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Անդրադարձը բոլորեց իր առաջին տարին... Անոր մէջ տեղ գտաւ սաղիմահայ կեանքը
տարբեր կողﬔրէ։ Ամէն բանէ առաջ ﬔր նպատակը եղած է ակնարկ մը նետել ﬔր հոգեւոր
հարստ?թեան վրայ եւ անդարադառնալ թէ ինչ? եւ ինչպէս փոխ?եցաւ այսքան բան։ Ինչ?
մոռց?եցան շատ աւանդ?թիւններ, պակսեցաւ հետաքրքր?թիւնը հանդէպ մշակոյթին, սէրը՝ ﬔր
մայրենի լեզ?ին։ Կարելի՞ է արդեօք ﬔղադրել ﬕﬕայն շրջապատէն ստեղծ?ած պայմանները,
կամ ինչպէս շատ դիւրին է ըսել «Աշխարհայնաց?մ» եւ լռել։
Այո ﬔծ է աշխարհայնացման վտանգը, բայց հայ Եր?սաղէմը իր ներքին պայմաններով
վերջինը պիտի ըլլար այդ վտանգին դիմաց։ «Նախ ﬔնք ﬔր մէջ, ապա ﬔնք ﬔր շ?րջ» կ՚ըսէ
Պարոյր Սեւակ։ Ճիշտ այդպէս ալ նախ ﬔր մէջ փնտռենք պատճառը, դ?րսէն եկածը յստակ է
արդէն։
Գրողներ? վեցերորդ համագ?մարին քսան երկիրներէ հաւաք?ած հայ գրողներս կը
ներկայացնէինք ﬔր ապրած երկիրներ?ն, քաղաքներ?ն մէջ լոյս տեսած հայերէն
հրատարակ?թիւնները։ Աﬔնախեղճը անկասկած Եր?սաղէﬓ
էր... Բացի վերջին տարիներ?ն մէկ-երկ? հայ գրչի ն?իրեալներ?
անձնական ջանքերով հրատարակ?թիւններէն՝ Եր?սաղէմը ոչինչ
?նէր ներկայացնել?։
Սակայն ?րախ?թեամբ կ՚արձանագրենք, որ լոյս տեսաւ
Եղիվարդի (Եղիշէ Արք. Տէրտէրեան) քարոզներ? հաւաքածոն,
գնահատելի աշխատանքոﬖ ? ջանքովը Բարշ. Պօղոս Սրկ.
Շահանեանի եւ ﬔկենաս?թեամբ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ
Հիւսիսային Աﬔրիկայի Արեւելեան թեﬕ «Զգօն Եպս. Տէր
Յակոբեան» Հիﬓադրաﬕ, երբ երկ? տասնաﬔակ առաջ ﬕայն,
անխղճօրէն աղբը նետ?ած էին նոյն հեղինակին անտիպները
(որոնցմէ փրկ?ածներ ալ եղան)։ Իսկ աւելի ?շ հարիւրաւոր
գիրքեր Մատենադարանէն հան?ած արժանացան կրակին
տր?ել? որպէս աւելորդ իր, յանձն?ած «մասնագէտ»ի խիղճին,
թերեւս «Մէկ նմոյշ պահել? թանգարանի համար»։ Թշնաﬕին
յաղթել է պէտք ոչ թէ ընդօրինակել...։
Դժբախտաբար Հայ Եր?սաղէմը ոչ թէ բար?թեամբ կամ չար?թեամբ կը ղեկավար?ի
ﬕայն, այլ աւելի անձնական վրէժխնդր?թիւններով, որոնք բնականաբար չար?թեան կը
վերած?ին, որովհետեւ յիշաչար?թենէն, վրէժէն երբեք լաւ?թիւն դ?րս չի գար։ Այս քաղաքին մէջ
Աստ?ծոյ Որդին իր Հօրմէն ներ?մ խնդրեց, անոնց համար, որոնք չեն գիտեր թէ ինչ կ՚ընեն...։

Այդպէս ալ գնահատանքը երբեք տեղ չգտաւ սաղիմահայ
գաղ?թին մէջ։ Ն?իրեալ, արժէքաւոր մարդիկ յանձն?ած
ﬓացին առաջնորդներ?, ղեկավարներ? անարդար խիղճին,
անցեալի հաշիւներ?, պայքարներ? դատաստանին։ Այդ
պայքարները քիչ աւերներ չգործեցին։
Այս թիւով, սիրելի Սաղիմահայ, ես կ՚?զեմ անդրադառնալ
ﬔր մանկ?թեան շրջանի դաշնամ?րի ﬕակ հայ ?ս?ցչին,
որ եղած է նաեւ իմ ?ս?ցիչս՝ Պրն. Վահէ Գալայճեանին
մասին, որն արդէն 55 տարիներէ աւելի ?ս?ցչական
ասպարէզին մէջ է եւ...
