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Խմբագրական 
Արուեստի կամ գիրի աշխարհին մէջ կան անուններ, որոնք ճակատագրի ան-

հեթեթ խաղով կր մնան անծանօթ կամ երկրորդական։ Երբեմն պատճառր կ՚ըլ-
լայ ենթակային խառնուածքը։ Երբեմն ալ բեմը գրաւած անուններու ձգած շուքը, 
ոչ միշտ ըստ արժանւոյն, այնքան կ երկարի, որ ժամանակ կ՚առնէ մինչեւ ասպա-
րէզը բացուի ետեւ մնացածներուն, եթէ տակաւին հոն ըլլան։ 

Զաւէն Պիպեռեան այդ անուններէն մէկն է, որ իր ծննդավայրէն դուրս շատ 
քիչ ծանօթ է։ Սակայն անոր թողած գրական ժառանգին վիճակուած է, ազնիւ 
գինիի նման, տարիներու երկայնքին կամաց-կամաց աճիլ ու հասուննալ, վերջ ի 
վերջոյ պարտադրելու համար ինքզինք ի ր իսկ կշիռով։ Կարդացէ՛ք այս թիւին մէջ 
երեւցող «Գանձը» պատմուածքը ու պիտի անդրադառնաք, որ իսկական վայելք 
մըն է անոր ընթերցումը, ու ինչպէս Յարութիւն Քիւրքճեան կը վկայէ, պիտի գտնէք 
«բազմադիմի», «հարուստ» ու «երանգաւոր զգացողութեամբ»՝ «պատմուածքնե-
րու Պիպեռեանը»ը։ 

«Բագին»ի այս թիւով կը հրամցնենք նաեւ երեք բանաստեղծութիւն Յարութիւն 
Պէրպէրեանէն, որոնք կը տարուբերին գիրին ու կեանքին միջեւ, գիրքերը դուրս 
կը դրուին տուներէն, մինչ կեանքի ցուլը կոտոշները սրած կը սպասէ։ Պէրպէրեա-
նի կողքին երկու բանաստեղծութեամբ կը ներկայացնենք նոր անուն մը՝ ճէսսի 
Արլէն, որ մեր նախորդ թիւերուն մէջ երեւցող երիտասարդ ստեղծագործողներուն 
նման, կու գայ հաստատելու, որ սփիւռքի մէջ կա՛ն երիտասարդներ, որոնք հայե-
րէնին հետ ստեղծագործական բարեկամութիւն մը հաստատելով՝ արեւմտահա-
յերէնին կենդանութիւն կը բերեն։ Իսկ Խաչիկ Տէտէեանի զոյգ բանաստեղծութիւ-
ներու կողքին, Խաչիկ Տէր Ղուկասեան մեր ընթերցողներուն կը ներկայանայ իր 
հեռադիտակէն ելած մանր պատմուածքներու եզակի շարանով մը, որոնք կը 
խտացնեն սեւեռումի պահեր եւ կրնան շարունակուիլու ֆիլմաշարի նման ընդար-
ձակուիլ ընթերցողին մտքին մէջ։ 

Ուսումնասիրական բաժնով Վարդան Մատթէոսեան լոյսին կը բերէ Կոստան 
Զարեանի ալեկոծ կեանքն ու հոգին լուսաբանող, ինչպէս նաեւ գրական այժմէա-
կան հարցեր քննարկող նամակներ։ Նոյն բաժնին մէջ տեղ կը գտնեն երկու վեր-
լուծական յօդուած՝ Մարկ Նշանեանի Պատկեր պատում պատմութիւն շարքի 
երկու հատորներու հրատարակութեան առիթով, մէկը Դալար Շահինեանի գրի-
չէն, միւսը՝ Րաֆֆի Աճէմեանի։ Վերջապէս կու տանք Անահիտ Տէր Սինասեանի 
Մշոյ Գեղամի մասին ծաւալուն ուսումնասիրութեան երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ 

«Բագին»ի կողքին եւ մէջը երեւցող գեղանկարները կը պատկանին երիտա-
սարդ նկարիչ Գայ Ղազանչեանին։ Դէպի կեանք եւ ազատութիւն սլացող պաս-
տառները իրենց թռիչքով կը հաստատեն ծնունդը խոստումնալից արուեստագէտի 
մը, որուն արուեստի ճամբով կատարած որոնումները, յոյսով ենք, նոր ուղիներ 
պիտի բանան իր առջեւ։ 
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Գանձը 
ՁԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ 

Նախաձեռնութիւներու բարեդէպ, թէեւքիչ մը անսպասելի դա– 
սաարումով մը, 2017-ին հայ (աւելի յատուկ՝ արեւմտա-սփիւռքա– 
հայ) գրականութիւնն ու հրատարակութիւնը կը թուին, կը 
խոստանան տեղադրուիլ Զաւէն Պիպեռեանի անուան տակ։ 

Արդարեւ, արդէն երեք տասնամեակ առաջ կեանքէ հեռացած 
պոլսահայ հեղինակէն, իր օրին չափով մը ւուսանցքային, թէեւ հրա-
տարակուած ու բաւական ճանչցուած, յետ մահու մրցանակի ար-
ժանացած, եւ դեռ վերջերս վերահրատարակաած,- այս տարի կը 
նախատեսուի վերահրատարակումը երկու յաջորդական գործերու, 
«Արաս» հրատարակչատան ջանասէր ու արդիւնաւէտ մամուլով։ 

Անկուտի Սիրահարներ վէպը,այժմ արդէն Լոյս տեսած է,իսկ 
պատմուածքներու Ծովը ժողովածուն անոր կըհետեւի անմիջապէս, 
ճիշդ այս օրերուն, մինչ հանրւթեան կը հասնի «Բագին»ի ներկայ 
թիւը։ 

Ստորեւ, «Բագին»», իբրեւ նախաճաշակ, կը հրատարակէ այս 
երկրորդ հատորի պատմուածքներէն մէկը։ Յաջորդ էջերուն մէջ ալ 
տեղ կու տանք հատորը փակող վերլուծումի մը՝ ստորագրած Յա-
րութիւն Քիւրքճեանէն։ 

Դէմի պարտէզին միակ արմաւենին սեւցաւ երկինքին վրայ։ Քեսապցի Լեւոնը 
սուլիչի շղթան պլորեց ցուցամատին շուրջ, երգ մը մռլտալով ակնարկ մը նետեց 
դիմացի դերձակատան պատշգամին։ 

- Գիշեր բարի,֊ ըսաւ ուսթա Կիրակոսը։ 
Երեք ճեպելցի բանուորներ «խաթըրքում» ըսին գացին։ 
- Մաասեչամի,՜ պատասխանեց քեսապցի Լեւոնը բոլորին։ 
ժ ա մ ը վեցուկէսը կ՚անցնէր։ 
- ճամմալը ո՞ւր է^ հարցուց վերակացու Թորգոմը մեղմաձայն։ 
Հսկիչ Լեւոնը գլխովը ցոյց տուաւ խարտիշահեր երիտասարդ մը, որ ելեկտրա-

կան լոյսին տ ա կ թիով մը կը մաքրէր գետինը, ուր պեթոն շաղուած էր ամբողջ 
օրը։ Հակառակ որ իրիկուան խոնաւ զովութիւնը կը զգացնէր Դեկտեմբերը, հա-
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լէպցի ճամմալին սեւցած շապիկը մոմլաթի պէս փակած էր մորթին, կաղապարե-
լով կռնակին, ուսերուն եւ բազուկներուն գեղեցիկ մկանները։ Քրտինքը կը կաթկը 
թէր ամէն կողմէն։ Մազերը հողի եւ կրաղիւսի փոշիով խմորուած, կարծրացած էին։ 
Վերակացու Թորգոմը պահ մը դիտեց անոր հզօր թեւերը, աթլեթի կուրծքը՝ որ կը 
տեսնուէր չկոճկուած շապիկին բացուածքէն, գլուխը օրօրեց. 

- Հոյակապ տղայ է։ Երեք հոգի կ՛արժէ։ 
Քեսապցի Լեւոնը ծամածռութիւն մը ըրաւ։ Չէր սիրեր, որ ուրիշ մէկը իրմէ աւե-

լի զօրաւոր, աւելի ապատայ նկատուէր։ 
- Այսօր կէսօրին ես նորէն գացի մարդուն^ փսփսաց։ 
- Ի՞նչ ըսաւ։ 
- Շարունակեցէք կ՚ըսէ կոր։ Հոն է կ՚ըսէ կոր։ 
Քմծիծաղ մը ունեցաւ Թորգոմ. 
- Դուն կը հաւատա՞ս կոր խօսքին։ 
- Ի՞նչ կ՚ըսես դուն, ես կը ճանչնամ մարդը։ Այս գործին վարպետն է։ Ըսածնե-

րը չելա՞ն մինչեւ հիմա։ Նկուղին ծակէն երեք մեթր դէպի հիւսիս չըսա՞ւ։ ճեղք մը 
չըսա՞ւ։ 

- Քարի մը տակ ալ ըսաւ. քարին տակէն հող ելաւ... 
- Այդ քարը չէր զաար։ 
ճամմալը կը մօտենար հեւալով։ Կապոյտ-մոխրագոյն աչքերը արտակարգ եւ 

խորհրդաւոր կերպով կը փայլէին։ 
- Պիթթի,1 ուսթա,- ըսաւ բարձրաձայն, յետոյ ցած ձայնով արաբերէն աւելցուց. 
- Տասնմէկի՞ն... 
- Տասնմէկի ն։ 
ճամմալ գլխովը հաստատական նշան մը ըրաւ, չորս կողմը տենդոտ ակնարկ 

մը նետեց գաղտագողի, թեւերը տարտամօրէն դէպի երկինք բարձրացուց, «Եա՛ 
Ալահ» ըսաւ ու հեռացաւ հապճեպով։ 

Վերակացուն դիտեց կարմիր բոցը, որ կը գալարուէր քսան մեթր հեռու՝ մուտքի 
խրճիթին առջեւ, գիշերապահ Յակոբ աղային վառած կրակին վերեւ։ 

- Ի՞նչ պիտի ըսես ծերուկին։ 
- ճարը պիտի գտնենք։ 
- Կնիկ պիտի բերենք ըսէ։ 
- Շատ ըսինք։ Ամէն գիշեր կնիկ բերել կ՚ըլլա՞յ։ 
Ակռաները սեղմեց. 
- Կը կասկածի կոր։ Դուք բան մը կ՚եփէք կոր, ըսաւ ինծի։ 
- Հարկաւ կը կասկածի։ Տասն անգամ հեռացուցինք շանթիէէն։ Հոգ մ՚ըներ, 

չըլլայ նէ բերանը կը գոցենք։ 
- Ես ուրիշ ձեւով ալ կրնամ գոցել անոր բերանը։ 
- Ո՛չ, յիմարութիւն չ՚ուզեր... 
Թորգոմին աչքերը մտատանջութեամբ լեցուեցան. 

1 Վերջացաւ , (ծ. խ., թրք.)։ 
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- Դուն նորէն կնիկի պատմութիւնը ըսէ։ Գոհ թող ըլլայ, որ տունը կ՚երթայ, մ ի ն 
չեւ առտու տաքուկ անկողինին մէջ կը քնանայ։ Փոխանակ դուրսը հսկելու գիշեր 
ուան ցուրտին։ 

- Սինչեւ հիմա գոհ էր։ Բայց հիմա, կը կասկածի կոր... 
Հովը բերաւ սմբուկին հոտը։ Յակոբ աղան իրիկուան ճաշը կը պատրաստէր 

կրակին վրայ։ 
- Ես ճաշի կ՚երթամ կոր^ ըսաւ Թորգոմ։ Ջանա՛ ճամբել Յակոբ աղան։ 
Նոր թափուած պեթոն սիւնին տախտակէ յենակներուն վրայէն անցաւ, քամի 

ոնի դռնէն փողոց ելաւ։ Դէմի դերձակատան պատշգամին վրայ, կարուհի աղջիկ 
մը մազերը կը սանտրէր մէկ ձեռքով, երազկոտ։ Թորգոմ վեր նայեցաւ, աղջիկը 
վար նայեցաւ։ Թորգոմ ցատկեց Ռաս-Պէյրութի հանրակառքը, որ երկաթեղէնի 
որոտընդոստ ժխորով մը կը դառնար Քոլեժ տը լա Սալի անկիւնէն՝ դէպի Պուրճ։ 

* * * 

Շանթիէին պահապան շունը անգամ մը հաչեց, յետոյ կաղկանձեց ու Թորգո-
մին ձեռքերը լիզեց ։ 

- Դուռին առջեւ դիր, թող հսկէ^ ըսաւ Թորգոմ։ 
Յետոյ երկու հատ փիլ հանեց գրպանէն, Լեւոնին երկարեց։ 
- Ասոնք պահեստի առի։ Վեց-եօթը ժամուան լոյս ունինք։ 
- Լաւ ըրիր^ պատասխանեց Լեւոն ցած, բայց տենդոտ ձայնով մը։ 
- Այս գիշեր պէտք է վերջնական արդիւնք մը առնենք։ Կամ ժխտական, կամ 

դրական։ Ալթափելտուր պեթոնը, ըսաւ այսօր ճարտարապետը։ Աւելի չեմ կրնար 
խաղցնել։ Երեք շաբաթ է կ՚երերցնեմ կոր գործը։ 

- Այս գիշեր կը հասնինք։ Սինչեւ լոյս կ՚աշխատինք։ 
- ճամմալը եկա՞ւ։ 
- Վարն է։ 
Վերակացուն խարխափելով անցաւ ատաղձագործներուն թեզկեահներուն, եր-

կաթեղէնի կոյտերուն, կրաղիւսի պարկերուն եւ տախտակներու մէջտեղէն։ Մութ 
էր։ Քիչ մնաց պիտի գլորէր հողակոյտէ մը վար։ Անքնութեան վերագրեց անճա-
րակութիւնը։ Երեք շաբաթէ է վեր կատարեալ քուն չկար։ Օրական տասը ժամ՝ ոտ-
քի վրայ յոգնեցուցիչ աշխատանքէ մը յետոյ, միայն չորս-հինգ ժամ քուն։ Հապա՞ 
ճամմալը։ Տասը ժամ պեթոն շաղուել կամ հող փորել, եւ գիշերն ալ ժամերով բահ 
ու բրիչ շարժել անքուն... 

- Հազըր,2 ուսթա։ 
ճամմալն էր, անշարժ։ Սիկարեթին կրակը կը փթթէր խաւարին մէջ։ 
- Լա՛ւ։ Լեւոնը հիմա կը բերէ լոյսը։ Նայէ՛, ճամմալ, այս գիշեր լրացնելու ենք։ 
- Եա՚ Ա^ահ^ բացագանչեց ճամմալ ա յնքան սրտանց, որ Թորգոմ ա՛լ չկրցաւ 

ջղայ նա նալ ա նոր ճակատագրապաշտութեա ն ։ 

2 Պ ա տ ր ա ս տ է... (թրք., ծ. խ.)։ 
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Լեւոն ժամանեց, փոսին եզերքը ծունկ չոքեց, ձեռքի ելեկտրական լամբարը դէ-
պի ներս ուղղեց. 

- Եալա։ 
Ափովը լուսամփոփ կը կազմէր լամբարին շուրջ, որպէսզի դուրսէն՝ փողոցէն 

կամ շուրջի տուներէն պատահական աչք մը չնշմարէր խորհրդաւոր լոյսը կէս գխ 
շերին։ ճամմալ ցատկեց փոսին մէջ, որ ետեւի կողմը՝ ամբողջ շինութեան դաշտը 
պատող միակտուր ժայռին մէջ բնական ճեղք մըն էր հողով ու քարով լեցուն։ Հա-
զիւ երեք մեթր հեռու այն ծակէն, որ կը բացուէր հնադարեայ նկուղի մը վրայ։ Նկու-
ղին մէջ բան մը չէր գտնուած, բայց ժայռին մէջ դագաղի մեծութեամբ փորուած 
գերեզմանները, դաշտին չորս անկիւններէն գտնուած թանկարժէք խճանկարնե-
րը յուզումի էին մատնած քեսապցի Լեւոնը։ Հին աղօթավայր մը կամ գերեզմա-
նատուն մըն է, ըսած էր մարդը։ 

- Խալա^ կրկնեց Լեւոն։ 
- Պիսմի^լահ,- ըսաւ ճամմալ ափերուն մէջ թքնելով։ 
Տասը վայրկեանէն դուրս նետեց նախորդ օրերուն հողերը, զորս փոսին մէջ կը 

լեցնէին ամէն գիշեր, աշխատանքը դադրեցնելու ատեն, որպէսզի յաջորդ առա-
ւօտ մէկուն ուշադրութիւնը չգրաւէր եւ կասկած չարթնցնէր դատարկ փոսը։ Չ փ ո ր 
ուած կարծր հողը երեւան ելաւ։ ճամմալ դուրս ելաւ ճեղքէն, ջուր թափեց, որպէսզի 
հողը կակուղնար եւ դիւրին փորուէր։ Յետոյ կրկին ցատկեց ներս, ոտքերը ցեխին 
մէջ թաթխուեցան։ Թորգոմ մեքենաբար կը խաղար հին հռովմէական դրամանի-
շով մը, որ գտնուած էր շէնքին հիմերը փորուած ատեն։ 

- Ի՞նչ կ՚անէք էդտիղ։ 
Քեսապցի Լեւոնը ընդոստ վեր ցատկեց։ Ելեկտրական լոյսը գիշերապահին 

դէմքին փակաւ։ Խորամանկ արտայայտութիւն մը ունէր Յակոբ աղա։ Թորգոմ 
ձեռքովը բռնեց Լեւոնին սրունքը, տեղը գամեց զայն՝ վախնալով, որ անխոհեմու-
թիւն մը կը գործէր։ Անփոյթ հեգնանքով մը պատասխանեց. 

- Ասոնք գանձ կը փնտռեն կոր։ Խելացիին մէկը դրամ կայ ըսեր է... 
ճամմալ կը շարունակէր աշխատիլ մութին մէջ։ Թորգոմ Լեւոնին հեւքը լսեց։ 
- Եկուր, կոկոզ ըրէ, Յակոբ աղա^ ըսաւ քաղցր ձայնով։ 
Յետոյ աւելցուց քմծիծաղով մը. 
- Գա՜նձ պիտի գտնանք։ 
Թորգոմին թեթեւ ու բնական շեշտը լաւ ազդեցութիւն գործած էր Յակոբ աղա-

յին վրայ։ Տքալով չոքեց Թորգոմին քով, մեղմ քրքիջ մը արձակեց։ 
- Օսկի կտնիլը ղոլա՞յ է, աղբե՛ր։ Ամէն մարդ կը փնտռի։ 
Լռեց ու անշարժ մնաց՝ ծունկերը ծնօտին տակ, ձեռքերը միացած՝ ոտքերուն 

շուրջ, գլուխը թաղուած վերարկուին օձիքին մէջ։ 
Ուշադրութիւնը արդէն վերստին կեդրոնացած էր աշխատանքին վրայ։ Փոսը, 

որուն եզերքները մէկ մեթրէ աւելի բացութիւն ունէին, երթալով կը նեղնար դէպի 
վար։ ճամմալ մինչեւ կուրծքը թաղուած էր հիմա։ Քանի՛ վար կ՚իջնէր, այնքան կը 
դժուարանար փորելը։ Սիջոց չկար բրիչը վերցնելու՝ ուժ առնելու համար։ 

- Կարճ կոթով բրիչ մը պէտք է^ խորհրդածեց քեսապցի Լեւոն։ 
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- Այո> հաստատեց ճամմալ։ 
Լեւոն խոյացաւ ելեկտրական լոյսով։ Խաւարի մէջ մնացին։ 
- Այս իրիկուն պիտի վերջացնենք, հէ՞։ 
- Ետ՛ Ալահ, խավաճա Թորգոմ։ 
- Բայց շատ պիտի յոգնիս։ Սենք ալ հերթով կը փորենք։ 
- Ձեր գործը չէ աս, խավաճա Թորգոմ։ Ես չեմ յոգնիր։ Կեանքիս մէջ չեմ յոգնիր։ 
- Վառէ։ 
ճամմալ խարխափելով ձերբակալեց սիկարեթը։ Դէմքը, լուցկիի բոցին վերեւ, 

առասպելական շուքերով կենդանացաւ։ Յուզումն ու ոգեւորութիւնը եռանդ 
կու տային իրեն։ 

- Պէտք չէ շատ խանդավառուինք, ճամմալ։ Թերեւս բան մը չ՚ելլեր։ 
- Ինշտ^^տհ կ՚ելլէ։ 
Յակոբ աղա հեգնական «հը՛հ» մը արձակեց առանց ամենափոքր շարժում մը 

ընելու։ 
- Եթէ ելլէ, մէկ երրորդը քուկդ է։ 
- Մաշեջ, խավաճա Թորգոմ։ Դրամ չեմ ուզեր ես։ Ինծի աղջիկ մը պիտի առնես։ 

Այսչափ։ 
- Աղուոր աղջիկ մը, հէ՞։ Դեղի՞ն թէ սեւ։ 
- Մաշեջ, խավաճա Թորգոմ, մալեշ։ Ամէնը մէկ է։ Պիտի առնես, չէ՞։ Ինծի պի-

տի կարգես։ 
- Անշուշտ։ 
Թորգոմ կը ժպտէր։ Սիկարեթին պարբերաբար արծարծուող կրակին լոյսով կը 

նշմարէր ճամմալին լայնաբաց բիբերը, կծկուող շրթները՝ որոնց շուրջ քրտինքի 
կաթիլները չէին ցամքեր։ Գիտէր, թէ ճամմալ կը տենչար ամուսնանալ, բայց թէ չէր 
կրնար, քանի որ դրամ չունէր։ Գանձի պատմութիւնը մէջտեղ ելլելուն պէս, ճ ա մ 
մալիրար անցած, աղաչած էր, գիշերային աշխատանքը ի՛նք կատարելու համար։ 
Բաժին չեմ ուզեր՝ ըսած էր։ Բան մը չեմ ուզեր։ Սիայն աղջիկ մը կ՚առնես ինծի... 

- Ըսել է առանց դրամի չես կրնար աղջիկ առնել։ 
- Հազար ոսկի պէտք է, խավաճա Թորգոմ։ Քանի տարի է բահ ու բրիչ կը շար-

ժեմ, դեռ չկրցայ հաւաքել։ Ի՞նչպէս հաւաքեմ։ Ապրիլ պէտք է։ 
- Ահռելի բան է հայրերուն իրենց աղջիկը ծախելը։ 
- Ապրիլ պէտք է, խավաճա Թորգոմ։ Սէր մօտ շատ կին կ՚առնեն։ Հարուստնե-

րը հազարը կու տան, տասնվեց տարեկան աղջիկը կ՚առնեն։ Երբ քսանը անցնի, 
նոր մը կ՚առնեն տասնվեց տարեկան... 

Ձայնը կարծրացաւ։ 
- Անոնք կ՚առնեն, մենք մէկ հատն ալ չենք գտներ։ 
- Դրամ չունեցողը չ՚ա՞մուսնանար, ճամմալ։ 
- Կ՚ամուսնանայ, խայօ, այրի կամ լքուած կնոջ մը հետ։ Ես աղջիկ կ՚ուզեմ, 

խավաճա Թորգոմ։ Երիտասարդ եմ ես։ Իրաւունքս չէ՞։ Խռֆած էմիրները յիսուն 
հատ աղջիկ կը գնեն կոր, մէկ հատը իմ իրաւունքս չէ՞։ Ես աղջիկ կ՚ուզեմ կոր, 
աղուոր, անուշ աղջիկ մը... Երիտասարդ եմ, խավաճա Թորգոմ, երիտասարդ... 
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Զօրաւոր կամք մը, ըմբոստ կամք մը կը պրկէր շեշտը։ Պահ մը լռութիւն տիրեց։ 
- 0ըս սըխթու տքբութ,- մրմնջեց ակռաներուն մէջէն։ 
Թորգոմ չհարցուց, թէ որո՛ւ հասցէին էր այդ հայհոյանքը։ Սիրտը սեղմուեցաւ 

միայն։ Պիտի տար, անպայմա՛ն պիտի տար գանձին մէկ երրորդը, եթէ գանձ 
գտնուէր։ Ինչ որ չէր հաւատար շատ։ Ոչ միայն մէկ երրորդը պիտի տար, այլ աղջը 
կան դրամն ալ ինք պիտի վճարէր, հարսնիքին ծախքն ալ ինք պիտի ընէր։ 

Լեւոն վերադարձած էր։ Կարճ կոթով բրիչը հրաշք կը գործէր ճամմալի ձ ե ռ 
քերուն մէջ։ 

Յանկարծ կանգ առաւ։ 
- Շո^ֆ,- փսփսաց։ - Ետ Ա^ահ։ 
Ուշադրութեան, գուրգուրանքով, բրիչին ծայրը զարկաւ գետին։ Չոր ձայն մը 

կ՚ելլէր թիով քերեց գետինը տենդագին։ Ցեխին տակէն նշմարուեցաւ սպիտակ 
քար մը։ ճամմալ բրիչը իջեցուց քարին։ Նոյն ձայնը։ Գլուխը վերցուց ընդոստ, 
Թորգոմին նայեցաւ։ Շրթները կը դողային յուզումէն։ Աչքերը անհուն ուրախու֊ 
թեամբ մը, անպատում յոյսով մը եւ յուսախաբութեան վախով կը փայլէին ծանր 
հիւանդի մը աչքերուն պէս։ Յակոբ աղային դէմքէն հեգնական ժպիտը անհետա-
ցաւ։ Քիչ մը աւելի մօտեցաւ դէպի փոսին եզերքը։ Լամբարը բռնող Լեւոնին դէմքը 
կատարեալ խաւարի մէջ էր պարուրուած։ 

- Մաքրէ քարը^ մրմռաց Յակոբ աղա։ 
- Մարմար է... Տակը պարապ է... Ձայնին նայէ, տակը պարապ է... 
Տակը պարապ էր թերեւս, բայց մարմար չէր։ Քանի մը բրիչի հարուածով ճա-

թեցաւ մէջտեղէն։ 
- Պարապ է տակը^ կրկնեց ճամմալ կարկամած։ 
Բոլոր մկանները պրկուած էին։ Գերմարդկային ուժ մը կը ճառագայթէր իր բո-

վանդակ էութենէն։ «Ետ Այչտհ,էտ Այչտհ», կը կրկնէր շարունակ։ 
- էդ քարը չ՚ելլեր էդկի^ մրմնջեց Յակոբ աղա, որ հետզհետէ կը շ ա հ ա գ ր գ ^ 

ուէր։ 
Քեսապցի Լեւոնին խռպոտ ձայնը հնչեց։ 
- Չ՚ելլե՜ր մը... չ՚ելլե՜ր մը... 
ճամմալին հրամայեց. 
- Ջարդուփշուր ըրէ՛։ 
Թորգոմ ծռեցաւ, բռնեց ճամմալին ուսէն. 

- Կեցի՛ր։ 
Ոգեւորութիւնը կը խլացնէր հալէպցին։ 
- Կեցիր^ կրկնեց Թորգոմ աւելի ուժգին։ 
- Ի՜նչ պիտի կենայ։ Թող փշրէ, կտոր-կտոր հանէ։ 
- Կեցէ՛ք, եղբայր։ Խելքերնիդ մի՛ կորսնցնէք։ Պաղարիւնո՛վ։ 
Լոյսը առաւ Լեւոնէն, փոսին վրայ հակեցաւ, քննեց յատակը։ ճամմալ քիթէն 

կը հեւար, մերթ գետին, մերթ Թորգոմին կը նայէր անձկագին։ 
- Ն ա խ մաքրէ նայինք սա քարը։ Թող ամբողջովին մէջտեղ ելլէ։ 
- Ինչո՞ւ ատեն կորսնցնենք... 
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- Դուն լռէ։ Ըսածս ըրէ, ճամմա՛լ։ 
Լեւոն ակռաները սեղմեց, լռեց։ Միշտ բնազդական վախ մը, ակնածանք մը 

զգացած էր Թորգոմի նկատմամբ։ ճամմալ հապճեպով սկսաւ մաքրել գետինը։ 
Բայց ինչքան ալ քերթէր, ձեռքերով սրբէր, կպչուն ցեխը մեծ մասամբ կը ծածկէր 
քա րը։ 

- Ջուր բեր^ ըսաւ Թորգոմ Լեւոնին։ 
Ջուրը վերէն վար թափեցին, քարին ճերմակութիւնը տարածուեցաւ։ 
- Ամբողջ փոսին յատակը կը ծածկէ կոր։ 
- Մասնաւոր դրուած, յղկուած քար է։ 
Սպիտակ քարը կ՚երկարէր մինչեւ ճեղքին սահմանները։ Սիայն հիւսիսի կող 

մը քսան սանթիմի չափ մաս մը հող էր։ ճեղքը կը նեղնար այդ կողմը, ժայռերը 
իրարու կը միանային սուրի մը ձեւով։ Քարը այդ սուրին մէջ չէր մտած։ Լեւոն չէր 
կրնար տեղը կենալ։ 

- Քարին տակը չըսա՞ւ մը, հը՞, չըսա՞ւ մը... 
Թորգոմ ձեռքովը լռեցուց զայն։ 
- ճամմալ, այդտեղի հողը հանէ, քարին եզերքը երեւան թող ելլէ։ 
- Կտոր կտոր ընեմ քարը, խավաճա Թորգոմ... 
- Ե՛տքը։ Հիմա մաքրէ այնտեղը։ Մանելա կը խոթենք տակէն։ 
Գաղափարը տրամաբանական թուեցաւ բոլորին։ Երեք գլուխ փոսին վըայ հա-

կած, անթարթ կը հետեւէին ճամմալին շարժումներուն։ 
- Դեղի՞ն կ՚ուզես, թէ սեւ^ ծիծաղեցաւ Թորգոմ զսպելու համար յուզումը, որ 

առաջին անգամ ըլլալով ծայր կու տար սրտին մէջ՝ երկչոտ յոյսի մը ձեւով։ 
ճամմալ գլուխը ուժգնօրէն ցնցեց առանց աշխատանքը ընդհատելու։ 
- Դեղի՛ն, սե՛ւ, ճերմա՛կ... ամէնը մէկ է, խավաճա Թորգոմ... Հէյ Ալահ, սե ն պի 

փր... 
ճամմալին հեւքը եւ բրիչի հարուածները լսուեցան միայն, լռութեան մէջ։ Թոր-

գոմ կը ջանար զսպել սրտին տրոփիւնը։ Ընդունած էր օգնել Լեւոնին, նկատելով, 
որ բան մը չէր կորսնցներ։ Շանթիէին պետը ըլլալով, կարող էր յապաղեցնել պե-
թոն թափելը դաշտին այդ մասին վրայ։ Բայց հիմա կը զգար, թէ ընդհանուր յու-
զումը իրեն ալ կը փոխանցուէր ակամայ։ Ի վերջոյ, երբեք անկարելի չէր նկատած, 
թէեւ լրջօրէն ալ չէր առած խնդիրը։ Կախարդութիւն չէր եղածը։ Լեւոն կ՚ըսէր, թէ 
մարդը մասնաւոր գործիքներով քննած էր դաշտին հողը։ Այո, կրնար ըլլալ... 

- Քանի՞ է ժամը։ 
- Մէկը կ՚անցնի։ 
ճամմալ կանգնեցաւ սպառած։ 
- Մանելա՛ն... 
Լեւոն փոսին մէջ երկարեց երկաթէ հաստ ձողը։ ճամմալ ջանաց քարին տակ 

հրել զայն։ Անկարելի էր։ ժայռին պատը արգելք կ՚ըլլար, որ պառկեցնէր երկաթը 
եւ քարին ու հողին միջեւ սահեցնէր։ 

- Կեցիր^ ըսաւ Թորգոմդ ուժդ մի սպառեր։ Չ՚ըլլար այդ կողմէն։ Քարը կոտրէ, 
ծակ մը բաց մէջտեղէն, հո՛ն խոթէ մանելան։ 
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ճամմալ հնազանդեցաւ։ Ձեռքերը կը դողային կատարած ճիգէն։ Սինչ միւսնե-
րը կը սարսռային գիշերուան ցօղին տակ, ինք այնքան քրտնած էր որ ամբողջո-
վին թրջուած, մորթին էր փակած շապիկը։ Քաջալերուելու համար, մանելան ալ 
քանի մը անգամ զարկաւ քարին զանազան կողմերը. պարապ էր տակը անկաս-
կած։ 

- Մասնաւոր դրուած, հիւսուած քար մըն է աս^ կ՚ըսէր Լեւոն։ Տաշուած քար մըն է։ 
- Այո, յղկուած է։ 
- Ա՛ս է քարը։ 
- Նայինք... 
Թորգոմի աչքերուն առջեւ ոսկեզօծ տեսիլներ կը պարէին։ Ակնթարթի մը մէջ 

կրնար փոխուիլամբողջ կեանքը, եւ ուրիշներու կեանքն ալ։ Արդէն կ՚երեւակայէր, 
թէ ոսկի կը սփռէր լիաբուռն, ուզողին... Յակոբ աղա հաստ վերարկուին օձիքը մին 
չեւ ականջները վերցուցած, ֆրանսական բանակին մէջ ծառայած օրերէն մնա-
ցած զինուորական գլխանոցը ճակտին վրայ քաշած, փոսին մէջ կը նայէր եւ չէր 
խօսեր։ 

Երկար վայրկեաններ սահեցան։ ճամմալ վերջապէս յաջողեցաւ մեծցնել ծա-
կը, զոր բրիչով յառաջացուցած էր քարին մէջ։ Մանելան մխեց ծակին, ամբողջ 
ծանրութեամբը ճնշեց կոթին վրայ։ Քարէն կտոր մը զատուեցաւ։ Ոչ մէկը կը շնչէր։ 
ճամմալ բրիչը զարկաւ ծակին մէջ։ Հող կար։ 

- Մեծցուր ծակը։ 
Բրիչը կտոր-կտոր ըրաւ միակտուր քարը։ Բայց հազարումէկ դժուարութեամբ 

կարելի կ՚ըլլար տեղէն շարժել կտորուանքները։ Տակը հող էր, մոխրագոյն հող մը, 
որուն փակած էր քարը, հիւսուած պատի մը նման։ 

- Կի՛ր է^ ըսաւ Լեւոն։ 
- Խարւճ3 է^ ըսաւ Յակոբ աղա։ 
Թորգոմ ձայնեց. 
- Կը բաւէ, ճամմալ, ձգէ քարը։ Հիմա հողը փորէ։ Նայինք ի՞նչ կայ տակը։ Պա-

րապ տեղը չաշխատինք ։ 
ճամմալ, որ քարին տակ ոչ թէ հող, այլ կուժ մը կամ սնտուկ մը կ՚ակնկալէր, 

շրթները սեղմած էր։ Բրիչը զարկաւ առանց պատասխանելու։ Չորրորդ հարուա-
ծին կանգ առաւ, ուշադրութեան երեք փոքր հարուած եւս իջեցուց։ 

Նո՛յն չոր ձայնը։ 
- Նորէ՛ն քար կայ։ 
Լեւոն գոչեց. 
- Ա՛լ կասկած չկար։ Իրարու վրայ քար հիւսեր են։ Զա՛րկ, զա՛րկ... 
Թորգոմ նոյնքան խանդավառ չէր։ Չէր ուզեր ըլլալ։ Կը ջանար միտքով, տրա֊ 

մաբանութեամբ գործել, անձնատուր չըլլալ երեւակայութեան ու զգացումներուն։ 
Բայց մարդ յիմար ըլլալու էր վըայ-վըայի, կանոնաւոր կերպով քարեր դնելու, շա-
ղախով ամրացնելու համար, եթէ տակը բան մը չգտնուէր։ 

3 Շ ա ղ ա խ (թրք., ծ. խ.)։ 
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- Երկրորդ քարն ալ հանելու ենք, տա՛կն է^ կը շարժտկէր Լեւոն։ 
- Եթէ՞ նորէն քար ելլէ։ 
- Անո՛ր տակն է ըսել է։ 
Ելեկտրական լոյսը տկարացած էր։ Փոխեցին փիլը։ Թորգոմ մէկ կողմ քաշեց 

Լե ւո նը. 
- Նայէ՛։ Ես շատ յոյս չունիմ, բայց եթէ բան մը ելլէ, կրնայ ըլլալ որ ճամմալը... 

Սքանչելի տղայ է, բայց տգէտ է, տգիտութիւնը շատ բան ընել կու տայ մարդուս... 
Կրնայ ըլլալ որ յանկարծ շլանայ, խանդավառուի տեսածէն, պահ մը խելքը դ ա ռ 
նայ... Կը հասկնա՞ս ըսածս։ 

Քեսապցի Լեւոնը մէկ կողմէ լոյսը կը բռնէր փոսին մէջ, միւս կողմէ կը ջանար 
ըմբռնել Թորգոմին խօսքերը։ 

- Եթէ աւելի ուզէ, խնդիր չհանես։ Ինչ որ ուզէ՛ տանք։ Պէտք չէ աղմուկ ելլէ ու 
իմացուի։ 

Քեսապցի Լեւոնը հասկցած էր վերջապէս։ Կզակը սեղմեց, ակռաները կճրտա֊ 
ցուց, կանաչ աչքերը խփեց։ Թորգոմ, որ վարժուած էր խաւարին, գէշ արտայայ-
տութիւն մը նշմարեց անոր ոսկրուտ, նեղ դէմքին վրայ։ 

- Ի՜նչ ըսիր... 
Անլսելի քմծիծաղ մը ունեցաւ Լեւոն։ 
- Հելէ ատանկ բան մը ընէ... գիտե՞ս ինչ կ՚ընեմ... 
Մատովը երկաթէ ձողը ցոյց տուաւ գետինը։ 
- Գլխուն իջածիս պէս այս փոսին մէջ կը թաղեմ, վրան ալ պեթոն կը թափեմ։ 

Հը՜ըը... 
Աչքերը կատուի աչքերու պէս կը փայլէին։ Գլուխը կը շարժէր սպառնալից։ 

Թորգոմ գարշանք եւ անձկութիւն զգաց։ 
- Չէ՛, ատանկ բան չպիտի ընես։ Յիմար ես դուն։ Ա՛յն ատեն հապը կը կլլես։ 
- Հը՜ըը...- կը շարունակէր Լեւոն կատաղօրէն։ 
- Ես իմ բաժինէս կու տամ ուզածը։ Խնդիր չպիտի հանես, իմացա՞ր... 
Լեւոն գլուխը կը շարժէր տակաւին։ Վայրագ բան մը կար դէմքին վրայ։ 
- Իմացա՞ր։ 
Չէր պատասխաներ։ 
- Պատմութիւն չեմ ուզեր։ Կռիւ չկայ։ Կը հասկնա՞ս կոր։ 
Լեւոն կը լռէր։ Քովնտի ակնարկ մը նետեց Յակոբ աղային, որ չէր լսած իրենց 

փսփսուքը, կրկին կոկոզ ըրաւ փոսին եզերքը։ Թորգոմին սիրտը կը ճմլուէր հիմա։ 
Ահռելի անհանգստութիւն մը կը քարանար կուրծքին մէջ։ Ոտքի՝ վերէն դիտեց փո-
սը, Լեւոնը, Յակոբ աղան, ճամմալին կորացած հուժկու կռնակը, ելեկտրական 
լոյսին կլոր հետքը հողին վրայ։ Շուրջը նայեցաւ։ Ոչ մէկ լոյս կար շրջակայքը։ Ոչ 
մէկ ձայն՝ բացի բրիչին խուլ աղմուկէն, որ կշռութաւոր յամառութեամբ մը կը մեծ-
նար։ Վերը՝ միջերկրականեան, աստեղազարդ կապոյտը։ Վարը՝ փոսը։ Գերեզ-
մանի պէս։ «... Փոսին մէջ կը թաղեմ, վրան ալ պեթոն կը թափեմ...»։ Ինչո՞ւ չընէր։ 
Խենթ էր։ Ֆրանսական բանակին մէջ զինուոր եղած, մա՛րդ սպաննած էր, մա՛րդ... 
Կը պաշտէր դրամը, որովհետեւ կը պաշտէր կինը, օղին, մեծաղայութիւնը։ Թ ո ր 
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գոմ երբեք չէր սիրած Լեւոնը, բայց հիմա ամբողջ սրտովը ուժգնօրէն կ՚ատէր, ար-
դէն ոճրագործ կը տեսնէր զայն։ Տեսիլներ կը պարէին աչքերուն առջեւ։ Մղձաւան-
ջը գրեթէ կը նիւթականանար երեւակայութեանը մէջ։ Լեւոն բրիչ մը կը վերցնէր 
գետնէն, կ՚իջեցնէր ճամմալին այդ հրաշալիօրէն գեղեցիկ կռնակին. բրիչը կը 
մխուէր մկաններուն մէջ՝ ինչպէս կը մխուի հողին։ ճամմալը կ՚իյնար, սիրոյ կա-
րօտը զարմացած աչքերուն մէջ։ Առանց միանալու աղուոր, անուշ աղջկան մը 
հետ։ Իր բազմամեայ երազները գրկած։ Վրան՝ Յակոբ աղային դիակը՝ գլուխը 
ջախջախուած։ Վրան՝ թերեւս ինք։ Վրան՝ պեթոնը։... 

