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ԲԱԳԻՆ1

Խմբագրական 
Ար ձա կը իբ րեւ գրա ւոր խօս քի ձեւ կը թո ւի ա մե նա հա րա զա տը ըլ  լալ մեր ա ռօ ր-

ե ային։  Գաղտ նիք մը չէ. չենք ապ րիր բա նաս տեղ ծա կան ժա մա նակ նե րու մէջ։  Որ -

քան ալ կը սի րենք բա նաս տեղ ծա կան տո ղին թռիչքն ու վե րա ցու մը, ար ձա կը կար -

ծես կը մնայ ա ւե լի մօ տի կը հա ղոր դակ ցու թե ան դա րու բնա կիչ նե րուս, ո ւր ա մէն բան

տե ղե կու թիւն է ա րագ ըն կա լո ւող ու յա ճախ ալ ա րագ մոռ ցո ւող։  Վեր ջա պէս ա նոր

ճիւ ղա ւո րում նե րուն մէջ է,  որ կ՚ան ցը նենք մեր օ րե րուն մեծ մա սը, ա նով է, որ կ՚ար -

տա յայ տենք մեր փա փաք ներն ու պա հանջ նե րը, սէ րերն ու հա կակ րանք նե րը։  Ար -

ձա կը կը թո ւի թէ մե զի կու տայ պատ մե լու ան սահ ման կա րե լի ու թիւն ու պա տու մի

այդ բո վին մէջ է, որ կը շն չենք ու կ’ե րա զենք։  Մարդ ա րա րա ծը պատ մող ա րա րած

մըն է եւ, ի հե ճուկս պատ կե րի ճար տա րա րո ւես տին մէջ ըն թա ցող օ րըս տօ րէ զար -

գա ցում նե րուն եւ ա նոնց ըն ձե ռած մատ չե լի ու թե ան, լե զուն կը մնայ պատ մե լու գե -

րա զանց գոր ծի քը, ար ձակն ալ հե տը ա նոր գլ խա ւոր լծա կի ցը։ Ար ձա կը մեր մտ քե րուն

տեն չանք նե րը կ՚ար ձա կէ հա մայ նա կան տա րած քին մէջ լե զո ւի ան հու նին ու կը հա -

ւա քէ մեզ պա տու մի խա րոյ կին շուրջ։

Թի ւը կը բա նանք ե րի տա սարդ ար ձա կա գիր Քրիս տի ան Բա տի կե ա նի ան տիպ

վէ պէն հա տո ւա ծով մը։  Ա րագ կար դա ցո ւող, գրե թէ ա ռանց ի նք զինք զգաց նե լու Բա -

տի կե ա նի տո ղե րը կը յոր դին կե ան քով ու ըն թեր ցո ղը կը հա մա կեն վէ պը կար դա լու ան -

համ բե րու թե ան զգա ցու մով։ Ա պա, կը ներ կա յա ցենք Գրի գոր Պըլ տե ա նի գրի չէն

քան դա կո ւած կտոր մը, որ իր դան դաղ, մէջ մէ ջի բա ցո ւող ո ճով մեզ կը տա նի լե զուին

ա կունք նե րը կար ծես։  Ե նովք Լա զե ան պատ րանք ու հե քի աթ մի ա տե ղող գրու թե ամբ

մը մուտք կը գոր ծէ « Բա գին»։ Ա նոր լե զուն կար ծես կը յի շէ ու կ’ե րա զէ ի նք զինք։  Վեր -

ջա պէս կու տանք Հրայր Ան մա հու նի ի գրի չով պէյ րու թե ան խիտ պա հե րու տե սա րան -

ներ ա գու ցող կտոր մը, ո ւր մէկ բա ռով ամ բողջ պատ կեր մը կր նայ գծո ւիլ ըն թեր ցո ղին

մտա պաս տա ռին վրայ։  Չորս գրու թիւն, պա տու մի չորս տար բեր մօ տե ցում նե րով։

Կա րօ Ար մէ նե ա նին հետ կը մտ նենք բա նաս տեղ ծու թե ան պու րա կը, ո ւր կէ ե կող

բա ռե րու խշր տոց մը ու զով սիւք մը մեզ կը դի մա ւո րէ ու կ՚առ նէ գիր կը։ 

Ա պա կար գը կր կին ար ձա կինն է, ոչ պատ մո ղա կա նը այս ան գամ, այլ նկա րագ րա -

կա նը։  Ա ռա ջին գրու թե ամբ Միհ րան Մի նա սե ան կու տայ վեր ջին փունջ մը Զա պէլ

Ե սայե ա նի ան տիպ մնա ցած նա մա կա նի էն։  Ա նոնց մէ ջէն ա ռօ րե այի Ե սայե անն է, որ

մե զի կը նայի, սա կայն կը զգանք միշտ ներ կա յու թիւ նը մեծ գրո ղին՝ պա հո ւած տո ղե -

րուն ե տեւ։  Ա պա կու տանք Ա նդ րա նիկ Տա գէ սե ա նի հա մա պար փակ ու սում նա սի -

րու թիւ նը մեծն Կո մի տա սի կե ան քի վեր ջին տա րա բախտ շր ջա նին։  Հոն կէ մե զի կը

նայի նորէն ա ռօ րե այի ե րա ժիշտ մը, սա կայն ա նոր նայո ւած քին մէջ ամ բողջ ժո ղո վուր -

դի մը ող բեր գու թիւնն է որ կը մա րի։  Րաֆ ֆի Ա ճէ մե ան կը գրա խօ սէ Քրիս տի ան Բա -

տի կե ա նի ա ռա ջին հա տո րը՝ Սու փըր հե րոս նե րը կը մեռ նին ամ րան, գիր քին ե րկ րորդ

հրա տա րա կու թե ան ա ռի թով եւ վեր ջա պէս կու տանք Շա քէ Մա թո սե ա նի գե ղե ցիկ

գրու թիւ նը Ռու բէն Նա ճա րե ա նի ան զու գա կան ա րո ւես տին մա սին։  Ռու բէ նի վեր ջին

շր ջա նի պաս տառ նե րը ջն ջու մի ու ըն չա թափ ման գոր ծո ղու թիւ նը կը հասց նեն գա -

գաթ նա կէ տի, ա կն դի րը տա նե լով ե րե ւա կա յու թե ան խո րե րը։ Ար ձակ ա րո ւեստ մը

ա հա ւա սիկ, ար ձա կով տո գո րո ւած այս թի ւը պա րու րող։
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Կ ’ը սէ՝ մտ քերս կը ցա ւին։

Կ ’ը սեմ՝ մտ քե րը ինչ պէ ՞ս կր նան ցա ւիլ։

Կ ’ը սէ՝ ա նանկ զգա ցում մըն է, կը մտա ծես ու մի այն ցաւ կը զգաս, կար ծես ներ -

սէն կը մխաս, եւ աշ խար հը գլ խուդ հի մա կը փլ չի եւ ա մէն բան ա նի մաստ է...։ 

Եր բեմն չեմ գի տեր՝ հո գե բո՞յժ կան չեմ, թէ՞ նո ւազ տպա ւո րա պաշտ ըն կե -

րու հի մը գտ նեմ։ Յե տոյ կ’անդ րա դառ նամ որ հո գե բոյժ մը դժո ւար թէ կա րե -

նայ օգ տա կար ըլ  լալ հոս․ ա մէն բան իր ա տե նը ու նի, եւ հո գե բոյ ժին ա տե նը

շա տոնց փախ ցու ցեր ե նք։ Կը մնայ նոր ըն կե րու հի ի մը մա սին մտա ծել, բայց

հոն ալ հիմ նա կան խն դիր մը կայ․ ո ՛վ ի նչ կ’ու զէ թող ը սէ, ըն կեր մը չես ը նտ -

րեր, պար զա պէս ստի պո ւած ես հան դուր ժել ա նոր որ հա մա ձայն է քե զի հան -

դուր ժե լու։ Յո ռի շր ջա նակ մը, որ մէ չես ա զա տիր։

Մա րի 21 տա րե կան է, թէ եւ ե րբ խօ սի, բա ներ մը կը պատ մէ իր կե ան քին

մա սին, ո րոնք ապ րե լու հա մար առ նո ւազն յի սուն տա րի ի պէտք ու նէր։ Չեմ

մի ջամ տեր, կը ձգեմ ու զա ծը ը սէ, ա ւե լի ու ա ւե լի խրե լով իր պատ րանք նե րու

ու յօ րի նո ւած աշ խար հին մէջ․ թող խօ սի, նալ  լէ՛թ։ Ար դէն լաւ ըն կեր ըլ  լա լը այդ

չէ՞։ Թէ եւ կար ծեմ տեղ մը կար դա ցի որ լաւ ըն կե րը ան պայ ման ճշ մար տու թիւ նը

պի տի ը սէ միշտ, որ չափ որ ալ ցա ւոտ ըլ  լայ այդ ճշ մար տու թիւ նը։ Բայց այդ

պա րա գային ի նք ալ ու րեմն լաւ ըն կեր չէ, քա նի եր բոր ե ՛ս խո րա սու զիմ իմ

սու տե րուս լա բիւ րին թո սը, եր բեք չ’ը սեր՝ ա ՛լ կը բա ւէ, մի՛ յօ րի ներ։

Մէկ խօս քով՝ ի րար գտած ե նք։ Ան շուշտ պի տի հարց նէք՝ ի սկ ա տի կա

դըժ ւար չէ՞։ Բայց ե րբ եր կու ըն կեր մի թո ման են եւ օ րէ օր ա ւե լի ու ա ւե լի կը

կորսնց նեն կա պը ի րա կան աշ խար հին հետ, ա տի կա պար զա պէս դժո ւար չէ,

շատ ա ւե լի գէշ բան մըն է։ Լաւ, ե թէ մի այն եր կուքս ըլ  լայինք, կեր պով մը կը

յար մա րէ ինք, բայց եր կուք չենք։ 

Անտ րէն մեր եր րորդ ըն կերն է, եւ հա ւա նա բար բնաւ պի տի չզար մա նաք,

ե թէ ը սեմ որ ան ալ հո գե բոյ ժի պէտք ու նի։ 

ԲԱԳԻՆ5

Մե տա ղէ ե րազ ներ
(Հա տո ւած վէ պէն)

ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆ 

ՔՐԻՍՏԻԱՆ
ԲԱՏԻԿԵԱՆ

Ես մէկը չեմ՝ երկու
եմ, եւ գոնէ իմ
պարագայիս, իմ
alter-ego-ս կ’ապրի
ոչ թէ տեղ մը
ժամանակի եւ
տարածութեան
մէջ, այլ՝ իմ մէջս։
Ուրեմն հոսկէ կու
գայ անձիս
սոսկալի
երկատուա ծու -
թիւնը, որովհետեւ,
այդ միւսը, եղբայրս
ըլլայ, կամ նոյնինքս
ես, չափազանց
տարբեր է ինձմէ
(կամ ես՝ իրմէ)։ Մէկ
մարմինին մէջ
ապրած ըլլալով,
սակայն, տարբեր
կենսագրա կաններ
ունինք, եթէ մեզմէ
մէկը ծնած է,
ըսենք, Պոլիս,
միւսը կրնար ծնած
ըլլալ Պուրքինօ-
Ֆասօ կամ Երեւան։
Յետոյ օր մը եկաւ,
ասկէ քանի մը
տարի առաջ, երբ
այս երկու եսերս,
պարագաներու
բերումով, իրարու
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Անտ րէն ու Մա րին կր նային մի ա սին ըլ  լալ, ե թէ այդ չափ ի նք նա սի րա հա -