Սակայն խօսելով Վահէ Գալայճեանին մասին ես նախ
պէտք է անդրադառնամ Գալայճեան ընտանիքին մասին,
Վահէի ﬔծ եղբօր՝ հանգ?ցեալ Համբարձ?մ (Համբար)
Գալայճեանի՝ երգչախ?մբի ղեկավար, որ նոյնպէս
տարիներ? վաստակ ?նի ﬔր գաղ?թիւն մէջ... Անոնք
զաւակներն են Միհրան Աղային։ «Աղա», այդ դիւրին չէ
վաստկիլը, ԱՂԱ կոչ?ել? համար Աղա պէտք է ըլլալ... Աղա կոչած են նաեւ Միհրան Աղային
Հօրեղբօրը՝ Յովհաննէսին։
Քանիցս անդրադարձանք, որ սաղիմահայ գաղ?թը վերակենդանացաւ ջարդէն ճողոպրած
վերապրողներով։
Այդպէս ալ 1922ին Յովհաննէսը կը հասնի Եր?սաղէմ իր ձեռնափայտին մէջ պահած
երկրին՝ Մարաշի ցորենի հ?նտերը, այդ հ?նտերն են, որ աւելի վերջը 1925ին հիմքը դրին
պլղ?րի առաջին գործարանին Պաղեստինի մէջ։ Աշխատասէր, ստեղծագործ Հայ? հանճարեղ
գաղափար... ո՛ւր հաստատ?ի այնտեղ հաց կ՚?նենայ։
Յովհաննէսին կը հետեւին իր չորս եղբօրորդիները
Տիգրանը, Միհրանը, Աւետիսը եւ Գառնիկը։
Սակայն Միհրանն ? Տիգրանը եւ ոչ ընտանիքէն
Աւետիս Մխճեանը կը դառնան Յովհաննէսին գործընկերները։
Պլղ?րի գործարանը կը գտն?ի Հայոց Վանքին
դիմացը Հայոց Պատրիարքարանի ճամբ?ն վրայ, Աստ?ծոյ
օրհն?թեամբ կը հայթայթէ ամբողջ շրջանի ցորենն ?
