ: Կար ծում եմ, որ լա վա գույ նը կա նեի Մեծ Բրի-

տա նիայի հա մար, միայն թե դա վատ թա րա գույ նը չլի ներ իմ ժո ղովր դի 

հա մար: 

Այ նու հետև Էդո ւար դին բա ցատ րեց, որ ան կախ ամեն ին չից՝ «Հա գա-

86 Հրեերեն` «Պաշտ պա նու թյուն»: Հրեական ընդ հա տա կյա կազ մա կեր պու թյուն, որը հրեա 
տա րա գիր նե րի մի ջո ցով ստեղծ վել էր Պա ղես տի նում (հ ղու մը՝ հե ղի նա կի):
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նան» միշտ էլ հա մա գոր ծակ ցում էր բրի տա նա ցի նե րի հետ.

- Հրեանե րը միշտ էլ ավե լի շատ մոտ են եղել Արև մուտ քին: Կան 

հրեաներ, որ Պա ղես տին են ներ գաղ թել Լոն դո նից կամ Ման չեսթրից: 

Անգ լիացի նե՛ր են: Կան նաև գեր մա նա ցի, ավստ րիացի կամ ռուս 

հրեաներ: Նրանք չեն էլ փոր ձում իրենց կա պե րը խզել այդ երկր նե րի 

հետ: Ստեղծ ված խառ նաշ փո թից բո լորս էլ տու ժե լու ենք: Թերևս Բեն 

Գու րիոնը՝ հրեա առաջ նոր դը, գործել է մշակված քա ղա քա կա նու թյամբ: 

Տես նենք, թե մինչև ե՞րբ: «Հա գա նան» բա ժան վել է եր կու մա սի: Այն, որ 

կոչ վում է «Իր գուն»,87 մեզ շատ գլ խա ցա վանք է պատ ճա ռում, և վար չա-

պե տը ցան կա նում է այդ իրա վի ճա կին հնա րա վո րինս արագ վերջ տալ:

Գործ նա կան տե սան կյու նից նայե լով՝ Էդո ւար դը պար տա վոր չէր հա-

վա տա րիմ լի նել Մեծ Բրի տա նիային: Նա իրեն լիովին ազատ էր զգում: 

Այդ ժա մա նակ նրա հա վա տար մու թյան կա րիքն ավե լի շատ թույ լերն ու-

նեին: Դրա հետ լիովին հա մա կար ծիք էր Էթե լը: Տա րի ներ առաջ՝ հու սա-

հա տու թյան այն շր ջա նում, երբ հայերն էին գա լիս՝ ապաս տան փնտրե-

լու, նա հս տակ գի տեր, թե ով քեր էին զո հե րը: Վիեն նա յում ու նե ցած իր 

փոր ձու թյու նից և Գեր մա նիայում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի 

ակա նա տե սը լի նե լուց հե տո նա պետք է օգ ներ հրեանե րին: Լի բա նա-

նում հրեանե րի նկատ մամբ արաբ նե րի դիր քո րո շու մը նույ նը չէր, ինչ 

մա րոն նե րի նը կամ ուղ ղա փառ հույ նե րի նը: Այ դու հան դերձ, մու սուլ ման-

նե րից շա տերն ան գամ հա մա ձայն չէին ալ-Հու սեյնի վա րած՝ հրեատյաց 

քա ղա քա կա նու թյան հետ: Լի բա նա նում միշտ էլ ապ րել էին հրեաներ, 

այդ եր կի րը մե ծա հո գի էր և լի բազ մա զան դա վա նանք նե րով: Էդո ւար դին 

ներ քուստ ահա վոր զայ րույթ էր հա մա կում, երբ հի շում էր, թե ինչ պես 

էին գեր մա նա ցի նե րը վար վում այլ գեր մա նա ցի նե րի հետ, որոնց միակ 

տար բե րու թյու նը հրեա լի նելն էր: Սրտ խառ նոց էր զգում... Իրա վի ճակն 

էլ ամեն ևին չէր փոխ վել, ընդ հա կա ռա կը՝ ավե լի էր վա տա ցել: Եթե որ ևէ 

հրեա ինչ -որ մե կի հե տապն դու մից խույս տա լու նպա տա կով ցան կա նա 

թաքն վել իր «գ ժա նո ցում», ապա ին քը ոչ մի ար գելք չի հա րու ցի: 

Մար տին հա սավ «Անշ լյուս» -ի` Ռեյ խի կող մից Ավստ րիայի բռ նա-

զավթ ման և Գեր մա նիային միաց ման մա սին լու րը: Դա ոչ ոքի հա մար 

անակն կալ չե ղավ: Նյու մանն այդ մա սին զգու շաց րել էր դեռ եր կու ամիս 

առաջ: Էթե լը թեթ ևա ցած շունչ քա շեց, որ Բեյ րու թում էին, թեև նա մեծ 
87 1931թ. վեր ջե րին «Հա գա նայի» ավե լի ար մա տա կան ներն առանձ նա ցան՝ զու գա հեռ 
ստեղ ծե լով «Հա գա նա Բ»-ն, որը 1937թ. ան վան վեց «Իր գուն Ցվայ Լեու մի» («Ազ գային 
ռազ մա կան կազ մա կեր պու թյուն») կամ «Իր գուն», որի առաջ նոր դը Վլա դի միր Ժա բո-
տինս կին էր (հ ղու մը՝ հե ղի նա կի):
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ցավ էր ապ րում ավստ րիացի նե րի, մա նա վանդ ավստ րիացի հրեանե-

րի հա մար. գրե թե եր կու հա րյուր հա զար մարդիկ զավ թիչ նա ցիստ նե րի 

կող մից «ս տո րա կարգ» դա սին էին պատ կա նում:

Մաք սը նոր էր եկել Դա մաս կո սից, որ տեղ ձեռ նա մուխ էր եղել լու-

սան կար չա կան մեծ նա խագ ծի իրա գործ մա նը: Նրա հա մար ան տա նե-

լի էր այն միտ քը, որ իր ազ գա կան ներն ու բա րե կամ նե րը նա ցիստ նե րի 

ձեռ քում էին. 

- Նրանք կմեռ նեն: Հիտ լե րը ծա րա վի է հրեական արյան: Հե ռա խո-

սով խո սե ցի զար մու հի նե րիցս մե կի հետ, նա ինձ ասաց, որ Վիեն նայի 

բնակ չու թյան ինն սուն տո կո սը փո ղոց էր դուրս եկել՝ ծա փա հա րե լու 

Հիտ լե րի մուտ քը, իսկ Գես տա պոն՝ գաղտ նի ոս տի կա նու թյու նը, ար դեն 

ան ցել էր իր գոր ծին: Էյխ մա նը` այն նա ցիս տը, ում մա սին ինձ պատ մել 

է Էդու ար դը, հի մա Հրեական ար տա գաղ թի գրա սե նյա կի պետն է: Ըստ 

ինձ հա սած տե ղե կու թյուն նե րի` հրեանե րին ահա բե կում են` սպառ նա-

լով, որ կտա նեն հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ, եթե չհանձ նեն 

իրենց ողջ ու նեց ված քը: Նրանք իրենց ֆաբ րի կա նե րը, բնա կա րան ներն 

ու այլ սե փա կա նու թյուն նե րը պետք է գրա վոր ձևա կեր պեն նա ցիստ նե-

րի կող մից մատ նանշ ված մարդ կանց անուն նե րով: Այ նու հետև՝ բան կե րի 

տնօ րեն նե րի կող մից ար ված պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյու նից հե-

տո, նոր սե փա կա նա տե րե րին ու ղեկ ցում են դե պի բան կային չհր կիզ վող 

պա հա րան ներ՝ հրեանե րի փո ղե րին և ու նեց ված քին տի րա նա լու հա մար: 

Վեր ջում, երբ հրեանե րին ըն դա մե նը մնում է մի հին ճամպ րուկ` մի ձեռք 

փոխ նորդ հա գուս տով, նրանց մտց նում են մի վա գոն՝ աք սո րյալ նե րի 

որևէ ճամ բար ու ղար կե լու հա մար: Ասում են, որ Էյխ մանն ար դեն Գեր-

մա նիայի ամե նա հա րուստ մարդ կան ցից մեկն է: Թափթ փուկ նե՜ր… Եթե 

մի օր հրեաներս ար դա րա դա տու թյուն ցան կա նանք, ինք ներս կհաս նենք 

դրան: 

Բեյ րու թում ամե նա մե ծա հա սակ ներն ասում էին, որ Գեր մա նիան աշ-

խար հը կտա նի կոր ծան ման: Սուն նի արաբ նե րից ոմանք նա խընտ րում 

էին լռել՝ հենց այդ կերպ ար տա հայ տե լով իրենց դիր քո րո շու մը: Ինչ վե-

րա բե րում էր շիանե րին, ապա նրանց մե ծա մաս նու թյու նը գեր մա նա ցի-

նե րի կող մից էր: Դա մաս կո սում ընդ հա նուր առ մամբ հա վա նու թյուն էին 

տա լիս գեր մա նա ցի նե րի քա ղա քա կա նու թյա նը: Դա առա վել խո րաց-

նում էր արաբ նե րի ու ֆրան սիացի նե րի միջև առ կա ան ջր պե տը: 

Եր կու ամիս ան ց ԱՄՆ նա խա գահ Ռուզ վել տը Էվիան-լե- Բե նում գու-

մա րեց մի խորհր դակ ցու թյուն` քն նար կե լու հրեա փախս տա կան նե րի 
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հար ցը: Մաս նակ ցե ցին երե սու ներ կու երկր ներ:

Ն րան ցից և ոչ մե կը սահ ման ված քվո տայից դուրս չէր ըն դու նե լու 

ան գամ մեկ հրեայի: Ֆրան սիան զգու շաց րեց, որ այդ որո շումն առա վել 

կխթա նի նա ցիստ նե րի հա վակ նու թյուն նե րը:

Ձա խող ված փա խուս տից առաջ Մաքս Շտեյն բերգն իր ու նե ցած գու-

մա րի մեծ մա սը փո խան ցել էր «Բանկ դը Պա րի է դե Պեյի-Բա» -ի հաշ-

վե հա մա րին: Դա նրան փր կել էր ֆի նան սա կան աղե տից, ու թեև, այո՛, 

մեծ գու մար չէր, սա կայն բա վա կան էր Բեյ րու թում մի փոք րիկ բնա կա-

րան գնե լու հա մար, քա նի դեռ ինքն ապ րուստ վաս տա կե լու մի ջոց էր 

որո նում:

- Իմ գոր ծը լու սան կար չու թյու նը չէ, բայց չէ՞ որ պետք է ապ րեմ և, 

ճիշտն ասած, ծա նո թա նում եմ շատ հե տաքրք րա կան մարդ կանց հետ,- 

այս պես էր Մաքսն ար դա րա նում Էթե լի առջև. նրա հա մար շատ ավե լի 

հա ճե լի էր բա ցա ռա պես պատ մա կան վայ րեր, ինչ պես՝ Բաալ բե կը, լու-

սան կա րե լը:

Նա սկ սեց լու սան կար ներ հա նել, որոն ցում եր ևում էին ռուս հրեաներ՝ 

իրենց հա տուկ հա գուստ նե րով, մյուս նե րում` Բաղ դա դից, Իրա նից, 

Թուր քիայից, Սա լո նի կից եկած հրեաներ: Մե կը մյու սին ասե լով՝ գա-

լիս էին նրա մոտ լու սան կար վե լու: Բո լորն էլ ու զում էին ու նե նալ գո նե 

մի լու սան կար, որը կդր վեր շր ջա նա կի մեջ ու որ պես ժա ռան գու թյան մի 

մաս նիկ՝ կմ նար իրենց զա վակ նե րին: Նա պայ մա նա վոր վեց մի մու սուլ-

մա նի` արաբ հյուս նի հետ, ով պատ րաս տում էր եգիպ տա կան «մաշ րա-

բի յա»-նե րին շատ նման շր ջա նակ ներ: Այդ լու սան կար նե րը բո լո րո վին 

այն չէին, ինչ ին քը կու զե նար ու նե նալ իր տա նը, սա կայն դրան ցով էր 

գու մար վաս տա կում: 