րած չըլ  լային։ Յա ճախ կը խոր հիմ թէ Մա րի ո ՛ր չափ մի նակ է եւ թէ ո ՛ր չափ

ի տէ ա լա կան զոյգ կր նար կազ մել Ա նտ րէ ին հետ, ան շուշտ ե թէ հա մա տեղ ան ձ-

նաս պա նու թիւ նը, որ ան խու սա փե լի պի տի ըլ  լար այդ պա րա գային, կա րե լի

ըլ  լար ի տէ ա լա կան հա մա րել։ Պար զա պէս Մա րի ան չափ կը սի րէ ի նք զինք ու

չի կր նար հան դուր ժել Ա նտ րէ ին ալ ան չափ ի նք զինք սի րե լուն։ Մնա ցի ես,

բայց ես ալ ան չափ կը սի րեմ ի նք զինքս։ Ա սանկ ալ կ’ապ րինք մեր ը նդ հա նուր

յար կա բաժ նին մէջ, ի նք զինք նիս սի րե լով։

Վի վի էն թա ղա մա սի մեր յար կա բա ժի նը պզ տիկ է, քա նի մը ոտ նա չափ

մի այն, բայց ա ռան ձին նն ջա րա նի մը շքե ղու թիւ նը ու նի։ Ան շուշտ ան խօս հա -

մա ձայ նու թե ամբ մը նն ջա րա նը Մա րի ին զի ջած ե նք, բայց ա տի կա ար գելք

չ’ըլ  լար որ ես կամ Ա նտ րէն հպար տու թե ամբ շեշ տենք ա ռան ձին նն ջա րան

ու նե նա լու պա րա գան, ե րբ մեր բնա կա րա նին մա սին խօ սե լու ել  լենք։

« Հո տած սթիւ տի օ մը չէ», կ’ը սեմ իս կա կան պուր ժո ւայի վայել ան հոգ շեշ -

տով եւ սո վա հար ու գզգ զո ւած ըն կեր նե րուս խայ տաբ ղէտ խում բին մե ծա հո -

գա բար ժպ տե լով։ Յոյս ու նիմ թէ ժպիտս լի ո վին կ’ար տա յայ տէ «ո՜վ դուք

թշո ւա՛ռ թա փա ռա կան ներ, մէյ մը նայե ցէք՝ ի ՜նչ շնորհ ը րած եմ ձե զի հետ սա

սր ճա րա նը գա լով» նա խա դա սու թիւ նը։ Բայց քա նի որ ամ սա կանս տա կա ւին

չեմ ստա ցած ու քիչ ե տք պի տի խնդ րեմ որ Լիւ սին ին ծի փո խա րէն վճա րէ, կը

ստի պո ւիմ պէտք ե ղա ծէն ա ւե լի ջա նա սի րու թե ամբ հի ա նալ ա ղջ կան կա պոյտ

կեղ ծա մին։

Մէկ խօս քով՝ բնա կա րան նիս հո տած սթիւ տի օ չէ, այ սինքն՝ սթիւ տի օ չէ․

հո տա ծը հո տած է։ Ա տեն ա տեն ե րբ Մա րին իր հեր թա կան « կե ան քի մեծ

սէր»ը վռն տե լով դու ռը քիչ մը ու ժով գո ցէ ե տե ւէն, ես ու Ա նտ րէն վախ ցած

ա ռաս տա ղին կը նայինք, քա նի վտան գը մեծ է որ օր մը չէ օր մը գլուխ նուս

փլ չի։ 

Ա ռա ջին ի սկ վայր կե ա նին, ե րբ բնա կա րա նը տե սանք, գի տէ ի որ Մա րին նըն-

ջա րա նը պի տի գրա ւէր։ Ե րբ օր մը ը սի ա տի կա, Մա րի իս կոյն վրայ ե կաւ թէ

խօսքս սեք սիզմ կը հո տի կոր։

«Ու րեմն ե թէ աղ ջիկ եմ, ը սել է փափ կա սուն ըլ  լա լու եմ, հա՞․․․»։ 

Ը սի որ ի րա ւունք ու նի եւ սի րով կոտ րած բազ մո ցին վրայի իմ տեղս կը փո -

խեմ իր մահ ճա կա լին հետ, նոյ նիսկ նե րո ղու թիւն խնդ րե ցի որ ա տե նօք այդ -

չափ սեք սիստ ե ղած ե մ։ Բայց քիչ մը մտա ծե լէն ե տք Մա րի գտաւ թէ խոր քին

մէջ ը սածս տա նե լի է, այն քան ալ սեք սիստ չէ։ Մէկ խօս քով՝ տեղս մնա ցի։

Նն ջա րա նի մահ ճա կա լէն զատ պառ կե լիք տե ղի եր կու կա րե լի ու թիւն կայ

մի այն․ կոտ րած բազ մո ցը եւ կամ յա տա կը։ Ու րեմն ա ռա ջին ի սկ վայր կե ա նին,

ե րբ բնա կա րա նը տե սանք, հոն, տեղ ւոյն վրայ մէջ քի սոս կա լի ցա ւեր սկ սայ

ու նե նալ, շա բաթ մը ամ բողջ տրտն ջա ցի Ա նտ րէ ին քով, եւ ե րբ վեր ջա պէս ո -

րո շե ցինք բնա կա րա նը վար ձել, Ա նտ րէ ի նք ա ռա ջար կեց որ բազ մո ցին վրայ

ԲԱԳԻՆ 6

ձուլուեցան, եղայ
արեւմտահայ մը
արեւելահայ
իրականութեան մէջ,
կամ արեւելահայ մը՝
արեւմտահայ
երազներու մէջ։ Ուր
կ'աւարտի ան, եւ ուր
կը սկսիմ ես՝ չեմ
գիտեր։ Միայն
գիտեմ, որ երկուքս
ալ կը փափաքինք
գրել։ 



ԹԻՒ 1 2018

ե ՛ս պառ կիմ։ Ի նք ը նտ րեց – ան շուշտ ը նտ րան քի ու րիշ կա րե լի ու թիւն չու նե -

նա լով- ը նդ հա նուր սե նե ա կին մէկ ան կիւ նը։ Նոյ նիսկ հպար տա ցաւ թէ հին լա -

թե րէն հի մա ա նանկ ան կո ղին մը պի տի շի նէ որ ես ու Մա րին կռո ւե լու սկ սինք

իր տե ղին հա մար։ Ան շուշտ ի նք նա շէն ան կող նին վրայ եր կու գի շեր տա ռա -

պե լէն ե տք ստի պո ւե ցաւ իր ըն կե րու հի էն դրամ փոխ առ նե լու, իս կա կան ան -

կո ղին մը գնե լու հա մար, եւ շու տով ան դրա դառ նա լով որ այդ ան կո ղի նը շատ

սու ղի նայե ցաւ ու դժո ւար թէ կա րե նայ մօ տա կայ մէկ տա րո ւան ըն թաց քին

պարտ քը վե րա դարձ նել, ըն կե րու հի էն բաժ նո ւե ցաւ։

Շէն քը 4 Սեպ տեմ բե րի եւ Ռի շէ լէ օ փո ղոց նե րուն ան կիւ նը կը գտ նո ւի,

հե տե ւա բար միշտ կը կռո ւինք թէ մեր տու նին ճիշդ հաս ցէն ի ՛նչ է։ Ա նտ րէ վըս -

տահ է թէ 4 Սեպ տեմ բե րի փո ղոցն է շի տա կը, Մա րի Ռի շէ լէ օ փո ղո ցին վրայ

կը յա մա ռի։ Իմ դիր քո րո շումս յա ճախ կը փո խո ւի, կա խե ալ ան կէ, թէ այդ օր

ճա շիս հա մար եր կու քէն ո ՛վ պի տի վճա րէ։

Կէտ մը կայ սա կայն, ո րուն շուրջ միշտ հա մե րաշխ ե նք․ եր բոր հեր թա կան

ծանր օ րո ւը նէ, գոր ծի, սի րոյ ու զո ւար ճու թե ան ձա խող փնտռ տուք նե րէն

ե տք տուն դառ նանք ու մեր բնա կա րա նին գու նա թափ պա տե րուն նայինք,

յան կարծ ան բա ցատ րե լի ջեր մու թիւն մը կը զգանք ու թե թե ւու թե ամբ շունչ

կ’առ նենք․ ի ՜նչ ա ղո ւոր է մեր բնա կա րա նը։ 

Ան շուշտ վս տահ եմ, ե թէ մայրս օր մը չէ օր մը այս յար կա բա ժի նը տես նէ,

շու տով ի նք ալ հո գե բոյ ժի պէտք պի տի ու նե նայ, ա նոր հա մար ե րբ հե տը

սքայ փով խօ սե լու ըլ  լամ, միշտ Լիւ սի ին բնա կա րա նը կ’եր թամ։ Ա տի կա, ան -

շուշտ, իր ան պա տե հու թիւն նե րը ու նի, քա նի ան կէ ե տք քա նի մը ժամ պի տի

Լիւ սի ին մէ կը միւ սէն խե լայեղ գա ղա փար նե րը մտիկ ը նեմ, բայց ստի պո ւած

եմ հան դուր ժե լու, քա նի քիչ թէ շատ տա նե լի բնա կա րան ու նե ցող ու րիշ ըն -

կեր մը չու նիմ։ 

Այո, բնա կա րան նիս շատ շքեղ չէ, մա նա ւանդ բաղ նիք հո ղա թա փե րով

պէտք է մտ նել, ե թէ չես ու զեր յե տա գայ ո ղջ կե անքդ սի ֆի լի սէն բու ժո ւիլ,

բայց չենք դժ գո հիր։ Ա մե նէն կա րե ւո րը՝ քա ղա քին կեդ րո նը կը մնանք։ Ճիշդ է

որ Լիւ սի ը սաւ թէ կեդ րո նը բնա կի լը տա կա ւին շքե ղու թիւն չէ, քա նի իր ան -

տուն հօ րեղ բայ րը՝ պա րոն Ռէյ մօն, Ա րո ւեստ նե րու կա մուր ջին տա կը գի շե րե -

լով նոյն պէս կր նայ հպար տա նալ թէ կեդ րո նը կը մնայ, եւ ա տոր շքե ղու թիւ նը

քիչ մը կաս կա ծե լի է, բայց ես ը սի որ ա մէն բա նէ զատ բաղ նիք ու նե նա լու պա -

րա գան կայ, հե տե ւա բար ի տար բե րու թիւն ան տուն պ. Ռէյ մօ նի, իմ կե ցու թ-

ե անս պայ ման նե րը շքեղ կր նան հա մա րո ւիլ։

«Ինչ պէ՞ս»։

« Տե՛ս, հօ րեղ բայրդ մե ռած կա տու ներ կը հո տի կոր, ե ս՝ ոչ»։

Լիւ սի հա կա ռա կե լու ո չինչ գտաւ եւ ստի պո ւե ցաւ ըն դու նիլ որ ը սածս

տրա մա բա նա կան է ր։

Մեր բնա կա րա նին միւս, կեդ րո նը գտ նո ւե լէն ոչ նո ւազ կա րե ւոր,
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պա տե հու թիւ նը հինգ յար կա նի շէն քին վեր ջին յար կը գտ նո ւիլն է։ Նախ՝ վե -

րե լակ չու նինք, եւ Մա րի ին յօ դա ցա ւէն տա ռա պող մայ րը չի կր նար ու զա ծին

չափ յա ճախ այ ցի գալ։ Ան կէ զատ, շէն քը հր դե հի սան դուխ ու նի որ փո ղո ցէն

մին չեւ մեր պզ տիկ հիւ րա սե նե ա կին պա տու հա նը կ’ել  լէ։ Ա սի կա շատ յար մար

է, քա նի ե րբ Ա նտ րէ ին գա զա զած ըն կե րու հի նե րէն մէ կը յան կարծ դու ռին առ -

ջե ւը տն կո ւի –ինչ որ յա ճախ կ’ըլ  լայ, խոս տո վա նիմ-, Ա նտ րէն պա տու հա նէն

շուտ մը ան հե տա նա լու կա րե լի ու թիւ նը ու նի միշտ։ 

Վեր ջին յար կը բնա կե լու գլ խա ւոր պա տե հու թիւ նը սա կայն տա նիքն է որ

ամ բող ջա պէս մերն է։ Ան շուշտ քիչ մը վտան գա ւոր բան է ա տի կա, հա շո ւի

առ նե լով որ ե րեքս ալ քրօ նիք կեր պով ան ձնաս պա նա կան հա կում ներ ու նինք,

բայց միւս կող մէն՝ այ լեւս ոտ քէն գլուխ սի կա ռէթ չենք հո տիր։ 

Ե րեքս ալ մո լի ծխող ներ ե նք․ ե ւս մէկ յատ կա նիշ որ միշտ կը մի ա ւո րէ ան ձ-

նաս պա նա կան հա կում նե րով մա նի ա քալ տէբ րէ սիվ մար դի կը։ Սկիզ բը տու -

նը կը ծխէ ինք, բայց օր մը, ե րբ այ լեւս ծու խին պատ ճա ռով սե նե ա կին մէջ

չէ ինք տես ներ ի րար, Մա րի յան կարծ պո ռաց որ ա ՛լ կը բա ւէ, որ իր վրայի մըշ -

տա կան սա ծխա հո տին պատ ճա ռով այ լեւս ոչ մէկ տղայ կ’ու զէ հինգ վայր -

կե ա նէն ա ւե լի հե տը ան ցը նել։

« Մա րի, ը սածդ չի կր նար ճիշդ ըլ  լալ, քա նի ե թէ կ’ը սես «ոչ մէկ տղայ», նկա -

տի առ նե լու ես որ մենք ալ տղայ ե նք ու հետդ կ’ապ րինք, վս տահ՝ հինգ վայր -

կե ա նէն շատ ա ւե լի»։

Բայց Մա րի շատ հա մո զիչ չգ տաւ Ա նտ րէ ին այս փաս տար կը, եւ հի մա

տա նիք կ’ել  լենք ծխե լու հա մար։ Ճիշդ է որ օ րո ւան ըն թաց քին այն քա՜ն ան -

գամ ներ պի տի հոն ել  լենք, որ յա ճախ գոր ծեր նիս ալ կ’առ նենք հե տեր նիս, քա -

նի օ րը քա ռա սուն ան գամ վեր ու վար ը նե լը շատ յար մար բան չէ։ Ա մառ նե րը

քիչ մը տաք է ան շուշտ, բայց շատ չենք տրտն ջար․ հիմ նա կան խն դի րը ձմեռն

է։ Ե րբ Յու նո ւա րի պա ղե րուն աշ խար հի չորս ծա գե րէն ե կող հո վե րուն դէմ

առ դէմ, վե րար կու նե րու ու ծած կոց նե րու մէջ փաթ թո ւած ու ան բա ժան գլա -

նիկ նե րը շուր թեր նէս կախ, մէկ ոտ քէն միւ սը կը թռչ կո տինք քի չիկ մը տաք -

նա լու հա մար, յա ճախ կը հարց նենք ի նք զինք նուս՝ ի ՞նչ պէտք ու նինք սա

քա քին։

«Ի րաւ կ’ը սես կոր, ձգել պէտք է»։

«Եւ թէ դրամ նիս կը խնայենք, իմ սի կա ռէթս ար դէն 8 եւ րօ դար ձաւ»:

« Շատ ճիշդ ե ս․․․ մէկ հատ ալ ծխենք, իջ նանք»:

Քա նի որ ծխե լու դէմ հա մաեւ րո պա կան պայ քա րին հե տե ւան քով

սի կա ռէթ նե րը օ րէ օր ա ւե լի ու ա ւե լի կը սուղ նան, ի սկ մենք բնաւ մտա դիր

չենք զի ջիլ ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մա սին քա րոզ նե րու, ու րեմն զար տու ղի

ճամ բա ներ կը փնտ ռենք յա ճախ։ Թա ղին ան կիւ նը հն դիկ նպա րա վա ճառ պ.

Գի շօ րին խա նու թը կայ։ Խա նու թը հնդ կա կան ո չինչ ու նի, բայց քա նի որ տէ -

րը եւ մի ակ աշ խա տո ղը՝ պ. Գի շօր, հնդ կա կան ծա գում ու նի, փո խա դարձ հա -
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մա ձայ նու թե ամբ մը խա նու թը հնդ կա կան սե պած ե նք։ Պ. Գի շօր շատ ազ նիւ

մէ կը ըլ  լա լով չ’ու զեր իր բա րի ա նու նը ա րա տա ւո րել, ա նոր հա մար ա պօ րի նի

գոր ծե րը իր փոքր եղ բօր յանձ նած է։ Ան շուշտ չեմ ը սեր թէ քօ քայի նի ըն դյա-

տա կե այ գոր ծա տուն ու նին եւ կամ խա նու թին նկու ղը սեքս-գե րու հի ներ կը

պա հեն, պար զա պէս սանկ նանկ ապ րանք ներ կը բե րեն Հնդ կաս տա նէն,

ո րոնք, շեշ տեմ, լման օ րի նա կան են հնդ կա կան հան րա պե տու թե ան մէջ -թըմ -

րա խո տե րու զա նա զան տե սակ նե րը քի չիկ մը կը կաս կա ծիմ թէ շատ օ րի նա -

կան ըլ  լան, բայց ի նչ որ է-։ Ու րեմն ա տեն ա տեն նաեւ հնդ կա կան

ար տադ րու թե ան ծխա խոտ կ’ու նե նան, եւ ե րբ դրամ նիս սպա ռի, պ. Գի շօ րին

փոքր եղ բօր հա ւա տա րիմ յա ճա խորդ ներն ե նք։ Ան շուշտ հոս յոգ նա կի պէտք

չէ ը սեմ, քա նի Ա նտ րէն ու Մա րին կեր պով մը ո րո շած են թէ հն դիկ նե րը մաս -

նա ւոր սէր ու նե նա լու են հայե րու հան դէպ, ա նոր հա մար միշտ զիս կը ղր կեն

ըն դյա տա կե այ ա ռու տու րի։ Ի րաւ որ, պ. Գի շօ րին փոքր եղ բայ րը –ո րուն ա -

նու նը ոչ մէկս գի տենք- միշտ կը շեշ տէ թէ մաս նա ւոր հա մակ րանք ու նի հրե -

ա նե րուն հան դէպ։ Եր բեք չեմ ճշ դեր թէ հրե այ չեմ, կա րե ւո րը մար դը

հա մակ րանք ու նի։ Միշտ կ’ը սէ որ ին ծի հա մար մաս նա ւոր զեղ չեր կ’ը նէ, թէ -

եւ ե րբ օր մը թա ղե ցի ծա նօթ տղու մը հար ցու ցի թէ ո ՞ր չափ կը վճա րէ հնդ կա -

կան սի կա ռէ թին հա մար, հասկ ցայ որ մենք կրկ նա կի կը վճա րենք։ Բայց

նո րէն ալ խա նու թի ծխա խո տէն հինգ ան գամ ա ւե լի ա ժան է։ Թէ եւ ազ նիւ ըլ  -

լա լու հա մար խոս տո վա նիմ որ ո րակն ալ խա նու թի ծխա խո տէն 20-23 ան -

գամ ա ւե լի ցած է։ Ու եր բոր ար ցունք նե րու ու հա զի ա լիք նե րուն մէջ

խեղ դո ւե լով, չդադ րե լով սա կայն ծու խի հեր թա կան չա փա բա ժի նը կլ  լե լէ, ի -

րար կը վս տա հեց նենք թէ ա սի վեր ջին ան գամն է, թէ այ լեւս այս քա քը պի տի

չգ նենք, նո րէն ալ գի տենք. վաղ թէ ո ւշ գլ խա հակ պի տի վե րա դառ նանք պ. Գի -

շօ րին եղ բօր։ 

Եր բոր մա ման ա տեն ա տեն ծրար ներ ղր կէ Պո լի սէն, ան շուշտ ա ռա ջին բա -

նը որ կ’ու զեմ, սի կա ռէթն է։ Մայրս այդ գոր ծին վար պետն է ար դէն․ գի տէ ի ՛նչ -

պէս թաքց նել տու փե րը ա նու շե ղէն նե րու ա րան քին, որ պէս զի մաք սա տու նը

չկա րե նայ յայտ նա բե րել։

Ծ րար ստա ցած օ րե րուս իս կա կան իշ խան մըն եմ տու նին մէջ․ մեծ պատ -

կա ռան քով կը խօ սին հետս ու ամ բողջ օ րը բո լոր տիքս կը դառ նան, սո վա հար

աչ քե րով միշտ գր պան նե րուս նայե լով։ Ան շուշտ միշտ կը պա հեմ ծխա խոտ -

նե րը։ Ան շուշտ միշտ կը գտ նեն պա հածս։ Մեր տու նին մէջ ա մէն բան ը նդ հան -

րա կան է։ 

Ինչ պէս ը սի, ա ռողջ ապ րե լա կեր պը քիչ կը մտա հո գէ մեզ։ Մեր պա րա -

գային, ա ւե լի կա րե ւոր խն դիր մը կայ. ծխե լը օ րէ օր ա ւե լի՛ ու ա ւե լի կը խրէ

մեզ ա մե նա կուլ ռո ման թիս մին ով կի ա նո սը։ Մնա յուն տէբ րէ սի ո նով տա ռա -

պող մար դոց հա մար ռո ման թիկ ըլ  լա լը ան շուշտ շատ լաւ բան չէ, բայց դիւ -

րին ալ չէ ա մէն օր տա նի քէն մայ րա մու տը դի տել ու ռո ման թիկ չըլ  լալ։ 
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Եր բոր ա րե ւը այն չափ իջ նէ որ հա ւա սա րի հե ռուն տար տա մօ րէն փայլ-

փ լող Էյ ֆէ լի գա գա թին, եւ առ ջեւ նիս փռո ւած ցած րա յարկ Փա րի զը ա րիւ նոտ

նա րին ջի ե րանգ նե րով ներ կո ւի, կը սկ սի պատ մու թիւն նե րու եւ յի շա տակ նե -

րու ժա մը։ Ու հոն ե նք քով քո վի, ու կար ծես միշտ հոն ե ղած ե նք, հնօ րե այ

քուր մե րու պէս, ա րե ւին մա հը ող բա ցող, նայո ւածք նիս դէ պի ա նո րոշ հո րի -

զոն ներ, շուր թեր նիս կի սա բաց։ Ու պատ մու թիւն ներ կը թե ւա ծեն մի ջո ցին մէջ,

հան դարտ, ցած, գրե թէ շշու կով, պատ մու թիւն ներ՝ նոր կամ մոռ ցո ւած, հա -

զար ան գամ պատ մո ւած. մեր կե ան քե րուն պատ մու թիւն նե րը. ու կը թո ւի,

հոն, այն տա նի քին վրայ է որ քիչ քիչ ձեւ ու բո վան դա կու թիւն կ’առ նենք, կ’ըլ  -

լանք մենք, ի նչ որ կ’ու զենք ըլ  լալ, ի նչ որ ու զած ե նք ըլ  լալ, ի նչ որ չենք յա ջո -

ղած։ 

Ու Մա րի ին ցած ձայ նը հո րի զոն նե րը կը լեց նէ, ու այդ ձայ նին հե ծած կը

սու րանք դէ պի հե ռու նե րը, Օ վեր նի ա կան այն պզ տիկ գիւ ղա քա ղա քը, ո ւր

ի նք ե ղաւ. ո ւր կէ ե կաւ։ Ո ւր պի տի չվե րա դառ նայ եր բեք։ Ու հոն, պզ տիկ բլու -

րի մը վրան, կե ցած է կար միր կղ մինտ րէ սրա ծայր տա նի քով ճեր մակ տու նը,

ու դէ պի տուն տա նող ծա ռու ղի ին մէջ պզ տիկ Մա րի սր ճա գոյն ստե ւով շու -

նին հետ կը խա ղայ։ Ու տա րի նե րը կ’անց նին, ու Մա րի միշտ հոն է, այն ծա -

ռու ղի ին մէջ, այն շու նին հետ, ու կը թո ւի աշ խար հը միշտ այդ պէս պի տի մնայ։

Բայց աշ խար հը եր բեք «այդ պէս» չի մնար, ու սր ճա գոյն ստե ւով շու նե րը օր

մը պի տի կոր սո ւին։ 

Ու կը պատ մէ –միշտ ցած ձայ նով, պա հուն վայել հան դի սա ւո րու թե ամբ ու

մեղմ թա խի ծով- ի ՛նչ պէս 12 տա րե կա նին թո քե րու քաղց կեղ յայտ նա բե րե ցին

քո վը, եւ թէ ո ՛ր չափ տխուր է ին ա մէն օր զինք դպ րոց ճամ բող մօ րը աչ քե րը։

Ու տա րի նե րու հե ռո ւէն կը տես նենք կաս-կա պոյտ աչ քե րը պզ տիկ տղուն, որ

տա կա ւին նա խակր թա րա նէն ի նք նա մո ռաց կեր պով սի րա հա րած է Մա րի ին։

Յու սա հա տու թիւ նը այդ աչ քե րուն, ե րբ կ’անդ րա դառ նայ որ իր սի րե ցե ա լը կը

վտիտ նայ ժա մէ ժամ։ Մշուշ նե րը այդ աչ քե րուն, ե րբ թա քուն, ա մէն օր վարդ

մը կը դնէ ա ղջ կան գրա սե ղա նին։ Ու Մա րի գի տէ թէ ո ՛վ է ծա ղիկ նո ւի րո ղը, ու

Մա րի չ’ու զեր տղան ա մչց նել։ Ու տղուն մշ տա կան սր տակ ցու թիւ նը եւ ան -

սահ ման սէ րը մի ակ բանն են որ ո ւժ կու տան ա ղջ կան ու կը ստի պեն ան ձնա -

տուր չըլ  լալ։ Մին չեւ հի մա կը յի շէ ար ցունք նե րը, որ հո սե ցան տղուն աչ քե րէն,