պլղ?րը, ընտանիքը կը ճանչց?ի «Պլղ?րճիներ»ը եւ արդար
վաստակով եւ մանաւանդ առատաձեռն?թեամբ եւ
բարերար?թիւններով կը վաստկին ԱՂԱ արժանի մակդիրը։
Պէտք չէ մոռաց?թեան մատն?ի «Պլղ?րճի»ներ?ն
ﬔծ բարիքն ? օգն?թիւնը 1948ի հրեայ-արաբ պատերազﬕ
նեղ օրեր?ն պարտքեր? մէջ ﬓացած Հայոց Վանքին. այո
«Աղային ձեռքը չի բռն?իր» կ՚ըսէ հայկական առածը, բացի
առատօրէն տր?ած ցորենէն ? պլղ?րէն նաեւ նիւթապէս
կ՚օգնեն փակել? համար Վանքին պարտքերը։ Մարաշէն հազիւ փախած հայկական հողն ? ջ?րը
ծծած ցորենի հ?նտերը իր ձեռնափայտին մէջ, Յովհաննէս Աղային արդէն հաստատ?ած
ընտանիքին անդաﬓեր?ն երակներ?ն մէջ բնականաբար ազնիւ հայ? արիւն պiտի
հոսէր...«Երանի որ ?նիցի յիշատակ ի Սիոն»։
Այստեղ կարեւոր է յիշել թէ Հայոց Վանքի Պլղ?ր Թաղը իր ան?նը առած է պլղ?րճիներ?ն՝
հոն չորցնել? համար փռած ցորենէն, որը պլղ?րի պիտի վերած?էր։ 1931ին լոյս տեսած
Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեանի գիրքին բացատր?թիւններ?ն մէջ կը հանդիպինք Պլղ?ր
թաղին մասին՝ Պէքեար Թաղ ան?նով (ամ?րիներ? թաղ)։

Մինչեւ այսօր Համբարձման տօներ?ն երբ ﬔր ﬕ?թիւնները հատիկասեղան կը
պատրաստեն, Միհրան Աղային ﬔծ հարսը՝ Համբար Գալայճեանին ազն?ափայլ տիկինը՝
Զապէլը, յարգելով ընտանիքին աւանդ?թիւնը եւ մանաւանդ ամ?սինին յիշատակը, հատիկը
կ՚եփէ ? կը ն?իրէ։ Հակառակ համալսարանէ վկայ?ած ըլլալ?ն որպէս մանկավարժ?հի եւ
Լիբանանի վարժարաններ?ն մէջ ?նեցած ?ս?ցչական փորձառ?թեան, Եր?սաղէﬕ մէջ
Զապէլը ﬕ՛շտ ամ?սինին կողքին անձն?րաց ն?իր?եցաւ անոր գործին։
Իւրաքանչիւրիս կեանքը պատմ?թիւն մըն է հար?ստ թէ աղքատ, սակայն ինչ գիտնար
գազանաբարոյ թ?րքը, որ իր կազմակերպած ջարդով ամէն մէկ հայ? կեանքը պիտի դարձընէր
վէպ...
...եւ ինչպէս Աստ?ած օրհնեց ցորենի հատիկները այդպէս ալ ընտանիքը բազմացաւ,
փոքրերը ﬔծցան, օճախներ կազﬔցին, սեր?նդ հասց?ցին։
Միհրան Աղան կ՚ամ?սնանայ Մարգրիտ Չորանեանին, որ եղբօր դ?ստրն էր Եր?սաղէﬕ
Ս?րբ Փրկիչ գերեզմանատան մէջ թաղ?ած զէյթ?նցի հերոս Հայր Բարթողիմէոսին, որ?ն
ն?իր?ած գիրքի մը մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս իր ս?րին տակէն անց?ցած է հայ? կեանքը
խանգարող թ?րքերը։
Միհրան եւ Մարգրիտ զոյգը կ՚?նենան չորս զաւակ, առաջինը՝ Վարդ?հին, ինն ամսական
կը մահանայ դժբախտ պատահարով, սակայն ընտանիքն ? սաղիմահայ գաղ?թը կը հարստանայ
յաջորդ երեք զաւակներով, Համբարձ?մ, Արշալոյս եւ Վահէ։ Երեքն ալ օժտ?ած երաժշտական
ս?ր լսող?թեամբ։
Վահէն չորս տարեկանին, խաղալիքներէն ? մանկական խաղերէն աւելի կը յափշտակ?ի
հօրեղբօր տ?նը գտն?ող դաշնամ?րով եւ առիթը չի փախցըներ պտըտիկ մատներով
ստեղներ?ն հանած ձայներովը զմայլել?։ Սակայն բնականաբար այդ նեղ?թիւն պիտի