Լու սան կար չու թյան և որոշ մարդ կանց ներ քին գե ղեց կու թյան նկատ-

մամբ տա ծած սե րը թաքց նում էր նաև մեկ այլ ար հեստ: Այդ մա սին գի-

տեր միայն ռաբ բի Բահ բու տը: Միայն չգի տեր՝ Մաքսն աշ խա տում է 

ինքն ի՞ր, թե՞ «Հա գա նայի» հա մար: Այ դու հան դերձ, Բահ բու տի հա մար 

դա ամեն ևին էլ կար ևոր չէր: Մաք սի պատ րաս տած փաս տաթղ թե րով մի 

տղա մարդ, մի կին կամ մի ամ բողջ ըն տա նիք կա րող էին մտ նել Պա ղես-

տին: Չէր կա րող ան խտիր բո լո րին օգ նել. միայն նրանց, ով քեր գտն վում 

էին անե լա նե լի վի ճա կում: Ռաբ բին գի տեր, որ Մաք սի այդ կա տա րյալ 

ու ար հես տա վարժ աշ խա տան քով ամեն բան ավե լի դյու րին կս տաց վեր:

Շու տով Մաքս Շտեյն բեր գի բնա կա րա նը վե րած վեց ան հրա ժեշտ 

փաս տաթղ թեր ստա նա լու գրա սե նյա կի: Մաք սը ոչ ոքի չէր ասել Պա-

ղես տին մտ նե լու վի զայի կրկ նօ րի նակ ման ու դրա վրա բրի տա նա կան 
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Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կնի քը դնե լու իր մեծ հմ տու թյան 

մա սին: Ցան կա ցած մար դու հա մար նա «լու սան կա րիչ» Մաքսն էր: Նա 

սկ սեց պատ րաս տել հար սա նիք նե րի, կնունք նե րի, թլ փատ ման և այլ մի-

ջո ցա ռում նե րի լուսանկարչական ալբոմներ: Նրան հրա վի րում էին նաև 

Բարձ րա գույն կո մի սա րի նս տա վայր: Լուր տա րած վեց այն մա սին, որ 

նա հրա շա լի լու սան կար ներ է պատ րաս տում: 

Ռաբ բին նրան զգու շաց րեց, որ ոչ ոքի մի բառ ան գամ չա սի. Էթե լը 

Թո մաս Հար դին գի դուստրն էր, իսկ «ծե րուկ Ավ գուս տու սը» դեռ կա պեր 

ու նի հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյունների հետ: Ըստ այդմ՝ ոչ մե կին ոչ 

մի խոսք: Մաք սը ժպ տում էր: Այդ կաս կա ծա միտ ռաբ բիին ինչ պե՞ս բա-

ցատ րեր այդ մարդ կանց հետ ու նե ցած իր հա տուկ բա րե կա մու թյու նը:

Եր բեմն մտա ծում էր այն մա սին, որ պետք է լրաց նի Բաալ բե կի և 

Պալ մի րայի լու սան կար նե րի իր հա վա քա ծուն: Սա կայն ռաբ բին գա-

լիս էր նոր՝ հույժ կար ևոր պատ վե րով, այ նու հետև՝ Հու նաս տա նից կամ 

Թու նի սից նա վով ժա մա նած հրեաներ, ով քեր նույն պես ու զում էին լու-

սանկար վել: Նրանց մի պահ թող նում էր, որ վի ճա բա նեն իրենց ար տա-

ռոց բար բառ նե րով, հե տո հա մա պա տաս խան կեց ված քով կանգ նեց նում 

էր սրա հում, որ տեղ՝ կա վե ծաղ կա ման նե րում, ու ներ սե նյա կային բույ-

սեր և թուր քա կան մի հին բազ մոց, որ Էթելն էր տվել: Ոմանք նա յում էին 

ու ղիղ Մաք սի աչ քե րին: 

- Ո՛չ,- խնդ րում էր նա,- նայե՛ք օբյեկ տի վին: Այս տե՛ղ: 

Նրանք գեղջ կա կան այ րող կամ խամ րած աչ քեր ու նեին, իսկ ռաբ-

բի նե րի աչ քե րը ջրա կալ ված էին, քա նի որ ամ բողջ կյան քում Թալ մուդ88 

էին կար դա ցել: Ի տար բե րու թյուն հրեանե րի՝ արաբ ներն էլ, որ նույն պես 

ու զում էին ու նե նալ իրենց լու սան կար նե րը, ընդ որում՝ ցան կա նում էին 

նկար վել իրենց խա նութ նե րում, իրենց անա սուն նե րի, ծա ռա նե րի ու ճոր-

տե րի հետ, ահեղ կեց վածք էին ըն դու նում:

Անց նում էին շա բաթ ներ ու ամիս ներ, իսկ նա ցիս տա կան մե քե նան 

այդ պես էլ կանգ չէր առ նում: Սեպ տեմ բե րի վեր ջե րին Նևիլ Չամբեռլենն 

ու պաշ տո նա տար այլ ան ձինք ուղ ևոր վե ցին Մյուն խեն: Նրանց հետ էր 

նաև Ավ գուս տուս Նյու մա նը, ով փոր ձեց վար չա պե տին հա մո զել, որ տե-

ղի չտար Ադոլֆ Հիտ լե րի այն սպառ նա լի քին, որ Գեր մա նիան իր տա-

րած քին է միաց նե լու Չե խոս լո վա կիայի Սու դե տի մար զը, որ տեղ, նրա 

կար ծի քով, մե ծա մաս նու թյուն են կազ մում էթ նիկ գեր մա նա ցի նե րը: 

88 Եբրայերեն՝ «ուսմունք, ուսուցում», հրեական քաղաքացիական և կրոնական արարողու-
թյունների կանոնադրություն:
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Ֆյու րե րը խոս տա ցավ, որ դա լի նե լու է իր վեր ջին բռ նակ ցու մը: Այլևս՝ ոչ 

մի նման բան:

Չամբեռլենը փաս տա թուղ թը ստո րագ րեց՝ առանց խորհր դակ ցե լու 

իր դաշ նակ ցի` Դա լա դիեի հետ և հաշ վի չառ նե լով իր խորհր դա կան նե-

րից շա տե րի, որոնց թվում՝ նաև Ավ գուս տուս Նյու մա նի կար ծի քը: Հիտ լե-

րը ցան կա նում էր այդ խայ տա ռակ գոր ծար քում որ պես մեղ սակ ցի ներ-

քա շել Մեծ Բրի տա նիային, իսկ Չամբեռլենը ոչ ոքի չէր լսում: Նա միայն 

առի թի դեպ քում կրկ նում էր, որ գե րա դա սե լի է ցան կա ցած լու ծում, քան 

պա տե րազմ սկ սե լը: Ըն դա մե նը եր կու շա բաթ ան ց Վեր մախ տը` գեր մա-

նա կան բա նա կը, գրա վեց Չե խոս լո վա կիայի Սու դե տի մար զը և Գվար-

դիա Հլին կային89 հա կա սե մի տա կան ոստիկանություն ստեղ ծե լու կոչ 

արեց:

Այդ ըն թաց քում Բեյ րու թում` Լա Կոռ նի շի իր բնա կա րա նում, Մաքս 

Շտեյն բեր գը զբաղ ված էր «ռայ զե պաս»՝ ան ձնա գիր կեղ ծե լով: Դի մա ցի 

պա տին կոճ գա մե րով ամ րաց րել էր Բաալ բե կում տա րի ներ առաջ արած 

լու սան կա րը, որ տեղ Էթելն ու Թո մաս Հար դինգն էին: Չէր մո ռա նում, 

որ դա այն հան դի պումն էր, որ փո խեց իր կյան քը: Եվ ար ևի այդ հրա-

շա լի քա ղա քի շնոր հիվ ին քը փրկ վեց… Հի շում էր, թե ինչ պես էին իրեն 

կապկպել Ֆրանկ ֆուր տի Ժա ռան գա կան կեն սա բա նու թյան և ռա սա յա-

կան հի գիենայի ինս տի տու տում: 

89 Սլո վա կիայի ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյուն:
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 53. ԴԱՖ ՆԻՍ
 ՆՈՅԵՄ ԲԵՐ - ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1938-1939թթ.

Նոյեմ բե րի տասն մե կին փոս տի նո րա կա ռույց շեն քում տե ղադր ված 

տե լե տայ պը (շեն քի հան դի սա վոր բա ցու մը նա խա գահ Է դի ներ կա յու-

թյամբ ըն դա մե նը վեր ջերս էր կա տա րել Ֆրան սիայի Բարձ րա գույն 

կո մի սա րը) սկ սեց ան դա դար հա ղոր դագ րել. այն քան արագ, որ ասես 

լեփ-լե ցուն լց ված էր: Փա րի զից եկող նո րու թյուն ներն առա տու թյու նից 

ժայթ քում էին: 

Ողջ Գեր մա նիայով մեկ նոյեմ բե րի 9-ի լույս 10 -ի գի շեր վա ըն թաց-

քում տե ղի էին ու նե ցել լուրջ ան կար գու թյուն ներ ու հար ձա կում ներ 

հրեանե րի դեմ: Գեր մա նա կան խո շոր քա ղաք նե րում ավեր վել էին եր կու 

հա րյու րից ավե լի սի նա գոգ ներ: Հայտ նի գոր ծա կա լու թյուն նե րից մե կին 

այդ օր վա նո րու թյուն նե րը հա ղոր դող մի լրագ րող այդ գի շերն ան վա նեց 

«Kristallnacht»` «ջարդ ված ապա կի նե րի գի շեր»: Շատ հրեաներ սպան-

վել էին, հա զա րա վոր նե րի էլ քշել էին հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար-

ներ, հր կիզ վել էին հա րյու րա վոր հրեական խա նութ ներ ու տներ, հր շեջ-

նե րին էլ ար գել ված էր մի ջամ տե լը:

Ռաբ բի Բահ բու տը հա մայն քի մի խումբ ան դամ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ 

գնաց Ֆրան սիայի Բարձ րա գույն կո մի սա րի նս տա վայր` նա ցիս տա կան 

ռե ժի մի դեմ պաշ տո նա կան բո ղոք ներ կա յաց նե լու: Այդ ըն թաց քում մեծ 

մուֆ տի ալ-Հու սեյնին Երու սա ղե մում, Ջաֆ ֆա յում, Հեբ րո նում և Պա ղես-

տի նի այլ բնա կա վայ րե րում հա մա կար գում էր հրեանե րի դեմ ցույ ցե րը: 

Այդ սադ րան քը հա րու ցեց հրեանե րի զայ րույ թը, և կա տա ղի մար տեր 

բռնկ վե ցին եր կու կող մե րի միջև: 

Էթե լը Բեյ րու թում սպա սում էր իր ծնող նե րին` ամա նո րյա գի շե րը 

միասին նշե լու հա մար: Վեր ջին պա հին հե ռա գիր ստա ցավ. նրանք չէին 

կա րող գալ, քա նի որ հո րը շտապ տե ղա փո խել են Կա հի րեի բրի տա նա-

կան զին վո րա կան հոս պի տալ: Սա րան ավե լաց րել էր, որ ան հանգս տա-

նա լու ոչ մի հարկ չկա, պար զա պես գեր հոգ նա ծու թյուն է: Նա չէր կա րող 

նրանց պատ մել բժշ կի ասած նե րը. Թո մաս Հար դին գը կրծ քա հեղ ձու կի 

նո պա էր ու նե ցել, և նրանք պետք է սպա սեին բուժ ման ար դյունք նե րին: 

Բժիշկ նե րին ան հանգս տաց նում էր նրա վի ճա կը:

Նոր տար վա գի շե րը Թո մասն ան ցկաց րեց զին վո րա կան հոս պի տա-

լում, թեև սր տա բա նը նրան լավ նո րու թյուն հայտ նեց՝ ասե լով, որ մի քա-

նի օր ան ց նրան տուն կու ղար կի:

Էթե լը որո շեց, որ գնա նրանց մոտ, բայց հրա ժար վեց այդ մտ քից, երբ 
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Էդո ւար դը նրան ասաց, որ փոք րիկ Ջո նի հետ Կա հի րե գնա լը կա րող է 

վատ ան դրա դառ նալ նրա ապա քին ման վրա:

Բաղ ձա լի տո նը փո խարկ վեց ան հանգս տու թյան: Ան հա ջող եղա նա-

կը` հյու սի սից փչող սաս տիկ քա մի ներն ու խռո վա հույզ ծո վը նա վար-

կու թյան չէին տրա մադ րում: Մար դիկ չէին զբոս նում Լա Կոռ նի շում, իսկ 

Եվ րո պայից հաս նող լո ւրե րը գնա լով ավե լի հու սա հա տեց նող էին:

Հուն վա րի վեր ջե րին Թո մաս Հար դին գին հոս պի տա լից դուրս գրե ցին, 

ու բժիշկ նե րը թույլ տվե ցին ուղ ևոր վել Լոն դոն: Պորտ Սայի դում նս տե-

ցին ռազ մա կան նա վա տոր մի հա ծա նավ, ու Պա ղես տի նում Բրի տա-

նիայի Բարձ րա գույն կո մի սա րի կար գադ րու թյամբ նա վի կա պի տանն իր 

խցի կը զի ջեց Թո մաս ու Սա րա Հար դինգ նե րին: Դա բա ցա ռիկ ար տո-

նու թյուն էր բա ցա ռիկ ան ձնա վո րու թյան հա մար, ով այդ պի սի մե ծար-

ման ար ժա նա ցել էր իր ներդ րած մեծ ջան քե րի շնոր հիվ: 

Իս պա նիայում տի րող քա ղա քա ցիական պա տե րազ մը բար դաց նում 

էր Ջիբ րալ թա րի նե ղու ցով ան ցնե լը: Կա պի տան Ստյու ար տը Թո մա սին 

բա ցատ րեց, որ Իս պա նիայի տա րած քային և հա րա կից ջրե րով ան ցնող 

բո լոր նա վե րը պետք է հայտ նեին իրենց տվյալ նե րը: Դա դան դա ղեց նում 

էր նա վար կու թյու նը, քա նի որ եր բեմն պա տա հում էին առանց լույ սե րի 

նա վեր, որոնք բախ ման վտանգ էին ստեղ ծում:

Լոն դո նում Թո մաս Հար դին գին առա ջինն այ ցե լեց Ավ գուս տուս Նյու-

մա նը: Նա իր կամ քով ան ցել էր թո շա կի, թեև նրան խնդ րել էին, որ որ-

պես դի տորդ մաս նակ ցեր Պա ղես տի նին նվիր ված խորհր դակ ցու թյա նը, 

որը փետր վա րի վեր ջե րին տե ղի էր ու նե նա լու «Սենտ Ջեյմս» պա լա-

տում: Ոչ ոք ան գամ չն չին հույս չու ներ, թե արաբ ներն ու հրեանե րը որ ևէ 

հա մա ձայ նու թյան կգային, սա կայն ան հրա ժեշտ էր փոր ձել: 

- Լսի՛ր, Թո մա՛ս, Չամբեռլենը պատ վի րել է հրա տա րա կել «Սպի տակ 

թուղթ» ու այդ գոր ծը հանձ նա րա րել է Մակ Դո նալ դին90, սա կայն բնա-

կա նա բար այն չեն կա րող հրա տա րա կել, մինչև որ սպառ վեն բո լոր հնա-

րա վո րու թյուն նե րը: Ամեն դեպ քում դա անօ գուտ կլի նի, և ամե նաչն չին 

հնա րա վո րու թյունն ան գամ բա ցառ վում է, քա նի դեռ Պա ղես տի նում մեծ 

մուֆ տին` Ամին ալ-Հու սեյնին է ղե կա վա րում արա բա կան քա ղա քա կա-

նու թյու նը: Նա իրեն պա հում է այն պես, որ հրեանե րի նկատ մամբ տա-

ծած իր ատե լու թյամբ ասես Երրորդ Ռեյ խի ևս մի դես պան լի նի: Ի՜նչ 

արած, հի մա հա զա րա վոր հրեաներ են սպա սում Պա ղես տին մտ նե լու 

հա մար, իսկ Չամբեռլենը, ով վախ կոտ ու ան վճ ռա կան ան ձնա վո րու-

90 Մակ Դո նալդ՝ Նևիլ Չամբեռլենի առա ջին կա ռա վա րու թյու նում զբա ղեց նում էր գա ղութ-
նե րի գծով նա խա րա րի պաշ տո նը (հ ղու մը՝ հե ղի նա կի):
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թյուն է, շա րու նակ սպա սում է, թե ու րիշ ներն ինչ կա սեն, իսկ ար դյուն-

քում գոր ծը տե ղից չի շարժ վում: Ջ. Վուդ հե դի հանձ նա ժո ղո վը չար դա-

րաց րեց սիոնիստ նե րի սպա սե լիք նե րը91: Այժմ կան մի լիոնից ավե լի 

հրեաներ, ով քեր սպա սում են իրենց հեր թին. Գեր մա նիայի, Ավստ րիայի, 

իսկ հի մա  նաև Սու դետ ի հրեաներ: Մե ծա մաս նու թյու նը ցան կա նում է 

մտ նել Պա ղես տին: Պատ կե րաց րո՛ւ, թե ին չով կա վարտ վի «Սենտ Ջեյմ-

սի» խորհրդակ ցու թյու նը:

Թո մաս Հար դին գը, առանց ճիգ գոր ծադ րե լու, կա րող էր պատ կե-

րաց նել այդ ամե նը: Ու ներ արաբ ու հրեա բա րե կամ ներ և գի տեր, թե 

ինչ արա գու թյամբ կա ճի ատե լու թյու նը: Արա բա կան աշ խար հը չէր ըն-

դու նի հրեական պե տու թյան ստեղ ծու մը Դար Ալ Իս լամ կոչ ված վայ-

րի սր տում: Մյուս կող մից հրեանե րը` իշու վները, կար ծում էին, որ այդ 

հո ղի վրա իրենք բո լոր իրա վունք ներն ու նեն. հա զա րա վոր հրեաներ ի 

սկզ բա նե ապ րել են այդ տեղ: Նրանք հրեա ազ գի հի նա վուրց մշա կույ-

թի կրողներն են և գո յու թյուն ու նեն ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից: Նրանք 

նույն պես չէին գնա զիջ ման: Ու րեմն՝ ի՞նչ տե ղի կու նե նար: 

Ի վեր ջո, Ավ գուս տուս Նյու մա նը ներ կա գտն վեց Լոն դո նի թեր թե րի 

հայ տա րա րած «Կ լոր սե ղա նին», թեև նկար նե րը ծաղ րան քով հու շում 

էին, որ այն տեղ ամեն ոք կար՝ բա ցի ջենտլ մեն նե րից: 

Առա ջին իսկ օրից արաբ նե րը հրա ժար վե ցին սե ղա նի շուրջ նս տե-

լուց: Տե ղում որո շե ցին, որ նրանց առան ձին սրա հում տե ղա վո րեն, և 

հենց Նյու մանն էր ստիպ ված մի սրա հից մյու սը գնում-գա լիս: Նրանք 

հրա ժար վե ցին որ ևէ ճաշ կե րույ թի, ան գամ բրի տա նա կան Արտ գործ նա-

խա րա րու թյան կազ մա կեր պած ճոխ ընթ րի քին մաս նակ ցե լուց: Ինչ վե-

րա բե րում էր հրեանե րին, ապա նրանք ըն դու նե ցին ան հա ղորդ, ան զի-

ջում կեց վածք, թեև գո նե հա մա ձայն էին բա նակ ցել ցան կա ցած հար ցի 

շուրջ: 

Արաբ ներն առա ջին հեր թին բարձ րա ձայ նե ցին Բալ ֆու րի հռ չա-

կագրի անօ րի նա կա նու թյան և Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նագ րին իրենց 

դեմ լինե լու մա սին: Բրի տա նա ցի նե րը հարկ չհա մա րե ցին ան դրա դառ-

նալ մի հար ցի, որն իրենց հա մար ան ցել էր պատ մու թյան գիր կը: Հիմ-

նա կան խն դիրն ալ-Հու սեյնի դիր քո րո շումն էր, ով բրի տա նա ցի նե րին 

ատում էր այն քան, որ քան հրեանե րին, կամ՝ ավե լի շատ: 

Ամեն երե կո մեկ բա ժակ հրա շա լի թեյի շուրջ Նյու մանն ու Թո մա սը 

վեր լու ծում էին իրա վի ճա կը: 
91 1938թ. հուն վա րին Ջ. Վուդ հե դի գլխավորած հանձ նա ժո ղովն այ ցե լեց Պա ղես տին և 
պատ րաս տեց մի զե կույց, որը տպագր վեց նույն տար վա նոյեմ բե րին: Այդ զե կույ ցը հա րու-
ցեց հրեանե րի զայ րույ թը (հ ղու մը՝ հե ղի նա կի):
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- Իմ կար ծի քով՝ այս խորհր դակ ցու թյունն այն բազ մա թիվ մեծ սխալ-

նե րից է, որ թույլ է տվել մեր վար չա պե տը: Մի՞ թե կա րե լի է այդ կերպ կուլ 

գնալ ու հար մար վել: Նրա խն դիրն այն է, որ ին քը հե ռու է իրա կա նու թյու-

նից: Վա խե նում է զին ված ընդ հա րու մից, ատում է զեն քերն ու երդ վյալ 

հա կա ռազ մա մոլ է: Արաբ ներն ու հրեանե րը վաղ թե ուշ իրար վրա կրակ 

կբա ցեն: Եթե հրեաներն ու զում են մնալ և կա ռու ցել իրենց եր կի րը, ապա 

դրան մի միայն կհաս նեն վիթ խա րի ֆի նանս նե րի գնով: Ինչ վե րա բե րում 

է արաբ նե րին, ապա նրանց ամե նա մեծ խն դիրն այն է, որ մե կը մյու սին 

չի վս տա հում: Բեն Գու րիոնին դա քաջ հայտ նի է: «Բա ժա նի՛ր և կտի-

րես»,- ասում էր Նյու մա նը: 

Ինչ պես և նա էր կան խա տե սում, խորհր դակ ցու թյունն առանց որ ևէ 

հա մա ձայ նու թյան գա լու ավարտ վեց մար տի կե սե րին: Նևիլ Չամբեռլենն 

ան ցկաց րեց ևս մի շարք խորհր դակ ցու թյուն ներ և շա տե րի թվում հրա-

վի րեց նաև Նյու մա նին ու Հար դին գին: Նրա ամե նա մեծ ան հանգս տու-

թյունն այն էր, թե ինչ կպա տա հի այն մի լիոնա վոր հրեանե րի հետ, ով-

քեր կփոր ձեն Պա ղես տին մտ նել: Ելույ թով հան դես եկավ Նյու մա նը, ով 

նա խա պես գի տեր, որ չի ասե լու այն, ինչ վար չա պե տը կկա մե նար լսել:

- Պա րո՛ն վար չա պետ, պետք է, որ մենք հա մա ձայ նենք հրեանե րի 

ներ գաղ թին: Իրա վի ճակն այն պի սին է, որ հե տա դար ձի ճա նա պարհ 

չկա, մա նա վանդ եթե հաշ վի առ նենք նա ցիստ նե րի բռ նած դիր քը: Հա-

կա ռակ դեպ քում հրեանե րի ճա կա տա գի րը կախ ված կլի նի նա ցիստ նե-

րից, այ սինքն՝ այն, ինչ հի մա կա տար վում է Գեր մա նիայի, Ավստ րիայի 

և Սու դե տի մար զի հրեանե րի հետ: Ոչ ոք չի հա վա տում, որ գեր մա նա ցի-

նե րը կանգ կառ նեն: Իսկ SIS -ից եկող այն հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, թե 

ինչ պես են վար վում հրեանե րի հետ, թե ինչ են մտա դիր անել, սահմռկե-

ցու ցիչ են: Այլ կերպ ասած` կա՛մ նրանք գնում են Պա ղես տին, կա՛մ մենք 

նրանց առջև պետք է բա ցենք եվ րո պա կան երկր նե րի դռ նե րը: Եթե՝ ո՛չ, 

ապա մենք ենք կրե լու սպաս վող իրա դար ձու թյուն նե րի պատ մա կան 

պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

- Թան կա գի՛ն Նյու ման, մեզ մի՛ դարձ րու հրեանե րի նկատ մամբ Հիտ-

լե րի կող մից իրա կա նաց վող ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի պա տաս խա նա տու: 

Բալ ֆու րի հռ չա կագ րի և Սայքս-Պի կո հա մա ձայ նագ րի շնոր հիվ հրեա 

ժո ղո վուր դը դեռ կա րող է որ ևէ հույս ու նե նալ: Սա կայն հի մա հար կա վոր 

է հրա տա րա կել «Սպի տակ թուղթը», որում նշ ված կլի նեն Պա ղես տին 

ներ գաղ թե լու պայ ման նե րը: Ձեր կար ծի քով՝ մենք չպե՞տք է հաշ վի առ-

նենք մի լիոնա վոր մու սուլ ման նե րի տե սա կետ նե րը: Չէ՞ որ հա մա ձայն 

չեն ան գամ քրիս տո նյա արաբ նե րը: 
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Երբ նրանք դուրս եկան Դաու նինգ Սթ րիթ 10 -ից (բ րի տա նա կան 

վար չա պետ նե րի նս տա վայ րը), Ավ գուս տու սը սաս տիկ զայ րա ցած էր: 

Թո մա սը փոր ձում էր նրան հանգս տաց նել.