Պեթո՛նը, պեթո՛նը... 
Աշխարհի բոլոր գանձերը չեն արժեր ճամմալ մը։ 
Պեթո՛նը... 
ճամմալին հարսնի՞քը, թէ յուղարկաւորութիւնը... 
Փրկարա՛ր պեթոնը... 
Կ ՚ատէր գանձն ալ, ոսկին ալ։ 
Պեթո՛նը... պեթո՛նը... պեթո՛նը... 
- Հասկցուեցաւ, այս գիշեր չպիտի կրնանք լրացնել։ Վաղուան պիտի մնայ։ 
Սարսափ մը կը համակէր զինք. եթէ յանկարծ գանձը երեւան ելլէր բրիչին 

տակ... Լեւոնին դիմագիծերը անշարժացած էին։ 
- Վա՛ղը, վա՛ղը։ ժամը երեքուկէս եղաւ։ Ձգէ՛ ալ ճամմալ։ 
Ձգե՞լ։ Երազնե՞րը։ 
Հարուած մը։ Հարուած մը եւս։ Նորէ՛ն հող։ Նորէն քար։ Բայց եթէ յանկարծ... 
- Ձգէ՛, ճամմալ, վա՛ղը... 
Վա՛ղը... վա՛ղը... վա՛ղը... 
Պեթո՛նը... 
Փրկարա՛ր պեթոնը... 

* * * 

Յաջորդ օր, ճեպելցի բանուորները, Թորգոմին հրամանով, պեթոնով լեցուցին 
ճեղքը։ 

Թերեւս գանձ մը կար պեթոնին տակ։ 
Բայց դիակ չկար։ 

1952 
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Ցաղագս Պիպեռեան 
Ձաւէնի 
ՑԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ 

Զաւէն Պիպեռեանի, ինչպէս 
փաստօրէն գրական եւ կեն֊ 
սագրական նմանատիպ ու֊ 

ղեծիր ապրած շատ ուրիշ արժանաւոր 
գրագէտներու պարագային, ընդուն 
ուած կարգ է առաջնահերթաբար նշել 
անտեսումի, ճանաչման զլացումի երե-
ւոյթը ^նոր^ գիծ՝ մեր ազգա-մշակու-
թային իրականութեան։ Եւ, հաւանօրէն, 
այդպիսի ընդգծում արդարացի է մա-
սամբ։ 

Բայց ես պիտի նախընտրեմ տուրք 
չտալ այդպիսի կանոնակարգի...։ Ինչ-
պէս կը հաւատամ, եւ պիտի փորձեմ 
հաստատել աւելի վար, անտեսման 
նման շեշտադրում՝ ձեւով մը՝ «պաշտ-
պանական» իր միտումի կողքին ^ւ հա-
կառակ ա ն ո ր այլապէ՛ս կը կայացնէ 
անարդարութիւն տուեալ վաստակա-
ւորներու հանդէպ։ Չհաշուած դեռ անհը 
րաժեշտութիւնը՝ քննարկելու, վիճարկե-
լու՝ ինչ որ կը կոչենք անտեսում կամ ոչ-
ճանաչում, պարագայ առ պարագայ։ 

Ուրեմն, առժամաբար շրջանցելով 
նշուած հարցը՝ իր հարցադրումով հան-
դերձ, կ՚ուզեմ հոս սկսիլ թարմ տպաւ^ 
րութիւններու փոխանցումով՝ պատ-
մուածագիր Պիպեռեանի մասին, մեկ-
նած՝ իր Ծովը ժողովածուի ընթերցու-

մէն, որուն առաջին՝ 1961-ի տպագրո^ 
թենէն հազուագիւտ օրինակ մը պոլսա֊ 
հայ գրական՛^ակութային գործիչ 
Սեւան Տէյիրմենճեանը տրամադրեց 
ինծի. բարեկամական շնորհ՝ որուն 
իմաստն ու արժէքը կարելի չէ չգնահա-
տել։ 

ժողովածուի պատմուածքներէն 
միայն երկուքին ծանօթ էի զանազան 
ծաղկաքաղներէ, եւ առանց այլեւայլի 
ըսեմ, որ անիկա յայտնութիւն մը եղաւ 
իբր ամբողջութիւն, փոխնիփոխ թար-
մութեան եւ տռամային-ողբերգական 
ներուժով յագեցած՝ իր գրեթէ բոլոր էջե-
րով։ Հանդէս մը ամբողջ՝ յոյզերու, մեծ 
ու մանր կիրքերու, տեղ-տեղ՝ խոր զգայ-
նութեան, տրուած տարապայման 
խտութեամբ եւ թելադբականութեամբ՝ 
սահմանափակ ծաւալի մէջ, լեզուա֊ 
ոճային պրկութեամբ, տպաւորիչ տ ի 
րակա նութեամբ ։ 

Ըստ տրամադրելի սահմանափակ 
կենսագրական տուեալներու, Պիպեռ-
եան պատմուածքներ սկսած է գրել 
շատ կանուխ։ Անոնցմէ տասներկուքը 
միայն ընտրուած են՝ Ծո վը ժողովա-
ծուին համար՝ հրատարակուած Կեդրո-
նական սանուց միութեան մատենաշա-
րով։ Հատորի վերջին էջերուն՝ կը նշուի, 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ 

Օնած է Պէյրութ։ 
ճեմարանը 
աւարտելէն ետք 
կ՛անցնի Փարիզ եւ 
կ՛ուսանի 
գրականութիւն֊ 
փիլիսոփայութիւն 
Սորպոնի 
համալսարանը։ 
1968-ին 
հրատարակած 
«Երկրորդ 
հաւասարում 
բազմաթիւ 
անյայտներով» 
երկար գրութիւնը՝ 
առաջին անգամ 
լոյս տեսած 
«Ահեկան»ի աշուն 
1968-ի թիւին մէջ՝ 
կը հանդիսանայ 
ինքնագիտակից 
Սփիւռքի հիմնադիր 
գրութիւններէն մէկը։ 
1982-ին կը 
հաստատուի Աթէնք, 
ուր տիկնոջ Մարօ 
Բալայճեանի հետ 
կը հրատարակեն 
մայրենի լեզուի 
դասագիրքերու 
«Հայրենի աղբիւր» 
շարքը։ Հեղինակ է 
բազմաթիւ 
ուսումնասիրական 
յօդուածներու, 
ինչպէս նաեւ 
յատկանշական 
հատորի մը՝ Փորձ 
տարագրութեան 
մասին խորագրով, 
1978-ին։ 
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որ Ծովը անոր թիւ 2-ն է, թիւ 1-էն՝ Զ ա հ 
րատի Մեծ Քաղաքը գործէն ետք։ Կը 
ճշդուի նաեւ, որ հատորի կողքը, ծով եւ 
ալիքներ թելադրող կապտորակ խորք 
մը, գործն է իր՝ Պիպեռեանի (գրակա-
նութեան եւ լրագրութեան կողքին, ան 
փորձեր է նաեւ գեղանկարչութիւն)։ 
Կտորներու ընտրութիւնը յայտնօրէն 
կատարած է ինք՝ Պիպեռեան, որ՝ այդ 
մասին գրելով նամակի մը մէջ՝1 զանոնք 
կը բնորոշէ իբր իր «գլխաւոր պատմը-

«Պատմուածներու Պիպեռեանի» 
մասնայատկութիւնը, նաեւ գլխաւոր 
շահեկանութիւնը, ըստ իս՝ կը 
կայանան Ծովը շարքի պատկերած 
ներքին այլազանութեան մէջ։ 

ուածքները»։ Անոնք գրուած են 1946-ի 
եւ 1961-ի միջեւ, ուրեմն տասնհինգամ 
եակի մը վրայ, որ կը համապատաս-
խանէ գրագէտի կեանքի ամենագոր 
ծօն տարիներուն, ամենէն աւելի լեցուն 
«թոհուբոհով» (բառը իրն է, նոյն նամա-
կէն, բայց որ գրական գործունէութեան 
կը վերաբերի... միայն ի մէջ այլոց)։ 

Կ՚արժէ հոս նշել, որ մեծ մասամբ 
50-ականներուն եւ 60-ականներու 
մուտքին գրուած այս էջերու կողքին, 
գրականութեան տրամադրած իր քիչ 
ժամանակին մէջ, Պիպեռեան տուեալ 
միջոցին՝ 1960-ի շուրջերը, հասած է նա-
եւ գրելու, կամ գոնէ ամբողջացնելու 
հրատարակելու, իր՝ միջին ծաւալի 
երկու առաջին՝ Անկուտի սիբտհտբնէ֊ 

րը եւ Լկրտածը վէպերը։ Պատմուածք֊ 
ներու ժողովածուն, լոյս ընծայման ժա-
մանակագրական կարգով, կը տեղա֊ 
դըրուի այս երկուքին միջեւ։ 

Անմիջապէս կ՚ուզեմ հաստատել, որ 
Ծո վը ժողովածուի Պիպեռեանը, իբր հե-
ղինակային դիմագծում, բաւական 
տարբեր կը ներկայանայ առաջին վէ-
պերու, եւ աւելի՛ եւս վերջին՝ Մրջիւն նե -
րու վերջա^յսը մեծ վէպի Պիպեռեա֊ 
նէն։ Այս մէկը, արդէն տասնամեակ մը 
հեռաւորութեամբ հետեւող, իր գրողա-
կան թէ աշխարհայեցային տարբերու֊ 
թիւնները կրնայ մասամբ պարտիլ 
60-ական տասնամեակին ապրուած 
կենսային որոշ հոլովոյթի։ Բայց առա-
ջիններու պարագային, հեղինակային 
դիմագծումի տարբերութեան երեւոյթը 
դիւրին բացատրելի չէ՝ նկատի առած 
երկու վէպերու եւ պատմուածք ներու 
(ասոնց մեծ մասի) ժամանակակցու-
թեան հանգամանքը։ 

«Պատմուածքներու Պիպեռեանի» 
մասնայատկութիւնը, նաեւ գլխաւոր 
շահեկանութիւնը, ըստ իս՝ կը կայանան 
Ծո վը շարքի պատկերած ներքին այլա-
զանութեան մէջ։ Անոնք մեզի կը բերեն 
հեղինակ մը՝ աւելի բազմակողմանի, 
բազմադիմի, աւելի՛ հարուստ ու ե ր ա ն 
գաւոր զգայնութեամբ, կրնամ ըսել, քան 
վէպերը։ 

Այլազանութիւնը նախ՝ կ՚ընդգրկէ 
նիւթի «մարզերու» հարցը, ըսել կ՚ուզեմ՝ 
թե մաթի կան։ Հոն իրար կը խաչաձեւեն, 
կը հանդիպին երեք-չորս գլխաւոր 
ոլորտ ներ.-

ա- պատկերում ընկերային շատ խո-
նարհ, թշուառ խաւերու («Պուրունսուզ 

1 Գրուած՝ Հրանդ Բալուեանին, 12 Դեկտ. 1962 թուակիր։ Կ ը հաղորդէ կենսագրական թանկագին 
տուեալներ։ Տե՛ս Մրջիւններու վերջալոյսը, հրատ. «Արաս»,Պոլիս, 2007, «Յաւելուած»։ 
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Քատրիյէն», «ժիւլիէթին հինգնոցը»). 
բ- առօրեայ յոյզեր, տագնապներ 

(«Գանձը», «Պապային տղան», «Երբ 
սրտերը կը լուացուին», «Անոնք որ վե-
րա դար ձան»). 

Գ- ձգտումներ, ողբերգական բա֊ 
խում ներ («Զի կա նան թող խե լօք կե -
նայ», «Վահրիճ», «Ծովը»). 

դ- թարմութիւն եւ երազ («Անիշխա-
նական չէ եղեր», «Կանաչ փեղկերով 
ճերմակ տունը», «Գարնանային»)։ 

Առաջին այս այլազանութեան՝ կու-
գայ պատուաստուիլ ազգա-աշխար֊ 
հագրական ու մարդկային միջավայրե-
րու, նաեւ գործողութեան թատերաբե-
մերու այլազանութիւն մը։ Մեծաթիւ 
հայազգի կերպարներու կողքին, հոն կը 
տողանցեն թիւ մը սլաւ-պալքան, յոյն, 
թուրք, լեռնցի (քիւրտ, լազ կամ այլ) 
կերպարներ։ Գործողութիւններու վայ-
րերը մեծ մասամբ կը տեղա^րուին 
Թուրքիա, յաճախ՝ Պոլիս, բայց երբեմն 
եւ գաւառ։ Իսկ երկու պատմուածք՝ իբր 
թատերաբեմ ունին Լիբանանի մայրա-
քաղաք Պէյրութը... 

Կերպարները այլազան են նաեւ 
ըստ ընկերային վիճակի, ապա եւ ըստ 
կենսա-հոգեկան լիցքի. անոնք կը ներ-
կայանան իբր անդամներ ամենաբազ-
մապիսի կերպարաշարի մը, ցուցահան 
դէսի մը -ուրախ կամ տխուր, երազող 
կամ հիասթափ, պայքարող կամ համա-
կերպ։ Անցողակի կ՚արժէ նշել միայն, 
որ թարմ ու եռանդուն հոգեվիճակներու 
կրող կերպարները... հայ չեն, ինչպէս 
հայկական չեն թեթեւ, զուարթ տրա-
մադըութիւններ ու մթնոլորտ հանդի-
ս ա ց ո ղ միջավայրերը (իմաստալի՜ 
զատորոշում, նոյնիսկ հեղինակին կող-
մէ թերեւս անգիտակցաբար կիրարկը 

ուած...)։ Տակաւին՝ այլազան այս կեր-
պարները չեն պատկանիր երկու գլխա-
ւոր (ու հակադիր) տեսակներու, ինչպէս 
վերջին վէպի պարագային։ 

Պիպեռեանի գրականութեան ո^ 
բազմաթիւ յաճախողները իրաւացի-
օրէն խօսած են իր վէպերո՛ւ ետին 
կանգնած վաւերական գրագէտի մը 
մասին։ Բայց պատմուածք ներու այս 
հատորը եւս, կը հաւատամ, մեզի կը բե-
րէ նոյնքան շեշտակի, այլ՝ ա ն փ ո խ ա ^ 

Պիպեռեանի մարդը «ներքին» 
մարդն է, իր ոլորտը՝ մարդու 
հոգեբանական ոլորտն է։ 

նելի՛ վկայութիւն մը - ճի՛շդ այս այլա-
զանութեան անկիւնէն դիտած, ու 
հակառակ վտիտ ծաւալի մը։ Անիկա 
կրնանք ներկայացուցչական նկատել, 
երաշխաւորուած՝ հեղինակին իսկ կող-
մէ կազմուած ըլլալու փաստով, եւ իր 
կողմէ գործածուած, արդէն նշեցի, 
«գլխաւոր պատմուածներ» բնորոշու-
մով. ուրեմն եւ կրնանք շրջանցել բա-
ցակայ պատմուածք ներու պարագան, 
որոնք -այլ հարց- մամուլի մէջ ցրուած՝ 
դիւրաւ գտանելի ալ չեն... 

Հոս կ՚արժէ պահ մը կանգ առնել 
գործածուած վաւերական գրագէտ 
բնորոշումին վրայ, որ ^ ը շեշտեմ իմս 
չէ միայն։ Կանգ առնել, որովհետեւ 
հաս տա տու մը կրնար հնչել իբր յա րա -
կարծիք (փարատոքս), երբ աչքի առաջ 
կը բերենք գրագէտը՝ իր կեանքով ու 
նկարագրային մասնայատկութիւննե-
րով։ 

Մէկ կողմէ, գործ ունինք անհաւա-
տալի ուժականութենէ մղուած նկա-

17 | ԲԱԳԻՆ 



ԹԻՒ 22017 

րագրային գեր-գործունեայի մը հետ. 
ծայրայեղ դիրքերու վրայ կանգնած 
գործօն կուսակցական, որ նոյնիսկ, 
երկրի տուեալ պայմաններուն մէջ, 
բռնադատուած է եղած կիսա-դաւադ 
րական, երբեմն եւ ուղղակի ընդյատակ-
եայ վարքի ու կեանքի։ Ապա՝ քաղա-
քական գործիչ, որոշ պահերու նոյնիսկ 
ատակ՝ պատասխանատու կառավար 
չական բեռի տակ մտնելու (Պոլսոյ քա-

Ինչպէս միշտ՝ Պիպեռեանի մօտ, 
հոգեբանութիւնը թելադրուած է 
անուղղակի, զուսպ պատումի, 
միջ-անհատական կացութիւներու, 
դիմառդիմաւթիւններու ներկայացման 
ու երկխօասթիւններու 
վերարտադրման մէջէն։ 

ղաքապետական խորհուրդի փոխ նա-
խագահութիւն...)։ Հրապարակախօս՝ 
մարտունակ մամուլի մէջ յանդուգն յօդ-
ուածներով, երբեմն եւ թերթ հրատարա-
կելու լուծին տակ մտած՝ հակառակ 
միջոցներու եւ տարրական ազատու-
թիւններու բացակայութեան...։ Ապա եւ՝ 
պարբերական յաճախորդ բանտի ու 
աքսորի...։ 

Կ՚երեւի արդէն, հեռու չենք հարկադ 
րանքէն՝ դիմագծելու «անբուժելի» 
դժգոհ, մնայուն ըմբոստ կերպար մը, որ 
-ի դէպ- երեք-չորս տարի Լիբանան 
ապաստանած՝ հոն եւս առիթ կը գտնէ 
խարանելու վարչակարգի գործադրած 
ճնշումները, պատմուածքի մը հեւքոտ 
ընթացքին մէջ՝ տողատակի։ Դեռ չհաշ-
ուած դառն ու պատրանաթափ իր հաշ-

ուեփակը՝ լիբանահայութենէն իր փոր-
ձառութեան, այսինքն գաղութի (վերջին 
հաշուով իրեն գաղափարակից) թերթե-
րու խմբագրական կարճատեւ գործակ-
ցութեան, որմէ՝ կը թուի նախընտրած 
ըլլալ շինարարական վերակացութեան, 
գրաշարութեան եւն. ապրուստի ճամ-
բաներ, նախքան տունդարձը՝ իբր 
«Սփիւռքի կողմէյ բաական շահա-
գործուած իսթտնպո^լցի» (միշտ՝ 
նշուած նամակէն...)։ 

Ն կ ա ր ա գ ր ա յ ի ն - յ ա ր ա բ ե ր ա կ ա ն 
առումով այսպիսի անհաղորդ, դժուար 
անձի մը ճակտին դրոշմուած, միւս կող-
մէ, կրցանք վերծանել մտաւորականի, 
վաւերական գրագէտ-արուեստագէտի 
կնիքը։ Մանուկ-պատանի տարիքէն 
արդէն հեղինակ՝ վէպերու, որոնք՝ իր 
իսկ վկայութեամբ - անյաւակնոտ ու 
հեգնոտ վկայութիւն - «արժանի էին 
զամբիւղի». բայց որոնց գոյութիւնն իսկ՝ 
կը խօսի ի ծնէ գրագէտի մը մասին...։ 
Եթէ ան, կեանքին ու գործին հաշո^կը 
շիռ մը փորձած պահուն, «կը զղջա^յ 
հայերէնի սկսէ^ո^[նխ (ակնարկելով 
բաւական ուշ տարիքի գրական հայե-
րէն սորվելու եւ հայ գրականութեան 
յարելու փաստին), ընդհանրապէս գրե-
լու իր մոլութեան, մոլուցքի՛ հաշուին չէ՛ 
որ ափսոսանք ունի...։ 

Երկրորդ աստիճանի յարակարծիք 
մըն ալ՝ կենսային գործունէութեան այս 
զոյգ մարզերը՝ ընկերա-քաղաքականն 
ու գրական-գեղար^եստականը, իրար-
մէ յաջողապէս անջատելու շնորհն է, 
խուսափումը առաջինի ներխուժումէն՝ 
երկրորդի ոլորտին մէջ. պահպանումը՝ 
գրական ստեղծագործութեան անհրա-
ժեշտ ինքնօրինութեան, զտութեան 
(այսքանը միայն՝ հոս, մնացեալին հա-
մար ապաւինելով ընթերցողի ընկաի 
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ման, եւ խուսափելով գրականութեան 
յանձ նա ռու եւ ոչ-յանձ նա ռու յատ կա -
նիշ ներու մասին տաղտկալի վիճարկու-
մէ...)։ 

Գ ր ա կ ա ն - գ ե ղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա նի 
զտութեան, ինքնօրինութեան փայլուն 
օրինակներ են՝ պատմուածք ներէն 
անոնք, ուր «խառնուրդի փորձութիւնը» 
կը հսկէր դարանակալ։ Տիպար -պարա-
գայ է «Վահրիճ»ը, ուր՝ գեղարուեստա-
կան շնորհով եւ խորքային մակաբոյծ 
պատգամներէ հեռու՝ կը պատկերուի 
պատրանաթափ, բայց իր կաշկանդ 
եալ ձգտումներուն մէջ դեռ տուայտող 
գաղափարա-քաղաքական կերպարը։ 

Նշուած յաջողութիւնը, պարզ է, կը 
բացատրուի Պիպեռեանի մօտ առկա-
յութեամբը նոյնքան վաւերական գրա-
գէտի մը, որքան՝ մարտունակ գաղա-
փարական գործիչի։ Կը կայանայ 
փաստին մէջ, շատ ճիշդ բնորոշուած՝ 
զգօն վերլուծողի մը կողմէ ու անոր բա-
ռերով, որ Պիպեռեանի մարդը «ներ 
քին» մարդն է,2 իր ոլորտը՝ մարդու 
հոգեբանական ոլորտն է։ Ո ր կը հիմնէ 
արդէն Պիպեռեանի մնայուն արժէքը, 
մնայուն այժմէութիւնը - ներքի՛ն մարդը, 
իրականի մնայո՛ւն խաւը, ի հակադրում 
տուեալ պահու մը, տուեալ վայրի մը 
մարդերէ վկայող ժամանցելի վկայո^ 
թիւն նե րու... 

Եւ հոս անշուշտ, ինչպէս միշտ՝ Պի-
պեռեանի մօտ, հոգեբանութիւնը թե-
լադրուած է անուղղակի, զուսպ պատու-
մի, միջ-անհատական կացութիւններու, 

դիմառդիմութիւններու ներկայացման 
ու երկխօսութիւններու վ ե ր ա ր տ ա ^ ր 
ման մէջէն։ Կերպարները բերուած են 
մեր առջեւ. կը դիտենք զանոնք՝ առանց 
«պատմող» հեղինակի օգնութեան, բե-
մադրական անմիջականութեամբ։ Աւե-
լին՝ հոս նաեւ պատումային սարքը 
պարզ է, անմիջական։ Չկան պատումի 
առանձնաշնորհեալ անկիւններ, « դ ի 
տանկիւն-կերպարներ», ինչպէս այլուր՝ 
Պիպեռեանի մօտ։3 Անմիջականութիւ-
նը երբեմն կը դառնայ մարդոց կեանքի 
որոշ մտերիմ երեսները պատկերելու 
«հում» անմիջականութիւն, բայց ատի-
կա չ՚առներ երբեք ինքնանպատակ 
գրգռութեան ձեւ. նաեւ այս մարզին մէջ 
բնորոշ գիծ է պիպեռեանական «զսպու-
թիւնը»... Զսպութիւն, որ՝ առանց շփոթ-
ուելու անտեղի ամօթխածութեան հետ՝ 
չի ալ խուսափիր այդ «հում» պատկե-
րումներէն։ Ասոր մէկ կողմնակի, բայց 
շատ ուշագրաւ արդիւնքն ալ այն՝ որ լ ի 
բանանեան իր կարճատեւ կեցութենէն 
արձագանգ բերող երկու պատմուածք-
ներով՝ Պիպեռեան կը յաջողի աւելի 
վառ պատկերել պէյրութեան որոշ իրա-
կա նութիւններ, քան իրեն ժա մա նա կա -
կից լիբանանահայ արձակագիրնե-
րը...։4 

Ուրեմն ասոնք՝ Պիպեռեանական 
պատմուածքի յատկանիշները^ Պա-
տումի ուրոյն թեք նիք՝ պրկութեամբ, 
երկխօսութիւններու բնականութեամբ 
եւ դիպուկութեամբ, կերպարներու վար-
մունքի ու կացութիւններու նկարման 

2 Բնորոշումները՝ Սեւան Տէյիրմենճեանէն, նշուած երկը, «Յառաջաբան»։ 
3 Պատումային սարքին մասին վերլուծական շահեկան նշումներու համար (յատկապէս՝ դիտուող եւ 
դիտող-անդիտելի կերպարներ եւն.), տե՛ս Ս . Տէյիրմենճեանի նոյն «Յառաջաբան»ը։ 
4 Փաստ՝ որ իրաւացիօրէն կը շեշտէր Ս . Տէյիրմենճեան, 2015-ի Հոկտեմբեր 11-ին, Պէյրութ, ժամա-
նակակից սփիւռքահայ գրականութեան նուիրուած զրոյցի մը մէջ։ 
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կենդանութեամբ, ուրկէ եւ՝ անկրկնելի 
բեմականութիւն մը, թատերականու-
թիւն մը... 

Հոգեբանական ոլորտի բ նոբոշումս կը 
կարօտի յաւելեալ ճշգրտումի։ Պատմը 
ուածքները առհասարակ կը զարգա-
նան, «կը բանին» հոգեբանութեան որոշ 
մէկ մակարդակին վրայ, ըսենք՝ բնա-
կանոնի մակարդակին։ Խօսելով ո^ 
բնականոն ներաշխարհային տարրե-

Պիպեռեանական պատմուածքի 
յատկանիշները.- Պատումի ուրոյն 
թեքնիք՝ պրկութեամբ, 
երկխօսութիւններաւ բնականութեամբ 
եւ դիպուկութեամբ, կերպարներու 
վարմունքի ու կացութիւններու 
նկարման կենդանութեամբ, ուրկէ եւ՝ 
անկրկնելի բեմականութիւն մը, 
թատերականութիւն մը... 

րու մասին, տեղ-տեղ կը նշմարուին 
«հոգետռամ-կացութիւններ» (այս բառը 
հոս եւ աւելի վար գործածուած՝ ախ լ 
տաբանական՝ բտ^օհօճաա-ի առումով)։ 
Բայց անոնք պատահական են, կը 
մնան լուսանցային։ Մանաւանդ՝ դեռ 
հեռու են հոգե-ախտաբանական ընդ-
հանրացումի այն տեսիլքէն, որուն 
ոլորտն են վէպերը, յատկապէս՝ վերջի-
նը։ 

Հոս՝ փակագիծ մը անհրաժեշտ կը 
թուի՝ վէպերուն, եւ յատկապէս Մբջխն֊ 
Թեբու վերջա^ոյսը մեծ վէպին մասին, 
լուսաբանելու համար վերի՝ վերջին զա-
նազանումս, նաեւ կանխաւ հասկնալի 
ընծայելու՝ հետեւելիքներէն մի քանին։ 

Վերջին իր վէպով, Պիպեռեան կեդ 
րոնացած է հոգեբանական ոլորտի 
մասնայատուկ այս մարզին՝ հոգե-
ախտաբանականին վրայ ^քիչ մը ան-
տեսուած փաստ՝ ասիկա։ Պարզ է, երբ 
վէպ մը իր 500-ը անցնող էջերով ան-
վերջանալի շարք մըն է հոգետռամնե-
րու. երբ կերպարներու մէջ կը 
տողանցեն վիճակներ՝ անբացատրելի, 
անհեթեթ, ջղագար, շատ աւելի՝ քան 
բնականոններ, կամ նոյնքան ախտա-
բանական լռութիւններ, որոնք այլա-
պէ՛ս շրջօնքն են ներմղուած վախերու, 
հոգեխոցերու. եւ երբ այս բոլորը իբրեւ 
այդպիսի՛ն կը թելադրուին մեզի ամբողջ 
գործի երկայնքին՝ հեղինակային տո-
ղատակի «ընթերցումովդ կարելի չէ 
տարբեր բնորոշել այդ գործը՝ էական 
իր յայտագրով, քան իբր հսկայ որմ-
նանկար մը՝ հիւանդ, որովհետեւ 
ճնշուած, իր գոյութեան մէջ վտանգը 
ուած հաւաքականութեան մը։ Դեռ 
չհաշուած՝ ախտաճանաչական բացա-
յայտ, խտացեալ բանաձեւումները, 
որոնք մեկնաբանութեան կարիքն ալ 
չեն ձգեր. Պիպեռեան իր կերպարներու 
բերնով չի՞ խօսիր արդէն ուղղակի՝ 
«աղէտի սպասումի», «հաւաքական 
մազոշիզմի» մասին։ 

Եթէ հոգե-ընկերաբանական սովո-
րական սեւեռումներէ անդին, վիպագի-
րը առաջնահերթաբար կը միտի 
վտանգուած, բարդութահար համայնք-
ներու հաւաքական անգիտակիցին, 
անոր հակազդեցութիւններու վերլուծո^ 
մինդ նովին բանիւ ան կը զանցէ նաեւ 
բարացուցական-բարոյական հետազօ-
տութեան ոլորտը։ Ատոր համար է որ իր 
մօտ չենք հանդիպիր ո՛չ ընկերա-դասա-
կարգային, ո՛չ ալ բարոյական ընդհան 
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բաց ում ներու։ Կը բաւէ մտովի արագ 
համեմատութիւն մը ընել երեք-քառորդ 
դարով նոյն ճամբաներուն վրայ զինք 
նախորդած «Արեւելք»ի, «Մասիս»ի սե-
րունդին հետ՝ անդրադառնալու համար 
այս հեռաւորութեան։ 

Անշուշտ, ճիշդ չէ բացարձակօրէն 
անջատել «ներքին» մարդն ու «արտա-
քին» մարդը, կամ՝ անհատականն ու 
հաւաքականը։ Գ . Զօհրապ եւս, իր 
պատմուածք ներու ն մէջ նոյնքան, թե-
րեւս եւ աւելի յաճախ, հոգեբան է։ Բայց 
ան հազուադէպօրէն կը յղուի զարտու-
ղի հոգեվիճակներու։ «Անդրշիրիմի սէր, 
Լուսահոգին» հազուագիւտ պարագա-
ներ են, ուր կը հպանցուին ոչ բնական, 
մասամբ եւ հոգեախտաբանական վի-
ճակներ։ Նոյնը՝ ուրիշ իրապաշտի մը՝ 
Երուխանի պարագային. եթէ Ամիրա-
յին աղջիկը երբեմն կը մօտենայ նկա-
րագրային ախտագին վիճակներու 
սեւեռումին, անիկա կը մնայ առհասա-
րակ ան հա տա կան եւ մի ջան հա տա -
կան վերաբերումներու վրայ։ Զ. Պի-
պեռեանի վէպին մէջ, ախտաբանա-
կանի սեւեռումը համակարգային է, ուղ-
ղակի՛ մօտեցման հիմ ու սկզբունք... 

Ուրեմն Պիպեռեանը կարելի չէ բնո-
րոշել իբր ընկերա-բարոյական սեւե-
ռումներու գրագէտ, նոյնիսկ ոչ՝ իբր 
հակա-բարոյախօս, ժիտեան կամ նմա-
նօրինակ այլիմաստներով։ Կամ պիտի 
այդպիսին նկատուի՝ միայն երկրորդա-
բար։ Ընկերա-տնտեսական թեմաներ՝ 
միջ-անհատական յարաբերութիւն նե-
րու, ապբուստի-վաստակի առնչուող 
նիւթեր, այս բոլորը, իբր հանդիպման 
առանձնաշնորհեալ կէտ ունենալով ըն-
տանիքը, կու գա՛ն Պիպեռեանի դիտա-

կին տակ. բայց՝ առաւելաբար նիւթ 
հայթայթելու համար զանոնք ենթալա-
րող ախտաբանական կացութիւններու 
սեւեռումին։ 

Ասիկա նաեւ կը բացատրէ վէպին 
կերպարներուն հանդէպ Պիպեռեանի 
անկողմնակալ կեցուածքը, որ երբեմն 
աննկատ կ՚անցնենք, փորձուելով հոն 
տեսնել, օրինակ, հակադրում մը ընթա-
ցիկ բարոյականութեան կեղծաւոր հե-
տեւորդներու եւ զանոնք զանցողներու։ 
Պի պեռ եա նի կեր պար նե րու պատ կե -
րաշարը շատ աւելի բարդ կ՚երեւի ին-
ծի։ Եթէ ուշադիր ըլլանք, գլխաւոր 
կերպար Պարէտի հանդէպ կրնանք վեր-
ծանել բաւական խիստ ենթատեքստ 
մը. կը բաւէ ընել անոր արարքներուն 
հաշուեկշիռը, որպէսզի գտնուինք ուրի՛շ 
մազոխականի մը, անկամութեան, պա-
տասխանատւութիւններէ խուսափման 
ախոյեանի մը առջեւ, հոգ չէ թէ «մրջիւն-
ներուն» հակադրուող...։ «Զոհ»ի մը՝ որ 
քանիցս նաեւ դահիճ կը դառ նայ իր 
կարգին. որ՝ բացի սիրային կապի մը 
խզումով պատճառած մահէն՝ նաեւ կը 
լքէ զինք սիրող հայր ու հօրեղբայր՝ հա-
ւանօրէն նոյնքան ճակատագրական 
հետեւանքներով։ Հեռու Անատոլիան 
ալ, իր պատկերացումով իբրեւ թէ յա-
րաբերական պարզութեան, մաքրու-
թեան վայր՝ կը կայացնէ ուրիշ պատ-
րանք - նոյնպէս առիթ՝ փախուստի...։ 
Մարդկային դրական տիպար հայրը՝ 
Տիրանը, անցեալին գործօն էր, բայց 
այժմ ջլատուած։ Դրական տիպար նա-
եւ՝ Տրդատ հօրեղբայրը. բայց զայն եւս 
կը տեսնենք դատապարտուած (կը յ ի 
շենք իր ահաւոր վախճանը, որ կը 
պատկերուի անհեթեթ պատիժի մը 
պէս)։ Ուրեմն վերջալոյս, այո՛, բայց որ 
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միայն մրջիւն-ախ տա հար եալ նե րու նը 
չէ, համընդհանուր վերջալոյս է, բոլո՛ր 
ախտահարեալներունը...։ 

Վերադառնալով պատմուածք նե-
րուն, ուրեմն, կարծեմ բաւական կը 
տեսնենք անոնց մասնայատկութիւնը, 
որ բնորոշեցի նկարումի կենդանու-
թեամբ ու թատերականութեամբ, զ ր ո 
ղա կան յղաց քի հա մե մա տա կան պար-
զութեամբ, ապա եւ ներքին այլազա-
նութեամբ, իրենց ցուցահանած հեղի-
նակային խառնուածքի բազմակողմա-
նիութեամբ ։ 

Հարստութիւն, որ՝ անկասկած այլա-
պէս ներկայ է վէպերուն մէջ, բայց որ 
յաւելեալ զտութեամբ, յստակութեամբ 
կը ներկայանայ հոս, մեկնարկի այս 
էջերուն՝ գրագէտին թռիչքի սկզբնական 
հարթակին վրայ ։ 

* * * 

Հիմա՝ կարելի է անդրադառնալ ան-
տեսումի երեւոյթին, որ սկիզբը շրջան-
ցեցի։ Անդրադառնալ Զաւէն Պիպեռ-
եանի առթիւ, բայց եւ՝ ընդհանրապէս։ 

Նախ՝ մեր առջեւ ունինք հրատա լ 
րակուած գործեր, եւ տուեալներ՝ անոնց 
մասին։ Ներկայ հատորը՝ Ծովը, Կեդրո-
նական սանուցի հրատարակութիւն է՝ 
1000 օրինակով, կատարուած հեղինա-
կին գործակցութեամբ եւ մասնակցու-
թեամբ։ Վէպերէն մէկը՝ կը պատկանի 
«Թօ» մատենաշարին, միւսը՝ կը թուի 
ինքնահրատարակութիւն ըլլալ։ Իսկ 
Մրջիւններու վերջալոյսը, իբր թերթօն 
«ժամանակ»ի մէջ երեւելէ ետք, լոյս 
տեսած է 1985-ին՝ Պիպեռեանի մահէն 
տարի մը ետք, արժանանալով «էլիզ 
Գաւուքճեան» գրական մրցանակին։ 

Գոնէ գործերու հրատարակման 

պայմանները նկատի առած, եւ պոլսա-
հայ մշակութային կեանքի ծիրին մէջ, 
դժուար է խօ սիլ ան տե սու մի մա սին։ 
Եթէ հիւրընկալ մատենաշարներէն մէ-
կը՝ «Թօ»ն՝ լուսանցային-արմատական 
նկատենք, միւսը կ՚առնչուի համայնքա-
յին վաստակաւոր հիմնարկութեան մը՝ 
Կեդրոնական վարժարանի շրջանա-
կին։ Իսկ համայնքի ոչ-առողջ խորքե-
րը պեղող, ընկերա-քաղաքական որոշ 
անհանգստութիւն զգացնող գործի մը՝ 
«ժամանակ»ի մէջ իբր թերթօն հրալ 
տարակումը, եթէ մասամբ կը բացատ-
րուի թերթին հետ իր անձնական կա-
պերով ու գործակցութեամբ, չի դադբիբ 
ըլլալէ հիւրընկալման փաստ մը։ 

Ապա՛. 1985-ի մրցանակը եւ շնոր լ 
հահանդէսի գրական ձեռնարկը, ուր Զ. 
Պիպեռեան կը պատւուի Ե. Կոպէլեա-
նի եւ Զ. Խրախունիի կողքին, անշուշտ 
տխուր՝ իր տարուան մը յապաղումով, 
չի դադբիր յարգանքի տուրք ու ճանա-
չում ըլլալէ, երբ դեռ թարմ է բազմաչար-
չար գրական գործիչի մահուան սուգը... 