պատճառէր տանտէրեր?ն։ Տիկին Մարգրիտը իր կանացի ճկ?ն?թեամբը կը հասկցընէ
ամ?սինին. «Ոսկիներս ծախեմ դաշնամ?ր մը առնենք պզտիկներ?ն համար»։ Սակայն Միհրան
Աղան ինչպէս թոյլ տար տիկնոջը այդպիսի բան ընել...։ Շ?տով դաշնամ?րը իր տեղը կը գտնէ
իրենց տան մէջ։ Փոքրիկ Վահէն իր բացառիկ ս?ր լսող?թեամբ կը հիացնէ հրէական
երաժշտանոցի քննիչներ?ն եւ չորս տարի ﬕնչեւ հրեայ-արաբ պատերազմը 1944-48 ձրիաբար կը
յաճախէ երաժշտանոցը։ Պատերազմէն ետք այդ շրջանի դաշնամ?րի ?ս?ցչ?հի, Պաղեստինի
մէջ ճանչց?ած դաշնակահար?հի՝ Տիկին Ս?աճեանին դասեր?ն կը հետեւին Համբարը,
Արշալոյսը եւ Վահէն։ Երեքն ալ կ՚ըլլան երաժշտ?թեան յաջող աշակերտներ։ Աւելի ?շ Վահէն
կ՚ ա շակերտէ նաեւ դաշնամ?րի ճանչց?ած ? յարգըւած ?ս?ցիչ Օկոսթին Լամային։
1951ին պլղ?րի
գործը ամբողջովին կը
յանձն?ի Միհրան Աղային։
Իր զաւակներէն Համբարն է,
որ հօրը կողքին կը մասնագիտանայ գործին մէջ, իսկ
Արշալոյսն ? Վահէն դաշնամ?րի դասեր կ? տան թէ
անձնական եւ թէ դպրոցներ? մէջ։ Այդ պատճառ
չ՚ըլլար սակայն, որ Համբարը
իր երաժշտական գիտելիքներով օգտակար չ՚ըլլայ
սաղիմահայ գաղ?թին, կը
ղեկավարէ երգչախ?մբեր, որոնց կը ն?ագակցի եղբայրը՝ Վահէն։

Վահէն եղաւ դաշնամ?րի փնտր?ած
?ս?ցիչ. օր մը Եր?սաղէմ, օր մը Ռամալլա,
օր մը Նապլ?ս, օր մը Բեթղեհէմ, ամէն կողմ
աշակերտ-աշակերտ?հիներ։ Երբ Տիկին
Ս?աճեան Եր?սաղէմը ձգելէն տարիներ
ետք կ՚ ա յցելէ, կ՚ ա րտայայտ?ի թէ որքան
հպարտ է իր աշակերտով, որն արդէն ինք
?ս?ցիչ էր։
1955ին Ժառանգաւորաց Վարժարանի
Տես?չ Հայկազ?ն Արք. Աբրահաﬔանի
առաջարկով կը հրաւիր?ի որպէս երաժշտ?թեան ?ս?ցիչ Եր?սաղէﬕ Ժառանգաւորաց
Վարժարանին, ?ր բացի երաժշտ?թենէ կը
դասաւանդէ նաեւ աշխարհագր?թիւն եւ
թ?աբան?թիւն։
1960ին կը հրաւիր?ի Հայ Կաթողիկէ Համայնքին կողմէ Պատարագը ն?ագել? եւ երգել?։
Տղամարդ? յաջող?թեան մէջ ﬔծ դեր կը խաղայ
կինը, Պրն. Վահէն ?նեցաւ իր արժանաւոր կէսը,
Զապէլին քոյրը՝ Շաքէն, որն իր սոխակի թրթռացող
ձայնովը երկար տարիներ ամ?սինին կողքին ծաղկեց?ց
հայկական բեﬔրը, շատ երգեր առաջին անգամ լսած եւ
սորված ենք Տէր եւ Տիկին Գալայճեաններէն։ Շաքէն
նոյնպէս ար?եստագէտ է, Լիբանանի երաժշտանոցէն
ստացած իր երաժշտական կրթ?թեան կողքին, ան
երկար տարիներ? վաստակ ?նի օտար դպրոցներ? մէջ
որպէս ար?եստի ?ս?ցչ?հի։ Բեﬕն վրայ թէ
Պատարագի ընթացքին անոնք ﬕշտ կողք-կողքի են։
Մայիսի վերջն ենք Սիրելի Ուս?ցիչ եւ ես ամէն
տարի կը սպասեմ, որ քեզի ն?իր?ած Պատ?ոյ Հանդէսի
մը բերեմ իմ մասնակց?թիւնս, աշակերտի երախտագիտ?թիւնս... Չնայած տեղեակ եմ թէ որքան գնահատ?ած ? յարգ?ած ես օտար դպրոցներ? մէջ։
Այս տարի ալ շ?տով կը սկսին
տարեվերջի հանդիս?թիւններն ?