- Չամբեռլենն այն խա ղա ղա սեր նե րից է, ով թշ նա մի նե րին մղում է 

պա տե րազ մի: Նրա խն դի րը բա ցար ձա կա պես ան կա րող լի նելն է: Ոչինչ 

չգի տի Ար ևել քի մա սին ու են թարկ վում է իր նա խա րար նե րի ազ դե ցու-

թյա նը, ով քեր նրա պես ան գետ են, ան կա րող ու ան վճ ռա կան: Վա խե-

նում են, որ նրանց կմե ղադ րեն որ պես ռազ մա մոլ նե րի: Ի՜նչ խայ տա ռա-

կու թյուն… Ահա թե ին չի կա րող է հասց նել գի տե լիք նե րի և տե ղե կատ-

վու թյան պա կա սը: 

- Թո մաս՛, հի մա այդ Հիտ լե րը կանգ չի առ նի: Գեր մա նիան իր պատ-

մու թյան մեջ ու նի ամե նաու ժեղ բա նա կը: Նրանք հա մոզ ված են, որ 

եվ րո պա կան ոչ մի եր կիր ի վի ճա կի չէ դի մադ րել իրենց: Մյուս կող մից 

հրեանե րը զրկ ված են իրենց բո լոր իրա վունք նե րից: Կա րո՞ղ ես պատ կե-

րաց նել հա ջորդ քայ լը: Ես` այո՛: Որ տե՞ղ են ապաս տա նե լու այն երկրնե-

րի հրեանե րը, որոնք կզավ թի Հիտ լե րը: Հե տա խու զա կան ծա ռա յու-

թյունները հայտ նում են հրեանե րի դեմ կա տար վող իրա կան ոճ րա գոր-

ծու թյուն նե րի մա սին: Իսկ հի մա էլ «Սպի տակ թուղթը»… Հասցրի կար-

դալ սևա գի րը, և հենց որ այն տպագր վի, Պա ղես տի նում լուրջ խնդիր ներ 

կու նե նանք: 

Նյու մա նը մա տը դրել էր վեր քին: «Սպի տակ թղթի» բո վան դա կու-

թյու նը սպաս վա ծից շատ ավե լի վատն էր. առա ջար կում էին ստեղ ծել 

խա ռը` արա բա -իս րայե լա կան պե տու թյուն` ան շուշտ արաբ նե րի մե ծա-

մաս նու թյամբ, խիստ սահ մա նա փա կել հրեական ներ գաղ թը Պա ղես տին 

և ար գե լել, որ հրեանե րը նոր հո ղեր գնեն այն տեղ: 

Երբ Թո մա սը զան գա հա րեց Նյու մա նին, հե ռա խո սին ոչ ոք չպա-

տաս խա նեց: Հա ջորդ օրը նրա նից նա մակ ստա ցավ.

«Սի րե լի՛ Թո մաս,

ես վճ ռել եմ կյան քիս վեր ջին օրերն ան ցկաց նել Պա ղես տի նում, ինչ-

պես գի տես, իմ հրեական արյունն ի վեր ջո իրեն զգաց նել է տա լիս: Հան-

կարծ զգա ցի, թե որ քան ծեր եմ ար դեն, և ինձ որ քան քիչ է մնում ապ րե-

լու հա մար: Կյանքս հե տաքր քիր է եղել, և մտա դիր էի հանգս տի ան ցնել 

Բեյ րու թում: Վեր ջի վեր ջո կգ նամ մի որ ևէ «կի բուց»` կո լեկ տիվ հա մայնք, 

ու թերևս կա րո ղա նամ մի բա նի պի տա նի լի նել, թե կուզ հաշ վա պա հու-

թյամբ կզ բաղ վեմ: Ի դեպ, ու զում եմ իմ ողջ ու նեց ված քը նրանց նվի րա-

բե րել: Երբ վճ ռեմ, թե ուր եմ գնում, քեզ կտամ հաս ցես: Միշտ հի շի՛ր, որ 

դու ու քո ողջ ըն տա նի քը միշտ իմ սր տում կլի նեք:

Քո բա րե կամ՝ Ավ գուս տուս Նյու ման»:
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Թո մա սի աչ քե րը խո նա վա ցան: Կյան քում ամեն բան իր ժա մա նակն 

ու նի: Խն դի րը միայն համ բե րելն է. հա սել էր Նյու մա նի թո շա կի գնա լու 

պա հը: Հար կա վոր էր նրան հա մո զել, որ գրի իր հի շո ղու թյուն նե րը: Թո-

մա սը չէր մո ռա նում այն հե ռա վոր օրը, երբ Բեյ րութ հաս նե լուց ըն դա մե-

նը մի քա նի շա բաթ ան ց այ ցի գնաց հայր Դո նե լիին ու հենց այդ ժա մա-

նակ ծա նո թա ցավ Նյու մա նի հետ: 

Թո մա սի կար ծի քով՝ թո շա կի գնա լու հա մար իրեն նույն պես շատ 

ժա մա նակ չէր մնա ցել: Ընդ որում՝ դա ոչ այն քան իր տա րի քով, որ քան 

առող ջա կան խն դիր նե րով էր պայ մա նա վոր ված. թեև դեռ չէր լրա ցել 

նրա վաթ սու նա մյա կը, բայց այդ խն դիր նե րի պատ ճա ռով չէր կա րո ղա-

նում շա րու նա կել աշ խա տան քը: Միշտ մտա ծել էր, որ երբ ան ցներ թո-

շա կի, կգ նար Բեյ րութ: Առող ջա կան վի ճա կը, սա կայն, դա նրան թույլ 

չէր տա լիս: 

Ապ րի լի վեր ջե րին Նյու մանն ար դեն Երու սա ղե մում էր: Տե ղե կա ցավ, 

որ հրեանե րը հիմ նել էին անօ րի նա կան ներ գաղ թով զբաղ վող մի կազ մա-

կեր պու թյուն92, որը ոչ ոքի զար մանք չպատ ճա ռեց: Դա եղավ «Սպի տակ 

թղթի» և «Սենտ Ջեյմս» պա լա տում տե ղի ու նե ցած խորհրդակ ցու թյան 

ձա խող ման պա տաս խա նը: Ձա խող ման հետ ևանք նե րից էր նաև այն, 

որ տար վա սկզ բին գեր մա նա ցի նե րը ստեղ ծե ցին Հրեական ներ գաղ-

թի հաս տա տու թյու նը, որի ղե կա վար նե րը Հայն րիխ Մյուլ լերն ու Ադոլֆ 

Էյխ մանն էին:

Ողջ Եվ րո պայով մեկ լար վա ծու թյուն էր զգաց վում, Հիտ լե րի ճա ռե րը 

գնա լով դառ նում էին ավե լի ագ րե սիվ: Լոն դո նյան մա մու լը քն նա դա տում 

էր Չամբեռլենին: Մինչև ե՞րբ պետք է թույլ տալ, որ նա ցիստ ներն իրա-

կա նաց նեն իրենց ծրագ րե րը, չէ՞ որ պետք է նա խազ գու շաց նել, որ այդ-

պես չի կա րող շա րու նակ վել: Ո՞վ է կատ վի վզին զանգ կա խե լու: Ռե նա-

նիան, Ավստ րիան, Սու դե տը, Չե խոս լո վա կիան… Ի՞նչ կպա տա հի, եթե 

նրանք ներ խու ժեն Լե հաս տան:

Վար չա պե տի պա տաս խա նը կտ րուկ էր` պա տե րազմ: Օրեր ան ց 

Թո մա սին հրա վի րե ցին գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան: Ներ կա էին քա-

ռա սու նութ հո գի, որոնց կար ծի քը ողջ Մեծ Բրի տա նիայում ամե նա ծան-

րակ շիռն էր հա մար վում: Թո մաս Հար դին գը հրա վիր ված էր որ պես Մեր-

ձա վոր Ար ևել քի և Մի ջին Ար ևել քի փոր ձա գետ: Ինչ պես նրան, այն պես 

էլ մյուս փոր ձա գետ նե րին հրա վի րել էին, որ պես զի Գեր մա նիայի հետ 

զին ված ընդ հար ման դեպ քում կա րո ղա նային օգտ վել նրանց փոր ձա-

ռու թյու նից: Դեռ ոչ ոք չէր ու զում գոր ծա ծել «պա տե րազմ» բա ռը: Խու-
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սա փում էին նաև «հա մընդ հա նուր պա տե րազմ» կամ նմա նօ րի նակ 

որա կա կան այլ ար տա հայ տու թյուն նե րից: Այ նինչ Ուինս թոն Չեր չի լը, 

կան խա տե սե լով առա ջի կա ար հա վիր քը, տա րի ներ շա րու նակ խո սում 

էր ան խու սա փե լի պա տե րազ մից:

Խորհր դակ ցու թյան բո լոր մաս նա կից նե րը հու սա խաբ էին: Թո մա սը 

մաս նակ ցեց երեք նիս տե րի և հաս կա ցավ, որ վեր ջին կա ռա վա րու թյան 

խա ղա ղա սի րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է հա մե մատ վել ջայ-

լա մի քա ղա քա կա նու թյան հետ: Ան ձամբ ինքն ատում էր պա տե րազ մը: 

Նրան լիու լի բա վա կան էր այն, որ Առա ջին հա մաշ խար հային պա տե-

րազ մի ըն թաց քում մաս նակ ցել էր Պա ղես տի նի ռազ մար շա վին. ավե լին 

նրան պետք չէր:

Վեր սա լի դա ժան պայ մա նա գիրն այն սերմ նա հա տիկն էր, որից 

ծնունդ առավ չա րի քը: Սա կայն վատ թարն այն էր, որ Անգ լիան քնել էր 

իր դափ նի նե րին: Ինչ պես նա վա տոր մը, այն պես էլ ամ բողջ բա նա կը հին 

էին: MI 6-ը սե ղա նին դրեց մի ան հույս հաշ վետ վու թյուն, ըստ որի` եթե 

Անգ լիան պա տե րազ մի Գեր մա նիայի դեմ, ապա hաղ թա նա կի հաս նե լու 

հա վա նա կա նու թյունն ավե լի նվազ կլի նի, քան պա տե րազ մի մեջ մտած 

կա մա վո րա կան նե րի գու մար տա կի դեպ քում: Գեր մա նա ցի ներն ամեն 

օր ար տադ րում էին վեր ջին սերն դի տաս նյակ հրա սայ լեր, ինչ պես նաև 

ինք նա թիռ ներ, սու զա նա վեր ու ծանր հրե տա նի:

Տուն վե րա դառ նա լուց հե տո Թո մա սը հոգ նա ծու թյուն զգաց: Իրա-

դար ձու թյուն ներն ըն թա նում էին շատ արագ, ապա գան եր ևում էր մութ 

ու դժո խային: 

Մի քա նի շա բաթ ան ց Էթե լը հա սավ Անգ լիա: Ջո նը հոր հետ մնա-

ցել էր Բեյ րու թում: Թո մա սը տե ղյակ էր այն երաշ խա վո րու թյուն նե րից, 

որոնք իր հաշ վետ վու թյուն նե րում Նյու մա նը ներ կա յաց րել էր Էթե լի հա-

մար: Ահա թե ին չու էր Էթե լը ժա մա նել Անգ լիա: Այդ մա սին, սա կայն, Թո-

մա սը չէր կա րող խո սել ո՛չ Սա րայի և ո՛չ էլ իր դս տեր հետ: Նա հպարտ 

էր, բայց և` ան հանգս տա ցած: 

Իր բո լոր բա րե կամ նե րի ու ծա նոթ նե րի կար ծի քով` Էթելն Անգ լիա 

էր   ուղ ևոր վել, քա նի որ իր հայրն առող ջական լուրջ խնդիրներ ուներ: 

Ինչ -որ առու մով դա այդ պես էր: Ընդ որում` դա նաև նրան Լոն դոն կան-

չած անձնա վո րու թյան առա ջին նա խա պայ մանն էր. MI 6-ի կամ ար տա-

սահմա նյան հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան հա մար պատր վակ նե րը 