Նոյնքան քիչ նշանակալի է Պիպեռ-
եանի՝ Սփիւռքի մէջ եւս քիչ ծանօթ ըլ-
լալու փաստը։ Պէտք կա՞յ յիշեցնելու, 
որ նախորդ դարու կէսերուն, ու կէսերէն 
ետք ալ, շփումները բնաւ նոյնը չէին 
վայրէ վայր, ու մանաւանդ՝ Պոլսոյ հետ։ 
Նոյնը չէին ո՛չ ներհայկական քաղա-
քական մթնոլորտը, ո՛չ տեղական պայ-
մանները շատ տեղեր. ոչ ալ, ի հարկէ, 
հաղորդակցամիջոցները։ Հազիւ 70-ա-
կաններէն ետք է, որ այդ շփումները 
ջերմացան, նաեւ արհեստագիտակա-
նօրէն կենդանացան, մինչեւ հասան 
դարավերջի եւ ներկայ դարասկիզբի 
վիճակին։ 

Պիպեռեան իր ողջուցը, նաեւ յետ 
մահու՝ կրնայ նուազ յիշուած-յիշա-
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տակուած ըլլալ, քան ուրիշ, սերնդակից 
գրագէտներ։ Բայց աւելին-նուազը չա-
փելի՞ են հոս, եւ ինչո՞վ ու ինչպէ՞ս...։ 
Ապա՝ բացառութի՞ւն է Պիպեռեան...։ 
Իր պարագան ինչո՞վ կը տարբերի 
շա՜տ ուրիշ սփիւռքահայ գրագէտներու 
պարագայէն, գրեթէ անոնց բոլորի։ 
Չհաշուած այն քիչերուն, որոնք եղած 
են սերտօրէն կապուած բեմի մը, կամ 
կողմի մը, միջոցներու տէր կառոյցի մը։ 
Եւ վայր ու առիթ են ունեցած լսուելու, 
կարդացուելու, հրատարակուելու -յա-
ճախ եւ վաստակի որակին խոտոր հա-
մեմատող չափերով։ Ասիկա՝ ե՛ւ 
ներ-սփիւռքեան ճակատի վրայ, ե՛ւ 
Սփիւռք-Հայաստան երկճակատ ճամ-
բարին համար։5 

Շարք մը առարկայական պայման-
ներ դեր խաղացած են անշուշտ համե-
մատական անճանաչութեան մը փաս-
տին մէջ - նաե՛ւ Պիպեռեանի պարա-
գային։6 Խօսուած է հետեւող ժամանա-
կամիջոցի քաղաքական հեղձումի մթնո-

լորտի մասին, ժամանցուած հրատարա-
կումներու մասին։ Ու պէտք չէ մոռնալ, 
մանաւանդ, այս բոլորի կողքին՝ մէկ 
գործօն եւս.- Պիպեռեանի գրականու-
թեան առաջին անտեսողը՝ նոյնինքն... 
Պիպեռեանը։ Յարակարծային մարդ, 
վաւերական գրագէտ, ի ծնէ՛ գրագէտ՝ 
ինչպէս կարելի գտայ բնորոշել աւելի 
վեր^ բայց միանգամայն գերզործուն 
եայ մարդու նկարագրով օժտուա՞ծ, թէ՞ 
պատժուած..., վաւերական գրագէտի 
իր երակը հարկադրաբար մղած է երկ-
րորդ մակարդակի...։ Ինքն է յայտարա-
րողը, ամենայն պարկեշտութեամբ. 
«Գբական աբսւա^դութիւնսշատ ճղճիմ 
մնացած է... Քաղաքական ու լրագրա-
կան պայքարնեբու մէջ, ատենը պակ-
սած է գբական ստեղծագոբծութեան 
համաբ»։ Բարեբախտաբար, այս յայ-
տարարութենէն տասնամեակ մը ետք՝ 
կարելի դարձած է Մրջիւններու վէբջտ-
չոյսը. բայց հոս սահմանուածը ամբողջ 
կեանքի մը ոճն է...։7 

5 Ա յս մասին՝ կ ՚արժէ յիշատակելՄարկ Նշանեանի խորապէս ապբուած վկայութիւնը, ոգեկոչող՝ Զ. 
Պիպեռեանի գործին հետ իր հանդիպումը։ Անձնակնիք ու անվերապահօրէն ենթակայական մեկ՝ 
նաբանութիւններու կողքին, յօդուածը կը տրամադբէ կենսագրական ու գրապատմական շահեկան 
նիւթեր։ Տե՛ս Մրջիւններու վերջալոյսը, «Յաւելուած» (արտատպուած «Յառաջ-Սիտք եւ արուեստ»էն, 
Յունուար, 1988)։ 
6 Խղճմտօրէն մատնանշուած եւ իրենց հաւանական հետեւանքներով գնահատուած՝ Ս. Տէյիրմենճ-
եանի կողմէ, սկիզբը նշուած «Յառաջաբան»ին մէջ։ 
7 Զ. Պիպեռեանի կեանքին ու վարքին շուրջ, 1950-60-ական տարիներուն համար, թանկագին (որով-
հետեւ հաւանօրէն եզակի) ներդրում կը կազմէ Ռ . Հատտէճեանի Յո^շտտէտբ բազմահատոր շար-
քի թիւ 15-ը («Գրական հաւաքոյթ Սուատիյէի մեր պարտէզին մէջ», Պոլիս, 1999), որ իր ընդհանուր 
խորագրին տակ կը խմբէ «Հաւաքոյթ»ներու երեք շարքեր, «Մարմարա»ի մէջ կանխապէս լոյս տե-
սած յաջորդաբար 1988-ին եւ 1994-95-ին։ Տե՛ս յատկապէս մաս Բ., գլուխներ Ի Գ - Ի Ե , էջեր 137-146։ 
Տպաւորութիւններ, բայց նաեւ առարկայական փաստեր, որոնք կը հաստատեն Պիպեռեանի մա-
սին հոս ըրած նշումներս։ Իսկ հատորին միւս մասերը կը տրամադրեն ցրիւ բայց անվիճելի տուեալ-
ներ՝ Պոլիսի եւ իր գբական-մշակութային շրջանակներու՝ նոյն միջոցին ապրած մեկուսացման շուրջ։ 
Նաեւ անշուշտ, փոխադարձաբար, թէեւ անուղղակի, Սփիւռքի միւս համայնքներու անտեղեակու-
թեան մասին՝ պոլսահայութենէն ու անոր մշակութային կեանքէն։ Նկատենք, որ հոս եւս, ինչպէս այ-
լուր, տուեալներ կը պակսին Պիպեռեանի կեանքի վերջին անուրախ տասնամեակին ու երկարատեւ 
հիւանդութեան տարիներուն մասին յատկապէս։ Նոյնքան անյայտ կը թուի անտիպներու գոյութեան 
պարագան, գոնէ իմ ծա նօթութիւն ներու սահմաններուն մէջ։ 
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Ինչո՞ւ զարմանալ ուրեմն։ 
Հարցադբեմ ընդհանրացնելով.-

Որակը ե՞րբ դիւրին ընկալուեր է, ճա-
նաչում գտեր...։ Արժէքն ու արժանիքը 
ե՞րբ եղեր են բաւարար երաշխիք ճա-
նաչումի։ Եւ՝ միայն մե՞ր մէջ...։ Չե՞նք 
գիտեր՝ ի՜նչ որակներ անգիտացուեր 
են, ու կ՚անգիտացուին, եւ ի՜նչ անորակ 
գործեր ճանաչում կը գտնեն, համաշ-
խարհային մրցանակ ներու կ՚արժանա-
նան՝ արժէքաւորներու կողքին, յաճախ 
եւ անոնցմէ առաջ ու աւելի՝ գրական 
արժէքին լրիւ խորթ դրդում ներու իբր 
հետեւանք...։ 

* * * 

Պիտի չուզէի, որ նախորդող շեշ-
տադրումները ընկալուին բացասական, 
ջլատիչ եղանակով։ Գրական երկը, 
գրական արտադրութիւնը առհասա-
րակ, աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ընկալել 
պայքարի, դժուարին նուաճումի եզրե-
րով. ոչ ակնկալութիւներով, անպայ-
ման ճանաչումի պահանջկոտութեամբ։ 
Զ. Պիպեռեան ի՛նք՝ չեմ կարծեր, որ ը ն 
դունէր այդպիսի կեցուածք։ 

Մանաւանդ պահը, որ առիթ կու տայ 
այս արտայայտութիւններուս, հիմա, կը 
ներկայանայ իբր դրական՝ ամէն իմաս-
տով։ Շնորհիւ «Արաս»ի եւ իր երիտա-
սարդ գրական գործիչներու նախաձեռ-
նութեան, Ծովը շարքի պատմուածք-
ներու վերհրատարակումը, հակառակ 
գործի՝ հեղինակին իսկ բառով «վտիտ» 
ծաւալին, ընթեցողին պիտի բերէ վի-
պագիր Պիպեռեանի կենդանագիրը 
լրացնող կարեւոր տարրեր, արտօնելով 
միանգամայն տարբե՛ր, ամենահամա-
կողմանի Պիպեռեանի մը յայտնաբե-
րումը։ Եւ եթէ Մրջիւննեբու վերջա^յսը 
կրնայ գրաւել պատուաւոր տեղ պոլսա-
սփիւռքահայ վէպի՝ 30-ական-80-ական 
յիսնամեակի հունձքին մէջ (բաւական 
հարուստ՝ իր ֆրանսահայ թեւով յատ-
կապէս),- ապա այս բուռ մը պատմը-
ուածքները այլապէ՛ս թանկագին 
նպաստ մը կը կազմեն նոյն ժամանա-
կաշրջանի պատումային միւս ենթա-
տեսակին՝ պատմուածքի մարզին մէջ, 
որ այնքան ալ հարուստ չէ՝ քանակա-
պէս ինչ պէս որա կա պէս, մա նա ւանդ 
ըստ էութեան մեր ներկայ կեանքը 
տուող թեմաներուն համար...։ 
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Եւ տաղը կ՚ըլլայ 
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

Տաղը տակաւ կ՚արթննայ 
ընձառիւծի պէս անգութ. 
կը զգաս շարժումն իր հիմա 
թաւուտին մէջ կիսամութ։ 

Կը փնտռես զինք անհանդարտ 
քայլերով լուռ։ Տակաւին 
կը փորձես զինք դուրս մղել՝ 
դէպի բացատը ազատ։ 

Խաղը այդքան կրկնուած՝ 
նաեւ ծանօթ է իրեն։ 
Կը դեգերի ջիղերուդ, 
մտածումիդ կածաններուն։ Կը բանայ 
այլ աշխարհ մը, անկասկած։ 
Կը պահուըտի բառերուն 
շրջագիծին մէջ արթուն, 
կը կորսուի ... դուրս կու գայ 
վայրերու մէջ դեռ խոպան, 
կը յարձակի, կը փախչի՝ 
շարժումներով մշտական, 
կը վերածուի 
թիրախի մը շարժական։ 

Կը փորձեմ զինք իւրացնել, 
բառերու մէջ թակարդել՝ 
կը յարձակի լեզուիս վրայ – 

կը մնայ հոն ու ... կ՚ըլլայ։ 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

Բանաստեղծ, 
գրական֊ 
վերլուծական 
յօդուածներու 
հեղինակ, 
տասնամեակ մը 
ամբողջ եղած է 
«Բագին»ի 
խմբագիր ու ապա 
խմբագրական 
կազմի 
երկարամեայ 
անդամ եւ 
աշխատակից։ 
Օնած է Հալէպ։ 
Աւարտած է 
Պէյրութի 
Հայկազեան 
համալսարանի 
անգլիական 
գրականութեան եւ 
Մոնթրէալի Մըք Կիլլ 
համալսարանի 
մանկավարժութեան 
բաժանմունքը, 
արժանանալով 
Մագիստրոս 
կոչումին։ 1980-
ական 
թուականներուն 
փոխադրուած է 
Մոնթրէալ, ուր 
մինչեւ օրս՝ Ս. 
Յակոբ ազգային 
վարժարանէն ներս, 
կը դասաւանդէ հայ 
գրականութիւն։ 
Հեղինակն է 
բանաստեղծական 
չորս հատորներու՝ 
Կորիզ (1979) , 
Ոսպնեակ (1984), 
Անցման եղանակ 
(1993) եւ 
Սահմաններ 
(2007)։ 
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Գրէ՛ 

Գրէ մինչեւ 
այն ատեն, որ 
դեռ կը կարդան ու կը խօսին 
այն լեզուն, որ հարազատ է 
քեզի այնքան, 

սակայն տակաւ կը կորսուի։ 

Գրէ՛, գրէ՛, 

քանի մարդիկ կը հասկնան 
բառերդ անձայն, 
որոնք կարծես կ՚որբանան։ 
Պահեր կան, երբ 
դուն կը մոռնաս 
բառերը, զորս գործածած ես 
դուն անցեալին 
այլ վայրի մէջ, ժամանակի։ 

Գրէ՛ մինչեւ սահմանն այն սեւ, 
երբ ժանտադէմ լռութիւնը 
ամբողջովին չէ կլանած 
խօսքերդ սուղ, 
չես բողոքած բախտին համար անագորոյն 
վիճակուած քեզ, 
եւ չես նայած թախիծով խոր 
սերունդի մը տարբեր, անգոյն ... 
Իսկ գրքերը, իրենց տիրոջ զաւակներէն, 
դեռ չեն դրուած տուներէն դուրս։ 
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Ցուլը 

Կեանքը սեւ եւ ահարկու 
ցուլի նման, 
կոտոշները իր սրած 
պիտի մղուի քեզի դէմ։ 

Երբեմն իր 
յարձակումը անկակնկալ 
շատ աւելի սուր եւ ուժգին 
պիտի ըլլայ, 
եւ դուն պիտի չանդրադառնաս, 
թէ հարուածը ուրկէ կու գայ, 
որքան ալ դուն 
արագ, ճկուն 
շարժումներով փորձես փախչիլ 
կամ խուսափիլ 
իր մահացու մանգաղներէն։ 

Կարծես արիւն կը վազէ վար 
իր աչքերէն. 
ոտքերուդ տակ 
կը դղբդայ հողը արդէն, 
եւ դուն կը կարծես պիտի խաղաս 
կեանք-ցուլին հետ այս խաղը հին, 
որ քեզ առած խորհրդաւոր, 
արնակարմիր հմայքին տակ՝ 
քմծիծաղով լուռ, ակնդէտ 
քեզ կը հսկէ 
եւ կ ՚արձակէ 
ուղեծիրի մը մէջ այնքան 
վտանգաւոր եւ անհեթեթ։ 

Արդ, անդադար պիտի շարժիս 
եւ չկենաս՝ 
մինչեւ իյնաս 
քայլերուն տակ 
այդ սեւ շարժուն փոթորիկին 
եւ սպառած 
խառնուիս հողին։ 
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Քերթում 
ՃԷՍՍԻ ԱՐԼԷՆ 

ՃԷՍՍԻ ԱՐԼԷՆ 

Օնած է Պեւըրլի, 
Մասսաչուսէց, 
մեծցած՝ Սան Լուիս 
Օպիսփօ, 
Գալիֆորնիա։ 
Ներկայիս կ՚ապրի 
Լոս Անճելըս, ուր 
ՍՇԼ^-ի Մերձաւոր 
Արեւելեան 
Լեզուներու եւ 
մշակոյթներու 
բաժանմունքին մէջ 
ԲԻՕ-ին կը կատարէ՝ 
կեդրոնանալով 
միջնադարեան 
շրջանին վրայ, 
միաժամանակ 
արեւմտահայերէնի 
դասեր տալով 
կիրակնօրեայ 
դպրոցի մը մէջ։ 

Ջուրը կեցնել 
որպէսզի մտածումը 
անսպասելին 
որ կայացաւ քայքայումին մէջ 
մարմնաւորուի 
որպէսզի դառնայ խօսք 
անհետանալէն առաջ 

այն 
որ կու գայ ու կ՚անցնի 
սահուն ջուրի թեւերուն պէս 
որպէսզի քերթուի 
թուղթի կամ մորթի վրայ 
ապա թաքչի 
ծանր մատեաններու միջեւ 
որպէսզի գտնուի 
բանասէրներու կողմէ 
ուրիշ դարու 
որուն պատկանի 
կամ պատահի 
կամ պատառուի 
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Հանրակառք 

Դէմքեբ 
անթափանց դէմքեր 
յոգնած սպառած դէմքեբ 
ամենօրեայ բեռ տանող դէմքեր 
գիծերովլի դէմքեբ 
մունջ տանջող 
անխօս հարցադբող 

տեսեր եմ մուրացող դէմքեր 

գոյնզգոյն դէմքեբ 
դեղին գորշ կարմիր 
զուարթ ժպտուն 
զայրացող այրող 
պատուհանէն դուրս դիտող 
խորհուրդ յայտնող 
պատմութիւն պատմող 

տեսեր եմ ոգի չունեցող դէմքեբ 

թափանցիկ դէմքեբ 
պաստառին նայող 
երաժշտութիւն լսող 
ականջ չունեցող 
դիմակաւոր 
գաղտնապահ 
անմարմին 
վազող փախչող 
պահուըտող 

տեսեր եմ դիմազուրկ դէմքեր 

տեսեր եմ յիշեր եմ 
անոնց հետ ապրեր եմ սիրեր եմ 
եղեր եմ 
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ՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Ա) 
Կարճ, աւելի կարճ եւ մանր 
պատմուածքներ 

ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ 

Երկար ճամբայ 

Գիշերը «կօշիկներս հագայ մտայ անկողին» եւ քնացայ։ 
Առտուն քալելէն յոգնած արթնցայ։ 

Ցշոշէէօո I ֊ 0 . 1^ . թՕՏ1է̂ € 

Պենեթոնի ամենէն համարձակ ծանուցում-որմազդներէն մարդիկ կը յիշեն այն 
մէկը, ուր 0.1^. բօտւէ^տ դաջուածքով մերկ կուրծքեր ու զիստեր կը ցուցադրուին։ 

Նուազ ծանօթ է այդ ծանուցումը իրականութեան վերածելու դաջուածքի ձեռ-
նարկութեան մը մտայղացումը ամառնային արձակուրդներու նախօրեակին։ 

Նախաձեռնութիւնը մեծ յաջողութեան արժանացաւ, եւ այդ ամառ ծովափին 
ցուցադրուած կիսամերկ մարմիններուն վրայ Պենեթոնեան յայտարարութիւնը 
հպարտօրէն ցուցադրուեցաւ։ 

Արձակուրդներէն յետոյ, աշնանային առաջին պաղերուն հետ, մամուլը անդ-
րադառնալու սկսաւ բնակչութեան մէջ 0.1^. բօտւէԽտ պարագաներու ահազանգա– 
յին յաւելման մասին։ 

Ցշոշէէօո II – Պալքաննեբ 

Պենեթոնի միւս յաջողակ ծանուցումը Պալքաններու պատերազմին սպաննը– 
ուած զինեալի մը արագահարուածի գնդակներով ծակծկած ու արիւնոտ մէկ շա-
պիկը ցոյց կու տար։ 
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ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ 
ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ 

Օնած է Լիբանան եւ 
աւարտած է 
Համազգայինի 
Նշան Փալանճեան 
ճեմարանը, ապա 
Հայկազեան քոլէճը 
(այժմ՝ 
համալսարան); 
Հրապարակագ– 
րական ասպարէզը 
սկսած է՝ 
աշխատակցելով 
«Ազդակ»ին, 
միաժամանակ 
վարելով Պէյրութի 
Հայկական 
ռատիոժամի 
լուրերու բաժինը; 
1987-ին 
հաստատուած է 
Պուէնոս Այրէս, ուր 
տասը տարի 
վարած է 
«Արմենիա» 
թերթին 
խմբագրութիւնը; 
Մասնագիտացած է 
Միջազգային 
յարաբերութիւններու 
ճիւղին մէջ՝ նախ 
Մրժանթինի մէջ, ուր 
Մագիստրոսի 
կոչում ստացած է 
Ընկերային 
գիտութեանց լատին 
Մմերիկեան 
կաճառի (ՖԼՄ0ՍՕ) 
Մրժանթինի 
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մասնաճիւղէն, ապա 
իր տոքթորականը 
ըրած է Միամիի 
համալսարանին մէջ 
(Ֆլորիտա, 
Միացեալ 
Նահանգներ), 
այնուհետեւ 
նուիրուելու համար 
ակադեմական 
ասպարէզին; 

Կանխատեսելիօրէն այդ եղանակին նորոյթ եղան ծակծկած շապիկները։ 
Ն ա խ աշխարհահռչակ դերձակներ զանոնք կը պատրաստէին, ապա Պարան-

ներէն յատուկ ժամանած արհեստավարժ արձակազէններ զանոնք կը ծակծկէին։ 
Ցետոյ ցուցադրութեան կը դրուէին եւ կը վաճառուէին։ 

Ուտելու հաճոյքը 

Վիճակահանութեան գերագոյն պարգեւը շահելէ յետոյ իրականութեան վերա-
ծեց այն, ինչ շատոնց ծրագրած էր. ապրիլ ուտելու համար։ 

Կեանքը կերուխումի առօրեայ հաճոյքի վերածելու նախանձախնդիր բախտի 
ու պատահականութեան ոչինչ ձգեց եւ իւրաքանչիւր կերակուր օրեր, շաբաթներ 
եւ մինչեւ իսկ ամիսներ առաջ ծրագրեց։ 

Երբ սպառեցաւ համաշխարհային կերակրացանկը, կարգը եկաւ իր տեսակին։ 
Զարգացող երկիրներէն մարդկային որոշ օրգաններու ձեռքբերումը դժուար չե-
ղաւ։ Խնդիրը բարդացաւ, երբ կարգը հասաւ թոքի, ուղեղի ու սրտի նման օրգան-
ներու ճաշատեսակներուն։ Բայց Լ^ւ -ի Թ տւ օ՚տէաէ V^ա վէպէն ներշնչուած 
անոր լուծումն ալ գտաւ՝ մահաքունի մէջ գտնուողներու առեւանգումով։ 

Ոստիկանութիւնը ի վերջոյ զինք ձերբակալեց։ 
Դատախազին համար դժուար չեղաւ դատական ատեանը համոզել, որ ցկեանս 

բանտարկութեան դատապարտուի։ 
Մեռաւ բանտախուցին մէջ հացադուլի հետեւանքով։ 

Անծանօթ 

Կան մրցանակակիր հեղինակներ, որոնք միջազգային համբաւ կը վայելեն։ Ու-
րիշներ, Պեսթ-Սելըր գրողներ, ընթերցողներու լայն շրջանակ մը ունին։ Բազմա-
թիւ են նաեւ անոնք, որոնք հրատարակած են արդէն ու կը ձգտին ըլլալ 
հանրածանօթ, Պեսթ-Սելըր գրող, եւ, ինչո՞ւ չէ, կ՚երազեն օր մը շահիլ իրենց համ-
բաւ ապահովող գրական որեւէ մրցանակ։ 

Այս քանի մը տողը գրելով սակայն, ես կը մտածեմ միւսներուն մասին, թիւով 
շատ, աւելի քան արդէն հրատարակուած ոեւէ հեղինակ, Պեսթ-Սելըր գրող կամ 
հռչակաւոր գրիչ, փաստօրէն անհատնում բանակ մը, անոնք, որոնք օրուան որե-
ւէ պահու հիւանդագին կը փնտռեն թուղթի կտոր մը կամ համակարգիչի պաստա-
ռը կը ճերմկց նեն՝ իրենց անհանգստաց նող քանի մը տողին կեանք տալու համար, 
թէկուզ եւ չսիրեն ինչ որ կը գրեն, յետոյ գբածնին լքեն, մոռացութեան տան զայն 
թէկուզ եւ գրելու պահուն թքած ունենան ամէն ընթերցողի վրայ, թքած ունենան 
իրենք իրենց վրայ ալ՝ որպէս վկայ, միակը, գրելու այս խելագարութեան։ 

Ընթերցո՛ղ, դուն, որ, շնորհակալ եմ, կը կարդաս այս քանի մը տողը, գիտես որ 
ես այդ յիմարներէն չեմ։ 
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1ոքւաէշ Լօօբ 

Ինչ որ պիտի պատմեմ չի կրնար երբեք իր աւարտին հասնիլ։ Սկիզբ իսկ չէր 
կրնար ունենալ, եթէ օր մը բարեկամս տունս չգար, եւ դիմացս նստելէ յետոյ չսկսէր 
պատ մել, 

- Ինչ որ պիտի պատմեմ չի կրնար երբեք իր աւարտին հասնիլ։ Սկիզբ իսկ չէր 
կրնար ունենալ, եթէ օր մը բարեկամս յանկարծ տունս չգար, եւ դիմացս նստելէ 
յետոյ չսկսէր պատմել, 

- Ինչ որ պիտի պատմեմ չի կրնար երբեք իր աւարտին հասնիլ։ Սկիզբ իսկ չէր 
կրնար ունենալ, եթէ օր մը բարեկամս յանկարծ տունս չգար, եւ դիմացս նստելէ 
յետոյ չսկսէր պատմել, 

- Ինչ որ պիտի պատմեմ չի կրնար երբեք իր աւարտին հասնիլ։ Սկիզբ իսկ չէր 
կրնար ունենալ, եթէ օր մը բարեկամս յանկարծ տունս չգար, եւ դիմացս նստելէ 
յետոյ չսկսէր պատմել, 

- Ինչ որ պիտի պատմեմ,,, 

Աստուծոյ ղրկածը 

Թոնի Նափոլէոնի միջին կարողութեամբ մաֆիոզ մըն էր։ 
Այդ առաւօտ, քաղաքի կեդրոնամասին մէջ գտնուող իր գրասենեակին մէջ 

նստած կը սպասէր իր տղոց՝ գիշերային ընթացիկ արշաւէ վերադարձին։ Սինչ 
այդ, հեռատեսիլէն կը հետեւէր օրուան գլխաւոր լուրին, տարիներէ ի վեր 
փնտռուած խիստ վտանգաւոր ահաբեկիչ մը վերջապէս ձերբակալուած էր։ Ահա-
բեկիչը, կ՚ըսէր լուրերու հաղորդավարը, «կը ծրագրէր լայնածաւալ գործողութեան 
մը, ենթադրաբար զանգուածային քանդումի,,,» 

- Պո՚սս,,, յանկարծ գրասենեակէն ներս մտաւ անոր տղոցմէն մէկը։ Չես հաւա-
տար, ամբողջ քամիոն մը,,, Աստուած ղրկեց։ Բոզի զաւակ արաբ մըն էր վարորդը։ 
Լաւ մը տուինք իրեն ալ, հաւատքին ալ,,, 

- Ի՞նչ կը փոխադրէր։ 
- Դուրսը փողոցն է։ Չնայեցանք դեռ։ Դուն ինքդ տես,,, 
Թոնի Նափոլէոնի երբեք չիմացաւ, թէ ինչ ապրանք շուկայ պիտի հանէր։ Պայ-

թումին ալիքը փոշիացուց զինք, իր տղաքը, գրասենեակը, փողոցը, թաղը, քաղա-

քր... 

Ամայի տիեզերք 

Արիզոնայի անապատին մէջ, Կրահամ լերան գագաթին, ծովու մակարդակէն 
երեք հազար մեթր բարձրութեան վրայ զետեղուած աշխարհի ամենէն մեծ աստ-
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ղադիտարանին մէջ գիտութեան ու աղօթքի նուիրուած ամբողջ կեանք մը անցը-
նելէ յետոյ, Հայր ճիորճիօ թոշակի անցնելէ առաջ հրատարակեց իր ուսումնասի 
րութիւններու եզրակացութիւնը, որ պարզապէս կը հաստատէր, որ տիեզերքը 
ամայի է, եւ աշխարհ մոլորակէն զատ ուրիշ ոչ մէկ տեղ կեանքի հետք կայ, կամ 
կբնայ ըլլալ։ Միեւնոյն ժամանակ ան ձգեց նաեւ եկեղեցականի իր կարգը, որով-
հետեւ, ինչպէս Պապին գրած նամակին մէջ ան կը բացատրէր, չէր կրնար 
հասկնալ, թէ ինչպէս Աստուած, համաձայն Սուրբ Գիրքին, վերջինը մարդը ստեղ-
ծած էր եւ անոր նուիրած՝ իր վեց օրերու հրաշալի ստեղծագործութիւնները։ 

Այբենգիմ պապուկը 

Մանուկ տակաւին, հօր գրադարանը խորհրդաւոր քաշողութիւն մը ունէր իրեն 
համար։ Օր մը հոն տեսաւ ձեռքը փետուր մը բռնած ու պատին վրայ տարօրինակ 
նշաններ գծող մօրուքաւոր մարդու մը նկարը։ «Այբենգիմ պապուկն է», ըսաւ հայ-
րը՝ պատասխանելով իր հարցումին թէ ո՞վ էր ան։ «Այս բոլոր գիրքերը իրեն կը 
պարտինք»։ Մանկապարտէզին մէջ իմացաւ, որ Այբենգիմ պապուկին անունը 
Սեսրոպ Մաշտոց էր, եւ անոր էր որ օր մը, երբ նախակբթարան կ՚երթար այլեւս, 
լուռ խոստովանեցաւ, որ կ՚ուզէր գրող ըլլալ։ «Անօթի կը մնաս», ըսաւ իրեն ազգա-
կաններէն մէկը՝ գլուխը շարժելով, երբ ընտանեկան հաւաքի մը ընթացքին, չէր գի-
տեր ինչպէս, բացայայտեց ապագայի իր իղձը։ Աւելի ուշ, դպրոցին մէջ սորվեցաւ, 
որ հայ գրողները կը ծնէին Թիֆլիս կամ Պոլիս եւ կը մեռնէին թոքախտէ։ Կարդաց, 
որ Ռաֆայէլ Պատկանեան Րաֆֆիի մահուան գոյժը տալով ըսած էր, թէ վիպա-
սանին տան մէջ մաքուր շապիկ չէին գտած որ հագցնէին մեռելին, իսկ Ցակոբ 
Պարոնեան, ինչպէս իր բոլոր կենսագրութիւներուն մէջ կը նշուէր, ամբողջ կեան-
քին մէջ սնանելու համար գրպանը կտոր մը հաց եւ սոխ ունեցած էր։ Տարիներ ան-
ցած են։ Ննջարանի պահարանին մէջ մաքուր շապիկները չեն պակսիր, սոխ 
չ՚ուտեր, եւ առողջապահական լաւ ապահովագրութիւն մը ունի։ Գրող չէ, բայց 
ատենը մէյ մը կը գրէ։ Այբենգիմ պապուկին համար։ 

Արեւմտահայ երէ ն 

Այն, ինչ որ պիտի փորձեմ պատմել, իրական չէ։ Ըսել կ՚ուզեմ գրականութիւն 
չէ։ Ես ինքս գրող չեմ եղած երբեք։ Ոչ ալ կը հասկնամ այն լեզուն, որով կ'արտա-
յայտուիմ։ Օր մը, անկարելի է ճիշդ թուականը յիշել, մտայ Տտօօոճ Լւքե համացան 
ցային կայքէջը, ուր խաղի համար, որոշեցի գրողի կերպար մը ստեղծել։ Առիթը 
տրուեցաւ լեզու մը ընտրելու եւ պատահաբար ընտրեցի այս մէկը։ Չէի գիտեր ան-
շուշտ, թէ յետոյ ինչ պիտի ընէի, բայց որոշեցի հետեւիլիրադարձութիւններու տրա-
մաբանութեան առանց շատ հասկնալ փորձելու։ Ի վերջոյ անծանօթ լեզուով գրող 
մը ըլլալը խաղ էր միայն։ Չեմ գիտեր ինչպէս բայց այս երկրորդ կեանքս վերապ-
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րեցաւ համաշխարհային պատերազմին, որ, համաձայն ինծի հասած տեղեկո^ 
թիւններուն, մարդուն տեսակը բնաջնջեց երկրագունդի երեսին, բայց պահեց իրե-
րը։ Վստահ եմ, որ ես ինքս ալ չեմ վերապրած։ Իրենք իրենց մասին նոյն կարծիքին 
են բոլոր անոնք, որոնց կը հանդիպիմ, կը ծանօթանամ եւ կը մոռնամ, մինչ կը շա-
րունակեմ գրել։ Ուրիշ բան չեմ կբնար ընել արդէն։ Դատապարտուած եմ յաւեր 
ժօրէն գրելու։ Չեմ գիտեր եթէ ուշադրութիւն կ՚ընէք, երբ ինծի կը նայիք գրած 
ժամանակս։ Կը տեսնէ՞ք դէմքիս վրայի քմծիծաղը, որ, պարզ է, յաւերժացած է, 
որովհետեւ գբեթէ բնազդաբար գծագրուեցաւ, երբ որոշեցի այս լեզուով գրել։ Ց ի 
շելու կարողութիւն չունիմ անշուշտ յաւերժութեան մէջ, բայց քմծիծաղիս պատճա-
ռը գիտեմ. այս լեզուն ընտրեցի, որովհետեւ շարքին էր այն լեզուներուն, որոնք 
դատապարտուած էին կորսուելու։ 

^ ւ է ա § Օօճօէ 

Ռումբը ինկաւ, հոսանքը անջատուեցաւ, վերելակը կանգ առաւ ուր որ կը 
գտնուէր՝ տասներորդ եւ իններորդ յարկերուն միջեւ։ Չիմացաւ, որ պատերազմը 
սկսած էր։ 

Տասնհինգ տարի յետոյ, շրջանի վերաշինութեան ծրագիրներուն մէջ էր շէնքին 
փլուզումը։ Շինարարները վերելակին մէջ գտան յատակին նստած դիրքին վրայ 
արդէն կմախքացած դիակ մը։ 

Չիմացան, որ հոսանքի վերադարձին կը սպասէր։ 

Կենաց աղբանոց 

Գործարանի փակումէն յետոյ շրջակայ արուարձանը թշուառացաւ։ Չեռնար 
կատէրերը լքեցին գործարանի համալիրը, յիշատակ թողեցին գործազրկութիւնը 
եւ թափօններու պատճառած միջավայրին ապականումը։ Արուարձանի բնակիչ-
ները նախ գանգատեցան գարշահոտութենէն, յետոյ վարժուեցան անոր. այնքան 
մտահոգ էին իրենց սովածութեամբ, որ օդի նեխումը դարձաւ բնական։ Շուտով 
անդրադարձան որ լքուած գործարանը իրենց փրկութիւնը պիտի ըլլար. քաղաքէն 
եկող աղբահաւաք փոխադբակառքերը սկսան լքուած գործարանին մէջ պարպել 
իրեց բեռը։ Արշալոյսին, երբ փոխադբակառքերը արդէն հեռացած կ՚ըլլան, ար-
ուարձանի բնակիչները աղբակոյտին մէջն են։ Արդէն չեն յիշեր եւ ոչ մէկ օր երբ 
իրենց սեղանը չեն կբցած լեցնել ուտելիքի աւելցուքներով՝ փտտած կանաչեղէն, 
պտուղ, հոտած միս, ոսկորի կտորներ, ճաշի մնացորդներ, ըմպելիք, մինչեւ իսկ 
թարմ միս այն օրերուն, երբ մօտակայ հիւանդանոցէն վիրահատուած մարմնի մա-
սեր կը թափեն նախկին գործարանին մէջ։ 
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Ես, դուն եւ ժամանակը 
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ 

ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ 

Օնած է Պէյրութ, 
1961-ին։ 
Նախնական ուսումը 
ստանալէ ետք Մզգ. 
Կիլիկեան 
վարժարանին մէջ, 
յաճախած է 
Պէյրութի Հայ 
աւետարանական 
քոլէճը։ 
Համալսարանական 
ուսումը կը ստանայ 
Հայկազեան 
համալսարանի մէջ՝ 
հետեւելով 
պատմաբանասիրու 
թեան ճիւղին, զոր 
կ՚աւարտէ 1984-ին։ 
Մպա, նոյն 
մասնագիտութիւնը 
կը շարունակէ 
Թորոնթոյի 
համալսարանին 
մէջ, Գանատա։ 
Գրական 
գործունէութիւնը 
սկսած է 
ուսանողական 
տարիներուն։ 2003-
ին կը հրատարակէ 
բանաստեղծութիւն֊ 
ներու առաջին 
հատորը՝ 
Ուղեւորութիւն դէպի 
անծանօթը։ 2008-ին 
լոյս կը տեսնէ 
Դարասկիզբի 
մտորումներ 
հատորը, իսկ 
2012-ին՝ Խենթ 
գիշերներու 
թափառումներ 
բանաստեղծութիւն֊ 
ներու հատորը։ 
Մշխատակցած է 
«Բագին» եւ 
«Կամար» գրական 
պարբերաթերթերուն, 
«Մզդակ», 
«Մրարատ» եւ 
«Զարթօնք» 

Գոյներու աստղահոյլին մէջ մխրճուող 
Նաւը հատեց վերջին գիծը հորիզոնին, 
Ուր, աներեւոյթն էր անմեկնելի, 
Ձգեց վրձինիս վրայ երանգ մը անսովոր, 
Զոր մեքենական գիծեր կը մրոտէ 
Հիմա, պաստառին վրայ։ 

«Բայց ես նկարիչ չեմ», ըսի լռելեայն, 
«Ոչ ալ՝ վերացական պատկերներ սիրած եմ երբեւէ». 
«Մի՞թէ ես ե՛ս չեմ», գո՞յնն է, վրիպո՞ւմ, թէ՝ 
Հորիզոնի նաւուն ծուխն է, 
Որ կը սփռէ պաստառին վրայ իր հետքը վերջին, 
Հոգւոյս սեւ թանաքը տարտղնելով չորսդին։ 

Մինչ գոյներու աստղահոյլին մէջ, գոյներ շա՜տ, 
Սրտամօտիկ, ինչպիսին կապոյտը ծաւի երկնքին, 
Կամ կանաչը բնութեան հարազատ, կամ թէ 
Հնամենի կարմիրը որդան, բայց չէ՜, 
Պէտք չեն երեւի, 
Ինծի պէտք է հետքն այդ նաւուն, անանցողիկ, 
Հետքը՝ որ պիտի տանի սկզբնակէտին, 
ճշմարիտի ակունքներուն, ծովափին՝ 
Ուրկէ սկսաւ ոդիսականն իմ թերաւարտ, 
Ուր կայիր դուն, ես եւ ժամանակն այս՝ 
Աստղահոյլերու երանգին մէջ առինքնող, 
Ուր կը պակսէր անսովոր երանգը, որ գծէր գալիքը, 
Անժամանակ, 
Որուն պատկերին դիմաց ես հիմա միայնակ, 
Կը փորձեմ կարդալ մեր ժամանակը թերաւարտ։ 
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Թողե՛ք զիս 

Թողէ՛ք զիս օրաթերթերուն, 
. լ ^ ^ «Մրծիւ» 

Համր ու լուռ դատեմ ձեզ, ամսաթերթին եւ 

Լռութիւնն իմ մեղսակցութիւն չէ՜, « Ն ա յ ի ր ի » 
երկշաբաթաթերթին։ 

Տկարութիւն չէ՜. Հայաստանի 
գրողներու 
միութեան անդամ է։ Թողէք զիս ցաւիս ու ողբիս մէջ, 

Ձեր գործն ու խօսքը կը խոցոտեն զիս անընդմէջ. 1998-էն ի վեր կը 

Չկարծէք, թէ անտարբեր մըն եմ, Կ ^ Ի Կ Ի » ^ Տ ա ն ն 

Անծանօթ՝ ձեր դաւին, կեղծիքին ու չարիքին. կ ս յ թ ո ղ ի կ ո ս ո ւ թ ե ա ն 

Ես յոգնած եմ ձեր խօսքերէն երկդիմի, պաշտօնը։ 

Արարքներէն, որոնց թիրախը շահն է միայն. 
Թողէք սփոփեմ հոգիս, որ կը կոտտայ ընդմիշտ, 
Իր շրջապատին սնանկութենէն. 
Թողէք համրութեանս մէջ, ու խաւարին չորսդի՝ 
Ձեզ տարրալուծեմ ու դատեմ, 
Լռութիւնն իմ թող չվախցնէ ձեզ, 
Ես անարխիստ չեմ, 
Ոչ ալ ըմբոստութեան ռահվիրայ, 
Իմ դպրոցը խաղաղութիւնն է, զերդ սիրտը բանաստեղծին, 
Իմ հաւատամքը ձեզ ձաղկումն է, բայց ոԲչ՝ տապալումը. 
Քանզի գիտեմ, որ դուք էք անմահն ու հզօրը, 
Մենք՝ մետալին մոռցուած երեսը։ 
Արդ, թողէք վշտիս ու ողբիս մէջ տոչորիմ, 
Ձեզ դիտեմ լուռ, խաւարին ընդմէջէն պատուհանիս, 
Ու ծիծաղիմ ձեր արարքներուն համար տմարդի. 