ե րբ օր մը, հեր թա կան բժշ կա կան քն նու թիւ նէ ե տք, այ լեւս յու սա հատ, ա մէն

բան պատ մեց ա նոր։ Կը յի շէ այն ե րե կոն, ե րբ ա րե ւա մա րի լոյ սե րուն ներ քոյ

եր կու պզ տիկ ներ  ձեռք ձեռ քի կը քա լէ ին խորհր դա ւոր ծա ռու ղի նե րէն, ու

տղան միշտ կը շշն ջէր՝ « մի այն չյանձ նո ւի՜ս, Մա րի՜…»։

Յե տոյ, ճա կա տագ րա կան օ րը, ե րբ այ լեւս վի րա հա տա կան մի ջամ տու թիւն

պի տի ըլ  լար։ Ու տղան տու նէն փախ չե լով ամ բողջ գի շե րը հի ւան դա նո ցը ան -

ցուց։ Ու գոր ծո ղու թե ան ա տեն, քո մայի մէջ, Մա րի յս տա կօ րէն զգաց տղուն

մօ տը ըլ  լա լը եւ մի այն ա տի կա ո ւժ տո ւաւ ի րեն պայ քա րե լու... Ու տղուն ծնող -
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քը շատ բար կա ցան գի շե րը տու նէն փախ չե լուն հա մար, նաեւ ո րով հե տեւ

Մա րի ին ըն տա նի քը բո ղո քա կան էր, ու ի րենց զա ւա կը աղ ջի կէն հե ռաց նե լու

հա մար ու ղար կե ցին զի նո ւո րա կան դպ րոց, Թու նուզ։ Ու Մա րի ա րթն ցաւ քո -

մայէն որ տղան չկար։ 

Ու այ լեւս հե տաքրք րա կան չէ՝ ար դե օք ի ՛նչ պէս ան ցած էր գոր ծո ղու թիւ -

նը։ 

Ու այ լեւս կե ան քը զր կո ւած է ի մաս տէ։

Բայց ճա կա տա գի րը իր ծրագ րե րը ու նի, ու Մա րի քիչ քիչ պի տի

կազ դու րո ւի. 13 տա րե կա նին ար դէն լման ա ռողջ է եւ ա ռա ջին բա նը որ կը

մտադ րէ ը նել, եր թալ է Թու նուզ ու գտ նել տղան։ Ան շուշտ տա կա ւին պզ տիկ

ըլ  լա լուն, չի կր նար ի րա գոր ծել ա տի կա ա ռանց մօ րը թոյլ տո ւու թե ան։ Ու Մա -

րի ին մայ րը, հա կա ռակ ա մէն օր ե կե ղե ցի եր թա լուն ու ջեր մե ռան դօ րէն ա ղօ -

թե լուն, բա ւա կան լայ նա խոհ մէկն է, ու ը սե լով թէ կը հասկ նայ որ իր աղ ջի կը

եր բեք չի կր նար եր ջա նիկ ըլ  լալ ա ռանց այդ տղուն, կ’ար տօ նէ որ Մա րի մեկ -

նի Թու նուզ։ Ա ւե լին, ի նք ալ կը մտադ րէ Մա րի ին հետ եր թալ, քա նի ե րի տա -

սարդ ա տեն թու նուզ ցի սի րա կան մը ու նե ցած է եւ յոյս ու նի գտ նե լու զինք

հոն։ 

(Հոս շատ յս տակ չէ թէ ի ՛նչ կար ծիք ու նի այս ա մէ նուն մա սին Մա րի ին հայ -

րը, բայց կար ծեմ կա րե ւոր չէ…)։ 

Ինչ պէս ը սի, ճա կա տա գի րը իր ծրագ րե րը ու նի, եւ եր բեմն այդ ծրագ րե րը

շատ դա ժան կր նան ըլ  լալ։ Թու նուզ հաս նե լով, պի տի գիտ նան որ տղան չդի -

մա նա լով Մա րի էն բա ժա նու մին եւ թէ իր ան սիրտ ծնող քը պատ ժե լու հա մար,

ի նք զինք ջր հո րը նե տած է։ Բայց քա նի որ ջր հո րին մէջ ջուր չէ ե ղած, ոտ քը,

ձեռ քը, ող նա յա րը եւ գլու խը կոտ րած է, ու հի մա մա հա մերձ պառ կած է քա -

ղա քին հի ւան դա նո ցին մէջ։ Ու մին չեւ որ Մա րի մօ րը հետ հի ւան դա նոց  հաս -

նի, ա հա բե կիչ ներ պի տի գրա ւեն հի ւան դա նո ցը եւ բո լոր հի ւանդ նե րը

գե րու թե ան տա նին Հա րա ւային Սու տան։ Ու Մա րի պի տի հաս նի ար դէն

պար պո ւած շէն քը, գտ նէ տղուն ան կո ղի նը եւ վեր ջա պէս փլ չե լով այդ ան կող -

նին, դառ նօ րէն լայ իր դա ժան ճա կա տա գի րը։

«Ան կէ ի վեր միշտ կը փնտ ռեմ զինք ա մէ նուր. հո վուն ձայ նին ու թռ չու նի

ճռո ւո ղիւ նին մէջ, գար նա նային առ տո ւան հան դար տու թիւ նը իր մեղ միկ ժպի -

տը կը յի շեց նէ, ու գի տեմ, տեղ մը կայ ի նք եւ օր մը չէ օր մը պի տի գտ նէ զիս…»։

Մա րի ին ձայ նը կը ցած նայ, կը ցած նայ ու կը մա րի հան դա՜րտ, իր յոյ սե րուն

պէս։ Ես ու Ա նտ րէն ձեռ քեր նիս Մա րի ի աջ ու ձախ ու սե րուն կը դնենք, ան -

խօս հաս տա տե լով որ հոս ե նք, որ միշտ հոս պի տի ըլ  լանք, պատ րաստ՝ բաժ -

նե լու իր ան չա փե լի ցա ւը եւ որ բնաւ չնշ մա րե ցինք իր պատ մու թե ան

ան հար թու թիւն նե րը։

Յե տոյ իմ կարգս է։ Նոր սի կա ռէթ մը կը վա ռեմ ու կը սկ սիմ ցած, գրե թէ

շշն ջե լով, ու եր բեմն չեմ գի տեր՝ սի կա ռէ թի՞ն, թէ՞ տա կա ւին մխա ցող սիր տիս

ԲԱԳԻՆ11



ԹԻՒ 1 2018

ծուխն է, որ մի ջո ցը կը լեց նէ։ Ու այդ ծու խին հետ ձայնս կը թռի հե ռո՜ւ-հե ռու,

դէ պի հոն, ա րե ւե լե ան կողմն աշ խար հի։ Ու 13 տա րե կան եմ, ու դպ րո ցէն

տուն կը դառ նամ, ան հոգ, զո ւարթ, ճիշդ այն պէս, ի նչ պէս ան հոգ ու զո ւարթ

կր նայ ըլ  լալ դպ րո ցէն տուն դար ձող 13-ա մե այ տղեկ մը։ Ու տուն պի տի չհաս -

նիմ. հս կայ սեւ օ թօ մը ճամ բաս պի տի կտ րէ ու կռ նա կէս ան նկատ մօ տե ցած

եր կու ան ծա նօթ ներ ձեռ քերս բռ նեն ու օ թոյին մէջ խո թե լով ա ռե ւան գեն։ Տա -

րօ րի նակ ո չինչ. պար զա պէս Պոլ սոյ ա ւա զա կա խում բե րէն է ՛ն զօ րա ւո րին գըլ -

խա ւոր ա ւա զա կը քոյ րի կիս սի րա հա րած է, ու քոյրս չի փո խա դար ձեր այդ

սի րոյն։ Ու շա բաթ մը ամ բողջ այն մութ նկու ղին մէջ, եւ ու տե լիք՝ չոր հաց մի -

այն։ Ու յու սա հա տե լով, քոյրս պի տի ո րո շէ ըն դու նիլ սրի կային պա հանջ նե րը։

Բայց Ա րե ւել քի մէջ ոչ մէկ բան այդ պէս դիւ րին կ’ըլ  լայ, քա նի միշտ հե րոս մը

կայ քա քին հա մը հա նե լու հա մար։ Ու սե րունդ ներ պի տի յի շեն զինք, այն ազ -

նիւ տղան, որ ամ բողջ կե ան քը սի րա հա րած էր քոյ րի կիս, ու իր քա նի մը ըն -

կեր նե րուն գլու խը ան ցած՝ յար ձա կե ցաւ ա ւա զա կա խում բին վրայ։ Ու

ա ւա զա կա խում բը կը նա հան ջէր ար դա րու թե ան մար տիկ նե րուն առ ջեւ։

Բայց Ա րե ւել քի մէջ հէփ փի-է նտ եր բեք չ’ըլ  լար, ու յար ձա կու մին ըն թաց քին ե ՛ւ

ա ւա զա կա պե տը, ե ՛ւ քաջ տղան պի տի զո հո ւին։ Ու ազ նիւ տղուն մա հո ւան

լու րը առ նե լով, քոյրս յան կարծ պի տի ան դրա դառ նայ որ ամ բողջ կե ան քը սի -

րած է զինք, ու տղուն յի շա տա կը յար գե լու հա մար այ լեւս եր բեք պի տի չա -

մուս նա նայ։

« Քոյրս տա կա ւին հա ւա տա րիմ է իր եր դու մին, բայց այդ ա ռե ւան գու մը եւ

չար չա րանք նե րը իմ կե անքս ալ գրե թէ կոր ծա նե ցին, քա նի ա ւա զակ նե րը կը

ստի պէ ին որ ա մէն օր քիչ մը քօ քային առ նեմ։ Ա նանկ թմ րա մոլ ե ղայ, եւ տա -

րի ներ ե տք մի այն կր ցայ լման բու ժո ւիլ այդ մո լու թիւ նէս։ Տա կա ւին շատ դըժ -

ւար է ին ծի հա մար յի շել այդ օ րե րը...». ձայնս կը խզո ւի, եւ Ա նտ րէ ին ու

Մա րի ին աջ ու ձախ ձեռ քե րը ձեռ քերս կը սեղ մեն ի րենց ա փե րուն մէջ, փաս -

տե լու հա մար որ հոս են, որ միշտ հոս պի տի ըլ  լան, որ կը հասկ նան ու կը

բաժ նեն ցաւս, բնաւ չյի շեց նե լով որ պատ մած պատ մու թե անս պէս բան մը

մէկ շա բաթ ա ռաջ հե ռա տե սի լէն հա ղոր դած է ին։

Քա նի որ Ա նտ րէ եր բեք չի կր նար տե սած ֆիլ մե րը եւ կամ կար դա ցած

գիր քե րը մտա պա հել, եւ թէ հա րուստ ե րե ւա կա յու թիւ նը եր բեք իր գլ խա ւոր

ար ժա նիք նե րէն չէ ե ղած, ստի պո ւած կ’ըլ  լայ նո ւազ խճո ղո ւած բա ներ պատ -

մե լու։ Ա նտ րէ ին պատ մու թիւն նե րը գրե թէ միշտ նոյնն են. աշ խար հին ա մենէն

ա նու շիկ աղ ջիկ նե րէն մէ կուն կը սի րա հա րի, խե լայեղ կիր քով լե ցո ւած յա րա -

բե րու թիւն ներ կը սկ սին, բայց օր մըն ալ պա տա հա բար կը հան դի պի աշ խար -

հին ա մե  նէն ա նու շիկ աղ ջիկ նե րէն ա մե  նէն ա նու շի կին եւ սր տի մեծ ցա ւով ու

կս կի ծով յան կարծ կ’անդ րա դառ նայ որ այ լեւս այդ աղ ջի կը կը սի րէ։ Ու ստի պ-

ւած կ’ըլ  լայ –շեշ տեմ՝ սր տի մեծ կս կի ծով- բաժ նո ւիլ ըն կե րու հի էն, յա նուն

իս կա կան ու ա մե նա զօր նոր սի րոյն։ 

ԲԱԳԻՆ 12



ԹԻՒ 1 2018

Յե տոյ ան դրա դառ նա լով որ իր պատ մու թիւ նը շատ զօ րա ւոր տպա ւո րու -

թիւն չի ձգեր վրա նիս, պի տի ա ւելց նէ թախ ծոտ նայո ւած քը հե ռու նե րը յա ռե լով.