պետք է իրա կան լի նեին: Էթե լին հրա հան գե լ էին թռ չել նոր` Դա մաս կոս-

Հ ռոմ-Լոն դոն եր թու ղով, կան գա ռը` Հռո մում: Փոր ձար կում էին բրի տա-
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նա կան տրան պոր տային նոր ինք նա թիռ, որը պետք է չորս հա զար կի-

լո մետրն ան ցներ տաս ներ կու ժա մում: Ան գամ Էդու ար դին և իր մտե րիմ 

բա րե կամ նե րին Էթելն իր մեկ նու մը բա ցատ րել էր հոր առող ջա կան վի-

ճա կով: Ան շուշտ, իր ուղ ևո րու թյան հա մար դա հա մո զիչ առիթ էր: 

MI 6-ը մեծ հե տաքրք րու թյուն էր ցու ցա բե րում Էթել Բո ղո սյա նի 

նկատ մամբ, թեև այդ ծա ռա յու թյան փաս տաթղ թե րում նա հի շա տակ-

վում էր որ պես Էթել Հար դինգ: Նա երի տա սարդ, առողջ կին էր` օժտ ված 

մտա վոր նե րու ժով, կա տա րե լա պես խո սում էր արա բե րեն, գեր մա նե րեն, 

ֆրան սե րեն, բա վա կա նա չափ լավ` հայե րեն: Տա րա ծաշր ջա նում ճա-

նաչ ված ան ձնա վո րու թյուն էր և վս տա հե լի մար դու համ բավ ու ներ: Ըն-

տա նի քի մայր լի նելն ամեն ևին խո չըն դոտ չէր, այլ ընդ հա կա ռա կը` նրան 

լրա ցու ցիչ առա վե լու թյուն էր ըն ձե ռում, այն է` որ ևէ մե կը չէր կաս կա ծի, 

որ նա ներ քաշ ված է գաղտ նի գոր ծու նեու թյան մեջ: 

Գն դա պետ  Մայքլ Բաք լիին հանձ նա րար ված էր զրու ցել Էթե լի հետ: 

Ըն դա մե նը կես ժամ էր նրա հետ զրու ցել, երբ հաս կա ցավ, որ Ավ գուս-

տուս Նյու մա նի տե ղե կատ վու թյու նը շատ սեղմ էր: Էթե լը խո րա պես 

տեղյակ էր Լի բա նա նի, Սի րիայի, Պա ղես տի նի և Թուր քիայի պատ մու-

թյա նը: Այն հար ցին, թե ինչ պես էր Էթե լը հա սել իմա ցու թյան այդ մա-

կար դա կին, նա պա տաս խա նեց, որ դա եր կու պրո ֆե սոր նե րի հետ ու-

նե ցած մաս նա վոր դա սե րի շնոր հիվ է: Էթե լը նկա տի ու ներ իր հորն ու 

Ավ գուս տուս Նյու մա նին, որոնց զրույց ներն ու մեկ նա բա նու թյուն նե րը 

լսել էր դեռ մա նուկ հա սա կից:

Նրան ավե լի պարզ հարց տր վեց.

- Ձեզ հա մա րո՞ւմ եք ան գլու հի:

- Իհար կե՛: Առանց որ ևէ կաս կա ծի: 

Սա կայն ավե լաց րեց, որ իրեն նաև հա մա րում է լի բա նա նու հի: Շատ 

է կապ ված Լի բա նա նին: Ինչ պես ին քը, այն պես էլ իր որ դին ծն վել են 

այն տեղ: Իր ամու սի նը ծա գու մով հայ է` ծն ված Թուր քիա կոչ ված տա-

րած քում, սա կայն նա ոտ քից գլուխ իրեն հա մա րում է լի բա նան ցի: 

- Կզո հեի՞ք Ձեր կյան քը հա նուն Մեծ Բրի տա նիայի:

Էթե լը նայեց իր խո սակ ցի աչ քե րին.

- Այո՛: Ան կաս կած:

Խո սա կի ցը հա տուկ շեշ տադր մամբ հարց րեց. 

- Գի տակ ցո՞ւմ եք արդյոք, որ ինչ -որ ժա մա նակ, երբ ինչ -որ ծայ րա-

հեղ պահ լի նի, կա րող եք կանգ նել բա րո յա կան եր կընտ րան քի առջև, 

օրի նակ` են թադ րյալ, բայց առա ջի կա յում հնա րա վոր ընդ հա րում Գեր-

մա նիայի հետ: 
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- Այո՛,- պա տաս խա նեց Էթե լը: Կար ծում էր, որ կա րող է պա տա հել, 

քա ջա տե ղյակ է:

Այդ օրե րին Էթելն ապ րում էր իր ծնող նե րի տա նը: Հայ րը նրան 

ասաց, որ Գեր մա նիայի հետ պա տե րազմն ամիս նե րի հարց է, և նրան 

խոր հուրդ տվեց, որ հնա րա վո րինս շատ մթերք պա հես տա վո րի: Թո մա-

սը շատ լավ էր հի շում, թե Բեյ րու թում ինչ կա տար վեց Առա ջին հա մաշ-

խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին, երբ Բրի տա նիան շր ջա փա կում 

էր իրա կա նաց րել: Բա վա կա նա չափ փոր ձա ռու էր` հաս կա նա լու հա մար 

այն, որ պատ մու թյու նը միշտ կրկն վում է:

Հայրն իր դս տե րը խոր հուրդ տվեց եր կու այծ գնել: Թվում էր, թե դա 

հի մա րու թյուն է, սա կայն այ ծե րը ցան կա ցած բան կա թի վե րա ծե լու ըն-

դու նակ են և հարկ եղած պա հին շատ օգ տա կար են, մա նա վանդ որ տա-

նը փոք րիկ երե խա է լի նում:

Էթե լը չէր կար ծում, որ իրա վի ճակն այդ աս տի ճան կբար դա նա, սա-

կայն որ պես զի հայրն իրեն լավ զգա, խոս տա ցավ, որ այդ պես էլ կա նի. 

Բեյ րութ հաս նե լուն պես մթեր քի ցու ցակ կկազ մի, կգ նի ու կպա հես տա-

վո րի:

Մեկ ամիս ան ց Էթե լը Սաու թամփ թո նում նավ նս տեց՝ Բեյ րութ ուղևոր-

վե լու հա մար: Նույն այն կինն էր, ով մի քա նի շա բաթ առաջ էր եկել Լոն-

դոն: Միակ տար բե րու թյունն այն էր, որ ըն դուն վել էր MI 6-ի շար քե րը: 

Եր դու մը նրան ստի պում էր, որ դա գաղտ նի պա հի նույ նիսկ իր ամուս-

նուց՝ խն դիր նե րից խու սա փե լու և իր ըն տա նի քը վտան գի չեն թար կե լու 

նպա տա կով: Էթե լը քաջ գի տակ ցում էր, թե ինչ պա տաս խա նատ վու-

թյուն է ստանձ նել այդ իրա վի ճա կում, երբ ցան կա ցած պա հի կա րող էր 

պա տե րազմ բռնկ վել: 

Ըստ նրան տր ված փաս տաթղ թի՝ Էթե լը Օքս ֆոր դի հա մալ սաա նի 

դա սա խոս էր. դա՝ որ պես հար գան քի տուրք իր հո րը: Ոչ մի այլ գոր ծա-

ռույ թի մա սին այդ փաս տաթղ թում չէր հի շա տակ վում: Նրան մի նա մակ 

էին ու ղար կե լու, ըստ որի՝ նա 1940-1941 թվա կան նե րի աշ նանն ու ձմռա-

նը պետք է մաս նակ ցեր հա մալ սա րա նի գի տար շա վի՝ Բաալ բե կում ու 

Պալ մի րա յում իրա կա նաց վելիք պե ղում նե րին: Պետք է նաև ուղ ևոր վեր 

Դա մաս կոս, Երու սա ղեմ ու մաս նակ ցեր այն հա վաք նե րին, որոնց մա սին 

իրեն տե ղյակ կպա հեին: Այդ ամե նից զատ՝ նա, ըստ իրեն տր ված հրա-

հանգ նե րի, Բեյ րու թում շա րու նա կե լու էր իր առօ րյա կյան քը` պահ պա-

նե լով նախ կի նում վա րած ապ րե լա կեր պը:

Ինչ վե րա բե րում էր նրա պար տա կա նու թյուն նե րին, ապա պետք է 

նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կեր MI 6-ի կամ բրի տա նա կան բա-
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նա կի ու նա վա տոր մի այլ գոր ծա կալ նե րի հա մար, երկ րում տի րող իրա-

վի ճա կի մա սին hա ղոր դեր ծած կագր ված զե կույց ներ և պա տաս խա ներ 

նրանց, ով քեր խնդ րան քով կդի մեին իրեն:

Բեյ րութ վե րա դառ նա լիս կս տա նար ռա դիոըն դու նիչ և այն կներ կա-

յաց ներ այն պես, թե իբր գնել է Լոն դո նում: Դա թան կար ժեք մի քմա-

հա ճույք էր, բայց Բո ղո սյան նե րը դա կա րող էին իրենց թույլ տալ: Նա 

ամուս նուն կա սեր, որ միշտ երա զել է մի այն պի սի բարձ րա կարգ ռա-

դիոըն դու նիչ ու նե նա լու մա սին, որի շնոր հիվ կա րող էր լսել «Բի Բի Սի» 

և այլ եվ րո պա կան ռա դիոկա յան նե րի հա ղոր դում նե րը: Այն կտե ղադ րեր 

այն պի սի տե ղում, որ բո լո րը տես նեն ու լսեն: Սո վո րա կան և այդ ռա-

դիոըն դու նի չի միջև տար բե րու թյունն այն էր, որ եթե ան ջատ ված վի ճա-

կում միաժա մա նակ սեղ մեին աջ ու ձախ կող մե րի վեր ջին կո ճակ նե րը, 

ապա մի ջից հայտն վում էին ստեղ նա շա րը և բարձ րա խոսը` տե ղե կու-

թյուն ստանալու և հա ղոր դե լու հա մար: Դր սի ալե հա վա քը նույնն էր և 

որ սում էր եր կար ալիք ներն ու հարկ եղած պա հին հա ղոր դում: 

Միակ մար դը, ով տա րա ծաշր ջա նում տե ղյակ էր լի նե լու Էթել Բո-

ղոսյա նի՝ որ պես MI 6-ի գոր ծա կալ լի նե լուն, Երու սա ղե մում գոր ծող 

գնդա պետ նե րից մեկն էր՝ իրենց ծա ռա յու թյան ղե կա վա րը: 

Երբ Բեյ րու թում իջավ նա վից, այն տեղ էին Էդու արդն ու Ջո նը: 

Վերջինս, կր կին մո րը տես նե լով, գոհ ժպ տաց: Հե տո ամեն բան ըն թա-

ցավ առաջ վա պես: Ար տա քուստ նիր հող այդ քա ղա քի որոշ թա ղա մա-

սե րով ան ցնում էին այ ծե րի հո տե րը, իսկ ժա մա նակ առ ժա մա նակ հաս-

նում էին ուղ տե րի քա րա վան նե րը: 

Օգոս տո սի վեր ջե րին Բեյ րու թի թեր թե րը հայտ նե ցին գեր մա նա-

խորհր դային պայ մա նագ րի մա սին լու րը: Ըստ դրա՝ Գեր մա նիան և 

ԽՍՀՄ -ը չպետք է մի մյանց վրա հար ձակ վեին:

Այուբ Թա բիթն իր մտե րիմ նե րի շր ջա նում, որոնց շարքում էր նաև 

Էդո ւարդ Բո ղո սյա նը, որոշ մեկ նա բա նու թյուն ներ արեց այդ պայ մա-

նագ րի վե րա բե րյալ.