Ես ձայնն եմ յուշարարին, որ ձեր լռութեան պահուն 
Պիտի յուշէ ձեր խօսքերն ու արարքները վատոգի® 
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Կոստան Զարեանի 
Նամակները 
Կարօ Փոլատեանին 
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

Կոստան Զարեան նամակցած է ֆրանսահայ շարք մը գրագէտներու ու գրա-
կան դէմքերու հետ, որոնց շարքին՝ Հրաչ Զարդարեան (1898-1986) եւ Հրանդ Բալ– 
ուեան (1900-1967)։ Անոնց պէտք է աւելցնել Կարօ Փոլատեանի (1910-1986) 
անունը, որուն հետ փոխյարաբերութիւնը բացայայտուած էր վերջինիս հրապա-
րակումներուն շնորհիւ՝ 1955-ին կատարուած ու 1960ին տպուած հարցազբոյցը 
Զարեանի հետ եւ 1957-ին տպուած Ո՞ւր է արդի բանաստեղծութիւնը ընդարձակ 
ուսումնասիրութիւնը, որ կ՚ընդգրկէր տարբեր գրագէտներու հետ հարցազըոյցներյ 

ներառեալ՝ Զարեանը։ Երկու զրոյցներն ալ 1961-ին մտած էին հատորի մէջ։1 

Այդ փոխյարաբերութեան վրայ յաւելեալ լոյս կը սփռեն ստորեւ հրապարա-
կուող ութը նամակները, որոնք Զարեանի կողմէ գրուած են տարբեր վայրերէ՝ է ք ս 
ան-Փրովանս, Վիեննա, Պերքլի (Գալիֆորնիա) եւ Պարսելոնա, 1955-1956-ին եւ 
1960-1961-ին։ Կարեւոր է նշել, որ առաջին վեց նամակները (1955-1956) տեսակ 
մը օղակի դեր կը կատարեն Զարեանի 1950-ական թուականներու երկու օրագ֊ 
րութիւններուն միջեւ։ Արդարեւ, 1954-ի օրագրութիւնը, որ կը նկարագրէ Պէյրութի 
վերջին ամիսները եւ մեկնումը՝ Կիպբոսի ճանապարհով, կանգ կ՚առնէ Սեպտեմ-
բեր 1954-ին՝ «Հասանք Մարսէյլ» տողերով, իսկ 1956-ի օրագրութիւնը կը սկսի Վի-
եննա, Յուլիս 1956-ին։2 Նամակները ժամանակագրական այդ բացը մասնա֊ 
կիօրէն կը լեցնեն։ 

1 Տե՛ս Կարօ Փոլատեան, Զրոյց, Բ. հատոր, Գահիրէ, 1961, էջ 85-110 եւ 235-238։ Երկու զրոյցները 
վերջին տարիներուն վերահրատարակուած են Երեւանի մէջ (Կոստան Զարեան, Դէպի Արարատ, 
կազմեց, յառաջաբանը եւ ծանօթազրութիւնները գրեց՝ Եուրի Խաչատրեան, Երեւան, 2001, էջ 338-
358), սակայն կազմողը օգտագործած է մամուլի առաջին տպագրութիւնները եւ անտեղեակ մնա-
ցած է վերոյիշեալ հատորի գոյութենէն։ 
2 Տե՛ս Կոստան Զարեան, Նաատօմար, «Նորք», 2, 1994, էջ 32-33 (հմմտ. Նոյն , Նաւատոմար, 
Երեւան, 1999, էջ 503-504)։ 
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ՎԱՐԴԱՆ 
ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

Հայագէտ, թարգմանիչ, 
խմբագիր եւ 
ուսուցիչ։ Օնած է 
Մոնթէվիտէօ 
(Ուրուկուայ), 
1964-ին։ Աւարտած է 
Պուէնոս Այրէսի 
Խրիմեան կրթական 
հիմնարկութիւնը եւ 
Պուէնոս Այրէսի 
պետական 
համալսարանը։ 
2000-էն կ՚ապրի 
Նիւ ճըրզի։ 2006-ին 
պաշտպանած է 
տոքթորական 
աւարտաճառը 
Հայաստանի 
Գիտութիւններու 
ակադեմիայի 
պատմութեան ինստ-
իտուտին մէջ՝ 
արժանթինահայ 
համայնքի 
պատմութեան 
մասին։ 1980-ին 
սկսած է 
աշխատակցիլ հայ եւ 
օտար մամուլին։ 
Հեղինակ է հայերէն 
հինգ եւ սպաներէն 
մէկ հատորի՝ հայոց 
պատմութեան, 
գրականութեան, 
սփիւռքագիտութեան 
մասին։ Թարգմանած 
է տասնեօթը 
հատորներ։ 



ԹԻՒ 2 2 0 1 7 

Երկու գրագէտներուն յարաբերութեան եւ Զարեանի կենցաղային առօրեային 
ու գրական աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն անդրադառնալու կողքին, այս 
նամակագրութիւնը նաեւ կը պարունակէ Փոլատեանի ու Զարեանի՝ 1957-ին լոյս 
տեսած զրոյցին նախնական բնագիրը։ 1956-ի վերջին նամակին մէջ, պատաս-
խանելով Փոլատեանի սկզբնական հարցումին, Զարեան գրած է. «Չէ՞ք կարծում 
որ լաւ կը լինէր աչքի անցնէի այն ինչ որ գրած էք տպելուց առաջ։ Կարող է պա-
տահի որ փոքրիկ ուղղումներ մտցնեմ եւ աւելի պարզեմ որոշ հարցեր»։ Սակայն, 
այնուհետեւ անկէ ուրիշ նամակ յայտնի չէ մինչեւ 1960։ Այս նամակագրական 
բացը, որուն միջոցին տեղի ունեցած է զրոյցին հրատարակութիւնը 1957-ին,3 են-
թադրել կու տայ, որ նախնական ու տպագիր բնագրին միջեւ առկայ տարբերո^ 
թիւնները (ներառեալ՝ յաւելումներն ու կրճատումները) Փոլատեանի կողմէ 
կատարուած խմբագրական աշխատանքին արդիւնքն է։ 

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Սասուն Սիմոնեանին (Պէյրութ), որ այս նա-
մակներուն պատճէնները սիրայօժար կերպով դրաւ մեր տրամադրութեան տակ։ 

Նամակներուն ուղղագրութիւնը պահպանուած է, երբ Զարեան գործածած է ւ՝ 
ու-ի տեղ, ըստ արեւելահայերէնի աւանդական կիրարկումին։ 

Ա. 
26-7-55 

էքս 
Սիրելի Պր. Փոլատեան, 
Ներեց էք, որ այդքան ուշացայ իմ շնորհակալութիւններս յայտնելու ձեր ղրկած 

գրքի համար։4 Հարցը նրանումն է, որ այս օրերիս այնքան թաղւած եմ իմ գրական 
աշխատութիւններիս մէջ, որ ժամանակ ու տրամադրութիւն չունեմ անհրաժեշտ 
կենտրոնացումով կարդալիք ինձ ղ ր կ վ ա ծ գրքերը։ Շուտով, երբ մի քիչ հանգիստ 
անեմ, ամենայն ուշադբութեամբ պիտի վայելեմ ձեր լայն շունչով գրած պօէման 
եւ նաեւ, այս ձմեռւայ ընթացքին, իմ մէկ հրատարակութեանս մէջ պիտի աշխա-
տեմ արտայայտւել այդ մասին։ 

Ուզում են վերջացնել իմ գործիս մի մասը, որպէս զի գոնէ մի երկու շաբաթով 
կարողանամ գնալ Իտալիա, ուր իմիններս եւ բարեկամներս վաղուց է սպասում 
են ինձ։ 

Հինգշաբթի օրը պիտի գնամ Մարսէյլ անցագրիս գործողութեան համար եւ, եթէ 
ժամանակ ունենաք, ուրախ պիտի լինեմ ձեզ տեսնելու։ 

Հաղորդեցէք իմ եւ Տիկնոջս5 ջերմ բարեւները ձեր ընտանիքին, ուր այնքան հա-
ճելի ժամեր անցրինք։ 

Մնամ ձեր 
Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

3 Կարօ Փոլատեան, Ո՞ւր է տրդիբտնտստէղծո^թի^նը, «Անդաստան», 6-7, 1957, էջ 1-24։ Զարեանի 
պատասխաններուն համար, տե՛ս էջ 7-10։ 
4 Կարօ Փոլատեան, Վերադարձ, Գահիրէ, 1955։ 
5 Զարեանի երկրորդ կինը ամերիկացի նկարչուհի Ֆրենսիս Պրուքսն էր (1900-1963)։ 
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Բ. 

4-10-55 
Տլօյհ^6Ոճ6Ո^61Ո§ՑՏՏ6, 2 

^16Ո, XVI I I 
ճսէոօհշ 

Սիրելի բարեկամ, 
Տեղ հասանք ողջ եւ առողջ, թէպէտ ճամբորդութիւնը շատ երկայն էր եւ յոգնե-

ցուցիր Վիեննան, ուր տիրում է հրաշալի մի եղանակ, շատ սիրեցինք։ Կայսերա-
կան շունչը միացնում է գաւառականին եւ նոյն իսկ էքսից յետոյ թւում է աւելի 
խաղաղ։ Մեր վարձած ժամանակաւոր բնակարանն էլ քաղաքի ծայրին է, պար-
տէզներով եւ անտառներով շրջապատւած։ Լաւ միջավայր է աշխատելու համար։ 

Յուսամ դուք էլ լաւ էք եւ ժամանակ էք գտնում նւիրւելու ձեր աշխատութիւննե֊ 

ր ի ն ։ 

Սեր միակ մտահոգութիւնն է այժմ մեր իրերի ուշանալը։ Քանի անգամներ դի-
մեցինք ընկերութեան մեզ տւած հասցէին, բայց մեզ պատասխանեցին, որ ոչ մի 
լուր չունեն։ Այս առաւօտ իսկ խորհուրդ տւին գրել Գեհրինգին եւ տեղեկութիւն֊ 
ներ հարցնել։ Շատ պիտի խնդբէի դիմէք նրանց եւ իմանաք ուր են մեր իրերը։ Ձե֊ 
ռագիրներս եւ անհրաժեշտ իրերս մէջն են եւ նաեւ կնոջս նկարները։ Երկտողով 
բարի եղէք ինձ տեղեկացնել նրանց տւած պատասխանը։ Կարող է պատահել որ 
ղրկած են ուրիշ մի ընկերութեան, թէպէտ այստեղի հասցէն տւել էի իրենց։ 

«Զուարթնոց»ը6 եւ «Յուսաբեր»ը7 դեռ մինչեւ հիմա չստացայ։ Արդեօք գրեցի՞ք 
նրանց որ ինձ ղրկեն իրենց հրատարակութիւնները։ 

Բարեւեցէք Աղայլեյանին։8 

Ջերմ բարեւներ իմ եւ տիկնոջս կողմից ձեզ եւ ձեր ազնիւ ընտանիքին։ 

Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

6 «Զուարթնոց» (1929-1964), ֆրանսահայ գրական պարբերաթերթ, խմբագրութեամբ՝ Հրանդ Բա-
լուեանի (1900-1967)։ Լո յս տեսած է քանի մը շրջաններով ու բազմազան պարբերականութեամբ։ 
Զարեանի եւ Բալուեանի նամակագրութիւնը տե՛ս Վարդան Մատթէոսեան, Կոստան Զտբէտնի եւ 
Հրանդ Բտ^ո^էտնի նա մա կա նին, «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», հատոր ԼԳ . , 2013, էջ 309-
350։ 
7 «Յուսաբեր» (1913), եգիպտահայ օրաթերթ։ 1922-1956-ին խմբագիրը Վահան Նաւասարդեանն 
(1888-1956) էր։ Զարեանի ու Նաւասարդեանի նամակագրութիւնը տե՛ս Վարդան Մատթէոսեան, 
Կոստան Զարեան եւ Վահան Նտ^տստրդէտն, «Բագին», 4, 1999, էջ 110-123. Նոյն, Գրական-բա-
նասիրական ուսումնասիրո^իններ, Անթիլիաս, 2009, էջ 254-259։ 
8 Յարութիւն Աղայեան (1900-1983), ֆրանսահայ գրագէտ։ 
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Գ. 

5-10-55 
Տօհ^6Ոճ6Ո^61Ո§ՑՏՏ6, 2 

^16Ո, XVI I I 

Սիրելի Փոլատեան, 
Ցաւում եմ, որ ձեզ ի զուր տեղը նեղութիւն պատճառեցի։ Նամակս ձեզ գրած 

էի՝ երբ միւս օրը տեղեկութիւն ստացայ, որ իրերը եկած են։ Եթէ ամէն բան լաւ անց-
նի այսօր իսկ տուն կ լ ը ղրկեն։ 

Մխիթարեանների9 հետ տեսնւելդեռ չի կարողացայ, որպէսզի խօսեմ հրատա-
րակութեան մասին, որ մեր խօսակցութիւններին առարկան էր Մարսիլիայում։ 
Ամառանոց գնացել են եւ մի քանի օրից միայն պիտի վերադառնան։ Տեսնւեցայ 
Հայաստան մեկնող պատւիրակների հետ, Սուրիայից եկած։10 Տեսնենք վերադար-
ձին ինչ պիտի պատմեն։ 

Վիեննայից, ինչպէս գրած էի, շատ գոհ ենք։ Մեծ եւ անաղմուկ քաղաք է։ Վա-
յելուչ, մաքուր, քաղաքավարի։ Մեծ տարբերութիւն կայ այստեղի եւ Ֆրանսիայի 
մէջ։ Պէտք է մի օր անպատճառ գաք եւ ծանօթանաք Եւրոպայի այդ մասի հետ։ 
Շատ եւ շատ երաժշտութիւն կայ։ Գրական աշխարհի հետ դեռ չծանօթացայ։ Հայ 
գաղութը դժբախտաբար վաճառականներից է բաղկացած եւ իմ եւ նրանց մէջ ոչ 
մի կապ չեմ տեսնում։ Անշուշտ Մխիթարեանները կան, նա էլ տեսնենք ինչ են։ 

Այստեղ կենդբոն կայ, մեծ գրավաճառանոց, ուր կարելի է ապսպրել հայ գ ի ր 
քեր։ Ապսպրեցի մի շարք նոր հրատարակութիւններ, լեզւին, հայագիտութեան եւ 
արւեստին վերաբերեալ։ Տ ե ս ն ե ն ք պիտի ստանա՞մ։ Եթէ ամէն ինչ լաւ ընթանայ, 
կարող եմ նաեւ ձեզ համար ապսպրել։ Շաբաթը մի անգամ գրացուցակ է լոյս տես-
նում ուր հայերէն գրքերի մասին եւս տեղեկութիւններ են տալիս։ Անցեալ օրը հա-
յերէն գրացուցակ էլ էին ղրկած։ 

Շատ շատ բարեւներ իմ եւ կնոջս կողմից։ Մեր յարգանքները նաեւ ձեր ազնիւ 
տիկնոջ։ 

Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

9 Մխիթարեան Միաբանութեան Վիեննայի ճիւղը աւստրիական մայրաքաղաքը հաստատուած էր 
1811-ին։ 
10 Յայտնի չէ, թէ խօսքը ի՞նչ պատուիրակութեան մասին է։ 
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Դ. 
2-1-5611 

Վիեննա XVI I I 
9Տօհ^6Ոճ6Ո^61Ո§ՑՏՏ6 2 

Սիրելի բարեկամ, 
Շատ շնորհակալ եմ ձեզ յայտնած զգացումների մասին։ Լաւ է, որ գործողու-

թիւնը կատարւեց Վիեննայում, որովհետեւ մի շարք վտանգներից անցայ, որ 
ֆրանսական պայմաններում կարող էր վատ վ ա խ ն ա ն ունենալ։12 Բաւ է ասել, 
որ գործողութիւնը երեք ու կէս ժամ տեւեց, որ արթնցայ ու նոր թմրեցուցիչ տւին, 
որի վրայ սիրտս եօթը երկվայրկեան կանգ առաւ եւ մի ժամ պէտք եղաւ շնչառու-
թիւնս կանոնաւորելու համար։ Բարեբախտաբար շրջապատւած էի եօթը բժիշկ-
ներով, որոնցից մի քանիսը ընտանիքի բարեկամներ, որ ամէն ինչ արին ինձ 
փրկելու համար։ Ինչպէս տեսնում էք մի քանի վայրկեան իջայ միւս աշխարհ եւ 
ետ եկայ։13 

Հիմա լծւել եմ շատ մեծ աշխատանքի, որին պիտի նւիրեմ կեանքիս մնացած 
շրջանը։14 Մխիթարեան վանքի գրադարանը իմ տրամադրութեանս տակն է եւ 
Հայր Ակինեանն15 էլ իսկական բարեկամ է, ինչ որ նպաստում է իմ աշխատանք-

11 Թուականը սխալմամբ մեքենագրուած է «21-56»։ 
12 1955-ի վերջաւորութեան, Զարեան վիրահատական գործողութեան ենթարկուած է Վիեննայի մէջ, 
որ զինք հասցուցած է մահուան դուռը։ 
13 Զարեան այս դէպքը պատմած է Հայաստան՝ 1960-ական թուականներուն ներգաղթելէ ետք։ Ռ ո ^ 
բէն Զարեան այդ պատումը հետեւեալ կերպով գրի առած է իր յուշերուն մէջ, 1957 թուագրումով. 
«.... 1957-ին Վիեննայում վիրահատութեան եմ ենթարկուել ու քիչ էր մնացել, որ այն աշխարհը գնայի։ 
Լռեց։ 
.... Վիրահատութիւնից առաջ քնեցրին։ Բժիշկը նկատում է, որ ոտիս մի մատը շարժւում է, կարգադ-
րում է լրացուցիչ քնեցում անել։ Անում են։ Նկատում է, որ սիրտս կանգ է առել, շտապ սկսում է սրտի 
մասսաժ։ Անցնում են րոպէներ, իսկ սիրտս չի աշխատում։ Ութերորդ րոպէին լսւում է սրտիս առա-
ջին զարկը։ Ուրեմն եօթ րոպէ կլի նի կա կան մահուան մէջ եմ եղել» (Ռուբէն Զարեան, Յուշա պա տում, 
գիրք երկրորդ, Երեւան, 1977, էջ 291-292)։ 
14 Կ ՛ակնարկէ Գիրք դի^ցտզնէբ^ո^թէտնց վիպերգերու հատորին, հրատարակուած՝ յետմահու (Երու-
սաղէմ, 1979)։ Ըստ Կ. Զարեանի վկայութեան, այդ գիրքին ստեղծումը հետեւանք էր վերոյիշեալ 
բժշկական գործողութեան. «Այս բոլորի մասին բժիշկը պատմեց մի քանի օր յետոյ, երբ ամէն ինչ 
բարեյաջող էր անցել եւ ապաքինուելու վրայ էի։ Սարսափեցի։ Ուրեմն կարող էի չլինել։ Եւ որոշեցի 
մի այնպիսի գործ ստեղծել, որ ժողովրդի սրտով լինի։ Ու գրեցի Գիրք դի^ցտզնէբ^ո^թէտնցը» (Ռ. 
Զարեան, Յուշա պա տում, էջ 292)։ Ի դէպ, Փոլատեանի հետ զրոյցի աւարտին, վերջինս հարցուցած 
է. «Ձեր մեծ գործը, որուն մասին խօսած էք ինծի։ Հայ ժողովուրդի ամբողջ կեանքը տուող մեծ պոեմ 
մը, դիւցազներգութիւն մը, ե՞րբ պիտի աւարտի, սկսա՞ծ էք արդէն»։ Զարեանի պատասխանը եղած 
է. «Այո՛, սկսել եմ եւ մի քանի տարուց կ՚աւարտի, եթէ ապրեմ մինչեւ էդ ժամանակ։ Ե ս վստահ եմ որ 
ապրելու եմ մինչեւ էդ ժամանակ» (Փոլատեան, Զբոյց, էջ 110)։ Կարելի է ենթադրել, որ ան այս գոր-
ծը արդէն սկսած էր Վիեննա կեցութենէն ու վիրահատութենէն առաջ, թէեւ բացառուած չէ, որ Փո-
լատեան այս հատուածը մուծած ըլլալ՝ վիրահատութենէն ետք։ 
15Հ. Ներսէս Ակինեան (1883-1963), բանասէր եւ ձեռագրագէտ, «Հանդէս Ամսօրեայ»ի երկարամեայ 
խմբագիր։ 
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ներիս։ Վիեննան էլ գեղեցիկ է եւ խաղաղ, ինչ որ նպաստում է նաեւ կենտրոնա-
նալու եւ թաղւելու իմ աշխարհիս մէջ։ 

Պարիզից ձեր ասած հանդէսը դեռ չստացայ։16 Երբ ստանամ պիտի ուշադըու-
թեամբ կարդամ։ Իմ տպաւորութիւնս այն է, որ Ֆրանսիայում լաւ եւ տաղանդա-
ւոր գրական ուժեր կան, բայց պակասում է ղեկավարող միտքը եւ միութիւնը։ 
Իմացայ որ Հայաստանում մեծ հետաքրքրութեամբ են լհյետեւում արտասահման 
եան գրական արտադրութեան եւ նաեւ ծարաւով։ Միացած մի շարժումը կարող է 
բարերար ազդեցութիւն ունենայ նաեւ նրանց վրայ։ Երիտասարդները այդ պէտք 
է գիտակցեն։ 

Ուրախութեամբ պիտի պատասխանեմ ձեր հարցին։ Չէ՞ք կարծում որ լաւ կ լ ը 
լինէր աչքի անցնէի այն ինչ որ գրած էք տպելուց առաջ։ Կարող է պատահի որ 
փոքրիկ ուղղումներ մտցնեմ եւ աւելի պարզեմ որոշ հարցեր։ Ամենայն դէպս ձեր 
տրամադրութեան տակ եմ։ 

Կինս միշտ մեծ համակբութեամբ է խօսում ձեր մասին եւ խնդրում ձեզ եւ ձեր 
յարգելի տիկնոջ յայտնել իմ ջերմ ողջոյնները։ Ես էլ միացնում եմ իմ ձայնս՝ ի 
սրտէ։ 

Խնդրում եմ բույաբէսները17 ուտելու ժամանակ ինձ էլ յիշէք։ 
Մնամ ձեր 

Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

Ե. 

15-1-56 
ՃՕՏՕհծէ§ծՏՏ6, 110 

^16Ո X I X 

Սիրելի բարեկամ, 
Յուսամ Մարսիլիայի անօրինակ ցրտերը ձեր առողջութեան չեն վնասած։ Կար-

դացի թերթերում այնտեղ տիրող վիճակի մասին եւ, բնականաբար, մտածեցի ձեզ։ 
Այստեղ էլ շատ ցուրտ է անում - 23-25 – բայց զգալի չէ, որովհետեւ այդ ցրտերին 
վարժ են եւ տներն էլ ըստ այնմ են շինւած։ 

Ես բոլորովին կազդուրւած եմ եւ լծւել եմ աշխատանքներիս։ Սկսած գործս 
առաջ է գնում մեծ թափով եւ եթէ այդպէս շարունակւի՝ շատ գոհ պիտի լինեմ։ 

ճ ի շ տ հիմա «Անդաստան»ի18 երկու թիւերը ստացայ։ Շատ լաւ եւ ճաշակաւոր 
տպագրութիւն է։ Բովանդակութիւնը խառն եւ երբեմն հետաքրքրական։ Պակա-
սում է ուղղեցոյց լտւօյ գիծը, շատ էկլէկտիկ է։ Ինչ որ հասկանալի է ներկայ պայ-
մաններում։ 

16 Կ ՛ակնարկէ «Անդաստան»ին։ 
17 8օա11&եատտտ՝ Մարսէյլի բնորոշ ու ձկնեղէնի վրայ հիմնուած կերակուր։ 
18 «Անդաստան» (1952-1970), ֆրանսահայ գրական ու գեղաըուեստական հանդէս, խմբագբութեամբ՝ 
Բիւզանդ Թօփալեանի։ 
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Հիմա գանք ձեր հարցերին։19 

Ի՞նչ եմ մտածում հայ բանաստեղծութեան մասին առհասարակ։ - Մեր հայ հին 
գրականութիւնը, մէջը առնելով նաեւ այդպէս կոչւած պատմագիրները, մանաւանդ 
բանաստեղծական է։ Այդ բանաստեղծութեան պատմութիւնը դեռ չէ գրւած եւ բաղ-
դատական կերպով չէ ուսումնասիրած։ Չէ բնորոշւած նրա հիմնական շեշտը եւ 
հայ ոգու առանձնայատուկ բնոյթը։ Ըստ իս, նա մանաւանդ ներքին լոյս է։ Հող, 
արիւն եւ ճրագ։ 

Ի՞նչ է հիմնական տարբերութիւնը ասկէ 50 տարի առաջ գրւած մէկ հայ քերթ-
ւածի եւ այսօրւանին մէջ։ - Դժւար հարց է, որովհետեւ բանաստեղծութիւնը ձեւի 
տեքնիկից եւ նոյնիսկ բովանդակութիւնից չի կախւած, այլ այն անորոշալի մթնո-
լորտից, այն բառերի տակ թալքյնւած լոյսի եւ զգացման հոսանքներից, որոնց կա-
րելի չէ ձեւակերպել, այլ կարելի է միայն ներքնապէս հաղորդւել։ Պոլսում մշակւել 
է մանաւանդ լեզւի գեղեցկութիւների վրայ հիմնւած քերթողական արւեստլյ իսկ 
Կովկասում՝ չքալեզու լտւօի Աբովեանը,20 որ մեծ բանաստեղծ է, էպիկական վէպը 
կառուցել է հայ տան նման աղքատ սւաղւած, ոտքերը գետնի տակ մխրճած, ցե-
խով, քարով եւ թրիքով շինւած նիւթերով։ Բայց ներսը հրաբուխ է, իսկական դիւ-
ցազներգական թափ եւ թռիչք։ Կարեւորը այդ է։ 

1910-ից ի վեր հայ բանաստեղծութիւնը շատ նւաճումներ է արել անկասկած, 
բայց ոչ մէկ հրաբուխ չի ծնւել։ Պէտք է յիշել այն դժոխային շրջանը որ անցանք։ 
1910-1913-ը մեծ ոգեւորութեան տարիներ էին։ Այն ինչ որ կար այն օրերին, եւ ինչ 
որ չկայ այսօր, հաւատքի եւ ինքնավստահութեան այն հուրն էր, ապագան յաղ-
թահարելու այն կամքը, ստեղծագործութեան միջոցով կերտելու եւ կերտւելու այն 
պահանջը, առանց որոնց ոչ մի իսկական գրական շարժում չի կարող գոյութիւն 
ունենալ։ Գրականութիւն մշակելը մի բան է, գրական շարժումը՝ հաւաքական ե ն 
թագիտակցութեան այդ անդիմադրելի լպխռթկումը՝ ուրիշ բան է։ Այսօր մենք ու-
նենք հարիւրաւոր տաղանդաւոր գրագէտներ որ գրում են ամէն լեզւով, բայց հայ 
գրականութիւն չունենք։21 Այդպէս նոյնպէս նկարչութեան մէջ։ Միայն երաժշտու-
թիւնն է, որ բացառութիւն է կազմում։22 Այն շարժումը որ ստեղծած էինք, առ այժմ 
միակն է որ մնում է յիշատակելի։ Վարուժան, Թէքէեան, Տէրեան, Թումանեան, 
Իսահակեան, Չարենց, Սիամանթօ ...23 Հայ բանաստեղծութեան նորագոյն ոսկէ 

19 Յաջորդ բաժնին համար, զրուցավարի մէջընդմէջ հարցումներով ու մեկնաբանութիւններով, ու 
նաեւ որոշ խմբագրութեամբ, տե՛ս Փոլատեան, Զբոյց, էջ 235-238։ 
20 Խաչատուր Աբովեան (1809-1848), արեւելահայ վիպասան ու մանկավարժ։ Արեւելահայ արդի 
գրականութեան հիմնադիր կը համարուի իր Վէբք Հայաստանի վէպով։ 
21 Ա յս նախադասութիւնը տպուած է հետեւեալ ձեւով. «Այսօր մենք ունենք հարիւրաւոր տաղանդա-
ւոր գրագէտներ, որ գրում են ամէն լեգուով, մշակում են գրական բոլոբ սեռերը, ոբոնց մէջ եւ բա-
նաստեղծութիւն, բայց հայ գրականութիւն չունենք» (Փոլատեան, Զբոյց, էջ 237. ընդգծումը մերն է)։ 
22 «1910-ից ի վեր... բացառութիւն է կազմում» հատուածը։ 
23 Տպագիր տարբերակին մէջ, Իսահակեանը հանուած է եւ մուծուած է Ահարոնը։ Շարադրանքն ալ 
փոփոխութեան ենթարկուած է. «Վարուժան, Թէքէեան, Սիամանթօ, Ահարոն, Թումանեան, Տէրեան, 
մինչեւ Չարենց...» (Փոլատեան, Զբոյց, էջ 237)։ 
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շրջանը։ Յետոյ եկան պատերազմներ, կոտորածներ, փլչում, փոշիացում։ Փոշի-
ների եւ մոխիրի միջոցի իրենց գլուխները դուրս ցցեցին Խորենացիներին,24 Դա-
ւիթ Անյաղթներին,25 Աբովեաններին հալածող տիրացուները,26 նախանձով, 
չարութեամբ, տգիտութեամբ լեցւած վարժապետները, լրագրողները, կուսակցա-
կանները։ Քաղաքականը տիրեց մշակոյթայինի լտւօյ վրայ, թէպէտ եւ ամէն մի մի-
ջատ մշակոյթի մասին է բարբառում։ Այդ պայմաններում, ես հասկանում եմ, որ 
նոր սերունդը, չնայած իր ճիգերին եւ տաղանդին, հասակ չի կարող նետել։ Ան-
շուշտ, տարագիրներ են, բայց Դանտէն27 էլ տարագիր էր28 եւ ապրում էր տ&1տոճօ 
&1էաւ տօ&1տ ®29 Պէ՞տք է յուսահատւել՝ երբէ՜ք ։ Հայ երիտասարդ բանաստեղծները, 
եթէ արտաքին եւ նեղ անհատական մտահոգութիւնները մի կողմ նետեն, եւ, քա-
ջաբար, լսեն իրենց մէջ բոցկլտող հուրի ձայնն՝ կարող են մեր գրականութեան մի 
նոր եւ լուսաւոր շրջան ստեղծել։ Արտահայաստանի ազատ պայմաններում, ան-
կաշկանդ, նրանք կարող են ստեղծել նոր արժեքներ , նոր ձեւերով եւ նոր մօտե-
ցումներով արտայայտւած եւ նոր աշխարհազգացումով լեցւած։ Դ ր ա համար 
նախ եւ առաջ պէտք է հաւատք, խոնարհութիւն, պաշտամունք։ Այն երկիրներում 
ուր չկայ պաշտամունք հանդէպ մեծերին, ուր չկայ գուրգուրանք եւ սէր՝ չկայ ստեղ-
ծագործութիւն։ Պէտք է հրաժարւել նեղմտութիւնից, մէկը միւսին նախանձելու հայ-
կական բնածին թերութիւնից։ Պէտք է լինել լայնախոհ, վեհանձն եւ, մանաւանդ, 
թռչել, ճախրել իմանալ։ Պէտք է համախմբւել, խօլարաբար լտւօյ ոգեւորւել^ իմա-
նալ եւ յանդգնել։ 

Հրատարակելիք պրակներիս մասին շատ եմ մտածում եւ վաղուց սկսած կ | ը 
լինէի՝ եթէ այդ անպիտան հիւանդութիւնը ինձ գետին տապալած չլինէր եւ գոնէ 
մէկը գտնէի, որ տեքնիկ կերպով ինձ կարողանար օգնել։ Այստեղ մի քանի վաճա-
ռականներից դուրս հայութիւն չկայ։ Շնորհակալ եմ ձեր առաջարկած աջակցու-
թեան համար։ Տեսնենք, նոր ճիգ անեմ, փորձեմ։30 

Ես եւ կինս շատ ուրախ պիտի լինէինք եթէ ամառւայ ընթացքին այս կողմերը 
գայիք։ Այստեղ տենիս խաղալու շատ լ^արմարութիւններ կան։ 

Նաւասարդեանը,31 ում ժամանակին նամակ էի գրել խնդրելով թերթը ղրկի, 

24 Մովսէս Խորենացի՝ հայ պատմագրութեան հիմնադիր (Ե, դար)։ 
25 Դաւիթ Անյաղթ՝ հայ փիլիսոփայութեան հիմնադիր (Զ, դար)։ 
26 Տպագիր տարբերակին մէջ, հանուած են Խորենացիի, Դաւիթ Անյաղթի եւ Աբովեանի անունները 
(Փոլատեան, Զրոյց, էջ 237)։ 
27 Տանթէ Ալիկիերի (1265-1321)՝ բանաստեղծ, իտալական գրականութեան հիմնադիր։ 
28 Նախադասութիւնը մասամբ արեւմտահայերէն դարձած է, «Այստեղ տարագիրներ ենք, բայց չմոռ-
նանք, որ Տանթէն ալ տարագիր էր...» (Փոլատեան, Զրոյց, էջ 238, ընդգծումը մերն է)։ 
29 Իտալերէն՝ «ելլելով ուրիշի մը աստիճանէն»։ Կ՛ակնարկէ Տանթէի «Աստուածային կա-
տակերգութեան» 17-րդ երգի հետեւեալ եռեակի վերջին տողին, " 7ս բ̂ օVտա^ տւ օօատ տ& մւ տ&1տ / 1օ 
բօոտ օ1էԱւ, տ օօատ տ մսԱ օ&11տ / 1օ տօտոմտւտ տ ՚1 Տ&1Մ բտւ 1՚օ1էԱւ տօ&1տ"։ 
30 Վերոյիշեալ պրակները լոյս տեսած չեն։ 
31 Վ ա հ ա ն Նաւասարդեան (1886-1956), եգիպտահայ հրապարակագիր, «Յուսաբեր» օրաթերթի 
երկարամեայ խմբագիր։ 
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որովհետեւ ուզում եմ կարդալ ձեր գրածը մեր տեսութեան մասին,32 հիմա ահա 
երկրորդ անգամն է հարցնում է թէ ո՞ւր մնաց Փոլատեանի գրւածքը։33 Դ ա էլ բա՞ն 
է, ձեզ դիմելու տեղ ինձ է դիմում։ 

Եթէ պատասխաններս ձեզ չեն բաւարարում գրեցէք։ 
Ջերմ բարեւներով եւ սիրով 

Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

Զ. 

2 Դեկտլեմբերյ 1960 
1487 01^աբստ ճV6. 

06^616^ 8, Օ&Աքխաայ 

Սիրելի Պր. Փոլատեան, 
Ձեր, կամ աւելի շուտ «մեր» զրոյցը անակնկալ եղաւ ինձ համար այսքան տա-

րիներ յետոյ. չէի կարծում որ երբէք հրատարակէիք։ 3 4 Խորապէս շնորհակալ եմ։ 
Առ այժմ այստեղ եմ, Կալիֆորնիայի այս շատ գեղեցիկ վայրում, բայց միայն 

գեղեցիկ, առանց հոգեկան որեւէ բովանդակութեան։ Քանի անգամներ ճիգ արի՝ 
ստիպւած՝ ամերիկանալու, բայց ի զուր։ Պարապի հետ կարելի՞ է ամուսնանալ։ 
Եւրոպացի եմ, եւ յաճախ կարօտով մտածում եմ Կասիի եւ էքսի մասին, որտեղ 
միասին ձեզ հետ այնքան լաւ օրեր անցրինք։35 Կինս նոյնն է զգում։ Միշտ յոպո^ 
մով պատմում է ձեր տենիսի լտւօյ36 խաղալը, պատահական զգեստներով։ 

Ո՞վ է իմանում, կարելի է եկող տարի նորէն տեսնւենք։ 
Սեղմում եմ ձեր ձեռքը եւ կինս միանում է ինձ իր ջերմագին բարեւներով։ Գրե-

ց էք ։ 

Ձեր 
Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

32 Կ ՚ակնարկէ 1955-ին տեղի ունեցած զրոյցին։ 
33 Զրոյցի ներածական տողերուն մէջ, Փոլատեան գրած էր, թէ, ան գրի առնուած է ողբացեալ Վ ա -
հան Նաւասարդեանի խնդրանքով, «Յուսաբեր»ի համար։ Կ ը ցաւիմ, որ միայն այսօր կարելի եղաւ 
զայն հրատարակել (Փոլատեան, Զբոյց, էջ 86)։ 
34 Տե՛ս Կարօ Փոլատեան, «Զրոյց Կոստան Զարեանի հետ», «Յուսաբեր», 15, 17, 18, 19 եւ 20 
Հոկտեմբեր 1960։ 
35 Զրոյցի նախաբանին մէջ, Փոլատեան պարզած է, որ «մեր այս զրոյցը «պտուղն» է այդ զիշերներէն 
մէկուն։ Միջերկրականի ափին, այն հրաշալի ծովախորշին մէջ, որ 0ասի կը կոչուի, Մարսիլիոյ մօ-
տիկ» (Փոլատեան, Զրոյց, էջ 86)։ 
36 Այսինքն՝ «թենիս խաղալը» (անզլ. էտռատ)։ 
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է. 

Մայիս 10Ա 1961 
Բ ա բ ս ե ^ ա 

Սիրելի Պր. Փոլատեան, 
Կալիֆորնիայից մեկնեցինք ապրանքատար նաւով, 06տա՜6 ճ՚ճաւօօ, որը մի ե ր 

կու-երեք օրից պիտի կանգ առնի Մարսիլիա|յխւմ եւ պիտի մնայ միայն մի օր։37 

Մտածում եմ, որ լաւ կ ի լինէր եթէ տեսնւէինք ձեզ եւ Պր. Աղա|յյեանի հետ։ 
Նաւի ժամանման օրը եւ վայրը ձեզ կարող են հաղորդելդ 0ւ6. Օհա՜Խտ ճս 

8ՕՐ§Ո6, 102 ՅօսԽ^ւմ Ճ6Տ 0&ա6Տ. 1616բլհօո6յ; Օօ. 81-74 
Ջերմ բարեւներով իմ եւ կնոջս կողմից 

Կ. Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

37 Զարեան մեկնած էր Գալիֆորնիայէն դէպի Իտալիա, ուր պիտի միանար դստեր՝ քանդակագոր-
ծուհի Նուարդ Զարեանին, միասին Հա յաստան այցելելու համար։ 
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Տեսանելիութեան բաղձանք 
սփիւռքի արուեստին եւ 
գրականութեան մէջ 
ԴԱԼԱՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ 

Մարկ Նշանեանի վերջին մտորում 
ներուն մէջ կեդրոնական տեղ կը գրաւէ 
մահադիմակը։ Այս փոխաբերական 
յղացքը կը դառնայ կիզակէտ, ուր Նշան-
եանի տասնեակ տարիներ շարունակ 
հետապնդած նիւթերը՝ լեզու-վկայ-վկա-
յագրութիւն, ժամանակ-պատկեր-պա-
տում միասնաբար կը կուտակուին ու 
միաժամանակ կը պարզուին։ 

Վերջերս, դասախօսական զրոյցնե-
րէն մէկուն ընթացքին, ան կ՚ակնարկէր 
տեսողական արուեստի մահադիմակ 
արտադրելու յատկանիշին՝ ըսելով, «Ար-
ուեստի գործին մէջ արձանագրուած է 
սպասումը, սպասումը ինքնիր մէջ է։ Ար-
ուեստը կը սպասէ խնամակալին, ո ր 
պէսզի մտնէ թանգարան»։ Այսինքն՝ 
արդի արուեստի պարագային, պատկե-
րը՝ հասնելու համար տեսանելիութեան, 
պէտք է դառնայ արխիւ (ըլլայ ինքնիր 
մահադիմակը), խնամակալի միջնորդո^ 
թեամբ։ 

Հայկական սփիւռքի մէջ դժուար է 
անջատել արուեստագէտը վերապրողէն 
եւ մտածել արուեստի մասին՝ վկայագ-
րութեան սահմանէն դուրս։ Եթէ հասկը 
նանք վկայութիւնը իբր ողբալու ժխտում, 

սփիւռքի արուեստը տեսանելիութեան 
բաղձանք ունի՞, խնամակալ ունի՞, հե-
տեւաբար, ինչպէ՞ս կրնայ սգալ աղէտը։ 
Տեսանելիութեան անկարելիութիւնն ու 
խնամակալի բացակայութիւնը պարզե-
լո՞վ արդեօք։ Եւ աւելի անդին, նման մօ-
տեցում կրնա՞նք մշակել սփիւռքի գրա-
կանութեան մասին։ Գրականութեան 
պարագային ի՞նչն է, որ կը համապա-
տասխանէ տեսանելիութեան բաղձան-
քին կամ արխիւանալու ձգտումին։ Իսկ 
ինչպէ՞ս կարելի է ընդլայ նել արխիւա-
նալու քաղաքականութիւնը, երբ կը խօ-
սինք ցրուածութեան մէջ արտադրուած 
սփիւռքի գրականութեան մը մասին, 
գրուած՝ վերապրող լեզուով։ 

Իբր սկզբունք առնենք այն առաջադ-
րութիւնը, թէ գրականութիւնը, եւ մանա-
ւանդ արձակը, կրնայ խօսեց նել աղէտը։ 
Բայց ի՞նչ կը նշանակէ խօսեցնել աղէ-
տը, երբ դէպք մը աղէտալի կը դառնայ 
հոն, ուր վերապրողին համար փորձա-
ռութիւնը կը դարձնէ անխօսելի։ Այ-
սինքն՝ եթէ աղէտը սահմանենք իբր 
ըմբռնումի խախտում, եւ հետեւաբար, 
փորձառութիւնը լեզուի բերելու անկա-
րելիութիւն, գրականութիւնը ինչպէ՞ս 

ԴԱԼԱՐ 
ՇԱՀԻՆԵԱՆ 

Օնած է Պէյրութ։ 
Ստացած է իր ԲԻՕ-
ն Ս Շ Լ ծ 
համալսարանէն, 
2008 թուականին։ 
Ներկայիս՝ ան կը 
դասախօսէ Լօոց 
ՏտՅշհ-ի ՇՅ|ւքօտւՅ 
ՏէՅէտ Սո^տոտւէ -̂ի 
մէջ, 
համեմատական 
գրականութեան 
բաժանմունքէն 
ներս։ Ան 
փոխխմբագիրն է 
«^ւ՚տտուՅո ՏտV̂ տ\«» 
գիտական 
պարբերաթերթին եւ 
կը մասնակցի 
«Ասպարէզ» 
օրաթերթի Շհէւշտ 
Բօռւտ բաժնին՝ 
որպէս 
յօդուածագիր։ 
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կրնայ յաջողիլ աղէտը պատկերացնել։ 
Նման նիւթեր հետապնդող հեղինակ-

ներու համար պատասխանը պարզ է։ 
Գրականութիւնը, որ, ի տարբերութիւն 
պատմագիտութեան, ազատ է ժամանա-
կագրութիւն արտադրելու հրտմտյտկտ-
նէն, կրնայ աղէտը խօսեցնել՝ ներկա-
յացնելով անոր պատկերացման տնկտ-
րելիւթիւնը։ Սոյն մօտեցման ծիրին մէջ 
աղէտը կը տեսաբանուի իբր դէպք մը, որ 
կը ծաւալի առանց վկայի, քանզի ոճիրը 
տմբողջութետմբ վկայողը անոր զոհ 
գացողն է։ Իսկ վերապրողը դուրս կու 
գայ իբր անկատար վկայ՝ կրելով կորսը 
ուած վկտյութետն բեռը։ Ուրեմն միայն 
գրականութիւն մը, որուն պատումը կը 
ցուցաբերէ վկայա^ա^եան միաժամա-
նակ պահանջն ու ձախողութիւնը, յաջո-
ղած կը համարուի աղէտի փորձառու -
թիւնը պտտկերտցուցտծ ըլլալու։ 