«Ան կէ ի վեր ան չա փե լի տխ րու թիւն մը պա րու րած է ամ բողջ է ու թիւնս, եւ

չեմ կր նար բնաւ մոռ նալ ի ՛նչ ցաւ պատ ճա ռե ցի այդ ա ղջ կան…»։ 

Ա րե ւը շա տոնց ար դէն մայր մտած է, եւ տա նի քին կե ցած կը դի տենք պտը -

տող զոյ գե րը, գի նով ու սա նող նե րը, գոր ծէն ո ւշ վե րա դար ձող նե րը, զբօ սաշըր -

ջիկ նե րու ան վեր ջա նա լի խում բե րը, որ կը դառ նան ե լեկտ րա կան

լամ բար նե րու լոյ սե րով ո ղո ղո ւած փո ղոց նե րէն, յան կարծ կը հա տո ւին կէ տի

մը վրայ ու կը հե ռա նան, ա մէն մէ կը իր ծի րով։ 

Ա սի կա մեր լռու թե ան պահն է. փո ղո ցային բազ մա տարր աղ մու կի, օ թօ նե -

րու ազ դան շան նե րու, քա ֆէ-թէ ռաս նե րէն հաս նող ծի ծա ղի ձայ նե րու, խա -

նութ նե րէն տա րա ծո ւող ե րաժշ տու թե ան այս ժխո րի ետ նա խոր քին վրայ

ա մէն մէկս խո րա սու զո ւած ե նք մեր մտա ծում նե րուն մէջ։ 

Ու կար ծես միշտ հոն պի տի ըլ  լանք, այն տա նի քին վրայ, քա ղա քի ժխո րէն

վեր, քով քո վի։

Յե տոյ օ րո ւան վեր ջին սի կա ռէ թը կը վա ռենք:

«Մտ քերս կը ցա ւին», կ’ը սէ Մա րի։ 

Եւ շա տոնց այ լեւս չենք հարց ներ թէ մտ քե րը ի ՞նչ պէս կր նան ցա ւիլ։

Գի տենք. ա նանկ զգա ցում մըն է, կը մտա ծես ու մի այն ցաւ կը զգաս,

կար ծես ներ սէն կը մխաս, եւ աշ խար հը գլ խուդ հի մա կը փլ չի եւ ա մէն բան

ա նի մաստ է ։
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Ոչի՛նչ կայ պատմելիք։ 

Շեղ ու սեպ սարաւանդ մը բոյսերու, վայրի տունկերու, գաճաճ ծառերու,

որ հետզհետէ լեռը կը նուաճեն մինչեւ կատար եւ հեռակէտը առկայծ իմաս-

տին։ Մշուշի ծուէն՝ որ կը փայլատակէ անտես ճառագայթէ մը բռնկած. իսկ

ես կը գտնուիմ ստուերին մէջ, անոր տակ, փորուածքի մը փարած։ Կը փո-

րեմ հողը փոփոխուող արագութեամբ ամպերու։

Ուրցի արմատներ կարծես առկախ հողն ի վեր կամ վար որ ժամանակը

կը վերածեն մանուշակագոյն փշածաղիկի։

Յանկարծ դեղին, կարմիր, կապոյտ ու սեւ, նոյնիսկ ճերմակ ու կիսաթա-

փանց թիթեռնիկներ, թռչկոտող, ոստոստող. քուարձի, մեղեսիկի շատ բարակ

ու նրբին խաղացկուն խաւեր են լոյսին, հազիւ փայլ, կամ ակնախտիղ երե-

ւում։

Դանդաղ շունչ մը, այդ թեթեւ ու զով կանաչը, շուքը, կենսատոգոր վարշա-

մակը անափ լոյսին, որ կը թրթռայ, կը բաբախէ, կը հեւայ, թանձր, շօշափելի,

մառախուղի մը պէս ցրտին, որ մէկէն բոցավառ պարզուէր, լոյսը որ կը բա-

խի դէմքիս, կարծես դիմակազերծող յանկարծ։

Անունները կը նահանջեն որքան քայլերս բանան, պեղեն սարաւանդը, որ-

քան լանջը դառնայ թեք, ստէպ-ստէպ լերկ բնատեսք, գրեթէ անելանելի բար-

ձունք, կարմիր հողի փլուածք մը, կոկորդային, որուն քերթելով հարկ է

կառչիմ, եւ քարաժայռը կը ցցուի իբր պատռուածք մը լեզուին մէջ։

Ոչինչ կրնամ ըսել, մտմտալ անգամ այս սաստկօրէն մօտիկ բաներէն։

Քերթուածը ասոր անդրադարձ կարկտանն է։

Անունները՝ որպէսզի մոռնամ։

… Եւ դեռ առաւօտեան բոյրեր՝ որ լոյսը կը քայքայէ հետզհետէ, թեթեւ

մուշկի, վայրի դաղձի, խնկենիի, կտրուած ցօղի ու ցնցղուած կանաչի, թունդ՝
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յանկարծ փարատուող, կարծես արտաշնչող երանգներու նախագոյ ծիածան

մը պահուըտած հողին մէջ, աւելի խոր քան ցերեկը, քան ժամանակը, քան

ատաղձն ու մաղձը հողին, տեսակ մը անգիտակից թանձրութիւն, գոյացա-

կան տարածք յիշողութեան մէջ յամեցող, անհետ, խարխուլ, միշտ անտէր,

մնացորդ՝ այն կենսոլորտէն երբ աչքերը կը գտնէին իրենց դիմադարձ դիրքը

աշխարհին դէմ կամ երբ չէին իսկ գտներ եւ որ առասպելը կը յօրինէ, կը կազ-

մաւորէ։ Առաջին ներկայութիւնը։ Ո՛չ իսկ ներկայութիւնը։ Առասպելը անժա-

մանակը կը հիւսէ լերան, երկնքին, հովուն, առաջին ու վերջին ջուրերուն,

մարդու մը կապոյտ կամ սեւ որ կը չափէ արեւուն քայլերը քարերէն, ճառա-

գայթներուն նիզակները մինչեւ հեռուէն փախչող երէն կամ փետուրներու

տիեզերական սփռումը։

Բոյրերը կը վրիպին խօսքէն եւ կը տանին բոյսերու ներամփոփ էութեան,

խորքի մը՝ որ չեմ գիտեր ինչպէ՞ս կոչել. բո՞յն, կեդրոնավա՞յր թէ բուն։ Բոյրեր՝

որ նոր ու հին բառերը չեն կրնար ըսել առանց փոխաբերութեան, առանց

փոխանուանութեան, առանց լեզուի բոլոր միւս դարձուածքներուն, պատկե-

րին ու տեսողութեան, առանց ակնարկութեան, ամբողջ հռետոր զգացողու-

թիւն։ Բոյրերը՝ որպէսզի ըլ լամ հոս, անդրժելի աստեղութեան մը մէջ,

բանտարկուած՝ անբառի մը։

Իսկ բառերը՝ յիշելու համար իմ դրսութիւնս ինձմէ։

Թերեւս աթոմներ, աթոմային զուգորդումներ, կազային տիեզերական բա-

ղադրութիւններ, քիմիական միգամածներ, բայց եկող աւելի հեռուէն քան ժա-

մանակն ու երեւակայութիւնը, աւելի խորքէն քան էութիւնը, անկէ որ թող

կոչեմ այլուր, եւ յետոյ անմիջապէս հարկ է լռախօսեմ։

Երբ լեզուես՝ կը կորսնցնես։

Չեմ ելած լեռները խօսելու համար բառերուն հետ, հաւատալու, համեմա-

տելու, չափաբերելու արտ ու երկինք։ Բառերը ստկելու, ստուգելու, գիտնա-

լու համար են։ Կը քալեմ որպէսզի լքեմ չափակցութիւնը, լսեմ միայն լեռը,

անոր հանգիստը, այս ճոխ ու ծանրակշիռ դադարումը րոպէին մէջ, այդ փե-

ռեկտուածքը իր կտոր մը երկինքով ամպերուն միջեւ։ Այդ չլսուող, զանգուա-

ծեղ ու անլուր թոհուբոհը կոփուած։ Միշտ ժամանակաւորապէս խաղաղ,

բայց միշտ պատրաստ բխելու։

Լեռներ, լեռներ հայրենի, բայց ո՛չ, միայն կորստեան ու թերեւս միշտ նուա-

ճելի, մէջդ։
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Կածանը որ կը հետեւի լերան, ասոր ոլորապտոյտ պարին, թեքումներուն,

անկումներուն, ամբարձման, դրուագումներուն ժայռի ու ծառի, կը ստուե-

րագծէ մաքառումի, մարտի, ընկրկումի բազմադրուագ խաղածիր մը որ կ’ու-

զեմ լքել։ Խրամատի, աշտարակներու, վիհերու դիմաց բացուող

հարթակներու տեւական յառաջխաղացք մը ժամանակը փորող, ընդլայնող

զայն, սուզուող անոր մէջ իբրեւ իր լաբիւրնթոսին։ Անկոխ գետնին վրայ՝

փշոտ թուփեր կան, որոնց ճիւղերը կը պատռեն, կ’արիւնեն ձեռքերս։ Կը տա-

նին ո՛չ մէկ տեղ որ գիտցած ըլ լամ։ Կը բաւէ դուրս գալ ճամբէն, զարտուղիլ,

մխրճուելու համար յիշազրկումի մէջ։ Եթէ կարենաս ընել վերջին արարքը.

լքել դուն քեզ։

« Զի՞նչ խնդրես աստ զի ոչ գոյ։» 

Յայտնութիւնը միայն ինք, փայլակնային երեւումը սարաւանդի դարվե-

րին, լանջերն ի վեր, լերան յանկարծաբանական կանգնումը մէկէն, բացող

առաւօտ մը ուրիշ տարածքի մէջ։ Մանկութիւն մը՝ առանց ծագումի, առանց

յանգումի։ Ժայռափոր սեպագիր մը՝ թափանցուած լոյսէն։ 

Մենհիր, տոլմեն կարծես մենաւոր կամ խաչքար, ինչպէս այն որ տեսեր ես,

անոր դիմեր ես երկար ճանապարհորդութեամբ, Թեղենիս, կակաչի, սեւ մե-

կոնի սանձարձակ կանաչ սեպադիր արտն ի վեր, դարձած դէպի արեւմար,

արդէն կիսով հակած դէպի հողը, թիկնուքը տուած արեւելքին, խոնարհած,

տարօրէն խոհուն, կարծես գոց աչք՝ կիսաստուերին հետ խօսող,  պատրաստ՝

համբուրելու երկիրը, աւարտելու իր ժամանակը, սպասելով միշտ, կենսածա-

ռի կատարին երկրորդ յայտնութեան մը, յաւուր Գալստեանդ յիշեա՛ զՍիմէ-

ոնս, որդի Վարդանայ, որ աստ ննջէ, ընդ մօր իւրոյ… շնորհեա՛ թողութիւն

ծառայիս… ընկալ քաղցրութեամբ… փսփսուքը միայն հովուն մէջ, ականջիդ

ներքեւ, անկարելի, գրեթէ անստանձնելի, այդքան դժուար է ու տաժանելի

մտնել մտերիմին մէջ, յաղթութեան ու պարտութեան, առանց գրաւել ու տէ-

րը դառնալ ուզելու։ Ուրեմն գացեր, եկեր ես մինչեւ վայրը որ կոչեցիր Թեղե-

նիս որպէսզի մտերիմը դառնայ խուսափող, անսահմանօրէն խուսափումի

եղելութիւն։ 

Արահետը կայ քեզմէ առաջ, բոլոր հետքերը անանուն մարդուն որ յայտ-

նըւեր է հոս քեզմէ առաջ, քններ, պրպտեր, գծեր, կնքեր է ընթացք, յղացք եւ

այլընտրանք դէպի ձախ, դէպի աջ կամ անել։ Ուղենշաններ՝ վայրագն ու ա-

նոպան նուաճող կամ նուաճելու սահմանուած։ Քար մը դրեր քարի մը վրայ,

տաշեր, հիւսեր է պատ, լքեր է տուն ու անձաւ։ Գաղթեր է հոս ու հոն, ինչպէս

դուն հիմա ամեն քայլի կը մտնես քարաստան եւ այդ դարաստանէն կ’ելլես

դուրս, կը դիմես մինչեւ վարդագոյնը բոլոր ոստաններուն։ 
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Ոչինչ կայ  պատմելիք։ Ըսիր, Ի՞նչ կը սպասես։ 