- Դա հա կաբ նա կան մի բան է: Ա՜յ քեզ աղետ.. Կր կին պա տե րազմ 

կլի նի: 

Բո լորն էլ հաս կա նում էին, որ նա իրա վա ցի է, թեև չէին ցան կա նում 

խոս տո վա նել: 

Ըն դա մե նը մեկ շա բաթ ան ց բժիշկ Թա բի թը եկավ իր նոր՝ «Սիտ-

րոյեն» մակ նի շի ավ տո մե քե նայով:

- Էթե՛լ, Էդու ար դը տա՞նն է: Գեր մա նիան ներ խու ժել է Լե հաս տան: 

Ահա վո՜ր աղետ…
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Էթելն այդ լու րը հենց նոր էր լսել իր ռա դիոըն դու նի չով: Գի տեր, թե դա 

ինչ է նշա նա կում. Մեծ Բրի տա նիան ու Ֆրան սիան ան մի ջա պես պա տե-

րազմ կհայ տա րա րեն, և աշ խար հը կր կին կմխրճ վի կրա կի հոր ձա նու տը, 

ու ոչ ոք չի կա րո ղա նա կան խա տե սել դրա վեր ջը: 

Մեկ ժամ ան ց նա լսեց Էդու ար դի մո տո ցիկ լե տի հռն դյու նը: Նա վա-

զե լով տուն մտավ ու գր կեց կնո ջը: Դուրս եկան պատշ գամբ ու տե սան 

այ ծա պա հին, ով քշե լով տա նում էր սպի տակ այ ծե րի իր հո տը: Էդո ւար-

դը ժպ տաց ու վա զե լով ցած իջավ: Մի փոքր ան ց վե րա դար ձավ՝ իր հետ 

բե րե լով եր կու ճեր մակ այ ծե րի: 

- Քո հայ րը ող ջա միտ մարդ է,- ասաց Էդո ւար դը և մատ նա ցույց արեց 

կեն դա նի նե րին,- Ջո նի հա մար են: 

Էթե լը, երե խային գր կած, իջավ ներքև, ու Ջոնն ան մի ջա պես ու զեց 

հպ վել, շոյել այ ծե րին, որոնք որ ևէ կերպ չընդ դի մա ցան երե խայի ցան-

կու թյա նը՝ ասես հաս կա նա լով, որ վե րա դար ձել է Դաֆ նի սը: Դի տե լով 

այդ տե սա րա նը՝ Էթե լը հան գիստ շունչ քա շեց. Բեյ րու թը հա տուկ վայր 

էր` ընտր ված աստ ված նե րի կող մից, ու այդ տեղ իրենց ոչինչ չէր պա-

տա հի:
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54. ԱՆՍ ՊԱ ՍԵ ԼԻՆ
 ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵՐ - ԴԵԿ ՏԵՄ ԲԵՐ, 1939թ.

Լոն դո նի իր տա նը Թո մաս Հար դին գն իմացավ կանխատեսված 

իրադարձության վերաբերյալ լուրը. գեր մա նա կան զոր քե րը ներ խու ժել 

էին Լե հաս տան: Այդ մա սին նա ու ներ նաև գաղտ նի տե ղե կու թյուն: Անգ-

լիական մա մուլն ու ողջ եր կի րը շո կի մեջ էին: Եր կու օր ան ց` սեպ տեմ-

բե րի 3-ի ն, Ֆրան սիան ու Մեծ Բրի տա նիան Գեր մա նիային պա տե րազմ 

հայ տա րա րե ցին: Վեր սա լի պայ մա նագ րից մինչ այդ պահն ըն կած ժա-

մա նա կա հատ վա ծը սոսկ մի ակն թարթ էր թվում: 

Հա զիվ մեկ շա բաթ էր ան ցել, երբ նա ստա ցավ Պորտ Սայիդ մեկ-

նե լու հրա մա նը: Պետք է Պա ղես տի նում լի ներ Բարձ րա գույն կո մի-

սարիատի լիազոր ներ կա յա ցու ցի չը, նս տա վայ րը՝ Երու սա ղե մում: Նա 

պետք է պատ րաս տեր ան հրա ժեշտ հաշ վետ վու թյուն ներ և պահ պա ներ 

իրեն հանձ նա րար ված կա պե րը: 

Թո մասն այդ հրա մա նի կա պակ ցու թյամբ որո շեց ոչ մի հայ տա րա-

րու թյուն չա նել իր առող ջու թյան վե րա բե րյալ: Դժ վար ժա մա նակ ներ էին 

բո լո րի հա մար, ու նա վճ ռեց գոր ծի դնել իր ողջ եռան դը: Մյուս կող մից 

նա մտա ծում էր, որ վատ չէ կր կին Պա ղես տի նում լի նե լը, այ սինքն՝ Բեյ-

րու թին մոտ բնակ վե լը, որ տեղ Էթելն էր ապ րում: Սա րան էլ ու զում էր, որ 

նրա հետ լի նի, և հա մոզ ված էր, որ միասին կհաղ թա հա րեին ամեն ինչ՝ 

թե՛ լա վը, թե՛ վա տը:

Ավե լի ուշ Թո մասն իմա ցավ, որ իր հրա մա նը տր վել էր Պա ղես-

տի նում գլ խա վոր հրա մա նա տա րի` սըր Հա րոլդ Մաք Մայ լի հա տուկ 

խնդրան քով, ում հետ ինչ -որ շփում էր ու նե ցել տա րի ներ առաջ: SIS -ը 

հա մոզ ված էր, որ գեր մա նա ցի նե րը Աֆ րի կայի հյու սի սում ռազ մար շավ 

են նա խա ձեռ նե լու, ին չը վե րած վե լու էր իս կա կան մղ ձա վան ջի: Թո մա-

սը կա րո տով էր հի շում Ալեն բիին, ով Առա ջին հա մաշ խար հային պա-

տե րազ մի ժա մա նակ հաղ թել էր պա ղես տի նյան ճա կա տում: Նա շատ 

լավ էր հի շում Մե գի դոյի ճա կա տա մար տը, որին ին քը ներ կա էր եղել: 

Եվ ահա այժմ կր կին տա րած վում է պա տե րազ մի հու րը, որը շատ մարդ-

կանց կյան քը կայ րի: 

Ֆրան սիական «Դոր նիե» ար տադ րու թյան ինք նա թի ռը նրանց վերց-

րեց Լոն դո նին մո տա կա ռազ մա կա յա նից: Կան գառ նե րը Մար սե լում և 

Մալ թա յում էին լի նե լու: Սա րան դեռ ինքնաթիռ չէր նստել: 

Նրանք կր կին Պա ղես տի նում էին: Ամու սին նե րին մի առանձ նա տուն 

հատ կաց րին Երու սա ղե մում՝ բարձրաստիճան հրա մա նա տա րու թյու-
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նից ոչ հե ռու: Տունն ու ներ պար տեզ, մուտ քի մոտ մի ժա մա պահ կանգ-

նեց րին, մեկ ու րի շին էլ՝ առա ջին հար կում՝ Թո մա սի գրա սե նյա կի մոտ: 

Բանն այն էր, որ արաբ նե րը կա րող էին ինչ -որ սադ րիչ քայլ ձեռ նար կել. 

այդ օրե րին բո լոր նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը բա վա րար չէին: Նա 

հե ռա գիր ու ղար կեց Էթե լին՝ հայտ նե լով, որ գտն վում են Երու սա ղե մում՝ 

Բեյ րու թի հա րա վում՝ մայ րու ղով ըն դա մե նը հա րյուր հի սուն մղոն հե ռա-

վո րու թյան վրա: Երու սա ղեմ գա լով՝ Թո մասն իրեն ավե լի լավ էր զգում: 

Մտա ծեց Ավ գուս տուս Նյու մա նին հան դի պե լու մա սին: 

Պա ղես տի նում խն դի րը նա ցիստ նե րի և մեծ մուֆ տի ալ-Հու սեյնի 

առաջ նոր դու թյամբ գոր ծող և առա վել ար մա տա կան դիր քո րո շում ու-

նե ցող արաբ նե րի միջև ձևավորված հա րա բե րու թյունն էր: Հայտ նի էր, 

որ որոշ արաբ ներ տե ղե կու թյուն ներ էին հա ղոր դում Մեր ձա վոր Ար ևել-

քում բրի տա նա կան ու ժե րի կազ մի և նրանց տե ղա կայ ման վե րա բե րյալ: 

Մյուս կող մից Դա մաս կո սում սի րիացի կո մու նիստ ներն իրենց կա պե րը 

խզել էին ազ գայ նա մոլ նե րի հետ: Թո մա սին մի նոր տե ղե կու թյուն հա-

սավ նո րաս տեղծ գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան` արա բա կան սո ցիալիս-

տա կան վե րածնն դի «ԲԱԱՍ» կու սակ ցու թյան մա սին: Այն ղե կա վա րում 

էին մի ուղ ղա փառ քրիս տո նյա արաբ` Մի շել Աֆ լա քը, և մի արաբ սուն-

նի` Սա լահ ալ-Դին Բի թա րը: Սկզ բուն քային առու մով նրանք դեմ էին 

Ֆրան սիայի և Մեծ Բրի տա նիայի հո վա նա վոր չու թյա նը, որոնց հա մա-

րում էին գա ղու թա րար տե րու թյուն ներ:

Աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ մա նը նվիր ված հան դիպ ման ժա մա-

նակ Թո մասն իմա ցավ, որ իր դուստ րը MI 6-ի գոր ծա կալ է դար ձել: Նա 

գիտեր, որ Էթելը ներգրավված է հետախուզական ծառայությունների 

աշխատանքում, բայց չէր կարծում, որ նա համալրել է MI 6-ի 

գործակալների ցանցը: Այդ նո րու թյու նը նրան նյար դայ նաց րեց, սա-

կայն խոր հեց այն մա սին, որ այդ դժ վա րին պա հին բո լորն էլ պետք է 

օգ նեն Մեծ Բրի տա նիային:

Էթելն ուղ ևոր վեց Երու սա ղեմ ու հո րը ող ջու նեց գր կա խառ նու թյամբ: 

Սա րան գտն վում էր խա ղից դուրս և ոչինչ չպետք է իմա նար իր խորթ 

աղջ կա գոր ծու նեու թյան մա սին: Երբ միասին հա սան տուն, Էթե լը Սա-

րային ասաց, որ նրանց՝ այդ տեղ գտն վե լու լու րը ստա նա լուն պես որո շեց 

գալ տե սու թյան: Մայ րը ժպ տաց, սա կայն ան հանգս տա ցած էր առ կա 

իրա վի ճա կից, միաժա մա նակ` գոհ, որ ինքն ու իր ըն տա նի քը գտնվում 

են ընդ հա րու մից հե ռու: 

Էթե լը չէր կա րող նրանց պատ մել իս կա կան եղե լու թյու նը: Բանն այն 

էր, որ սի րիացի ազ գայ նա մոլ նե րը, երբ Ֆրան սիան ու Մեծ Բրի տա նիան 
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պա տե րազմ հայ տա րա րե ցին Գեր մա նիային, փոր ձում էին նա ցիստ-

նե րի հետ բա րե լա վել իրենց հա րա բե րու թյուն նե րը: Էթե լը տե ղյակ էր 

Լի բա նա նի վար չա պե տի` սեպ տեմ բե րի կե սե րին այդ պաշ տո նին նշա-

նակ ված Աբ դուլ լահ Բայ հու մի և Մի շել Աֆ լա քի միջև առ կա գաղտ նի 

նա մա կագ րու թյունից: Բայ հու մը գո նե առա ջի կա յում հրա ժար վում էր 

Ֆրան սիայի դեմ նա խա տես վող որ ևէ դա վադ րու թյան մեջ մտ նե լուց: Ինչ 

վե րա բե րում էր Էմիլ Էդին, ապա թվում էր, թե նա առա վել ան հանգս տա-

ցած էր իր խն դիր նե րով: Այն քան էլ բա րեն պաստ ժա մա նա կաշր ջան չէր 

ո՛չ Ֆրան սիայի, ո՛չ էլ Մեր ձա վոր Ար ևել քում վա րած նրա քա ղա քա կա-

նու թյան հա մար:

Ան կախ ամեն ին չից՝ Պա ղես տի նում կյան քը շատ ավե լի լավ էր, քան 

Եվ րո պա յում: Շա րու նակ վում էր հրեա ներ գաղ թող նե րի հոս քը, և գնա լով 

աճում էր նրանց ու արաբ նե րի միջև առ կա լար վա ծու թյու նը: Հրեանե րը 

Լի բա նան շատ ավե լի քիչ էին գա լիս, հիմ նա կա նում` այդ տե ղից Պա ղես-

տին ան ցնե լու հա մար: Լու րե րը, որ հաս նում էին Լե հաս տա նից, Գեր մա-

նիայից և այն վայ րե րից, որ տեղ իշ խում էին նա ցիստ նե րը, սար սա փե լի 

էին: Պատ մու թյան ըն թաց քում մարդ կանց մի մա սը եր բեք այդ պես չէր 

վար վել այլ մարդ կանց հետ:

Հոկ տեմ բե րին հրա մա նա տա րու թյա նը կց ված բժիշ կը Թո մաս Հար-

դին գին ախ տո րո շեց սուր տա խի կար դիա ու հի վան դու թյան պատ ճա ռով 

անո րոշ ժա մա նա կով ազա տեց աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն-