Նշանեան եւս կը սահմանէ աղէտը 
իբր վկայութեան անկարելիութիւն։ 
Բայց, ըստ իրեն, վերապրողը կը հալ 
մարուի ո՛չ միայն թերի վկայ, այլ մեռեալ 
վկայ ։ Վերապրողը կը վերադառ նայ իբ-
րեւ մեռեալ, որովհետեւ իր մէջ խորտակ-
ուած է կեանքի պայմաններէն առաջ-
նահերթը՝ պատմելու կարողութիւնը, 
վկայելու հանգամանքը։ Պատկեր, Պա-
տում, Պատմութիւն գիրքի առաջին հա-
տորին մէջ, Նշանեան, բացատրելով 
աղէտի պատահարին բնոյթը, կը գրէ. 
«Պատումի պահանջը կը ծագի, կ ՚ ա ր 
տայայտուի օր-ցերեկէն ներս, Աղէտի 
հորիզոնէն ներս, այն Աղէտին որ կը 
հասնի տեսողութեան ու վկայութեան 
մարդուս մէջ, ու մարդը կը դարձնէ մեռ-
եալ վկայ, եթէ չէ մեռցուցած պարզա-
պէս որպէս մարդ» (206)։ Աղէտին փոր-
ձառութիւնը կ՛ուզէ գտնել իր պատումը, 
դէպքէն ետք, սակայն ի զուր։ Վկայո^ 
թեան եւ պատումի պահանջը չի կրնար 

կատարուիլ աղէտալի փորձառութեան 
ընթացքին, եւ ճիշդ անոր համար, ուշա-
ցած պահանջը անգործադրելի է վե-
րապրողին համար, որուն մէջ արդէն 
սպաննուած է վկան։ 

Մեկնելով վերապրողի սահմանումէն, 
ըստ Նշանեանի, վերապրող լեզուն ալ 
նոյնպէս մեռեալ լեզու է։ Ուրեմն ի՞նչ կը 
նշանակէ ունենալ մեռեալ լեզուով գրա-
կանութիւն, ինչպէս տրեւմտտհտյերէն 
գրականութեան պարագան է։ Ի՞նչ կը 
նշանակէ վերապրող լեզուով խօսեցնել 
աղէտը։ Նշանեանի համար, վերը եւս 
նշուած այս հարցումին պատասխանը 
հետեւետլն է՝ գրականութիւնը կը խօ-
սեցնէ աղէտը, երբ գրութեան լեզուն 
կ՚արձանագրէ իր մահը ինքնիր մէջ։ Այ-
սինքն՝ երբ լեզուն կը դառնայ ինքնիր 
մտհտդիմտկը: 

Գրական տեսութեան եւ քննադա-
տութեան մէջ, գրական գործի մը կենդա-
նութեան եւ մահուան սահմանը կը բ ն ո 
րոշուի գրութեան թտրգմտնելիութետմբ ։ 
Թտրգմտնելիութիւն կը նշանակէ, թէ 
գրական գործեր իրենց մէջ կը պարո^ 
նակեն ձգտումը դէպի թտրգմտնութիւն, 
ուր կայ ապագայ կեանքի մը խոստու-
մը։ Այսպէս, թարգմանո^ինը երկու ձե-
ւով կը ծառայէ բնագրին՝ թէ՛ կ՚ապահովէ 
գործին յտւիտենտկտնութիւնը, եւ թէ՛ կը 
կնքէ անոր սպառումը։ Պահպանումի եւ 
սպառումի միջեւ այս վարանումը կը ծա-
գի թարգմանո^ան լեզուին եւ բնագրի 
բովանդակութեան միջեւ նոր ստեղծը 
ուած հեռտւորութենէն: Լեզուն կը պա-
րունակէ ժողովուրդի մը ապրելու, մտա-
ծելու ձեւի տրամաբանութիւնը։ Երբ 
գրութեան մը բովանդակութիւնը կը մնայ 
անփոփոխ, սակայն ան կը վերար 
տադրուի նոր լեզուով, պառակտում մը 
կը ստեղծուի գործին ամբողջականո^ 
թեան մէջ։ Ըստ այս բանաձեւին, թ ա ^ 
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մանութիւնը նմանութիւն կերտող աշ-
խատանք չէ, այլ հակառակը։ Թտրգմտ-
նութեան լեզուն պատկերն է այլ ժողո-
վուրդի, ժամանակի ըմբռնումի, մշակոյ-
թի (այսինքն՝ բովանդակութեան) համա-
պատասխանող լեզուի մը, եւ կը մնայ 
հեռու բնագրի պատումի բովանդակո^ 
թենէն։ 

Նշանեան կը բարդէ բնագրի լեզուի 
եւ թարգմանո^ան լեզուի բաղդատա-
կանը, մտածելով, թէ ինչպէ՞ս կը բարե-
փոխուի սոյ ն հաստատումը, երբ թ ա ^ 
մանութիւնը կը կտտտրուի վերապրող 
լեզուով։ Ան կը գրէ՝ «Բայց լեզուն որպէս 
հրաշագեղ դիակ գրականութեան մէջ է 
որ կը յայտնուի, ըլլալով հոն վերջապէս 
ինքն իր պատկերը, թէ թարգմանո^ 
թեա՞ն մէջ, ինչպէս ըսած էր նոյնանման 
բառերով 1923-ին Վալտեր Բենեամին։ 
... Հարցումը իմաստ մը ունի անշուշտ մի-
միայն եթէ հասկցուի, թէ ի՛նչ կը նշտնտ-
կէ թարգմանել մեռեալ լեզուով մը, 
մեռեալ լեզուի մը մէջ, ու թարգմանելով՝ 
զմռսել մեռեալը, յաւերժաց նել զայ ն, վե-
րածել իր իսկ էութեան, կամ իր իսկ 
պատկերին, երեւցնել ինչպէս որ երբեք 
չէր երեւցած, իր լման շքեղութեամբ, այ-
սինքն նաեւ որպէս զուտ նմանութիւն» 
(76)։ Վերապրող կամ մեռեալ լեզուն, որ 
արդէն զուրկ է բովանդակութենէ, կը 
պարզէ բնագրի լեզուն՝ իբրեւ մահադ^ 
մակ։ Այսինքն՝ մեռեալ լեզուով թտրգմտ-
նութիւն մը կը յտյտնտբերէ, որ լեզու մը՝ 
իբր նշաններու հաւաքածոյ, ինքնիր 
պատկերն է արդէն, փոխադարձ նմա-
նութիւն մը, մահադիմակ մը զուտ լեզուի։ 

Արեւմտտհտյերէնի պարագային հե-
տաքրքրական պիտի ըլլայ մտածել հա-
կառակ ուղղութեամբ ։ Ինչպէ՞ս մօտենալ 
թտրգմտնելիութետն հարցին՝ նկատի ու-
նենալով մեռեալ լեզուն ո՛չ թէ իբրեւ 

թարգմանո^ան լեզու, այլիբրեւ բնագ-
րի լեզու։ Կրնա՞նք բանաձեւել, որ յետե-
ղեռնեան տրեւմտտհտյերէն գըտկտնու-
թիւնը զուրկ է թ ա ր գ մ ա ն ե ) ^ ^ ^ , քանի 
որ հոն բնագրին լեզուն արդէն գիտակից 
է իր մեռեալ ըլլալուն։ Տարբերելով ազ-
գային լեզուներէ, տրեւմտտհտյերէնը՝ 
իբրեւ վերապրող լեզու, պէտք չունի 
թարգմանո^ան արարքի մը միջնոր-
դութեան, պարզելու համար ինքնիր մտ-
հադիմակ ըլլալը։ 

Բնագիրի գաղափարը կը տտրբերի 
գրտկտնութետն ու տեսողական ար-
ուեստի ծիրերուն մէջ, սակայն թտրգմտ-
նելիութեան եւ տեստնելիութետն բաղ-
ձանքը բաղդատելով, կարելի է հասնիլ 
մեր հարց ադրում ներու ն աւարտին։ 
Քսաներորդ դարու արուեստի հասկա-
ցողութեան, արուեստի գործի մը ա ն 
զուգտկտնութիւնը իր պտտկերտցուցտծ 
նիւթին մէջ չէ, այլ ինքիր մէջ՝ իբրեւ բնա-
գիր։ Մեքենական արտատպումը թոյ-
լատրած է, որ բնագիրը ունենայ աւելի 
նիւթական արժէք եւ հետեւտբտր՝ նշա-
նակութիւն։ Բնագրի տեսանելիութեան 
բաղձանքը զայն կը յղէ դէպի տրխիւտյ-
նացում, այսինքն՝ մուտք թանգարան, 
որպէսզի օժտուի նշտնտկութետմբ բնա-
գիր ըլլալու կնիքը կրելով։ Խնամակալը 
անհրաժեշտ մասնիկն է արուեստի գոր-
ծի մը պատկեր կնքելու, մահադիմակ 
արտադրելու այս ընթացքին։ 

Իսկ եթէ գրականութեան մէջ թ ա ^ 
մանելիութիւնն է, որ կը կնքէ գործը իբ-
րեւ պատկեր, գրագէտի մը միջնորդու-
թիւնը պէտք է իբրեւ խնամակալ։ Ուրեմն 
տրեւմտտհտյերէնի պարագային, ուր 
բնագիրը կը մերժէ թտրգմտնելիութիւնը, 
արդեօք առաջադրութիւնը այն է, որ 
կարիքը չկա՞յ գրագէտին։ 
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Աղէտի Հորիզոնին՝ 
Պատում եւ վերապրող 
Պլանշոյի արձակին մէջ1 

ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ 

Մ Ո Ւ Տ Ք 

Սան Ֆրանսիսքոյէն Սաքրամէնթօ 
ինքնաշարժով քանի մը ժամ ճամբայ է՝ 
140 քիլոմեթր։ Տարիներ առաջ էր։ Նոր 
եկած էիր տակաւին ու լեցուն էիր 
պատմութեամբ։ Աւելի ճիշդ պատմո^ 
թիւնը տակաւին կը հոսէր մարմնիդ մէ-
ջէն, կը կիսէր քեզ անցեալին ու ներկա-
յին միջեւ։ Գործով գացած էիք ընկերոջ 
մը հետ, մէկ օրուան երթալ-գալ մը։ 
ճամբուն ընթացքին, ժամանակը ա ն ց ը 
նե լու հա մար, խօ սեր էիք զա նա զան 
նիւթերու մասին, անցնելով զուարճալի-
էն աւելի լուրջին ու չես գիտեր ինչպէս 
նիւթը եկեր-հասեր էր մականունիդ, ազ-
գութեանդ ու ծննդավայրիդ եւ անշուշտ 
ըսած էիր, պէտք էր ըսէիր ինչը, ինչուն 
եւ ինչպէսը։ Ըսուիլ մըն էր, որ կոկորդէդ 
կը բխէր, բայց քեզմէ անդին էր։ Քեզմէ 
անդին տեղէ մը կու գար ու ինքզինք կը 
պարտադրէր։ Ըսուելիք մը կար։ 

Հասարակ փորձառութիւն մըն է ու 
շատերուդ ծանօթ։ Ձեզմէ շատեր օր մը 
անցեր էք անկէ։ Խորերէն եկող կանչ 

մըն է, անծանօթ տեղէ մը, որ կ՚ըսէ՝ 
պատմէ՛։ Կարծես գար էութեանդ ներ-
քին խորաններէն։ Դէպքերը, այո՛, դէպ-
քերը, բան մը, խօսք մը, որ կոկորդիդ 
մէջէն ճամբայ կը բանայ ու կը պահան-
ջէ արտաբերուիլ, պատմուիլ, նախ քե-
զի, ապա շուրջիններուդ, դուրսի աչքին 
ու ականջին, որպէսզի կարծես վերջա-
պէս բաժնուէր քեզմէ, դառնար իրական 
դէպք՝ արձանագրելի իրողութիւն պատ-
մութեան տետրակներուն մէջ ու խորհը^ 
դարանական բանաձեւերու, որպէսզի 
դառնար ճշմարտութիւն դէմ յանդիման 
զայն ժխտող մեքենայ ին։ Դէպքը եւ 
ժխտումը եկած էին միասին առաջին 
օրէն իսկ եւ ուրեմն պահանջը՝ անընդ-
հատ պատմելու, անհերքելի փաստերը 
պարզեյու ,,,։ Այդ պահանջը քեզ ալ 
ակամայ լծէր էր իր պայքարին, դուն որ 
գուցէ ովկիանոս մը կամ ցամաքամաս 
մը անդին կը գտնուէիր իրադարձո^ 
թեանց վայրերէն ու քանի մը սերունդ 
անց անոր թուականէն։ Բայց մնացեր 
էիր կարծես դէպքի շարունակականո^ 
թեան մէջ։ Այս ի՞նչ յոռի շրջանակ է։ 

ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ 

Օնած է Պէյրութ։ 
1987-ին 
հաստատուած է 
Մոնթրէալ։ 
Շրջանաւարտ է 
Մոնթրէալի 
Գոնգորտիա 
համալսարանէն՝ 
որպէս 
ճարտարագէտ։ 
Հետեւած է նոյն 
համալսարանի 
փիլիսոփայութեան 
դասընթացքներուն։ 
Առաջին 
գրութիւնները լոյս 
տեսած են 
«Հորիզոն» 
շաբաթաթերթի 
«Գրական 
յաւելուած»ին մէջ, 
1994-էն սկսեալ։ 
Մաս կազմած է 
նաեւ անոր 
խմբագրական 
կազմին, ինչպէս 
նաեւ Լոս Անճելըսի 
«Բաց նամակ» 
պարբերականին։ 
Աշխատակցած է 
զանազան գրական 
ամսագիրներու եւ 
թերթերու՝ 
«Բագին»ին, 
«Յառաջ»ին, 
«Ինքնագիր»ին եւ 
Մարկ Նշանեանի 
«Կամ» հանդէսին։ 

՚ Յատուկ անուններու տառադարձումը կու տանք արեւմտահայերէնի հարազատ հնչիւնակարգով։ 
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Այս ի՞նչ տեսակ դէպք է, որ հարիւր 
տարի ետք կը շարունակէ իր կախար-
դութիւնը բանեցնել անընդմէջ՝ ետե^ 
ետեւի յաջորդող սերունդներուն վրայ։ 

ՊԱՏԿԵՐ , ՊԱՏՈՒՄ, 
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Անցնող քանի մը տարիներուն լոյս 
տեսան Մարկ Նշանեանի Պատկեր 
պա տում պատ մութիւն ընդհանուր խ ո 

Վերապրողը կարող չէ վկայելու 
պատահարին մասին, ա՛յն իսկ 
դէպքին, որ զինք դարձուցած է 
վերապրող։ 

րագիրը կբող շարքին առաջին եւ երկ-
րորդ հատորները։ Գեղեցիկ հատոր-
ներ, ճաշակով գեղազարդուած, գրքի 
գեղարուեստական մասնագիտական 
ձեւաւորումով, ե՛ւ տառատեսակի, ե՛ւ 
էջադրումի տեսակէտէ, բան մը որուն 
գոյութեան գիտակցութիւնն անգամ 

չկայ մեր հրատարակիչներէն շատե-
րուն մօտ մինչեւ այսօր։ Իսկապէս իւ-
րայատուկ առարկաներ ձեռքին մէջ։ 
Իւրայատուկ մանաւանդ պարփակ-
ուած բովանդակութեամբ, երկար ատե-
նէ ակնկալուած ուսումնասիրութիւ^ 
ներով, որոնք բիւրեղացման կը բերեն 
հեղինակին տարիներու երկայնքին 
զանազան մօտեցումներով շօշափած 
հետաքրքրութիւ ն ները ։ 

Անոնք, որոնք ծանօթ են Նշանեանի 
գիրին ու մտածողութեան, գիտեն, թէ 
առաջին օրէն անոր գրչին տակ կը 
յայտնուին մտահոգութիւններ, որոնք 
պիտի մնան ու խորանան տարիներու 
երկայնքին։ Օրինակ «ԿԱՄ» հանդէսի 
առաջին թիւերէն կայ թարգմանութեան 
հանդէպ նախասիրութիւն մը, թարգմա-
նութիւնը ինքնին իբրեւ մտածելու կերպ 
յաղագս վերլուծական աւելի խորունկ 
աշխատանքի մը։2 Այդ աշխատանքը 
կը միտի ներառնել Աղէտը իբրեւ հորի-
զոն, անսալով Յակոբ Օշականի տարի-
ներ առաջ թելադրած «Աղէտը ընդու-
նելու ու մտքին պատշաճեցնելու»3 

պարտադրանքին։ Ինչո՞ւ այդ պ ա ր 

2 «ԿԱՄ», Հանդէս վերլուծական, լոյս տեսած են վեց թիւ, առաջինը 1980-ին Պէյրութ, վերջինը 2005-
ին Լոս Անճելըս։ 
3 Մարկ Նշանեան, Պատ կեբ Պա տում Պատ մութիւն, Հա տոբ 2՝ Մրցակցութիւն նեբ, Երեւան, Յ ո վ հ ա ն 
նիսեան Ինստիտուտ, 2016, էջ 45-46։ Ահաւասիկ պարբերութիւնը ինչպէս մէջբերուած է Նշանեանի 
գրքին մէջ. «Իմ թելադրել ու զած Սփիւռքը սա կայն կ՚ընդգբ կէ աւելին, քա նի մը կաբ գեբ մի անգա -
մայն...։ Զոբ յօբի նէին պարզ ոբքան ոբտկէտլ, հանգա մա նաւոր մարդերը, գբող ինչ պէս ընթերցող, 
գոբծող ոբքան աբհեստաւոր...։ Ոբոնքբոլորը մեբ Աղէտը ընղունելու, իրենց մտքին պատշաճեցնելու 
ահաոր պարտքը կատարէին, իրենք իրենց, միայն ու միայն մտիկ ընելով իրենց խղճմտանքին եւ ոչ 
թէ ասոբ ու անոբ ուզածները առ նէին մեկ նա կէտ, ու մեբ այնքան պայծառ, անստուեր... կոբ ծա նու մը 
չարտաբերէին աս ու ան սուտ աստուածներէն, քանի ոբ երկու պատերազմ ու ասոնցմէ առաջ քա-
ռորդ դաբ ողջակէզ մեզ ընելու էին առնոազն պարկեշտ»։ Մէջբերումը կու գայ 1946-ին «Նայիրի» 
պարբերաթերթի մատենաշարով, Հալէպ լոյս տեսած Անդրանիկ Ծառուկեանի Թուղթ առ կւեւան հա-
տորէն, որուն համար երկար յառաջաբան մը գրած էր Յակոբ Օշական։ Թուղթ առ Եբեանը պա-
տասխան մըն էր Գէորգ Աբովի գրիչէն ելած մէկ տողին, որ ինքնին մէկ արտալայտութիւնն էր 
Խորհրդային վարչակարգին մղած աւելի լայն հակադաշնակցական ու Սփիւռքի հայութիւնը պա-
ռակտելու միտող պայքարին։ Ծառուկեանինը մէկ շունչով ու արեւելահայերէն գրուած հայրենասի-
րական «պոէմ» մըն է, որ օրին յափշտակութեամբ կարդացուած է։ Փաստ՝ հատորին գրեթէ 
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տադրանքը։ Գիտակցութիւնն ու պա-
հանջատիրութիւնը բաւարար չէի՞ն։ 
Ապա՝ ի՞նչ կը նշանակէ «մտքին պատ-
շաճեցնել»։ 

Նշանեան կը մէջբերէ Գրիգոր 
Պըլտեանի մէկ անդրադարձը Աղէտը 
մտածելու Օշականի այս հրամայակա-
նին շուրջ, «,,, աղէտ կոչուածը հողի, 
թիւի, սպանդի ու ոճիրի խնդիր մը չէ 
միայն, կալուածը պատմագրութեան ու 
փաստագրումին։ Աղէտ կոչուածը ամե-
նէն առաջ մտքի հարց մըն է»։4 Այսինքն 
դիտարկուածը մտքի խորտակում մըն 
է եւ ուրեմն զայն բառնալու պարտադ-
րանքը։ Ն ա խ պէտք է ընդունիլ խոր-
տակումը, ապա փորձել զայն տանիլ 
մինչեւ ծայր կարենալ անկէ անդին 
անցնելու համար, անկէ դուրս ելլելու 

համար։ Պըլտեանի մօտ ասիկա կը 
կատարուի բանաստեղծական լեզուին 
ու արարքին իսկ ընդմէջէն։ Գրակա-
նութիւնը վայրն է մտածումի ծաւաի 
ման։ Ուրեմն հարկը տեղ տալու անոր, 
ներառնելու խորտակումը։5 Նշանեան 
նոյն մտահոգութեամբ է, որ կը ձեռնար-
կէ Աղէտի մասին մտածումը արեւմրտ-
եան մտքի հոլովոյթին բանալու աշ-
խատանքին, փորձելով կապեր հաս-
տատել, վերլուծումի ու թարգմանո^ 
թեան միջոցով, մասնաւորաբար փիլի-
սոփայական մտքի ու գրականութեան 
հոյլ մը հեղինակներու հետ։6 

Այստեղ է, որ Պլանշոյի որոշ գործե-
րուն հետ հանդիպումը կը խաղայ ձգա-
նի դեր, երբ յանկարծ կը սկսին երեւնալ 
կապակցութիւնները նոյն փորձառու -

տասնեակի մը հասնող վերատպումները, աննախընթաց իրողութիւն հայ գիրքերու աշխարհին մէջ։ 
Օշականի յառաջաբանը նոյնքան, եթէ ոչ աւելի, արձագանգ ունեցած է, այս անգամ Հայաստանէն 
այդ տարիներուն հասած միջակէն վար գրական գործերու հանդէպ իր անզիչող կեցուածքին իբրեւ 
հակազդեցութիւն, որուն հետեւանքը եղած է գրողի անձին դէմ ելած աննախընթաց գրոհը այսպէս 
կոչուած «հայաստանասէր» հատուածին կողմէ։ Անհաւատալի է օրին հրապարակը ողողած մաղ-
ձը, որ հասած է մինչեւ անգամ հակակրանքի երեկոյի մը կազմակերպումին։ Օրերն ու մթնոլորտը 
պայթուցիկ էին։ Եօթանասուն տարի հեռաւորութենէ ապշեցուցիչը Օշականի յստակատեսութիւնն է 
ընդհանրապէս բայց մանաւանդ՝ իր անուանումով՝ մեր «Աղէտ»ի փորձառութեան ընկալումը ոչ միայն 
որպէս պատմական դէպք, ենթակայ քաղաքական շահերու, այլ ենթակային խորերը չափող իրա-
դարձութիւն, որուն հետ դէմ յանդիման գալ է պէտք, եւ ոչ թէ մերժում կամ շրջանցում։ Այստեղ հաւա-
նաբար արուեստագէտի փորձառութիւնն է խօսողը երբ գրողը կ՛ուզէ դէպքը դարձնել մտածման 
առարկայ։ Այս մասին տե՛ս Նշանեանի հոյակապ «Մուտք»ը նշուած հատորին սկիզբը։ 
4 Նոյն, էջ 46։ 
5 Պըլտեանի մօտ սկիզբէն կայ լեզուի մտահոգութիւնը, որ մտքի խորտակման հետ կը կապուի։ Ատի-
կա կ՚երեւի բանաստեղծական գործերուն մէջ, օրինակ տողերու կոտրատումով ապա նաեւ իբրեւ 
բանաստեղծութեան յղացքի խորտակում։ Տե՛ս օրինակ կարեւոր սակայն քիչ կարդացուած Հակա֊ 
քհրթուածհատորը, Լ ոս Անճելըս, «Հայ Սփիւռք» մատենաշար, 1979։ Աւելի ուշ այս մտահոգութիւնը 
կ՛անցնի արձակին, ուր պատումի կերպը ինքնին կը դառնայ խորտակումը ըսելու ու բառնալու 
ձեւը։ «Լեզուն պէտք էր յիշեր ինչ որ զինք դարձուց անապատ» կը գրէ ան օրինակ Անունը չեղուիս 
տակին մէջ, Փարիզ, մատենաշար «Երկ», 2003, էջ 328։ 
6 «ԿԱՄ»ի էջերուն մէջ օրինակ ու Նշանեանի գրիչով կան թարգմանութիւններ Պէնիամինէ, Պ լ ա ն 
շոյէ, Նիցչէէ, Իւնկըրէ, Պաթայլէ, Պեռմանէ, Ժ ,Լ , Նանսիէ։ Ինքնագիր գրական հանդէսի առցանց 
էջին վրայ կայ Սայիտ, իսկ վերջերս լոյս տեսած Ներման հարցը հատորին մէջ կայ Տեռիտա (Ներ-
ման հարցը՝ ժոողովածոյ, Խմբգր, Գառնիկ Աւ, Ք , Գոյունեան, Մոնթրէալ, «Բան եւ գիր» մատենա-
շար, 2017)։ Ա յս ամէնը մեր տրամադրութեան տակ եղածէն նմոյշ մըն են միայն պարզապէս ցոյց 
տալու համար այդ աշխատանքին հետաքրքրութեան դաշտը։ Նշանեանի մօտ թարգմանութեան 
հանդէպ հետաքրքրութիւնը լոկ թարգմանութիւն հրամցնելու սիրոյն չէ, այլվերջաւորութենէն դ ի տ ա ր 
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թեան տարբեր երեսակները կազմող թե-
լերուն միջեւ։ 2013-ին Նշանեան կը հրա-
տարակէ Վիպումներ հատորը, որ 
կ՚ընդգրկէ Պլանշոյէն երեք կարճ կտոր-
ներ՝ «Մահավճիռը» (1948), «Պատո՞ւմ 
մը» (1949) եւ «Վերջին մարդը» (1957), 
առաւել անոնց շուրջ ուսումնասիրութիւն 
մը իբրեւ վերջաբան։ Պատկեր պատում 
պատ մութիւն շարքի առաջին հատորի 
առաջին երկու բաժինները շատ աւելի 

րութիւն մը, զայն կապելով Պլանշոյի 
«Վերջին մարդը»ին։ Հատորին ենթա-
խորագիրն է «փիլիսոփայական բարե-
կամութիւն մը», ակնարկելով ֆրանսացի 
այս երկու գրողներու մտաւորական 
մտերմութեան, մանաւանդ մէկէն միւսը 
գացող մտածումի թելերուն։ Նախ՝ ին-
չո՞ւ Պլանշոյ։ 

Պ Լ Ա Ն Շ Ո Յ Ի Ա Ր Ձ Ա Կ Ի Ն ՀԵՏ 
Հ Ա Ն Դ Ի Պ Ո Ւ Մ Ը 

Այս ի՞նչ տեսակ հրէշային դէպք է, 
որ կրնայ պատահիլ առանց անոր 
ճշմարտութիւնը հաստատող վկայի։ 
Կա՞յ առանց ճշմարտութեան դէպք։ 

մանրամասն կ՚ուսումնասիրեն այս երեք 
պատումներէն բխող նիւթերը, անոնց 
աւելցնելով պատկերի ու մահադիմակի 
մասին գլուխ մը՝ մեկնելով լուսանկարիչ 
Գարոլ Ֆէքէթէի մէկ գիրքէն, իսկ երրորդ 
բաժինը կ՚ընդգրկէ Պաթայլի ներքին 
փորձընկալումին մասին ուսումնասի 

Մորիս Պլանշոյ՝ ինչպէս Նշանեան կը 
նշէ, Ի. դարու ֆրանսական գրականու-
թեան անշրջանցելի անուններէն մէկն է, 
ոչ թէ անպայման իր գործերուն ժողովը^ 
դականութեան, այլ՝ այսր Ատլանտեան 
կամ այդր մտաւորականնեըու լայն խաւի 
մը կողմէ որդեգրումին պատճառով։ 
Պլանշոյ իր երկար կեանքին ընթացքին 
արտադրած է մտածողական արձակի 
բազմաթիւ հատորներ, ուր ի մի կու գան 
գրականն ու փիլիսոփայականը յաճախ 
մէջ-ընդմէջ։ Զուտ փիլիսոփայական գործ 
մը չէ անորը, սակայն գրականութիւնը 
կ՛ընդունի իբրեւ մտածումի հիմնական 

կող աշխատանք մը, լեզուն Պէնիամինի իմաստով «զուտ լեզու»ի իր նկարագրին մէջ ըմբռնող։ 1980-
ին կատարած առաջին իսկ թարգմանութիւնը Պէնիամինէն՝ «Թարգմանիչին պարտականութիւնը» 
խորագրով («ԿԱՄ» թիւ 1), այդ նիւթին շուրջ է։ Պատ կեբ պա տում պատ մութխնի առաջին հատո-
րին մէջ պիտի գրէ՝ «... կըթաբգմանեմ տբէ^մտտհտյէբէն, լեզուի մը մէջ ոբ կը «վեբակէնդտնացնեմ» 
թարգմանելու պաբզ արարքովս, լեզուի մը մէջ ոբ տտսնտմէտկնէբէ ի վեբ չէ թարգմանած, լեզուի մը 
մէջ ոբ այդ իմաստով (բայց ուբիշ ի՞նչ իմաստ կայ) հասած է իբ վախճանին, եւ ես թարգմանելով՝ 
ա լ աւելի կը մօտեցնեմ զայն իբ վախճանին, կը կենդանացնեմ ու կը մեռցնեմ զայն, կը վերածեմ 
զայն վերապրող լեզուի մը» (էջ 137) եւ աւելի առաջ թարգմանութիւնը «...ոբ պէս զմռսումը լեզոին, 
անոբ հրաշագեղ յաւեբժացումը, եբբ թաբգմանութխնը այլեւս ո չ մէկ ընթերցողի համաբ է, ո չ մէկ 
մշակոյթի, ոչ մէկ նպատակի, ոչ մէկ փոխանցումի» (էջ 109-110)։ Նշանեան կը գծէ զուգահեռը թարգ-
մանութեան ու Պլանշոյի արձակին մէջ երեւցող պատկերի երեւոյթին, որ կու գայ մահադիմակի ձե-
ւին տակ։ «Դիակը ինքնիբ պատկեբն է» պիտի գրէ ան, տողը առնելով Պլանշոյէն ու կապելով զայն 
Գարո լ Ֆէքէթէի գործերուն (էջ 23) ու ապա լեզուին ալ պիտի տայ նոյն կարգավիճակը «ինքնիր 
պատկերը» դառնալու եւ ասիկա գրականութեան, բայց մասնաւորաբար թարգմանութեան մէջ։ 
Պատկերի ու թարգմանութեան ինչպէս նաեւ պատմութեան թեմաները կը կազմեն գրքին մնացեալ 
հաստ լարերը, որոնք սակայն կը մնան դուրս այս ակնարկի սեւեռումէն։ 
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պարունակ, մանաւանդ հոն, ուր փիլի-
սոփայական լեզուն անկարող է տանե-
լու միտքը առաջ։ 

Ինչպէս նշեցինք, նոր չէ Նշանեանի 
հանդիպումը Պլանշոյի գործին հետ։ 
Առաջին օրէն կայ անիկա թարգմանո^ 
թեան ընդմէջէն։ Ինչ որ նոր է սակայն 
Նշանեանի տարիներու երկայնքին 
զարգացուցած զանազան թեմաներու 
ագուցումն է ու անոնց ընթերցումը 
Պլանշոյի գործին մէջ։ Ի՞նչ են այդ թե-
մաները։ Նշանեան տարիներու եր-
կայնքին տուած է բազմաթիւ դասախօ-
սութիւններ ըլլա՛յ հայախօս համայնք-
ներէ ներս, ըլլա՛յ համալսարանական 
միջավայրերու ու գիտաժողովներու ըն-
թացքին եւ վերջին տասնամեակին մա-
նաւանդ Հայաստան։ Նորութիւնը այ ն 
է, որ թեքնաբանական ոլորտի յեղաշրր 
ջումին բերած դիւրութիւններուն իբրեւ 
հետեւանք՝ վերջինները կան այսօր իբ-
րեւ տեսագրութիւն եւ անմիջական կեր-
պով տրամադրելի են որեւէ ատեն։ 
^օսէսետ-ի արագ պրպտում մը կը բերէ 
ահաւասիկ հետեւեալ վերնագիրները, 
«ժորժ Պաթայլ, Մորիս Պլանշոյ, ո՞վ է 
վերապրողը», «Վերապրածները», 
«Թարգմանութիւն եւ թարգմանե)^^ 
թիւն», «Թարգմանել օտարութեան 
մէջ», «Պաթայլ՝ անմարդկայինի փ ո ր 
ձընկալումը», «Ենթական՝ ինքնիշխա-
նութիւն եւ գերիշխանութիւն», «Կորսնցր 
նել պատմութեան զգացողութիւնը» 
(ֆրանսերէն) եւ այլն։ Վերապրող, ե ն 
թակայ, թարգմանութիւն, անմարդկայի-
նը։ Ասոնց տակ պիտի երեւին նաեւ՝ 
վկան, պատկերը, լուսանկարը, մահա-
դիմակը, այս ամէնը աղէտալիի, դէպքի 

հորիզոնին վրայ ու պատումի հարցին 
հետ առնչուած։ Այստեղ պիտի փոր-
ձենք լուսարձակը բանալ ասոնցմէ քա-
նի մը հատին վրան, մանաւանդ պա-
տումի ու վերապրողի կերպարի ն ե ր 
կապակցութեան, ինչպէս որ զայն երե-
ւան կր բերէ Նշանեան Պլանշոյի որոշ 
շրջանի արձակներու երկայնքին։ Տո-
ղը, որ գուցէ լաւագոյնս կր խտացնէ այս 
յարաբերութիւնը Պլանշոյի մօտ, հաւա-
նա բար հե տեւ եալն է, « Պ ա տո՞ւմ մը։ 
Ո՛չ, ո՛չ մէկ պատում այլեւս, երբեւիցէ»։7 

Ինչի՞ մասին է ակնարկը եւ ի՞նչ կր 
նշանակէ պատում (ւ՝60ւէ)։ 

Ե Ն Թ Ա Կ Ա Յ Ե Ւ Վ Կ Ա Յ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Տողը կու գայ Պլանշոյի «Պատո՞ւմ 
մը» կոչուող կարճ արձակէն լոյս տե-
սած առաջին անգամ այդ վերնագրով 
1949-ին։ Տարիներ ետք՝ 1973-ին՝ Պլան-
շոյ պիտի վերահրատարակէ զայն այս 
անգամ անոր տալով նոր վերնագիր մը՝ 
«Օր ցերեկուան խելագարութիւնը»։ 
Նշանեան կր բացատրէ, թէ վերնագրի 
այս փոփոխութիւնը մաս կը կազմէ հե-
ղինակին մօտ պատումի էութեան բա-
ցայայտումին հետ պատմելու գործո-
ղութեան ետ քաշուելուն։ Պլանշոյի 
առաջին քանի մը գործերը բացայայ-
տօրէն կր կրեն «վէպ» վերտառութիւնը, 
որմէ ետք անիկա տեղի պիտի տայ 
«պատում» եզրի գործածութեան, ապա 
այդ մէկն ալ պիտի անհետանայ, երբ 
արձանագրուի անոր դէմ արձակուած 
«ո՛չ»ր։ Այնուհետեւ գրուածքը կարծես 
պիտի դառնայ այդ մերժումը բեմադրե-
լու վայրը։ Ո՛չ մէկ պատում։ Սակայն 

7 Մորիս Պլանշոյ՝ Վիպումներ, թրգմն, Մարկ Նշանեան, Ինքնագիր գրական ակումբ, Երեւան, 2013, 
էջ 124։ 
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պէտք է հասկնալ, թէ ինչո՛ւ։ 
Նշանեան տող առ տող կը բանայ 

գրութեան ծալքերը՝ մէջտեղ բերելով 
անոնց ընդերքին պահուած կապակ-
ցութիւնները։ Պատմողը զոհ կը դ ա ռ 
նայ արկածի մը, որուն պատճառով կը 
վնասուի տեսողութիւնը, թէեւ բժիշկնե-
րը կարծես թէ կը վերականգնեն զայն, 
սակայն այդ պատահարը կը ստեղծէ 
առաջ մը եւ վերջ մը։ Արկածէն առաջ 
ան պահ մը կ ՚ ա ն դ ր ա ^ ռ ն ա յ կարե-
լիութեան մը, որուն չէր անդրադարձած 
մինչ այդ։ «Դուրսը, կարճատես տեսիլք 
մը ունեցայ»8 կ՚ըսէ ու կը նկարագրէ, թէ 
ինչպէս կը տեսնէ կին մը մանկասայլա-
կով ու մարդ մը որ դուռը կը բռնէ որպէս 
զի սայլակը սեմէ մը ներս առնեն։ 
Անմիջապէս ետք ան կը նկարագրէ զա-
ռանցելու աստիճան յուզմունք յառա-
ջացուցած փորձառութիւն մը։ «Ահաւա-
սիկ կը հասնի, այդպէս կը խորհէի, վեր-
ջաւորութիւնը կու գայ, բան մը կը պա-
տահի, վերջաւորութիւնը կը սկսի։ 
Ուրախութիւնս չափ ու սահման չու-
նէր»։9 Նշանեան կը բացատրէ, թէ պա-
տահարը չի կայանար պատահածին 
մէջ, որ հասարակ տեսարան մըն է, այլ 
պատմողին մօտ պատահարի մը վկան 
ըլլալու կարելիութեան անդրադարձին, 
բան մը, որ սովորական կբնայ թուիլ 
որեւէ անձի, որեւէ ենթակայի։ Վերջա-
պէս ականատեսի վկայութեան կարե-
լիութիւնը ենթակայի հասկացողութեան 
մաս կը կազմէ։ «Վկայ» բառին մէջ կայ 
տես նե լու եւ պատ մե լու ան քակ տե լի 

կապակցութիւնը, միշտ ճշմարտութեան 
սիրոյն»,10 կըգրէՆշանեան։ Ա ւ ե լ ի ա ն 
դին ան մանրամասն պիտի բացատրէ 
ինքնակայ ենթակայի յղացքին յառա-
ջացումն ու զարգացումը ԺԸ . դարուն, 
երբ տեղի կ՚ունենար «ենթակային յե-
ղափոխութիւնը, որուն հետեւանքով են-
թական կը դառնայ (կամ դարձած է) 
ինքնակայ՝ որպէս ինքն իր արտադրած 
օրէնքին հպատակող»։11 Ենթական ան-
ցած է ինքնակայացման շրջանէ մը։ 
Այդ կարողութիւնը ուրեմն ենթադրուած 
է բոլորին մօտ։ Հապա եթէ կորուսուէ՞ր։ 
Պլանշոյ ճիշդ այդ է, որ կը բացայայտէ 
երբ վկայութեան երեւումը կը նկարագ-
րէ որպէս պատահար, այսինքն բան մը 
որ կը պատահի։ «Վկայ ըլլալն է որ կը 
յայտնուէր» կը գրէ Նշանեան «... ան-
կարելիութեան հորիզոնէն զատուելով... 
վկայի մահուան հորիզոնէն»։ Դիտարկը 
ուածը ուրեմն վկայ ըլլալու կարողո^ 
թեան վախճանն է։ Տարօրինակ կը 
թուի այս կարելիութիւնը։ Ինչպէ՞ս կա-
րելի է կորսնցնել այդպիսի կարողո^ 
թիւն եւ ի՞նչ կը պատահի անոր, որ կը 
կորսնցնէ զայն։ 

Պ Ա Տ Ո Ւ Մ Ի Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Ը 

Վկայութեան կարելիութեան անդ-
րադարձին կը զուգադիպի կամ ա ն մ ի 
ջապէս կը յաջորդէ տեսողութեան ար-
կածը։ Պատմողին աչքին մէջ ապակի 
կը փշրուի, որուն կը յաջորդէ բժշկա-
կան խնամքի ու ապաքինումի շրջան 