Ամեն ինչ կու գայ խորտակումէ մը ետք, յետկորստեան կամ իբրեւ հետք

անհետացման, ինչպէս հնամաշ բառերը որոնք, որքան ալ նորոգես, կը շա-

րունակեն ապրիլ իրենց կեանքը, մէջդ, քեզմէ անկախ, քեզմով, կարծես մի-

այն քեզի համար, տրամադրուած քեզի ժամանակաւորապէս, զանցող քեզ,

քողարկող քեզմէ դէպքը որմէ ծնան. «ինչ որ կը յիշէ այն է որ կը մոռցնէ». եւ

այն ատեն միայն կորուստը կը գտնէ բառերու շարահիւսութեան մէջ սքողուն

պատումի յետին արմատը, որ հիմա ատենն է կոչես. կորո՛ւստ կորստեան։

Յայտնութիւնը պահն է անյեղլի, երկու կենսախայտ թեղիներու միջեւ տե-

ղափոխուող անցակէտ։ Փակագիծերու մէջ պահպանուած միջոց՝ որ ծաւա-

լուն ու կանաչ դաշտագետինի մը նման, բուրաւէտ կու գայ քեզ ողողել։ Կը

դառնաս, կը նայիս անգամ մը եւս խոնարհող քարին, անոր խորտուբորտ, ան-

տաշ թիկունքին, կքած, որ լոյսը փսփստուն՝ գորովագին կը շոյէ նախքան

խորտակուիլը, նախքան խորտակումը նորոգելը ամեն օր։ 

Մտմտացողը կը մտնէ խարխափելէն պատումին մէջ ինչպէս քնացողը ձըմ-

րան վերմակին ներքեւ եւ կը յառէ ներսէն աչքերը երազին, բաներու խորքին՝

տեսակ մը պատկեր ձգտող անդադար ձայնապատկերի մը լրումին։ Ի՞նչ հարկ

այլաբանելու երբ խոնարհող քարը կը բուրէ խաշխաշ ու քնախոտ եւ կ’անըր-

ջէ իր կարգին յարութիւն ու վերապրում։ Սիմէո՛ն, Սիմէո՛ն, որդի՛ Վարդանայ…

բարեխօսեա՛ ինծի համար, զի փրկեցայց ի փորձութենէ երկրի ու երկնքի… 

Շունչ մը՝ որ կը թուէ, կը համարակալէ, կը վերակազմէ ամբողջ Ուրար-

տուն մշտապէս, ամեն անգամուն տարբեր խաղածիրով ընթացող արտոյտ-

ներու երամ, կարծես արդէն ակամայ սկսեր է վիպասանութիւնը Ռուսայի,

Տրդատայ ընդ հոգւոյն սրբոյ, ընդ Հռիփսիմէի։ Տեղերը՝ առանց քու յիշողու-

թեանդ ի՜նչ ամայութիւն, եւ կայքերը պատկերներով ողողուն՝ ի՜նչ հեղձուցիչ

օթեւան։ 

… Բայց ահա Թեղենիսն է նորէն բացայայտ, բլուրի սեպ բարձունքը նոյն

ուր վիպասանին հետ գացեր ես, ընկերակցեր է ան, որ համեմատես մեկոնը

երկնքին, տապալած, կոխոտուած շիրիմները փշաթելով սեփականացուած

կալուածին, ուր վաղը, այսօր արդէն պալատ է կառուցւում, հանգստարան

կամ մաքսաւորի հեշտանոց, եւ վիպասանը ձեռքն է դրեր կոփուած քարին,

կարծես խուլ զայրոյթով ուզէր զայն խրել, պահել, ընել զայն հողամոյն, քան-

զի աւելի լաւ պիտի ըլլար թաղուէր այս զանգուածեղ հաւատքն ու աստուած-

գիտութիւնը թեղուտ վերջալոյսի մը մէջ բոցավառող քան թէ տարուէր
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թանգարան, ցուցանուէր, սփռուէր ընդ աստեղօք, վայրը վերածելով անսահ-

ման յիշազրկումի խոպան գետին։ Աւերակներուն ռոմանթիկ գեղեցկութիւն։

Երկրին ամայացումը, Սիմէոն, որդի Վարդանայ, ինչպէ՞ս ըմբռնել, առանց ող-

բի, առանց մախանքի, առանց հողի պաշտամունքին։ 

Դուն՝ որ ահա սկսար պատմել պատմութիւն ժամանակակից, օհ ակամայ,

անմիջապէս որ եղար դուն, զրոյցով որ որքան մտածէ այնքան կու գայ լեզ-

ւին, իբր թէ այս անջրպետը մեր միջեւ ո՛չ այնքան պայմանը որքան հասարա-

կամիջոցն ըլ լար, ուր մտածումը կը պատմէ ինքզինք որպէս ժամանակակից

պատմութիւն Հայոց մեծաց։ 

Որքան ալ ջանաս խցկել սկիզբը եւ կրկնես դուն քեզի որ չեմ եկած պատ-

մելու համար, արահետը դէպի բարձունք կամ շրջադարձ դէպի վիհ կամ վե-

րադարձ՝ կը խօսի ժեստերէ, խօսքերէ, ձայնռտուքէ, միակ ու բազմաթիւ

դէմքերէ՝ Դրաստամատ, Հայր Մարդպետ, Եպիփան, Ձկնիկ իշխանուհի կամ

Բամբիշ, որոնք գուցէ յայտնուին բունի մը ետի կարծես աճած ըլ լան արմա-

տէն, թեղուտէն, պարզապէս բառերէն, բոլոր անոնցմէ որ կը տանիս հետդ,

գրեթէ կը կրկնագրես երբ կը սեւեռես առաւօտեան շաղի կաթիլը ինչպէս վեր-

ջին կաթիլը մորթուած խոյին խոնարհող քարին վրայ։ Կը դնես ճակտիդ ան-

հեթեթ զենումին այդ կարմիր հետքը, կը կրկնես, պարզապէս կ’երկրորդես

արարքը նախքան քարին տապալումը տեսողութենէ, խօսքէ դուրս։ Կարծես

վերջին այցելուն ես նախքան խաւարին փլուզումը լեռն ի վար։ 

Թերեւս նաեւ առասպելաբանես բնակութենէն, բնիկէն, ընդոծին Ծովասա-

րէն կամ Իգաձորէն, բոլոր մայրենի ու հայրենի վայրերէն (կարծես միշտ ըլ -

լաս արենակցական ջուրերու մայրածոցին մէջ, ծծես ու հեշտանաս այդ

փլասենթայի մածուցիկով), մինչեւ այս անդրջրհեղեղեան լեռնակոյտը նախա-

ւոր, այդքան հնաւանդ որ եկուորն իսկ դարձեր է հայկաբանութիւն։ Իսկ ա-

ռասպելը վիպասանութիւնն է որ կ’երգէին ու կը կայթէին երբ բնաւոր լեռ ու

դաշտ, շէն ու ոստան դարձեր էին վայր անապաստանումի։ Բայց գիտէի՞ր, Սի-

մէոն, որդի Վարդանայ, որդի Զարեհի, որդի Թորգոմայ, որդի Յափեթի, լոյսի,

ջուրի եւ քայքայուած տապանի։ 

Փուշերու ետին պահուըտած մեկոնին պէս՝ պատումը սակայն դեռ աւելի

դարձդարձիկ, խճճուած ու ներքին բարդ մըն է գիտակցութեան մէջ, անոր

գուցէ ընթածիրը։ Միտքը ինք արդեօք պատում մը չէ՞, այն որ կը սկսի, երբ

ականջս կը դնեմ լեզուին, պատումի կտոր մը, որուն բոլոր մասերը չունիմ

անշուշտ, քանի որ անիկա սաւառնաթեւ թեղիի մը պէս իր արմատները կը

նետէ մինչեւ հեռաւոր հողի մը արգանդը, այն որ երբեք չեմ կրնար յիշել, չեմ
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կրնար մեծ ճիգով իսկ մտաբերել։ Անոր կը միտի միտքը, անոր պայծառակեր-

պումէն մինչեւ խաւարումին։ 

Կածանը հոս-հոն կը դառնայ երկբաժան, դէպի բարձունք կամ դէպի քե-

րականութիւն։ 

Ինչպէ՞ս կոչել այն որ կը քակէ, կը քայքայէ առասպելը, կը զերծէ աստ-

ւածները մեր տողերէն կամ կը հաստատէ տողերը անոնց ապայժմէ կամ

նըւաղկոտ նայուածքին դէմ։ Տիր, Գիսանէ, Արամազդ եւ ամբողջ պանթէոնը

հիմա փռուած գետին, պայթած զուարթնոց, կարծես սպասող որ Վահագն

ծնի վերստին հողէն, ջուրէն, մանաւանդ թեղուտի շօշափներէն, սօսանուի-

րումի մը համար երկրորդ։ Աստուածները պիտի լսէին մեզ ու դադրէին հասկ-

նալէ։ Դադարը իրենց անկումն է փոխաբերութեան մը կարգին։ 

Թէ ինչպէս Մելիք կը գտնուի պատի ետին, խցուած, խցկուած, բանտար-

կըւած, կարծես թէ դուն ունիս զայն պատմելի, կամ վիպերգը կայ շատ մօտ,

կը մերձենայ, կը դառնայ գրեթէ լսելի եւ դուն պիտի՝ խելօք Դաւիթ՝ ականջդ

դնես այդ կոչին, իբր թէ պատումը ունկնդրութիւնն ըլ լար առաջին վիպաս-

քին, ինչպէս քերթուածը առաջին ծագումնային լեզուին, որուն պաշտօնն է

զայն հիմնովին անտեսել։ 

Եւ դուն հիմա կռթնած Կոտայքի քարին՝ կ’երազես երկրորդ սկիզբ մը որ

ծագումը ծփացնէր վերստին եւ հրաժարէր նաեւ անկէ նոյնյետայն։ Կրնաս

միշտ երազել եւ վկայել գոնէ անկարելի պատկերէն։ 

Ամեն վէպի, վիպասանութենէ, կեղծիքէ, կեղանկարէ, վիպասքէ առաջ՝

յայտնութեան վէրքը։ Պատումը՝ թերեւս անոր արատն է կամ սպին։ Անոր

սկզբնական մոռացումը։ Ո՛չ տուեալ, ոչ ալ միջարկելի, այլ յայտնակերպում

սպիտակութեան։ 

Յայտնութեան մը է՛րքը։

Որքան մօտենաս պայծառայայտնութեան այնքան պատումը կը վերլուծէ

զայն, կը պահպանէ կարօտով վերակերպումին մէջ ինչ որ լուծեց, հետամուտ՝

միշտ փեռեկտելու, գզգզելու ծագումին արեւային ոստայնը։ 

Կռթներ ես քարին ու պատկերիդ ստուգութեան։ Բայց այնքան ատեն որ

կը մնաս կառչած անոր, այս գրեթէ անշրջագիծ պատկերին, որ իր իսկ հեր-

քումը պիտի ըլ լար եթէ տեղ մը, լեռներուն վերեւ չըլ լար երկնքին անսահման
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սահմանը, պատումը կը մնայ թէական, չես մտածեր անոր մասին, կ’ընթա-

նաս բուսեղէն, մտային լաբիւրինթոսի մը մէջէն (քերթուածին երթը) որուն յա-

րանորոգ պատերը երբեք չեն հատուիր դրուագէ մը։ 

Գետինը քայլի մը հետքը, թուղթի կտոր մը,  ծխախոտի կոթեր, պահածոյի

տուփ մը, փլասթիքէ պարապ շիշ մը Ջերմուկի, դպրոցականի պատռած պա-

յուսակ մը, տրեխներ, եւ դեռ բաներ որ հովը կրնայ բերած ըլ լալ կամ անցոր-

դը ինձմէ առաջ, եւ ինչո՞ւ չմտածել որ անցորդ մը կայ միշտ ինձմէ առաջ,

Փաւստոսէն, Արգիշտիէն առաջ, որ այս տեղերը բնակուած էին աստուածնե-

րէն, համբարուներէն, քարի, պրոնզի, մոլիպտենի, մետաքսի մարդոցմէ, այ-

սինքն՝ նախահօրմէդ, ինձմէ ու քեզմէ։ Եւ պատումը կը յառնէ, գետնէն իսկ,

առաջին իսկ աւերակէն կամ փշրանքէն, կը բաւէ որ անուն տաս ենթակային

ու բայերը ել լեն իրենց բայոցէն։ Երբ կը քալես, կը մագլցիս, կը կոխկռտես

կամ կը ծալես խոտ ու թուփ, երբ ոտքդ կը բախի անտեսանելի քարի մը՝ ան-

ժամանակը կը փսփսայ ականջիդ. Սիմէո՛ն, որդի Վարդանայ, արի՛, ե՛կ զկնի

իմ…։ 

(Չես գիտեր ինչո՛ւ հին լեզուն կը բարբառի անմիջապէս երբ ձայնդ հողը

հեգէ, կարծես նոյնքան հնաւանդ ըլլար որքան կաւն ու հրաբխաքարը։) 

