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Խմբագրական
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«ՊուրճՀամուտը՝բոլորիսբոյնը»,կ՚ըսէվերջինտարիներունլայնտարա-

ծումգտածուռափոճիմեղեդիիմըվրայգրուածերգը։«Գաղթակայան»,պի-

տիըսէրԿ.Շահինեան,որունամէնմէկքարինտակվերապրողիմըարիւնն

ուքրտինքըկայ,ուրմանկութիւնչունեցողորբըտունշինեցեւօրուանհա-

ցինհամարկեանքմաշեցուց,ընտանիքկազմեցուսերունդներտուաւազ-

գիվարժարաններուն։ՊուրճՀամուտը՝հնոց,որիրհայախօսութեամբվա-

րակեցգաղթականութեանբոլորօճախները՝արեւելքէնմինչեւարեւմուտք,

ումաքառմանոգիովդարձաւբազկերակըմինչեւհիւսիսայինարուարձան-

ներ,բայցնաեւծովէնուովկիանոսէնանդինապաստանածհայորդիներուն։

Ի՞նչկըտանիմարդիրհետերբայսպիսիխտութեամբապրուածվայր

մըկըձգէետինուկըմեկնինորգաղթականութեան։Ի՞նչկըգտնէաներբ

կըվերադառնայտասնամեակներետքզինուածտեսախցիկիմըոսպնեա-

կով։Ահաւասիկմարտահրաւէրըարուեստագէտին,որկըներկայանայմեզի

ԱրաՄածունեանիլուսանկարներով։Արուեստագէտիձեռքինմէջոսպնեա-

կըիմիկըբերէ՝աչք,սիրտու յիշողութիւն,տեսանելիդարձնելովբանմը,

որօրնիբունմերառջեւըկըգտնուիբայցչենքտեսներ։ՊուրճՀամուտնէ,

զորտեսանելիկըդարձնէիրբնակիչներունուարհեստաւորներունընդմէ-

ջէն,ՊուրճՀամուտըո՛չթէորպէսչնաշխարհիկվայր,այլ՝տուն։Ճիշդայդ

տուննէ,որմէկէնկըզարնուիմերտեսողութեան,կըսթափեցնէմեզմեր

ապրածվայրերունհանդէպմերունեցածապերախտմոռացկոտութենէն։

Անոր բնակիչներուանմիջականնիստու կացէն մեզի հասնողը կապմըն

է, մեզ կապողանցեալին ու ներկային, որովհետեւԱրաՄածունեանի ոս-

պընեակէն՝մենքմեզէորկըտեսնենք,սկիզբէնմինչեւայսօր։Այդէտարաշ-

խարհիկհմայքըՄածունեանիլուսանկարներուն,որոնցառջեւկըբանանք

«Բագին»իայսթիւինէջերը։
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Յով նանՄեծատունիսենեակը`փոքրասիականճաշակովզարդար-
ւած:Դիմացիեւձախպատերիտակսաքուներեն`մ ինտարներով
եւմութաքաներով:Պատերինույատակինգորգերուկարպետներ

են,դիմացիեւձախպատերին`մ ի-մ իերկաթավանդակպատուհան`գոյնըզ-
գոյնապակիներով:Դիմացիեւձախպատերիանկիւնումմ իդուռէ,որըգըլ-
խաւորմուտքնէ:Ձախպատիմէջեւսմ իդուռկայ,որկանանցբաժիննէ:
Սաքուները քառակուսի սիւներ ունեն, որոնց գլուխներիխոյակները մ իա-
նումենիրար`զանազանծակոտկենքանդակներովոճաւորուած:Երեկոյէ:
Պատերինճրագներենվառած:Հարսանիքիհիւրերըներսենմտնում:Նունու-
ֆարինեւԽորէնին`իբրեւպսակուածզոյգի`շրջապատելենքաւորը`Զարդա-
րը,ջահելտղաներ:ՀետեւիցգալիսենՍահակը,Ջնդօն,Եղօնեւայլհիւրեր:

ՀԻՒ ՐԵՐ (Բացագանչում են) —Հայ-հա՜յ, շնորհաւո՜ր, շնորհաւո՜ր, շա՜տ-շատ
ապրեն,ոտքերըբարի՜:


 Բոլորըմտնումեններսեւբոլորւումշուրջանակի.դիմացըկանգնումէ
պսակուողզոյգը,որոնցդիմացՅովնաննէ,ՆազէնեւՍահակը:Ձախդռնից,
ձեռքըբռնած,դուրսենբերումպառաւՄարէին,որկոյրէեւկորաքամակ:
Երբամէնքըբոլորւումենհարսիշուրջը,նուագըդադարումէ:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Մարէին)—Մարէ՛:(Մարէնչիլսում):Մարէ՛:
ՄԱ ՐԷ(Խուլ,պառաւձայնով,կոյրաչքերըտարածութեանմէջ)—Ո՞վէ:
ՀԻՒ ՐԵՐ—Տղադէ,Յով նանը,Մարէ՛,քեզբանէասում:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Մարէիականջնիվար,բարձր)— Մարէ՛,օրհնէթոռիդուհարսիդ
ժամ իցեկան,պսակուեցին:

ՀԻՒՐԵՐ —Օրհնէ՛, օրհնէ՛: (Պսակուած զոյգին)Խորէ՛ն, Նունուֆա՛ր, առա՛ջ
եկէք,չոքեցէ՛ք:

 ԽորէննուՆունուֆարըչոքումենՄարէիդիմացեւձեռըհամբուրում:

 ՄԱ ՐԷ(Գլխիընկնելով)—Հա՛,հա՛…դո՜ւքէք:Ապրիք,բալանե՛րս,պսակովծե-
րանաք:Ծլիք,ծաղկիք,ջրիպէսյորդորիք:Յով նա՛ն,սեղանդհայրԱբրա-
համուսեղանըլի:ԱստուածՄարէիդհոգինառջեւդառնէ:

ՀԻՒ ՐԵՐ —Ամէ՛ն,ամէ՛ն:Հոգո՛վկշտանաս,Մարէ՛,Աստուածանուշմահտայ
քեզ:

 ՍԱ ՀԱԿ (Առաջգալով)—Յով նա՛ն,աղջիկսչէ՛,թէտղիդեմտալիս,տղա՛սեմ
աղջկադտալիս:Նրանցյոյսնուսիւնըդուես:Էլեսչկամ:(Համբուրելով
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զոյգին)Շէնսրտովմ նաք,ցամաքաչքով,բալանե՛րս:
 ՀԻՒ ՐԵՐ —Ամէ՛ն,ամէ՛ն:(Նունուֆարըմէկ-մէկհամբուրումէՄարէի,Յովնա-

նի,Նազէիեւապաաւելիպատուաւորուհասակաւորհիւրերիձեռքերը):
ՅՈՎ ՆԱՆ —Դէ՛,փա՛ռքքեզ,Աստուա՛ծ:(ՄօտենումէՄարէինեւ,բռնելովնրա

թեւից,տանումնստեցնումէսաքուին:Հիւրերըժպտալիցդիտումենայս
տեսարանը):է՜հ,համ եցէք,էֆէնտինե՛ր,նստեցէք:

 Հիւրերընստումեն:ՄէջտեղումնստածէՄարէն,աջեւձախկողքերին`
Սահակը,Ջնդօն,Զարդարը,Եղօնեւայլպատուելիմեծեր:Աւելիառջեւում`
ձախակողմը,կանայքեն,հասակաւորները`սաքուին,ջահելները`յատակին,
ծալապատիկ:Աջկողմում`դրանմօտ,ջահելտղաներենեւսպասաւորներ:
Ձախանկիւնում կանգնած են հարսն ու փեսան: Հարսը` ձեռքերը բարեւ
բռնած,երեսինթափանցիկքօղունի:Փեսանկանգնածէնրաաջկողքին`
անշարժեւջերմեռանդ:

ՅՈՎ ՆԱՆ (Որբարեւբռնած`կանգնելէրՄարէիառջեւ,ծափէխփումաջ
ձեռովձախափին,ործառաններսգայ): —Է՛յ,տղա՛յ:

ԾԱ ՌԱՅ (Ձախդռնիցմտնում,բարեւբռնածկանգնումէՅովնանիդիմաց):
—Էֆէնտի՞ս…

ՅՈՎ ՆԱՆ —Դուրսնի՞նչբանիեն:
 ԾԱ ՌԱՅ —Հացըգցե՞նք:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Կեցի՛ր:Տուի՞րաղքատներիբաժինը:
 ԾԱ ՌԱՅ(Զուարթուճարտար)—Էֆէնտի՛,գելըկերաւ,ծիտըժողուեց,մուկը
կրեց,ոտներըմաշեց:

 ՀԻՒ ՐԵՐ(Ծիծաղումեն)—Մեզբանչենթողե՞լ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Լա՛ւ:Ճամբորդների՞ն,հիւանդների՞ն…
 ԾԱ ՌԱՅ—Աշխարհքլիացաւ,էֆէնտի՛:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Աբրօնինչո՞ւչեկաւ:
 ԾԱ ՌԱՅ—Աբրօնէլ`մ իւսաղքատներիհետ,ստացաւիրբաժինը:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Չէ՛, ուրախութիւն է, մ իասինանենք. ով որ դրանը կանգնել է,
կանչիրներսգան:

 Ծառանգնումէ:

Ե ՐԷՑ—Վարձքդկատար,Յով նա՛ն:
 ՀԻՒ ՐԵՐ—ՀայրԱբրահամուփայնուտես:

 ՆերսենմտնումԱբրօնեւայլաղքատներ:Հիւրերըետ-ետենքաշւում
ձախակողմըեւդրանմօտտեղենբացանումնրանցհամար:
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ՅՈՎ ՆԱՆ(Աղքատներին)—Անո՛ւշարէք,նստեցէ՛ք:
ԱԲ ՐՕ—Աստուածքեզմէկինհազարտայ,Յով նա՛նպատուելի,նեղութիւն 

մ ի՛քաշի,մ ենք…

Նստումէդրանմօտ,միւսաղքատներըհետեւումեննրան:Ծառանուրիշ
ծառաներիօգնութեամբներսէբերումկերակուրներ,միրգ,գինի,ծաղիկներ
եւդնումհիւրերիառջեւ`փոքրիկխոնչաներով:

ՅՈՎ ՆԱՆ (Ծառաներինցոյցէտալիսաղքատներիկողմը)։—Այնկողմ նէլ:

Ծառաներըսարքումեննաեւաղքատներիսեղանը:

 ՀԻՒ ՐԵՐ(Յովնանին)—Դէ՛նստիր,Յով նա՛նէֆէնտի:
ԶԱՐ ԴԱՐ._Թո՜ւ…Յով նանիձեւերըչվերջացա՜ն…
ՅՈՎ ՆԱՆ (ՄօտենալովՄարէին` մի պահ լռում է եւարձանացած նայում

նրան.կարծեսմտքումխօսումէմէկիհետ:Յետոյբարձրաձայն`Մարէին)
—Մարէ՜,յիշենքհներին,անցեալների՜ս:(Մարէնուշադրութիւնըլարումէ):
Պապուկներ,մամուկներ,հիննախնիներ…ձերշուքերըհիմ ինստածեն
այսյարկիտակ:Առաքելպապուկ,Բաղդասարպապուկ…մամուկՀերքօ…

ՄԱ ՐԷ (Միտեսակ միսթիկ ոգեւորութեամբ կցելով) —Ղունկիանոսապու-
պապ,Մերկէրապուպապ,Ղեւոնդ,Մագթա՜ղ…

ՅՈՎ ՆԱՆ —Հինապուպապեր,ձերշուքըիմօճախիվրայ: (Նազէին)Նազէ՛,
արիՄարէիաջնառ:(Հերիքին)Հերի՛ք,Հայկինբեր:(Հերիքըհիւրերիմիջից
առաջէբերումփոքրիկՀայկին):Հա՛յկ,տղա՛ս,արիմամումամ իդձեռքը
համբուրիր:(ՆազէնեւՀայկըհամբուրումենՄարէիձեռքը):Մարէ՛,աջդ
տուր:(ՄարէնմեկնումէաջըՅովնանին:Սաչոքումէ,համբուրում,ապա
վերկենում):Նազէ՛,գնագործիդ:Հա՛յկ,արիՄարէիգիրկը:

 
 Մարէննստումէ,ՅովնանըՀայկինտալիսէՄարէիգիրկը:

ԶԱՐ ԴԱՐ(Որհիացքովդիտումէրայստեսարանը): —Օրհնուի՜սովորութքդ,
Յով նա՛ն,որամէնբանիբարակներըգիտես:Երեւումէ,թէծերինյարգելը
ինչանուշխորհուրդէ:

ՅՈՎ ՆԱՆ(ՑոյցտալովՄարէին)—Նախնիներսսրակոյրաչքերիմ իջիցինձ
ենմտիկտալիս:

 ՀԻՒ ՐԵՐ—Նախնինե՞րդ…
ՅՈՎ ՆԱՆ—Սրաչորսբոլորընրանցշուքերնեննստած,եւգիշերներընրանց
փսփսոցըլսումեմ:(Հիւրերըմիակամայակնածանքենզգում):Է՜հ,առաջ
քանխնճոյք`յիշենքԱստուած:
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Ե ՐԷՑ—ՕրհնեալէանուննԱստծոյ:(Ցածրաձայնկարճաղօթքէմրմնջում,
որիցյետոյվերցնումէգինովլիգուռը):Է՜հ,արդարՅով նանիաչքըամէն-
քինտեսաւ,Աստուածհաճեցաւ:Կենդանութի՛ւն,հրամա՛նէձեզ,քէֆարէք:

 ՀԻՒ ՐԵՐ(Գինիեւօղիլցնելովգաւաթները`խմումեն)._Յով նա՛նպատուելի,
տղադուհարսդապրեն:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Անո՜ւշ:
 ՀԻՒ ՐԵՐ—Ջանդանուշ:
 ԶԱՐ ԴԱՐ(Մտածկոտ)—Ասէքթէբախտաւորհարսանիքլինէր,մ ենքէլէս
պատերազմ իփորձանքներիցազատուէինք:

ՅՈՎ ՆԱՆ —Փորձանքնէլ,փրկութիւննէլԱստծուձեռինէ:
 ԶԱՐ ԴԱՐ —Փորձանքըորգայ,ուրիշբանկըխօսես:
Ե ՂՕ —Մա՛րդԱստծոյ,թողէքմ երքէֆնանենք:
 ԶԱՐ ԴԱՐ —Չէ՛, կեցի՛ր, եսՅով նանինպիտի կապեմ:Թէ նա ժողովարանի
փիլիսոփանէ,եսէլդրսիփիլիսոփանեմ:

 ՍԱ ՀԱԿ—Հայ-հո՜ւյ,խնամուսկապե՞ս:Դուորուսում նարանէիրգնում,խնա-
մ իսուսում նարանիցգալիսէր:

 Հիւրերըծիծաղումեն:

Ե ՂՕ—Ջանը՛մ,Յով նաննէլ,դուքէլինչկ՚ուզէք,խօսէք:Շուկանուրիշբաներ
ենասում:

 ՀԻՒ ՐԵՐ (Անհանգիստ)—Ի՞նչ,նորէ՞նլուրունես:
Ե ՂՕ—Ջարդպիտիլինի:
 ՀԻՒ ՐԵՐ—Ջա՞րդ…

 ԲոլորընայումենՅովնանին:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Ջա՞րդ…(Քմծիծաղով)Խելքդո՞ւրէ:Պատերազմըսահմանիվրայ,
մ ենք` ներսերը, քաշուած մէկանկիւնը: Ջա՞րդ…Սահմանի վրայ` գուցէ:
Բայցմ երքաղաքո՜ւմ…մտքէդչանցնիս:

Ե ՂՕ—Սահմանիվրայջարդելեն,էստեղէլկըջարդեն:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Ասածդ հասկանո՞ւմ ես:Կարելի՞ բան է` հանգիստժողովուրդը
ջարդել:Ապստա՞մբենք,թէ՞աւազակ…Ջարդըուրիշներիհամարէ:

Ե ՂՕ—Անմ եղենք,բայցպիտիջարդեն:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Սրտնեղ)—Է՛հ,օրէնքչկա՞յ:
Ե ՂՕ—Չգիտեմ,բայցպիտիջարդեն:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Աստուա՞ծուրէ:
Ե ՂՕ—Աստուա՞ծ…Աստուածո՞ւրէրհինջարդերիժամանակ:
ՅՈՎ ՆԱՆ (Մռայլուելով)—Հինջարդե՜րը… (Կարծեսինքնիրեն)Հա՛,դաժան
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բաներէին…(Միփոքրնշանակալից)Հինջարդերը,սիրելի՛ք,դաժանբա-
ներէին,խօսքչկայ:Բայցեսձեզուրիշբանասե՞մ:Ահաամէնքդէլգիտէք`
համարեակառավարականբարձրպաշտօնեայեմ…

 ՍԱ ՀԱԿ(Լրացնելով)—Ազգապե՛տ…
ՅՈՎ ՆԱՆ(Ընդհատելով)—Այդոչինչ:Դեռօրէնսգէտէլեմեղած:Օրէնքիգըր-
քերեմշարադրել:Այդէլոչինչ:Շատազգերիօրինագրքերեմկարդացել:
Բայցկարծումէք`իմ յոյսըդա՞ է:Ոչմ իբանիմսրտինայնքաննեցուկ
չէ՝անձիօրէնք,պետութեանօրէնք,որքանմ իբան,որմ իշտաշխարհիս
տակիննկատելեմ:Տեսէք`ժողովրդինկոտորումեն,ոչնչացնում,նեղում:
Բայցժողովրդիարմատինձեռչենտալիս,չենկարողանում:Չիլինում:Չի
եղե՜լ:Ձեզբանասեմ.շատեմմէջսկշռելուտեսելեմ,որմէկվերջնական
արդարութիւնկայԱստծոյտուրուառութեանմէջ:

Ե ՐԷՑ(Երեսըխաչակնքելով)—Փա՜ռքիրզօրութեան:
ՀԻՒ ՐԵՐ(Նոյնպէսխաչակնքելովերեսները)—Աստուածմ եծէ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Այնպէսոր,ճիշդէ`ապստամբներինկըպատժեն,մ իքիչէլբնակ-
չութեանըկընեղեն:Բայցորժողովրդի՞նձեռտան,երբե՛ք:Մերմասինոր
խօսք չկայ. մ ենքանվտանգ ենք: (Զուարթանալով) Օղի վերցրէք, էֆէն-
տինե՛ր,Աստուածէօրհնելմ երուրախութիւնը:Հիւրերըզուարթանումեն:
Յով նանըվերցնումէօղին,մ իւսներըհետեւումեննրան:

 ԶԱՐ ԴԱՐ—Կեցէ՛ք,կեցէ՛ք:Յով նա՛ն,մէկէնոտանաւորդասա,էնորժողո-
վարանը կարդացիր. ի՞նչ էր անունը` «Արարչական արդարութի՞ւն»: Հը՞:
Ասա՛,ո՛տքդպագնեմ:

 ՀԻՒ ՐԵ ՐԻՑ ՄԷ ԿԸ—Ծօ՛,էսինչվէճիուկռուիքաղաքէեղելձերը:Մա՛րդ
Աստծոյ,թողէքմ իքէֆանենք,է՜…

 ՍԱ ՀԱԿ—Մերքաղաքիբերքնի՞նչէ`կրօնիվէճ:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Ուզումէօղիվերցնել:Հիւրերին)—Է՛,կենդանութի՛ւն,ո՛ղջլինէք:
ՆԱ ԶԷ (ՄօտենալովՅովնանին,կէսլուրջ,կէսկատակ)—Դում իքիչօղուց
հեռու.վերցնողներիցչես:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Զուարթ)—Կնի՜կ,ափսոսքեզ,որայսերեկոյիուրախութեանխոր-
հուրդըչեսհասկանում:Տղա՜յեմպսակում:Դեռինչե՜րպիտիանենքայս
գիշեր:(Խմումէօղին):Ա՛յքեզօղուցհեռու:

 ՀԻՒ ՐԵՐ(Ծիծաղումեն):—Տեսա՞ք:
 ՆԱ ԶԷ(Հեռանալով,հիւրերին`կէսկատակ)—Խելքըպիտիկորցնիուրախու-
թիւնից:Սրաուրախութիւնըմ իքիչփորձանքովէ:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Քէֆիդնայիր.կեանքըուրախութիւնէ:
 ԶԱՐ ԴԱՐ —Օհօ՜, էդ դո՞ւ ես ասում: Ժողովարանը բարակ աստուածաբա-
նութիւնեսանում,հա՜:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Գետնիվրա՞յես,դէ՛քէֆարա,որտակըչես:
 ՍԱ ՀԱԿ—Կերա՞ր:Ծօ՛,քովարպետըխնամուսաշակերտնէ:
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ՅՈՎ ՆԱՆ—Ձգէ՛,ձգէ՛:(Աշուղներին)Դէ՛,աշուղնե՛ր,զարկէքտեսնեմ:Աշուղ-
ներընուագումենմ իշուրջպար:

 ՍԱ ՀԱԿ (Հիւրերին)—Դէ՛,ելէ՛ք:
 ՀԻՒ ՐԵՐ(Վերկենալով)—Օհօ՜,ծերերըջահելացելեն:Շուրջպարենբռնում:
Միերկուշրջանպարելուցյետոյհներընստումեն,նորերնենառաջգա-
լիս:

 ՍԱ ՀԱԿ—Կեցէ՛ք,կեցէ՛ք:Իմաղջիկնէսանգամկարգէդուրսպիտիխաղայ:
(ՄօտենալովՆունուֆարին)Դէ՛,աղջի՛կս,քե՛զտեսնեմ:

 Մէջ է քաշում Նունուֆարին: Աշուղները նուագում են կենտապար, եւ
Նունուֆարըսկսումէպարել:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Որարդէնմիքիչգինովէ,յանկարծվերէթռչումզուարթ):—Կե-
ցէ՛ք,կեցէ՛ք:

   Աշուղներըլռումեն,հիւրերըսպասումեննրան:
 
ՍԱ ՀԱԿ—Հը՜,նախանձեցի՞ր:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Կեցէ՛ք:(Սահակին)Դուաղջկանդարժէքըայդպէ՞սիմացար:Ոս-
կիներիվրայպիտիխաղացնեմ:

 ՀԻՒ ՐԵՐ—Ոսկիներիվրա՞յ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Իսկակա՛նոսկիներիվրայ:Աստուածինձբախտէտուել,եսնրան
ուրախութիւնչեմցոյցտուել:Հիմ իպէտքէցոյցտամ:(Գնումէդէպիձախ
սենեակըեւդուրսբերելովմիարկղիկ,հանելովմիջիցմիփոքրիկպարկ`
գալիսէմէջտեղ):Իմհարսսայնհարսներիցչէ,որոտըգետնինդիպչի:(Հա-
նումէոսկիներըեւբռովտալիսծառային):Ծօ՛,ա՛ռ,շա՛ղտուր:Փռի՛ր,փռի՛ր:

ԶԱՐ ԴԱՐ—Ամէնբանիմէջուրի՜շհամկըգտնի:
ՅՈՎ ՆԱՆ (Ծառային) —Վախվխելով մ իփռիր, շաղտուր: Ուրախութիւնից
թանկբանչէ՛:Հե՛րնեմանիծել:Ունեմ-չունեմչկա՛յ:Փռի՛ր:ԴաւիթՄարգա-
րէիպէսպիտիխաղամ:(Ծառանչոքածփռումէոսկին:Աշուղներին)Զար-
կեցե՛ք:(Աշուղներըսկսումեննորկենտապար:Նունուֆարին)Դէ՛,հարս-
նացո՛ւ,քե՛զտեսնեմ,առա՛ջարի:

 ՆԱ ԶԷ—Կեցէ՛ք,ջա՛նըմ,ի՞նչէանում:
ՅՈՎ ՆԱՆ (Հիւրերին) — Դէ ծա՛փ զարկեցէք: (Հիւրերը գայթակղուած նա-

յումենոսկիներինեւ յափշտակուածծափտալիս:Յովնանը`մոլեգնած,
անհասկանալի յափշտակութեամբ, նոյնպէս ծափ է տալիս: Նազէն
սարսափած նայում է Յովնանին եւ ուզում է մի բանով արգելել, բայց
կաշկանդուածէնուագիեւծափերիձայներով):Ապրե՜ս,հարսնացու:

 ՀԻՒ ՐԵՐ— Ջա՜ն:



     ԲԱԳԻՆ       12

  ԹԻՒ 4 2018  

 ՅովնանըմէջէընկնումեւինքնէլպարումՆունուֆարիդիմաց:Նա
մոլեգնածէ,իրենկորցրած:Ամէնքըմիտեսակկատաղութեանմէջեն,բո-
լորիծափերի,ձայներիմէջզգացւումէե՛ւգայթակղութիւն,ե՛ւնախանձ,ե՛ւ
խելագարուրախութիւն:

 ՆԱ ԶԷ (Սարսափած`Յովնանին)—Կեցի՛ր,Մա՛րդԱստծոյ, կեցի՛ր:Ձայները
լռումեն:

ՅՈՎ ՆԱՆ —Ի՞նչկայ,ի՞նչեղաւ:
 ՆԱ ԶԷ —Կեցի՛ր,արածդ քեզ չի վայելում: Հասկանո՞ւմ ես: Կեցի՛ր, մ իփոր-
ձանքկըբերես:

ՅՈՎ ՆԱՆ (Գինով,զուարթութեամբ)—Կնի՜կ,Աստուա՛ծհետսպարումէեւ
հրամայումէ`պարեմ.ի՞նչփորձանք:

 ՆԱ ԶԷ—Ասածդուրախութիւնչէ,Աստծուցվախեցիր:
ՅՈՎ ՆԱՆ—ԵսարդարեմեւԱստուածհետսէ.աղքատներինտուի,հիւանդ-
ներին ղրկեցի. ի՞նչ մ եղք ունեմ, որ վախենամԱստծուց: Քէֆի՛դ նայիր:
Ասա՞ծդինչէ:Աստուածայնպէսէօճախսհաստատել,որէլբանչիդիպչի
ինձ:

ՆԱ ԶԷ—Լռի՛ր,դուգինովես…(Երեսըխաչակնքելով`անցնումէձախակողմ-
եանսենեակը):Աստուա՛ծ,չհանեսահըսրտիցս:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Յիմարխօսեցիրեւպարըաւրեցիր: (Աշուղներին)Մերգործին
անցնենք:Դէզարկէ՛ք:

 Աշուղներըշարունակումեննուագել:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Նունուֆարին)—Հա՛րս,առա՛ջարի:

 Հիւրերըբացագանչումեն,եւՅովնաննուՆունուֆարըսկսումենպա-
րել:ՆերսէմտնումՀասանպէյը:Դռներիմօտհիւրերըյետենքաշւում,յար-
գանքովբարեւում,կանայքխմբւումենձախանկիւնումեւերեսներըծած-
կում:Տղամարդիկմիքիչշփոթւումեն:ՈմանքուզումենՅովնանինիմաց
տալՀասանպէյիգալը,բայցնաձեռքովհասկացնումէ,որթոյլտանՅով-
նանինպարել:Նաժպտումէայստեսարանիդիմաց:Բայցյանկարծդիտե-
լովՆունուֆարիգեղեցկութիւնը`սկսումէշլանալ:Մինչնաքարացածնա-
յումէՆունուֆարին,հիւրերնանհանգստանումեն.նրանքմէ՛կուզումեն
Յովնանինկանգնեցնել,մէ՛կէլկարկամումեն:

 ՆԱ ԶԷ (Ներսգալովձախսենեակիցեւ յանկարծնկատելովՀասանպէյին`
սարսափածյարձակւումէՅովնանիվրայ):Կեցի՛ր,ի՞նչեսանում:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Յովնանկանգնումէ):—Ի՞նչեղաւնորէն:Նունուֆարը,նկատելով
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Հասանպէյին,փախչումէանկիւնը:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ (ԺպտալովՅովնանին)—Եսեմ,Յով նա՛նէֆէնտի…Պարի՛ր,
պարի՛ր:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Համ եցիր,Հասա՛նպէյ,բարիեկար:(Հիւրերին,կանանց)Ոչմէկդ
մ ի՛քաշուէք,դուրսելնելուհրամանչկայ:Հասանպէյըտանուբարեկամէ,
իմեղբայրը:Այսօրմ իուրախութիւնէինձհամար,որէդկարգնուսովո-
րոյթըտեղչունենիմտանը:(Կանայքդեռխմբուածուպահուածենան-
կիւնում):Առա՛ջեկէք,Յով նանուՀասանպէյմ իեւնոյնբաննենայսգիշեր:
Դէ՛:  (Կանայքսկզբումանհամարձակ,բայցյետոյկամաց-կամացառաջ
ենգալիս:Նունուֆարին)Առաջկանգնիր:

  ՆունուֆարըմիամիտեւանդիմադարձկատարումէՅովնանիհրամանը:
Հիւրերիցոմանք`դժգոհ,ոմանք`զարմացած,միմասնէլզուարճացածնա-
յումենայսբոլորին:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ —Ներիր, որտարաժամներսմտայ…Անակնկալ է, գիտեմ…
Կ՚ուզէիքեզդուրսկանչել,բայց…

ՅՈՎ ՆԱՆ—Առաջմէկհամ եցէքնստիր,Հասա՛նպէյ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ (Նստածէ,աչքը`Նունուֆարին):—Գործովեկայ,եւքոուքո
հիւրերիներողամտութիւննեմխնդրումյատուկ:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Ի՞նչեսասում,Հասա՛նպէյ,չէիիմանում,թէքաղաքեսեկել,եթէ
ոչ`ամ ենապատուաւորհիւրսէիրայսգիշեր:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Քոազնուութիւննէայդ:(ՄիկողմքաշելովՅովնանինեւցած
ձայնով)Աստուածչէրկամ եցել,որքեզայսգիշեր,քոպատուինուսրտին
յարմարհաճելիխօսքասէի.շա՛տեմցաւում:Մենակ`բարեկամ  իպարտք
կատարածլինելուհամարքեզմ իբանպիտիասեմ,որմ իքիչայսուրա-
խութեանըչիյարմարւում:Արդէնիսկիմացածկըլինեսեւժամանակնէլ
սուղէր,որուշացնէի…Տեղահանութիւնպիտիլինի:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Տեղահանութի՞ւն:Սխալկըլինի,պէ՛յ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Այո՛,տեղահանութիւն,դէպիներսերը:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Անշուշտարդարութիւնըպաշտպանուածէ,եւյանցաւորտար-
րերըպիտիտեղահանուեն:

ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Բոլորքաղաքները,գիւղերը,ժողովուրդը`ամէնքըպիտիտե-
ղահանուեն:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Սթափուելով)—Ժողովո՞ւրդը…Ժողովուրդըամբո՞ղջ…
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Ամէնքը,ամէնքը:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Սպասի՛ր,պէ՛յ,ամէնքըորասումես,նաեւ…եսէ՞լ…
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ(Ժպտալով)—Դո՛ւէլ,Յով նա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Եսէ՜լ…(Լռութիւն)Մերքաղա՜քը,ժողովո՜ւրդը,ե՜ս…յանցաւո՞ր:Չէ՛,
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անշուշտթիւրիմացութիւնկայ:Թէչէ`ինչպէ՞սկարելիէ,որե՛սէլ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ —Սուլթանական իրատէ եկած է: (Նայում է Նունուֆարին:

Նազէն, նկատելով Հասանպէյի հայեացքը,անհանգստանում է: Կարճ,
խռովեալլռութիւն:Նազէն,ինչ-որչարբանգուշակելով,յանկարծմօտե-
նումէՆունուֆարինեւ յետէմղումդէպիանկիւնը):Յով նա՛ն էֆէնտի,
հարսդշա՜տգեղեցիկէեւվտանգաւո՜րգեղեցիկ…

ՅՈՎ ՆԱՆ (Խայթուած) —Գեղեցի՞կ… (Առաջուայ մտքին դառնալով)Օրէ՜նք
կայ,արդարութի՜ւնկայ.ինչպէ՞սչէ…

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Յով  նա՛նէֆէնտի,կ’ուզե՞սվաղըմտածենքայսմասին:Հարսդ
շա՜տգեղեցիկէ…

ՅՈՎ ՆԱՆ—Վաղըմտածե՞նք…
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ (Նունուֆարով յափշտակուած`պատասխանը ուշացնում է):

—Այո՜: (Սթափուելով)Յատուկներողութիւնեմխնդրում, ուրախութիւնդ
խանգարեցի.եթէիրաւունքկըտաս,կըմ եկնեմ:(Վերէկենում):Պաշտօ-
նականգործերունեմ:Մնասբարեաւ: (Ներսմտնողհիւրերինբարեւում
է):Համ եցէ՛ք:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Տխուր)—Գնասբարեաւ,Հասա՛նպէյ:
 ՀԻՒ ՐԵՐ (ՃամբուգցելովՀասանպէյին)—Հասա՛նպէյ,օրէնքկայ,Աստուած
կայ:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Ճակատագիրէ:

Հասանպէյըդուրսէելնում:Նրագնալուցյետոյհիւրերը,զգալովդժբախ-
տութիւնը,շփոթուածնայումենՅովնանին:

 ՀԻՒ ՐԵՐ(Յովնանին)—Յով նա՛նէֆէնտի,ի՞նչէեղել:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Մե՜ծդժբախտութիւն…
Ե ՂՕ—Եսասո՜ւմէի…
ԱԲ ՐՕ (Որ դուրսն էր այդ ժամանակ` ներս ընկնելով): — Տնաւերնե՛ր, ձեր
տունըչաւերի,ի՞նչբանիէք:

 ՀԻՒ ՐԵՐ—Ջանը՛մ,մ իասէքիմանանք,ի՞նչբանէ…
ԱԲ ՐՕ(ԸնկնելովՅովնանիոտները)—Ամա՜ն,աբա՜ր,զուլո՜ւմէ,անձդազատէ՜…
 ՀԻՒ ՐԵՐ—Ջա՞րդէ…
ԱԲ ՐՕ—Խո՞ւլէք,չէ՞քիմանայզուլում իձենը…

 Յովնանըմիացելէտեղնուտեղըքարացած:Հիւրերըշարժւումենդէպի
դուռնուպատուհանները:ՈմանքաւելիառաջանումենդէպիՅովնանըեւ
կուչգալիս:Ճնշուած,անհանգիստլռութիւն:Միչարագոյժձայնէլսւումփո-
ղոցից`ժանգոտեւկերկերուն,որդեռհեռուիցձգւումէիբրեւձայն,բայցերբ
մօտենումէ,արդէնվերածւումէպարզբառերի:
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 ՆԱ ԶԷ—Ամա՛ն,ի՞նչէասում…
 ՁԱՅ ՆԸ(Մօտենալով)—Պատրաստուեցէ՜ք…
Ա. ՀԻՒՐ—Թալա՞նէ…
ԱԲ ՐՕ — Թալա՜ն է… զուլո՜ւմ, մ եր զմանուկպիտի ուրանայ… (Մօտենալով

Հայկին)Երթանք,տղա՛ս:(ԴուրսէտանումՀայկինաջկողմից):Երթանք
քնիր:

ՁԱՅ ՆԸ(Որմօտէդրանը)—Պատրաստուեցէ՜ք…երեքօրժամանա՜կ…հրա-
մա՜նէ…պիտիերթանքԱրա՜բիա…մ նացողըսրի՜կ՚անցնի…(Հեռանումէ):
Պատրաստուեցէ՜ք…

 ՆԱ ԶԷ—Ամա՜ն,ամա՜ն…(Ծնկներնէծեծում):Աստուածպատիժներստուեց:
 
 Ձայնըհեռանումէեւկտրւում:Յովնանըեւհիւրերըմէջտեղենգալիս,
արձանանում:Ամէնքըսարսափածեն:

 ՄԱ ՐԷ(Խուլուխռպոտ)—Յով նա՞ն…
ՅՈՎ ՆԱՆ(Հազիւզսպելովիրեն)—Ի՞նչէ,Մարէ:
ՄԱ ՐԷ—Հարսնիքըինչո՞ւկտրեց:

Ճնշողլռութիւն:ԱմէնքըվախեցածնայումենՄարէին,որմիգերբնական
ոգուպէսկոյրաչքերըտարածութեանմէջչռած`աշխատումէորսալձայնե-
րը:Ամէնքըվախենումեն կարծես, որՄարէնկ՚իմանայ դժբախտութիւնը`
համարելովդամիսարսափելիաղէտ:

 ՄԱ ՐԷ(Որանհանգստանումէլռութիւնից,գերեզմանայինձայնով)—Մարդ
չկա՞յ…Յով նա՞ն…(Լռութիւն):Հարսնիքըվերջացա՞ւ…

ՅՈՎ ՆԱՆ—Հարսնիքնսկսուե՜ց,Մարէ՛…
ՆԱ ԶԷ(ՉոքելովՄարէիառջեւ`գրկումէնրաոտները):—Հարսնիքըվերջա-
ցա՜ւ,Մարէ՛…

 ՄԱ ՐԷ(Չարագոյժձայնով,անհանգիստ)—Վերջացա՞ւ…Ի՞նչեղաւ…
 ՆԱ ԶԷ—Տներսքանդուեց,Մարէ՜,սուլթանըմ եզքշումէԱրաբիա:
 ՄԱ ՐԷ—Քշո՞ւմէ,Արաբիա՞,ինչո՞ւ…
 ՆԱ ԶԷ—Չգիտեմ,պիտիերթանք,Մարէ՛…Ողջքաղաքըտնով-տեղովքշումէ…
ՄԱ ՐԷ (Վերէկենումտեղից,բուիպէսմէջտեղգալով,բռունցքըսեղմած,

սպառնալիցհայեացքըսեւեռած`սկսումէպարգալ):—Էհե՜յ…հարսանի՜ք
է,պա՜րբռնեցէք,քեմանիզարկեցէք,ծափտուէք,հողլցրէքգլխիս,տղիս
հարսանի՜քնէ…տեսա՞ք…տեսա՞ք…Թագաւորնե՜ր,հարսնիքարէք,արէք
տեսէքզուլում իթագաւորին…Ամա՜ն,ամա՜ն…

Մարէնկանգնումէ,լռութիւն:
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ԹԱ ԼԱԼ(Հեռուից)—Պատրաստուեցէ՜ք…Ձայնըգնալովխլանումէեւկորչում:
 ՀԻՒ ՐԵՐ(Յանկարծսթափուելով)—Եկէ՛ք,եկէ՛քերթանքտներս…
 ԶԱՐ ԴԱՐ—Ո՞ւրերթանք,գնալովի՞նչկըլինի:Մեծունենքէստեղ,կացէքմ ի
ճամբայհարցնենք:(Յովնանին)Յով նա՛նէֆէնտի,ի՞նչանենք:

 
Բոլորըկանգնումեն:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Խորասոյզ,անճանաչելի,ոչմարդկայինձայնով)—Գէ՜շտեղըմըթ-
նեց…Խախտւումէհաստատութեանհիմը…Գալիսէմարդուգազանը:
(Լռութիւն):—Աստուա՛ծհասնի…

Հիւրերըերկիւղածխաչակնքումեն:

Ե ՐԷՑ(Խաչակնքելով)—ՏէրնՄե րՅիսուս,ԽաչեցեալնԱմ ենափրկիչզօրաւ
մ եզ:

ՅՈՎ ՆԱՆ —Ժողովրդիարմատնէպոկւում:Հի՜նուրուականներըվերկացան
գերեզմաններից:(Լռութիւն):Չէ՛,այսպէսկարելիչէ՛.օրէնքկայ,Աստուած
կայ…

ԶԱՐ ԴԱՐ —Ի՞նչանենք,Յով նա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Եսկըդիմ եմօրէնքինեւարդարութեանը:
ՀԻՒ ՐԵՐ —Աստուա՛ծօգնականդ:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Եկէքձեզնիցվաղըմ իքանիմարդէլ.եսժողովրդիկողմ  իցկ՚եր-
թամկառավարութեանդուռը,կըխօսեմ:Արդարութիւնկըպահանջեմ:

 ՀԻՒ ՐԵՐ —Հա՜,եղա՜ւ,էդպէսէլարէք:Սահակ,Ջնդօ,Եղօ,Զարդարէֆէնտի-
ներ,գնացէք:

 ՍԱ ՀԱԿ, ՋՆ ԴՕ, Ե ՂՕ, ԶԱՐ ԴԱՐ —Կ՚երթանքՅով նանիհետ:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Դուռըծեծելով)—Հարսանիքըվերջացա՜ւ,գնաքբարով…

Հիւրերըցրւումենշփոթուած.կանայք`գլխիկոր,հեծկլտալով:

Ե ՐԷՑ —ՏէրնՄերՅիսուսՔրիստոսԻ՛նքնհասնի,Աստուածածի՛նըբարեխօս:

 Խաչակնքում է եւ հեռանում:  Մնացել են Յովնանը, Նազէն, Հերիքը,
Նունուֆարը,ՍահակըեւՄարէն:Նունուֆարը`գունատարձանիպէս,Խո-
րէնը`գլխիկոր,կանգնածենմէջտեղում:Նազէնչոքածէգետնին`ոսկիների
վրայ,եւլուռծնկներնէծեծում:Նունուֆարը,ԽորէնըեւՀերիքնանցնումեն
ձախսենեակը:ՆրանցհետեւումէՍահակը:

ՅՈՎ ՆԱՆ —Հա՜…Աշխարհքս հաստատուն չէ՜ր եղել: Մրջիւնիպէս ճամբի
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մէջտեղբունէինքշինել,կարծումէինք,թէապահովենք…Հիմ իոտնե՜ր
ենեկելմ եզկոխկռտելու:

 Լռութիւն:

 ՆԱ ԶԷ —Ի՞նչասաւՀասանպէյը:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Էլչգիտեմ:ԿարծեմՆունուֆարինգէշնայեց:
 ՆԱ ԶԷ(Խորամիտ)—Չէ՞…Եսէլնկատեցի:Ուրի՞շ,ի՞նչասաւ…
ՅՈՎ ՆԱՆ —Չգիտեմ,գէշբան:
 ՆԱ ԶԷ—Գէշբա՞ն…ի՞նչ…ասա՛,Աստծո՛ւսիրուն:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Հասկացրեց,որ…Նունուֆարինհաւանումէ…
 ՆԱ ԶԷ(Վերթռչելով)—Ամա՜ն,տնէ-օջախէհեռու:Է՞սինչզուլումէր…
ՅՈՎ ՆԱՆ —Մեծզուլում:

 Լռութիւն:

 ՆԱ ԶԷ (Զգաստացած) —Կեցի՛ր: Կեցի՛ր: Վնաս չունի: Դրա համար քեզ մ ի՛
կորցնի:Կեցի՛ր:(Մօտենումէձախդրանը):Խնամ ի՛:(ՆերսենմտնումՍա-
հակը,Նունուֆարը,ՀերիքըեւԽորէնը):Խնամ ի՛,Նունուֆարինտարձեր
տունը:

 ՍԱ ՀԱԿ—Աստծուկապածըմարդչիքանդի,խնամ ի՛:Եղածըեղածէ:
 ՆԱ ԶԷ —Դրաժամանակըչէ:Տա՛ր:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Ինչե՞րեսասում,ո՞ւրպիտիտանի:Նունուֆարըմ երհարսնէ:
 ՍԱ ՀԱԿ —Ա՜խ,Յով նանխնամ իսէլչիուզում:Ո՞ւրտանեմ,կինչունեմ,մարդ
չունեմտանը: (Յովնանին)Աչքիս լոյսիպէսեմպահելաղջկաս:Քեզեմ
հաւատումմ ինակ…Խորէնսջահելէ…(Լցուելով)Ճամբան…Յով նանխը-

 նամ ի…ի՞նչպիտիանեսՆունուֆարիս… (Յովնանլուռէ):Յոյսսդո՛ւես…
թէ չէ` աղջիկս կորա՜ծ է… (Արցունքները կուլ է տալիս: Նունուֆարին)
Արի… (ԳրկումէՆունուֆարին,որհեծկլտումէհօրգրկում):Աստուած
էսպէսուզեց,որհարսանիքդսեւլինէր,աղջի՜կս…Է՜հ,Աստծունաղօթեցէք`
ճամբունտղանուաղջիկըանփորձմ նան:Յով նան,էլեսուդուկորա՜նք…
(Լացէլինում):Է՜հ,երթամդատարկտունսնայեմ:Յով նա՛ն,զաւակս`քեզ,
քեզէլԱստծունեմյանձնում:Բարիգիշեր:

 
 Դուրսէելնումդիմացիմուտքից:

Մ ՆԱ ՑԵ ԱԼ ՆԵ ՐԸ —Բարիգիշեր:
   
 Հերիքը,ՆունուֆարըեւԽորէննանցնումենձախսենեակը:
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 ՆԱ ԶԷ(Յովնանին)—Լա՛ւ,հիմ իի՞նչէմ իտքդ:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Չգիտեմ:
 ՆԱ ԶԷ(Անհանգիստ)—Չգիտե՞ս,ի՞նչըչգիտես:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Չգիտեմ,տեսնենք.խելքսշաղւումէ:Խելքկորցնելուբաներեն:
 ՆԱ ԶԷ—Ի՞նչպիտիտեսնես:Աղջիկըչպիտի՞ազատեսձեռքից:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Տեսնե՜նք:(Ըստերեւոյթինանտեղիսրտնեղելով)Տեսնե՛նք:Պի-
տիերթամկառավարութեանդուռը.պաշտպանութիւնպիտիպահանջեմ:

 ՆԱ ԶԷ(Անհանգստանալով)—Հա՛,դէէդպէ՛սասա:
 ԽՈ ՐԷՆ—Է՛դէճամբան,էդպէսկըյաջողուի:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Նոյնսրտնեղութեամբ)—Մի՛ասէք,մ ի՛ասէք:Աստուածհեռուտա-
նի.մարդկեանքփրկելուհամարգէշբաներէանում:ԱսաթէվաղըԱստը-
ծովգործըգլուխբերեմ…թէչէ…Մի՛ասէք,մ ի՛ասէք,լինելիքորլինի՜…

ՆԱ ԶԷ—Դէ,յոյսԱստուած,էդլինելիքըչիլինի:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Հը՜մ,ո՞վգիտէ,Աստուածտայ,որչլինի:
 ԽՈ ՐԷՆ—Լինի՜.է՜հ,ե՞սուրեմ:Թէմ եռնելուենք`մ եռնենք:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Դումահըչգիտե՜ս,լռի՛ր:
 ՄԱ ՐԷ(Վերէկենումեւառաջգալիս:Կերկերձայնովեւկոյրաչքերըտարա-

ծութեանմէջ)—Յով նա՞ն…
ՅՈՎ ՆԱՆ —Քովդեմ,Մարէ:
 ՄԱ ՐԷ(Սպառնալից,դողդոջունձայնով)—Չերթա՜ս,իմացա՞ր…
ՅՈՎ ՆԱՆ(Սրտայոյզ)—Չերթա՜մ…
 ՄԱ ՐԷ (Աւելիխիստ)—Չերթա՜ս,Մարէինհողըչդրած`չերթա՜ս… (Լռութիւն:

ԲոլորըազդուածենՄարէիխստահայեացեւխորամիտդէմքից:Նահե-
ռանումէՅովնանիցեւիրկոյրաչքերովնայումէչորսկողմ,ապակար-
ծելով,թէիրդէմՅովնաննէկանգնած,խօսումէդատարկօդիմէջ`դա-
ժանանէծքիսպառնալիքիձայնով):Մարէինչթաղած`չերթա՜ս…

Բոլորըսարսափահարնայումեննրան:

Վարագոյր

Բ. ա րար

 Վալինահանգապետիընդունարանդահլիճը:Աջկողմումպարտէզիբակն
է,որմուտքիդուռունիդէպիաջ:Դիմացը`մէջտեղում,միքարէսանդուղք
դէպիհետէբարձրանում,ոլորւումդէպիձախ,առաջգալիսուվերջանում
միդռնով,որիցյետոյաջիցձախերկարումէմիլայնպատշգամբ`արաբա-
կանսիւներով:Դաընդունարանդահլիճիպատշգամբնէ:Պատշգամբիվրայ
ենբացուածդահլիճիպատուհանները,որոնցիցերեւումեններսումվառ-
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ւողմի կանթեղ, բազմոցներ, սեղանեւայլն:Պատըշգամբիձախակողմում
դրուած է մի բազմոց:Առաւօտէ: Հասանպէյը նստածէպատշգամբիաջ
թեւակողմում`հասարակաթոռիվրայ,եւդիտումէպարտէզը:Ներսէմըտ-
նումՖայիկպէյը,որբարձրանումէսանդուղքով:

ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Ահլա՛ն,Ֆայի՛կպէյ,լաւարիր,որեկար:Բարեւ:
 ՖԱՅԻԿ (Մտերմօրէն, բայց պաշտօնական վերապահումով բարեւում

Հասանպէյինեւժպտում):—Պէ՞յ,ինչպէ՞սես:
ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—ՍպասումեմՎալիփաշային:Դեռչիեկել:Քեզկարեւորհրա-
հանգներունեմտալու:

 ՖԱՅԻԿ—Հրամայի՛ր,պէ՛յ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Եսնշանակուածեմաքսորուողկարաւանիպետմ ինչեւՄի-
ջագետք:Դուիմօգնականներիցմ ինըպիտիլինես:

 ՖԱՅԻԿ—Շատուրախեմ,պէ՛յ:Շա՜տուրախ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ(Անհանգիստժպիտով)—Ինչո՞ւեսուրախ:
 ՖԱՅԻԿ—Յով նանիաղջկանկ՚ազատեմ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ(Հանգստացած)—Հա՜,աղջի՜կը:Լաւնէ:Որհաւանումես,քեզ
լինի:

 ՖԱՅԻԿ—Վախենումեմ`հետսչգայ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Ի՞նչխենթբան…չգա՞լսորնէ:Խլի՛ր:
 ՖԱՅԻԿ—Ուզումեմ`իրկամքովգայ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Շատբարակներնեսմանում:
 ՖԱՅԻԿ—Է՜հ,ուզումեմ,բայցսէրըզօրովչիլինի:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Ասելէ`սէրեսգցելայդաղջկան:Ղօչա՜ղ…
 ՖԱՅԻԿ(Պարզօրէն)—Վաղո՜ւց:Երբդպրոցէիգնում,մ իշտնրանցտանառ-
ջեւովէիանցնում:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ(Քահ-քահծիծաղելով)—Օհօ՜,բանըխոշորացաւ:Է՛հ,էլի՞նչես
ուզում,նպատակիդհասար:

 ՖԱՅԻԿ (Տխուրժպիտով) —Չգիտեմ,խիղճսհանգիստչէ…հա՛մասումեմ,
հա՛մ`զղջում…

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ —Վայելի՛ր, վայելի՛ր, վերջը կը զղջանք:ԵսՆունուֆարին եմ
աչքսդրել:Պիտիքաշեմ:Բայցվախենումեմ`զօրովքաշելուցաղմուկդուրս
գայեւՎալիիականջնընկնի:Կարծեմ`Վալինգիտի,որՅով նանըգեղեցիկ
հարսունի:Ականջը,որգցեն,ինքըկըքաշի:Ռէուֆպէյնէլկարաւանի
հետէ.նաէլգիտիՆունուֆարին:Սիրտսհանգիստչէ:Ուզումեմաղջիկը
իրկամքովբերեմքովս,յետոյ,երբկըհեռանանք,Յով նանինճամբուկը
դնեմ:Ափսոսէ,հարամչլինիքէֆս.լա՜ւաղջիկէ:

 ՖԱՅԻԿ — ԳոնէՅով նանըյետներսառնէինք,ընտանիքնազատէինք,մ եղք
են:
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ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ —ՋհանտամըՅով նաննուիրընտանիքը…Նունուֆարինես
կ՚առնեմ,աղջկանէլ`դու:Էլմ նացածներիպահապանըեսուդուհօչե՞նք:
Բանչունե՞ս:(Լռութիւն)Ֆայի՜կ,ի՞նչքէֆերենսպասումմ եզ…ի՞նչհուրի-
փերիներ…Վա՜հ,ի՜նչգանձերբացուեցինմէկէնիմէկ…Ո՞վկըսպասէր,
հը՞…(Ֆայիկը լուռ է): Դէ գնա՛, հրամանի թուղթը ստացիր, ապա արի
այստեղ: Շուտ-շուտպիտիգնանքՅով նանիտունըեւ լաւհսկենք:Թէ
չէ`լուրըկ՚ընկնիքաղաքը,եւգեղուհիներըձեռքերէսկըթռցնեն:(Նայելով
աջ)Յով նանըեկաւ…

 ՖԱՅԻԿ —Ցտեսութի՛ւն,պէ՛յ:

 Ֆայիկըդուրսէելնում:ԱջիցմտնումէՅովնանը`մտախոհեւտխուր:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Աստուածպահպանէ,Յով նա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Քաղաքավարի)—Բարեւ,Հասա՛նպէյ:
ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ(Նստումէ):—Է՜հ,ի՞նչեսմ իտքանում,Աստուածմ եծէ:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Աստուածմ ե՜ծէ,պէ՛յ,մ ինակմ եզհասածաղէտըաւելիմ եծեղաւ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Աստծոյկամ եցողութիւննէ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—ՕրէնքներըխախտւումենեւԱստուածչանիբոլորովինոչնչա-
նան:Այսպէսորգնայ,քարըքարիվրայչիմ  նայ:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Պիտիուրախացնեմքեզ.ե՛սպիտիդառնամտեղահանուող
քարուանիպետը:Հիմ իդուիմպաշտպանութեանտակնես:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Քոպաշտպանութեանտա՞կ.մ ինչեւորտե՞ղ:
ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—ՄինչեւՄիջագետք:
ՅՈՎ ՆԱՆ — Ուրեմ նայնպէսհասկանամ,որեսուընտանիքսազատուածենք:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Եթէկամ ենաս`ամէնքդազատուածէք,Յով նա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Եսի՞նչպիտիչկամ ենամ:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ— Ինչո՞ւշիտակըչխօսենք:Գիշերստունորգնացի,մէկմ իտք
եկաւընկաւգլուխսուսկսեցտանջելինձ:Պարզապէսհարսիդվիճակը
ինձշատմտահոգեց:Աւազակտարրերըճամբինվխտումեն:Ի՞նչպիտի
լինինրավերջը:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Նրավե՜րջը:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ — Ախր չգիտես, հարսդ շա՜տ գեղեցիկ է:Եթէ վաղըամբոխը
չխլեց,ճամբինմ իորեւէաւազակպիտիխլի:Բաւականէքաղաքիցդուրս
գաս,կըթռցնեն`անգինքարիպէս:Ասումեմ`անտանելիգեղեցիկէ:Ի՞նչ
անենք,Յով նա՛նէֆէնտի:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Իմհարսըընկածէքոօճախը,պէ՛յ,եւեսյոյսունեմ,որդու,բա-
րեկամսլինելուցառաջ,մարդեսանկասկած:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Ձեռքէսինչորգայ,պիտիանեմ:Եսչեմկարողթողնել,որ
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այդպիսիմ իգեղուհիսրիկաներիձեռքնընկնի:Շիտակնասեմ`եթէդուէլ
չկամ ենայիրհարսիդպաշտպանութիւննինձյանձնել,եսպիտիկամ ենամ
արդէն:Հա՛,այնէլասեմ,որչեմուզումլինիէնպէս,թէեսզօրովաղջիկեմ
քաշում:Քոտանիցաղջիկքաշելըո՛չքոպատուինէարժանի,ո՛չէլինձէ
սազական:Հարսդպիտիհասկանայ,որիրօգուտնայդէ:Քոէլօգուտնայդ
է:Դահասկացնելուկարիքչունեմ:(Յովնանըլուռէ):Բանչեմասում.դեռ
մ իօրէլժամանակկայ:Համոզիրհարսիդ,թողիրկամքով,բարեկամ իպէս
վաղըչէմ իւսօրըգայնստիիմկառքը`ճամբայընկնենք:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Ապաորդի՞ս,պէ՜յ…Ի՞նչասեմորդուս…Ինչպէ՞սկարելիէ:
ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Որդիդխոհեմկը լինիեւկ՚ըմբռնի,որիրբախտըչբանեց:
Բախտի բան է, Յով նա՛ն էֆէնտի: Հարսդ եթէ որդուդ վիճակուած լինէր,
այսպէսխառնօրերիիրարչէինգայ:Կ՚երեւայ,թէիմբախտնէեւԱստծով
այդպէսէլկըլինի:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Մերբարեկամութեանսիրուն,պէ՛յ,խնայիրորդուս,նաորիմա-
նա՜յ…

ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Որդիդարդէնիսկքաղաքումչիկարողմ նալ:Նապարտաւոր
է,իբրեւզինուոր,ատեանիներկայանալ:Կինըհոյչի՞տանիհետը:Չէ՛,Յով-
նա՛նէֆէնտի,Նունուֆարըիմբախտնէ:Մի՞թէհամաձայնչես:(Յովնանը
լուռէ):Այնէլասեմ,եթէչուզենաս,եսկըհիւանդանամ:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Բայցմ ի՞թէ,պէ՛յ,հնարչէ,որբարեկամ իպէսմ եզհետլինեսեւ
այդբանըչլինի:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ — Ճշմարի՛տ Աստուած, այնպէս յափշտակուած եմ հարսիդ
գեղեցկութեամբ,որասածիդպէսքովըչեմկարողմ իանալ:Այսէլբարե-
կամ իխոստովանանքէր:Եթէկ՚ուզես`սամ իհանելուկէ.նստիրմտածիր
եւինձպատասխանտուրվաղը:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Իսկմ երվիճակըի՞նչէլինելու:
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ —Աստծովերբբարեկամանանք,մ իբանկ՚անեմ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Է՜հ,գէշտեղմթնեցօրերս,պէ՛յ:Հիմ իպիտինստեմթղթէմակոյկը
եւընկնեմծովը:

 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ — Է՜հ, Յով նա՛ն էֆէնտի, կեանքն էլ քամու բերանը դրած մ ի
ճրագէ:Ի՞նչիմանաս`երբկըմարի:Հիմ իեսի՞նչիմանամ`ե՞սաւելիկ՚ապ-
րեմ,թէ՞դու:Ճակատագիրէ:(Լռութիւն):Է՜հ,ինչորէ:Եսգնացի:(Դիմում
էդէպիդիմացիդուռը):Դուէլգնաձերոնցհամոզիր:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Հետեւիցգնալով)—ՎերեւնԱստուածկայ,պէ՛յ…
 ՀԱ ՍԱՆ ՊԷՅ—Աստուածհէնցայդպէսէուզում:

Հասան պէյը դուրս է գնում: Մի պաշտօնեայ, դիմացի դռնից մտնելով,
խոնարհ բարեւում է Հասան պէյին եւ ապա դիմում Յովնանին` նոյնպէս
խոնարհբարեւելով:
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 ՊԱՇ ՏՕ ՆԵ ԱՅ—Յով նա՛նէֆէնտի,Վալիփաշանայսրոպէիսձեզկ՚ընդունի
պատշգամբում:Մենա՞կէք:

ՅՈՎ ՆԱՆ— Ո՛չ,քաղաքացիներկան:(Ցոյցտալովաջկողմը)Այնտեղսպա-
սումեն:

ՊԱՇ ՏՕ ՆԵ ԱՅ—Ուրեմ նՎալիփաշանայսրոպէիսդուրսկըգայ:

 Պաշտօնեանգլուխէտալիսեւհեռանումնոյնդռնից:Հասանպէյըդիմում
էդէպիաջդուռըեւդուրսելնում:Հէնցնադուրսէելնում,դուռըբացւումէ,
եւքաղաքացիներըներսենմտնում:Նրանցմէջեն՝Սահակը,Ջնդօն,Զար-
դարըեւԵղօն:Սրանքառաջենանցնում:Նրանցհետեւումենմիխումբ
այլպատուաւորքաղաքացիներ:ՍրանքբարձրանումենսանդուղքովՅով-

նանիմօտ`պատշգամբիաջգլուխը:Իսկբակըհետզհետէլցւումէմեծամ-
բոխով:ՁախդռնիցներսէգալիսՎալիփաշան:Յովնանըեւքաղաքացիք
խոնարհողջունումեննրան:Վալիփաշանքաղաքավարիեւսիրալիրբարե-
ւումէ,նստումբազմոցին:

 ՎԱ ԼԻ—Ինչո՞ւէքնեղութիւնկրել,որդի՛քս:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Ձերողջութիւննենքհարցնում,Վալի՛փաշա:
 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵՐ—Ձերողջութիւնը:
 ՎԱ ԼԻ—Մեծապէսշնորհակալեմ:Յուսամ`քաղաքըանվրդովպատրաստէ
ճամբայընկնելու:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Քաղաքիցպատգամաւորենք:Բնակչութիւնըյուզուածէմ եծա-
պէս:

 ՎԱ ԼԻ—Զարմանալիէ,ինչո՞ւ:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Իրադէի մ իտքը կ՚ուզէինք պարզել, Վալի փաշա: Ի՞նչ է տրա-
մադիրԻրադէնբնակչութեանայնմասիհամար,որանպարտէեւօրինա-
կան:

 ՎԱ ԼԻ — Իրադէի մ իտքը պարզ է, էֆէնտինե՛ր: Մի կարգ վայրեր
պատերազմ ի կրակին մօտ են եւ վտանգուած: Պէտք է մարդ-
կային կեանքերն ապահովենք: Ուստի բնակչութիւնը կառավա-

 րութեան պաշտպանութեամբ պարպելու է իր բնակավայրը եւ ապա-
հով տեղափոխուելու աւելի ներսերը` մ ինչեւ պատերազմ ի վտանգ-
ներնանցնեն:Է՜հ, որդի՛քս, հեշտբան չէ՞րայսպարզբանըհասկանալը:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Հեշտբանէհասկանալը,բայցշատդժուարբանէայդբանը,տէ՛ր
իմ:Թողնելտուն, օճախ,հայրենիհողեւմ եկնելհեռուԱրաբիա…Շատ
դժուարէայսպարզբանը,վսեմափայլտէրիմ…

 ՎԱ ԼԻ —Այդքան մ ի յուզուէք, Յով նա՛ն էֆէնտի, պարզապէս մէկ փոքրիկ
անյարմարութիւնէ,կամլաւեւս`անսովորութիւն:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Գուցէ,վսեմափա՛յլտէր,Իրադէնինչորբաննախատեսո՞ւմէծե-
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րերի,մանուկների,յղիներիհամար:Ի՞նչպիտիլինինրանցվիճակը:
ՎԱ ԼԻ—Առանձինգրութիւնչեմստացելայդմասինտակաւին:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Ուրեմ նի՞նչանենք,երթանքփճանա՞նք:
 ՎԱ ԼԻ—Իրադէիհրամայականպահանջըստիպումէինձյորդորելձեզ,որ
վաղըեւեթճամբայընկնէք:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Ինչպէ՞սճամբայընկնենք,վսեմափա՛յլտէր:Ինչպէ՞սքանդուենք-
երթանքփորձանքների դռնովը ներս: Շնո՛րհարէք,տէ՛ր իմ, թո՛յլտուէք
մայրաքաղաքերթանքեւվերինատեաններիցօգնութիւնհայցենք:

ՎԱ ԼԻ—Վալիիպարտականութիւնըպիտիկատարեմեւձերանձերըվտան-
գիցհեռացնեմ:Չեմկարողթոյլտալ,որքաղաքիցհեռանաք.ճամբաները
վտանգուածեն:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Եթէայդպէսէ,թոյլտուէք,տէ՛ր, մ իկարճժամանակքաղաքս
մըըըըըընանքեւհեռագրովդիմ ենքբարձրատեաններին:

 ՎԱ ԼԻ—Շատփափաքելիկըլինէր,եթէդրակարիքըտեսնէի:Ընդհակառա-
կը՝այսպէսամէնիցապահովէ:

ՅՈՎ ՆԱՆ (Աշխատելով յուզմունքը զսպել) — Համարձակւում եմ հարցնել,
Վալի՛փաշա, ինչո՞ւ է կատարւումայսամէնը:Մենքթշնամ ի չենք, մ ենք
աւազակչենք,մ ենքդաւաճանչենք.մ ենքայսերկրիմշակներնենք:Ի՞նչէ
մ երյանցանքը,ինչո՞ւէկատարւումայսամէնը:

 ՎԱ ԼԻ—Անկեղծասեմ`չգիտեմ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Դո՜ւքչգիտէք:
 ՎԱ ԼԻ—Ե՛սչգիտեմ:Յով նանէֆէնտի,չտանքայնպիսիհարցեր,որոնցչպէտք
էպատասխանեմ:

ՅՈՎ ՆԱՆ — Ինչպէ՞ս հարցեր չտանք: Ինչպէ՞ս չիմանանք, թէ ինչու ենք
ոչնչանում:Ահամ ենքճամբայկ՚ընկնենք:Եւեսհարցնումեմ`եթէճամ-
բինմ իահաւորաղէտիհանդիպե՞նք…

 ՎԱ ԼԻ—Ճակատագիրէ,Յով նա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Ի՞նչէուզումմ եզնիցճակատագիրը:
 ՎԱ ԼԻ—Ո՞վիմանայ:Ճակատագրիլեզունհանելուկէ:Ճակատագիրնէր`մ եզ
պատերազմբերեց:Արիիմացիր`ինչո՞ւ:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Պատերազմըմ եծաղէտէ:Բայցմ ի՞թէմ ենքենքյանցաւորը,որ
ճակատագիրըմ եզէպատժում:

 ՎԱ ԼԻ— Դուքյանցաւորչէք,թերեւսդուքպատերազմ իզոհերնէք:Աշխարհ-
քիբանէ:Այսպէսբերեցաշխարհքիխաղը:Մէկըպիտիզոհուէր,եւահա
դուքէքզոհւում:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Եւդաարդարութի՞ւնէ,վսեմափա՛յլտէր:
ՎԱ ԼԻ—Արդարութի՛ւնէ:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Ինչպէ՞ս,տէրիմ:Այն ժամանակդարձեալ կրկնում եմխնդիր-
քըսթոյլտուէքվերինատեաններըերթանքեւանձամբպարզենքարդա-
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րութեանխնդիրը:
 ՎԱ ԼԻ—Յով նա՛նէֆէնտի,Յով նա՛նէֆէնտի,ի՞նչեսկորցրելվերինատեաննե-
րում:Ի՞նչէյոյսդ`վերինատեաններնեսուզումգնալ:Դէթոյլտուի,ի՞նչպի-
տիասենքեզվերինատեանները:Նրանքէլքեզայնպիտիասեն,ինչոր
ես:Եւի՞նչենքես,նրանք,ամէնքը,ի՞նչկայմ երձեռքը.ոչի՛նչ:Հասկանանք
աշխարհքը,էֆէնտինե՛ր:Աշխարհքսբիւրաւորթելերովմ իգործուածքէ`
մէկըկապածմ իւսին:Աստուածո՜ւր,վերինատեաններնո՜ւր,Վալինո՜ւր…
Եսվերինատեաններիկամքնեմկատարում,նրանք`ուրիշի,ուրիշը`ուրի-
շի,ամէնքն`Աստծոյ:

ՅՈՎ ՆԱՆ (Տխուր):—Աստուա՞ծէուրեմ նայսամէնիպատճառը:
 ՎԱ ԼԻ —Աստուածէվկայ,որԱստուածէ:Ամ ենաչնչինբանը,որկատարւում
է,Աստծոյկամքնէ,որկատարւումէ:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Այդարդարութիւնըեսչեմհասկանում:
ՎԱ ԼԻ— Հասկանա՛նքաշխարհքս:Կացէք,որդի՛ք,ձեզմ իառակասեմ:Անփոյթ
դատաւորիմ ինըմ իաղքատկնոջորդունբանտէրգցելեւչէրհոգում`իս-
կապէսմ եղաւո՞րէր,թէ՞ոչ:Օրէնմէկըայրիկինըբարձրանումէսրակտու-
րըեւ,առաջինչոքելով,աղաչանքէանում,որիրորդունբանտիցազատի:
Դատաւորըմ երժումէ:Աղքատկինըարտասւումէեւյետդառնում:Հէնց
հեռանումէ,կտուրըփլւումէեւդատաւորինտակով նանում:Ոչոքչիիմա-
նում,թէինչիցփլուեցկտուրը:Բայցասումեն`արդարութեանգրքիմէջ
գրուածէ,որայրիկինըհեռանալիսարցունքիմ իկաթիլէրգցելդատա-

 ւորիտանկտուրին:Եւհողըայնքանծանրացածէրեղել,ործանրութիւնը
լցուելունպակսելիսէրեղելարցունքիմ իկաթիլիչափքաշ:Ընկաւկաթիլը
կտրանհողին,եւկտուրըփուլեկաւ:Արդարութիւնըծածուկմ նացերկու-
սիցէլ,բայցկատարուեց:Աշխարհսկշեռքէ,մ»երգործերը`կշեռքիքարեր:
Որքարը,ինչքաշորունի,իրվարձքնէլայդէ:Աստծուգութըամ  ենատես
աչքերնունի:Մէկմրջիւնիոտէլ որցաւում էիրբնիմէջ,Աստծուսիր-
տը ցաւում է երկնքում:Գնացէքխաղաղութեամբ եւանհոգ եղէք:Ամէն
բանԱստծոյդատողութեանմէջիրտեղըկըգտնի:Ամ ենաչնչինբանըոր
կատարւում է, Աստծոյ կամքն է կատարւում: Թողնենք, որ կատարուի:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Գեղեցիկօրինակովխօսեցիք,տէ՛ր:Համարձակւումեմնկատել,
որձերասածարդարութիւնըհիմ  իկուանիցպարզերեւումէ:ԵսԱստծոյ
առջեւբոլորատեաններինհիմ իեւեթցոյցկըտամարդարութիւնը,ութող
նրանքցոյցտանմ երյանցանքը:Թողարդարութիւնըհիմ իկշռիամէնքիս
գործը:

 ՎԱ ԼԻ—Ամէնբանժամանակինէնայում:Ամէնբանկըկատարուի,կըպա-
տահի ժամանակի դատարանի համար:Մի վախենայ, մ ենք ժամանակը
կըմոռանանք,ժամանակըմ եզկըյիշի:Անհոգեղէքայսմասին:Շատեմ
ապրել,շատտեսելուլաւգիտեմ.սաէլմ իձորէ,որեկելէ,պիտիլցուի,
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որանցնի:Միտարակուսէք,հայրենակի՛ցեղբայրներ:Այսյանկարծահաս
աղէտըժպիտովդիմաւորենք,Աստծոյհաճութիւնըվաստակենքեւայլեւս
այսպիսիդառնօրերչտեսնենք:

 
Վալինվերէկենում:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Այնժամանակ, յանունմարդկութեան,կոչ  եմանումձեզ`Դո՛ւք
օգնեցէքայսաղէտաւորժողովրդին:

ՎԱ ԼԻ—Ե՞ս,է՜,ի՞նչեմես,մ իանկրակմարդ:Ի՞նչկայիմձեռքին:Հա՜,մ եղքա-
նումեմձերայրիներին,հիւանդներինեւմանուկներին:Բայցոչմ  իուրիշ
գութիչեմկարողնրանցյանձնել,քանԱստծոյգութնէ:Աստուա՛ծնրանց
հսկի:Գնացէք,բարիճանապարհ,Տէրընդձեզ:
 

 Վալինդուրսէելնումձախից:

ՅՈՎ ՆԱՆ(Նրահետեւից) —Ասելէ`երթանքփճանա՜նք:Դա՞էարդարութիւնը:
Քառասունտարիայսձեռքովսայսերկրիտուննեմշինել,ահաայսպէս
զարկի՞ձեռքիս:

ՋՆ ԴՕ—Երթանք,ջանը՛մ,երթանք:Դատարկբանէր,եսգիտէի:Յով նանը
շարժւումէդէպիդուրս:Նրանհետեւումենբոլորը:Հասնելովսանդուղքի
գլխին`կանգէառնում:Ժողովուրդըշրջապատումէնրան:

 ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐԴ—Յով նա՛նէֆէնտի,ի՞նչեղաւ,մէկճարարա:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Էլմ ենքգինչունենք,էլմ ենքոչինչենք:Ասացէքժողովրդին,թող
ուրանայ:

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵՐ —Ուրանա՞յ,ի՞նչըուրանայ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Ի՞նչը…ամէնբան`կայք,պատիւ,խիղճ,հաւատ:
ՋՆ ԴՕ—Ի՞նչէասում,խելքըկորցրելէ:
ՅՈՎ ՆԱՆ(Բարկացած)—Չեմկորցրել,կեանքնե՛րդազատեցէք:
 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵՐ—Դէմ ենքէլկեանքնենքազատում:
ՅՈՎ ՆԱՆ (Աւելի բարկացած) — Կեա՜նքը` ամ ենապէտքակա՜նը, մ նացածը`
խիղճ է, հաւատ է, ինչ հօրս ցաւն է, դատարկ բաներ են:Ազատուեցէ՛ք,
կեա՛նքնազատեցէք:

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵՐ —Աղտոտուե՜լ…կարելի՞բանէ:Ի՞նչէասում,ուրանա՞նք:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Վե՜րջըկըմաքրուէք:Կեանքըչվերջացաւ:Էլիկայկեանք:Ապա
ի՞նչէքուզում.ոճիրըգործուի,անպատիւլցուենքհորերնուլռե՞նք:

 ՄԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ—Ճակատիգիրէ:
ՅՈՎ ՆԱՆ (Զայրագին)—Ժողովո՛ւրդնազատեցէք,դատարկխօսքերմ ի՛խօ-
սէք,ժողովու՛րդնազատեցէք,ձե՛զազատեցէք:Ամբողջժողովրդովելէքեր-
թանքարդարութիւնպահանջենք:
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՆԵՐ—Ո՞վկըթողնի,ո՞ւրերթանք,ո՞վկընայիմ եզ:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Վերինատեաններըչենիմանումայսոճիրը,մարդկութիւնըչի
լսել.գիտէ՞քինչկ՚անեն,եթէիմանան,քարքարիվրայչենթողնի:Ապա
իմանա՜ն…Լուրպէտքէտրուիմարդկութեանը:

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ—Է՜հ,Յով նա՛նէֆէնտի,ի՞նչկարողեսանել:
 ԶԱՐ ԴԱՐ—Ամէնտեղէլէսպիտիասեն:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Ամէնտեղէ՞սպիտիասեն:Երկաթկըհագնեմ,պողպոտկըմա-
շեմ,կ՚երթամկըգտնեմայսոճրիարմատը:Տեսնեմ`նո՞յնըկ՚ասեն:

ԶԱՐ ԴԱՐ—Ոճրիարմա՞տը,ո՞վէոճրիարմատը:Մէկըմէկիվրայէգցում,
Աստծունենասումարմատը:Գնա՛,ի՞նչկ՚անես:

ՅՈՎ ՆԱՆ—Աստուածայդպէսչիասել:Աստուածինքը չիտեսելայդպիսի
ոճիր:Նրաանգիտութեամբէսագործւում:Մարդկութիւննէլտեղեակչէ
այսոճրին:Պէտքէլուրտալմարդկութեան,աշխարհքովմէկպէտքէգո-
ռալ,ձայնըմ ինչեւԱստուածպէտքէհասցնել:

ՁԱՅ ՆԵՐ—Է՜,ծուռբաներէխօսում:
ՋՆ ԴՕ—Ջանը՛մ,սաէսպէսծուռխօսելովմ երգործըաւրեց:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Ե՞սաւրեցիձերգործը,թէ՞ձերԱստուածը:Առակներմ ի՛խօսիր:
Դուհասկանալիքչունես:

ՋՆ ԴՕ—Ասածդի՞նչէ,ժողովրդիսիրտըինչի՞եսպղտորում,ի՞նչեսասում`
ուրանայ:

ՅՈՎ ՆԱՆ —Ովորչիուզումկեանքըփրկել,թողգնայիրմ եռելըմ եռնելու:Ես
պիտիփրկեմժողովուրդը:Եսպիտիցոյցտամարդարութիւնը:

ՋՆ ԴՕ —Դուխայինութիւնպիտիանես,քոկեանքըպիտիազատես,մ եզ
գցեսփորձանքը:Ճամբադգնա,հասկացանքինչմարդես: (Ժողովրդին)
Երթա՛նք:

 ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐԴ—Երթանք,ախպե՛ր,երթանք:(Քաշւումեն)։Վերջերսհասաւ:
ՅՈՎ ՆԱՆ —Չէ՞քուզումփրկուել, եսէլժողովրդիդատըկըփրկեմ,ինձկը
փրկեմ.եսէլմ իժողովորդեմ:

ՍԱ ՀԱԿ—Ծանրխօսքերասիր,խնամ ի՛:Հիմ իհազարբանպիտիվրադխօսեն:
ՅՈՎ ՆԱՆ—Խօսքերիժամանակչէ՛:Ամ ենաթանկբանըձեռքերեսգնում
է`ժողովրդիդա՜տը:Եսպիտիհասցնեմմարդկութեան:Արդարութի՛ւնկայ,
Աստուա՛ծկայ:

Վա րա գոյր
(Շար.1)
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 ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆԻ 
ՅՈՎՆԱՆՄԵԾԱՏՈՒՆ
 ԹԱՏ ՐԵՐ ԳՈՒ ԹԻՒՆԸ` ՄԷԿ ԴԱ ՐԵ ԱՅ 
Ա ՌԵՂ ԾՈ ՒԱ ԾԻ ՄԻ ՋՈՎ
ԿԱՐԻՆԷ ՌԱՖԱՅԷԼԵԱՆ  

Դերենիկ Դեմիրճեանի
ստեղծագործութիւնը
դեռեւս խորհրդային

տարիներինհանգամանօրէնուսում--

նասիրուել, հրատարակուել եւ
բազմիցս վերահրատարակուել է:
Ակադեմական հրատարակութիւնը
կազմում է 14 ստուար հատոր:
Թւում է, թէ ոչինչ պէտք չէ վրի-
պած լինէր մասնագէտների ուշադ-
րութիւնից: Բայց Գրականութեան
եւ արուեստի թանգարանի (ԳԱԹ)
մասնաճիւղ Դերենիկ Դեմիրճեանի
տուն-թանգարանը ղեկավարելու
մեր երկարամեայ գործունէութեան
ընթացքում ոչ քիչ առիթներ ենք
ունեցել համոզուելու հակառակում:
Նախորդիւ դասականիարխիւիցեւ
մասնաւոր անձանց մօտ պահպան-
ւած նիւթերից ի մի ենք բերել եւ
հրատարակել դեմիրճեանական չա-
փազանց ուշագրաւ մասունքներ`
բանաստեղծութիւններ,նամակ,հեք-

իաթ, խոհագրութիւն: Մէկ տարի
առաջբարեբախտութիւնունեցանք
Գրականութեանեւարուեստիթան-
գարանում պահպանուող Դերենիկ
Դեմիրճեանի ֆոնտից (ԴՖ) գտնել
մինչօրսանտիպՅով նանՄեծատուն
թատրերգութեանբնագիրը`բաղկա-
ցած ձեռագիր  եւ մեքենագիր պա-
տառիկներից1։Ընթերցողինառաջին
անգամներկայացուողայսթատրեր-
գութիւնը մենք՝ վերծանել, խմբագ-
րել եւ համակարգել ենք հէնց այդ
տարբերակներիհիմանվրայ:

ՏարիներշարունակԴերենիկԴե-
միրճեանիտուն-թանգարանենեկել
գրականագէտներ, թատերագէտ-
ներ, ասպիրանտներ, ուսանողներ,
որոնքփնտռում էինգրողիՅով-նան
Մեծատունը յօդուած, ատենախօ-
սութիւն գրելու կամ պարզապէս
ընթերցելունպատակով:Մեծէեղել
նրանց հիասթափութիւնը, երբ տե-
ղեկացել են, որ անգամ գրողի մա-

1ԱյդնիւթերըպահպանւումենԳԱԹ-ում,ԴՖթիւ500-507:

Կա րի նէ 
Ռա ֆայէ լե ան 

Աւարտածէ
ԵրեւանիԽ.
Աբովեանի
անուանպե-
տականման-
կավարժական
ինստիտուտի
հայոցլեզուիեւ
գրականութեան
ֆալկուլտետը
եւԵրեւանի
պետական
համալսարանի
Հայնորագոյն
գրականութեան
ամպիոնը,
որպէս՝ասպի-
րանտ:
1994էնԴերենիկ
Դեմիրճեանի
տուն-թանգարա-
նիվարիչնէ:
2008էնկ՚աշխա-
տակցի«Իրա-
տես»լրատուա-
կանին՝որպէս
մշակութային
լրագրող,2013էն
«Հայկազեան
հայագիտական
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Յով նանՄեծատունթատրերգութենէնձեռագիրէջմը
©ԴերենիկԴեմիրճեանիտուն-թանգարան

հանդէս»ին։
Հրատարակու-
թեանպատրաս-
տածէԴերենիկ
Դեմիրճեանի
Հայը,Արջուկ-
լրջուկը,Դա-
տողութիւններ
Ղարաբաղիեւ
Նախիջեւանի
հարցիշուրջ
ստեղծագործու-
թիւնները,
Դերենիկ
Դեմ իրճեանի
հարկիներքոյ
գրականագիտա-
կանյօդուածնե-
րուժողովածուն։
Հրատարակածէ
բանաստեղծա-
կան՝երկուեւ
պատմուածքնե-
րումէկհատոր։
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սունքները պահպանող յարկի ներ-
քոյ չկայ թատրերգութեան որեւէ
հրատարակութիւն: Մեր բազմաթիւ
փնտռտուքները հայաստանեան
գրապահոցներումմնումէինանար-
դիւնք. այդ ստեղծագործութեան
տպագիր եւ ոչ մի օրինակ հնարա-
ւոր չեղաւ գտնել: Ամենահաւաստի
տեղեկատուութիւնը զետեղուած է
ՀՀ գրադարանների ելեկտրոնային
ցուցակում, որում միայն մի ծանու-
ցում կայ,թէ 2017թուականինեղել
է առաջարկութիւն` հրատարակելու
Յով նան Մեծատունը, եթէ գտնուի
հովանաւոր: Ասենք, որ այդ առա-
ջարկութիւննարուել է մեր կողմից`
թատրերգութեան պատառիկները
վերծանելու այն փուլում, երբ հաս-
կացելենք,որթէեւֆոնտայիննիւթը
բաղկացածէառանձինկտորներից,
բայցընդհանուրառմամբհնարաւոր
էամբողջացնել եւ ընթերցողին մա-
տուցելաւարտուներկ:

Պարզաբանենք նաեւ, թէ ինչու
աւելի շուտ` մեր գործունէութեան
նախորդ տարիներին, չէինք որոնել
այս գործը գրողի ֆոնտում: Բանն
այն է, որ Դերենիկ Դեմիրճեանի
տուն-թանգարանը հիմնականում
զբաղւում է գրողի յուշային տունը
պահպանելու, հանրահռչակելու,
ցուցադրութիւն կազմակերպելու,
նոր ցուցանմուշներ ձեռք բերելու,
ինչպէս եւ ժամանակակից գրակա-
նութեան կարեւոր դրսեւորումներն
արժեւորելու  գործառոյթով, ուստի
ԳԱԹ-ի աշխատակիցների կողմից
մշակուածարխիւային նիւթերի ողջ
ծաւալը հանգամանօրէն պրպտելու

առիթը չէր ներկայացել, մանաւանդ
որմեզայցելողմասնագէտներըհաս-
տատապէսվկայումէին,թէՅով-նան
Մեծատուն երկի բոլոր փնտռտուք-
ներն իրենցտարել ենփակուղի, եւ
միակ յոյսը մնացել է գրողի տուն-
թանգարանը: Այս տեղեկութիւնն էլ
հիմքէրտալիստարիներշարունակ
մտածել, որանդառնալիօրէնկորած
է Դերենիկ Դեմիրճեանի թատեր-
գական ժանրի այդ նմոյշը, որի մա-
սին,իզարմանսմեզ,կայինմիշարք
հանգամանալից վերլուծութիւններ
տարբեր գիտնականների աշխա-
տութիւններում եւ յիշատակում-

ներ Դեմիրճեանի նամականիում:
Նոյնիսկ որոշ մասնագէտներ մեզ
փորձել են հակադրուել այս բոլոր
տարիների ընթացքում, երբ մենք
յայտարարել ենք, թէ Յով նան Մե-
ծատունը անտիպ ստեղծագործու-
թիւն է: Քանի որ վերլուծութիւն-
ներն այդ թատրերգութեան մասին
բաւական հանգամանալից են ու
ստուարածաւալ, եւ քանի որ մար-
դիկ,դրանքկարդալով,ձեռքենբերել
որոշակիպատկերացումերկիվերա-
բերեալ,ունեցելենայնպատրանքը,
թէկարդացելենհէնցհեղինակային
թեքսթը:Նաեւկարգրողինամակնե-
րում յիշատակուող այն փաստը, որ
Վարդան Աճէմեանը 1933 թուակա-
նինփորձէարելբեմադրելՅով-նան
Մեծատունը Առաջին պետական
(յետագայում` 1937ին, վերանուան-
ւածԳ. Սունդուկեանիանուանպե-
տական) թատրոնում. չի բացառ-
ւում, որ թատրերգութեան նիւթը եւ
դրան առնչուող մանրամասները
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հանրայնացուել են հէնց թատերա-
կան գործիչների միջոցով: Եւ երբ
թատրերգութեան մասին որոշակի
պատկերացում ունեցող անձանցից
մենքփորձումէինքպարզել,թէյատ-
կապէս որտե՞ղ, ո՞ր հատորում, ո՞ր
թուականինենկարդացելայն,կար-
կամում էին ու ստիպուած լինում
զարմանքովխոստովանել,որիրենք,
այո՛, ունեն որոշակիպատկերացում
գործին մասին, գիտեն անգամ նիւ-
թը,որըցնցողէ,սակայն չեն յիշում,
թէորտե՛ղեւե՛րբենայնկարդացել:
Մեզմնումէրնրանցյուշել,որիրենք
կարող են կարդացած լինել դրա
վերլուծութիւնը Հրայր Մուրադեա-
նի Դերենիկ Դեմ իրճեան2, Արծուի
ՅունանեանիԴերենիկԴեմ իրճեանի
դրամատուրգիան3,ՀրանտԹամրազ-
եանի Դերենիկ Դեմ իրճան4, ՀՍՍՀ
ԳԱ Դերենիկ Դեմ իրճեանի ստեղ-
ծագործութիւնը5 աշխատութիւննե-
րումեւկամորոշակիտեղեկութիւն
ձեռք բերած լինել 1930ականներին
Սունդուկեանի թատրոնին մօտ
կանգնածանձանցից:

Փորձենքհասկանալ,թէինչըկա-
րող էրպատճառդառնալ, որԴերե-
նիկ Դեմիրճեանի տպագրուած եր-
կերի ցանկից դուրս մնայ այնպիսի
ծաւալունեւմասնագիտականշրջա-
նակումյայտնիերկ,ինչպիսինէՅով- 

նան Մեծատուն թատրերգութիւնը:
Բաննայնէ,որայսերկում,առաջին
անգամը լինելով, գրողը բացայայտ

ուառանցպայմանականութիւնների
անդրադառնում է 1915ին հայ ժո-
ղովրդին պատուհասած մեծագոյն
աղէտին`Հայոցցեղասպանութեանը:
Մենք մի ընդարձակ գրականագի-
տական ուսումնասիրութիւն ենք
պատրաստել` նուիրուած Դերենիկ
Դեմիրճեանի Ցեղասպանութեան
թեմայով գրուած ստեղծագործու-
թիւններին:Այններկայացուելէ2017
թուականինկայացած`ԴերենիկԴե-
միրճեանի 140ամեակին նուիրուած
գիտաժողովի ժամանակ եւ հրա-
տարակուել «Հայկազեան հայա-
գիտական հանդէս»ի նոյնտարուայ
համարում: Այդ նիւթի մէջ, սակայն,
մենք անդրադարձել ու վեր ենք
հանել այն ճշմարտութիւնը, որ Դե-
միրճեանը, կաշկանդուած իր ապ-
րած ժամանակի եւ խորհրդային
գաղափարախօսութեան պարտադ-
րանքներով,Ցեղասպանութիւներե-
ւոյթին անդրադարձել է իր թեքսթի
ենթաշերտերում`բունասելիքըթող-
նելով տողատակերում: Հէնց դրա
շնորհիւէլայդգործերը`«Աւելորդը»,
«Ժպիտը», «Աստծոյ տանը»։ «Գիրք
ծաղկանցը»ունեցելենընթերցողին
հասնելու եւ հանրահռչակուելու
հնարաւորութիւնը: Իսկ 1918-1919
թուականներին Հայոց ցեղասպա-
նութեան վէրքի թարմ ազդեցու-
թեամբգրուածՅով նանՄեծատունը
մատնուել է մոռացումի: Այստեղ
գրողըմերազգայինողբերգութեանն

2Մուրադեան,Հրայր.ԴերենիկԴեմ իրճեան,Երեւան,ՀՍՍՌԳԱ.հրատ.,1961թ.:
3Յունանեան,Արծուի.ԴերենիկԴեմ իրճեանիդրամատուրգիան,Երեւան,«Սովետականգրող»հը-
րատ.,1988թ.:
4Թամրազեան,Հրանտ.ԴերենիկԴեմ իրճեան,Երեւան,«Սովետականգրող»հրատ.,1977թ.:
5ԴերենիկԴեմ իրճեանիստեղծագործութիւնը,Երեւան,ՀՍՍՀԳԱ.հրատ.,1980թ.:
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այնպիսի շեշտադրումներ է հաղոր-
դել,որդրանքչէինկարողգոհացնել
ո՛չ խորհրդային գաղափարախօսու-
թեան քարոզն անող ղեկավարնե-
րին,ո՛չհայազգայնականներին,ո՛չէլ,
բնականաբար, Ցեղասպանութիւնն
առ այսօր ժխտող-բացառող թուրք
արնախումներին:

Աւելին, Դերենիկ Դեմիրճեանի
գրականութեան փայլուն գիտակ,
խորհրդային գրականագէտ Հրայր
Մուրադեանը պարտադրուած
էր Յով նան Մեծատունի իր վեր-
լուծականում յայտնել այսպիսի
տեսակէտ. «Դեմիրճեանն անկա-
րող է եղել բարձրացուած թեմայի
մէջ գտնել վեհն ու հերոսականը:
Պատկերուող դէպքերի ահաւորու-
թիւնը ընկճել է հեղինակին, զրկել
լուսաւորնումարդկայինըտեսնելու
կարողութիւնից: Պատահական չէ,
որ տրամայի հերոսները բոլորը`
դրական թէ բացասական, կործան-
ւում են: Չկայ մէկը, որի մէջ հեղի-
նակըկամենարշեշտելվաղուայհե-
ռանկարը:Բացակայումէփրկաւէտ
հաւատն այն բանի, որ կայծակնա-
հար խորտակուած կաղնու արմա-
տից վաղը ընձիւղներ են դուրս գա-
լու` պարզուելով լոյսին եւ արեւին,
իրենցով կենդանացնելու եւ շէնաց-
նելու ժամանակաւորապէս ամայա-
ցածերկիրը6»:

Բարեբախտաբար, այսօր փոխ-
ւելենմտածողութիւննուիրավիճա-
կը, եւ մեզ ոչինչ չի խանգարում
բարձրաձայնել հայ ազգի ճակա-

տագրին առնչուող անցքերի իսկու-
թիւնը: Այս տեսանկիւնից ելնելով`
վստահեցնում ենք, որԴեմիրճեանն
իրտաղանդիողջուժով,իրանաչառ
գրչի բացառիկ վարպետութեամբ
երեւակայել էմեզհամարցաւագին
միթեմա:

Ի՞նչ եւ ինչպէ՞ս էր գրումԴեմիրճ-
եաննիրժողովրդիբնաջնջմանփաս-
տիմասին:

ԱրեւմտեանՀայաստանիքաղաք-
ներից մէկում (հեղինակը չի յստա-
կեցնումքաղաքիանունը)հայմեծա-
հարուստՅովնանըամուսնացնումէ
որդուն`Խորէնին: Հարսանիքըբազ-
մամարդ է, ճոխ, ուրախ: Գինովցած
Յով --նանը որոշում է իրեն չլսուած,
չտեսնուածմոլութիւնթոյլտալ. ծա-
ռայինապսպրումէբերելիրպահած
ոսկուպարկը,թափելայնյատակին,
ապա իր գեղեցկուհի հարսին` Նու-
նուֆարին, պարի է կանչում հէնց
ոսկիների վրայ: Մարդիկ ապշած
են, շլացած, ոմանք էլ` նախանձով
լի: Յովնանի կինը` Նազէն, վախով
է արձագանգում այդ տեսարանին,
յորդորում ամուսնուն զգօն լինել,
սակայն վերջինս հեգնում է կնոջն
ուշարունակումիրպարը:Առանձին
մեծարմանէարժանանումՅովնանի
կոյր, զառամեալ մայրը` Մարէն, եւ
մեծարումի այդ ծէսը խորին պատ-
կառանքէծնումհիւրերիշրջանում:
Յանկարծ պայծառ երկնքում ճայ-
թումէորոտը.ներսէմտնումթուրք
բարձրաստիճան պաշտօնեայ Հա-
սան պէյն ու գայթակղւում Յովնա-

6Մուրադեան,Հրայր.ԴերենիկԴեմ իրճեան,Երեւան,ՀՍՍՌԳԱ.հրատ.,1961,էջ126-127:
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նի հարսի գեղեցկութեամբ: Ապա
միկողմէտանումՅովնանին, յայտ-
նում,որպատերազմականիրադրու-
թիւնիցդրդուած`հրամանէիջեցուել
տեղահանելու քաղաքի ողջ բնակ-
չութիւնը:Յովնանը,վստահիրուժե-
րի եւ հեղինակութեան վրայ, փոր-
ձում է հակադրուել համընդհանուր
հրամանին. ոչ միայն Հասան պէյի,
այլեւ աւելի բարձր պաշտօնեայի`
Վալիփաշայիհետբանակցելով,նա
փորձում է հասնել համաքաղաքա-
ցիների կամ գոնէ իր անձի համար
հարցի խելամիտ լուծման: Բայց
ապարդիւն: Հասան պէյի պահանջը
մէկն է` իրենտալ գեղեցկուհի հար-
սին,որիդիմաց,ըստէութեան,ինքը
անպարկեշտօրէն ոչինչ էլ չի խոս-
տանում Յովնանին: Յովնանը, սահ-
մըռկեցուցիչ մորթապաշտութեամբ,
համաձայնումէայդպայմանին:Սա-
կայնհակադրւումէորդին`Խորէնը,
որըսպաննւումէհօրաչքիառաջ:

Դեմիրճեանը մշտապէս կարեւո-
րել է մարդուխնդիրը: Նրա համար
գոյութիւնչունիազգայինխտրակա-
նութիւն: Ուստի եւ իր թատրերգու-
թեամբհանդէսէբերումմարդկային
բարձր յատկանիշներով օժտուած
թուրքսպային`Ֆայիկին:Նա,որվա-
ղուցսիրահարուածէՅովնանիդըս-
տերը`Հերիքին,իրանձըվտանգելու
գնովփորձումէփրկելվերջինիսեւ
նորահարս Նունուֆարին: Ապար-
դիւնէ,սակայն,այդջանքը:Ֆայիկին
բանադրում է Հասան պէյը` որակե-
լով իբրեւ դաւաճան, Նունուֆարն
ինքնասպանէլինում,Հերիքըփախ-
չումեւփորձումէթաքնուելգաղթա-

կաններիկարաւանում:
Վերջին`Դ.արարում,գրողըցոյցէ

տալիս տեղահանուած հայութեանը
Միջագետքի մի կորսուած վայրում:
Վարպետօրէն կառուցուած երկխօ-
սութիւնների եւ թատերական տե-
սարանների նկարագրութիւնների
միջոցով Դեմիրճեանն ստեղծում է
ժամանակի սահմռկեցուցիչ համա-
պատկերը: Յովնանը` նախկին յար-
գըւածմեծատունը,ցնցոտիներիմէջ
է,խոշտանգուած,խելագարիանհա-
ւասարակշռութեամբ, մի փշուր հա-
ցի համար` պատրաստ մեծագոյն
ստորութեան:Նաիրզառանցանքնե-
րումանվերջյիշատակումուդատիէ
կանչումԱստծուն, որովհետեւ, ըստ
իր փիլիսոփայութեան, ամէն բան
հէնցԲարձրեալիկամքովէկատար-
ւում`թէ՛հարսինուաղջկանՀասան
պէյիսանձարձակկրքերիսպասար-
կունդարձնելուիրքայլը,թէ՛այնքան
մեծարուածՄարէինլքելը,թէ՛որդու
մահուանպատճառդառնալը,թէ՛իր
գործած միւս այլանդակութիւնները:
ԱյսամէնիմէջՅովնանըմէկմեղա-
ւորէճանաչումեւփափաքումանել
նրադատը.այդմեղաւորնԱստուած
է:

Թատրերգութիւնը աւարտւում է
անսպասելի լուծումով. սանձարձակ
Հասան պէյի վրան քշուած Հերիքը`
մանկամարդ, անփորձ այդ աղջի-
կը, ատրճանակի կրակոցով վերջ է
դնումգազանիկեանքին,որիցյետոյ
սպաննւումենթէ՛ինքը,թէ՛իրընտա-
նիքիանդամները:

Թատրերգութիւնը ունի ցնցող
վերջաբան. բարոյականութիւն,
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մարդկայնութիւն կորցրած հա-
սարակութեանվարկըփրկումէմին-
չեւպատերազմն ու գաղթը բոլորից
անտեսուած,չքաւոր,տնանկԱբրօն:
Նա իր վեհանձն քայլով (թուրք
ջարդարարներին ներկայանում է
որպէս Հասան պէյին սպաննած
Հերիքի հայր եւ ընդունում Յովնա-
նի բաժին մահը) ստիպում է դարձի
գալ անգամ բարոյազուրկ, անաս-
նացած Յովնանին: Այս մասին Արծ-
ւի Յունանեանի գրքում կարդում
ենք. «Աշխարհում, այնուամենայնիւ,
կայ մարդկայնութիւն եւ այլասիրու-
թիւն,ուչիկարելիբոլորովինչհաւա-
տալ բանական արարածին ու նրա
արդարութեանը,բարուեւգեղեցիկի
յաղթանակին:Իրորքանանսպասելի,
նոյնքան էլ բացառիկ ու գերազնիւ
քայլովցեղասպանութեանգեհէննըն-
կածԱբրօն կարողանումէբացասա-
կան հերոսի քստմնելի արարքներով
եւ մռայլ բանդագուշանքով հողին
հաւասարեցուած ու աղբ հռչակ-
ւած մարդուն նորից բարձրացնել,
սրբացնել ու դնել իրեն արժանի
բարձրութեան վրայ: Եւայդարդար
նահատակի ազնիւ արիւնով
հաստատուած ճշմարտութեան
անհերքելիութեան առջեւ անզօր,
Յովնանըչոքումէբանականէակին
վեհացրած,աստուածացրած հրաշք
անձնաւորութեան դիակի առջեւ ու
արտաբերում փիեսը վերջաւորող
խորհախորհուրդուսարսուռազդող
խօսքերը. («Ահաայսմարդըդուես,

Աստուած:Քոարդարութեանառջեւ
եսհողեմեւմոխիր…»)եւկաթուա-
ծահարընկնումիրմեծհամաքաղա-
քացուանշնչացածմարմնիվրայ7»:

Թատրերգութեանողջընթացքում
ոչնչովաչքիչընկնողհերոսը`Աբրօն,
դառնումէմարդկայինբարձրչափա-
նիշները շեփորող, դրանք համաժա-
մանակեայկտրուածքովարժեւորող
գրական կերպարը, որի նմանների
վրայ է միշտ յենուել գրող Դերենիկ
Դեմիրճեանը` նրանց վարքը դարձը-
նելով իր գաղափարախօսութեան
առանցք բոլոր ստեղծագործու-
թիւններում: Այսօրինակ կերպարնե-
րի մասին իր դիտարկումն
ունի գրականագէտ Վահագն
Մկրտչեանը: «Իսկական բարեգործ-
ների բացայայտումը եւ նրանց
զարգացման ու յաղթանակների
բարդ գործընթացի նկարագ-
րութիւնը` կապակցուած բազմա-
բնոյթխառնուածքներիեւհայեացք-
ների, հասարակական-կենցաղային
բախում ---------ների հետ, գրականութեան
մեծագոյն բարոյական խնդիրն է,
որին Դեմիրճեանը յատկացնում էր
կարեւոր տեղ արուեստում: Նրա
հայեացքի կենսականութիւնն ու
խորաթափանցութիւնն արտայայտ-
ւումենայնբանում,որնրագրական
կերպարներում ի մի բերուած բա-
րոյական չափանիշները կտրուած
չենայնհասարակականմիջավայրի
վերլուծութիւնից, որում ապրում,
գործում են իրենք8»,- գրել է նա:

7Յունանեան,Արծուի.ԴերենիկԴեմ իրճեանիդրամատուրգիան,Երեւան,«Սովետականգրող»հը-
րատ.,1988թ.,էջ120-121:
8Մկրտչեան,Վահագն.ԴերենիկԴեմ իրճեան,Երեւան,«Սովետականգրող»հրատ.,1982թ.,էջ321-
322:Գիրքըռուսերենէ,քաղուածքիթարգմանութիւնըմերնէ:
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Դեմիրճեանինդեռեւս«Աւելորդը»
պատմուածքիցհետապնդելէանօգ-
նական, թոյլ մարդուն սատարելու,
վտանգի մէջ չլքելու, նրան մարդ-
կային բարձր որակներ վերագրելու
թեման:

«Աւելորդը» պատմուածքի առըն-
չութեամբՀրայրՄուրադեանիգրած
այս դատողութիւնները միանգա-
մայն համադրելի են Յով նան Մե-
ծատունի մէջ Ցեղասպանութեան
զոհ դարձած հերոսների համար.
«Պատերազմի բազմահազար զո-
հերը յիշեցնում էին մարդու մասին,
ազդարարում էին կեանքի հանդէպ
մարդու իրաւունքը: Եւ Դեմիրճեա-
նըհանդէսէգալիսմարդուայդիրա-
ւունքի պաշտպանութեամբ, քանի
որպատերազմըեկելէրխափանելու
մարդկային բնականոն կեցութիւնը,
խարխլելու այդ կեցութեան հիմքե-
րը, մարդկութեանը բերելու անհուն
տառապանքներ, զրկանքներ, մահ
ու աւեր: Դեմիրճեանի ելակէտը
այսխնդրում հետեւեալն է. կեանքի
իրաւունքը անկապտելի է ամէնքի
համար: Ոչ լիարժէք մարդիկ չկան
կեանքում9»:

Սանաեւունէրանձնականպատ-
ճառներ:ԴերենիկԴեմիրճեաննունե-
ցելէհօրաքոյր`Սրբուհիանունով,ի
պատիւորիայդանուննէկրելնաեւ
նրա միջնեկ քոյրը` Սրբուհին: Վեր-
ջինսեղելէ«Աւելորդը»պատմուած-
քի նախատիպը: Սա պատահական
բան չէր. չէ՞ որ Դեմիրճեանները
եւս Հայոց ցեղասպանութեան իրե-

ղէն վտանգն զգալով` Արտահանից
տեղափոխուել էին Թիֆլիս, ապա`
Երեւան: Ցաքուցրիւ պատմութիւն-
ներիցյայտնիենտարատեսակման-
րամասնութիւններ, որոնք վկայում
են, որայդ ընտանիքն ունեցել է իր
բաժին կորուստներն այդ տեղափո-
խութեան ընթացքում: Իսկ կեանքի
երկրորդհատուածումԴեմիրճեանն
ունէրմէկայլանձնականվիշտ.նրա
եւՄարիամԿանայեանիորդին`Վի-
գէնը,մտագարէր,եւերբմահանում
էր գրողը, չափազանց մտահոգ էր
իր զաւակի` նորօրեայայդ «աւելոր-
դի» ճակատագրով:Այդպատճառով
էլ թախանձագին խնդրանքով բազ-
միցս դիմել է ազգականներին,
որպէսզիիրմահից յետոյանտէրու
անխնամչթողնենհիւանդզաւակին:
Ասել է թէ` Դեմիրճեանին խորթ չէր
«աւելորդի»ցաւըսեփականմաշկով
զգալուողբերգութիւնը:

Առհասարակ, Դերենիկ Դեմիրճ-
եանի գրականութիւնը գերազան-
ցապէս սնուել է իրապատում նիւ-
թից` հիմքում ունենալով գրական
հերոսների ճշգրիտ նախատիպեր:
Այսօրդժուարէնրաբոլորերկերում
գտնելայդշօշափելիկապը,սակայն
եղած տեղեկութիւնները բաւարար
են` պնդելու համար, որ այդ կապը
յստակէ,անքննելի:

Մերշարադրանքումմենքխուսա-
փեցինքքաղուածքներանելՅով նան
Մեծատունէն,քանիոր«Բագին»իայս
եւ յաջորդհամարներումհնարաւոր
էկարդալթատրերգութիւննամբող-
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9Մուրադեան,Հրայր.ԴերենիկԴեմ իրճեան,Երեւան,ՀՍՍՌԳԱ.հրատ.,1961,էջ145:

ջութեամբ`դառնալովայսբացառիկ
երկիառաջինընթերցողը:

Եւայնուամենայնիւ,եթէկըգըտ-
նուի որեւէ մէկը, որն իսկապէս կը
մատնանշի Յով նան Մեծատուն
թատրերգութեան երբեւէ հրատա-
րակուած լինելու մասին մի որոշա-
կի աղբիւր, ապա մենք խորապէս
երախտապարտ կը լինենք նրան:
Բանն այն է, որ նախորդիւ արդէն
ունեցել ենք նման փորձառութիւն.
երեք տարի առաջ վերահրատա-
րակել ենք 1944 թուականին տպա-
գըրուած եւ այդուհետ մոռացուած
«Արջուկ-լրջուկ»հեքիաթը,եւայսօր
Դերենիկ Դեմիրճեանի տուն-թան-
գարանի ֆոնտում պահպանւում
են ինչպէսառաջին,այնպէս էլ վեր-
ջին հրատարակութիւնների օրի-
նակները: Մեզ համար չափազանց
կարեւոր է Դերենիկ Դեմիրճեանի
թանգարանումպահպանելոչմիայն
ցուցանմուշներ, այլեւ գրողի կեան-
քինեւստեղծագործութեանըվերա-
բերողյուշ-տեղեկոյթներ:Այնպէսոր,
դեռեւս չենքկորցնումմեր յոյսը,թէ
որեւէկերպկըստանանքնորտեղե-
կատուութիւն Յով նան Մեծատուն
թատրերգութեան անցած մէկդար-
եայ առեղծուածային ճանապարհի
մասին:
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Տանպարտէզիյետնամասի
դռնակըբա՛ցուլուռդիտէ՛,-
պիտիգտնեսգողտրիկաշխարհմըանեղծ,
որկըմնայմիշտծածկուածաչքերէ:

Պիտիգտնեսյուշերունմէջանցեալի,
աշխարհմընուրբումոռցուածերեւի,
ուրամէնքայլ,ամէնդրուագուշշունջ
քեզկըկանչէնայադիպէս,անմռունչ:

Հոնծաղիկներկանդիւրաբեկ՝
հպումովմըփշրուող,
կեանքէդպահեր,զորսպիտի
փափաքէիրմոռնալկամ
վերադառնալանցեալին՝
վերապրելուայլապէս:
Դեռարիւնողկամանթեղուածվէրքերկան,-
ուրիշպահեր,որոնքարդէն
գիտակիցիաշխարհիդմէջ
դիմագրաւմանկըսպասեն,
լեզուիդվրայ՝բացայայտման:

Արդ,պարտէզիյետնամասի
դռնակըբա՛ց
եւներսմտիր՝
յուզումներովսանձուած...

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Տան պարտէզի յետնամասը
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Տանյետնամասիպարտէզըփոքրիկ
Աշխարհդէգողտրիկ:
Այնտեղահա
մօրդբերածվարդենիիտունկերը
աճած,դարձածենհարսեր,
փերթերնանոնցկըթափին
ոտքերուդտակթափառիկ,
կ՚արթնցնենմէջդպահուածապրումներ,
յիշատակներանթեղուած
եւմոռցուածերանգներ:

Ի՜նչհեշտինէ,ինչհեշտինէ
ուղղահայեաց
կայծակիպէսփայլատակող,
մթութիններլուսաւորող,
պահնայսխորունկուխտացեալ՝
իրլոյսինմէջ
ներաշխարհդջերմացնող:


Յուշիկը
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Տանյետնամասիցուրտպարտէզինմէջ
թրջուածգորգըտերեւներունժանգ
ճիւղերուններքեւհիմամերկացած
ձայներույուշերպատսպարածէ,
իսկքումտքիդմէջ
կարմրալանջըդեռհոնկ՚ոստոստէ
մանիշակագոյնցօղուններունտակ
շաղոտհուսամի:
Ուրախխնդուքըերեխաներուն
հետսչե՞սլսեր,
որոնքխաղալով
արքայամորիկախուածճիւղերէն
հատապտուղներհատ-հատկըքաղեն:
Պահէ՛խնդուքըերեխաներուն
յիշողութեանդգաղտնիծալքերուն,
անհրաժեշտէմիշտզանոնքունենալ
ձմեռնայինխիստարգելափակման
կրճատօրերուն:


Պարտէզը աշնան
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Տեղում ներ

Ձիւնըկըտեղայպարտէզինվրայ
յուշերուսվրայ,
երազներուսեւմղձաւանջներուս
թափանցիկ,թեթեւ,բիլքօղինվրայ:
Ճերմակփաթիլներկըծածկենհիմա
մեռածտերեւներ,բացուածարմատներ,
որոնքկըկոտտանխորվէրքերուպէս:
Ձիւնըկըտեղայ
հետեւողականկշռոյթովահա,
հաւասարապէս՝
մշտադալարկամարդէնմերկացած
ծառերունվրայ,
կարծեսսպիտակտերեւներովթաց
կըփորձէծածկելլերկացածճիւղեր:
Հոնկարծեսճերմակթռչուններկ՚երգեն
մէկանցածգարնաներգերըանդարձ:

Չաստուածութիւնէձմեռըյամառ,
Խուլուանյողդողդ,որիրխստաշունչ
եղանակայինընթացքըգիտէ,
կարծրուչորցածհողըկըթրջէ,
իսկերբեմնալ՝կըսառեցնէ,
եւլուռկըծածկէ
ինչորմենքկ՚ուզենքմոռնալ,չյիշել...
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Տանյետնամասիպարտէզըփոքրիկ
թաղուածէհիմախորունկձիւնինտակ:
Վարդենիներըանհետացածեն
տարածութեանմէջանդէմ,սպիտակ–
գոյներներփներանգ
հիմաալչկան:
Անանուխըթարխունինհետ
կըննջէկարծես,
իսկծոթրինըիրհունտերը
սփռածկըսպասէ
օրերունորպիտիտաքնան
եւծլարձակեն
ինչորհունտէկամսպասող
արմատուճիւղ:

Ուղղանկիւնաձեւաշխարհնայսանկոխ
ձմեռնաքունիմէջկարծեսկ՚ուզէ
խոկալառանձինեւերկունքովլուռ
ինքզինքնորոգել:
Մորմենիիլերկճիւղերունգլուխները
ֆաքիրներուպէսկանգնածկըմատնեն
գոյատեւմանխորկամքմըանկոտրում,
իսկիրենցինկածկամչհաւաքուած
խեղճպտուղները
կեանքերենկարծեսչլիցքաւորուած:
Վարդենիներէն
չեմգիտերքանին
լուռպիտիճեղքենսառըձմեռուան
եւգունաւորենօրերըգալիք:

Միմիայնմարդիկ,
սիրելիայնքան,
որոնքօ՜անդարձմեկնածենմեզմէ,
ետպիտիչգան:

Ձմ եռնային
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Աշնանճանապարհիս
վարդենիմըկիսամերկ
գարունկըբուրէտակաւին:

Աշնանտերեւինման
հովըիզուրկըփորձէտանիլ
սրտէսպոկուածը:

Թարթիչներդփուշինմանչըլ լային՝
Այտիսվրայհամբոյրդ
Վարդիհետքերչէրթողուր:

Աշունէաշուն
տարիքսանձայնյայտարարելէ
ծղրիթներըծերացան:


Աշնանային արձակ հայքուներ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
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Քամինորքանսաստիկփչէ
տերեւներըչենթաւալիր
եթէաշունչէ:

Ճնճղուկը
ծառըցնցողհովէնչիխրտչիր,
այլդաւադիրմարդուշուքէն:

Փուշը
բլբուլիթաթըչիխոցեր,
այլմարդուափը:

Անունըյաճախ
կ՚անմահանայ
շիրմաքարինգրուելէառաջ:

Եւորքանալ
հեռուէննայիս
մահըտակաւկըմօտենայ:




Խոհակայծեր



 ԲԱԳԻՆ           43      

             ԹԻՒ 4 2018  

իմերակներովքոարիւննէհոսում,
մա
իմերակներովքոարիւննէհոսում,
պա,
բայցեսուրիշեմ,
բայցեսուրիշեմ,
քոժամանակԵրեւաննէրխօսում,
մա
բաժանումներըմնումէիններսում,
պա,
բայցմենքուրիշենք,
բայցեսուրիշեմ,
հարեւաններըտժժումենԼոսում,
հա,
Հալիվուտումհայերէնենխօսում,
բա՜,
բայցեսուրիշեմ
նէոտերվիշեմ,
Լեննականումմարդիկենմրսում,
վա,
26ումմերփողերնենմսխում,
քա,
բայցեսուրիշեմ
եսամբարիշտեմ

Երգ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՍԱՄՈՒԷԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ

ՍԱՄՈՒԷԼ 
ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ

Ծնածէ1994ին,
Վանաձոր:
2014ինկ՚աւար-
տէՎանաձորի
Փոլիթեքնիքը,
մասնագիտանա-
լով՝օգտակար
հանածոներու
հետախուզման
եւմշակման
մէջ։Նոյնտարին
կըզօրակչուիՀՀ
բանակ:2016ին,
ծառայութիւնը
աւարտելէն
ետքկըշարու-
նակէուսումը
մասնագիտա-
նալովտնտեսա-
գիտութեան
մէջ։Այժմ
«Դասաւանդի՛ր
Հայաստան»նա-
խաձեռնութեամբ
կըդասաւանդէ
ԱրցախիԻշխա-
նաձորգիւղին
մէջ։



էսօրքաղաքսլուռէ
ինչ-որբանկայօդում
քաղաքականութի՞ւն
վթա՞ր
հարսանի՞ք
թաղո՞ւմ
պատերա՞զմ
չգիտեմ՝
ինթերնեթչեմմտել
հեռուստացոյցէլչունեմ
ռատիոնինթերիերիմասէդարձել
թերթերնէլ՝փաթեթաւորմաննիւթ
վերընկայուժասպառ՝
նստարանինանունդէգրուած
իմսիրունքաղաք
թոյլտուր
կամացփչեմ
վէրքիդ



Նստարանին
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 Ան թա լի ա

 2011թուականիառաջինկիսուն,ՀայաստանէնԹուրքիաայցելած25,295
զբօսաշրջիկներէնմէկնալինքեղաւ:Դժբախտաբար,2010ինպիզնեսըթոյլ
չէրտուած, որ բարեկամներու եւթուրիստական գրասենեակներու կողմէ
գովաբանուողարձակուրդներուփաթեթը ձեռք ձգէր իր 23,423 հայրենա-
կիցներուննման:Սակայն յաջորդտարի,երբբախտըբերաւեւԹուրքիա
այցելեց,նախորդտարուանհետբաղդատած՝այցինգինըութտոկոսովյա-
ւելումմըարձանագրածէր:Խորքինմէջգանգատելիքոչինչունէր.փաթեթը
շատաւելիճոխուաժանէր,քանՍեւանիափիներկշաբաթեայարձակուրդ-
ներուայլընտրանքը:Լա՜ւհանգստացաւծովափին:Վերադարձնալնոյնքան
հաճելիանցաւ, որովհետեւ  հանգստավայրը` ուրփոխադրակառքը կանգ
առաւ,շատտպաւորեցզինքիրառաջնահերթուքաղաքակիրթհիւրասի-
րութեամբ,պանդոկով,ճաշարանով,նոյնիսկայնհինհամմամով,ուրիրեն
խորհուրդտրուածէրանպայմանայցելել,սակայնզանցառնուածէրայն
յաւելեալմանրամասնութիւնը,որայդհամմամըդարերշարունակեկեղեցի
եղածէր:

Smartphone

 Երբվերջիննորոյթիեւբարձրտեխնոլոգիայովօժտուածիրբջիջայինը
գնեց եւանոր հետ վերցուցֆիքսուած սակովամսականփաթեթը, նուէր
ստացաւանվճարհաղորդակցութեանրոպէներուպատկառելիքանակմը:
Բջիջայինհեռախօսըվերջապէսունեցաւ:Մնացզրուցակիցգտնելը:
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Jesus Christ Superstar

 ForthWorth-իպատուելինուզեցամենէն յեղափոխականըըլ լալՓրկի-
չինխօսքըտարածելուգործինմէջ: Հաւատացեալներըանակնկալիեկան,
երբեկեղեցիմտնելովտեսանԹրաշերաժշտութեանհանրածանօթնուա-
գախումբմը,որայդօրուանաղօթքներըպիտիմեկնաբանէր:Տիրոջփա-
ռաբանութիւնըբացառիկյաջողութեամբպսակուեցաւ:Եկեղեցինուբակը
լեցուեցան ելեկտրոնային կիթառներու ձայներով եւ Ալէլուիա ռաքնռոլող
խանդավառ երիտասարդութեամբ: Ինչ որ պատուելիին հաշիւներուն մէջ
չկար, պատարագ/նուագահանդէսէն յետոյ ամէն ինչ ջարդուփշուր ընելու
սովորութիւննէր:Պայմանագրութեանմէջնմանարգելքչէրնշուածեւերբ
համատարածհիսթերիայինմէջփորձեցմիջամտելքարուքանդեղողեկեղե-
ցիէնբանմըփրկելուհամար,հրաշքովփրկուածելեկտրոնայինկիթառնե-
րէնմէկըուժգինթափովիրգլխունիջաւեւգանկըերկուքիբաժնեց:Մեռնե-
լէնառաջառիթըունեցաւզինքսպաննողինինքնութիւնըպարզելու.զոյգմը
ատելավառաչքեր,որոնքդժոխայինբերկրանքմըկ՚արտացոլացնէին...

Harold Camping

 Երբերրորդանգամըլ լալովձախողեցաւնախատեսելաշխարհիվերջը,
ուիր յայտարարածօրէնուժամէն յետոյամէնմարդ շարունակեցիրըն-
թացիկկեանքը,նոյնայդգիշերըհայրըգերեզմանատունէնիրմօտայցելու-
թեանեկաւ.
 -Ծօէշիկտոր,յաւիտենականհանգիստսխանգարեցիր:Տեղէսչել լեմըսի՝
չեղաւ:Յիմա՛ր,ամբողջկեանքիդմէջմէկառաւելմէկըչկրցարլուծել,թուա-
բանութեանպատճառովմարդուպէսդպրոցմընալչաւարտեցիր:Ուզեցիր
եկեղեցիբանալ,պիրատէրըլ լալ,պիզնեսիդօգնեցի,ըսիխելքըգլուխըեկաւ,
խօսիլգիտէ,ռատիոյիծրագիրսկսար,մէջէնկ՚ել լէիրկոր,հանգիստկըմեռ-
նիմըսի,բերանըանօթութենէնպիտիչհոտի...Ուլանանդիաշխարհերթալս
սպասեցի՞րորկենէպելայիմէջիյնաս:Անալբանչգտարաշխարհիվերջա-
նալունօրըեւժամըհաշուելո՞ւելար...