վկայականներ? բաշխ?ﬓերը...
սովոր?թիւն դարձած է երգիչներով,
պար?հիներով եւ չափազանց?ած
սեղաններով պատ?ել մանկապարտէզի եւ երկրորդական վարժարաններ աւարտող աշակերտները...
Ուս?ցիչի մը գնահատանքը
պատ?ոյ գիր մըն է պարզապէս, որ
կրնայ ?շանալ, որովհետեւ որոշ?մ
տր?իլը երկա՜ր ժամանակ կ՚?զէ,
աւելի երկար քան այն տարիները
որոնց մէջ իր երիտասարդ?թիւնն ?
ձայնը մաշեցան, երբ դասարան
յաղթական մ?տք գործող երիտասարդը այսօր տարիներ? իմաստ?թեան ? աշխատանքին տակ
կքած կրնայ նաեւ մոռց?իլ ճոխ սեղաններ?ն շ?րջը հրաւիր?ել?, ինչպէս մոռց?ած են Փրկիչի

ﬔր գերեզմանատան մէջ հանգչող ?ս?ցիչ-?ս?ցչ?հիները, մանաւանդ անոնք, որոնք զաւակ
չ?նեցան, այլ բաւարար?եցան իրենց «բազմաթիւ, հարիւրաւոր աշակերտները» զաւակի նման
գ?րգ?րալով։ Վերջին անգամ ե՞րբ հոգեհանգիստ ըրինք կամ ծաղիկ դրինք անոնց
գերեզմաններ?ն վրայ...
Սիրելի Ուս?ցիչ երախտագիտ?թեամբ կը խոնարհիմ ք? վաստակիդ առաջ եւ գիտեմ, որ
ինծի կը ﬕանան աշակերտներէդ շատեր, որոնք սփռ?ած են աշխարհի ամէն կողﬔրը. ես վստահ
եմ, որ դ?ն գիտես թէ ծաղիկներն ? պատ?ոյ գիրերը չեն շնորհակալ?թիւնը, այլ ք?
պատրաստած աշակերտներդ, որոնք հայերէն երգեցին, որոնք ծանօթացան Կոﬕտասին եւ
Խաչատ?րեանին, Պէթհովէնին, Պախին եւ Մոցարթին։
Կը յիշեմ առաջին հայերէն երգը, որ սորվեց?ցիր դաշնամ?րի վրայ. այդ օրը տօն էր ﬔր
ընտանիքին անդաﬓեր?ն համար, իրենց դ?ստրը հայերէն երգ ն?ագեց. չեմ հաշ?ած թէ այդ
երեկոյ քանի անգամ ն?ագեցինք ? երգեցինք այդ երգը.
«Թէ նաւը չգայ թեւով կը թռչինք դէպի Հայրենիք,
Պանծալի բոյրը ﬔր նախնիներ?ն, սիր?ն Երեւան»։
Այս թերթն ալ կը թռչի Հայրենիք, իր տեղը կը գտնէ հայրենի գրադարաններ?ն մէջ,
Եր?սաղէﬕ ﬔր Մատենադարանին ? Սաղիմահայ կեանքի պատմ?թեան մէջ... եկող
սեր?նդները կը կարդան, կը ճանչնան ն?իրեալ սաղիմահայերը, որոնք Մարաշէն բերած ցորենի
հատիկներ?ն հետ հայ երգը տարածեցին ﬕշտ «պարսպապատ?ած» Եր?սաղէﬕ պարիսպներէն
դ?րս։
...Եւ եթէ ﬔնք ﬔր թողած ժառանգին մէջ չձգենք, չսորվեցնենք յարգել?, արժեւորել?