Եւ թերեւս կարելի է այս բոլորը ամփոփել պատկերի մը մէջ, ոչ թէ անպայ-

ման մէկ. նոյնիսկ քանի մը պատկերներու, անոնց միջեւ ձգելով գետնի փո-

շին, լռութիւնը, մանաւանդ խլացուցիչ լռութիւնը լեռներուն, որուն ո՛չ մէկ

մաքսաւոր միտք պիտի անդրադառնայ։ Որպէսզի ել լես պատկերէն դուրս՝

թերեւս հարկ է վճարես ատոր գինը, դառնաս նայիս քեզի հետեւող արջին։ 

Չեմ եկեր հոս, կը կրկնես դուն քեզի, ըսելու համար հայրենին։ Այլ միայն

ինչ որ մնացեր է անկէ, հետքեր, թերեւս նշաններ որ բեւեռագրեր են աղէտ

ու հրաշք։ 

Արահետը, որուն վրայով կը գաղթես եւ չես ձգտիր վերադառնալ մեկնա-

կէտիդ. պատումը երթն է եւ շրջադարձը իր պարուրագնաց կամ ստուերային

ցանցով զիս պատող, զիս պատանքող նաեւ։ Վերադարձողը կորսնցուց էու-

թեան կորուստը։ Չես ժամաներ որ մեկնիս, չեմ մեկնիր որ վերադառնայիր։ 

Սակայն առասպել չէ ինչ որ կը կոխոտես, կը շօշափես, ո՛չ իմս, ո՛չ քուկդ,

ո՛չ կտակ, ո՛չ հրիտակ, այլ մշտապէս հերկելի, յաճախ հոլովուող, թալանուող,

անդադար քանդուող, կազմուող, ոչնչակալուածը լքուած հովու ասպատա-

կութեան, աղէտներու պատմութիւնդ դարձած կենսաձեւ։ 

Չեմ եկեր հոս, կը կրկնես… վկայելու համար։ 

Գիտնալը պատմել չէ, բայց արդէն տեղափոխուիլ է ուրիշի մը հետ, ուրիշի

մը՝ որ ես եմ, ուրիշի մը որ ուրիշն է ինձմով, ուրիշ մը որ ժամանակն է երկու-
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քիս միջեւ, փոշին, հովուն համբոյրը, լոյսի փայլատակումները խիճերու կըտ-

րատ մակերեսներուն, գետնի քարքարուտը, տապալած խաչքարը, որուն

վրայ սեղան են բացեր, բաժակները կը պարզեն օդին ու արեւուն, օղի կը կոն-

ծեն մեռնողի հոգուն, մինչ երեխան կը հակի ծաղկաւոր քարին, կը ջանայ

տառ ու կապ գտնել, կը հեգէ, կը կարդայ, կը կոչէ քեզ, Սիմէոն Կեֆաս, որդի

Վարդանայ… մարտ, յաղթութիւն ու պարտութիւն դաշտին վրայ Շաւարշա-

նայ, որուն վրան ամպերը կը տպեն իրենց խուսափուկ արձակը, մե՛րթ ամպ-

րոպային, մե՛րթ տարասփիւռ։   

Մարգագետինը՝ անպատում հող։ Ո՛չ բերրի, ո՛չ ամուլ։ Ո՛չ ճշմարիտ, ո՛չ

սուտ։ Անդէպ, առանց վիճակի։ Ո՛չ իսկ նախապէս տեսուած դրախտավայր։

Անդորր։ Զուտ երեւոյթ։ Հոն։ Բացարձակ հոնութիւն (եթէ արտօնուած է այս-

պէս նորաբանել եւ լեզուն մտցնել անգամ մը եւս տագնապի մը բովին)։ Բայց

ի՜նչ ծածկագետին, կամ ի՜նչ կերպարանակեղութիւն։ Հետքեր, միայն հետքեր։

Եթէ լքես Թեղինիսը՝ կը հակի, կը խոնարհի վրադ Սիմէոնի խաչքարը, ժայռի

մը պէս մէկէն գոցուող վրադ, ընդմիշտ։ 

Թերեւս նաեւ նոյն ատեն, աւանդ մը, ինչպէս բառը կ’ըսէ, զիս մխրճելով

նորէն ու կրկին անգամ առեղծուածին մէջ, որ կը պատգամէ հնաւանդ ճշմար-

տութիւն մը. ընծայ, հատուցում, փոխատւութիւն, պատիժ։ Կարծես վերատե-

սուչ մաքսաւորն ըլ լաս, հող ու ոսկի վերածող հնչուն բառի։ 

Աւանդ՝ ինչպէս բառը ինքնին, ինչպէս ճչացող երեխան մօր արգանդէն

ելած պահուն, ինչպէս հոգին, երկնած ու փորած պատկերս որ կը քայքայուի,

կը սփռուի, կը լեցուի պատմութեամբ։ Կիկլոպեան կիսակոփ պատ Ագամեմ-

նոնի կամ տիտանեան Հայկի, որ անյայտ ձեռքեր լքեր են հոն. անբնակելի։

Աւանդ՝ որ ժառանգես լքած պահուդ իսկ։ 

Վերադարձնել աշխարհին իր պարապը անպատում եւ մտերմութեան՝ իր

տարակայ օտարութիւնը։ 

Պատուհանէն. սարաւանդը՝ երկու բառի միջեւ, տեսակ մը երկար, ճառա-

գայթող պարոյկ, որուն վրայ թիթեռնիկները թռվռացին եւ որ արեւը, հիմա

դէմէն, կը փորէ, կարծես այլուրի պատմուածք մը առաջարկէր։ 

Անուններ, ստուերներ, կերպարանքներ ու կայքեր կերպերն են կշռոյթի մը

որ կը բանի, կը շրջուի, կը շուրջպարէ, եւ կը մնայ միշտ անկայելի։ Մակերես-

ները կը թրթռան ռիթմով, ինչպէս կատարները կը շարունակեն հողին ընթաց-

քը դէպի վեր, հորիզոնական, ուղղահայեաց, դէպի վար։ Ամբողջը վրիպող՝

ամեն մերձեցումէ։ 
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Այս բնատեսքը հոն, միադրուագ, աժդահակային լերան՝ որուն առջեւ,

շուրջ ու ներքեւ նայուածքը յօրիներ է առասպել մը ամպրոպի, ջրհեղեղի, լու-

սացնցուող աստուածներու եւ դուն հիմա կը քրքրես, անկարող անջատելու

խօսքը տեսքէն, անկարող՝ անջատուելու լեզուէն որ ակամայ մէջդ կը զլա-

նայ քեզի իր ճշմարտութիւնը, քանզի մէջդ զրուցող լեզուն, չես համարձակիր,

առասպելազերծել, հիմա, չես կարող ատոր, առասպելաստեղծ գետինն է

որուն վրայ կը կանգնիս, կը կարծես մինակդ, ձեռքերդ՝ օդին, արդէն մասամբ

կքած, խոնարհած, լքած ամեն պաշտում ու պաշտամունք, սպասելով որ

ամենէն անանունն ու ամենէն մօտիկը սլաքէ իր դէպքը սրտիդ դէմ։ 

Ցած, շատ ցածէն, հողի ընդերքներուն, թեթեւ, բայց անյեղլի խորտակում

մը բնիկ մութի, դղրդումի ձայներ, արտաւազդային արտաբերում կամ պա-

տառոտումը վարշամակին։ Ամենէն մօտիկը ամենէն սարսափազդուն է ընդ-

միշտ։ Ոչի՛նչ պատմելիք, ըսի, Սիմ, Սիմովն, Սիմէո՛ն, Սիմէոն Կեֆաս, բայց ո՛չ

մէկ աշխարհասփիւռ աւետիս երկրորդ ծննդեան քան ընդառաջումը Թեղե-

նիսի վայրաբեկ քերթուածին՝ տարագրութենէ ի տարագրութիւն։ 

Ոչինչ կար…։ 

(Երբ կը սկսիս այսպէս, արդէն վիպումի երկրին անվրիպելի այրին մէջ չե՞ս

կամ յոռի շրջանակին. պատմելիքը ոչինչն է ինքն իր վրայ դարձող ջահր ու

պտտահողմ, գլխիվայր շրջուող ինչպէս Սիմոն Պետրոսի խաչափայտը,  սա-

կայն երկինքը հողն է, ծանուցող ոչինչ, ո՛չ արքայութիւն, ո՛չ ներում, ո՛չ հա-

տուցում, եւ ոչինչը՝ սկիզբը, իսկ սկիզբը որուն վրայ կը դիմեմ՝ կը մնայ միայն

քեզմէ արարելի երկրորդ անգամ)։ 

2000, 2006
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Քանի շէնշող վարպետորդի սիրոյ համբոյրը կեղծեց

բեմին վրայ այս 

վարձու

որպէսզի մենք

ահա այսպէս

երազենք

եւ որպէսզի քաղցրութիւնն այս

իր շոգիով խաբուսիկ

մեր մարմինները լուայ ու պարուրէ մեր լեզուն

եւ մեր վանկերը կարկամ հալին այսպէս մէկզմէկու

արեան մէջ

քանի քանի խաղարկու եկաւ անցաւ այս բեմէն

որպէսզի քեզ իր իսկութեամբ համոզէ

քանի քանի խնկարկու կ՚ակնկալէ քեզ հեռուէն

քանի հտպիտ կը խծբծէ կը ծաղրէ

մինչեւ որ դուն             

այս ուշ ժամուն

գաս խելքի  

քանի յոյզեր արթնցան այս արեւին շողերէն

եւ մնացին ապարդիւն

քանի լոյսեր վառեցինք խաւարին մէջ այս անյոյս

որպէսզի դուն

Բանաստեղծութիւններ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ 

ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ

Ծնած է 1936-ին,
Սուրիոյ
մայրաքաղաք
Դամասկոսի մէջ։
Կրթութիւնը
ստացած է
Պէյրութի
Համազգայինի
Նշան Փալանճեան
Ճեմարանի յարկին
տակ՝ աւարտելով
1954-ին։
Մասնագիտութեամբ
տնտեսագէտ՝
Պոսթընի
համալսարանէն եւ
ֆինանսագէտ՝
Փենսիլվանիոյ
համալսարանի
Ուորթընի անուան
Ֆինանսագիտու-
թեան հիմնարկէն՝
միջազգային
ֆինանսներու գծով
(ԱՄՆ)։ Վարած է
շարք մը
պատասխանատու
պաշտօններ
«Ուէսթինկհաուզ»
եւ «Սիմընս»
ընկերութիւններու
համաշխարհային
ֆինանսական
կառոյցներուն մէջ։ 
Եղած է նախագահ
Ամերիկայի Հայ
դատի
յանձնախումբին,
անդամ է Հայ
յեղափոխական
դաշնակցութեան։ 



շունչդ բռնած

քայլ նետես

քանի խարոյկ           

որպէսզի դուն որպէս մարդ

ջրհեղեղէն մազապուրծ

սարսռահար 

գոյութիւնդ

ահա այսպէս

տաքցընես

քանի կուրծքեր գորովանքով փարեցան սրունքներուդ կողերուդ

քանի շրթներ աւշաբոյր բռնկեցան կարօտէն

քանի անգամ խմեցիր անէութեան ակունքէն

քանի երգեր քամեցիր ծիածանին տեսիլքէն

քանի քանի անգամներ բացէ ի բաց խաբեցիր

այս անշնորհք առօրեան

բացէ ի բաց կոխեցիր

պարապին մէջ գիշերուան

թաւալեցար գահավէժ

մերկ անտեղի անկռուան

քանի անգամ ահուդողով արթնցար եւ փառք տուիր

որ ողջ առողջ

հոս ես դեռ

քանի գառներ անգիտակ սպանդանոց տարուեցան

քանի բուներ տապալեցան դիտապաստ

եւ ընձիւղներ անհամար վրայ տուին կեանքերնին

քանի հունտեր փոշիացան անաղմուկ

որպէսզի դուն ագահութեամբ եւ անկուշտ

քու այս մարմինդ սնես
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Մաս կազմած է
կուսակցութեան
շարք մը
մարմիններուն,
մասնագիտական
խորհուրդներուն և
ՀՅԴ Բիւրոյին։ Գրել
սկսած է
ճեմարանական
տարիներուն։1970-
ին եւ 1977-ին լոյս
տեսած են Արիւն
եւ մարմին
խորագիրը կրող
բանաստեղծութեան
երկու գիրքերը։
Արձակ և չափածոյ
էջերով
աշխատակցած է
Պէյրութի
«Ահեկան»,
«Սփիւռք»,
«Բագին», «Ազդակ-
գրական» եւ
«Հորիզոն-
գրական» պարբե-
րականներուն,
ինչպէս նաեւ Նիւ
Եորքի «Մենք»ին,
Փարիզի
«Յառաջ»ին,
Երեւանի «Նորք»ին
և «Գրական
Թերթ»ին։
Քաղաքական և
հասարակական
վերլուծումներով
յօդուածներ
ստորագրած է ՀՅԴ
պաշտօնաթերթ
«Դրօշակ»ին եւ
ՀՅԴ շրջանային
օրգաններուն եւ այլ
թերթերու մէջ
(«Հայրենիք»,
«Ասպարէզ»,
«Հորիզոն»,
«Ազդակ», «Ազատ
Օր», «Ալիք»,
«Յուսաբեր»,
«Արմենիա»,
«Ապառաժ»,
«Գանձասար»)։ 
Կը շարունակէ
աշխատակցիլ։
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քանի կեանքեր հրեցիր դուրս այս կեանքէն