8 Պլանշոյ, էջ 114։ 
9 Նոյն։ 
10 Նշանեան, Պատկեր Պատում Պատմութիւն, Հատոր 1՝ Փիիսոիտյտն բարեկամութիւն մը, Երե-
ւան, Յովհաննիսեան Ինստիտուտ, 2015, էջ 21։ 
11 Նոյն, էջ 28։ 
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մը եւ կ՛իմանանք, թէ ենթարկուած է 
հարցուփորձի։ Ո՞վ են հարցուփորձը 
կատարողները։ Երկու էին կ՚ըսէ պատ-
մողը՝ մէկը տեսողութեան մասնագէտ, 
միւսը հոգեկան հիւանդութիւններու։ 
«Խնդրած էին ինձմէ, Պատմեցէ՛ք «ճշ-
գրտօրէն» ինչպէս տեղի ունեցան այդ 
բոլորը։ Պատո՞ւմ մը։ Սկսայ»։12Հոս կր 
վերադառնայ գրքին առաջին էջին 
առաջին տողը ու յանկարծ կ՛անդրա-
դառնանք, թէ մինչեւ հիմա պատմուա-
ծը խոստովանութիւն մըն էր, պատմելու 
կոչի մը ի պատասխան եղած, որմէ ետք 
սակայն հարցաքննողները կր պ ա հ ա ն 
ջեն որ ան անցնի «հաւաստի անցու-
դարձերուն»։ «Ինչպէ՞ս թէ՝ հաւաստի 
անցուդարձերուն» կ՛րսէ պատմողը, 
«պատումս վերջացած էր», որմէ էջ մր 
ետք թեքսթր կ՛աւարտի հոն, ուր կ՛րսէ 
«ո՛չ մէկ պատում այլեւս, երբեւիցէ»։ 
Ի՞նչ է կատարուածը։ 

Նախ՝ յստակ է որ պատմողը անցած 
է տեսողութիւնը հարուածած արկածէ 
մր։ Սիայն տեսողութի՞ւնը։ Պատահա-
ծը սովորական արկած մր չ՛երեւիր, 
որով ստեղծած է առաջ մր եւ վերջ մր, 
որոնք խզման վիճակի մէջ են, զայն 
դարձնելով միջանկեալ վիճակի մր բ նա-
կիչր, վերապրող մր։ Կ՛ենթադրուի սա-
կայն, որ տակաւին կարող է վկայելու իր 
գլխուն եկածին մասին, այսինքն տալու 
դէպքերը ինչպէս որ եղան։ «Ո՞վ ապա-
կի նետեց ձեր դէմքին»13 կր պահանջեն 
իրմէ հարցաքննողները ու կր ստիպեն, 
որ անցնի «հաւաստի անցուդար-

ձ ե լ ո ւ ն ։ Հարցը է այն, որ պատմողր 
կ՛րսէ, թէ արդէն պատմած է ինչ որ պա-
տահեցաւ։ Հարցաքննողները սակայն 
կր պնդեն, նոյն ատեն աւելց նեյով, որ 
պատմելիքը ամենայնդէպս նորութիւն 
պիտի չբերէր, որովհետեւ արդէն գիտէ-
ին ամէն բան։ Տարօրինակ կացութիւն 
է ասիկա։ Աւելի տարօրինակ է այն, որ 
պատմողր ինք կարող իսկ չէ հասկնա-
լու թէ ի՞նչ կ՛ուզեն իրմէ, ի՞նչ կ՛ուզեն 
ըսել երբ կ՛ըսեն «հաւաստի անցուդար 

Երբ Նշանեան կը գրէ «աղէտը 
վկային մահն է մարդուն մէջ»՝ յստակ 
է, որ դէմ յանդիման կը գտնուինք 
մարդկութեան աղէտին առջեւ 
որովհետեւ անվկան վերջին մարդն է։ 

ձեր»։ Պլանշոյ հոս կ՛աւելցնէ արտա-
ռոց տող մը պատմողի բերնին մէջ, 
«Ստիպուեցայ րնդունիլոր անկարող էի 
պատահածներով պատում մր կազմե-
լու։ Կորսնցուցած էի պատմութեան 
զգացողութիւնը»։14Նշանեան գրքի երեք 
բաժիններէն մէկը ամբողջութեամբ պի-
տի տրամադրէ այս տողի մեկնաբանու-
թեան, նախ ընթանալով Տեռիտայի 
քայլերուն վրայէն, ապա սակայն մեկ-
նաբանութիւնը տանելով աւելի անդին, 
հոն ուր Տեռիտա չէ շարունակած։ Չէ 
ուզած տեսնել հետեւանքը կ՛րսէ Նշան-
եան։15 Ո՞վ է վերապրողը։ Ի՞նչ դէպք է, 
որ զինք կր դարձնէ վերապրող։ 

12 Պլանշոյ, էջ 123։ 
13 Նո յն , էջ 122։ 
14 Նո յն , էջ 123-124։ 
15 Տե՛ս Նշանեան, Հատոր 1, էջ 165-241, ինչպէս նաեւ «Կորսնցնել պատմութեան զգացողութիւնը» 
(ֆրանսերէն դասախօսութիւն)՝ հէէբտ://^^^.7օսէսետ.^օտ/^&է^հ7V=4Լ20տ8xո5^, (ստուգուած՝ 21 Յու-
լիս 2017)։ 
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«Մահավճիռը»ին մէջ, որ երկու մա-
սով աւելի երկար արձակ մըն է, աւելի 
յստակ կ՚ուրուագծուի վերապրողի կեր-
պարը։ Հայերէն «մահավճիռ» եզրը կը 
թարգմանէ ֆրանսերէն "տ^Տէ ճշ աօրէ" 
դարձուածքը, սակայն անոր կը պակսի 
ֆրանսերէնին մէջ երեւցող միւս երեսը, 
որ հակառակ ուղղութեամբ կ՚ընթանայ, 
որովհետեւ "տ^Տէ ճշ աօրէ" նաեւ բալ 
ռացիօրէն կը նշանակէ մահուան կասե-
ցում։ ««Վերապբիլ»ը անշուշտ ամէն 
տեղ է», կը գրէ Նշանեան «սկսելով վ ե ր 
նագրէն» ու աւելի վար՝ ակնարկելով 
մահուան դատապարտութեան դա-
տավճիռի գործադրման յապաղումին 
հետեւանք եղող սպասման վիճակին՝ 
ան կ՚աւելցնէ՝ «վերապրողը արդէն մե-
ռած է ձեւով մը, կամ մեռած պէտք է ըլ-
լար»։16 Առաջին բաժնի պատմողն ալ կը 
գտնուի այդ վիճակին մէջ, որով բժիշկը 
իրեն ըսած է. «Քանի որ երկու տարիէ ի 
վեր պէտք է մեռած ըլլայիք, ինչ որ կը 
մնայ ձեր կեանքին յամուրդ նկատէ -
ցէ՛ք»։17 Ասիկա մէկ երեսն է վերապրո-
ղին։ Կայ նաեւ յաւելեալ երես մը։ 

Ինչպէս տեսանք «Պատո՞ւմ մը»ին 
պատմողն ալ վերապրող մըն էր, իր 
պարագային տեսողութեան պատահա-
րէ մը վերապրող, որուն ընթացքին ոչ թէ 
միայն կորսնցուցած էր տեսողութիւնը, 
այլ նոյն ատեն կամ ճիշդ անկէ առաջ 
ու պահուան մը համար միայն տիրա-
ցած էր աւելի պայծառ, կարծես անդե-
նական տեսողութեան մը, խելագարու-

թեան մատնող պայծառութեամբ, որ 
իրեն համար բեմադրած էր վկայելու 
կարողութեան գիւտն ու կորուստը միա-
ժամանակ։ Գիւտը ինքնին կորուստն է, 
կորուստին գիւտը. կը նշանակէ կար 
ժամանակ երբ վկայութիւնը կարելի էր։ 
Հիմա ոչ եւս։ Երբ հարցաքննողները կը 
պահանջեն պատահարին մասին «հա-
ւաստի իրադարձութիւնները» ու ան չի 
հասկնար պահանջուածը, հոն յստակ 
կը դառնայ, թէ ի՛նչ է կատարուածը։ 
«Ինչպէ՞ս թէ՝ «հաւաստի ա ն ց ո ^ ա ր 
ձեր», հարց կու տայ ան։ «Պատումս 
վերջացած էր»։ Վերապրողը կարող չէ 
վկայելու պատահարին մասին, ա՛յն 
իսկ դէպքին, որ զինք դարձուցած է վե-
րապրող։ Այսինքն՝ վերապրողը չի 
կբնար ըլլալ այդ մէկ դէպքին վկան։ 
Մէ՛կ դէպք, այո՛, սակայն ատո՛վ իսկ 
ամէն բան տակն ու վրայ ընող, որով 
կանդրադառնանք, թէ վերապրողին 
մօտ խախտած է «վկայելու կարողո^ 
թիւնը, տեսնելու-պատմելու այնքան 
բնական զոյգը... որ կը սահմանէ մեր 
մարդկայնութիւնը»։18 Ասկէ Նշանեան 
կը հետեւցնէ երկու բան։ 

Ն ա խ կը նշանակէ, թէ վերապրողին 
մէջ սպաննուած է վկան։ Սպանութիւն 
մըն է, որովհետեւ վկան ենթադրաբար 
ներկայ պէտք էր ըլլար։ Առանց վկայի 
չի՛ք ենթակայ, որովհետեւ այս երկուքը 
իրար կապուած են։ Ենթական այլին 
վկայութիւնը հաստատելով կը գոյա-
նայ, ի ն ք ն ա ն ^ ա ^ ^ կերպով։ 
«Առանց այլի գիտակցութեան, չկա՛յ 
ինքնակայ ենթակայ»,19 կը գրէ Նշան-
եան։ Ուրեմն անհրաժեշտ է վերապր^ 

16 Նշանեան, Հատոր 1, էջ 123։ 
17 Պլանշոյ, էջ 12։ 
18 Նշանեան, Հատոր 1, էջ 21։ 
19 Պլանշոյ, էջ 274։ 
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ղի երեւութաբանութիւն մր կր շարու-
նակէ ան, սակայն առանց ենթակայի 
փորձառութեան ինչպէ՞ս կրնայ գոյու-
թիւն ունենալ որեւէ երեւութաբանու-
թիւն։ Այս տեսակի աշխատանք մր 
պիտի նմանէր «Քառակուսի շրջանակի 
մր»,20 կ՛աւելցնէ ան։ Բայց եւ այնպէս 
այդ չէ՞ Պլանշոյի ցոյց տալ ուզածը 
գրականութեան գուռին մէջ։ Ահաւա-
սիկ անոր կարեւորութիւնը։ Պլանշոյի 
մօտ «գրականութիւնը կր դառնայ երե-
ւութաբանական տարրալուծարան 
մր»,21 կր գրէ Նշանեան։ Փաստ օրէն 
միայն ու միայն հո՛ն կարելի է «երեւման 
բերել» վերապրողը, վերապրողը իր 
բո՛ւն էութեամբ, այսինքն վկային սպա-
նութիւնը կրողի իր լման հանգաման-
քով, հոն երբ տակաւին ան չէ՛ հերքած 
ինքզինք, ինչ որ պիտի տեսնենք։ Գրա-
կանութիւնը, որով երեւնալիքր թիւերէն 
ու փաստերէն անդին է, պատմութենէն 
դուրս տեղ մր, վկայի մահուան մութին 
մէջ, եւ ուրեմն լեզուի սահմաններուն։ 

Կապը ահաւասիկ կրկին թարգմանո^ 
թեան հետ, թարգմանութիւնր իբրեւ 
սահմանային գործողութիւն ի խնդիր 
զուտ լեզուին։ 

Ապա կր նշանակէ, թէ այդ դէպքր 
առանց վկայի դէպք մըն է։ Այս ի՞նչ 
տեսակ հրէշային դէպք է, որ կրնայ 
պա տա հիլ առանց անոր ճշմար տու -
թիւնր հաստատող վկայի։ Կա՞յ առանց 
ճշմարտութեան դէպք։ Այստեղ Նշան-
եան կրկին կր հետեւի Տեռիտայի վեր-
լուծումին սակայն զայն կր տանի քայլ 
մր անդին, «Տեռիտա Պլանշոյի մօտ կր 
կարդայ ճշմարտազերծ դէպքր, որ աշ-
խարհի միւս բոլոր դէպքերուն չի նմա-
նիր, քանի որ բոյորր կր հպատակին 
ճշմարտութեան օրէնքներուն, իսկ այս 
մէկը ըստ էութեան ճշմարտազերծ է, 
ֆրանսերէն՝ տ&ոտ V̂ ^̂ է̂ : Պատահած է 
որպէս չպատահած, ունենալով նոյն 
կա ռոյ ցը ինչ որ ու նի ցե ղաս պա նա կան 
կամեցողութիւններուն արդիւնքը որպէս 
դէպք»։22 Ցնցիչ տողեր են մէկ կողմէ 

20 Տե՛ս վերեւ նշուած «Կորսնցնելպատմութեան զգացողութիւնը» դասախօսութեան տեսագրութիւնը։ 
Այս նիւթով չափազանց հետաքրքրական է նաեւ Նշանեանի ֆրանսերէն "Լտ Տպտէ մտ 1՚ատէօե՜տ – Vտ̂ տ 
սոտ բհտոօատոօ1օջւտ մս տա^Խծոէ" հատորը, Քմւէւօոտ Լւցոտտ, Փարիզ, 2015։ Տե՛ս օրինակ անոր նա-
խաբանը՝ "Լ& աօւ՚է մս էտաօւո տէ 1տ տպտէ մտ 1'հւտէօՄտ"։ Նշենք նաեւ, որ Պատկեր Պատում Պատմու-
թիւն առաջին հատորի Պլանշոյի նուիրուած էջերուն մեծամասնութիւնր լոյս տեսած էին նախապէս 
այստեղ ֆրանսերէն լեզուով, սակայն նուազ ընդլայնուած կերպով, կազմելով գրքին երրորդ եւ "Տա՜֊ 
V̂ V̂ տ" խորագրուած բաժինը։ 
21 Նշանեան, Հատոր 1, էջ 24։ 
22 Նոյն, էջ 128։ Տեռիտայի մեկնաբանութիւնը կու գայ անոր Պլանշոյի նուիրուած "Ր&աջտտ" հատո-
րէն, Քմւէաոտ 0&1ւ1տտ, Փարիզ, 2003։ Ի դէպ, այս նիւթր ծաւալուն ուսումնասիրութեան ենթարկած է 
Նշանեան իր "Լ& Րտւ̂ տւտաո հւտէօոօտաբհւզստ" գրքին մէջ, Քմւէւօոտ Լւցոտտ, Փարիզ 2006։ Կայ նաեւ 
անգլերէն թարգմանութիւնր՝ ՚"1հտ ատէօոօցաբհւօ Րտ^տաօո", ՇօԽտեա ՍոԽտտւէյ Րւտտտ, 2009, Կիլ 
Անիճարի վերջաբանով։ Գիրքը կր բացուի նշանաւոր տողով մր, որ թէեւ կրնայ առաջին ընթերցու-
մով գայթակղեցուցիչ թուալ, սակայն հաւանաբար լաւագոյնս կր խտացնէ գրքին գլխաւոր վիճար-
կումը՝ «Ցեղասպանութիւնը իրողութիւն մր չէ (Օտոօօւմտ ւտ ոօէ & ք&օէ)»։ «Իրողութիւն մը չէ, որով է՛ 
իրողութեան իսկ քանղու մը, իրողութեան հաս կացողութեան քանղու մը, իրողութեան մէջ իրողա կա -
նին քանդումը (Օտոօօւմտ ւտ ոօէ & քեօէ ետօ&ստտ ւէ ւտ էհտ Vտ 7̂ մտտէաօէւօո օք էհտ քեօէ, օք էհտ ոօէւօո օք ք&օէ, օք 
էհտ ք&օէս&եէյ օք ք&օէ)»։ Յստակ է, թէ այստեղ վիճարկումը յղացական գետնի մր վրայ կ՛րնթանայ, եւ 
ոչ անպայման փաստագրական։ Գրքին առաջին երկու գլուխները կր մեկնին իննսունականներուն 
Ֆրանսա տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանութեան նիւթով հանրային վիճաբանութիւներէ, առա-
ջինը ամերիկացի պատմաբան Պեռնար Լուիսի, երկրորդը ֆրանսացի պատմաբան ժի լՎայնշթայ -
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որով ըսուածը աներեւակայելի բան մը 
կը թուի (ճշմարտազերծ դէպք), բայց 
նաեւ որով կապը կը կատարուի վե-
րապրողին ու ցեղասպանական կամե-

«Վերջին մարդը ուրեմն վկայ 
չունեցողն է, քանի որ վերջինն է։ 
Վկայ չունենալով չի կրնար նաեւ 
ըլլալ ինքն իր վկան, եւ 
դատապարտուած է նախ եւ առաջ 
ինքն իրեն համար, ինքն իր աչքին, 
մեռած ըլլալու, մեռնելէ իսկ առաջ»։ 

ցողութեան կառոյցին հետ։ Դէպքին 
ճշմարտազերծ հանգամանքը կը զու-
գադիպի վկայութեան արգիլումին հետ, 
որ զայն կը նետէ պատմութենէն դուրս։ 
«Ինչպէ՞ս կարելի է ըսել «Ա՛յս է որ պա֊ 
տահեցաւ» դէպքի մը մասին որ իր ա ր 
գիլումը կը կբէ ինքն իր մէջ, եւ ուրեմն 

նաեւ իր ճշմարտազերծ հանգաման-
քը»23 կը գրէ Նշանեան ու կը շարունա-
կէ աւելի անդին՝ «Այդ իմաստով ճշմար-
տազերծ դէպք, աղէտահար պատա-
հար»։24 Մէկն ու միւսը նոյն երեւոյթին 
տարբեր երեսներն են։ Տեռիտայի մատ-
նանշած դէպքին ճշմարտազերծ հան-
գամանքն է, որ զայն կը բանայ աղէ-
տալիի հորիզոնին։ Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ 
ճշմարտազերծը անասելին է՝ պատմու-
թենէն դուրսը եւ իբրեւ այդ ա ն ը ն կ ա ^ 
լին։ Անիկա գերազանցօրէն սարսա-
փելի դէպքն է որուն դիմաց լեզուն կը 
պապանձէ։25 Երբ Նշանեան կը գրէ 
«աղէտը վկային մահն է մարդուն 
մէջ»՝26 յստակ է որ դէմ յանդիման կը 
գտնուինք մարդկութեան աղէտին առ-
ջեւ, որովհետեւ անվկան վերջին մարդն 
է։ Նշանեան առաւել եւս Պլանշոյի ար-
ձակին մէջ պիտի տեսնէ ուրուագծումը 
անոր որ պիտի կոչէ «բացարձակ վե-
րապրող»^ Պիտի տեսնենք։ 

նի հետ։ Նիւթը անշուշտ անոնց մօտ յայտնուող ուրացողական դիրքորոշումն էր, որ հասած էր 
մինչեւ դատական ատեան։ Գրքին երկրորդ կէսը կը մտնէ դէպքի վկայագրութեան ու արխիւացման 
տենդի հարցերուն մէջ, բաներ որոնք յար եւ նման են Պլանշոյի մօտ երեւցող հաւաստի 
իրադարձութիւնները պատմելու հրամայականին եւ անոր նման կը մնան դէպքի կառուցային ոլոր-
տին ենթակայ։ Դէպքը իրագործողը կը պնդէ որ պատմաբանները տան իրենց վճիռը, քաջ գիտնա-
լով որ ան ի սկզբանէ ի գործ դրուած էր իբրեւ ճշմարտազերծ դէպք, այսինքն իր հերքումը կը կրէր 
ինքն իր մէջ։ Ասոր մէջ կը կայանայ Նշանեանի վերնագրին մէջ երեւցող «պատմագիտական 
խոտորում»ի իմաստը։ Գիրքին մասին տե՛ս Ն ա ն ո ր Գպրանեանի գեղեցիկ գրութիւնը՝ 
հէէբ:// ՚̂̂ ^.օxօոաո^ՏV^տ^.օ^տ/^բ/տտոօ^^մտ-^տ-ոօէ-^-քե^է/, իսկ անգլերէն թարգմանութեան մասին 
Սիքիէլ Լիզընպերկի գրախօսականը յօսա&1 օք Օտոօամտ 8.տտտ&ւօհի 10 Մալիս 2012 թիւին մէջ՝ 
հէէբ։//^^.էտոճքօո1տտ.օօա/ճօ1/քս11/10.1080/14623528.2012.684762, որուն պատճէնը տրամադրելի է նաեւ 
այստեղ՝ էէբտ://^^^.^^^մ6ա^^.6մս^11710747/^6V^6^֊օք֊^^^^֊^^^հ^ո^^ո֊Xհ6֊հ^տէօ^^Օ8^^բհ^^֊բ6^V6^-
տաո^յօսած1֊օք֊Օտոօօւմտ֊8.տտտօւօհ (բոլորը ստուգուած 21 Յուլիս 2017)։ 
23 Նոյն, էջ 127։ 
24 Նոյն, էջ 159։ 
25 Պապանձումի երեւոյթը փոխ կ՚առնենք Գրիգոր Պըլտեանի Անունը լեզուիս տակ նշուած հատո-
րէն, էջ 309։ Հոն անիկա կը կապուի դէպքին անուն տալու անկարելիութեան հետ. « Ի ն չ պ է ՞ ս էբ, ինչ-
պէ՞ս եղաւ, ի՞նչ, ինչպէ՞ս կոչել, ամենէն դժուարը աբդէն այդ չէ՞, գտնել անունը, անուն մը, ոբ ոչ թէ 
կը փարատէ ամէն անձկութիւն այլ կը մեղմէ զայն, եւ մէկէն ու վէբջնտկտնօբէն կը փակէ պտպտն-
ձու մի ժա մա նա կը»։ 
26 Պլանշոյ, էջ 278։ 
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Վ Ե Ր Ջ Ի Ն Մ Ա Ր Դ Ը 
Ե Ւ Բ Ա Ց Ա Ր Ձ Ա Կ Վ Ե Ր Ա Պ Ր Ո Ղ Ը 

Վիպումներ հատորի երրորդ արձա-
կը կր կոչուի «Վերջին մարդը»։ Ո՞վ է 
այդ վերջին մարդը։ Ենթակայի ինքնա-
գիտակցութիւնը՝ ըսինք՝ հայելական է, 
կր հիմնուի այլի գիտակցութեան վրայ։ 
«Ենթակայ մր կայ որպէս այլին գի-
տակցութիւնը։ Եւ ուրեմն որպէս 
վկայ»։27 Պահ մր երեւակայենք, թէ 
մնացած է մինակ, վերջինը։ Յստակ է 
թէ պիտի չունենար իր մասին վկայող։ 
Աւելի սարսափելին այն է, որ պիտի 
չկարենար վկայել նաեւ ինքնիր մասին, 
պիտի ըլլար զրկուած վկայութեան կա-
րողութենէն, ինքնիր վկան ըլլալու կա-
րողութենէն։ Վերջին մարդը այն մէկն է 
որուն մէջ ջնջուած է, բնաջնջուած է 
վկան։28 Ասիկա յստակ է։ Վերջին մար-
դը նաեւ վերապրող մըն է։ Վերապրած 
է իր մէջ վկան սպանած դէպքէն։ Սա-
կայն եթէ այդ դէպքր «ճշմարտազերծ» 
է, ինչպէս կը նշէ Տեռիտա, կը նշանակէ 
թէ վերապրողը չի կրնար վկայել դէպքի 
ճշմարտացիութեան մասին։ Վերապ-
րողը չի կրնար վկայել։ Վերջ։ Ասկէ կր 
ծագի երկու հարցում։ 

Նախ՝ ի՞նչ ակնկալութեամբ է որ 
հարցաքննողները վերապրողին կ՛ըսեն 
«պատմեցէ՛ք «ճշգրտօրէն», առաւել եւս 
երբ պատմողը դիտել կուտայ թէ՝ «պա-
տասխանս նորութիւն մր պիտի չբացա-
յայտէր, քանի որ շատոնց ի վեր ամէն 
ինչ բացայայտ էր»։29 Ինչո՞ւ պատմել 

ուրեմն։ Սովորական շփոթութիւնն է՝ կր 
բացատրէ Նշանեան՝ վկային եւ վե-
րապրողին միջեւ։ «Վերապրողը կր 
նկատուի վկայ,,, պէտք է պատմէ իր 
փորձառութիւնը»։30 Ասիկա մաս կր 
կազմէ ցեղասպանական կամեցողու-
թեան բանեցման կերպին, որով հերքու-
մը մաս կր կազմէ անոր ներքին կառոյ-
ցին։ Գործադրման իսկ պահուն, վկա-
յի սպանութեան իսկ պահուն անիկա 
վերապրողին կ՛րսէ պատմէ՛, քաջ գիտ-
նալով որ գործուած ոճիրը իր բնոյթով 
գերազանցապէս անվկայ ոճիրն է, 
որովհետեւ վերապրողը կր դնէ վերջին 
մարդու վիճակին մէջ։ Վկան սպանն-
ուած է։ «Վերջին մարդը ուրեմն վկայ 
չունեցողն է, քանի որ վերջինն է։ Վկայ 
չունենալով չի կրնար նաեւ ըլլալ ինքն 
իր վկան, եւ դատապարտուած է նախ 
եւ առաջ ինքն իրեն համար, ինքն իր 
աչքին, մեռած ըլլալու, մեռնելէ իսկ 
առաջ»։31 

Ապա՝ ի՞նչ կ՛րնէ վերապրողը։ Վե-
րապրողը կր պատմէ։ Անընդհատ կր 
պատմէ եւ ատով իսկ «կր դաւաճանէ իր 
փորձառութեան, քանի որ բուն պատմր 
ուելիքր վկային մահն է վերապրողին 
մէջ, բուն ոճիրը ,,, վկային սպանութիւնն 
է,,, եթէ պատմուի, եթէ պատմելը կարե-
լի է, եթէ վկայութիւնը տակաւին հնա-
րայոր է, ուրեմն վկան չէր մեռցուած 
վերապրողին մէջ։ Իսկ եթէ մեռցուած 
էր, չկայ վկայութիւն։ Չկայ բուն ոճիրին 
վկայութիւնը։ Եւ այդ պարագային՝ 
«պատմեցէ՛ք» ըսելն իսկ ոճրագործո^ 

27 Նո յն , էջ 272։ 
28 Նշանեան, Հատոր 1, էջ 350։ 
29 Նո յն , էջ 122-123։ 
30 Նշանեան, Հատոր 1, էջ 125։ 
31 Պլանշոյ, էջ 274։ 
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թիւն է, ուրիշ տեսակի ոճրագործութիւն 
մը»։32 Ինչո՞ւ ոճրագործութիւն։ Որով-
հետեւ վերապրողը կր տանի իր էու-
թեան ժխտումին։ Այս ալ վերապրողին 
ողբերգութիւնն է։ «Վերապրողը ի՛նք 
չէր կրնար րնդունիլ ի՛ր ճշմարտութիւնը։ 
Վերապրողը ի՛նք դատապարտուած էր 
ժխտելու ինքն իր էութիւնը եւ ինքն իր 
ճշմարտութիւնը։ Կատարելապէս հա-

«Վերապրողը ի՛նք չէր կրնար 
ընդունիլի՛ր ճշմարտութիւնը։ 
Վերապրողը ի՛նք դատապարտուած 
էր ժխտելու ինքն իր էութիւնը եւ ինքն 
իր ճշմարտութիւնը։ Կատարելապէս 
հակասական տիպար ու կերպար 
քանի որ իր էութիւնը իր էութեան 
ժխտումին մէջ կը կայանար», 
կը գրէ Նշանեան։ 

կա սա կան տի պար ու կեր պար, քա նի 
որ իր էութիւնը իր էութեան ժխտումին 
մէջ կր կայանար»,33 կր գրէ Նշանեան։ 

Ի՞նչ է ուրեմն վերապրողին ճշմար-
տութիւնը։ Անշուշտ չհերքել ինքզինք, 
այսինքն չտարուիլ պատումի կոչերով, 
չվերածուելու համար ինքն իր հակերե-
սին։ Սիայն այդպէս է որ ան կրնար 
դառնալ բացարձակ վերապրող, ան որ 
չի դաւաճաներ իր կոչումին, որ է ըլլալ 
վերջին մարդը, պահել այդ վերջնո^ 
թիւնր անեղծ։ Ո՞ր վերապրողը պիտի 

կարենար ընել ատիկա։ Ա՛յս է սակայն 
Պլանշոյի արձանագրած «ո՛չ մէկ պա֊ 
տում»ին իմաստը րնդդէմ պատումի 
անրնդմէջ կոչերուն։ Պլանշոյ այստեղ 
ո՛չ թէ միայն ցոյց կու տայ, տեսանելի 
կր դարձնէ, դէպքին պատում պահան-
ջող կառոյցը, ալ նաեւ ո՛չ կ՛րսէ անոր։ 
Այդ ոչր անշուշտ պէտք է արձանագրել։ 
Ա՛յդ է որ կր մղէ գրողը։ «Եւ ուրեմն 
1949-էն մինչեւ 1957, նոյն ծրագիրն է որ 
կր մղէ Պլանշոյին գրառումը, վերջին 
մարդուն վերապրողի հանգամանքը 
պահել անեղծ, իր վերջնութեան պահա-
պանը եւ երաշխաւորը ըլլալ»։34 

Ա Ղ Է Տ Ի Հ Ո Ր Ի Զ Ո Ն Ի Ն 

Պլանշոյի այս տարիներու գրակա-
նութիւնը ուրեմն վերապրումի վիպա-
կան փորձրնկալում մըն է եւ անոր 
«գրականութեան մասին մտածողու-
թիւնը վերապրումի մասին մտածողու-
թիւն է, միշտ»,35 կր գրէ Նշանեան։ 
Ասիկա է ապշեցուցիչը Պլանշոյի մօտ։ 
Ուրկէ՞ գիտեր ան այս ամէնը։ Պատե-
րազմը նոր վերջացած էր այդ տարինե-
րուն եւ մարդիկ նոր սկսած էին 
անդրադառնալ կատարուածի ահաւո-
րութեան։ Խօսքր անշուշտ թիւերուն ու 
աւերին մասին չէ, այլ աղէտի հորիզոնի 
երեւման՝ մարդկութեան ապագայ մայ-
րամուտին։ Վերջնական Լուծումի ու 
հիւլէական պայթումներու փայլատա-
կումին րնդմէջէն պահ մր կարծես՝ իր 
պատմողին նման՝ ականատես եղած 
էինք վկայութեան կարողութեան կ ո 

32 Նշանեան, Հատոր 1, էջ 125։ 
33 Նո յն , էջ 28։ 
34 Պլանշոյ, էջ 279։ 
35 Նո յն , էջ 268։ 
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րուստի հնարաւորութեան։ Ապագան 
էր կարծես որ պահ մը ուրուականի 
նման ցոյց տուած էր իր սահմռկեցուցիչ 
դիմագիծը։ 

Պլանշոյի կը պարտինք դէպքին 
պատումնային կառոյցի բացայայտո^ 
մը։ Տեռիտա ցոյց տուած էր անոր 
ճշմարտազերծ հանգամանքը։ Նշան-
եան այդ ընթերցումը տանելով քայլ մը 
անդին զայն կը կապէ ցեղասպանա-
կան կամեց ողութե նէ ն վերապրողի 
փորձառութեան։ Բան մը որ ո՛չ Տեռի-
տա տեսած էր, ո՛չ ալ իր հետեւորդնե-
րը։36 Պէտք էր գուցէ ետին ունենալ 
աշխարհ մը կուլ տուած աւազներէն 
անցքը։ Ապշեցուցիչ ընթերցում մըն է ու 
աննախընթաց իր տարողութեամբ ու 
տեսանկիւնով։ Նշանեան հարիւր տա-
րի է ինքնիր վրայ դարձող փորձառու-
թիւն մը կարծես մէկ անգամէն կը հանէ 
իր կրկնողական հունէն մեր առջեւ բա-
նալով զայն հասկնալու ու մեկնաբանե-
լու նոր տեսանկիւններ։ Տակաւին 
այստեղ ուրուագծեցինք անոր մէկ երե-
սը միայն։ Նշանեան նոյն երեւոյթին 
պիտի մօտենայ նաեւ պատկերի հաս-

կացողութեան ընդմէջէն ինչպէս նաեւ 
պատմութեան զգացողութեան կորուս-
տին ու ապա զայն կապէ Պաթայլի մօտ 
երեւցող անմարդկայինի փորձ^կա^^ 
մին։ Ասոնց բացայայտումը կը ձգենք 
ընթերցողին։ 

Մէկ բան յստակ է. կը գտնուինք 
աղէտի հորիզոնին եւ դէպքերու առած 
ընթացքին իբրեւ հետեւանք, դաժան 
ճակատագիր, գուցէ աստիճան մը աւե-
լի յստակօրէն կ՚ուրուագծուի ան մեր 
առջեւ, միաժամանակ ընձեռելով զայն 
ըմբռնելու ու արձանագրելու կարելիո^ 
թիւնը, անշուշտ եթէ պատրաստ ըլլանք 
ընդունելու զայն։ Ա՛յդ է որ կ՚ընէ Պլան-
շոյ ապշեցուցիչ կանխատեսութեամբ 
իր գրականութեան մէջ։ Ա՛յդ է նաեւ ինչ 
որ կը բացայայտէ Նշանեան իր վերլու-
ծումով։ Արձանագրել աղէտի հորիզո-
նի երեւման փորձընկալումը։ Ատիկա 
կարելի է կատարել միայն գրականու-
թեան մէջ։ «Այդ փորձառութեան եւ 
փորձընկալումին մէջ է գրականութեան 
իմաստը»,37 կըգրէՆշանեան։ Պլանշո-
յի գրականութեան եւ Նշանեանի ըն-
թերցումին։ 

36 Ա՛լ աւելի հեգնական է անգլերէն թարգմանութեան պարագան։ Ա յդ մասին Ն շ ա ն ե ա ն կու տայ 
շ ա տ հետաքրքրական վերլուծում մը Պլանշոյի պատմողին «կորսնցուցած էի պատմութեան զգա-
ցողութիւնը» տողի անգլերէն թարգմանութեան մէջ երեւցող թիւրըմբռնումին։ Ասիկա Հ ա տ ո ր 1-ի 
երկրորդ բաժնի ընդհանուր խորագիրն է՝ էջ 165-232, տե՛ս մանաւանդ էջ 212-231, ուր ւտօւէ եւ 1տ տտոտտ 
մտ ւ՚հւտէօե՜տը կ ՚առնուին մանրամասն լուսարձակի տակ։ Հոն կ ՚երեւի նաեւ Տեռիտայի երկմտանքը 
Պլանշոյի տողին առջեւ։ 
37 Պլանշոյ, էջ 259։ 
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Տատրակ կամ Մշոյ Գեղամ 
Վերահաս աղէտի մը 
արթուն դիտորդը* 

ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱԱԵԱՆ 

ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ 
ՄԻՆԱԱԵԱՆ 

Ֆրանսահայ 
պատմաբան։ 
Շրջանաւարտ է 
Սորպոնի 
համալսարանէն եւ 
կը դասաւանդէ 
Փարիզի Ա. 
համալսարանի 
ընկերային 
գիտութեան 
բաժանմունքին 
մէջ։Հեղինակ է 
բազմաթիւ 
ուսումնասիրութիւն– 
ներու, որոնք 
առնչուած են 19-20-
րդ դարերու հայոց 
պատմութեան, 
ինչպէս նաեւ 
սփիւռքի հարցերու։ 
Հիմնական 
աշխատութիւններ 
են՝ «Հայկական 
հարց» (ֆրանսերէն, 
1983), 
«Ազգայնականու– 
թիւնն ու 
ընկերվարութիւնը 
հայ յեղափոխական 
շարժման մէջ 
(1887-1912)», 
(անգլերէն, 1984), 
«Հայաստանի 
Հանրապետութիւն», 
(ֆրանսերէն, 1989), 
«Հայաստանը եւ 
ազգութիւններու 
զարթօնքը (1800– 
1914)» բաժինը։ 

ՎԵՐԱՀԱՍ ԱՂԷՏԻ ՄԸ ԱՐԹՈՒՆ 
ԴԻՏՈՐԴԸ, ԳՐԵԼ՝ 

ՑԻՇԱՏԱԿԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Իբրեւ Տարօնի գրագէտը, Գեղամ 
այդ հողին կապուած է կենդանի, մարմ-
նեղէն կապով մր։ Մանկութենէն ի վեր 
շրջած է ամէն կողմ, ունի անոր ամբող-
ջական ճանաչումը։ Տարօնր կր կազմէ 
բնական շրջանակը իր պատմուածքնե-
րուն, որոնց մէջ կ՛ոգեկոչէ անոր հրա-
շալի բնանկարները, անոր լեռներուն՝ 
Սիփանի, Նեմրութի եւ Պինկէօլի ան-
տառներն ու լիճերը կենդանացնող 
առասպելները, մարդն ու բնութիւնը կա-
պող յարաբերութիւններր։ Առաջնոր-
դարանի քարտուղարի իր պաշտօնին 
բերումով, ան տեւաբար ականատես է 
եղած ամէն տեսակի թշուառութիւննե-
րու եւ ընդվզումով է լեցուած՝ անարդա-
րութեան դէմ։ 

Գեղամի այն պատմուածքներն ու 
պատումները, որոնք հասած են մեզի, 

հրատարակուած են 1890-էն 1914, մե-
ծամասնաբար՝ 1908-ին, Կոստանդնու-
պոլսոյ հայատառ մամուլին մէջ («Մա-
սիս», «Արեւելք», «Հայրենիք», «Բիւզան 
դիոն», «Բիւրակն», «Մանզումէի Է ֆ ք ի 
ար», «Ազատամարտ», «ժամանակ», 
«Սուրհանդակ», «Լոյս»)։ Պատմուածք-
ներուն նիւթր Մշոյ դաշտի հայկական 
գիւղերու բնակչութիւնն է, Եփրատով եւ 
անոր վտակներով ոռոգուած, Տարօնի 
նախալեռներով շրջապատուած Մշոյ 
դաշտի պատմութիւնը։1 Գետերը, լեռնե-
րր եւ նահանգները նշուած են հայկա-
կան ճիշդ տեղանուններով, որոնք ժա-
ռանգուած են միջնադարեան պատ-
մագրութենէն եւ աշխարհագրութենէն։ 
Գիւղերը յաճախ յիշուած են ոչ թէ ամ-
բողջական անուններով, այլ այբուբենի 
գլխագիր մէկ գիրով (Չեխովի պ ա տ մ ր 
ուածքներու օրինակով), բացառո^ 
թեամբ Սուրբ Կարապետէն, որ վանք ու 
վանական տարածք ըլլալով, ամբողջա-
կան անունով կր վկայակոչուի տեւա-
բար։ 

1 Յ, Պետրոսեան, ճեմարանականներ, Գեղամ Տէր Կարապետեան, Էջմիածին, Օգոստոս 2012, էջ 
107-119։ 
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Այս պատումներուն ներկայացու-
ցած դէմքերը միմիայն հայեր են։ Երբեք 
ակնարկ չի կատարուիր թուրքերուն, իշ-
խանութեան վարչական կառոյցներու 
ներկայացուցիչներուն, ոստիկանո^ 
թեան կամ բանակին մասին։ Շատ 
հազուադէպօրէն կը խօսուի քիւրտերու2 

մասին՝ շրջանին մէջ քոչուորութիւն 
ընող եւ հա միտի էի3 խումբերուն մաս-
նակցող։ Աւելի եւս սակաւ են ակնարկ-
ները մուհաճիբ մահմետականներու, 
չէրքէզներու, չէչէններու, ինկուշներու, 
ուբիխ ներու կապակցութեամբ, որոնք 
ճ ւ ճ -րդ դարու Կովկասի ռուսական 
նուաճումէն ետք, շարունակաբար 
եկած եւ հաստատուած էին շրջանին 
մէջ։ Արդեօք «գրագէտի հայեա՞ցք»՝ 
այս ոճը, որուն համար երկիրը եղած է 
ու կը շարունակէ մնալ «Հայաստան», 
թէ՞ ոճը մարդու մը, որ կ՚ապրի Ապտիւլ 
Համիտ Բ .փ բռնատիրական համա-
կարգին եւ օսմանեան գրաքննութեան, 
միանգամայն Պատրիարքարանի հ ս 
կող աչքին տակ, եւ որ միաժամանակ 
ներշնչուած է բարենորոգումներու յոյ-
սերով, նաեւ մասնակից՝ յեղափոխա-
կան շարժումի մը։ 

Իրապաշտ գրագէտ՝ Գեղամ, իր 
պատումներուն մէջ կ՚արտայայտէ աշ-

խարհէն ունեցած իր յոռետես ընկալու-
մը։ Տարօնի գիւղերէն փոխանցած 
անոր պատկերը ճնշող է։ Սովի ու 
թշուառութեան մէջ տարուբերող հայ 
գեղջուկներու իրավիճակը կը հանդի 
սանայ շարունակ կրկնուող նիւթը իր 
պատումներուն, որոնց հերոսները 
լքուած, աղքատութեան գիրկը ինկած 
որբեր եւ մանուկներով բեռնաւորուած 
երիտասարդ կիներ են, կամ հողազուրկ, 
պարտքերու տակ կքած անյոյս գիւղա-
ցիներ, որոնք, ինչպէս Սարգիս Աղբար,4 