All you can pay massage

 Մերսում իորեւէմոլիինմանգիտէորո՛չմէկուկէսժամը,ո՛չալչորսկամ
վեցձեռքերովմ երսում իտարբերակներըկրնանբաւարարելիրմարմնիպա-
հանջները: Հետեւաբար,երբմ երսում ի բարձրորակspaմըկըծանուցէիր
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նործառայութիւնը,որունհամաձայնմ երսում իժամըկ՚որոշէրինքը`յաճա-
խորդը, եւ ձեռնարկութիւնը կ՚երաշխաւորէր մ երսում ի շարունակականու-
թիւնը,առիթըչուզեցփախցնել:
 Ինչպէս խմիչքի սիրահարներն ու կիսամասնագիտացած գինովները
կ՚ընենpub-երու night club-ներու եւ bar-երու մէջ իրենցհաշիւը բաց ձգե-
լով,մ երսում իձեռնարկութեանմօտբացձգեցդրամատնայինիրխնայողու-
թեանհաշիւը,վարկայինքարտերըեւյատուկպայմանագիրմըստորագրեց,
որունհամաձայնձեռնարկութիւնը յանձնառութեանտակկըմտնէրմերս-
մանանընդմէջշարունակականութիւնըապահովելու,իհարկինմատուցե-
լովնաեւսնունդիհայթաթմաննմանծառայութիւններ:
 Յետոյգործէնհրաժարեցաւ,ամէնունեցածըծախեց,եւերջանիկմուտք
գործեց մերսման սենեակը եւաչքերըփակելով մարմինը յանձնեցարդէն
գործիանցածերկուվարժձեռքերու՝այնպէսինչպէսհոգինպիտիյանձնէր
զինքդրախտառաջնորդողհրեշտակիմը:
 Թէքանի՞ժամ,օր,շաբաթթէտարիանցածէայդէքսդազայինպահէնչի
գիտեր:Միայնկը յուսայ,որհրեշտակըաւելիկանուխժամանէքանհար-
կայինիպաշտօնեաները,որոնքպիտիգանիրարդէնկասեցուածվարկային
քարտերուդիզածպարտքերումարումըպահանջելու:

Amatoury 114

 Խոր ծերութեան մէջփորձ մը կատարեց վերադառնալու մանկութեան
բոյրերուն:Երբքթինմօտեցուցինանուշահոտին շիշը, ճմռթկուածդէմքին
վրայուրագծուեցաւսարսափմը,որահաբեկեցբոլորը:Բնազդաբարձեռքը
գլխունտարաւ:Թէեւգիտէրորմազերըշատոնցթափածէին,բայցչկրցաւ
յուսահատութեանսրտաճմլիկարտայայտութիւնըզսպել:Աչքերըյաւիտեան
փակեց,վերապրելովմանկութեանսարսափիժապաւէնը,ուրհայրը,անտե-
սելովիրերկարմազերունենալուաղաչանքը,կըստիպէրիրեն,որերթայ
սափրիչինմօտ,գլուխըյանձնէՀաճիին,լսէհազարումէկպատմութիւններ,
որոնքզինքչէինհետաքրքրերեւարցունքներըհազիւզսպէ,անդրադառ-
նալովթէինչպէսմազերըզոհկ՚երթայինմկրատիանխնայհարուածներուն
ուանշունչդիակներունմանկըփռուէինգետին՝ներողութիւնխնդրելովիրմէ:
Յետոյ,երբկարգըգարծոծրակիաղուամազերուն,անոնցարմատախլման
սատանայական նպատակով ստեղծուած մեքենային պաղ հպումէն չու-
շաթափելուհամարկը յիշէրաչքերունգոցուիլը, որոնքկը բանարմիայն
երբսանտրիվերջինհարուածինհետլսէր«անուշ,նայիման»ը:Շուրջըիր
թշուառվիճակովհաճոյացողժպիտներէին,մինչզինքթունաւորելունպա-
տակովերեսինսրսկուածաժաննոցՕտըքոլոնիսիրտխառնողհոտըկ՚ո-
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ղողէրիրէութիւնը...Հայելիինմէջկ՚երեւէրիկիրակիառաւօտեանպատա-
րագինհամարպատրաստմանուկինսափրուած,խնամուած,սանտրուած
դէմքը,որունանմեղութեանայնպէսալերբեքչհաւատաց:

“Soy el sueño de un hombre muerto” (Bruno Lazzaro)

 Կ՚երազէր,բայցերազըիրաւարտինչհասածյանկարծամահեղաւ:
 Նոյներազըհիմամղձաւանջնէբոլորանոնց՝որոնցքունինմէջկըյայտ-
նըւի:Կըսպասէորանոնքերազըիրաւարտինհասցնեն,որպէսզիիմանայ
այնինչորիրենհամարծրագրածէրիրենծնունդտուածքունը:

Global Warming

 Տօթը այնքան հեղձուցիչ էր այդ օր, որ շնչելու համար մասնաւոր ճիգ
պէտքէընէր:
 Երեկոյեաննորմիայնթեթեւզեփիւռմըզգացդէմքին:Վերջապէսքիչմը
զովանալումտածումըապրումիչվերածուեցաւսակայն:Կարծեսդժոխքէն
փրցուած կրակէ գնդիկներ էին, որոնք դէմքին բախեցան:Դէմքը ծածկեց,
բայցձեռքերըայրեցան:Շուրջըանապատէր,պահուըտելուտեղչկար:
 Մազերըարդէնբռնկած էին,զեփիւռըվերածուածէրխենթքամիիեւ
մոխրացածմարմնինփոշինկըխառնէանկենդանշրջապատին:

Bartleby-ե ան խոր հուրդ գրող նե րուն

 Իւրաքանչիւր տաղանդաւոր գրող երբեք չի կորսնցներ նախընտրու-
թեամբչգրելուպատեհութիւնը:

 Հեղ ձու ցիչ

 Ամառնայինտեղատարափանձրեւոտառաւօտմը,գործիշտապողքաղ-
քենիներովլեցունգնացքինմէջ,գինովդատարկապորտըինքզինքէնելած
կըպոռայորպատուհանմըբանան,քանիորանտանելիէրզինքխեղդող`
նոր լոգցած, մաքրուած, օծանելիքներով թարմացած մարմիններէն եկող
անմարդկայինհոտը:
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Exodus 

 Մովսէսըհաշտուածէրիրճակատագրինհետ:Արդէնայլընտրանքչու-
նէր:Խոստացուածերկիրըպիտիչտեսնէր:Ժողովուրդըապահովկերպով
պիտիանցնէր ծովէնանդին, բայց ինք ծովափինպիտի մնար եւ թոշակի
պիտիանցնէր:Ծովըանցնելուհամարժողովուրդինվճարածտուրքէնհա-
մեստբաժինմըիրենմնացածէրեւկըծրագրէրանովարժանիհանգիստի
անցնիլ:Թերեւսնոյնայդծովափին:ԲայցինչպէսդարերյետոյMelBrooks-ը
պիտի բացայայտէր, ստիպուեցաւ ծովը բանալու համար բարձրացուցած
թեւերըվերպահել,որովհետեւերկուաւազակիրկռնակինդրածէինիրենց
զէնքերը“andkeepthemup”ըսելով:Երբթեւերըվարառաւ,աւազակները
կորսուածէինեւիրենցհետտարածիրքսակը:
 Հաւանաբարմեռաւլքուածուաղքատ:

 Քա շէ քի թէդ տուր

 Համացանցինմէջկարդացթեմայինվերաբերեալամէնբանորգրուած
էր,ե՛ւբացասական,ե՛ւդրական:Կայքէջերունվրայհամեմատեցառաջար-
կըւած մակնիշները, բաղդատեց գիները,թեքնիք մանրամասնութիւնները,
կարդաց սպառողներու կարծիքները, գնորդներու հարցումները: Ի վերջոյ
որոշեցգնելիքը՝AspireHigh-endVapingKit,“…achangeyoucantaste”,ինչ-
պէսկըհամոզէրծանուցումը:Այդպէս էր,ործխելուսկսաւ,առանցշատ
հասկնալութէ ինչու իրեն հարցկուտայինթէարդեօք կըփորձէր ծխելէ
հրաժարի՞լ:
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Գրիգոր Պըլտեանի Հայկական ֆուտուզիզմ մենագրութիւնը
մանրակրկիտուխորազնիններկայացումովմերգրականութեան
պատմութեանլոյսինբերածէմոռացութեանգիրկընետուածԿա-

րա-Դարվիշի (Յակոբ Գէնջեան, 1870-1932) անունն ու արտադրութիւնը1։
Արեւելահայապագայապաշտութեանռահվիրան,ինչպէսյայտնիէ,երկար
տասնամեակներէ ի վեր մասնագիտական նեղ շրջանակներու ծանօթ էր
միայն,այդալ՝գրեթէբացառաբարորպէսիմիջիայլոցանուն։
 Կոստան Զարեան, որ ապագայապաշտութեան նկատմամբ համակ-
րանքի որոշ արտայայտութիւններ ունեցած էր 1910ական թուական-
ներուն, Անցորդը եւ իր ճամբանի մէջ ջերմ վերաբերումով բնութագ-
րած էր Կարա-Դարվիշը, անձնական յարաբերութեան փաստը տալով.
 «Կարանեզակիերեւոյթէմերիրականութեանմէջ։Հերոս,իրտեսակին
եւ ամենայնդէպս ըմբոստ։ Նա ընկերային նախապաշարումներից դուրս
միմարդէ,ոչտաղանդիցեւոչէլընդհանուրզարգացումիցզուրկ։Հայվա-
ճառականը,բրածոյհայվարժապետըեւկլուբներիսեղաններիշուրջըլորձ-
նաշուրթնսողացողկովկասահայ գրագէտըքմծիծաղովեւ հեգնանքովեն
նայումնրավրայ։Եւսակայնհերոսընաէ։Նաէիսկականդէրվիշներիեւ
աշուղներիյաջորդը,նաէբանաստեղծիպատիւըպահում,նաէմերխիղճը2»։
 Ամենայն հաւանականութեամբ, երկու գրագէտները առաջին անգամ
հանդիպածէինԶարեանի՝Թիֆլիսկարճատեւայցելութեանօրերուն(1919)։
ԱյսայցելութեանհետքըկըգտնենքԶարեանիՆաւըլերանվրայվէպինմէջ,

 ՆԱՄԱԿԱՆԻ 
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ
ԵՒ ԿԱՐԱ-ԴԱՐՎԻՇԻ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

1Պըլտեան,Գրիգոր.Հայկականֆուտուրիզմ,Երեւան,2009,էջ157-309։
2Զարեան,Կոստան.Երկեր,Անթիլիաս,1975,էջ94։Բացիկէտադրականեւլեզուականչնչինտար-
բերութիւններէ,Անցորդըեւիրճամբանինորհրատարակութեանմէջկըպակսիվերջիննախադա
սութիւնը,որհանուածէԶարեանիկողմէ (ԿոստանԶարեան,Անցորդըեւիրճամբան(համայնա-
վէպ),Երեւան,2010,էջ155,551)։
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որուն կերպարներէն մէկը Կարա-Դարվիշն է՝ սոսկԿարաանունով, թէեւ
Զարեանիկերպադրումընուազհամակրականէ,քանանցեալին։Անոնցյա-
րաբերութիւնըզարգացածէԶարեանիՀայաստաներկամեայկեցութեան
ընթացքին(1922-1924),թէեւանԵրեւանէր,իսկԿարա-Դարվիշը՝Թիֆլիս։
 Յունիս 1924ին Զարեան Երեւանէն մեկնած է հանդերձ ընտանեօք ու
սկզբնապէս հանգրուանածՎենետիկ, ուր իր մանչ զաւակները մտած են
Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանը։ Ապա ան փոխադրուած է Փարիզ,
կնոջուաղջկան՝Նուարդիհետ։
 Կոստան Զարեանի ու Կարա-Դարվիշի  միջեւ փոխանակուած
նամակներու փունջ մը պահպանուած է Երեւանի Գրականութեան եւ
Արուեստի Թանգարանի վերջինիս ֆոնտին մէջ3։ Նամակներէն երեքը
(երկուքը՝հայերէն,իսկմէկը՝ռուսերէն)Զարեանիգրիչինկըպատկանին4։
Նիւթին հետ իր անմիջական առնչութեան համար, մեր հրապարակումը
կ՚ընդգրկէնաեւԹագուհիՇահնազար-Զարեանինամակը5Կարա-Դարվիշի
կնոջ։Աւելիքաներկուտասնամեակառաջառաջինանգամհրատարակած
էինք Կարա-Դարվիշի նամակը, որ կրկին լոյս կըտեսնէ բնագրային որոշ
ճշդումներով եւ ծանօթագրութիւններու ամբողջացումով։ Առաջինի
բացառութեամբ, բոլոր նամակները գրուած են Զարեանի արտասահման
մեկնումէնետք։
 Թղթակցութեանամբողջութիւնըշահեկանէ՝բազմաթիւպատճառներով։
Այսպէս, Կարա-Դարվիշի նամակէն կը ցոլանայ պաշտօնական որոշ
գուրգուրանք, որ հաւանաբար հետեւանք է 1922-1925ին խորհրդահայ
վարքագծին մէջ տիրող ու Ալ. Միասնիկեանի վարած «ազգային»
ուղղութեան, ներառեալ այսպէս կոչուած «համախմբում»ի երեւոյթը՝
թէ՛ Խորհրդային Միութեան մէջ գտնուող եւ թէ՛ արտասահմանի
տարբեր գաղութներ ապաստան գտած մտաւորականներ Հայաստան
բերելու եւ երկրի վերականգնումին լծելու առնչութեամբ։ Կարա-
Դարվիշին տրուած առաջարկներն ու խոստումները մաս կը կազմէին
այս ուղղութեան։ 29 սեպտեմբեր 1924 թուակիր նամակով, Ստեփան
Զօրեան Զարեանին հետեւեալ տեղեկութիւնները կու տար Երեւանէն.
 «Դեր[ենիկ]Դեմիրճեանըհոսէ։Մտադիրէմնալ։Նոյննպատակնունիձեր
բարեկամԿարա-Դարվիշը։Տիգ[րան]ՆալբանդեանըգնացելէԼենինական,
այնտեղիստուդիայումպաշտօնավարելու»6։

3ԲոլորնամակներըպահպանուածՏե՛սԵրեւանիԵղիշէՉարենցիանուանԳրականութեանեւԱր-
ւեստիԹանգարան(ԳԱԹ),Կարա-Դարվիշիֆոնտ,թիւ80։
4 Այսպէսով կը ճշդուի Երուանդ Տէր-Խաչատրեանի տեղեկութիւնը, թէ «պահպանուել
է Զարեանի երկու նամակը՝ ուղղուած Կարա-Դարվիշին», (Զարեան, Անցորդը, էջ 554)։
5Մատթէոսեան,Վարդան.«Մեծճնշումներէնառաջ»,«Յառաջ–ՄիտքեւԱրուեստ»,յուլիս1996,էջ4։
6ԳԱԹ,ԿոստանԶարեանիֆոնտ,թիւ31։Նամակինհրատարակութիւնըտե՛սՍտեփանԶօրեան,
Նամակներ,կարծիքներ,գրախօսականներ,«Նորք»,4,2002,էջ108-109։



 Նոյնպէսշահեկանէ1925ինԶարեանիգրածնամակը,ուրԿարա-Դարվիշի
օժանդակութիւնըխնդրածէ՝իրհիմնած“LaTourdeBabel”գրականութեան
միջազգային հանդէսին նիւթեր ապահովելու։ Կ՚ենթադրենք, որ նամակը
ռուսերէնգրուածէր,որպէսզիԿարա-Դարվիշզայնօգտագործէր՝հանդէսին
անունով խօսելու պահուն։ Այս նամակին տրուած որեւէ պատասխան
յայտնի չէ։ Հրապարակումին մէջ, պահպանած ենք Կարա-Դարվիշի եւ
Թագուհի Զարեանի նամակներուն դասական ուղղագրութիւնը (վերջինի
պարագային միայն սրբագրած ենք այն սխալները, որոնք կապ չունին
ուղղագրականփոփոխութեանհետ),յարգելով1922իուղղագրութեանհետ
խառնուրդիհետքերը։Կ.Զարեանիերկուհայերէննամակներըդասական
ուղղագրութեանվերածածենք։
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7Այսնամակըկըթուիպատասխանածըլ լալԿարա-Դարվիշիմէկնամակին,որմեզիհասածչէ։
8«Պայքար»՝«ԽորհրդայինՀայաստան»-իգրականյաւելուած։Լոյստեսածէ1923ին։
9ԱրտաշէսԿարինեան(1886-1982),քաղաքականգործիչ,գրականագէտ։Խմբագրածէ«Պայքար»ը
1923ին։
10Կարա-Դարվիշ,«ՏպաւորութիւններնորՀայաստանից»,«Մարտակոչ»,17Օգոստոս1923։Յօդ-
ւածըքանիմըպարբերութիւններնուիրածէրԶարեանին՝Հայաստանեկածայլմտաւորականներու
շարքին. «Ահա լուրջ գծաւոր ջենտլմէն Կոստան Զարեանը, հայ բանաստեղծ եւ համալսարանի
պրոֆեսոր։ՔսանտարիսաապրելէՀռոմ,Ֆլորենցիա,Բրիւսել,ԺընեւեւԼոնդոնեւայնտեղէստա-
ցելիրկրթութիւնըեւայնտեղբացելիրկեանքիասպարէզը։Ինքըիտալականկուլտուրայիծնունդ
է,անգամիրբանաստեղծութիւնները,գրքերըտպուածենեղելիտալերէն։Զաւակներունի,կար-
ծես,փոքրիկֆլորենտացիներ լինեն։Ամուսինը վենետիկուհի է եւ ընտիր դաշնակահար եւ հիմա
Հայաստանիկոնսերվատորիայիդասատու։Ապրումենմիսենեակումմեծանյարմարութիւններով,
Ֆլորենցիայումունեցելենշքեղբնակարան,շքեղարդուզարդովուկահաւորումով։Սակայնհարց-
րէք իրենց, խօսեցրէք—Ռեւանախուցը կը փոխե՞ն Ֆլորենցիայի կամ Հռոմի շքեղ պալատի հետ։
—Ո՛չ։
Ինչո՞ւ
—«Սա մ երն է եւ մ եր աշխատանքով ենք ստեղծում ամէն ինչ» (ընդգծումը բնագրային է)։
11Զարեան 1922-1924ին Երեւանի համալսարանի բաղդատական գրականութեան դասախօս էր։

Ա.
25/IX/[1923]

[Երեւան]

ՍիրելիԿարա,

 Հազարներողութիւն–մինամակգրելեմչեսստացել–կինսերկուամիս
պա[ռ]կածէր–լուռառի,որմիեղբայրսԲաքումեռելէեւշատուրիշհանգա-
մանքներարգելքեղանորգրեմ7։
 Եթէգասայստեղբնականէորկարողեսմօտսիջնել։Ի՞նչխօսքկարող
էլինելայդմասին։
 Փողդղրկելեն«Պայքար»ից8–ստացա՞ր. . .Յօդուածդէլըս-տացուեց[,]
Կարինեանի9մօտէ,որայստեղչէ.Թիֆլիսպիտիանցնի,աշխատիրտեսնը-
ւելեւայդմասինանձամբխօսիր։
 Յօդուածդ10կարդացի.merci!–բայցայլեւսամաչումեմերեխաներիհետ
դուրսգալ,կարծումեմ,որամէնըմերվրայեննայում։
 Լսի՛ր–պրոֆեսոր11ասելովվիրաւորումեսինձ.պրոֆեսորըդո՛ւեսեւմի
բանէլաւելի։
 Բարեւներկնոջդեւքեզ։

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ
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Բ.
25-VII-24

CampoS[an]GiovanniNuovo,4138
Venezia

ՍիրելիԿարա,

 «Խ[որհրդային]Հ[այաստանում]»կարդացի12,որտ[իկին]Զառափեանը13
Երեւանէգնացել14 շատուրախեմ. յուսամ յաջողութիւնունեցելէ։Պիտի
կարողանա՞յվերադառնալՓարիզ15։
 Դու ո՞ւր ես։Գնացի՞րԴիլիճան եւ ինչ եսանումայնտեղ։ԱյստեղՍար-
եանինտեսայ16։Ցուցահանդէսիմիանկիւնումշարելէիրպատկերները–ոչ
ոքիվրայոչմիտպաւորութիւն—իսկմիւսհայերը՝ծակուծուկ,կորած.-Այդ-
քանինտրիգներարաւա՛յդպիսիխեղճհետեւանքներիհասնելուհամար17...
 Կինս եւ տղաքս “capanna”18 վարձել են եւ առաւօտ կանուխ գնում
են ծովափը ու մնում մինչեւ երեկոյեան։ Բարեւում են քեզ եւ տիկնոջ։
 Դեռ գրականութեան եւ արուեստի շարժումներով չ՚հետաքրքրուե-
ցի.ա՜յնքանգործկայգլխիս։Շուտով,սակայնկըգրեմքեզաւելիմանրա-
մասն։ Այս նամակով ուզում եմ միայն «կապեր հաստատել» միայն [sic] –
 Գրիրինձմանրամասն,տեղեկագրիպէսբոլորտեղեկութիւններըտուր–
 Մնամքո

Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ

Բարեւներբոլորբարեկամներին։

12Վ.Թ.,«ՏիրուհիԶառափեան»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,3յուլիս1924,էջ2։Յօդուածինհեղի-
նակըհաւանաբարՎահանԹոթովենցնէր։
13 Տիրուհի Զառափեան, դաշնակահարուհի։ Հաստատուած է Փարիզ։ 1917էն ետք հա-
մմեերգներ տուած է Զուիցերիոյ, Ֆրանսայի եւ Ռուսաստանի մէջ։ Տե՛ս, օրինակ, «Օր. Տ. Զա-
ռաֆեանի [sic] եւ Օր. Լ. Դեմիրճեանի համերգը», «Հայաստանի ձայն», 15 յունուար 1923, էջ 7։
14Տ.ԶառափեանելոյթունեցածէԵրեւանիմէջ18յուլիսին(«Տ.Զառափեանիհամերգը»,«Խորհըր-
դայինՀայաստան»,17յուլիս1924)։
15 Դեկտեմբեր 1924ին մամուլը հաղորդած է. «Բարիզ հասաւ ծանօթ դաշնակահարուհի Տի-
րուհի Զառափեան որ տարիէ մը ի վեր կը գտնուէր Ռուսիա եւ Կովկաս» («Զանազան լու-
րեր», «Ապագայ», 20 դեկտեմբեր 1924, էջ 3)։ Տե՛ս նաեւ «Օր. Տիրուհի Զառաբեան [sic]»,
Արձագանգ Փարիզի, 21 դեկտեմբեր 1924, էջ 6, ուր ըսուած է, թէ «մինչ ինք Մոսկուա՝ ան-
ցագիրի վիզէին կ[ը] սպասէր երկար ատեն», հայրը յանկարծամահ եղած է Փարիզի մէջ։
16 Մարտիրոս Սարեան (1880-1972), խորհրդահայ հռչակաւոր նկարիչ։ Իբրեւ անդամ խոր-
հըրդային պատուիրակութեան, մասնակցած է Վենետիկի 14րդ երկամեայ միջազգային
ցուցահանդէսին (Biennale), 1924ին։ Տե՛ս «Վենետիկի գեղարուեստական ցուցահանդէ-
սը (զրոյց ընկ. Մ. Սարեանի հետ)», «Խորհրդային Հայաստան», 24 օգոստոս 1924, էջ 5)
17 Զարեան բացասական կարծիք յայտնած է Պիենալէի մէջ ներկայացուած Սարեանի նկար-
ներուն մասին։ Տե՛ս Կոստան Զարեան, «Խորհրդային Միութիւնը վենետիկեան ցուցահան-
դիսում», «Նոր Ակօս», 16 սեպտեմբեր 1924, էջ 188-189. Նոյն, Նաւատոմար, Երեւան, 1999,
էջ 212-213 (յօդուածը լոյստեսած է «ՆորԱկօս»-ի ո՛չ թէ 9րդ [անդ, էջ 619],այլ 10րդթիւին մէջ)։
18Հիւղակ(իտալերէն)։
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Գ.

ՍիրելիԿոստիա

 Նամակդ ստացայ։ Կարդացի եւ «Նօթեր»դ «Խորհրդային Հայաս-
տան»ում19.լավէր,բանաստեղծականէր,անշուշտիմնալկարդացածկըլի-
նես.«ԴիլիջանիՍանատօրիա»20։Ինչո՞ւյաճախչեսգրում,հետաքրքրական
է։Հոս,Դիլիջան,ժամանակսլավէանցնում,կազդուրվումենք.տիկինըավե-
լացելէ10-12բութով.եսէլ«խոզ»եմդառել։Դուիմացարանշուշտ,որինձբա-
վականօգնեցին,թէ«Закрайком»21իցՄեասնիկեանի22միջոցովտվինբավա-
կանխոշորգումարեւթէԼուկաշինի23կարգադրութեամբսանատօրիայից24

մեզերկուսիստալիսենսնունդ(ապրումենքդուրսըեւլավէ,հիվանդներիմէջ
չենք)եւառատ,բօլ.ճաշըբերումենսանատօրիայէն,իսկիւղ,պաղձու,մեղր,
շօկօլադ,հաց,շաքար,լուբիաեւայլնկուտանամէն10օրը։Միխօսքովգոհեմ։
ԱյսօրերսհոսէրԼունաչարսկին25,որեկավՀայաստան.քաջոգեւորութեամբ
ընդունեցին,այցելեցեւմերսանատօրիա26։Հետըեկածէին–Մռավեան27,
ԱշոտՅովհաննիսեան28,Արամ[այիս]Երզնկեան29,բժ.Լազարը30եւշատերը։
 Բոլորի հետ տեսակցեցայ։ Եւ գիտես ինձ հրավիրում են Հայաստան։
Մռավեանըառաջարկեցգալ,նախքանԹիֆլիսգնալը,մտնելԵրեւանբա-
նակցութեանհամար։Կարծեմուզումենգեղարվեստականբաժինըտալեւ
ռեցենզենտի31պաշտօնը։

19Զարեան,Կոստան.«Ճանապարհինոթեր»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,2օգոստոս1924,էջ2-3։
Երկրորդուվերջինմասըլոյստեսածէամիսմըետք(Նոյն,«Ճանապարհինոթեր»,«Խորհրդային
Հայաստան»,4սեպտեմբեր1924,էջ2)։
20Կարա-Դերվիշ[sic],«Դիլիջանիսանատօրիան(փաստեր,տպաւորութիւններ»,«ԽորհրդայինՀա-
յաստան»,6օգոստոս1924,էջ2-3։Յօդուածըթուագրուածէ26յուլիս1924։Աւելիուշհրատարա-
կածէուրիշյօդուածմը՝Կարա-Դարվիշ,«ԴիլիջանիՔաջՆազարը(փաստեր,տպաւորութիւններ»,
«ԽորհրդայինՀայաստան»,22օգոստոս1924,էջ3)։
21«ԱնդրկովկասիՇրջանայինԿոմիտէ»(ռուսերէն)։
22ԱլեքսանդրՄիասնիկեան(1886-1925),քաղաքականգործիչ։1922-1925ինԱնդրկովկասեանՀան-
րապետութեանկազմակերպիչնուղեկավարնէր։
23ՍարգիսԼուկաշին(Սրապիոնեան,1883-1937),քաղաքականգործիչ։1922-1925ինՀայաստանի
ԺողովրդականԿոմիսարներուԽորհուրդինախագահնէր։
24Առողջարան(ռուսերէն)։
25ԱնատոլիԼունաչարսկի(1875-1933),քաղաքականգործիչ։1917-1929ինԽորհրդայինՄիութեան
լուսաւորութեան(կրթութեան)կոմիմսարնէր։Հայաստանայցելածէ7-9օգոստոս1924ին։
26Տե՛ս«Ընկ.ԼունաչարսկինՀայաստանում.ընկ.ԼունաչարսկինԴիլիջանում»,«ԽորհրդայինՀայաս-
տան»,14օգոստոս1924,էջ2։Ըստթղթակցութեան,Լունաչարսկի9օգոստոսիերեկոյեանմէկժամու45
վայրկեանիայցելութիւնտուածէԴիլիջան։Սակայն,առողջարանիմասինորեւէյիշատակութիւնչկայ։
27ԱսքանազՄռաւեան (1883-1929),քաղաքականգործիչ։1923-1929ինՀայաստանի լուսաւորու-
թեան(կրթութեան)կոմիսարնէր։
28ԱշոտՅովհաննիսեան(1887-1972),պատմաբան,քաղաքականգործիչ։1922-1927ինՀայաստա-
նիՀամայնավարԿուսակցութեանգլխաւորքարտուղարնէր։
29ԱրամայիսԵրզնկեան(1879-1938),քաղաքականգործիչ։1922-1931-ինԱնդրկովկասիՀանրապե-
տութեանհողագործութեանկոմիսարնէր։
30 Ինքնութիւնը կարելի չեղաւ պարզել։ Թերեւս կ՚ակնարկուի Ա. Ղազարեանին՝ հետագային
«Առողջ կենցաղ» բժշկական պարբերականի պատասխանատու քարտուղարը (1929-1931)։
31Գրախօս(ռուսերէն)։
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 Աշոտ Յովհաննիսեան եւս ասեց, որ թարգման[ութեան] ատե-
նօք32 եւ առհասարակ շրջաններում խօսք եւ զրոյց է եղել ինձ հրա-
վիրելու եւ խօսակցութ[իւնից] եւ ինձ ասած կոմպլիմենտներից33
երեւում է, որ մեծ կարծիք ունեն իմ գրական տաղանդի մասին։
 Իմցանկութ[իւն]ըգաղթելուսովետականՎրաստանիցայժմեանՀայաս-
տանիշատբուռնէեւապամտադիրեմանցնելՀայաստանիվրայովմինչեւ
Արագածիփէշերըեւտալիմտպավորութ[իւններ]ը...առայժմհոսէնպիտի
գրեմ։
 Հրավիրվածեմեւ«Կոմմունիստ»(Բաքվա)34թերթինտալուիմտպավ[ո-
րութիւնները]Հայաստանէն,խմբագիրըհոսէ35։ԻսկԹիֆլիսեղածժ[ամա-
նա]կսինձհրավիրեցին«ЗаряВосток[а]»-էն36։
 Մէկխօսքովգրողիսհ[ա]մ[ար]աշխատանքշատէբացվում37։Սակայնես
ուզումեմլիովինհանգստանալհոսմինչեւսեպտ[եմբերի]վերջըեւայնքան
էլչըյոգնեցնելզիս։
 Ժամանակըհոսլավեւուրախ[է]անցկենում,հոսէսանատօրիանՑօլա-
կը՝Խանզադեան38ձերՀամալսարանիպրոֆ[եսոր].մեծմասըանորհետեմ,
սքանչելիմարդմ[ը]նէ։ԿարդացինքՍարեանիմասինուապշեցանք։Գրէ՛
եթէկանռեցենզիաներ39անորմասին։Մխիթարեաններուքովըգացի՞ր,ինչ
գրականնորութ[իւն]ներկան։Գալդե՞րբէլինելու։ԵրվանդՊալեանըհոսկը
բերենեւոչսանատօրիա41,Անդրանիկը42սենեակվարձածէ։
 Թօթով[ենց]ին43նամակմըճամբեցի։ՀոսէրԷփրիկեանը44.ըսավ,որաշ-
նանըլայնածավալհրատարակչականգործերսկսելուենեւհրատարակե-
լու[են]գլխավորապէսգեղարվետականբաներ։Լրագրէնկարդացիորմեր
պետ-հրատըԹիֆլիզէնմեծքանակութեամբթուղթեւտպարանակ[ան]պի-
տոյքներառածէ45։