գեղեցիկ սովոր?թիւնները, չսորվեցնենք ՄԵԾ ըլլալ ? ՄԵԾ ապրիլ, ի՛նչ պիտի ձգենք աճող
սեր?նդին հպարտանալ?, ﬔծարել?... շատ-շատ օր մը երբ լսեն Կոﬕտասի Կռ?նկը զարմանան
թէ ինչո՛ւ կը յ?զ?էին իրենց ﬔծ մայրերն ? հայրերը ընդամէնը գեղեցիկ երգով մը...
55 տարիներէ աւելի վաստակ ?նեցող ?ս?ցիչի մը համար աﬔնահաﬔստ ? չնչին ն?էրն
է ընծայ?ած աշակերտ?հիէ մը, որ թէեւ երաժիշտ չէ մասնագիտ?թեամբ, սակայն
երաժշտ?թեան ? մանաւանդ հայ երգի սիրահար...
Սիրելի իմ Ուս?ցիչ, չեմ կրնար մոռնալ նաեւ հետեւեալ երգը, որ ﬔծ մօրս աչքերէն
արց?նք հոսեց?ց եւ իմ փոքր տարիքիս մտածել տ?աւ թէ ինչ? են տխ?ր ﬔր երգերը, թէ ինչ?
ﬔր երկիրը չէ ա՛յն տեղը ?ր ծնած ենք ? ﬔծցած.
«Ահա ծագեց կարﬕր արեւ տաք ? պայծառ է օրը,
Դէ քաշեցէք սիր?ն եզներ առաջ տարէք արօրը»։
Սակայն ջարդէն վերապրած ?թս?նը անցած Մեծ Մայրս իր սենեակէն դ?րս գալով
արտաս?ալից աչքերով եւ խռպոտ ձայնով շար?նակեց նոյն եղանակին տակ.
«Գնա՛ պլպ?լ ﬔր աշխարհէն էլ էս երկր?մ ﬕ՛ երգի,
Մեր օրը սեւ, ﬔր կեանքը՝ցաւ, էլ էս երկր?մ ﬕ՛ երգի»։
Մեզ բռնի տեղահանեցին ﬔր երկրէն, սփռ?եցանք ? կերտեցինք Սփիւռքը, ﬔր հետ բերինք
ոչ ﬕայն ﬔր տաղանդն ? հանճարը, այլ նաեւ Մարաշի արեւին տակ հաս?նցած եւ հովեր?ն
տակ օրօր?ող ցորենի հատիկները... Այսօր յաղթական են ﬔր երգերը եւ Պրն. Վահէ
Գալայճեանին ? իր նմաններ?ն մատներ?ն տակ պարող ստեղները հայ երգը հովեր?ն տ?ած
կը հասցնեն ԵՐԿԻՐ, ?ր ցորենը կը կշտացնէ հողը որբ ձգող թշնաﬕն...
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ԴԱՇՆԱՄ&ՐՍ, ՀՈԳԻՍ, ԵՍ...
Դաշնամ2րս կը բանամ, 2 մատներս կը սահին
Քաղցրահնչիւն ստեղներէն, կը ն2ագեմ երջանիկ...
Փոթորկաոյզ երգ մը խենթ կը պոռթկայ իմ շրթներէս,
Դաշնամ2րս, հոգիս, ես, ի՜նչ հաﬔրաշխ կ'երգենք ﬔնք...
Եւ գինովցած վայրկեանէն, կ'2զեմ խենթի պէս պարել,
Բայց թէ ինչպէս, երբ երգն այս, լոկ ես կրնամ ն2ագել,
Լ2ռ կը փակեմ դաշնամ2րս, կոտրած սրտով 2 խռով,
Երջանկ2թիւն կատարեալ՝ մէկտեղ երբեք չես գտներ...
Երգել, պարել, ն2ագել... ահա նստած կ2 լամ ես...
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