Ստամպուլի մէջ թափառելով եւ պան-
դուխտներու շարքերը խտաց նելով, լու-
ծում կը փնտռեն իրենց տառապանքին։ 
ՍՆծամասնութիւնը համայի (բեռնա-
կիր)5 վերա ծուելով, կը դատապարտուի 
մինակութեան եւ ալքոլամոլութեան։ 
Արտագաղթը, որ կը համարուի «Եր-
կ ի ր դ իր բնակչութենէն պարպող 
աղէտ, ունի իր տնտեսական եւ քաղա-
քական դրդապատճառները։ Միաժա-
մանակ առաջին համաշխարհայնա-
ցումին հետեւանքները զգալի են Անա-
տոլիոյ գիւղական համայնքներուն մէջ։ 
Այս բոլորին դիմաց, Գեղամի պատգա-
մը բարոյախօսի մը արդարութեան եւ 
կրթութեան յորդորն է։ 

Տարօնի կիներու ճակատագիրը Գե-
ղամի աշխատութեան առաջնահերթ 

2 «Լուսնեակ գիշերով ուղեւորութիւն մը ի Մուշ (Այց մը քրդաց վրաններուն)», «Մասիս», թիւ 3425, 
1889, բանաստեղծական բացառիկ պատմուածք մը։ 
3 Համիտիէ, 1891-ին կազմուած քիւրտ հեծելազօր։ (Եզրը ստեղծուած է Ապտիւլ Համիտի անուան 
հիման վրայ)։ 
4 Սաբզիս Աղբարը, «Արեւելք», թիւ 1943, 1890։ 
5 Ամուրի տղամարդիկ կամ սիլա կատարողներ (ընտանիքի հօր ժամանակաւոր պանդխտութիւն, 
որմէ ետք հերթաբար զայն կը փոխարինեն որդիները), պանդուխտները ժողովրդական երգերու մէջ 
յիշուած հայրենաբաղձ գաղթականներ են։ Համալները, մեծամասնաբար անգբագէտ են, եւ կը բնա-
կին հաւաքական պանդոկներու՝ խաներու մէջ։ 1875-ին Պոլսոյ մէջ անոնց թիւը կը հասնէր շուրջ 
45.000-ի։ Անոնց միջոցով է, որ հայ մտաւորականութիւնը կը ծանօթանայ երկրի իրականութեան։ 
Տես նաեւ՝ V . Տ ճ Օ^ւժւօո, Տւաօո Տ&ջօբաոտ՚տ Տ&ա&1 բաոէւոջ ծոմ Տաոէ՚տ Լտէէտւտ օք էհտ եօոէօսէհմ, Րհ. 
ՍոԽտւտւէյ օք Լօոմօո, 2013։ 
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նիւթերէն է։ Կինը, կամ աւելի ճիշդ ե ր ի 
տասարդ կինը, այն էակն է, որ ամենէն 
աւելի առարկան է իր ուշադրութեան եւ 
գութին։ Մահմետական աշխարհի մէջ 
մեկուսացած հայկական ընկերութիւնը 
կր յաջողի յարատեւել կիներու՝ խիստ 
օրէնքներու վրայ հաստատուած «փո-
խանակումով։ 6 Արդարադատ պատ-
միչ՝ Գեղամ խելացի կերպով կր ներ-
կայացնէ աւանդոյթներու կարեւորու-
թիւնը իրերայաջորդ սերունդներ հա-
մախմբող «մեծ ընտանիքին»7 մէջ, հօր 
կամ անդրանիկ որդիի կողմէ անոր վա-
րումը «պատիւ»ի եւ «ամօթ»ի ուժեղ 
զգայնութեամբ - նոյնիսկ ամենէն հա-
մեստ րնտանիքներուն մէջ։ Ան կր դա-
տապարտէ երիտասարդ աղջիկներու 
պարտադրեալ ամուսնութիւնը հայրե-
նական գիւղերէն հեռու գտնուող եւ յա-
ճախ իրենցմէ շատ աւելի տարեց 
տղամարդոց հետ։ Երիտասարդ կինր 
իր նոր ընտանիքին մէջ, քողածածկ, 
չափահասներու մօտ համրութեան դա-
տապարտուած, ենթակայ է կեսրոջ իշխա-
նութեան, ինչպէս «Շողիկի յիշա-
տակին» պատմուածքի երիտասարդ ու 
անպաշտպան հերոսուհին, որ մահով 
միայն կ՛ազատագրի իր տանջանքնե-
րէն։8 Երիտասարդ կինր կրնայ ամուս-
նական բրտութեան զոհ դառնալ, կամ 

ամուսնութեան յաջորդ օրն իսկ լքուիլ 
պանդուխտ ամուսնոյն կողմէ, մնալ ան-
պաշտպան՝ ընկերութեան մր մէջ, ուր 
եկեղեցին կ՛արգիլէ ամուսնալուծումը։ 
Երեխաները, աղջիկ ու տղայ, միասին 
կր մեծնան գիւղի փողոցներուն ու դաշ-
տերուն մէջ, սակայն կրտսեր տարիքէն 
իսկ իգական ու արական աշխատանք-
ները յստակօրէն կր բաժնուին։ Աղջիկ-
ները մայրերու եւ մեծ մայրերու կողմէ 
նախանձախնդրօրէն կր պահպանուին, 
եւ յաճախ արբունքի տարիքէն առաջ 
նշանուելով կամ ամուսնանալով՝ կր հե-
ռանան հայրական տունէն։ Թէեւ 
տասնեօթր կամ տասնութ տարեկանին 
մանչերը արդէն ամուսնութեան տարի-
քի են, այդուհանդերձ աղքատութիւնը, 
որ անյաղթահարելի արգելք մըն է, սե-
ռական եւ զգացական մեծ զրկանքնե-
րու պատճառ կր հանդիսանայ։ Այդ 
անգութ աշխարհին մէջ սէրը բացակայ 
չէ։ Ան տեւաբար կր նշուի երգերու, 
ոտանաւորներու եւ աւանդավէպերու 
մէջ, եւ գիշերները թոնիրի9 շուրջ հա-
մախմբուած չափահասներու զուար-
ճալի խօսակցութիւններու նիւթ կր 
դառնայ։ Սէրը հազուադէպօրէն կր յայ-
տարարուի, բացի այն պարագայէն, 
երբ երկու սիրահարները կր յաջողին 
փախուստ տալ եւ վանքի մր մէջ 

6 Եկեղեցին կ՛արգիլէր ամուսնութիւնը ընտանիքի անդամներուն միջեւ մինչեւ «եօթը պորտ» (ինչ որ 
կր համապատասխանէ երրորդ աստիճանի ընտանեկան կապակցութեան)։ 
7 Ընտանիքը կրնար իր տանիքին տակ համախմբել մինչեւ 30-40 հոգի։ Տես, 1.-Ր. 1̂ &հտ, Տէաօէա՜տտ տօ– 
օա1տտ տէ VՕ^ ե̂ս1ա^տ մտ 1& բա՜տոէտ տէ մտ 1& օօ11տօէԽւէտ տո աատատո օօոէտաբօաա, Տ^ստ մտտ Քէսմտտ Ճ ի 
ատուտոոտտ 18, 1984, էջ 327-345։ 
8 Հրատարակուած Մանզումէի Էֆքիարի թիւ 414-ին մէջ, 1902։ Պատմուածքր կր ներկայացնէ Հայ֊ 
կանուշի՝ Գեղամի աւագ աղջկան կերպարը։ Աւանդական սովորոյթներուն հետեւելով, ան իր դեռա-
տի աղջիկը ամուսնացուցած էր անծանօթի մր հետ։ Հայկանուշին մահը իրեն համար յաճախանք 
պիտի դառնար, մինչեւ կեանքին վերջը։ 
9 Թոնիրը կեդրոնական ջեռոց մըն է, փորուած գետնին մէջ, որուն պատերուն վրայ կր թխուի թթխմո-
րով պատրաստուած հացը։ Երբ յանգած է, անոր տաքութենէն օգտուելով տնեցիները կր համախմբր 
ուին անոր շուրջ։ 
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ապաստան գտնելով պարտադրել ը ն 
տանիքներուն՝ զիրենք ամուսնացնել։ 
Գեղամ միաժամանակ կրնայ նրբո^ 
թեամբ նկարագրել շրջանի սովորոյթ-
ներուն համապատասխանող երկու 
երիտասարդներու սէրը։ Տարօնի ե ր ի 
տա սարդ նե րը բարձ րա հա սակ են, 
առողջ եւ ամրակազմ եւ ունին անկեղծ 
հայեացք։ Երիտասարդ աղջիկները յա-
ճախ խարտեաշ են, այտերը՝ միշտ 
վարդագոյն, եւ «եղնիկի աչքեր» ունին։ 
Սէրը կը ծնի պատահական հանդիպու-
մի մը ընթացքին, սրընթաց փոխանակ-
ուած նայուածքի մը առիթով։ Անիկա 
կ ՚աճի ամօթխածութեամբ, չարախօ-
սութիւններէ հեռու, լռութեան մէջ, 
առանց խոստովանութեան, առանց 
հպումի։ Այս սէրը միշտ դժբախտ սէր 
մըն է, որուն կբակը կը մարի երիտա-
սարդ աղջկան ամուսնութեամբ ։ 

Գեղամի պատմուածք ներու ն մէջ, 
որոնց հերոսները հողագործ են կամ հո-
վիւ, ինչպէս ամենուր՝ կան հարուստներ 
ու աղքատներ։ Լեռնային այս երկրին 
մէջ, ուր կեանքը դաժան է, մարդկային 
յարաբերութիւնները բիրտ են, աղքատ-
ները միշտ ենթակայ՝ խիստ վերաբեր-
մունքի, ինչպէս կ՚ընէր Մխօն։10 Հա-
րուստները (ռէս, տանուտէր...) թիւով 
շատ չեն։ Ունին տարածքներ, կենդա-
նիներ եւ ցանք։ Դրամ փոխ կու տան։ 
Անոնք անողոք պարտատէրերն են 
խեղճ գիւղացիներուն, որոնք գրաւոր 
կամ բերանացի պայմանաւորուած են 
պարտք վերցնելու վաշխառուական 
տոկոսներով։ Պարտք՝ որ կը տեւէ, կը 
փոխանցուի սերունդէ սերունդ, եւ կը 

հարկադրէ արդէն իսկ հարկերու տակ 
կքած գիւղացին՝ կորսնցնելու իր հողը, 
լքելու ընտանիքը, եւ գիշերը ճամբորդող 
շարասիւնի մը միանալով՝ քառասնօր 
եայ ճամբորդութենէ ետք Անատոլիի 
խորերէն, հասնիլԻսթանպուլ... 

Ըստ Գեղամի՝ Տարօնի բնակչո^ 
թեան վերագրած հաւաքական հոգե-
բանութեան, գիւղացիները պարզամիտ 
են, անկեղծ եւ պարկեշտ, իսկ հա-
րուստները՝ խաբեբայ եւ վայրագ։ Հա-
րուստներու ամբարտաւանութեան կը 
պատասխանէ աղքատներու խոնար-
հութիւնը։ Սակայն հարուստ եւ աղքատ 
ունին հասարակաց մէկ յատկանիշ, 
այն է՝ մեծահոգութիւնը, ու ատկէ ան-
բաժանելի՝ հիւրընկալութեան մղումը։ 
Գեղամ ստեղծած է գիւղական եւ նախ-
նական աշխարհ մը, ուր երեւակայա-
կանը բացակայ չէ բնաւ։ Տարօնի 
գիւղացին ամբողջովին անտեղեակ է 
հայ կա կան քրիս տո նէ ա կան ու աստ -
ուածաբանական նրբութիւններէն, սա-
կայն կը պաշտէ իր Աւետարանն ու 
Նարեկը,11 աշխարհը կը դիտէ իր հա-
ւատքի աչքերով։ Իր ճակատագիրն ու 
իր տեղը այս աշխարհին մէջ բնորոշե-
լու համար ան միշտ կ՚ապաւինի «Աստ-
ծոյ կամքին»։ Բայց այս պարզ մարդը, 
տգէտ ու միամիտ (այս եզրը յաճախ 
կ՚օգտագործուի), ժառանգորդն է 
աւանդոյթներու, գիրքերէն դուրս՝ բե-
րանացի փոխանցուած աւանդոյթնե-
րու, երկրի մը մէջ, ուր յօրինուեցաւ 
հայկական այբուբենը։ 

Քրիստոնեայ, բայց եւ յստակատես՝ 
Գեղամ խստօրէն կը քննադատէ տե-

10 Փոր-Մշակը, «Մասիս», 15, 1902։ 
11 Առանձնաշնորհեալներու մօտ նախնիներէն ժառանգուած մատեան։ (Հոգեւորական, բանաստեղծ, 
փիլիսոփայ՝ Գրիգոր Նարեկացիի Մատեան ողբերգութեանդ, որ կը կոչուի նաեւ Նարեկ)։ 
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ղական հայ կղերը։ Յաճախ, գիւղական 
քահանաները հազիւ գիտեն կարդալ, ու 
նուազ եւս՝ գրել։ Իրենց մատուցած պա-
տարագը բերանացի սորված են, եւ յա-
ճախ՝ ո՛չ իրենք, ո՛չ ալ իրենց հօտը կը 
հասկնայ արտասանուածին իմաստը։ 
Յուսախաբիչ հաստատում՝ որ կր փ ա ս 
տուի նաեւ կաթողիկէ ու բողոքական 
միսիոնարներու դիտարկումներով։ 
Գրաճանաչ քահանաները բացառու-
թիւն են, եւ ժողովուրդի դիւրահաւանու-
թիւնը անոնց կր վերագրէ հրաշագործ 
կարողութիւն, այնքա՛ն գիրքն ու 
«գրուած»ր անոր աչքին ունի հմայեկի 
արժէք։ Այս բոլորը Գեղամին կր ներշրն 
չեն զուարթախոհութեամբ համեմուած 
երկու հրաշալի պատմուածքներ։12 

Վերջապէս, քահանաները կր վ ա ր 
ձատրուին գիւղացիներուն կողմէ՝ նուի 
րատուութեամբ կամ սնունդի պաշա-
րով, ու թէեւ անհրաժեշտ են մկրտու-
թեան, ամուսնութեան եւ յուղարկաւ^ 
րութեան համար, բազմաթիւ են նաեւ 
այն թշուառ գիւղերը, որոնք քահանայ 
չունին։ Գեղամի միակ վէպը, անաւարտ 
մնացած Տիրացուն Խ ժամկոչը,13 կր 
ներկայացնէ մրցակցութիւնը ռես Մ ա ր 
գարի եւ Սուրբ Կարապետ վանքի դպիր 
տիրացու Մարտոյի, ուսանած՝ Սուրբ 
Կարապետի վանքը, ուր սովահար վա-
նականներ կր ջանան խլել որբերու հա-
ցը։ Ագահ այս երկու էակները կր 
համաձայնին՝ օգտուելով գիւղացինե-
րու միամտութենէն, անխնայ շահագոր 

ծելու համար զանոնք։ Ընկերաբանա-
կան այս վէպը, զուրկ՝ սիրային «հան-
գոյցէ , մեծ յաջողութիւն չունեցաւ Պոի 
սոյ մէջ։ 

Տարօնի վանքերը, որոնք պաշտուեր 
են Գեղամէ, եւ ուր ան շրջագալ եր է՝ 
գտնելու համար հայ մշակութային ժա-
ռանգութիւնը, ցուցակագրելով զա-
նոնք,14 յաճախ աւերուած են ու լքուած։ 
Աւելին՝ այն վանքերուն մէջ, ուր ուսու-
ցիչներու եւ գրագէտներու բացակայու-
թեան դեռ կ՛ապրին ծերացած քանի մր 
վարդապետներ, կրօնական դպրոցնե-
րը դադրած են գործելէ, գրչա^ատո^ 
ներր անհետացած են, ձեռագրերը չեն 
խնամուիր, աղբը կր նետուին, կամ 
անոնց էջերը կ՛օգտագործուին լուսա-
մուտներու խորշերը գոցելու համար։ 
Գեղամ բանաստեղծական լեզուով ու 
կսկիծով կր պատմէ 1887-ին Առաքելոց 
Վանք իր այցելութեան եւ տապալուած 
խաչքարերու փլատակներու մէջ Սրբոց 
Թարգմանչաց նշխարները փնտռելու 
մասին։15 

Ան չի խօսիր երբեք, կամ՝ կր խօսի 
հազուադէպօրէն, այս բոլորին պատ-
ճառներուն՝ պատերազմի, ջարդի, երկ-
րաշարժի մասին։ Միջնադարեան կա-
րօտախտով տարուած, միշտ կր դիմէ 
անցեալի մեծերուն, կր վկայակոչէ Մ1Վ-
սէս Խորենացին, կ՛ափսոսայ, որ այս 
վանքերը այլեւս չեն կատարեր հայ ժո-
ղովուրդի հոգեւոր առաջնորդի եւ 
դաստիարակի դերը։ Գեղամի ուշադ 

12 Թղթաբաց, «Մասիս», 14, 1902։ «Վեցհազարեակն ու թղթարար Մարտօն», «Արեւելք», թիւ 5277-
5289, 1903։ 
13 Հրատարակուած «Արեւելք»ի մէջ, 1896, թիւ 3685-3750, եւ ամբողջութեամբ վերարտադրուած՝ Տա֊ 
րօնի Աշխարհին մէջ (մէջբերուած՝ թիւ 5), էջ 209-293։ 
14 Տարօնի վանքերը (մէջբերուած՝ նօթ թիւ 6), էջ 90-94։ Յիսուն վանքերու բացատրական ցանկ։ 
15 Նո յն տեղը, էջ 61-67։ 
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րութենէն չի վրիպիր նաեւ Սուրբ Կա-
րապետը, որ յայտնի ուխտատեղի ըլ-
լալով՝ ամէն տարի կր համախմբէ 
մինչեւ Կովկասէն ու Պարսկաստանէն 
եկող ուխտաւորներու խուռն բազմու-
թիւն մը։16 

ԲԱՐԲԱՌ–, ԼԵԶՈՒ, ՄՇԱԿՈՅԹ 

Դասուած «գաւառագիր» հեղինակ-
ներու՝ Թլկատինցի եւ Ռուբէն Զարդար 
եանի17 կողքին, Գեղամ նկարագրած է 
հայ կեանքը՝ Արեւելեան Անատոլիի հե-
ռաւոր նահանգներուն մէջ, օգտագոր-
ծելով բարբառային արձակ մը,18 

1889-էն սկսեալ։ Տարօնի բարբառը ար-
դէն իսկ գրաւած էր հայ լեզուագէտնե-
րու ուշադրութիւնը եւ ծնունդ տուած 
կարգ մր ուսումնասիրութիւններու եւ 

հրատարակութիւններու, ինչպէս օրի-
նակ հանրայայտ Հրաչեայ Աճառեանի 
աշխատութիւններր։19 Սակայն այս լեզ-
ուագէտները առաւելաբար անդրադար-
ձած են հին հայերէնէ ժառանգուած 
Մշոյ բարբառին ու հնչիւններուն, ուր 
ձայնաւորները սակաւաթիւ են, իսկ բա-
ղաձայնները՝ բազմաթիւ, ուր առատ են 
արաբերէնէ եւ թուրքերէնէ փոխառուած 
բառերը։ Անոնք նաեւ քննարկած են 
անց եալ ժա մա նա կի պատմո ղա կան 
ոճի եւ յարակցուած բայերու գործածու-
թեան հարցը։ Քիչ հաւանական է, որ 
Գեղամ 1908-էն առաջ իր Մշոյ մէջ կա-
տարած գրական ստեղծագործութեան 
օրով՝ տեսած ըլլայ այս աշխատութիւն-
ներր։ Ծնած՝ 19-րդ դարու կէսերու գրա-
բարի20 եւ աշխարհաբարի հակադրր 
ման շրջանէն ետք, եւ իր կեանքին մեծ 
մասը անցուցած՝ Մշոյ դաշտի խորքե-

16 Նո յն տեղը, էջ 19-59։ 
17 Թլկատինցի (Յովհաննէս Յարութիւնեան, 1860-1915), ծնած է Խարբերդ նահանգի գիւղերէն մէ-
կուն մէջ։ Ռուբէն Զարդարեան (1874-1915), ծնած է Տիգրանակերտի մօտակայ գիւղի մր մէջ։ 
18 Գրական հայերէնի երկու ճիւղերու միաւորման եւ ՃԼՃ-րդ դարու աւարտին բարբառներու բազ-
մապատկման հարցի ուսումնասիրութեան համար, կարդալ Մ, Նշանեանի շատ հետաքրքրական 
"ճջտտ տէ ստ&ցտտ մտ 1& 1&ոջստ ա՚ատատոոտ" աշխատութիւնը (էջ 239-241), Փարիզ, 1989։ 
19 Հ, Աճառեան (1876-1953), Հայ բարբառ Տերու դա սա կարգու մը, Փարիզ, 1909, երկարօրէն մէջբեր-
ուած է Կարօ Սասունիի Պատմութխն Տարօնի աշխարհի աշխատութեան մէջ, Անթիլիաս, 2013 (Ա, 
հրատարակութիւն՝ Պէյրութ, 1956), էջ 381-385։ Այս էջերուն մէջ Կարօ Սասունի կ՛անդրադառնայ ի 
մասնաւորի հնչիւններուն, եւ նշում կր կատարէ Լեւոն Մսերեանցի մասին, որ հեղինակն է Մշոյ բար-
բառի հնչիւնաբանութեան նուիրուած աշխատութեան մր, Արեւելագէտներու 11-րդ ժողովի արձա-
նագրութիւները, Փարիզ, 1897, Փարիզ, 1899, էջ 299-316։ Աճառեան կր թուարկէ Մշոյ բարբառով 
խօսող 21 գիւղեր, եւ կր զանազանէ Մշոյ, Պուլանրխի, Ալաշկերտի, Ապարանի, Ն ո ր Պայազէտի, 
Սասունի, Բաղէշի, Խութի բարբառները, անոնց աւելցնելով Արճէշի, Խլաթի եւ Խնուսի բարբառնե-
րը, որոնք արձանագրուած են Մ Հայկունիի ժողովրդական գրականութեան բեկորներ աշխատու-
թեան մէջ, 1896 (հրատ, վայրը՝ անյայտ)։ Հրաչեայ Աճառեան կ՛րնդգծէ նաեւ ուղղական եւ 
ստացական (ո՞րն է) հոլովներու վերջածանց ներու տարբերութիւններր, բայերու ձեւաբանական 
տարբերութիւններր, շարահիւսական տարբերութիւններր եւ այլն ։ Ա յս աշխատանքները շարունակ-
ուած են Խորհրդային Հայաստանի մէջ, տես, Վ,Ա, Պետոյեան, Սասունի բարբառը, Երեւան, 1954։ 
Այս բարբառը վերապրած է Թուրքիոյ մէջ, Ցեղասպանութեան ընթացքին կրօնափոխ եղած Սասու-
նի ծպտեալ կարգ մր հայերու մօտ։ (Տես, Լ . Տւէէտւ ՏԽ&տ1աո «Լտտ ւտտէտտ մտ 1'տբտտ : 1տտ ^ւատատոտ 
օ&օհտտ տէ ւտ1&աւտտտ տո յւս՜զատ» Փարիզ, 2012, նախաբան^^էէա՜)։ 
20 Յետադիմական եւ «ոչ իրատես» ընտրութիւն մր, բայց հիմնաւորուած՝ Իսրայէլի մէջ եբրայերէնի 
իբրեւ պաշտօնական լեզու որդեգրման օրինակով։ 

75 | ԲԱԳԻՆ 



ԹԻՒ 22017 

րը, անշուշտ առիթ չէ ունեցած մաս-
նակցելու Կոստանդնուպոլսոյ մէջ ար-
դի հայերէնի զարգացման ընթացքին։ 
Այս վիճարկումի արձագանգները սա-
կայն հասած էին մինչեւ Մուշ եւ Սուրբ 
Կարապետ վանք, ուր Գեղամ ստացած 
էր իր հիմնական ուսումը, եւ ուր առկայ 
էր ազդեցութիւնը Մկրտիչ Խրիմեանի, 
որ ընտրած էր գրաբարը։21 Հայ լեզուա-
բանական մտքի պատմութեան ծանօթ 
չըլլալով հանդերձ, Գեղամ կը զգայ 
անոր կարեւորութիւնը. կը հետաքրքր 
ուի մտքի, լեզուի (հետեւաբար նաեւ 
բարբառի), ընկերութեան եւ մշակոյթի 
առ նչութիւ ն ներով ։ 

Ըստ իր աշխատութիւն ներու բնոյ-
թին, Գեղամ օգտագործած է հայերէնի 
երեք տարբերակներէ մէկը կամ միւսը։ 
Վանական իր կրթութեան բերումով, ան 
տիրապետած է դասական հայերէնին։ 
Տարօնի վանքերու պատմութեան առըն 
չուող կամ մանկավարժական աշխա-
տութիւններու մէջ, կը գտնենք գրաբա-
րի հին արտայայտչաձեւերը, որ կ ՚ ա ր 
տացոլուին խօսքի կարգի, շարահիւսու-
թեան եւ իմաստաբանութեան մէջ։ 
Բայց նաեւ գիտէ եւ կ՚օգտագործէ Կոս-
տանդնուպոլսոյ հայ մամուլին ու գրող-
ներուն միջոցով ձեւաւորուած արդի 
արեւմտահայերէնը, որ միաժամանակ 
կը դասաւանդուի Օսմանեան կայսրու-
թեան տարածքին գործող ազգային 
վարժարաններուն մէջ։ Ան այս լեզուն 

է, որ կ՚օգտագործէ՝ իր տեղեկագրերուն 
եւ քաղաքական յօդուածներուն հա-
մար։ Ինչպէս եւ իբրեւ իր պատմուածք-
նե րու եւ հեք ի աթ նե րու պա տու մին։ 
Բայց Գեղամ կարդացած է Սրուանձտ-
եանցի Գբոց-Բբոց-ը,22 որ իրեն համար 
կը մնայ օրինակելի աշխատութիւն։ Իր 
պատմուածքներուն մէջ Տարօնի գիւղե-
րու, քաղաք ներու եւ լեռներու մէջ ներ-
կայացուած անձեր կը խօսին «երկբի 
լե զուն»։ Տղա մար դոց անուն նե րը յա -
ճախ կրճատուած ձեւ ունին՝ «օ» աւար-
տով՝ Մարտօ, Արաբօ, Աւօ, Սարգօ, 
Սկօ, Սկբօ, Կարօ, Գեւօ։ Իսկ կիներ կը 
կոչուին՝ Մարիամ, Շողիկ, Եղսիկ, 
Հռիփսիկ։ Բոլորը կ՚արտայայտուին 
իրենց գիւղի լեզուով, ուր տարբեր շ ը ր 
ջաններու բարբառները յստակօրէն կը 
զատորոշուին տեղական «շեշտերով»՝ 
Մշոյ դաշտէն մինչեւ Սասուն, Ախլաթ, 
Խնուս, հասնելու համար Պիթլիս եւ 
Վան։ Բարբառներու օգտագործումը 
գրական լեզուին մէջ՝ Կոստանդնուպոլ-
սոյ հայ մամուլի ընթերցողներուն հա-
մար Գեղամի աշխատութիւնները կը 
դարձնէր անախորժելի, եթէ ոչ՝ ան-
հասկնալի։ Աւելի ուշ, 1914-ին, Աղէտի 
նախօրէին, առանց «Մեհեան»ի գրա-
կան շրջանակին պատկանելու, Գեղամ 
մասնակից դարձած էր այս միամսեայ 
հանդէսի կարճ կեանքին եւ անոր հիմ-
նադիրներ՝ Յակոբ Օշականի եւ Կոս-
տան Զարեանի նախագծին, գրական 

21 Հոս է նաեւ, որ Գեղամ հրատարակած է Աբծուիկ Տաբօնոյնն, որմէ օրինակներ մնացած էին վան֊ 
քին մէջ։ 
22 Հրատարակուած է 1874-ին, Կոստանդնուպոլիս, ուր հեղինակը կը հրամցնէ Սասունցի Դաւիթը 
Մշոյ բարբառով։ Այստեղ կ ՚արժէ յիշել նաեւ Գարեգին Սրուանձտեանցի Մանանա (1876) եւ Հա-
մով հոտով (1884) երկերը։ 
23 Նշանեանի "ճցտտ տէ ստ&ցտտ մտ 1& 1օոջստ օւատուտոոտ" աշխատութիւն (մէջբերուած թիւ 102-ով), էջ 
352-353, եւ էջ 358-359. Գ . Պըլտեան, "Շազս&ոէտ տոտ մտ Աէէտաէա՚տ օւատուտոոտ տո Րաոօտ։ մս ատատ ձ 
1'տսծտ", Փարիզ, 2001, էջ 83։ 
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լեզուին ներարկելով բարբառներ, 
«յայտ նա գոր ծեչու հա մար հայ կա կան 
ներաշխարհը» եւ «հայոց չեղուի կազ -
դուրիչ պատուաստը»։23 Ապագային, 
երբ անհետացած ըլլան բոլոր անոնք, 
որոնք կ՛օգտագործեն Մշոյ բարբառը, 
անհրաժեշտ պիտի ըլլար Փարիզի եւ 
Երեւանի մէջ լոյս տեսած Գեղամի գ ի ր 
քերուն մէջ տեղադրել բարբառային 
արտայայտութիւններու ցանկ մը։24 

Եւ վերջապէս, մարդաբանութիւն 
կոչուած կրթանքի ո՛չ անուան, ո՛չ իսկ 
գոյութեան տեղեակ ըլլալով հանդերձ, 
Գեղամ կիրքով նուիրուեր է մշակութա-
յին մարդաբանութեան։ Հալածուած՝ 
գիւղական շրջաններու գաղթէն, ընկե-
րութեան «արդիականացում»էն, գիտե-
լիքներու բանաւոր աւանդման նուազու-
մէն^ այս բոլորին ստեղծած ստիպողա-
կանութենէն, Գեղամ իր համեստ մի-
ջոցներով, բայց եւ այնպէս մեծ հաճոյ-
քով, լծուեր է Տարօնի գիւղերու մէջ 
պատմուած առասպելներու, ասաց-
ուածքներու, առածներու եւ հանելուկ-
ներու հաւաքագրման աշխատանքին։25 

ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐՑԸ26 

Հողային հարցը նստած է 
հայ կա կան հար ցի սրտին մէջ։ 
Հողային վէճը ընկերային ամենէն 

կարԽոր հարցերէն մէկն է, 
ան կը հե տաքրք րէ Օս ման եան 

կայսրութեան գիւղական ամբողջ 
բնակչութիւնը, Խ կը պահանջէ 
ար մա տա կան չու ծում։ (էջ 1)։ 

«Հողային հարցը» խիտ գրութիւն 
մըն է, վատ կառուցուած, գրուած 
կրկնաբան ոճով, սակայն քաղաքա-
կան ուսումնասիրութիւն է, եւ մէկը այն 
շատ փոքրաթիւ գործերէն, ուր Գեղամ 
կր ներկայանայ, կր խօսի իր անունով։ 
Առաջին իսկ տողերէն, ան կր յայտնէ, 
թէ ո՛չ նպատակ եւ ո՛չ ալ կարողութիւն 
ունի այս հարցին մասին ամբողջական 
ուսում նասիրութիւ ն ներկայ աց նելու, 
բայց կր փափաքի վիճակագրական 
ճշգրտումներ բերել հողերու բռնագրա^ 
ման մասին, որուն զոհ կը դառնան հա-
յերը, 

24 Տարօնի աշխարհ (մէջբերուած նօթ թիւ 2-ով), էջ 325-340, Տարօնի աշխարհ (մէջբերուած նոթ թիւ 
5-ով), էջ 377-402։ Գրաբարէն առնուած եզրերէն անդին, յատկապէս զարմանք կր պատ ճառեն առա-
տօրէն օզտազործուած արաբերէն եւ թրքերէն բառերը։ Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի մէջ (մէջ-
բերուած նօթ թիւ 103-ով), Ս, Շահնազարեանին վերազրուած բառացանկը, «Բառերը եւ անոնց 
գոր ծա ծութխնը», էջ 388-420, քիչ մր աւելի հարուստ է։ Երեւանի գրականութեան եւ արուեստի թան-
գարանը կր պահէ Գեղամ Տէր Կարապետեանին պատկանող նիւթեր։ Հոն կարելի է գտնել Մշոյ 
բարբառի ձեռագիր բառարան մր, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ՝ այդ բարբառի 
ընկերային գործածութիւներուն վերաբերեալ։ Մասնաւոր շնորհակալութիւններ թանգարանի գի-
տաշխատող պատասխանատու Գուրգէն Գասպարեանին։ 
25 Գեղամին կողմէ պատրաստուած ծաղկաքաղ մր, Ա, Գեւոնեանի հեղինակած Գխւիզար վէպին 
մէջ, նախաբանը՝ Շաւարշ Նարդունիի, Փարիզ, 1946, էջ 161-205։ 
26 Գեղամ Տէր Կարապետեան, «Հողային հարցը կամ արիւն-արցունքով վէճր»։ Ուսումնասիրութիւն 
մր, որ նախ լոյս տեսած է Հ ^ Դ , պաշտօնական օրկան «Ազատամարտ»ի 1911-ի 489, 490, 492, 494-
496 թիւերուն մէջ, Կոստանդնուպոլիս, եւ այնուհետեւ հրատարակուած իբրեւ գրքոյկ։ Վերարտադրր 
ուած է «Տարօնի աշխարհ»փն մէջ (մէջբերուած նօթ թիւ 5-ով), էջ 310-355։ Գեղամ այս հարցը արդէն 
իսկ արծարծած էր գիւղական աշխարհի թշուառութեան, գիւղատնտեսական աշխատանքին, եւ հայ 
գիւղացիութեան արտագաղթին նուիրուած զանազան այլ յօդուածներու մէջ։ 
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աւելց Թեւով թոռուն ներու եւ 
ռայաներու27 մասին բա-
ցատրութիւն մը, ըմբռնելու 
համար քիւրտերու ներկա-
յի կացութիւնը, որոնք մեր 
հարեւաններն են, որոնց 
հետ կ՚ապրինք, եւ որոնք 
պէտք է ար ժա նա նան մեր 
ուշադրութեան։ 

Ըլլալով նախկին դպրեվանեցի եւ գա-
ւառական ինքնուսոյց մարդ, Գեղամ 
Կովկասի կամ Կոստանդնուպոլսոյ հայ 
մտաւորականութեան օրինակով չի կրեր 
արեւմտեան փիլիսոփայական ու քաղա-
քական գրականութեան քիչ թէ շատ մա-
կերեսային կնիքը։ Իր բառապաշարը 
Հողային հարց-ին մէջ՝ զերծ է Եւրոպա-
յէն ստացուած ընկերա-տնտեսական 
հասկացութիւններ պարունակող նորա-
բանութիւններէ։ Ան չի ճանչնար ֆիզիոք 
րաթները, չէ կարդացած Ռուսօ, Մարքս, 
ոչ ալ ռուս ժողովրդապաշտ ^ ո փ ի ^ 
լիստ) հեղինակներու աշխատութիւն նե-
րը. նոյնիսկ չէ լսած Տիւրքհէյմի մասին։ 
Գեղամ կարդացած է եւ խորհրդածու-
թեան նիւթ դարձուցած՝ Սրուանձտեան-
ցի (Գրոց-բրոց, 1874. Մանանա, 1876), 
Խրիմեանի (Հրաւիրակ Արարատեան, 
1894) եւ Մովսէս Խորենացիի Հայոց 
Պատ մութիւն աշխատութիւնները, 
որոնք իր մէջ արթնցուցած են սէրը դէպի 
«ժողովրդական աղբիւրները» եւ զայն 
ներշնչած այն աշխարհով՝ ուր պիտի իշ-

խէր տտտյտթ-ը28 (արդարութիւնը՝ մահ-
մետականներու առաջնային արժէք-
պահանջը), եւ ուր իր ժողովուրդը պիտի 
կրնար ապրիլ ու զարգանալ խաղաղո^ 
թեամբ։ Այս գործերուն կը պարտի իր ըն-
կերային ու քաղաքական հիմնական 
աշխատութիւնները. արեւելեան նա-
հանգները29 կը կազմեն հայութեան իս-
կական բնավայրը, հայ ժողովուրդը դա-
րեր շարունակ ապրած ու աշխատած է 
այդ հողերուն վրայ եւ պատմութեան ըն-
թացքին սրբագործած իր կապերը՝ այդ 
երկրին հետ։ Հայ գիւղացիութեան պէտք 
է վերադարձնել իրմէ անարդարօրէն 
խլուած հողերը, պէտք է կանխել արտա-
գաղթը, իսկ անոնք, որոնք մեկնած են 
Կոստանդնուպոլիս կամ այլուր, պէտք է 
վերադառնան երկիր։ 

Գեղամ տնտեսագէտ չէ, եւ անոր մի-
ամիտ ու յետաղիմական հայեացքները 
բարոյախօսի մը հայեացքներն են. 
անոնց սահմանները Տարօնի գիւղերէն 
անդին չեն անցնիր, իր միտքը արդէն կը 
դժուարանայ հեռանալ անոնցմէ, բարձ-
րանալ մինչեւ վերացականութիւն։ Տա-
րօնի այս իրական աշխարհին մէջ, ուր 
դարեր շարունակ հողագործութիւնն է, 
որ ապրեցուցած է բնակչութիւնը, հողե-
րու բռնագրաւումը՝ 

կը դատապարտէ [այ-
սօրյ հողազուրկ, թշուառ, 
անօթի ^այյ գիւղացիո^ 
թիւնը գաղթելու, ցրուելու եւ 
անհետանալու։30 

27 Թոռան-ը քիւրտ ցեղապետերու մէջ ունի «ազնուականի» կարգավիճակ, իսկ ռայա-Ա՝ գիւղացի ճորտի։ 
28 Գեղամ կ՚օգտագործէ թուրքերէն այս եզրը։ 
29 Կ ը թուարկէ արեւելեան վեց վիլտյէթ&երը, Պիթլիս (եւ Մուշ), Վան, Տիարպէքիր, էրզրում, Խար֊ 
բերդ, Սվազ։ 
30 Պանդուխտի վերածուած «Մշակ»ի նիւթը միշտ ներկայ է Գեղամի յօդուածներուն մէջ։ Տես Պո-
սէն Պաթում տաճկահայ գաղթականներ, «Ազատամարտ», թիւ 238-241, 1910. «Թիֆլիս եւ գաղթա-
կան մշակները», «Ազատամարտ», թիւ 243-244, 1910։ 
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Այս քանի մր տողերուն մէջ, գիւղա-
կան համայնքներու արտագաղթի հար-
ցը կր ստանայ քաղաքական տարո-
ղութիւն, Տարօնր, այսինքն Հայաստա-
նը, կր պարպուի իր հայ բնակչութենէն։ 

Գեղամ իրաւաբան ալ չէ, սակայն 
կ՛ուսումնասիրէ մահմետական կրօն-
քին ու օսմանեան արդարադատու-
թեան սկզբունքները, փորձելով բա-
ցատրել հողային սեփականութեան 
հարցը։ Օսմանեան կայսրութեան մէջ, 
ամենուր սեփականութիւնը կր հաս-
տատուի Պետութեան կողմէ երաշխա-
ւորուած թափու-ով։31 Հոն, ուր չկայ 
նման փաստաթուղթ, հողը կը «պատ-
կանի» անոնց, որոնք ժառանգած են 
զայն, մշակած են ու հարկ վճարած՝ 
անոր համար։ Արեւելեան վիլայէթներու 
մէջ հողային հարցը կր բացատրուի մէկ 
բառով՝ թալան (կողոպուտ)։ Բազմա-
պատկելով օրինակները, նշելով վայրե-
րու, զոհերու, ցեղախումբերու, ամէն 
տեսակի գիշատիչներու, աշիբէթնհբէ 
մինչեւ վայիներու անուններ, Գեղամ կր 
ներկայացնէ զանազան տեսակի կողո-
պուտները, որոնց կանոնաւոր կերպով 
զոհ կր դառնար հայ գիւղացին, սալաֆ, 
մուրա պա, ինթիքալ, խաֆիր։32 Այս գբե-
թէ պաշտօնականացուած թալանին՝ 
ան կ՛աւելցնէ հարկերու գանձումին ձե-
ւր, գիւղական դրամատան իրաւական 
իւրացումները, եւ ամենուր ու յարատեւ 

անապահովութիւնն ու ֆիզիքական 
բռնութիւնը։ 

Հ ^ Դ ^ ի հետ իր յարաբերութեան 
բերումով ընկերվարական թեթեւ երանգ 
մր ստացած ըլլալով, ազգային եւ կրօ-
նական տարբերութիւններէն անդին՝ 
Գեղամ կր հաստատէ նաեւ «գիւղական 
դասակարգի» մր գոյութիւնը։ Համիտ-
եան բռնապետական վարչակարգի զո-
հերը միայն հայերը չեն եղած, այլ նաեւ 
քիւրտ ռայաները, ասորիները, եզիտի 
ներր։ Պէտք է վերապահ ըլլալ այն շու-
տափոյթ դատողութեան նկատմամբ, 
որ կր հակադրէ հայ եւ քիւրտ գիւղա-
ցին, քանի հողերը յափշտակողները ոչ 
թէ ռայաները, այլ բէկերն ու աղաներն 
են։ 