32Կարելիչէեղածպարզել,թէխօսքըո՞րթարգմանութեանմասինէ։ՀայաստանիԱզգայինԳրադա-
րանիցուցակըմիայնկըպարունակէ1926ինՊետհրատիկողմէհրատարակուածՊ.Լապատինի
Յաղթանակերկրիվրայ.Ուրուագծերհատորը՝Կարա-Դարվիշիթարգմանութեամբ։
33Հաճոյախօսութիւն(ռուսերէն)։
34«Կոմունիստ»(1920-1989),հայերէնօրաթերթ,ԱտրպէյճանիՀամայնավարԿուսակցութեանԿեդ-
րոնականԿոմիտէիեւԲաքուիԿոմիտէիպաշտօնաթերթ։
35Խմբագրինինքնութիւնըկարելիչեղաւպարզել։
36«ԶարեաՎոստոկա»,ԱնդրկովկասիերկրամասիՀամայնավարԿուսակցութեանռուսերէնպաշ-
տօնաթերթ1922-1936ին։Այնուհետեւ,ՎրաստանիՀամայնավարԿուսակցութեան,ԳերագոյնԽոր-
հուրդիեւՆախարարացԽորհուրդիպաշտօնաթերթ։
37 1924-1927ին Կարա-Դարվիշ կանոնաւորապէս աշխատակցած է Թիֆլիսի «Մարտակոչ» օրա-
թերթին՝Հայաստանիմասինթղթակցութիւններով(Պըլտեան,Հայկականֆուտուրիզմ,էջ263-264)։
38ՑոլակԽանզադեան (1886-1935),գրականագէտ։1922-1935ինեղածէԵրեւանիհամալսարանի
դասախօսեւռուսգրականութեանամպիոնիվարիչ։
39Գրախօսականներ(ռուսերէն)։
40Կ՚ակնարկէՎենետիկիՍ.Ղազարվանքին։
41ԵրուանդՊալեան(1869-1941),հրապարակախօս,խմբագիր։
42Ինքնութիւնըանյայտէ։
43ՎահանԹոթովենց(1889-1938),արձակագիրութատերագիր։
44ՄիսաքԷփրիկեան(1892-1938),հրատարակիչ-խմբագիր։1921-1925ինՊետհրատիվարիչեղածէ,
իսկյետագային՝Պետհրատիտպարանիթեքնիկմասիտնօրէնը։
45«Պետհրատում»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,9օգոստոս1924,էջ4։
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 Նամակներդուղարկիրսանատօրիա,հոսայսպէս[Армения,Дилиджан,
Санатории46,ինձի]։
 Շատուրախեմ,որԼեւոնենց47ողջեւառողջեն.տիկնոջդբարեւ,իսկերե-
խաներուդհամբոյրմեզմէ։
 Վահրամ Փափազեանի48 մասին կարդացի՞ր, Խարկովէն կը գրեն, թէ
«Харьков[ский]прол[етарий]»49թերթըմեծգովեստովէխօսումանորմա-
սինուկըհամեմատէանեվրոպականմեծերուն։Ցավումեմորայդտղան
հոսհոնհավաքածսիրողներովկըսպառէիրուժերը։Նամակմըգրածէ,
Հայաստանկ[՚]ուզէնորէնգալ։
 Հոսալգրելուբանչունիմ,ցտեսութ[իւն]։

 Քո ՅԱ ԿՈԲ

1924-VIII-13
Դիլիջան

 Սիրելի Թագուհի. ընդունեցէք սրտագին բարեւներս դուք եւ
եղբ[այր] Կոստիան. քաղցր համբոյրներ ձեր սիրասուն զավակնե-
րուն։ Երջանիկ էք, արդէն ձեր հայրենիքում եւ հրաշալի երկրում, նա-
խանձում եմ, ցանկանում եմ ամէն յաջողութիւն։ Գրեցէք. Օլգա50։

 P.S.51Մինամակմըգրէինձի,որՉուբարեանին52երեսըտանք.սենեակը53

ասաթէմեզտայբնակվելումիերկուշաբաթովմինչեւԹիֆլիսվերադառնալը։


Դ.
27Օգոստոս[1924]

ՍիրելիՕլիա,

 ՈրքանհաճոյքովկարդացիՁերերկտողը,բայցմերսիրելիԿարա[յ]ինը
կարդալուհամար3ակնոցդրիչեղաւ,եւմեզհամարթանկագինէնրանա-
մակը.բարիլինիաւելի[յ]ստակգրելու,որպ[է]սզիառանցակնոցիկարդանք։
 ՈրքանուրախեմորՏիլիճանէք,եւլաւօդ,լաւմեղրկարագկ[՚]ուտէք,

46«Հայաստան,Դիլիջան,Սանատօրիա»(ռուսերէն)։
47ԼեւոնԵղիազարեան(՞-1927),երգիչ,ԿոստանԶարեանիաւագեղբայրներէն։
48ՎահրամՓափազեան(1888-1968),համբաւաւորդերասան։
49«Խարկովսկիպրոլետարիի»՝ուքրանականռուսերէնօրաթերթ։
50ԱյսպարբերութիւնըգրածուստորագրածէԿարա-Դարվիշիկինը՝ՕլգաԳէնջեան։
51Post-scriptum(լատ.Յետգրութեան)։ԳրուածէԿարա-Դարվիշիկողմէ։
52Հաւանաբարկ՚ակնարկէիրաւաբանԳրիգորՉուբարին(1888-1962)։
53Կ՚ակնարկէԶարեանինախկինբնակարանինԵրեւանիմէջ(տե՛սծանօթ.10)։
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եսչիտեսայՏիլիճանը,բայցնորէնպիտիգամ54.մեզմիշտնամակգրեցէք,
եւ ամէնափոքր պարա[գ]աներով, այսպ[է]սով հայրենիքի կարօտը կ՚սփո-
փեմ։ՉեմմոռանարայնքնքոյշհրաժեշտըԹիֆլիզկայարանում,տայաստ-
վածորմ0իօրհրամէքայսհրաշակերտՎենետիկում։Պեկզատեանը55 չէր
ուզերմեկնիլ.«ընտանիքսպիտիբերեմ,որպ[է]սզիկ՚ապվիմ[sic]Վենետկոյ
հետ»։ԻսկԻսահակեանը56կը[բ]ացա[գ]ան[չ]է։-«Եղբայրչենթողուրորխօս-
քերնիս շարունակենք,տե՛ս,տե՛ս, ի՞նչհրաշալիենայստիկիննե՛րը...», իրօք
Օլիա,աչքիհանդ[է]սէ,միուրիշբանէ,այդքանգեղեցկութիւն,յԵրիվանից
[յ]ետո՜յ...միտօնէաչքերիհամար։ԳիշերըՍ.Մարկոսհրապարակում,այդ
հոյակապպալատներովշրջապատուած,ՍուրբՄարկոսըխ[ո]րքըկըպըճ-
պճայիրոսկիներովհազարաւորելեքտրականլապտերներուլոյսիներքեւ,
ման կուգանայս հրաշալի էակները, նորաձեւ շալերով [փ]աթաթված գոյն
գոյն,եսկարծեմբոլորինխելքըկըդարձնեն,Կոստիանկ՚ըսէ.«Թաթիկ57,ալ
կարելի չէ՛ դիմանալ, կարծ[է]ք, Թիցիանօի58[,] Պել լինիի59նկարներից իջած
ման են գալիս հրապարակում»։Բոլորթան[գ]արաններըպտտեցիարդէն,
նաեւ ցուցահանդէսը, ողողվեցայ արվեստով, ա՜հ, պէտք ունէի այսպիսի
գեղարվեստական «տուշի»60 մը՝ 20ամիս զոհաբերութենէ [յ]ետոյ61։Ո՞ւր է
եւ ե՞րբ կուգայ համակրելի դաշնակահարուհին62, ես կ՚սպասեմ զինքը, եւ
ձմեռն էլ ես էլ լուրջօրէն կը պատրաստվիմ։ Երկու մանչուկներս63արդէն
գիւղն են64, Մուրատ-Ռաֆա[յ]էլ65 վարժարանի աշակերտներով, մեկնած
օրերնին բաւականին լացի, բայց ապահով եմ որ լաւ պիտի լինեն հոն։
 Նվարդիկիս66հետմիասինհամբուրումենքՁեզսիրովեւկարօտով[,]
մեզհաճախգրեցէք  
        ՁերԹԱ ԳՈՒ ՀԻՆ

54ԹագուհիՇահնազարեանՀայաստանվերադարձածչէ։
55ԱլեքսանդրԲէկզադեան(1879-1938),քաղաքականգործիչ։1922-1926ինԽորհրդայինՄիութեան
առեւտրականներկայացուցչութեանանդամէրԳերմանիոյմէջ։
56ԱւետիքԻսահակեան(1875-1957),նշանաւորբանաստեղծ։Վենետիկապրածէ1921-1926ին։
57ԹագուհիԶարեանիփաղաքշականանունը։
58ԹիցիանօՎեչել լի(1488/1490-1576),իտալացինկարիչ։
59ՃովաննիՊել լինի(1430-1516),իտալացինկարիչ։
60Ցնցուղ(ֆր.douche)։
61Այսինքն՝Հայաստանանցուցածժամանակաշրջանը։
62Յայտնիչէ,թէխօսքըորո՞ւմասինէ։
63Կ՚ակնարկէՎահէԶարեանին(1913-1985),փիլիսոփայ,եւԱրմէնԶարեանին(1914-1994),ճարտա-
րապետ։
64Կ՚ակնարկէՄխիթարեաններուերբեմնիամառանոցինԱզոլոյիմէջ։
65ՄխիթարեանմիաբանութեանՄուրատ-Ռափայէլեանվարժարանըհիմնուածէ1836ինեւգոյու-
թիւնունեցածէմինչեւ1997։ՎահէուԱրմէնԶարեանայդնշանաւորվարժարանիշրջանաւարտ-
ներեղածեն։
66ՆուարդԶարեան(1917-2005),քանդակագործ,ԿոստանեւԹագուհիԶարեանիդուստրը։
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 Սարեանը [ռ]ուսնկարիչներիհետներկայացածէ.նորդէպիclassiqueի
վերադարձողնորշարժումիհիանալի[փ]որձերըտեսնելէյետոյ,եկայՍար-
եանինկարներիառջեւ,զարմացա՜յ,կարծեսմիերախայէ,որգոյներովշատ
գոյներովկըխաղայ։Հոսչենհաւանած–
 Ինչո՞ւչիբերելամ[բ]ողջմերուժերը,կարողէինքշատլաւներկայանալ,եւ
2տարիյետոյ,մեծշարժումբերէքորպէսզիյաջողինք,թէ՛étnogra[ph]ique67
թէ՛artistique68ձեւովներկայանալ։
 Մինչեւնորհասցէլաւագոյնէայս
 Collegioarmeno
   AiCarmini
   Venezia
 Krassin69 Վենետիկ է, իր հետ կը տեսնվի Կոստիան։
 ԿարդացիDiligeantիկարեւ[ո]րեւտխուր[յօ]դվածը70,որքա՜նորքա՜նկա-
րիքներգոցելուուգոցելու71...


Ե.72

LATOURDEBABEL
REVUEMONDIALEDESYNTHÉSE
ARTISTIQUEETLITTÉRAIRE
DIRIGÉEPARCONSTANTZARIAN
207,BOULEVARDRASPAIL
TÉLÉPHONEFLEURUS46-59
   E.MODEL
   EDITEUR

8-VIII-25
Փարիզ73

ԹանկագինԿարա,

 Սկսել եմարուեստների ու գրականութեան միջազգային մեծ հանդէսի

67Ազգագրական(ֆրանսերէն)։
68Գեղարուեստական(ֆրանսերէն)։
69 Լէոնիտ Կրասին (1870-1926), խորհրդային քաղաքական գործիչ։ 1923-1925ին Խորհրդային
Միութեանարտաքինառեւտուրիկոմիսարէր։
70Այսյօդուածինհրատարակութեանտուեալներըչկրցանքպարզել։
71Նամակին վերջին պարբերութիւնը եւ ստորագրութենէն ետք բոլոր պարբերութիւնները աւել-
ցուածենլուսանցքներունվրայ։
72Ռուսերէնբնագիրըանտիպէ։Մերխնդրանքով,նամակը2007-ինհայերէնիթարգմանածենՌու-
դիկ(1948-2013)եւՀայկանոյշՀարոյեանները։
73ՆամակըառաքուածէԿարա-ԴարվիշիԹիֆլիսիհասցէով,բայցԴիլիջանիդրոշմակնիքըունի՝22
օգոստոս1925թուականով։
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հրատարակութիւնը74։Կըլինենվրացականեւհայկականնիւթեր75։Խօսիր
Ռոբակիձէի76հետեւուղարկիրինձնիւթեր՝թատերականներկայացումնե-
րիլուսանկարներ,պատկերներ,կիրառականարուեստեւայլն։Թարգմանիր
ֆրանսերէնի բանաստեղծութիւններ, պատմուածքներ, ընդհանուր բնոյթի
յօդուածներհայկականեւվրացականկեանքիեւգրականութեանմասին։
Բարիեղիրայսնամակըստանալունպէսլրջօրէնվերաբերերուելդրանեւ
10օրիցուղարկիրնիւթեր։Ուղարկիրնաեւհայկականներկայացումների
լուսանկարներ։

         Քո՝
        Կ. ԶԱ ՐԵ ԱՆ

74Կ՚ակնարկէ“LaTourdeBabel”ֆրանսերէնհանդէսին,որունառաջինումիակթիւըլոյստեսածէ
Փարիզ,նոյեմբեր1925ին։
75ՀանդէսինմէջհրատարակուածմիակհայկականնիւթըԱրշակՉօպանեանիմէկպատմուածքնէ՝
“Ledernieroubli”վերնագրով(հեղինակինֆրանսերէնթարգմանութեամբ)։
76ԳրիգոլՌոբակիձէ (1882-1962), վրացի գրագէտ։ «Գեղաշխ»ի (գեղարուեստիաշխատաւորներու
վերահսկողութեան յանձնաժողով) նախագահն էր 1920ական թուականներուն։ Զարեան 1922ի
վերջաւորութեանանորհանդիպածէրԹիֆլիսիմէջ (տե՛սԶարեան,Երկեր,էջ80-81.Անցորդը,էջ
151-152)։1929ինՀայաստանայցելելէետք,1930ինՌոբակիձէվտարանդիդարձածէ։



 ԲԱԳԻՆ           61      

             ԹԻՒ 4 2018  



ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ 
ՀԱՐ ՑԱԴ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 
ՀԱՅ ԳՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
1918-1920 ԹՈ ՒԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ 
ՆԱ ՄԱ ԿԱԳ ՐՈՒ ԹԵ ԱՆ ՄԷՋ
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Ք ՆԱ ՐԻԿ 
ԱԲ ՐԱ ՀԱ ՄԵ ԱՆ

ԾնածէԳիւմ
րի։2006ին
աւարտածէԽ.
Աբովեանիան-
ւանՀայկական
պետականման-
կավարժական
համալսարանի
բանասիրական
բաժանմունքը:
2006էնկ’աշխա-
տիհամալսա-
րանի«Սփիւռք»
գիտաուսում-նա-
կանկեդրոնին
մէջ՝իբրեւ
մեթոտիստ:
2014էննոյնհա-
մալսարանիհայ
նորեւնորագոյն
գրականու-
թեանեւանոր
դասաւանդման
մեթոտիքայի
ամպիոնիօգնա-
կանէ:
2008-2012եւ
2017թուական-
ներունարեւ-
մըտահայլեզու

Առաջին Հանրապետու-
թեան շրջանը մեր ժո-
ղովրդի համար բարդ

ու հակասական, բայց եւ միա-
ժամանակ՝նուիրականձեռքբերում-

ներից մէկն էր նշանաւորում:
Վերջապէս, վեցդարեայ պետակա-
նազուրկ մեր հաւաքականութիւնը
իրփոքրիկհողակտորիվրայվերա-
կանգնում էր իր մարդկային ուազ-
գայինիրաւունքները,միաժամանակ
փորձումտէրըլինելիրանժամանցե-
լի դատին, պետականաշինութեան
դժուարին աշխատանքի կողքին
արդարութեան համար բախելով
նաեւ այլոց դռները:  Արեւմտահայ
հատուածի համար նոյնպէս այս
շրջանը հեշտ չէր: Չնայածայդտա-
րիները համընկան Զինադադարի
հետ, բայց որբահաւաքի ողնաշարը
շտկելու ճիգերով յատկանշուեցին:
Այս շրջանում էր, որ հայոց նորա-
կազմ պետութիւնը Ազգային պատ-

ւիրակութեան հետ փորձում էր Եւ-
րոպայում«գլուխբերել»Հայկական
հարցի խնդիրը, իսկ արեւմտահայ
գրողներն ու մտաւորականները,
որոնք հանգրուանել էին Եւրոպա-
յում եւ մաս էին կազմում Պօղոս
Նուպար փաշայի ղեկավարած Ազ-
գայինպատուիրակութեան, ինչպէս՝
ԱրշակՉօպանեանը,ՎահանԹէքէ-
եանը եւ ուրիշներ, որոնք Առաջին
Հանրապետութեան հետ ոչանպայ-
մանօրէն  միագիծ յարաբերութիւն-
ների մթնոլորտում էին, փորձում
էին միասնական ուժերով պաշտ-
պան կանգնել հայութեան դատին:
 Յօդուածը նուիրուած է Առաջին
Հանրապետութեան կրթական եւ
մշակութային կեանքը երեւան հա-
նող հարցադրումներին՝ դիտուած
հայ գրողների նամակագրութիւննե-
րից, որտեղ ժանրային առանձնա-
յատկութիւններով եւ նամակների
յաճախ խիստ ներանձական բնոյ-
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եւսփիւռքահայ
գրականութիւն
դասաւանդած
էհայրենիեւ
սփիւռքահայ
ուսուցիչներու
վերապատրաս
տութեան
դասընթացքնե-
րուն:
2013ինստա-
ցածէբանա-
սիրական
գիտութիւննե-
րութեկնածուի
գիտականաս-
տիճան:
Միջազգայինեւ
հանրապետա-
կանհանդէսնե-
րունմէջտպագ-
րածէշարք
մըգիտական
յօդուածներ,
մասնակցածգի-
տական,կրթա-
կանեւգրական
համաժողով

ներու,խմբագ-
րածուհրատա-
րակութեան
պատրաստած
էՍփիւռքի
գրականութան
վերաբերող
տասնեակ
գիրքեր:
Հեղինակնէ
ԶարեհԽրա-
խունինեւ
արեւելահայ
բանաստեղ-
ծութիւնըգիր-
քին(Երեւան,
2013):

1ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10/Նամակներ,Եր.,1999,էջ
344-347:
2ՇանթԼ.,Երկերիժողովածու-ինըհատորով,հ.9/Նամակներեւբացիկներ,Եր.,2017,էջ278:
3ՊատկանեանՌ.,Երկեր,Եր., «Սովետականգրող», 1980, էջ 84 (տե՛ս «Հայպատանիներգում է»
բանաստեղծութիւնը):

հէնց այդ պետականութեան դիր-
քերում կանգնած Լեւոն Շանթը,
երբ կուսակցական-պետական գոր-
ծիչ Արտաւազդ Հանըմեանին Լո-
զանից ուղղուած 1918ի յունիս 30
թուագրուած նամակում գրում էր.
«Վերջապէսծնաւմերբանաստեղծ-
ներուայնչափերգած«ՄանուկնՀա-
յաստանը».ծնաւարեանծովերիմէջ,
բայց մարդկային ճակատագիրն է
այս.ինչպէսամէնմարդ,այնպէսալ
ամէնժողովուրդիրանհատականու-
թիւնըկըստանայծննդեանցաւերով
եւարեանմիջոցով:Եսկըհաւատամ
մերնորածինիմեծապագային2»:
 ՌոմանթիկԼ.Շանթնայստեղաչ-
քըքթթումէրդեռ19րդդարիառա-
ջին կէսինայդ երազանքովապրող,
հայրենասիրական շնչով առանձնա-
ցած մեր միւս ռոմանթիկ  բանաս-
տեղծին՝ՌափայէլՊատկանեանին.

 Կեցցէ՛շատօրերմանուկ– 
Հայաստան
 Նա՝որդեռմ իայնմ երսրտիխոր-
քում
 Ունիիւրհիմքը,ո՛չտուն,ո՛չկայան
 ՉունիտակաւինբունՀայաստա-
նում3:

 Նոյնքան բանաստեղծական է
Յովհաննէս Թումանեանի բնու-
թագրումը: Ի պատասխան իր
ծննդեան 50ամեակի առթիւ կառա-

թով, երեւոյթների գնահատութիւն-
ներնումտահոգութիւններըերեւան
են գալիս առաւել անմիջական ու
պարզ։Ուշագրաւէայնփաստը,որ
չնայածքաղաքականդժուարինժա-
մանակներին՝ հէնց այս շրջանում է
առաւել արտայայտուած եղել մշա-
կոյթի եւ պետականութեան միաս-
նական ճանաչողութեան գերխնդի-
րը,թէկուզեթէ յիշատակելու լինենք
Լեւոն Շանթի եւ Նիկոլ Աղբալեանի
բացառիկդերակատարութիւնները:
 ԻմկարծիքովԱռաջինՀանրապե-
տութիւնը իր դիմագծով նաեւ մշա-
կութայինէր,ինչ-որտեղմերմտաւո-
րականութեան 20րդ դարասկզբից
հրապարակ նետած Մշակութային
կամ Հոգեւոր Հայաստան հասկա-
ցութիւնների իւրօրինակ կերպաւո-
րումով: Պատահական չէ, որ Յով-
հաննէս Թումանեանը, ելնելով այդ
շրջանում մտաւորականութեան ոչ
այնքան մխիթարական դրութիւնից,
հէնցայս էր յիշեցնում Հայաստանի
Հանրապետութեան Կրթութեան եւ
արուեստինախարարՆիկոլԱղբալ-
եանին. «...Խնդրում եմ արտակարգ
կերպովօգնութեանհասնէքմեր էդ
թանկագին ուժերին (նկատի ունի
«գրականմարդկանց» -Ք.Ա.),որոնք
կազմումենհոգեւորՀայաստանը1»:
 Այդպէս պետականութեան ծնըն-
դաբանութիւնը բանաստեղծական
երազի իրագործում էր համարում
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4ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10,էջ659-660:
5Նոյնը,Երկերի լիակատար ժողովածու -տասը հատորով, հ. 1 / բանաստեղծութիւններ,Եր., ԳԱ
հրատ.,1988,էջ270:

 Նմանօրինակ զգացումները Յով-
հաննէս Թումանեանի աշխարհում
պարբերաբար ծաւալւում են ժո-
ղովրդի համար բախտորոշ ժամա-
նակներում եւ ուղղակի դարձնում
բանաստեղծութեան ու նամակագ-
րութեան միջ-թեքսթային կապերը:
Լաւագոյն օրինակը մեզ տալիս են
նշուած նամակի ու 1915ին գրուած
«Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծու-
թեան զուգադրումները, երբ վերջի-
նիսմէջյայտարարումէր.
 
 Ուպիտիգայհանուրկեանքի
արշալոյսըվառհագած,
 Հազա՜ր-հազարլուսապայծառհո-
գիներովճառագած,
 Ուերկնահասքոբարձունքին,
Արարատիսուրբլանջին,
 Կենսաժպիտիրշողերըպիտի
ժպտանառաջին,
 Ուպոէտներ,որչենպղծելիրենց
շուրթերնանէծքով,
 Պիտիգովենքոնորկեանքընոր
երգերով,նորխօսքով5:

 Եթէ եղեռնի ահասարսուռ օրե-
րին բանաստեղծը աշխատում էր
արուեստագէտներին զերծ պահել
շուրթերն «անէծքով պղծելու» գայ-
թակղութիւնից, ապա այժմ՝ ազատ
հայրենիքի առկայութեան պայման-
ներում, արդէն իր անունից լիիրաւ
կարողէաղօթքմրմնջալ:
 Ի դէպ, գրողական հրաշալի երկ-

վարութեան անունից ուղարկուած
հեռագրի Ալեքսանդր Խատիսեա-
նինգրուածնամակըմիկողմիցցոյց
է տալիս Յովհաննէս Թումանեան
արուեստագէտիարժէքիընկալումը
պետական շրջանակներում, միւս
կողմից բացայայտում բանաստեղ-
ծի ու հայրենիքի յարաբերութիւնը.
«Հայրենի երկրի անդրանիկ կառա-
վարութեանանդրանիկգրականող-
ջոյնն ու բարեմաղթութիւնները յու-
զեցինինձմինչեւարտասուք:
 «Էս բոլոր զգացումները ես բա-
ցատրումեմոչթէիմգրականգոր-
ծերի արժէքով, այլ ազգային ոգու
անպարտելի հզօրութեամբ մեր ժո-
ղովրդի...
 «Էս անգամ էլ, առասպելական
ֆենիքսինման, [Հայաստանը]պիտի
յառնի իր օճախների մոխիրներից
նոր կեանքով ու աւելի տաղանդա-
ւորբանաստեղծներիզուարթերգե-
րով: Եւ եթէ բանաստեղծի աղօթք
էք ուզում դուք ինձանից, ապա ես
միայնմիաղօթքունեմնրահամար,
որ նա, հայ ժողովուրդը, կենդանի
մնայ ֆիզիքապէս, մնացածը ձեռք
կը բերի ինքը. ինքը, որ կանգնած է
աշխարհներիմէջտեղը,Հայաստանի
երկնահաս բարձրաւանդակին, երկ-
նիցէնքանմօտիկ,իրխոհունճակա-
տըդէմտուածաշխարհիբոլորփո-
թորիկներին՝պայծառնայումէդէպի
իրմեծուլուսաւորապագան4»:
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6ԱհարոնեանԱւ.,Երկերիժողովածու,հ.եօթներորդ,Վենետիկ-Ս.Ղազար,1948,366:
7ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10էջ344-345:
8ԶապէլԵսայեանը՝աշխարհիհինգամենաանվախկանանցիցմէկը,Կիլիկիայումտագնապալիօրե-
րին,զբաղուածէրորբահաւաքմանեւնրանցհամարաւելիապահովվայրերումհանգրուաններորո-
նելումաշողաշխատանքով՝ձգտելովփրկելհայժողովրդիայդփոքրիկ«մնացորդաց»ը:Այդմասին

ղովրդինբռնակալներիցազատելուց
յետոյպիտիազատելնրամիտքնու
հոգին եւ հաղորդակից անել լուսա-
ւորմարդկութեանուտիեզերքիմեծ
կեանքին:Մերդարաւորմաքառում-

ներով մենք դրան ենք ձգտել ամ-
բողջցեղով...:Հայգրողներիկեանքն
ու բախտըանխզելիօրէն կապուած
ենհայոցհամալսարանիկեանքիու
բախտիհետ7»:
 Եթէ վիճակագրօրէն նայելու լի-
նենքՅովհ.Թումանեանի եւառհա-
սարակ հայ գրողների այդ շրջանի
նամակներիհասցէատէրերին,ապա
դրանք հիմնականում ուղղուած են
Առաջին Հանրապետութեան կա-
ռավարութեանը առաջին այրերին՝
Ալեքսանդր Խատիսեանին, Նիկոլ
Աղբալեանին,ՀամօՕհանջանեանին
եւ ուրիշներին:Այդ բոլոր նամակնե-
րում,այդթւումեւսեփականընտա-
նիքներին ուղղուած, կարմիր թելի
պէսանցնողըհէնցժողովրդիուպե-
տութեան,արուեստագէտիուերկրի
յարաբերութեան հարցադրումներն
են:
 Այս պայմաններում եթէ փոր-
ձենք խօսել զուտ գեղարուեստա-
կան արտադրանքի մասին, ապա
կարող ենք նկատել, որ առանձնա-
պէս շատ չեն նուաճումները. պէտք
է  արձանագրել, որ այս շրջանում
լոյս է տեսել, եթէ կարելի է այդպէս
կոչել, «ծրագրային» գրականութիւն,