նե րից:

Թո մա սը որո շեց գնալ Բեյ րութ: Այն տեղ հրա շա լի բժիշկ բա րե կամ-

ներ ու ներ, և բա ցի դրա նից` եթե նրան վի ճակ ված էր մա հա նալ, ապա 

Լի բա նանն ամե նա հար մար վայրն էր: Այն տեղ գնա լու թույլտ վու թյուն 

խնդ րեց: Եր կու օր ան ց նա Բեյ րու թում էր` իր տա նը: 

Հոկ տեմ բե րի վեր ջին` մի առա վոտ, Թո մա սը դուրս եկավ զբո սան քի: 

Հաս նե լով Լա Կոռ նիշ` զգաց, որ շատ հոգ նած է ու նս տեց դա րա վան-

դում: Սուր շն չա հեղ ձու թյուն ու նե ցավ և երբ փոր ձեց վեր կե նալ, ըն կավ 

գետ նին: Ինչ -որ մե կը շտա պօգ նու թյուն կան չեց:

Երբ Սա րան ու Էթե լը հա սան հի վան դա նոց, Թո մաս Հար դինգն ար-

դեն վախ ճան վել էր: Այդ օրը լրա նում էր նրա` Բեյ րութ գա լու երե սուն 

տա րին, ու Սա րան տորթ էր թխել այդ օրը նշելու հա մար: Ճա կա տա գի-

րը, սա կայն, Թո մա սի հա մար այլ բան էր նա խա տե սել:

Կնո ջը հաս ցեագր ված մի նա մակ գտան, որում ար տա հայ տել էր իր 

ցան կու թյու նը. հու ղար կա վո րու թյու նը լի նի ոչ թե հան րային, այլ միայն 

ըն տա նե կան:
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Դա անիրական էր: Ցա վա լի լու րը վա ռո դի հո տի պես տա րած վեց 

ողջ Բեյ րու թով մեկ: Նրա աճյու նը տե ղա փո խե ցին իրենց առանձ նա-

տան առա ջին հարկ, և այն մարդ կանց հոս քը, ով քեր ցան կա նում էին 

իրենց ցա վակ ցու թյու նը հայտ նել ըն տա նի քին, ան վեր ջա նա լի էր:

Ավ գուս տուս Նյու մա նը Բեյ րութ հա սավ այն ժա մա նակ, երբ քրիս տո-

նեական գե րեզ մա նո ցի՝ ան գլիացի նե րի հա մար նա խա տես ված հատ-

վա ծում ար դեն հո ղին էին հանձ նել Թո մա սի աճյունը: Իրիկ նա մուտ էր, 

ու այդ տե ղից նշ մար վում էր ծո վը: Օրը խա ղաղ էր, տերև ան գամ չէր 

շարժ վում: Նյու մա նը կանգ նեց նրա շիր մի առջև: Մար մա րյա սպի տակ 

տա պա նա քա րը՝ անուն -ազ գա նու նով, ծնն դյան ու մահ վան տա րեթ վե-

րով, նրա նից մնա ցած միակ հուշն էր: Բազ մա թիվ ծաղ կեպ սակ նե րի 

ծա ղիկ նե րը սկ սել էին թոշ նել, և նրանց վրա տա րած վում էր կրետ նե րի 

բզ զո ցը:

Նյու մա նը նայեց հե ռա վոր լեռ նե րին: Լեռ նա ծեր պե րում դեռ պահ-

պան վում էին ձյան վեր ջին հետ քե րը: Եր ևում էր նաև Սպի տակ լե ռը, որն 

այն քան սի րում էր Թո մաս Հար դին գը:
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55. ԼՅՈՒԴ ՎԻԳ ՖՈՆ ԳՅՈՏՑ
 1940թ.

Թո մաս Հար դին գի մա հը ծանր կո րուստ եղավ Էթե լի հա մար: Հայրն 

այն քան բան էր արել նրա հա մար, որ ին քը չէր կա րող հի շել մի եր ջա նիկ 

պահ, որն առն չու թյուն չու նե նար հոր հետ: Թո մա սը միշտ հոգ էր տա րել 

այ լոց մա սին, միշտ փոր ձել էր դրա կան մթ նո լորտ ստեղ ծել:

Այդ ամե նին քա ջա տե ղյակ էին Ավ գուս տուս Նյու մա նը, Այուբ Թա բի-

թը, Մաքս Շտեյն բեր գը, Էդու արդ Բո ղո սյա նը, ինչ պես նաև նրանք, ով-

քեր քիչ էին առնչ վել Թո մա սի հետ, սա կայն ան չափ գնա հա տում էին 

նրա մե ծա հո գու թյունն ու մար դա սի րու թյու նը: Նրան ցից մեկն էլ Զա կի 

էլ -Ո ւաշն էր, ով, լուր ստա նա լով, գնաց Բեյ րութ՝ իր ցա վակ ցու թյու նը 

հայտ նե լու Էթե լին:

Կյանքն ու պա տե րազ մը, սա կայն, շա րու նակ վում էին առանց դա-

դա րի: 1940 թվա կա նի հու նի սին նա ցիստ նե րը մտան Փա րիզ, և ին քը` 

Հիտ լե րը, Բեռ լի նից նույն պես այն տեղ ուղ ևոր վեց նո րու թյուն նե րի լու-

սան կար չա կան ռե պոր տա ժի հա մար, որը դի տե ցին Գեր մա նիան և աշ-

խար հի բո լոր երկր նե րը:

Քիչ օրեր ան ց Ֆրան սիայի ղե կա վար, մար շալ Պե տե նը հրա դա դա րի 

խնդ րան քով դի մեց Գեր մա նիային և իր կա ռա վա րու թյու նը տե ղա փո խեց 

Վի շի: Ան մի ջա պես հայտ նի դար ձավ, որ այդ կա ռա վա րու թյու նը հա մա-

գոր ծակ ցել է գեր մա նա ցի նե րի հետ: Բեյ րու թում Բարձ րա գույն կո մի սար 

Գաբ րիել Պյո ւոն բրի տա նա ցի նե րին մե ղադ րեց Կատ րու ի գո լիստ նե րի 

ռազ մա վա րու թյանն աջակ ցե լու հա մար: 

Սի րիան ու Լի բա նանն իրենց հա վա տար մու թյու նը հայտ նե ցին 

Ֆրան սիային: Բեյ րու թում գի տեին, թե ինչ էր տե ղի ու նե նում: Սի րիացի-

նե րը ֆրան սիական համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարելու պա հան-

ջով դի մե ցին Ազ գե րի լի գային:

Բեյ րու թում փոր ձում էին պահ պա նել իրենց առօ րյա կեն սա կեր պը, 

ին չը, սա կայն, շատ դժ վար էր: Մար դիկ վա խե նում էին շր ջա փա կու մից, 

քա նի որ քա ղա քը դա ապ րել էր Առա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում: 

Բո լո րը սկ սե ցին տեն դա գին ձևով մթերք կու տա կել ու դա վեր նյու թել: 

Դա մաս կո սի արաբ նե րը Վի շիի կա ռա վա րու թյան կողմ նա կից ներն էին: 

Նրանց հա կա ռակ` Բեյ րու թի բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը դաշ նա-

կից նե րի կողմ նա կիցն էր: Բարդ ժա մա նա կաշր ջան էր, և ոչ ոք ոչ ոքի չէր 

վս տա հում: 

Է թե լը լիովին իրա զեկ ված էր առ կա բարդ իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ: 
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Հու նի սին նա իր բրի տա նա կան ան ձնագ րի շնոր հիվ գնաց Երու սա-

ղեմ: Էթելն իր գոր ծու ղու մը հիմ նա վո րեց «ըն տա նե կան խն դիր նե րով», 

և Բարձ րա գույն կո մի սա րը չհա մար ձակ վեց մեր ժել նրան: Այն տեղ նա 

հան դի պեց դես պա նա տան մի ներ կա յա ցուց չի` Ալեկ Կիրկբ րայ դի հետ: 

Հան դիպ ման նպա տա կը դրու զա կան Ջե բել գա վա ռի և Արա բա կան լե-

գեոնի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև կա պեր հաս տա տելն էր: Դա միակ ու-

ղին էր, որ պես զի վե րահս կեին նրանց, ով քեր փոր ձում էին ան կա յուն վի-

ճակ ստեղ ծել՝ հօ գուտ նա ցիս տա կան բլո կի` Բեռ լի նի, Հռո մի և Տո կիոյի: 

Էթե լը գի տեր, թե ինչ պես կա րե լի էր կապ հաս տա տել դրուզ նե րի հետ:

Դրանք դժ վա րին ամիս ներ էին: Թե՛ մի կող մը, թե՛ մյուսն աշ խա տում 

էին իրա վի ճա կը փո խել իրենց օգ տին: Բեյ րու թում ստեղծ ված լար վա-

ծու թյունն ազ դում էր նա խա գա հի` Էդի վրա, ով ցան կա նում էր, հար մար-

վե լով նոր իրա վի ճա կին, բա րե փո խել այն:

Հոկ տեմ բե րին Լոն դո նից ժա մա նեց գե նե րալ Կատ րուն, ով պետք է 

ակ տիվ քա րո զար շավ ծա վա լեր՝ հա նուն դե Գո լի կողմ նա կից նե րի և «Ա-

զատ Ֆրան սիա» դի մադ րու թյան շարժ ման: Բրի տա նա կան հա տուկ 

ծա ռա յու թյան տա րած քային բո լոր գոր ծա կալ նե րին հանձ նա րար վեց 

աջակ ցել այդ ռազ մա վա րու թյա նը: Էթելն էլ Բեյ րու թում գտն վե լու ըն-

թաց քում պետք է թաքց ներ Կատ րու ին: 

Նոյեմ բե րին Ֆրան սիայից` Վի շիից, ժա մա նեց Բարձ րա գույն նոր կո-

մի սար, գե նե րալ Ան րի Դեն ցը: Նրա հետ եկել էին մի խումբ գեր մա նա ցի 

խորհր դա կան ներ: Քիչ ան ց այդ մա սին Էթե լը լուր ու ղար կեց Երու սա ղեմ՝ 

ի գի տու թյուն SIS -ի: Բարձ րա գույն կո մի սա րի ան ձնա կազ մում գտն վող 

իր իրա զե կիչ նե րի շնոր հիվ նա իմա ցավ, որ գեր մա նա ցի նե րին թույլ էին 

տվել, որ օգ տա գոր ծեին Հա լե պին մո տա կա օդա նա վա կա յա նը, Լի բա-

նա նի նա վա հան գիստ նե րը, Սի րիայի ծո վե զերքն ու եր կա թու ղին: 

Այդ նույն երե կո Էթե լը մի հե ռա խո սա զանգ ստա ցավ Բարձ րա գույն 

կո մի սա րի գրա սե նյա կից: Նրան եր կու ժամ ան ց հան դի պում էին նշա-

նա կել: Պետք է ներ կա յա նար ինչ -որ զրույ ցի: Էթե լի մտ քով սոսկ մի բան 

էր ան ցնում. այն, որ իրեն բա ցա հայ տել են, ու այդ դեպ քում չգի տեր, թե 

ինչ կա րող էր տե ղի ու նե նալ: Նա, սա կայն, երբ այդ մա սին խո սեց տա-

րա ծաշր ջա նի MI 6-ի պա տաս խա նա տո ւի հետ, վեր ջինս նրան ներ կա-

յա նա լու թույլտ վու թյուն տվեց: 

Էդո ւար դը պն դում էր, որ ու ղեկ ցեր նրան, սա կայն խնդ րել էին, որ 

Էթե լը մե նակ ներ կա յա նա: Չնա յած դրան` Էդո ւար դը կնոջն ու ղեկ ցեց 

մինչև դու ռը և նրան սպա սեց փո ղո ցում: Էթե լին ըն դու նեց Բարձ րա-

գույն կո մի սա րի քար տու ղա րը, ով ասաց, որ նո րան շա նակ կո մի սա րի 
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հետ եկած գեր մա նա ցի սպա նե րից մե կը ցան կա նում է հան դի պել նրան: 

Քար տու ղա րի կար ծի քով՝ խոսքն ան ձնա կան խնդ րի մա սին է:

Էթե լը խիստ հուզ ված էր: Գա ղա փար ան գամ չու ներ, թե ով է գեր մա-

նա ցի այդ սպան: Նս տեց այ ցե լու նե րի հա մար նա խա տես ված սրահ նե-

րից մե կում ու սպա սեց:

Մի քա նի րո պե ան ց մտավ մի երի տա սարդ սպա: Էթե լը զար ման քով 

նայեց նրան: Գլ խա վոր շտա բի այդ կա պի տա նը շատ նման էր իր հո րը, 

իսկ և իսկ Թո մաս Հար դինգն էր այն լու սան կա րում, երբ նոր էր եկել Բեյ-

րութ: Չգի տեր, թե ինչ անի կամ ինչ ասի: Գեր մա նա ցի զին վո րա կա նը 

չհա պա ղեց և ներ կա յա ցավ կա տա րյալ ան գլե րե նով. 