Այն ինչ կր պահաջեն հայ գիւղացի-
ները մեր քաղաքական նոր կարգերու 
մէջ, ուր իրենք եւս օսմանեան քաղա-
քացիներ են, արդարութիւնն է ու բռնա-
գրաւուած հողերու վերադարձը։ 

Անոնք կ՛ուզեն ո՛չ «հողերու համայ-
նացում»^ ո՛չ ալ ագարակներու (մեծ 
տարածքներ) անհետացումը, որոնք 
ամբողջովին օրինական կերպով հաս-
տատուած են Մշոյ դաշտի տարածքին։ 

Ներկայացնելով «այլազան դէպքե-
րու»33 աներեւակայելի շարան մր, «հո-
ղային հարցին բանավէճր» կր յանգի 
աղէտալի կանխատեսումի մր։ Հայ ըն-
տանիքներ եւ գիւղեր, մահմետական 

31 Տես, 1885-ի հողային օրէնսդիրքը։ 
32 Սարսֆ (վաշխառուական վարկ), մարապա (ստրկութեան համազօր ագարակապանութիւն) ին-
թիքաԼ (իրաւական սեփականատիրոջ անունը փոխելու ծառայող վարչական գործողութիւն), խա-
ֆիր (աշիբէթներու ||քիւրտ ցեղապետեի կողմէ հայ «ճորտ^երէն պահանջուած հարկ)։ 
33 Մարքսիստ ընկերվարական ժի ւ լԿէտ , 1870-ական թուականներուն լոյս ընծայուող իր Լ՚5ջ&1ւէտ 
թերթին մէջ, «այլազան դէպքերու» հրատարակումը կր համարէր ընկերային անարդարութիւնները 
բացայայտելու միջոց։ 
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մուհաճիրներու34 եւ քիւրտ ցեղերու կող-
մէ կողոպուտի ենթարկուելէ, տուն ու 
հող ձեռքէ տալէ ետք, նոյնինքն տեղա-
կան իշխանութիւն ներու եւ դատարան-
ներու մեղսակցութեամբ՝ կը ստիպուին 
գաղթել։ Մօտ ապագային յաջողո^ 
թեամբ պիտի պսակուի օսմանեան իշ-
խանութիւներու կողմէ 1828-ի ռուս-թը^ 
քական պատերազմէն ետք գ ո ր ծ ա ^ ր 
ուած քաղաքականութիւնը, քանի հայ 
բնակչութիւնը պիտի անհետանայ արե-
ւելեան նահանգներէն՝ իր տեղը տալով 
մահմետական բնակչութեան։35 Կան-
խազգուշացնող հիմնաւորում մը, որ 
ՃՃԻրդ դարու պատմաբանները պիտի 
կոչէին ժտտօջաբհԽ տոջտտոտոոջ։36 Մի-
եւնոյն կերպ կանխազգուշացնող է նա-
եւ այն իրողութիւնը, որ ջարդերէն 
ճողոպբած ու կայսրութեան այլ շրջան-
ներուն մէջ հաստատուած բնակչու-
թեան ունեցուածքը յայտարարուած է 
մաւոււ (լքուած)։37 Գեղամի ընդվզումին 
պիտի հետեւի Ահմէտ Ռիզայի ընդվզու-
մը, որ Սեպտեմբեր 1915-ին Ծերակոյ-
տի ամբիոնէն առանձինն կը բողոքէ 
լքուած գոյքերու օրէնքին դէմ (5ա^1–ւ– 

^տէաետ), որ հռչակուած էր հայերու 
տեղահանումէն անմիջապէս ետք։38 

Հողային հաբ ցը, իր յոգնեցնող 
կբկնութիւններով հանդերձ, հրատա-
րակուած է 1911-ի տագնապի օրե-
րուն,39 երբ Հ .Յ.Դ.փ եւ Սիութիւն եւ 
յ ա ռ ա ջ ա մ ո ւ խ ն կոմիտէի (ՕՍՐ– 
Օօաւէօ մ՚Սուօո տէ Րա§րօտ) յարաբերու-
թիւները, պահ մը բնականոնացուած՝ 
Սալոնիկի համաձայնագրէն ետք 
(1910), նորէն լարուած էին՝ արեւելեան 
նահանգներու ապահովութեան, հայ 
գաղթականներու վերադարձի հարցե-
րուն ու բռնագրաւուած հողերուն վերա-
տիրանալու պահանջներուն շուրջ։ Ի՞նչ 
եղաւ արդիւնքը։ Գիտենք, որ «հողային 
հարցի լուծումը, իբրեւ անհրաժեշտ 
պայման՝ Օսմանեան իրաւական նո-
րարար պետութեան»,40 չիրականացաւ։ 

ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԱՐԸ 

«... Տարօնը աւերուած է® 
Հայկական հեքիաթներու 

եօթը գլխանի սատանան անցած է 
երկբի վրայէն»։ 

34 Մահմետական, չէչէն, ինկուշ, ուբիխ եւ այ լ գաղթականներ, որոնք ճ 1 ճ ֊ ր դ դարուն Ռուսաստանի 
կողմէ Կովկասի գրաւումէն ետք հաստատուած են Օսմանեան Կայսրութեան արեւելեան նահանգ-
ներուն մէջ։ Անոնց թիւը, որ կը գերազանցէր մէկ միլիոնը, աւելի կը բազմանայ 1908-էն ետք, երբ «Եւ-
րոպական Թուրքիոյ» կորուստին հետեւանքով կը հասնին նաեւ պալքանեան գաղթականներ։ 
35 Ակնարկ Աղրիանոպոլսոյ պայմանագրին (1830), որ կը նախատեսէ բնակչութեանց փոխանակում 
(քրիստոնեայ-մահմետական) Օսմանեան եւ Ռուսական կայսրութիւններու միջեւ։ 
36 Ֆ . Տունտարի (ք՝. Օսոմա՜) կողմէ պաշտպանուած տեսութիւն մը, 1^օմտա յա՜էւյտ՚ոա տւծտտւ։ 1էէւհ&է 
Vտ 7տւտհ1ճ՚ոա տէուտւէտ ասհ6ոմւտ1ւջւ, 1913-1918, Պոլիս, 2008, որ որդեգրած է Գալիկեան, Հայկական 
կազմակերպութիւն (մէջբերուած՝ նոթ թիւ 74-ով)։ 
37 Եզր, որ կ ՚օգտագործուի «լքուած» կնոջ համար։ 
38 5 . Տ^ոա՜, ^հատմ 8ւշ& (1858-1930)։ հւտէօՄՇ մ ՚սո V^տսx յտսոտ-էա՜օ, էհտտտ, 5Տ5ՏՏ , Փարիզ, 2012, էջ 
791։ 
39 1911-ին Օսմանեան կառավարութիւնը դէմ յանդիման կանգած էր Եմէնի եւ Ալպանիոյ ա պ ս տ ա մ 
բութիւններուն, ինչպէս նաեւ Իտալիոյ հետ ծայր առած հակամարտութեան, որը եզրափակուեցաւ 
Լիպիոյ եւ Տոտէքանէս կղզիներու կորուստով։ 
40 Մ - Լ . Թտտտւ; Տքքօւատտ օէէօաօոտտ տէ օօհ&եւէ&էաոտ տոծտ օԽտէւտոտ տէ եա՜մտտ (1839-1915), 5էսմտտ աա1տտ 
186, 2010, էջ. 43-62։ 
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Տարիներու հիւծող աշխատանքի, 
անքնութեան, անբաւարար սնունդի ու 
խնամքի հետեւանքով ֆիզիքապէս 
մաշուած, խորապէս ցնցուած՝ ընտա-
նեկան ողբերգութիւններէ (եղբօր՝ Զա-
քարի սպանութիւնը՝ 1906-ին,41 ա ղ ջ ր 
կան՝ Հայկանուշի մահը՝ 1909-ին), 
Գեղամ կր վարակուի հիւծախտով։42 

1915-ի Ապրիլ 11/24-ի՝ Կոստանդնա^ 
պոլսոյ հայ մտաւորականութեան ձեր-
բակալութեան գիշերը, թուրք ոստիկա-
ններ կր ներկայանան Գեղամին բնա-
կարանը ձերբակալելու համար զայն 
եւս։ Առանձին է, անկողինին մէջ, մա-
համերձ։ Թրքախօս հայ տանտիրու-
հին, շէքսփիրեան անվախ ու բամ-
բասկոտ տիպար մր, իր ճարտասանու-
թեան շնորհիւ կր յաջողի քանի մր ժ ա մ 
ուան արտօնութիւն ստանալ ոստիկան-
ներէն։ Յաջորդ օրը ոստիկանները չեն 
վերադառնար։ Գեղամ կր փրկուի, 
կ՛ապաքինի եւ քանի մր շաբաթ ետք կը 
ներկայանայ Օսմանեան Խորհրդա-
րան, պահանջելով ենթարկուիլ իր ըն-
կերներուն՝ Զոհրապի եւ Սէրէնկիւլեա-
նի ճակատագրին։43 Խորհրդարանի 
նախագահը, Սէհմէտ Ռիֆա, անոր կը 
պատասխանէ՝ «Գեղամ էֆէնտի, տուն 

վերադարձէք»։ Եւ այսպէս է, որ 1916-էն 
1918 Գեղամ կր պահէ Յուլիս 1915-ի 
կիզարաններուն մէջ մոխրացած Տարօ-
նի հայութեան ներկայացուցիչի պաշ-
տօնը։44 

Տակաւին չէ գրուած Պոլսոյ եւ շրջա-
նի հայ բնակչութեան պատմութիւնը 
Առաջին աշխարհամարտի ընթացքին, 
երբ կր գործադրուէին Հայոց ցեղաս-
պանութեան իրերայաջորդ փուլերը։45 

Թէեւ հայ քաղաքացիական եւ կրօնա-
կան ընտրանիները տեղահանուեցան 
եւ ոչնչացուեցան, ու թէեւ համայնքային 
կառոյցները կասեցուեցան ու դադրե-
ցան աշխատելէ, այդուհանդերձ քանի 
մր տասնեակ հազար հայեր շարունա-
կեցին ապրիլ եւ աշխատիլ պատերազ-
մին մասնակցող Օսմանեան կայսրու-
թեան մայրաքաղաքին մէջ։ Հայկական 
կրթարաններ, եկեղեցիներ ու նոյնիսկ 
թերթեր շարունակեցին իրենց գործո^ 
նէութիւնր իթթիհատական «եռապե-
տութեան» իշխանութեան ներքեւ։ Քա-
նի մր հայ պատգամաւորներ եւ ծերա-
կուտականներ շարունակեցին իրենց 
պաշտօնը Խորհրդարանէն եւ Ծերա-
կոյտէն ներս, առանց անշուշտ որեւէ 
դերակատարութեան։ Գաղթական նե-

41 Զաքարի մահը հետեւանք է ֆհտայիի մր ձեռքով հայ «դաւաճանի» մր հրապարակաւ սպանու-
թեան ընթացքին պատահած դէպքին։ Այդ ժամանակ է, որ Գեղամ կ ՛ըմբռնէ «յեղափոխական բռնու-
թեան» վտանգաւոր բնոյթը։ 
42 Հիւծախտը տարափոխիկ ու մահացու հիւանդութիւն էր այն օրերուն, որ կր սարսափեցնէր ու ամօ-
թով կր ծածկուէր։ Եւրոպայի ու Արեւելքի մէջ, հաւասարապէս, կր բնորոշուէր իբրեւ «հիւծում»։ 
43 Ձերբակալուած եւ տեղահանուած, անոնք սպաննուած էին Ուրֆայի մօտակայքր (1915)։ 
44 Կիներ, երեխաներ, քահանաներ ողջակիզուեցան Մշոյ Դ ա շ տ ի մարագներու եւ եկեղեցիներու մէջ։ 
Տես, ճ.. ւաո^տտաո, Ս ո տճտաբ1տ, ^օսօհ, 1915, մ&ոտ Լ՚&օէաևէտ մս ցտոօամտ մտտ ^ւատատոտ, նախա-
բանը՝ յ, Լ&ոջ, Բ&ոտ, 1999, էջ 231-252։ Տես, Կովկաս գաղթած վերապրածներո^ պատմութիւններ, 
1916-էն սկսեալ հաւաքագրուած Պաքուի Հ ^ Դ , Կեդրոնական Կոմիտէի նախաձեռնութեամբ, Հա-
յոց ցեղասպանութիւնը Օսմանեան Թուրքիայում, վերապրածներո^ վկայութիւններ, Ա, Վիրապեան, 
Երեւան, Հ ա տ ո ր Բ, (Պիթլիսի նահանգ), 2012։ 
45 Ա յ ս փափաքն է, որ 2007-ին սպաննուած «Ակօս» թերթի խմբագիր Հրանդ Տինք արտայայտած էր 
Պոլսոյ մէջ, մեր ներկայութեան (2005)։ 
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րու արտօնուեցաւ վերադառնալ Պոլիս, 
եւ անատոլցի փոքրաթիւ փախստա-
կաններ եւս ապաստան գտան հոն։ 
Գեղամ ինչպէ՞ս ապրեցաւ այդ խաւար 
տարիները։ Ան, որ կը հիանար Կ ո մ ի 
տաս Վարդապետի աշխատանքով,46 

կը զմայլէր հայերէն լեզուով քայլերգը 
հնչեցնող անոր երգչախումբի եւ մենա-
կատար Շահմուրատեանի47 կատար^ 
ղութեամբ՝ հայ գիրի յոբելենական 
տարուան (1912-1913) փակման շքեղ 
հանդէսին։ Արդեօք Կոմիտասի՝ աքսո-
րէն դարձին հանդիպա՞ծ էր անոր։ Պա-
տերազմական այս տարիներուն, մինչ 
կը կնքուէր հայ գաղթականութեան ճա-
կատագիրը, ի՞նչ գիտէր ան կովկաս 
եան ճակատի, Պաքուի Կոմունայի, 
Արեւելեան Լեգէոնի մասին։ Ի՞նչ գի-
տէր Թուրքիոյ կողմէ 4 Յունիս 1918-ին 
դաժան դաշնագրով մը ճանչցուած 
փոքրիկ ու անհաւատալի Հայաստանի 

Հանրապետութեան մասին։ Ինչպէ՞ս 
արձագանգած է Ալեքսանդր Խ ա տ ի ս 
եանի գլխաւորութեամբ ժամանած 
պատուիրակութեան, որ եկած էր Կ ո ս 
տանդնուպոլիս բանակցելու այդ փոք-
րիկ պետութեան սահմանները ընդլայ-
նելու շուրջ։ Չորս ամիսներու ընթացքին 
(15 Յունիս-1 Նոյեմբեր 1918), ուր Բե-
րայի յայտնի Թոքաթլեան հիւրանոց 
իջեւանած պատուիրակութիւնը հանդի 
պեցաւ թուրք բոլոր պաշտօնատարնե-
րուն, Թալէաթ փաշայէն մինչեւ էնվէր 
փաշա, Հիւսէյն ճ ա հ ի տ պէյէն մինչեւ 
Սուլթան, հայերը «ծայրայեղ զգուշա-
ւորութիւն չցուցաբերեցի՞ն»՝ ի բացա-
ռութիւն լրագրող Տիգրան Զաւէնի,48 որ 
Գեղամ լաւ կը ճանչնար։49 Իսկ քանի 
որ Գեղամ յաջողած էր Թաքսիմ այգի-
ին մէջ թաքուն կերպով հանդիպի իր 
կուսակցական «ընկերոջ»՝ Աւետիս 
Ահարոնեանին, արդեօք տեղեկաց-

46 Վարդապետ, երաժշտագէտ, խմբավար եւ երգահան, Կոմիտաս Վարդապետ (1869-1935) բացա-
ռիկ դէմք մըն է, հայ երաժշտութեան մեծագոյն վարպետը։ 1914-էն առաջ, ան շրջած է հայկական 
գաւառները եւ հաւաքագրած հայ ժողովրդական երգերը։ 1915-ին տարագրուած եւ ապա «ներում»ով 
վերադարձած է. սակայն հոգեկան խանգարում ստանալով՝ մահացած է հոգեբուժական հիւանդա-
նոցի մը մէջ, Փարիզ։ 
47 Գեղամ Տէր Կարապետեան ոգեւորուած նամակ մը ուղղած էր Արմենակ Շահմուրատեանին (1878-
1939) «Տարօնի սոխակը», հրատարակուած «Ազատամարտ»թ. 1356-ի մէջ, 1913։ Հրաշալի ձայնով 
օժտուած այս թէնորը բնիկ տարօնցի էր, եւ արդարեւ Տարօնի փառքերէն մէկը։ Կոմիտաս զայն 
յայտնաբերած էր էջմիածնի մէջ, եւ այնուհետեւ հետեւած էր անոր քայլերուն եւ առաջ մղած՝ Փա-
րիզի մէջ, ուր մեծ յաջողութիւն արձանագրած էր Փարիզի Օփերային մէջ՝ Ֆաուսթի կատարումով։ 
1914-էն առաջ, Ֆրանսայի մէջ հայ երաժշտացանկը ծանօթացնելու գծով աշխատակցած է Արշակ 
Չոպանեանի հետ։ Շահմուրատեանին առնչուող բազմաթիւ յիշատակումներ կարելի է տեսնել Գ . 
Գասպարեանի աշխատութեան մէջ՝ Կոմիտաս Վարդապետ. Նամականի, Երեւան, 2009։ 
48 Ա. Տէր Սինասեան, 7ւջաոտ 2^տո տէ տօո ՚^տւէո 7շ&ատ (1906-1908), օս Լ՚&էէտոէտ մտ 1& 8^օ1սէւօո, 
Րտոտտւ՜, &ցե՜, տէ V̂ V̂ տ մ&ոտ 1՚5աբե՜տ Օէէ&աօո տէ տո 7ա՜գատ։ տէսմտտ ւ՚տսուտտ բօա՜ Րւօո9օւտ Օտօւցտօո, բա՜ 

տէ 5. Տ&յոա՜, ^^^^տ-ԼօսV^ա-^^1բօ1տ, 2013, բ. 125-150։ 
49 Ա. Խատիսեան, Հայաստանի Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը, (5օ1օտւօո տէ մտVտ1օբբտ-
ատոէ մտ 1& Տքբսեեգստ աատատոոտ, հայերէնէ թարգմանուած, Աթէնք 1989, էջ 107-122)։ Բացի Ալեք-
սանդր Խատիսեանէն (1876-1945, Թիֆլիսի նախկին քաղաքապետ, եւ ապագայ վարչապետ), 
պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Աւետիս Ահարոնեան (1866-1948, բանաստեղծ եւ դաշնակ-
ցական գործիչ, Սեւրի դաշնագրի ապագայ ստորագիր), Սիքայէլ Բաբաջանեան՝ Դումայի պատ-
գամաւոր, հրամանատար Կորգանօֆ, եւ երկու օգնականներ։ 
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ուա՞ծ էր բանակցութիւններու բովան-
դակութեան մասին։ Ի՞նչ իմաստ ունէր 
«Կովկասեան Հայաստանը» անոր հա-
մար, երբ Թուրքիոյ մէջ դեռ թարմ էր զո-
հերու արիւնը, տակաւին չէր վերացած 
կիզարան-գերեզմաններու հոտը։ 

Կարօ Սասունի կր հաստատէ, որ 
Գեղամ 1915-ի ամրան խիստ հիւանդ եւ 
Կոստանդնուպոլսոյ մէջ անշարժա-
ցած, «մօտէն հետեւած է ||Տարօնի ցա-
ւայիիբադաբձութիններում»։ Տարօնին 
նուիրուած իր հոյակապ աշխատու-
թեան մէջ, ան կր հրատարակէ Գեղա-
մին վերագրուած ձեռագրի մր հատ-
ուածները իբրեւ «վկայութիւն մր հա-
յերու բնաջնջման նպատակով Թալէա-
թի ճարտարապետութեամբ մշակուած 
իթթիհատականներու ծրագրին», պա-
տերազմին մասնակցելէ առաջ (Նոյեմ-
բեր 1914)։50 

Թուրքերը,֊ մասնաւոբապէս 
Իթթիհատա կամները^ չա փա-
զանց գրգռուած էին Հայոց դէմ 
բաբե նորոգ մանց խնդբոյն յարա -
ցումով եւ չէին քաշուեր ծանր 
սպառնաիքնեբ ընելէ Լ..յ։ Նեբ-
քին գոբծեբու նախարարը 1Թա-
լէաթյ, կանխակալ դիտումով, 
հհտզհհ տէ հայաբ նակ նահանգ -
նեբու կուսակալնեբ, կառավա֊ 
բիչ նեբ եւ անոնց օգ նա կաննեբ, 
ամէնքն ալ կը նշանակէբ Ռու-
մենի կող մը պաշ տօ նա վարող՝ 
ռումեիցի իսլամներ, կամ թունդ 

Իթթիհատականնեբ, որոնց հա֊ 
մար վստահ էր, որ իր հբահանգ֊ 
նեբուն մեքենայօբէն կ'հնթաբ-
կուին ու բերան առ բերան՝ 
անոնց կաբե ւոբը ներշնչելով՝ 
կ՛ուղաբկէբ Հայաստան, ուրկէ 
ետ կը քաշէր հին իսլամ պաշ-
տօնհանհբը, որոնք, պէտք է ըսել, 
առաջիններու անխղճութիւնն ու 
վայրագութիւնը չունէին, գուցէ 
մեբժէին իբ սեւ հրահանգնեբը, 
ինչպէս եղեր էին տեղ տեղ։ Օրի-
նակ Կաբ նոյ կու սա կալ Ռեշիտ 
փաշան ետ կանչուեցաւ, ոբովհե-
տեւ պի տի չհա մա կեբ պէբ, այս -
պէս՝ Տի աբ պեքիբի կու սա կալ 
Հա միտ պէյ, Հալէպի կու սա կալ 
Պեքիբ Սա մի պէյ, Գոնիայի կու -
սա կալ Զելալ պէյ, Ատա նայի կու -
սակալ Իսմայիլ Հագգը պէյ։ 
Շու տով Վա նի, Բաղէշի, Տի աբ -
պեքիբի, Մուշի, Խաբբհրղի, էբզը-
բու մի, Սեբաստիայի, Տբա պի զո֊ 
նի, Ուբֆայի եւ Եբզնկայի կառա-
վաբիչնեբը, բոլոբն ալ իթթիհա-
տական, Ռումեիցի ու ներքին 
գոբծոց նախարարի վստահած 
մարդիկ նշանակուեցան եւ ոբոշ-
ուած պաշ տօ նա տեղի նեբը ղըբ-
կուեցան։ 

Արդեօք Կարօ Սասունի (լրագրող եւ 
կուսակցական գործիչ) փոփոխութիւն 
նե՞ր կատարած է Գեղամին վերագրր 
ուած վերոյիշեալ գրութեան մէջ, որուն 

50 Կ, Սասունի (Պատմութիւն, մէջբերուած նօթթիւ 103-ով, էջ 771-775), այսբնազրին հատուածները 
կր հրատարակէ՝ «Եղեռնը ծրագրուած էր։ Իթթիհատի եւ կառավարութեան կանխամտածուած 
ծրագրերը» խորագրեալ բաժնին մէջ։ Ըստ սովորութեան, Կարօ Սասունի ոչ մէկ յստակացում կը 
կատարէ իր աղբիւրներուն մասին։ Կ ր հաստատէ, որ իր տրամադրութեան տակ ունեցած է Գեղա֊ 
մէն ձեռագիր մր, բայց ուրիշ ոչինչ կ՛րսէ այս փաստաթուղթի ծագումին ու ճակատագրին մասին։ 
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ոչ ոճը եւ ոչ ալ բառապաշարը կը յ ի 
շեցնեն Գեղամին գրութիւնները։ Փ ո 
խա րէ նը, «Տա րօ նի սրտա պա տառ եւ 
անհամեմատելի աղէտը» խորագրեալ 
բնագիրը, (գրուած 1916-ին եւ վերա -
նայուած 1918-ին), վաւերական է։51 Այս 
քանի մը էջերը, որոնց առաջին բաժինը 
կը խօսի Մովսէս Խորենացիի մասին, 
միայն ողբ են ու ժամանակագրուած 
տեղական ջարդերու պատմութիւններ։ 
Աներեւակայելիին ի տես, անճրկումով, 
անսահման տառապանքով ու սարսա-
փով գրուած այդ էջերը կը փաստեն, որ 
Գեղամ տեղեկութիւն ներ ունեցած ու 
փնտռած է յանցաւորները։ Կինճի, Տիգ-
րանակերտի եւ Մշոյ մահմետական 
երեսփոխանները (մէպիւս) մասնակ-
ցած էին հայ բնակչութեան տեղահա-
նումին (Մշոյ երեսփոխան՝ Հոճա 
Իլիաս Գեղամին մօտիկ գործակիցն 
էր)։ «Ջարդարարները», սկսած տեղա-
կան կառավարիչներէն մինչեւ կ ա ն ո 
նա ւոր բա նա կի հրա մա նա տար ներ ու 
քիւրտ ցեղապետեր, որոնց շարքին 
«Մուսա Բէկի յանցախումբը», բացա-
յայտուած եւ թուարկուած են։52 

30 Հոկտեմբեր 1918-ին, երբ Թ ա ^ 
աթ, էնվէր եւ ճէմալ արդէն իսկ փա-
խած էին Գերմանիա, նորակազմ թուրք 
կառավարութիւնը կը ճանչնայ Օսման-
եան Կայսրութեան պարտութիւնը եւ կը 
ստորագրէ Մուտրոսի զինադադարը։ 
Գեղամ անկողնին գամուած է. քայքայ-

ուած է հիւանդութենէն. կը տառապի՝ 
կոտորուած ընտանիքի ճակատագրին 
համար ինք զինք մեղաւոր զգալով։ 
Արիւնաքամ, կը մաքառի մահուան դէմ. 
վերջին պայքար մը ունի տանելիք։ 
Պէտք է վկայէ, որպէսզի աշխարհը 
գիտնայ եւ յիշէ։ Սեբաստացի հայ 
երեսփոխան Տիգրան Պարսամեանի 
օգնութեամբ կը թելադրէ թաքրիր մը, 
թրքերէնով, 5 Նոյեմբեր 1918 թուակիր, 
ստորագրուած երկուքին կողմէ։ Երբ 
նշեալ թաքրիրը 5 Դեկտեմբեր 1918-ի 
խորհրդարանական նիստին կ՚ընթերցը 
ուէր Տիգրան Պարսամեանի բերնով, 
Գեղամ արդէն քանի մը օրէ ի վեր մա-
հացած էր (29 Նոյեմբեր 1918)։ Այս 
բնագրին մէջ, Գեղամ կը նշէ, թէ լուսա-
միտ մարդիկ, թուրք պաշտ օնեա ներ եւ 
մտաւորականներ, ցաւ յայտնած են 
համաշխարհային պատերազմի ժա-
մանակ հայ ժողովուրդի հանդէպ գոր-
ծադրուած վայրագութիւներու կապակ-
ցութեամբ, զոհերու թիւը գնահատելով 
շուրջ մէկ միլիոն, մինչդեռ ուրիշներ, 
յարգելի մահմետականներ, կը յայտ-
նեն, թէ զոհերու թիւը հազիւ 100.000 
եղած է։ 

Ես կը կարծեմ, ոբ հիմնական 
հարցը զոհերու ճիշդ թիւը չէ, այչ 
անմեղ ներու հանդէպ զործադըր-
ուած ոճիրը ®.յ։ Այո, կը կրկնենք, 
խնդիրը այդքան աչ ջարդերու 
տարողութիւնը չէ, որքան արդա-

51 Տաբօ նի սբտա պա տառ ու անհա մե մա տեւի աղէ տը, Գեղամի նօթերն են, Գեւոնեան, «Գիւլիզար» 
(մէջբերուած թիւ 109-ով), էջ 149-160։ Այս էջերուն մէկ մասը վ ե ր ա ր տ ա դ ր ա ծ է Սասունիի Պատ-
մութեան մէջ (նշուած նօթ թիւ 103-ով), էջ 776-778։ Ըստ Գեղամի աղջկան անտիպ յուշերուն, այս 
բնագիրը ան ստացած է Աւետիս Ահարոնեանէն, 1920-ական թուականներուն, Փարիզի մէջ։ 
52 Տարօն սրտապատառ ու անհամեմատեի աղէտը, (նշուած նօթ թիւ 136-ով), անուններու ցանկ, 
էջ 159-160։ 
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բութեան ոտնահաբումը, օրէնքի 
ու բաբոյա կա նութեան խախ տու -
մը 1–..յ։ Ինչպէ՞ս կը պատահի որ 
արեւելեան նահանգնեբուն մէջ, 
այսինքն էբզրումի, Սեբաստիոյ 
(Սվազ), Խաբբեբդի, Վա նի, 
Տիաբպէքիբի եւ Ուբֆայի մէջ, 
ճիհատը յայտաբաբելէ ետք, հայ 
ամբողջ բնակչութիւնը տեղա-
հանուած է եւ աւելի քան մէկ ու 
կէս միլիոն հայ անհետացած, 
սպաննուած, ոչնչացուած է։ Այն 
շրջանին մէջ ոբ ես կը ներկայացր 
նեմ, Մուշ, Պիթիս (Բաղէշ) եւ 
անոնց շբջա կայքը, կա տարուած 
են պատմութեան մէջ նախընթաց 
չունեցող բռնարարքնեբ։ Մշոյ 
մէջ, խաղաղ եւ անմեղ հայեր, 
քաղաքի բնակիչնեբ, եւ կամ շբ-
ջա կայ վայրերէն եկող, գնդա կա -
հարուած, այրուած, ոչնչացուած 
են։ Մշոյ դաշտի գիւղերու մեծ 
մասը յաբձակման ենթարկուած, 
ռմբակոծուած ու աւեբուած են։ 
Այս հա մա տաբած ջաբդի հե տե -
ւանքով, հայերուն ամբողջ ունեց-

ուածքը, ազգայինբոլոբ գոյքեբը, 
այն բոլոբը, ոբոնք իբբեւ սբբու֊ 
թիւն կը պահուէին վանքերու եւ 
եկեղեցինեբու մէջ, կողոպտուած, 
քաբ ու քանդ եղած եւ կամ ոչըն-
չացուած են։ Հոն ապրող վանա-
կանները սպաննուած են։ Այս 
աղէտէն վերապրած եբեխանեբը 
կբօնափոխ եղած եւ ցբուած են 
ամէնուբ53 

Ինչպէս Սասնոյ հեքիաթներուն մէջ, 
ճակատագիրը հասաւ ու կալանեց Գե-
ղամր։ Ան մեծ շուքով թաղուեցաւ 
Շիշլիի հայկական գերեզմանատան 
մշեցիներուն յատկացուած բաժնին 
մէջ։ Իր ժողովուրդն ու երկիրը, որ այդ-
քան սիրած ու պաշտպանած էր, անհե-
տացան, բայց ինք մեզի հասցուց 
Տարօնի մարած աստղին նշոյլը։ 

(Ֆրանսերէնէ թարգմանեց՝ 
Հերմիկ Ներսիսեան) 

Դեկտեմբեր 2016 

53 Մէջբերուած Վ, Տատրեանի կողմէ, Հայկական ցեղասպանութիւնը յհտ֊պատհբազմական Օսման-
եան խորհրդարանին մէջ։ Հայ երես փոխաններու մեղադրա կան եէոյթ ները, Ուոթրրթաուն, 1995, էջ 
55-57։ 
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Սուփըր հերոսները 
կը մեռնին ամրան 

Հեղինակ՝ 
Քրիստիան Բատիկեան 

Ինքնագիր 7 
Խմբագիրներ՝ 

Վիոլետ Գրիգորեան 
ու Վահան Իշխանեան 

Սուփըբ հերոսները կը մեռ-
ՈԻՈ ամբանը Քրիստիան Բ ա ֊ 
տիկեանի առաջին հատորն է, որ 
կը խմբէ հեղինակին շարք մը 
պատմուածքները։ Լո յս տեսած է 
2016-ին, Երեւանի մէջ, Ինքնա-
գիր գրական ակումբին կողմէ, 
աջակցութեամբ «Գալուստ Կ ի ^ 
պէնկեան» հիմնարկին։ Գիրքին 
կողքի եւ պատմուածքներու 
գծանկարները էլիս Սարգիսեա-
նին են, ձեւաւորումը՝ Գէորգ Փա-
լան ճեանին, իսկ գիրքի խմբա-
գիրը Մարուշ Երամեանն է։ 
Լեզուն՝ արեւմտահայերէն։ 

Գիրքին եօթը պատմուածքնե-
րը, որոնք կը կրեն ամերիկեան 
շարանանկարներու յայտնի հե-
րոսներուն անունները, թէեւ իրար-
մէ անջատ, ներքին ագուցումով մը 
շաղկապուած են իրարու։ Անոնք 
ընթերցողին կը ներկայացնեն 
գրողին մանկութենէն հասունու-
թիւն երկարող պատանեկան փոր-
ձառութիւները, երեւակայական 
աշխարհը, աշխարահայեացքի 
կազմաւորումը եւ բախումները՝ 
միջավայրին ու շրջապատին հետ։ 

Ինքնագիր 7ը հրատարակու-
թիւնն է Ինքնագիր գրական 
ակումբին։ Հատորը լոյս տեսած է 
2016-ին, «Գալուստ Կիւլպէնկ-
եան» հիմնադրամի աջակցու-
թեամբ։ Խմբագիրներն են 
Վիոլետ Գրիգորեան ն ու Վահան 
Իշխանեանը, կողքի ձեւաւորումը 
Միսակ Խոստիկեանինն է։ 

Հատորը կը բացուի Վիո լետ 
Գրիգորեանի «Կոտրած հայելու 
բեկորների անդրադարձը» յա-
ռաջաբանով, ուր ան կը ներկա-
յացնէ գրականութեան մասին 
Ինքնագիր գրական ակումբի 
պատկերացումները, ընդգծելով՝ 
գրականութիւնը մտածելու եւ «ու-
րիշին հետ առնչութեամբ վ ե ր 
ստեղծուած» նոր ինքնագիր գրա-
կանութեան մը անհրաժեշտու-
թիւները։ 

Հատորը, որ կը համախմբէ 
արեւմտահայերէնով եւ արեւելա-
հայերէնով ստեղծագործողներ, 
կը ներկայացնէ գրական-ստե^ 
ծագործական, թարգմանական 
գործեր, ինչպէս նաեւ գրախօսա-
կաններ եւ հարցազրոյց մը՝ Գրի-
գոր Պըլտեանին հետ։ 
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Մեծ Եղեռնի առաջին 
վաւերագրողը՝ Շաւարշ 

Սիսաքեան 
Խմբագիր՝ 

Երուանդ Փամպուքեան 

Անթիլիասի տպարանէն 
2017-ին լոյս տեսաւ Սեծ եղեռնի 
առաջին վտ^էբտ^բողը Շտ^տբշ 
Սիսաքեան խորագրեալ հատո-
րը. բաղկացած՝ 483 էջերէ։ 
Խմբագիր՝ Երուանդ Փամպուք-
եան։ Գիրքը հրատարակուած է 
«Խաչիկ Պապիկեան հրատա-
րակչական հիմնադրամ^ին մի-
ջոցով։ 

Գիրքին մէջ տեղ գտած են 
Մեծ եղեռնի առաջին վկայագրող 
Շաւարշ Միսաքեանի պատմա-
կան բացառիկ արժէք ունեցող 
նամակները, որոնք կը գտնուին 
Պոսթընի Դաշնակցութեան կ ե դ 
րո նա կան արխիւա տան մէջ։ 

Շ. Միսաքեանի անմոռաց յ ի 
շատակին ձօնուած այս հատո-
րին առաջին բաժինը յատկաց-
ուած է «Նամականի»ին։ Երկ-
րորդ բաժինով կը տրուի հեղի-
նակին «Մեծ ճգնաժամը» ընդ-
հանուր խորագիրը կրող յօդուա-
ծաշարքը։ Երրորդ բաժինը յատ-
կացուած է Տերեւներ դեղնածյու֊ 
շատետրէ մը գործին։ 
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Անկուտի սիրահարներ 
Հեղինակ՝ Զաւէն Պիպեռեան 

Զաւէն Պիպեռեանի Անկուտի 
սիրահարներ վէպը լոյս տեսաւ 
2017-ին, «Արաս» հրատարակ-
չատան կողմէ, խմբագրութեամբ 
Սեւան Տէյիրմենճեանի, կողքի 
ձեւաւորումր՝ Արէտ Կրճրրի։ 

Վէպին գլխաւոր հերոսներն 
են Սուրը, որ տակաւին դպրոցա-
կան պատանի մըն է եւ իրմէ եր-
կու տարի մեծ Նորման, որ 
կեանքի պայմաններու բերմամբ 
չէ կրցած շարունակել իր ուսումը 
ու կ ՚աշխատի գործի հրապարա-
կին վրայ։ Սուրի ու Նորմայի սի-
րաբանութեան խորապատկերը 
կր կազմեն Պոլսոյ զանազան 
վայրերը՝ Իշխանաց կղզիներէն 
Սաչքայի հանրապարտէզր, է մ ի 
նէօնիւէն Ֆեներպահչէ։ 

Մեկնելով Սուրէն ու Նորմա-
յէն՝ հեղինակը կր փորձէ լո ւսար 
ձակի տակ առնել Վեց Սեպ-
տեմբերի դէպքերու վաղորդայ-
նին Պոլսոյ մէջ ստեղծուած մթնո-
լորտը, յատկապէս պատկերելով 
Սուրի ընտանեկան պարագանե-
րը, ինչպէս նաեւ Սուրի ու Նոր -
մայի անկուտիութիւնր, որ ա տ ե ն 
ատեն կր հրահրէ ներրնտանե-
կան անլուր բռնութիւնն ու ան լ 
հանդուրժողութիւնր։ 

Աւետիս Ահարոնեան-150 
Խմբագիր՝ 

Արքմենիկ Նիկողոսեան 

Հայ մեծանուն գրող, ազգա-
յին-պետական գործիչ Աւետիս 
Ահարոնեանի ծննդեան 150-ամ 
եակին նուիրուած միջազգային 
գիտաժողովին նիւթերր ամփոփ-
ուած են այս հատորին մէջ։ 

Համազգային հայ կրթական 
եւ մշակութային միութեան, Երե-
ւանի պետական համալսարա-
նին եւ Հայաստանի Սփիւռքի 
նախարարութեան ն ա խ ա ձ ե ռ 
նութեամբ Դեկտեմբեր 2016-ին 
Երեւանի մէջ գումարուած այս 
գիտաժողովին նիւթերր հատորի 
մր մէջ ամփոփելու աշխատանքը 
կատարած է Նարէ Միքայէլեան, 
իսկ խմբագրութիւնը՝ Արքմենիկ 
Նիկողոսեան։ Անոր մէջ կան 21 
զեկուցումներ՝ Աւետիս Ահարոն-
եանի գրական ժառանգութեան, 
անոր երկերու գեղարուեստա-
կան ու բովանդակային առանձ-
նայատկութեան, ազգային-պե-
տական եւ դիւանագիտական 
կարեւորագոյն հանգրուաննե-
րուն վերաբերող։ 

Ոստայն 5 -Նամակապատում 
Հեղինակ՝ Վրէժ-Արմէն 

առցանց հատոր 

Ոստայն 5 - Նամակապա֊ 
տում հատորը, որ կր պարունակէ 
հեղինակին նամականիէն հա-
տըն տիր մը, 70 նա մա կա կից նե -
րու հետ՝ տարածուած 55 տա-
րիներու ժամանակաշրջանի մր 
վրայ։ 

Կ ր ներկայացուի «պատում» 
մր, ուր փոխանակ նամակներու 
շարք մը երեւ նա լու, թուա կա նի 
կամ նամակակիցի կարգով, հ ա ր 
ցեր կը ներկայացուին, ու իրարու 
կր յաջորդեն նոյն հարցին վերա-
բերեալ առաքուած ու ստացուած 
նամակներէ համապատասխան 
հատուածներ։ Նամակակիցնե-
րուն մէջ կր հանդիպինք Արամ 
Հայկազի, Յակոբ Կարապենցի, 
Ն շ ա ն Պէշիկթաշլեանի, Տաճատ 
Թէրլեմեզեանի, Մարկ Նշանեա-
նի, Խաչիկ Թէօլէօլեանի ու Վե -
հա նոյշ Թէք եա նի նման 
բազմաթիւ ծանօթ անուններու։ 

Գիրքը կարելի է կարդալ այ-
ցելելով հետեւեալ կայքը, 
հէէբտ://հ̂ 7Տ^տոե1օտ.՝̂ օ̂ մբ̂ տտտ.̂ օտ/ 
Գ ի ր ք ե ր 
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