խօսութիւնէպարզում«Հայրենիքիս
հետ»բանաստեղծութեանհետայդ
շրջանում Աւետիս Ահարոնեանի
«Հայրենիքիս համար» յուշագրու-
թիւն-ակնարկի (Պոսթոն, 1920)՝ նա-
մակյիշեցնող«Հայրենիքդիմ,ներիր
ինձ»հատուածը,որտեղխոշորագոյն
պետական գործիչը աչք է քթթում
ամենայն հայոց բանաստեղծի տո-
ղերին ու սրտայոյզ արձագանգում.
«Հաւատա՛, Հայրենիք, վիրաւոր ու
արիւնաքամ, դու դարձեալ պիտի
ապրիս, վասնզի անապատների բո-
լոր ոռնացող խուժաններն իսկ ան-
զօր են սպաննել Լոյսը, որ մի բարի
Աստուած, մի գթոտ Աստուած մի
օր քո կարկառուն բազուկների մէջ
դրեց, ո՜վ դուՅոյսի Հայրենի՜ք, Լոյսի
Հայրենի՜ք...6»:
 Վերադառնալով Յովհ. Թուման-
եանին՝նշենք,որբուռնէնաեւնրա
արձագանգը Ալեքսանդրապոլի
Հայկական համալսարանի բացման
առթիւ իրեն յղուած հրաւէրին ի
պատասխան, որն ամփոփում է
ժողովրդիուպետականութեան,կըր-
թութեան դերի մասին նրա ամբող-
ջական պատկերացումը. «Թէ՛ Հայ
գրողների ընկերութիւնը, եւ թէ՛ ես
անձամբ ստացանք էնամենաթանկ
հրաւէրը, որ կարող էինք երազել:
...Սրտագին շնորհաւորում եմ հայ-
կականառաջինհամալսարանիբա-
ցումըազատՀայաստանում:Մերժո-
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կարդումենքնրա՝1920թ.փետրուարի24ինԱլեքսադրիայիցԱզգայինՊատուիրակութեանղեկա-
վարՊօղոսՆուպարինուղղուածնամակում.«Վաղըկըմեկնիմ«Սֆինքս»շոգենաւովդէպիԿիլիկ-
իա.ներկայպայմաններունմէջանշուշտանհնարէդպրոցներուգործովզբաղիլ, բայցմտածեցի,
որայսուամենայնիւպարտաւորեմչիյետաձգելճամբորդութիւնս...»(ԵսայեանԶ.,Նամակներ,Եր.,
ԵրեւանիՀամալսարանիհրատ.,1977,էջ154):Ուշագրաւէայն,որայսպայմաններումնաիւրօրի-
նակ«որբութեան»էրդատապարտելսեփականզաւակներին,որոնցհամարփորձումէրնաեւտի-
պարմօրօրինակծառայել.ահաՍոֆիեւՀրանդԵսայեաններինՄերսինից1920իմարտի27իցնրա
ուղղածնամակը.«Եթէայսվտանգաւորօրերինեսհեռանայի,մարդիկպիտիկարծէին,թէինչ-որ
պատրուակովփախուստեմտուել:Դուք,անշուշտ,պիտիչուզենայիք,որնմանկասկածիթէկուզ
նշոյլնունենայինիմնկատմամբ»(Նոյնտեղում,էջ157):
Այս հոգեբանական վիճակը, ընդհանրական անկումային տրամադրութիւնը բնութագրում է այդ
շրջանիգրեթէբոլորմտաւորականներին՝հայրենիքումկամնրասահմաններիցշատուշատհեռու,
ինչպէսօրինակԱւետիքԻսահակեանիպարագայում:Անգամանձնական,ընտանեկաննամակագ-
րութեանմէջառաջինհորիզոնականումազգայինընդհանուրմտահոգութիւններնեն.այնպիսիմի
ցաւալիիրողութիւն,ինչպէսԹումանեանիորդուկորուստնէր,դարձեալնոյնայդօրերիննրանետ
չիպահումազգայինտանջալիմտահոգութիւններից,ինչիմասինկարդումենք1918իդեկտեմբերին
Անդրանիկինյղուածնամակում(ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,
հ.10,էջ298-299):
9ՕտեանԵ.,Նամակներ,Եր.,ԳԱԹհրատ.,1999,էջ244-245:

ներիմասինեւաւելիշատտեղեկա-
տըւական բնոյթ ունէին: Զտարիւն
գեղարուեստական գրականութիւն
այդ շրջանում գրեթէ չի տպագրը-
ւել՝ բացառութեամբ Աւետիք Իսա-
հակեանի  Հայրենի աղբիւրից բա-
նաստեղծութիւնների  ժողովածուից
(Պոսթոն,1920),ԵղիշէՉարենցի«Սօ-
մա» (Թիֆլիս,1918)եւ «Ամբոխները
խելագարուած» պոէմից (Թիֆլիս,
1919)եւմիքանիայլգործերի:
 Ի դէպ, այդ ժամանակ Պոլսում
հանգրուանած Երուանդ Օտեանը
իրհերթին«Ժամանակ»իեւ«Վերջին
լուր»ի համար միայն քաղաքական
լուրեր հասցնող թղթակիցների կա-
րիքնունէր,ինչիշուրջակնկալումէր
Արշակ Չօպանեանի, Աւետիս Ահա-
րոնեանի,ՎահանԹէքէեանիօգնու-
թիւնը.այդենվկայումԱ.Չօպանեա-
նիննրայղածնամակները9:
 Եւայսպայմաններում, ի հարկէ,
գրողների համար դժուար էր գրա-
կանաշխատանքովզբաղուելը:Աւե-
տիք Իսահակեանը, օրինակ, Համօ
Օհանջանեանին1919իմայիսի30ին

ինչպէս օրինակ Զապէլ Եսայեանի8
թարգմանութիւնները (La situation 
des arméniens de Turquie exposeée 
par des documents / Հանրի Բարբի
հետ), Արամ Անտոնեանի Այն սեւ
օրերունգիրքը (Պոսթոն,1919),հայ-
կականջարդերիմասինմէկայլգոր-
ծի ֆրանսերէն թարգմանութիւնը
(Documents officiels concernant les 
massacres arméniens; repridaction 
photographique d’un grand nombre
de documents, Paris, 1920), Սմբատ
Բիւրատի Արիւնի ձորը Կիլիկեան
կեանքից վերցուած վիպակը (Պոս-
թոն, 1919), Միքայէլ Շամտանճ-
եանի Հայ մտքին հարկը եղեռնին
(աքսորականիմտածումներեւզգա-
ցողութիւններ) գիրքը (Պոլիս, 1919),
պոլսահայ մամուլում Երուանդ
Օտեանի՝ մինչեւ Տէր Զօր կատա-
րած ահասարսուռ ճամբորդութիւն-
ների մասին Թիւ 17 Խաֆիէն վէ-
պը, որառանձինգրքով լոյստեսաւ
միայն 1937ին, Պէյրութում: Դրանք
հիմնականումպատմումէինԹուրք-
իայումժողովրդիկրածտառապանք-
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10ԱւետիքԻսահակեանինամակները,Եր.,ԵՊՀհրատ.,2015,էջ78:
11Նոյնտեղում,էջ86(տե՛սՍիմոնՅակոբեանինուղղուածնամակը):
12Նոյնտեղում,էջ81: 
13Նոյնտեղում,էջ82:
14ՉօպանեանԱ.,Նամականի,Եր.,«Սովետականգրող»,1980,էջ135:
15ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10,էջ343:

եռանդուաշխոյժ.ձեռքսոչմիբանի
տաք չէ, նոյնիսկ իմսիրածնիւթերի
(գրական)վրայ13»:
 Այս առումով հետաքրքրական է
Արշակ Չօպանեան-Աւետիք Իսա-
հակեան երկխօսութիւնը, որտեղ
երեւան են գալիս Չօպանեանի՝
Բրեստ Լիտովսկի պայմանագրի
հետ կապուած յուսահատական
տրամադրութիւնները եւ միաժա-
մանակգրողներիեւարուեստագէտ-
ների պատասխանատուութիւնը
երեւան բերող տրամադրութիւննե-
րը.«Կ’ըմբռնեմ,որայդտրամադրու-
թեանցմէջՁեզանկարողզգաքբան
մը գրելու. երբ կարենաք, անշուշտ
չէք մոռնար «Վերածնունդ»ը: Մի՛
վհատիք,սակայն:Մերազգըեւմեր
cultur-ը չեն կորչիր: Անոնք նոյնիսկ
հակառակ բոլոր աղէտներուն՝ մեծ
ապագայ կրնան ունենալ եթէ մենք՝
արտասահմանիհայերս,կորովովեւ
թաքթովգործենք14»:
 Նոյն անբաւարարութիւնն էր
ապրում նաեւ ամենայն հայոց բա-
նաստեղծը՝ Դաւիթ Անանունին
1919ի յունուարինգրածնամակում,
երբգրականգործովզբաղուելըան-
հնարինէրթւում,ինչիմասինծիծա-
ղախառն, բայց խորքի մէջ ցաւով
յայտնում էր. «Ուր մնաց հալա դեռ
ճամբիցն էլ դուրս գաս ու դէս-դէն
ջիրիդխաղաս15»: Տրամադրութիւնը

յղածնամակումգրումէր.«Վէպսեմ
գրում օր ու գիշեր (խօսքը «Ուստա
Կարօ»ի մասին է – Ք.Ա.), որպատ-
րաստ լինիմինչեւտունգնալս10»:Ի
հարկէ,վէպըկիսատմընաց,հեղինա-
կիիսկնկատառումով,«վերջերսընդ-
հատեցի,եւգրումեմհիմաՍասուն-
ցի Դաւթի որդու՝ Մհերի պոէման,
իմվարիանտիՄհերը,որըպոլշեւիկ
է11», իսկ բանաստեղծի տունդարձը
տեղի ունեցաւ շատաւելի ուշ: Մէկ
այլ Բառնաբաս Պիլեզիքճեանին
1919ի յունիսի7ինուղղուածնամա-
կում,շարունակելովվերադարձիյոյ-
սըփայփայել,ուրախութեամբյայտ-
նում էր, որ Փարիզի փողոցներից
մէկըկոչուելէՀայաստանիանունով,
եւաւելացնում.«ՏայԱստուած,շու-
տով արժանանանք իրար ազատ
հայրենիքումտեսնելուեւհիւրլինել
Ձերվանքում՝ՇիրակիկամՏարօնի
նուիրական տաճարներից մէկում,
ուրմեծԱբբահօր՝Մխիթարիգործը
շարունակենքմերտանը12»:
 Սակայնայնուամենայնիւգրակա-
նութեամբ զբաղուել չի հասցնում,
ինչպէս վկայում է Սիմոն Յակոբ-
եանինԺընեւից գրուած նամակում.
«Միերկուօրէ՝վերադարձելեմԳեր-
մանիայից:Շատտպաւորութիւններ
ունեմասելու,բայցհաւասչկայգրե-
լու: Հայոց հարցի լուծմանայս սըր-
տամաշ ձգձգտումը մաշում է ամէն
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16Նոյնտեղում,էջ350:
17ԹէքէեանՎ.,Նամականի.կազմեց,խմբագրեցեւծանօթագրեցԱւետիսԳ.Սանճեան,ԼոսԱնճելոս,
հրատ.Թէքէեանմշակութայինմիութեան,1983,էջ200:
18ԱւետիքԻսահակեանինամակները,էջ94:

մը մերայս քանի մըտարուան մէջ
կրած յուզումներուն, ժամանակագ-
րականարժէքմըունենայթերեւս17»:
Խօսքը 1919ին Փարիզում լոյս տե-
սած «Կէսգիշերէն մինչեւ Արշալոյս»
խորհրդանշական ժողովածուի մա-
սինէ:
 Ափսոս, որ այդ Արշալոյսը տե-
ւական չեղաւ, եւ այդ նոյն արուես-
տագէտները արձանագրեցին նաեւ
ԱռաջինՀանրապետութեանանկու-
մը, ինչպէս Աւետիք Իսահակեանը.
«Ուղղակի, անհայրենիք դարձանք,
եւ Հայաստանն աւելի երեւակայա-
կանդարձաւ,քաներբեւէ18»,ինչպէս
ԼեւոնՇանթը,որայդցաւալիանկու-
մըկերպաւորեցմիփոքրաւելիուշ՝
արդէն բուն գրականութեան մէջ՝
«Ինկած բերդի իշխանուհին» թատ-
րերգութեամբ(1921):
 Բայց անկախ այդ անկումից,
միանշանակ է, որ Առաջին Հանրա-
պետութիւնը նոր դարագլուխ էր
հայոց պետականութեան պատմու-
թեան մէջ, որը հրացոլքի էր նման,
եւորիտեսլականըմեզբոլորիսպի-
տի բերէր կանգնեցնէր այսօրուան
Հանրապետութեան դարպասների
առջեւ, ինչը թոյլ է տալիս ասելու,
որ մենք բոլորսԱռաջին Հանրապե-
տութեան շարունակականութիւնն
ենք:

շարունակւում է նաեւ Հանրապե-
տութեանառաջինտարեդարձիօրե-
րին,երբիբրեւգրողճիշդէ,զգումէր
իրարածիանբաւաւարութիւնը.«Ոչ
միայնժամանակսէանցկենում,այ-
լեւ հէնց ինքս էլ եմ անց կեցնում»,
բայց միաժամանակ մխիթարական,
«արդարացուցիչ» հանգամանքներ
է բերում. «Բայց ինձ ուժեղ կերպով
էսպէսէդրդումուտրամադրումմեր
նորկեանքը,նորՀայաստանը:Ամէն
մարդայժմպէտքէիրտեղըամուր
կանգնի եւ աւելի եռանդով անի իր
անելիք գործը: Եւ մենք շատ բան
պէտքէանենքուկարողենքանել:
Ես զարմանալի  մեծ հաւատ ունեմ
ումեծկարծիքմերցեղիհոգեւորու
բարոյականկարողութեանվրայ16»:
 Ստեղծագործական առանձնակի
լիցքեր չիգտնում1918իհոկտեմբե-
րին Հայոց ազգային պատուիրա-
կութեան մէջ «յոյժ պատուաբեր»
պաշտօնզբաղեցնող՝եգիպտահայոց
ներկայացուցիչ ընտրուած Վահան
Թէքէեանը, երբ Արշակ Չօպանեա-
նինԵրուսաղէմից1918թ.յուլիս20ին
ուղղուածնամակում«արդարանում
է»,թէ՝«Կ’ուզէիոտանաւորմընալես
ղրկել«Վերածնունդ»ինհամար,բայց
թուղթերսաչքէանցուցիեւբանմը
չգտայ, որ այսօրուան յարմարէր
(այ սօ րո ւան-ը հեղինակի ընդգծում

ն է – Ք.Ա.): Պէտք է թողուլ ատոնք
հատորիկի մը, որ իբրեւ վկայարան
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խնամուած նկարներով, կազմուած
գրեթէ ամբողջութեամբ պուրճ հա-
մուտցիներու դիմանկարներէ, ամէն
մէկը իր աշխատանքի կամ ասպա-
րէզի վայրին մէջ լուսանկարուած
ու կարճ ծանօթութիւններով։  Լու-
սանկարները մասնագիտական մա-
կարդակով լարուած ու նկարուած
արտադրութիւններ են։  Պուրճ Հա-
մուտըհոնկ՚արտացոլայիրբնակիչ-
ներուխնամուածլուսանկարներուն
ընդմէջէն, կարծես անոնք ըլ լային
ցուցափեղկի մէջ դրուած բնորդ-
ներ, Պուրճ Համուտը ներկայացնող
որպէս չնաշխարհիկ այցելութեան
վայր։
 Մածունեանինը ամբողջովին այլ
բան է։ Լուսանկարները առնուած
ենանմիջականկերպովուտեղւոյն
վրայ։ Կան փողոցներ ու թաղեր։
Կան բնակիչներ։ Իշխողը սակայն

Անցնող քանի մը տարինե-
րուն լուսանկարչական
երկու հատոր լոյստեսան

Պուրճ Համուտիուպուրճհամուտ-
ցիներու մասին։  Առաջինը՝ վերը
նշուածԱրաՄածունեանի հատորն
է (անգլերէն ու գունաւոր)։  Միւսը
Արիան Աթէշեան-Տըլաքամբանյի՝
Ariane Delacampagne: Portraits of
Survival – The Armenians of Bourj
Hammoud, Somogy Editions, Paris
2014հատորնէ(անգլերէն–ֆրանսե-
րէն,սեւ-ճերմակ)։Նոյննիւթովերկու
գիրք.մէկըմիւսէնայսքանտարբեր
հաւանաբարչենկրնարըլ լալ։
 Աթէշեանինը կը յաջորդէ Պուրճ
Համուտ կեցութեան շրջանի մը ու
ամփոփումն է զանազան քաղաք-
ներու մէջ անոր տուած Պուրճ Հա-
մուտի լուսանկարներու ցուցահան-
դէսներուն։  Գեղեցիկ հատոր մը,
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նո ւի րո ւած լու սան կար նե րու 
գիր քին ա ռի թով

BIRDS NEST – A Photographic Essay of 
Bourj Hammoud by Ara Madzounian, USA, 2016
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րութիւն մը, ինչպէս հեղինակը ինք
կը նշէ կողքին, համեմուած կարճ
գրութիւններով Արա Արծրունիէն,
Արմենակ Եղիայեանէն, Աթոմ Էկոյ-
եանէն,ՅակոբՓափազեանէն,Հրայր
Էօլմէսէքեանէն, Նանսի Գրիգորեա-
նէն, Ռազմիկ Շիրինեանէն, Սիմոն
Աբգարեանէն,ԹալինՈսկերիչեանէն
ուՎահէՊէրպէրեանէն։
 ԱյսառիթովմերաշխատակիցՀը-
րայրԱնմահունինՄածունեանիհետ
կատարեցհետեւեալհարցազրոյցը։

կարծես Մածունեանի ներքին աչքն
է ու յիշողութիւնը։ Այս նկարնե-
րը պատմութիւն մը կը պատմեն,
ծնունդի, մեկնումի, յուսախաբու-
թեան, բայց մանաւանդ տեղէ մը
գալու պատմութիւնը։ Ժամանա-
կը կարծես սառած է անոնց մէջ։
Դէմքերկընայինմեզիժամանակէն
դուրս տեղէ մը կարծես։ Երազնե-
րուույուսախաբութիւններուվայրն
է այդ տեղը։ Շատ անձնական ալ-
պոմմը, լուսանկարչականփորձագ-
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սինեման,որովհետեւպատկերընա-
խահայրն է սինեմային։ Այնպէս որ
պատկերը մնայուն կերպով եղած է
ներշնչումիաղբիւր,բառէնաւելի։

ՀԱ. Նկարներուն կը նայէիր որպէս
պատմակա՞նթէպարզընտանեկան։

ԱՄ. Ընտանեկան, առանց ընդհա-
նուր գիտակցութեան անպայման,
պարզապէս վերյիշելու համար, թէ
ովքե՞ր անցած են մեր ընտանեկան
պատմութենէն, եւ ովքեր մնացած
են.հայրսերբկընայէրնկարներուն,
մէյմընալկ՚ըսէր՝«այսնկարըպատ-
ռեցէք, թափեցէք այլեւս»։ «Ինչո՞ւ»,
կը հարցնէինք։ «Մեռած է», կըպա-
տասխանէր։ Խենթանալիք բան էր,
որովհետեւմարդըերբողջէ՝արդէն
կայ։ Նկարը արժէք կրնար ունենալ
գուցէ մահանալէն ետք, բայց հօրս
մօտեցումըամբողջովինհակառակն
էր։Բոլորսկըջղայնանայինք,«պա՛պ,
ի՞նչկըխօսիս,նկարիննպատակըյի-
շատակունենալնէ»,կ’ըսէինք։Այն-
պէսորմասնաւորլուսանկարչական
գիտակցութիւնմըչկար։Յաճախկը
մտածեմ որ պահելու, արխիւ ունե-
նալումղումսհոնկէկուգայեւան-
շուշտեղբօրմէս։

Հ. Լուսանկարչութեան կողքին
ունեցած ես նաեւ թատերական
գործունէութիւն։ Վաթսունական-
ներու ուսանողական շարժումները,
հակամշակոյթի հոլովոյթները, Վի-
էթնամի պատերազմին դէմ համաշ-
խարհային ցոյցերն ու Լիբանան
հասնող հիփփիականխումբերը, կը

Հ ՐԱՅՐ ԱՆ ՄԱ ՀՈՒ ՆԻ.ԳիրքդՊուրճ
Համուտի մասին է։ Լուսանկար-
չական համայնապատկեր մը կու
տաս մեզի քու Պուրճ Համուտէդ,
հոնուրմեծցածես։Պիտիուզէիոր
խօսէիր քիչ մըանոր մասին, ձեռքդ
լուսանկարչական գործիքանցնելէն
առաջ եւ վերջ, որովհետեւ ինչպէս
կ՚անդրադառնաս նախաբանիդ մէջ,
ասիկա կ՚առնչուի նաեւ թատերա-
կանաշխատանքիդ։Ինչպէ՞սկըտես-
նէիրՊուրճՀամուտըայդատեն,իր
ընկերայինվիճակովեւքուտեղդո՞ւր
էրանորմէջ։

Ա ՐԱ ՄԱ ԾՈՒ ՆԵ ԱՆ. Մանկութեան
եւ պատանեկութեան տարիներս
շատորոշիչդերունեցածենհետա-
պընդած աշխատանքիս մէջ։ Պատ-
կեր ըսուածը միշտ ներկայ էրտան
մէջ շնորհիւ լուսանկարիչ եղբօրս։
Տունըհազարներովլուսանկարկար
նետուածքիչմըամէնկողմ։Տարին
երկուանգամ՝ձմռանուամռան,այդ
հազարներով նկար պարունակող
հսկայականսնտուկըմէջտեղկ՚ել լէր
ու կրկին կը յայտնաբերէինք հոն
դիզուածդէմքերը։Ամէնտարիդուն
ալկըմեծնասեւնկարներըուրիշհո-
լովոյթ կ’առնեն, ուրիշպատմութիւն
կը ստանան, քու պատմութեանդ
վրայ բան մը եւս կ՚աւելցնեն, նոր
գիւտմը,ամրապնդուողյիշողութիւն
մը,եւայլն։Ասիկաշատմեծդերունե-
ցածէինծիհամարեւձեւովմըամէն
ինչ սկսած եմտեսնել որպէսպատ-
կեր։ Նոյնիսկ ծննդավայրս՝ Պուրճ
Համուտը, միշտ պատկերի աչքով
դիտած եմ։ Ասոր կը միանայ նաեւ
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 Այնպէս որ, նոյնիսկ դպրոցական
օրերուս, բացի մարզական գործու-
նէութենէ,այլբաներումասչեմկազ-
մած, միութենական չեմեղած, միշտ
դիտող եղած եմ։ Այդ ալ իր պատ-
մութիւնը ունի, նորէն ծնողքիս հետ
կապուած, որովհետեւ օր մը երբ
մայրսարտօնեցորսկաուտութեան
երթամ,պահանջեցորժամը6։00ին
տունը ըլ լամ, ես ալ ժամը 8։00ին
տուն մտայ։  Քանի որ մեր համա-
ձայնութիւնը չյարգեցիր, ասկէ ետք
քեզիգայլիկութիւնչկայ՝ըսաւմայրս
եւվերջ։Այնպէսորհազիւերեքժամ
գայլիկեղածեմկեանքիսմէջեւ25
ղրուշ ալ ցենզ վճարած։ Այդ դիտող
ըլ լալսկ՚երեւիվերջիվերջոյ լուսա-
նըկարչականասպարէզիհասցուց։
 Ինչ կը վերաբերի նշած համաշ-
խարհային շարժումներուդ, անոնց
ազդեցութիւնը կը զգացուէր մա-
սամբ։  Առաւելաբար Ամերիկայէն
եկող երաժշտութիւնն էր՝ ռաք էնտ
ռոլը,որկըխանդավառէրմեզ։

Հ. Առաւելֆիլմերը, որոնց մէջԱմե-
րիկանեւսսկսաւանդրադառնալիր
ընկերայինանարդարութեան։

ԱՄ. Շատ ճիշդ։  Այնպէս որ բնա-
կան բան մըն էր որ նոր սերունդը
ուզէր տարբեր ըլ լալ զինք նախոր-
դող սերունդէն, ջարդէն փրկուա-
ծէն, որ  հազիւ ինքզինք կրցած էր
ոտքիպահել։Այնպէսորհոսանքէն
դուրս ել լելուփորձերը վտանգաւոր
կը նկատուէին, որովհետեւ ձուլուե-
լուհարցըմիշտներկայէրճերմակ
ջարդի ուրուականով։ Բնականա-

խորհի՞սորայսբոլորըազդեցութիւն
ունեցա՞ն թատրոնով զբաղողներուն
վրայ։ Կը հարցնեմ որովհետեւ առ-
հասարակ հայութիւն ըսուածը
հարցաքննողկեցուածքմըկայ ձեր
ըրածներունմէջկարծեսայդժամա-
նակուընէսկսեալ։

ԱՄ. Նախ ըսեմ որ բախտը չեմ
ունեցած երկրորդականը, Սոֆիա
Յակոբեան աշակերտ էի, աւարտե-
լու,որովհետեւնիւթականպատճառ-
ներովդուրսդրուածեմդպրոցէն։

Հ.Եւատիկաշատլուրջհարցէր։

ԱՄ. Լուրջ հարց էր այո, որովհե-
տեւ 15 տարեկան ես, խանդավառ
պրէօվէիկըպատրաստուիս,գիտա-
կիցալչեսործնողքդնիւթականի՛նչ
պայմաններու մէջ է, ի՛նչ դժուարու-
թիւններով քեզի դպրոց կը ղրկեն։
Պարզապէսպահարանըձեռքդքա-
նի մըամիսըանգամմըտեսչարան
կ՚երթաս բան մը կը յանձնես, այդ-
քան։Կ՚երեւիայդօրերունհօրսպայ-
մաններըփայլուն չէինեւ վճարման
ուշացում ունէր։ Շատ լաւ կը յիշեմ,
հինգշաբթի,կէսօրէետքժամը4։00ի
պռէօվէի սերտողութեան պահերէն
մէկն էր։ Տնօրէնը զիս կանչեց վար
եւըսաւ,որեթէերկուշաբթիդրամը
չբերես,դպրոցմիգար։Երկուօրես
ինծիպահեցի,մէկունբանչըսի,բայց
եղբայրսանդրադարձաւ,հարցուցեւ
բացատրեցի։Հարցուց՝դունկ՚ուզե՞ս
կորդպրոցերթալ։15տարեկանես,
ի՞նչ պիտի ըսես, ո՛չ ըսի։ Այդպէս ալ
եղաւուսկսայգործիերթալ։
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մը կար, մինչդեռ նորերը կ՚ուզէին
ցոյց տալ ատոր տակի հարցերը,
երեւոյթներու ետին պահուըտած
խնդիրները,որինքնիրհետանկեղծ
ըլ լալուհարցմըկըդնէր։

ԱՄ. Ծնողներուս պարագային, եր-
կուքնալվերապրողներէին։ Հայրս

բար այդ սերունդը դէմ կեցաւ մեր
սերունդիպահանջներուն։

Հ. Բարոյական հասկացողութեան
տարբերութիւններնալկային։Անոնց
մօտ պահպանողական, շատ լուրջ,
ընտանեկանարժէքներուվրայհիմ-
նըւած ընկերութեան մտապատկեր
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ձեւովկըփորձէինմեզպաշտպանել
դուրսի բոլոր հոսանքներէն, որոնք
բոլորը հայապահպանման դիտան-
կիւնէն վտանգաւոր կը նկատուէին։
Մայրսայդքանալպահպանողական
կին մը չէր, բայց երբ հարցը ատոր
գար,ընտրութեանխնդիրչկար,սեւ-
ճերմակէրիրենհամար։

Հ.Կ՚ուզեմխօսիսթատրոնիմասին,
ապաանցնինքսինեմայինեւՊուրճ

ընդհանրապէս ներամփոփ էր ու
լուռ ատոր մասին, իսկ մայրս շատ
աւելի արտայայտուող։  Իրեն հա-
մար ջարդէն վերապրիլը մեծ նշա-
նակութիւն ունէր եւ ատոր համար
ալ չափազանց նախանձախնդիր
էր մեր ապագային նկատմամբ։ Այ-
սինքն չէր երեւակայեր որ իր զա-
ւակները, նոյնիսկ իրմէ ետք թոռնե-
րը,կրնայինոչհայուհետընտանիք
կազմել։Այս էր մթնոլորտը եւամէն
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Հ. Այդ օրերու թատրոնին մէջ
կաղապարէն, ձեւէն ազատելու եւ
նիւթը այժմէականացնելու խնդիր-
ներ կային։  Կը յիշեմ ՍիմոնՄնակ-
եանի թատերախաղերը, օրինակ
«Արա եւ Արշակ»ը, առօրեայ հա-
գուստներով բեմ ել լելը, առանց
տարազի,վարագոյրիկամաւարտին
բոլորինբեմգալնստիլը։Այսամէնը
շատտպաւորածէինզիս։

ԱՄ. Մեզմէառաջալկայինշատհե-
տաքրքրական կերպարներ, մեզմէ
քիչմըաւելիերէց,օրինակ՝Զոհրապը,
Սիմոնը, Վարդգէս Նարկիզեանը,
որոնք «Արա եւ Արշակ»ը ներկայա-
ցուցին։Ինծիհամարալմեծցնցում
էր երբ հեծիկով բեմ ելան. Արշակը
Հայաստանէն Ասորեստան պիտի
երթար եւ հեծիկով եկաւ։ Ամբողջ
Լիբանանիմէջնմանբանչկար,ոչ
միայնլիբանանահայշրջանակիմէջ։
Այս ամէնը մեծ խանդավառութիւն
ստեղծածէր։

Հ. Զուգահեռ իրականութեան մէջ
կ՚ապրէինքբաղդատածշուրջիարա-
բական իրականութեան, իւրաքան-
չիւրհամայնքկարծեսիրիրականու-
թիւնըունէր։

ԱՄ. ՊուրճՀամուտըպարիսպէրձե-
ւով մը։ Կամուրջը կ՚անցնիս, ուրիշ
տեղես,անձեռնմխելի։

Հ. Պէտք է նաեւ յիշեցնել որ այդ
օրերուն Լիբանանի հայութեան
քաղաքականղեկավարութեանկեդ-
րոնըՊուրճՀամուտըչէր։Քաղաքին

Համուտիգիրքին։Լուսանկար,թատ-
րոնը, սինեմա – մէկէն միւսը ուղիղ
գի՞ծմընէրքեզիհամար։Զանազա-
նութիւններկայի՞ն։