- Դու Էթել Հար դինգն ես: Թերևս ես քո խորթ եղ բայրն եմ: Անուն -ազ-

գա նունս Լյուդ վիգ ֆոն Գյոտց է, ես Թո մաս Հար դին գի և Ան նա Լե ֆեբ րի 

որ դին եմ: Մայրս մտե րիմ է եղել մեր հոր հետ, ար դյուն քում` քսան վեց 

տա րի առաջ ծն վել եմ ես:

Էթե լը, որ զար ման քից քար էր կտ րել, ստիպ ված նս տեց: Ին չեր ասես, 

որ Բարձ րա գույն կո մի սա րի գրա սե նյակ գա լու ճա նա պար հին չէր մտա-

ծել: Սա կայն այդ մե կը… Չգի տեր՝ ինչ անի… Չէր հա մար ձակ վում մո-

տե նալ ու գր կել նրան: Սա կայն դույզն -ի նչ կաս կած չու ներ, որ երի տա-

սարդ այդ գեր մա նա ցին Թո մաս Հար դին գի որ դին է: 

Էթե լին նա պատ մեց, որ այդ ամե նի մա սին իմա ցել է մոր մա հից հե-

տո, ով կտա կին կից թո ղել էր մի ծրար, որի մեջ եղել է իր՝ որ պես Թո մաս 

Հար դին գի որ դին լի նե լու պաշ տո նա կան հա վաս տա գի րը: Ին քը կրում 

էր ֆոն Գյոտց ազ գա նու նը, քա նի որ նախ քան իր ծն վե լը մայրն ամուս-

նա ցել էր այդ մար դու հետ: Նա մա կում մայրն իրեն բա ցատ րել էր, թե 

ով է Թո մաս Հար դին գը և ինչ առն չու թյուն ու նի Լի բա նա նի հետ: Ֆոն 

Գյոտցն ըն դա մե նը եր կու օր առաջ էր եկել Բեյ րութ և երբ պար զել էր, որ 

իր հոր դուստ րը դեռ այդ տեղ է, հան դի պում էր խնդ րել:

Այդ ժա մա նակ Էթե լը մո տե ցավ ու գր կեց նրան: Շատ հուզ ված էր ոչ 

միայն եղ բո րը գտ նե լու, այլև այն բա նի հա մար, որ հայ րը մա հա ցել էր՝ 

որ դու մա սին ոչինչ չի մա նա լով: Կամ գո՞ւ ցե գի տեր… Նա հի շում էր, որ 

հո րից մի ան գամ լսել է Ան նա Լե ֆեբր անու նը: Իրա վի ճակն իրոք ար-

տա ռոց էր. իր եղ բայ րը թշ նա մի խմ բա վոր ման մեջ էր, սա կայն լի նե լով 

մե ծա հո գի ու նր բան կատ` եկել էր իր հետ ծա նո թա նա լու: 

Քիչ ան ց Էթե լը նս տեց Լյուդ վի գի դի մաց, նայեց նրա աչ քե րի մեջ ու 

հարց րեց.

- Իսկ հի մա ի՞նչ անենք:
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- Ոչինչ, Էթե՛լ: Ես գեր մա նա ցի սպա եմ ու պար տա վոր եմ կա տա րել 

պարտքս: Վա ղը մեկ նում եմ Դա մաս կոս, հե տո գնա լու եմ Թեհ րան: Գու-

ցե մենք այլևս չտես նենք մի մյանց: Ես չգի տեմ, թե ինչ տե ղի կու նե նա, 

բայց ու զում եմ, որ իմա նաս՝ ես կտակ եմ գրել: Գեր մա նիայում հի մա 

դա պար տա դիր է ար տա սահ մա նում զին վո րա կան հանձ նա րա րու թյուն 

ու նե ցող սպա նե րի հա մար: Մենք ապ րում ենք մշ տա պես մեզ ու ղեկ ցող 

վտան գի պայ ման նե րում: Ինչ պես տես նում ես, ես մի նու ճար զա վակ եմ 

և արել եմ այն, ինչ մայրս է ինձ հա մար արել: Ես նո տա րա կան փաս-

տաթղ թով քեզ նշա նա կել եմ որ պես միակ ժա ռան գոր դի: Եթե ան գամ 

մեկս մյու սին չենք ճա նա չում, այ նո ւա մե նայ նիվ դու իմ քույրն ես: Մեր 

հայ րը նույն ան ձնա վո րու թյունն է, և ինչ պես իր նա մա կում մայրս է ինձ 

բա ցատ րել, նա մեծ մարդ է եղել: Նրա մա սին ավե լին չգի տեմ: Միայն 

այս նկարն ու նեմ… 

Լյուդ վի գը բա ցեց բաց դեղ նա վուն մի ծրար ու հա նեց մի լու սան կար: 

Էթելն ան մի ջա պես ճա նա չեց իրենց տան պատշ գամ բը, որ տեղ գե ղեց-

կա գույն մի կին գր կել էր իր հո րը, և եր կուսն էլ ժպ տա լով նա յում էին 

լու սան կար չա կան խցի կին: Նրանց հետ ևում նշ մար վում էր ամե նա հաս 

Սպի տակ լե ռը:
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ՎԵՐ ՋԱ ԲԱՆ

Կա պի տան ֆոն Գյոտ ցը զոհ վեց «Աֆ րի կա Կորպ սի» մար տա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում՝ 1943 թվա կա նի ապ րի լին: Էթե լը մինչ 

այն պա հը, երբ նրա մահը ծանուցող հե ռա գիր ստա ցավ գեր մա նա կան 

բա նա կի տե ղե կատ վու թյան ծա ռա յու թյու նից, նրա նից որ ևէ լուր չու ներ: 

Հե տա գա յում՝ 1946 թվա կա նին, Էս սե նից մի նո տար Էթե լի հետ կա պի 

մեջ մտավ: Թեև Լյուդ վիգ ֆոն Գյոտ ցի ֆի նան սա կան բո լոր մի ջոց ներն 

ու դրա մագ լու խը պա տե րազ մի ըն թաց քում ոչն չա ցել էին, այ նու ա մե նայ-

նիվ դաշ նա կից նե րի ռմ բա կո ծու թյուն նե րից փրկ վել էին նրա հայ րա կան 

տու նը, գոր ծա րան նե րը, ու լիովին կան գուն էր մնա ցել գյու ղի առանձ նա-

տու նը: Այդ ամե նը գտն վում էր Էթե լի տրա մադ րու թյան ներ քո: Մնում էր, 

որ նա հանձ նա րա րա կան ներ տար կամ նշա նա կեր իր ներ կա յա ցուց չին, 

ով կս տանձ ներ իր սե փա կա նու թյան կա ռա վա րու մը: 

Եղ բոր մահ վան լու րը ստա նա լուց հե տո Էթելն այն պես էր լա լիս, որ 

կար ծես ամ բողջ կյան քում ճա նա չել էր նրան: Նա Թո մաս Հար դին գի մի 

մասն էր, ով կուլ էր գնա ցել դա ժան ընդ հար մա նը: 

Ավ գուս տուս Նյու մա նը վախ ճան վեց Իս րայե լի պե տու թյան ան կա-

խու թյան հռ չա կու մից եր կու օր ան ց՝ 1946 թվա կա նի մար տի 14 -ի ն: Նա 

ասես սպա սում էր այդ երա զան քի իրա կա նաց մա նը: Իր ողջ ու նեց ված-

քը նա կտա կեց նո րաս տեղծ պե տու թյա նը՝ բա ցի կա շե կազմ և մանր 

ձե ռագրով գր ված օրագ րից, որում շա րադր ված էր այն ամե նը, ինչ նա 

արել էր և ինչ մտահ ղա ցում ներ էր ու նե ցել վեր ջին քա ռա սուն տա րի նե-

րին: Օրագ րում գր ված շատ բա ներ նա քն նար կել էր Թո մաս Հար դին գի 

հետ, այդ իսկ պատ ճա ռով Երու սա ղե մից մի նո տար այն ու ղար կեց Էթե-

լին: 

Էդու արդ Բո ղո սյա նը Մի ջերկ րա կան ծո վում ան հետ կո րավ 1942 

թվա կա նին, երբ ուղ ևոր վում էր Կիպ րոս, որ պես զի Լի բա նան գա լու փաս-

տաթղ թե րը ձևա կեր պե լու գոր ծում օգ ներ մի հայ ըն տա նի քի: Նրանք 

փախս տա կան ներ էին Սա լո նի կից և կրում էին Բո ղո սյան ազ գա նու-

նը: Էթե լը հա մակ վեց ան հուն վշ տով, սա կայն որո շեց Բեյ րու թում մնալ 

մինչև պա տե րազ մի ավար տը: Նա հա մոզ ված էր, որ Ջո նի հա մար այդ-

տեղ ավե լի ապա հով է, քան Լոն դո նում: Բա ցի դրա նից՝ այդ քա ղա քում 

կար ևոր առա քե լու թյուն ու ներ կա տա րե լու և չէր ու զում ու չէր էլ կա րող 

հե ռա նալ այդ տե ղից: 
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Մաքս Շտեյն բեր գը 1946 թվա կա նին գաղ թեց Միացյալ Նա հանգ ներ: 

Նրան հա ջող վեց որ պես պրո ֆե սոր աշ խա տան քի ան ցնել Հար վար դի 

հա մալ սա րա նում, ինչ պես նաև ար վես տի հան րա հայտ ամ սագ րե րից մի 

քա նի սում հրապա րա կել իր լու սան կար չա կան աշ խա տանք նե րը: 1952 

թվա կա նին նա վճ ռեց բռ նել հայրենադարձության` նո րան կախ Իս-

րայել վե րա դառ նա լու ճա նա պար հը: Այդ տեղ նա աշ խա տան քի ան ցավ 

Հրեական հա մալ սա րա նում: Վիեն նայի կա հույ քա պա հո ցը, որ տեղ Էթել 

ու Էդու արդ Բո ղո սյան նե րը պահ էին տվել նրա ու նեց ված քը, 1945 թվա-

կա նի փետր վա րին հիմ նո վին կոր ծան վել էր հր դե հող ռում բից: Պա հո ցի 

բա նա լին, որը ժա մա նա կին Էթե լը հանձ նել էր նրան, Շտեյն բեր գը միշտ 

պա րա նո ցին գցած պա հեց:

1948 թվա կա նին Էթել Հար դին գը, ով ար դեն իր հին ազ գա նունն էր 

կրում այն բա նից հե տո, երբ Բեյ րու թի դա տա կան ատյան ներն ար ձա-

կե ցին նրա ամուս նուն` Էդո ւարդ Բո ղո սյա նին զոհ ված ճա նա չե լու վճի-

ռը, որ դու` Ջո նի հետ վե րա դար ձավ Լոն դոն, որ պես զի նա միջ նա կարգ 

կր թու թյուն ստա նա Անգ լիայում: 1951 թվա կա նին Էթե լը հաղ թող ճա-

նաչ վեց Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նի արա բե րե նի ամ բիոնի հայ տա րա րած 

մր ցույ թում և ան ցավ դա սա խո սա կան աշ խա տան քի: 1953 թվա կա նին 

նա սկ սեց գրել իր գիր քը՝ նվիր ված Լի բա նա նի Հան րա պե տու թյան կազ-

մա վոր մա նը: 

Տա րի ներ ան ց, երբ լրագ րող նե րը նրան այդ տա րի նե րին առնչ վող 

հար ցեր էին ուղ ղում, նա ասում էր, որ ամեն օր՝ իրիկ նա մու տին, հի շում 

է մայ րա մու տը. սա կայն՝ որ տե՞ղ, հս տա կո րեն չէր մտա բե րում: Հա յաց-

քի առջև միայն հառ նում էին մայ րա մու տի ար ևով լու սա վոր ված դղյա-

կի ավե րակ նե րը, իսկ դրանց հետ ևում` ասես հեռ վում՝ օդի մեջ ծփա ցող 

Սպի տակ լե ռը:
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