ԱՄ. Գիտես, Սիմոն Մնակեանի
վերջերս պատահած մահը Մարսէյլ
շատ  բան ետբերաւ յիշողութեանս
մէջ։ Դեռ ցնցուած եմ։ Թատրոն
սկսած եմ Սիմոնին հրահրումով։
Հաւանաբար 9-10 տարեկան էի,
ինքալինձմէհինգտարիմեծ։Առա-
ջինթատրոնըմերթաղըգտնուողիր
մեծ հօրը բակին մէջ ըրինք։ Բո-
լորս մասնակցեցանք, ծածկոց, վեր-
մակ բերինք, որպէսզի վարագոյր
շինենք։  Հանդիսատեսներն ալ թա-
ղեցիներն էին, թոմարզացիները։
Դուրսէն մարդ չկար։ Ներկայա-
ցումը չեմ յիշեր, սակայն թատրոնի
հանդէպ հետաքրքրութիւնս հոնկէ
սկսաւ։ Զաւարեան անունով թա-
տերախումբ մը կար, որ ՆորԹրա-
տի ակումբին թատերախումբն էր,
բեմադրիչն ալ Գառնիկ Գազանճ-
եանն էր։  Երեխայի ձայնի կարիք
ունէին եւ ձայնս արձանագրեցին։
Աւելի ուշ մաս կազմեցի Զոհրապի
եւ Սիմոնի խումբերուն։ Տասնհինգ
տարեկան պատանիի մը համար
թատրոնը՝  ֆութպոլէն ետք, կամ
անորչափհետաքրքրականբանմըն
էր։

Հ. Դպրոցէն դուրս մնալէդ ետք
թատրոնըանորտեղըառաւ։

ԱՄ. Այո՛, ինքզինքս փաստելու ձեւ
մընէր։
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կուզէինկարել,իբրեւառաջինգործ,
անձնական պատմութիւն մը։ Ատի-
կաշատբնականթուեցաւինծի։

ՀԱ.ֆիլմընաեւայդօրուաներիտա-
սարդութեան ամբողջ մտահոգու-
թիւնըունի,կըկրէիրմէջ։

ԱՄ. Այո՛,խտացած է։ 22 վայրկեան
տեւողֆիլմ մըն է։ Հարցերըհոն կը
ներկայացուին, չեն վերլուծուիր։
Ամենէն յարմարը նկատեցի ներկա-
յացնել իմապրածսկամաւելիճիշդ
երեւակայածս, որովհետեւ այդ օրե-
րուն հոն չէիարդէն, 76ին ձգած ըլ-
լալովԼիբանանը,որմէետքվիճակը
ծանրացաւ։ Բայց եղբայրս այնքան
շատ նկար կը ղրկէր ինծի, մնայուն
կերպով, պատերազմին առնչուած,
որայդ բոլորը մտքիս մէջ էին կար-
ծեսականատեսիդրութեամբ։
 Տասնամեակներ ետք մ իայն՝
2008ին վերադարձայ քամերայով,
խորքին մէջ գրպանի գործի-
քով մը եւ ոչ մասնագիտական։
Գիտակցութիւնը չունէի վա-
ւերագրելու, ամենայն անկեղծու-
թեամբ կ’ըսեմ։ Պարզապէս հետս
էր եւ կ՚ուզէի հոս-հոն քանի մը
նկար առնել։ Այդքան։ Բայց կե-
ցութիւնս երկարեցաւ, որովհետեւ
եղբօրս հիւանդութիւնը բաւական
լուրջ էր եւ իմ վրաս ծանր ազդե-
ցութիւն ունեցաւ։ Եղբայրս էր որ
նկարչութեանհանդէպսէրըտուած
էրինծիեւընդհանրապէսարուեստի
հանդէպ հետաքրքրութիւնս իրմէ
կուգայ։Ուրեմնժամանակսլեցնելու
կամ գուցէ այդ հոգեբանական

հետբաղդատուածՊուրճՀամուտը
շատժողովրդականկընկատուէրեւ
վերէնդիտելուձգտումկար։Կեդրո-
նը քաղաքն էր եւ բարձրարուեստ,
բարձր մշակոյթ, գրողներ, եւ այլն,
որոնքառհասարակչէինուզերնայիլ
այսկողմ։

ԱՄ.Շատանգամչէրիսկխրախուս-
ւէր քաղաքի երիտասարդներուն
ՊուրճՀամուտերթալ։

Հ.Մինչեւորպատերազմըայդամէնը
փոխեց։Ըսածսայնէ,որներքինըն-
կերայինեւմշակութայինհարցերալ
կային,զուգահեռիրականութիւններ՝
հոս ալ։ Լիբանանի պատերազմի
սկիզբինկըմեկնիսԱմերիկաեւհոն
«Վարդագոյն փիղը» ֆիլմը կ՚ընես
լիբանանեանպատերազմին մասին։
Կրնա՞սանորմասիներկուբառըսել։

ԱՄ.Այդօրերուն,այսօրալտարբեր
չէ,ցուցադրուողֆիլմերունմեծմա-
սը օտար ֆիլմեր էին՝ ամերիկեան,
ֆրանսական, իտալական։ Ֆել լինիի
ֆիլմերը շատ մեծ տպաւորութիւն
ձգածէինմերվրան,որովհետեւշատ
նմանութիւն կըտեսնէինքՖել լինիի
եւմերշուրջիկերպարներունմիջեւ
ումիշտկ’ըսէինք,որպիտիգայօրը,
երբ Պուրճ Համուտն ալ քարտէսի
վրայ պիտի դնենք միջազգային չա-
փանիշով։ ԱյսինքնՊուրճ Համուտի
մասին ֆիլմ նկարելու փափաքը
սկիզբէն կար, ենթագիտակցութեան
մէջ էր։ Երբ «Վարդագոյն փիղը»
պատրաստեցի, պատերազմին հետ
անձնական փորձառութիւնս էր որ
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ԱՄ.Որոշչափովհաւանաբար։Ուզես
կամչուզեսպիտիբաղդատես,բայց
ատիկա առաջնահերթութիւն չէր։
Նոսթալժի չէր։ Գիտէի, որ անցեալը
պարզապէս մեր յիշողութեան մէջ է
եւիմաստչունէրզայնփնտռել։Հոն
չէրայլեւս։Ներկանէրորկընկարէի,
անցեալին հետ կապելով։ Այդ անց-
եալը մտքիս մէջտակաւին մեծ կա-
րողականութիւնունէրեւանորբա-
ցակայութիւնը կը խանգարէր զիս։

դժուար վիճակներէն դուրս ել լելու
համար սկսայ աջ-ձախ նկարել։ Կը
նկարէի առանց մտածելու, ինչ որ
շատ հարազատ կը թուէր ինծի, ոչ
թէ բան մը հետապնդելով։  Բնազ-
դիս կը հետեւէի, յիշողութենէս եւ
զգայարանքներէս եկող մղում --նե-
րուն։

 ՀԱ.Յիշողութեանդմէջմնացածնու
այդօրուանըբաղդատելո՞ւմղումով։
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ԱՄ. Քանի մը տարի առաւ։ Մօտ
1,500նկարառիեւ8ամիսչնայեցայ,
մէկդիդրիպատկերները։Վերջնէ,որ
համարձակութիւն ունեցայ կամաց-
կամացնկարներունվերադառնալու,
որովհետեւ կորուստի ցաւը կար,
եղբօրսմահը։Իրպատճառովվերա-
դարձածէիուայդնկարներըառած։
Ութամիս ետք ձեռքառի ու սկսայ
խաղալ անոնց հետ։ Սօսին էր, ինք
ալ լուսանկարիչ, որ ցոյց տուաւ
անոնց մէջի արժէքը ու մղեց զիս,

Սկսայ ներկան հարցաքննել պատ-
կերներու միջոցով։ Թերեւս կան
մարդիկ,որպիտիկարծենթէՊուրճ
Համուտը կը նուաստացնեմ այդ
նկարներով, սակայն բացարձակա-
պէսայդպէսչէ,ընդհակառակը։Մեծ
սէրկարմէջսուկայտակաւինՊուրճ
Համուտիհանդէպուայդսէրնէր,որ
կըմղէրզիսնկարելու։

 ՀԱ. Ե՞րբ սկսար նկարներու գիրքի
մասինմտածել։
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ԱՄ. Իբրեւ հաւաքածոյ։ Երբ գիրքը
խմբագրել սկսայ էջերուն ու նկար-
ներուն յաջորդականութեան մասին
մտածածչէի,այլբնականաբարսկը-
սայ շարել եւ վերջը անդրադարձայ
ըրածիս,որգիրքըինքնինիրպատ-
մութիւնը, հոլովոյթը ունի, կը սկսի
տեղէմըեւկըվերջանայտեղմը։

 ՀԱ. Սկիզբնուվերջըյստակենգիր-
քինմէջ։

որ մտածեմ բան մը ընելու մասին։
Տակաւին յստակ չէրթէ ինչ կրնայի
ընելանոնցմով։Բայցշարունակեցի
խաղալնկարներունհետ,եւկամաց-
կամաց գիրքը սկսաւ բիւրեղանալ
մտքիսմէջ։

ՀԱ.Գիրքըիբրեւշա՞րքթէհաւաքա-
ծոյ։Այսինքնգիրքիխմբագրութեան
ընթացքին նկարները իբրեւ յաջոր-
դականութի՞ւնկըտեսնէիրթէառան-
ձին-առանձիննկարներ։
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որ տեսայ «Ռոյալ»ն էր՝ Ապրոյեա-
նի գործարանին ճիշդ դիմացը։ Ան
ալ երրորդական կարգի սինեմա էր։
ՊուրճՀամուտիմէջառաջինկարգի
սինեմակընկատուէին«Սանթրալ»ը,
«Գերմանիկ»ը։Կըցաւիմորատոնք
չեմկրցածվաւերագրել։Այսօրչկան,
անուններնալչկանեւհաւանաբար
միակը որ մնացած է իբրեւ անուն՝
«Արաքս»նէ,սակայնիբրեւմինիմոլ
(փոքր հանրախանութ)։ Բացառիկ
երեւոյթ էին Պուրճ Համուտի սինե-
մաները։Հոնմտնելուհամարանպայ-
մանդրամիպէտք չունէիր։ Կըբա-
ւէրգիտնալթէո՞վկեցածէմուտքին,
որո՞ւընկերը,բարեկամնէ։Օրինակ,
սինեմա «Արաքս»ինը ընկեր Աբով-
եանն էր, որ մեզի՝ թատրոնի տղոց
հանդէպ բացառիկ համակրանք
ունէր, ատոր համար ալ շատ դիւ-
րութեամբկըմտնէինքայդսինեման։
«Մտէ՛ք»,կ՚ըսէրեւվերջ։Յետոյկային
ձրի կտրօնները,որոնքկըտրուէին
մեզիեւիրաւունքկուտայինտուեալ
օր, տուեալ ժամուն մտնել սինեմա։
Սինեմայիմշակոյթմըկարայդբոլո-
րինմէջ։

 ՀԱ. Նկարներուն մէջ յաճախ տի-
պարները կարծես քեզի կը նային,
գուցէիրենցմտքէն«ասիո՞վէ»կ՚ան-
ցընեն։  Երբ նկարուողը քեզի կը
նայի,քեզալիրհետինքնաբերաբար
կըմտցնէնկարինմէջ։Այդ յարաբե-
րութիւնըի՞նչպէսէր։

ԱՄ. Կ՚ըսեն թէ լուսանկարչութեան
մէջնորբանչեսնկարեր,այլկընկա-
րեսյիշողութենէդշերտմը։Այսինքն

 ԱՄ. Բայց ատիկա  անգիտակցա-
բարէր։Եղբօրսթաղումնէր,իրհետ
նաեւծննդավայրիսշիջումնէրգուցէ
մտքիսմէջ։Բնականէրգուցէատի-
կա,սակայնզիսշատաւելիփշաքա-
ղեց։

 ՀԱ. Եղբօրդսերունդինթաղումնէր,
եղբօրդ սերնդակիցներուն՝ քիչ մը
մեծ,քիչմըպզտիկ։Կըտեսնեսայդ
արհեստները, որոնք պիտի չմնան,
յաջորդսերունդըկօշիկպիտիչնորո-
գէ, մանր վաճառականները պիտի
չըլ լան։

ԱՄ.Մէկբանիկըզղջամ,երանիայդ
բոլորին գիտակցութիւնը ունեցած
ըլ լայի սկիզբէն՝ օրինակ սինեմայի
սրահներուն անհետացումը։ Հաշ-
ւած եմ, մօտաւորապէս 16 սինեմա
գոյութիւն ունեցած է այդ մէկ քա-
ռակուսի մղոնին մէջ, 80 տոկոսը
հայկական անուններով։ Օրինակ
«Քնար»ը,ՊուրճՀամուտիմուտքին
էր,տակաւին մուտքը,անունը կան,
ամերիկեան ճարտարապետութեան
ընդօրինակութիւն։ «Քնար»ը աւելի
արաբական ֆիլմերու կեդրոն էր,
որովհետեւՊուրճՀամուտիմուտքին
ժամական-օրականով գործաւորներ
կը կենային եւ ուրեմն յստակ յա-
ճախորդութիւնմըունէր։ Սպասող-
ներուն ժամանց կ՚ապահովէր։ Կար
նաեւ «Գերմանիկ» սրահը, որ Մա-
րաշի հայրենակցական միութեան
կը պատկանէր եւ Լիբանանի երկ-
րորդմեծագոյնսրահնէր՝Համրայէն
ետք։ Այսօր չկայ։ Պուրճ Համուտի
մէջ այսօր գործող միակ սինեման
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աւելցնելը  պատկերներուն համա-
գիր կու տար եւ հաւասարակշռու-
թիւնմըկըպահպանուէր։ Չուզեցի
նաեւ պատկերներուն խորագիրներ
դնել,որովհետեւըստինծի,եթէնկա-
րը ինքնին բան մը չ’ըսեր դիտողին,
խորագիրովկըսկսիդիտելզայն,ինչ
որ մօտեցումիս հակառակ է։Պատ-
կերն է, որ պէտք է խօսի։ Գիրքին
աւարտին նշած եմ նկարուած վայ-
րերուն անունները պարզապէս։
Փափաքս այն էր որ հաւաքական
աշխատանքմըըլ լայ,եւՊուրճՀա-
մուտիմասինգրողներընուազագոյ-
նը տեսած ըլ լան, ֆիզիքապէս հոն
գտնուած ըլ լան։ Աթոմ Էկոյեանի
պարագայինայդէր.ՊուրճՀամուտ
գտնուածէ։

 ՀԱ.Պատերազմիտարիներումթնո-
լորտին հետ բաղդատելով, երբ հա-
յութեան համար Պուրճ Համուտը
ապահովութեան գերագոյն վայրն
էր, մանաւանդ սկիզբը երբ ինքնա-
պաշտպանութեան միջոցները կը
կազմակերպուէին ու հսկայական
խանդավառութիւն կար, այսօր
փոխուածի՞նչտեսարհոն։

ԱՄ.  Այդ օրերուն մենք մեր ճակա-
տագիրըստանձնելույոյսըզօրաւոր
էր,մինչդեռայսքանտարիետքամէն
մարդիրգործինվերադարձածէ,թէ-
եւվայրընոյննէ,սակայն շատբան
փոխուածէ,մարդիկալփոխուածեն,
եսալփոխուածեմ։Տարիքիմասին
չէմիայն։Համայնականբանմըկայ՝
հաւաքական զգացում մը, յոյս մը,
որկորսուածէ։Գիրքինմէջատիկա

կեանքի ընթացքին ենթագիտակ-
ցութեանդմէջայնքանբանկուտա-
կած կ՚ըլ լաս, տեսողական այնքան
շերտեր,որերբկընկարես,այդշեր-
տերէն մէկը կ՚առանձնացնես։ Այն-
պէս որ պատկերը նկարելէդ առաջ
կայ, կազմած ես զայն, որովհետեւ
բոլորզգայարանքներդգործիկըլըծ-
ւին նկարածպահուդ՝ յիշողութիւնդ,
հաւաքական գիտակցութիւնդ, հո-
տառութիւնդ, լոյսիանկիւնը,որակը,
այսբոլորը։Ընդերքէդկուգայ։
 Ընդհանրապէս բոլոր արուեստ-
ներուպարագայինպէտքէ ներսէդ,
ստամոքսէդ գայ, որովհետեւ մտա-
ծողութիւնը, որքան ալ քեզ մտաւո-
րական իմաստով մենաշնորհեալնե-
րու կարգին դնէ, շատ յաճախ նաեւ
կ’աղաւաղէ, իրականը կ’աղաւաղէ,
մինչդեռերբ ներսիդիէդ կընկարես՝
չեսսխալիր։

 ՀԱ. Գիրքինկ՚ընկերանանգրութիւն-
ներ՝ նուազ կամ առաւել ծանօթ
անուններէ։ Ի՞նչպէս կատարեցիր
ընտրութիւնը։

ԱՄ. Գրութիւն աւելցնելու գաղա-
փարըշատաւելիուշծագեցաւ։Երբ
զգացի թէպատկերներու հոլովոյթը
կառոյցիվերածածէի,զգացիորայս
ամէնըշատեսակեդրոնպիտիըլ լար
եթէ մնայի նկարներու վրայ  միայն։
Ձեւով մը յառաջ մղեցի այն գաղա-
փարը թէ Պուրճ Համուտը միայն
ինծիչիպատկանիր,իմսերնդակից-
ներուս կըպատկանի նաեւ, ուրեմն
զիրենք ալ ուզեցի այս ճամբորդու-
թեան մէջ հետս տանիլ։ Գրութիւն
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Գիրքըինծիհամարդրականփորձա-
ռութիւնմըեղաւեւէջմըդարձուցա-
ծիպէսկըզգամ։Այդալիմբաւարա-
րութիւնսէ։

ՀԱ. ՇնորհակալութիւնԱրազրոյցին
համարեւկըմաղթենքորուրիշէջեր
եւսկըբացուինդիմացդապագային։

ԱՄ.Շնորհակալութիւն։

 

շատ յստակէ։ Ժպտացողհազուա-
գիւտ դէմքեր կան, հակառականոր
որ պուրճ համուտեան հիւմըրն ու
զեվզէկութիւնը կը շարունակուին,
բայցատիկաուրիշդրսեւորումմըն
է,ֆոլքլորիկըպատկանի։

Հ. Ա.- Ֆոլքլորըիրկարգին, սակայն
այդ հիւմըրը այլեւս կորսնցնելիք
բանչունեցողիհիւմըրէքիչմը։Վե-
րադառնալով գիրքին, հրատարա-
կութենէներկուտարիանց,ինչպէ՞ս
կը զգաս անոր նկատմամբ, գիրքէն
առաջեւվերջփոփոխութիւնկա՞յ։

ԱՄ. Չափազանց գոհ եմ որ ըրի,
միաժամանակ յաւակնութիւն չու-
նիմորՊուրճՀամուտիվերջնական
պատմութիւն մըն է ըրածս, աւելի
հաւանաբարնախաբանմընէր։Ես
իմսներկայացուցիեւվստահեմոր
շարունակողներպիտիըլ լան,յոյսով
եմորկ’ըլ լան։Հաւանաբարկանուխ
է համապարփակ պատկերազարդ
պատմութիւն մը ընելու, որովհետեւ
պատմութիւնները տակաւին շատ
անձնական են, ենթակայական։
Պատմականգործմըչէասիկա,հին
նկարներ չկան, նորին կամ ապա-
գային հետբաղդատական չկայ։Այ-
սօրուանՊուրճՀամուտնէ,ներկայ
ժամանակովգիրքմընէ։Նոյնառու-
մով հինգ տարի ետք այսօրուան
ՊուրճՀամուտնալգոյութիւնպիտի
չունենայ,այլայդօրերուՊուրճՀա-
մուտ մը գոյութիւն պիտի ունենայ։
Հաւանաբար հետաքրքրական պի-
տիըլ լարոր ամէնժամանակաշըր-
ջանիրպատմութիւնըներկայացնէ։

     ԲԱԳԻՆ       82

  ԹԻՒ 4 2018  



 ԲԱԳԻՆ           83      

             ԹԻՒ 4 2018  

©ԱրաՄածունեան



     ԲԱԳԻՆ       84

  ԹԻՒ 4 2018  

ԱրաԱրծրունիինվկայութիւնը
ԱրաՄածունեանինլուսանկարչականարուեստինմասին։



 ԲԱԳԻՆ           85      

             ԹԻՒ 4 2018  

©ԱրաՄածունեանիարխիւէն



     ԲԱԳԻՆ       86

  ԹԻՒ 4 2018  

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

 Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի
«ՈՍՏԱՅՆ 9 – Մանրանկար»
առցանց հատորը, որ մատչելի
է ընթերցողին Հայերէնblog
կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին
մէջhttps://hayerenblog.wordpress.com ։
Հատորըկըպարունակէ33կարճ
պատմուածքներ։ Հատորին շա-
պիկը գործն է գանատաբնակ
արուեստագէտ Կարօ Մարկոս-
եանի։

Հատորին մէջ տեղ գտած
գրութիւններէն իւրաքանչիւրը
փորձածէ լուսանկարիմընման
«պահ» մը որսալ կեանքէն,ապ-
րըւած կամ՝ գրողին կողմէ, կամ
ալ ուրիշներու, որոնք զանոնք
պատմածենառանցգուցէկաս-
կածելու,որօրմըկրնանգրիառ-
նըւիլ։Ֆրանսերէնարտայայտու-
թիւնը՝«prissurlevif»,լաւապէս
կը բացատրէ այս մանրանկար-
ներուն բնոյթը, այսինքն առնը-
ւածկեանքէն՝իրենցբնականվի-
ճակին մէջ իսկ, առանց շպարի,
առանցզարդարանքի։

«Անտարես» հրատարակ-
չատունը, Երեւան, 2018ին լոյս
ընծայած էանուանիգրականա-
գէտ,բանասիրականգիտութիւն-
ներու դոկտոր Գրիգոր Յակոբ-
եանիյօդուածներուժողովածուն,
որ կ՚ամփոփէ գրականագէտին
ժամանակակից՝ Հայաստանի եւ
սփիւռքի գրողներուն հրատա-
րակած հատորներուն եւ հայ
գրականութեան  խնդիրներուն
նուիրուած գրականագիտական
30 յօդուածները։ Հատորը հրա-
տարակութեան պատրաստած
են Գուրգէն Գասպարեանն ու
Արքմենիկ Նիկողոսեանը։ Գիր-
քը հրատարակուած է Գրիգոր
Յակոբեանի ծննդեան 60ամ-

եակինառիթով։

 Ման կու թիւն
չու նե ցող մար դիկ

 Հե ղի նակ՝
Ա նդ րա նիկ Ծա ռու կե ան

Ոս տայն 9- Ման րան կար
 Հե ղի նակ՝ Վրէժ-Ար մէն 

Յօ դո ւած ներ 
Հե ղի նակ՝ 

Գրի գոր Յա կո բե ան

 Համազգայինի «Վահէ Սէթ-
եան» տպարանը, Պէյրութ,
վերահրատարակած է Անդրա-
նիկ Ծառուկեանի Մանկութիւն
չունեցող մարդիկ գիրքը, որ
առաջին անգամ լոյս տեսած
է 1955ին եւ արժանացած
բազմաթիւ վերահրատարա-
կութիւններու։Գիրքըկըպատմէ
ցեղասպանութեանտարիներուն
Տէր-Զօրի ճանապարհով Հա-
լէպ հասած մանկահասակ հայ
որբերու դժուարութիւններուն,
մտահոգութիւններունուանոնց
առօրեայինմասկազմողտխուր
եւուրախդէպքերունմասին։
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«Ինքնագիր 9»ը գրական
հանդէսը հրատարակութիւնն է
Ինքնագիր գրական ակումբին։
Հատորը լոյս տեսած է 2018ին,
Երեւան, «Գալուստ Կիւլպէնկ-
եան» հաստատութեան աջակ-
ցութեամբ։ Խմբագիրեներն են՝
ՎիոլետԳրիգորեաննուՎահան
Իշխանեանը։

Հատորը ունի չորս բաժին՝
ինքնագիր,բնագիր,թարգմանու-
թիւնեւգրախօսական։Հատորին
մէջտեղգտածեննաեւԻնքնա-
գիր գրական ակումբի կազմա-
կերպած 2018թ. ապրիլ-մայիս-
եան յեղափոխութեան թեմայով
գրականմրցոյթինառաջինչորս
մրցանակները ստացած գրող-
ներուն՝ Միսաք Խոստիկեանին,
Համբարձում Համբարձումեա-
նին,ԳէորգՏէրԳաբրիէալեանին
եւԲիւրակնԻշխանեանինգրու-
թիւնները։

«Յառաջ.Միտքեւարուեստ
1976−1987»խորագրովու«Գրա-
կան ու վերլուծական էջեր» են-
թախորագրով հատորը լոյս տե-
սաւ Երեւան, 2018ին, «Սարգիս
Խաչենց», «Փրինթինֆօ», «Ան-
տարես» հրատարակչական
երրորդութեան կողմէ։ Հատորը
կազմած է հրապարակագիր եւ
«Յառաջ»իխմբագիրներէնԱրփի
Թոթոյեան։Հատորինխմբագիրն
է սփիւռքահայ գրող եւ մտաւո-
րականԳրիգորՊըլտեանը։Հրա-
տարակութիւնը,որտպագրուած
էԼիզպոնի«ԳալուստԿիւլպէնկ-
եան»հաստատութեանհովանա-
ւորութեամբ, ձօնուած է «Յա-
ռաջ»ի բազմամեայ խմբագիր
ԱրփիկՄիսաքեանի(1926−2015)
յիշատակին։

Նորատիպ հատորը կը
խմբէ «Յառաջ. Միտք եւ ար-
ւեստ»իմէջ1976էնմինչեւհոկտ.
1987 տպագրուած նիւթերէն
ընտրանիմը, շուրջիննսուն յօդ-
ւած, ստորագրուած 21 հեղի-
նակէ։

«Արաս» հրատարակչատու-
նէն լոյս տեսած է Թագուհի
ԹովմասեանիՄեր շէնսեղանէն
գիրքը (խմբագիր՝ Սեւան Տէյիր-
մենճեան)։ Գիրքը կը տարբերի
խոհագիրներու ընկալեալ հա-
ւաքածոներէ։ Ան ճանապար-
հորդութիւն մըն է  դէպիայլեւս
«անցեալ»պիտակըկրողօրերը։
Հեղինակը՝ Թագուհի Թովմաս-
եան, ընթերցողին կը փոխանցէ
մանկութեան ու պատանեկու-
թեան տարիներուն մեծ մայ-
րերէն ու ընտանիքի երէցներէն
իր սորված աւելի քան երեսուն
կերակուրներու,աղանդերներու,
աղցաններու,անուշեղէնիուըմ-
պելիներուպատրաստման եղա-
նակները՝ անոնց միախառնելով
իր յուշերըանձերու կամ վայրե-
րումասին։

Գիրքը ո՛չ միայն խոհանո-
ցային վարպետութիւն փորձար-
կելու առիթ մըն է հետաքրքիր
խոհարարներուն համար, այլ
նաեւ յուշագրական անզուգա-
կանհրատարակութիւնմը։

 Մեր շէն սե ղա նէն
 մա մ իկ նե րուս խո հա նո ցէն 

հա մ եր եւ յու շեր
Հե ղի նակ՝ Թա գու հի Թով մա սե ան

Թր քե րէ նէ թարգ մա նեց՝ 
Ար փի Թո թոյե ան

Ինք նա գիր 9
Գ րա կան հան դէս

Խմ բա գիր ներ՝ 
Վի ո լետ Գրի գո րե ան
Վա հան Իշ խա նե ան

«Յա ռաջ» 
ՄԻՏՔ ԵՒ Ա ՐՈ ՒԵՍՏ 1976-1987
Գ րա կան ու վեր լու ծա կան է ջեր
 Պատ րաս տեց՝ Ար փի Թո թոյե ան

Խմ բա գիր՝ Գրի գոր Պըլ տե ան

 



 ԱնեղածէՀայաստանՀամահայկականհիմ-
նադրամինպատկերասփռածդրամահաւաքնե-
րէն (թելեթոն)ութինարտադրիչը,ինչպէսնաեւ
ֆիլմեր արտադրած է Լոս Անճելըս գաւառի
գաղթականներու ծրագիրին համար եւ դասա-
խօսած՝ ՀՕՄի կազմակերպած ամառնային
ուսմանց ծրագիրներուն ընթացքին: Մածուն-
եան նկարահանման իր վերջին գործը կատա-
րած է «Մելթտաուն» ֆիլմին համար, որ հրա-
պարակուեցաւ 2015ին: Որպէս դերասան բեմ
բարձրացածէՊարոնԿարպիս,ԵրկուՀարիւր,
ԱւազախրումեւՎարդագոյնՓիղթատերախա-
ղերունմէջ։ԱնգործակցածէնաեւՍմիթհսոն-
իընհաստատութեանհետիրականացնելու«Իմ
Հայաստանը»(2018)ծրագիրը։

 2016ին, հրատարակած է Birds' Nest a
Photographic Essay of Bourj Hammoud լուսա-
նըկարչականալպոմը։

ԱՐԱ ՄԱԾՈՒՆԵԱՆ

Բեմադրիչ, շարժանկարիչ եւ անկախ
արտադրիչԱրաՄածունեանըկ՚ապ-
րիեւկը ստեղծագործէԼոսԱնճելը-

սիմէջ։Շարժապատկերիեւպատկերասփիւռի
մարզինմէջստացածէպսակաւորարուեստից
եւ մագիստրոսի վկայականներ՝  Քալիֆորնիոյ
UCLA համալսարանէն։ Հեղինակն է զանազան
ֆիլմերու, ինչպէս՝ վաւերագրական ժապաւէն-
ներու, դաստիարակչական տեսերիզներու  եւ
պատկերասփիւռիծանուցումներու։

 ԱրաՄածունեանիՎարդագոյնՓիղը (1988),
որ կը պատմէ  Լիբանանի քաղաքացիական
պատերազմին ընթացքին թատերախումբի
մը անդամ -ներուն միջեւ արուեստի եւ կեան-
քի շուրջ վէճերուն  մասին, արժանացած է
Panavision մրցանակին եւպատկերասփռուած
շարժապատկերի միջազգային զանազան փա-
ռատօններու ընթացքին եւ պատկերասփիւ-
ռայինզանազանկայաններէ։