որպէսզի դուն

քու յետոյքիդ շինես տեղ

Մի երկնչիր տեսիլքէն

երբ ժամդ գայ վերջապէս

պարտատէրերդ շարուին

եւ մարմինն այս դաւադիր

ալ չկրնաս կաշառել

երբ շղթան այս կաշկանդման

յանուն սիրոյ կարօտի

քեզ ամէն օր կապկպէ

եւ չազատուիս ինքզինքէդ

գիտեմ ես ցեղ մը լկտի

որ գին դրած կը սպասէ

քու գլուխիդ աճուրդին

որ խոհերուդ խմորէն

կը յերիւրէ թթխմոր

թթխմորէն ապասեր

կը թխէ հաց մեղաւոր

ցեղ մը գիտեմ ես ծծկեր

դիակապուտ 

ու վայրի

որ մեռելներ կ՚աւարէ

իր կուռքերուն որպէս կեր

որ կը հիւսէ նրբօրէն

հազար թերի առասպել

բջիջներէդ անարի

ու խոհերէդ անընտել



քեզ կը լուայ մեղքերէդ

կը զմըռսէ անօգուտ

քեզ կը մեկնէ որպէս վէպ

արիւնաւանդ եւ անգութ

կը սիրէ քեզ մոլեգին

կը հրէ քեզ դռնէ դուռ

կը գգուէ քեզ կաթոգին

կը խմէ քեզ ցմրուր

քեզ կը կրէ իր ուսին

կը հաւաստէ ամենուր

որպէս որդի ամուսին

որպէս ուստր

որպէս թոռ

կ՚աւետէ քեզ որպէս Տէր

կ՚անիծէ քեզ որպէս ծուռ

կը հռչակէ անվաւեր

քեզմով կ՚երդնու Աստծու օր

երբ ժամդ գայ վերջապէս

եւ պատարագն այս յանգի

իր խօլական աւարտին

երբ երթեւեկն այս անմիտ

անշարժ կենայ հրաշքով

եւ չլսուի ոչ մէկ ձայն

փողոցներէն այս յոգնած

եւ երկինքէն այս թափուր
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ոչ մէկ աղու հանգրուան

չգրաւէ քեզ ներսէդ

ոչ մէկ արցունք խափանէ

տեսողութիւնդ անծիր

պիտի մէկէն համբառնաս

դէպի երկինքն այդ մաքուր

պիտի ընդոստ ծաւալիս

դէպի եզերքն այդ աղուոր

պիտի մէկէն քաղցրանայ

դառնապատիր առօրեան

պիտի հասնիս պարզութեան

պիտի լռես յաւիտեան

պիտի չքուի մարմինէդ

յետին սպին տենչանքի

յետին վհուկն անհետի

յիշողութեանդ բանտէն

երբ ժամդ գայ վերջապէս

պիտի մատչիս հայրութեան

պիտի ըլ լաս աներկիւղ

իրաւատէր գոյութեան

երբ ժամդ գայ վերջապէս

պիտի իջնես գերեզման

ամուր սեղմած ափիդ մէջ

կալուածագիրը կեանքին



ԹԻՒ 1 2018

ԲԱԳԻՆ 28

* * *

կոպերուդ տակ տխրութիւնն է

չկրկնուող անուրջներուն

շշունչն անոր, որ կը յառնէ

մահաքունէդ քու հնօրեայ

որ կը հպի ու նոյնհետայն

կը չքանայ ու կ՚անհետի

թողլով ետին համն այս աղու

մարմինէդ ներս այս անըզգայ

լերան ետին երկինք մը կայ

գետէն անդին երկիր մը նոր

կարօտի թեւն այս կ՚երկարի

դէպի ոստանն իր նախահօր

նախահայրերդ անհետացան

մոռցնելով յետին սպին

եկան մարդեր հիմ փորեցին

քու հողերուդ պորտին վրայ

քու ջուրերդ փոխեցին հուն

ու լեցուցին ձորերդ ամէն

վերջին մատուռն ընկղմեցաւ

որպէս անյոյզ անյայտ եղեռն

քու մարմինդ հիմա կ՚ապրի

իր դժնդակ ու նոր կեանքով

կ՚ապրի առանց նախազգալու

առանց վճիտ գիտակցութեան

անարգաւանդ ապրումն ես դուն

քու բնոյթէդ ընդմիշտ խլուած

քու խորհուրդէդ լքուած ընդմիշտ

քու էութեամբ անընտանի

ափերուդ մէջ գիծեր կան դեռ

հետքեր կեանքի խորհրդաւոր

քեզ կը կանչեն ձայներ մեծղի

քեզ կը տանջեն վէրքեր բոսոր
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եւ դուն կ՚ապրիս դուն միշտ կ՚ապրիս

առանց երբեք ընկրկելու

առանց երբեք յագենալու

առանց երբեք կամենալու

կ՚ապրիս գողուն ու զոյգ կեանքով

պարտաւորուած ամէն մէկուն

ու Պետրոսէն գողցած լումադ

վճար տալով քու Պօղոսիդ

յետոյ նորէն փոխ առնելով

տասնապատիկ հատուցելով

կ՚ապրիս յաւերժ անարգ կեանքով

գրաւ դրած քու ցնցոտիդ

կոպերուդ տակ յոգնութիւնն է

քու աներազ գոյակարգիդ

քու յուշերուդ ամուլ շղթան

քու յոյսերուդ մութ փակուղին

հեռուներէն կ’անցնի ճամբան

մեծահանդէս գինարբուքին

լսողութիւնն այս խժալուր

քեզ կը ձգէ ամէն անգամ

կը հաւատաս արշալոյսին

կը կախարդէ քեզ լուսընկան

յետոյ նորէն կը կծկուիս

կը յանձնուիս մահաքունիդ
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աւելի լոյս

լոյս անխնայ

թող բոցկլտայ յետ միջօրէն

ականջ տուէք իր լուռ խանդին

թող մարմինն իր հրավառի

պարպէ կայծերն իր անօթէն

ծեր երեխան խօսի կրկին

կրակ ջամբէ իր խաւարէն

հրաբխի թող կուրծքերէն

խռովակոծ վերջին հիւլէն

դուն կ՚աղերսես ելքն անհնար

տիեզերքի խորթ ակօսէն

կ՚ուզես խլել յարդն ապիկար

հրդեհի տալ դաշտն այս մթար

հարթել ճամբադ հին քաոսէն

կոտորելով չափերն օտար

հանել ոտքի ազատորդին

ու սահմաններն այրել իսպառ

դուն կը տենչաս անցնիլ անդին

որմէ անդին չկայ եզերք

գտնել մէկ նոր ուրախութիւն

գոյութեան մէջ այս տանջահար

այս մերկ ու հում ու անկերպար

իրողութիւնն ընել սկիզբ

յետոյ կանգնիլ ու միս-մինակ

ճակատ պարզել քու ոսոխիդ

դուն կը կռուիս կեանքիդ համար

դուն կը մերժես տեղահանուիլ

դուն կը կերտես քաղաք մը նոր

հողին վրայ այս կամակոր

խաղատախտակն այս քստմնի
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դուն շուռ կու տաս ամէն գիշեր

գրոհ կու տաս ամէն առտու

չարքերուն դէմ այս զեղծարար

աւելի լոյս

լոյս անուղղայ

յստականայ յետ միջօրէն

խաբէութիւնն այս փարատի

ապրինք անկուշտ առանց սուտի

ու շրթներով փարինք կեանքին

գրկենք խանդով մատաղատին

որ դուրս կու գայ քու արգանդէդ

արիւնլուայ ամէն անգամ

աւելի լոյս

ու դաժան լոյս

ու աններող ու խածան լոյս

թող խանձուի յետ միջօրէն

կրակ թափի իր երկնքէն

աստեղութիւնն ըլ լայ դժոխք

բայց մաքրուի վերջին հիւլէն
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վերընկղմիլ խորքը տողին

քանդել պատերն այս ճենճոտ

շողեր բերել բիրտ ամպրոպէն

կիզել կողերն արիւնոտ

ինչպէ՞ս կրնայ ծնիլ խոհեր

կաւն այս յոռի անըզգամ

ո՞ր շրթներով մաքրամաքուր

մատչի խոհիդ սրբութեան

մկաններդ տեղի կու տան

ամէն աւուր ամէն ժամ

իսկ երգերդ աղիտաւոր

կը խմորուին եփ կու գան

կը լեռնանայ քու ներսերէդ

կռուի ծարաւն ամեհի

կ՚ապրիս խղճով կիսավայրի

շփոթին մէջ առտուան
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Ծանօթ ընտանիք մըն ենք։ Ընտանիք ըսելով մեծ մայրս նկատի ունիմ ու

համեստ անձս։ Երկուքով կը բնակինք գլխաւոր պողոտայէն խիտ պուրակով

մը բաժնուած եւ հողին ամրօրէն խրուած հաստորմ տունին մէջ։

Մեծ մայրս բարձրահասակ ոսկրուտ կին մըն է՝ լաչակին տակէն ճակտին

վրայ գահավիժող հինայուած առատ մազերով։ Իր ձայնն իշխող է ու երբեմն

չոր, սակայն շատ անգամ փաղաքուշ ու մեղմ։

Մեր ընտանիքին մէջ դրամ վաստկողը ինքն է։ Ինքնաշարժի աթոռներու

համար կերպասէ ծածկոյթ կը կարէ։ Քաղաքնուս մէջ անծածկոյթ նստարա-

նով կառք չկայ. անվայել բան մըն է նստարանը եղածին պէս ձգելը։

Ես ալ ճանչցուած եմ, եւ ոչ միայն քաղաքին մէջ, այլեւ նահանգէն իսկ

դուրս։ Օճառի պղպջակ կը թռցնեմ վարպետութեամբ եւ յարգի մրցանակներ

շահած եմ։ Անցեալ տարի յաջողեցայ ուռեցնել խոշոր ձմերուկի մը չափ պղպը-

ջակ մը, որուն նկարը տեղական լրագիրները հրապարակեցին, ու

քաղաքապետը զիս անձամբ շնորհաւորած է։

Մեծ մայրս թէեւ հպարտ ինձմով՝ մտահոգ ալ է։ Իրիկուան թէյէն ետք կը

սկսի յաճախ իր երեմիականը.

- Արուեստագէտ ես՝ հասկցանք։ Սակայն պէտք է դրամ վաստկիս որ ապ-

րինք։

- Հանի, - կը հակադարձեմ մեղմութեամբ,-  դուն այդչափ կը շահիս, որ նայէ

տունին մէջ ալ տեղ չկայ։ Դարակները լեցուն են թղթադրամով անցեալ օրը

դգալ մը կը փնտռէի դրամի դէզերը պեղելով է, որ հազիւ գտայ։ Ես ալ որ

վաստկելու ել լեմ՝ ի՞նչ պիտի ըլ լայ վիճակնիս։

- Որդի՛ս, շիտակ կ’ըսես, որ տունը տեղ չկայ։ Սակայն մի՛ մոռնար, որ այ-

սօրուան դրամը առաջուանին պէս չէ։ Տասնեակ մը հաւկիթի համար ափով

դրամ կու տաս հիմա։

– Հանի, ինչերնի՞ս պակաս է, որ ես ալ դրամ վաստկիմ։

– Ծօ՛, քսանվեց տարու եղար, կարգուելիք տղայ ես արդէն, եկուր քեզի

շնորհքով աղջիկ մը հաւնեցնեմ։

– Չե՛մ ուզեր կանուխ կարգուիլ, պէտք է պղպջակ թռցնելու արուեստս կա-

տարելագործեմ եւ ամբողջ երկրին մէջ ծանօթ դառնամ։
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նայինք՝ այդպէ՞ս է
արդեօք։ Կը գրէ
առաւելաբար
մատիտով կամ
թաց մելանով։ 
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– Զաւակս, իմ կարածս գոնէ կը մնայ, քու պղպջակներդ կը ճաթին ու վե՜րջ։

– Կը սխալիս, հանի,- կ’առարկեմ։ Ես ամէն մէկ պղպջակս կը նկարեմ ու

չափերը կ’արձանագրեմ։

– Որդիս, ծերացայ, կ’ուզեմ թոռներս տեսնել։

– Հանի, քու թոռդ ես եմ։

– Այո՛, ճիշդ է։ Ծոռնիկներս տեսնել ըսել ուզեցի։

Այդ տեսակ զրոյցները կը կրկնուէին եթէ մեծ մայրս հրատապ ապսպրանք

մը չունենայ։ Իսկ որ ունենայ՝ կարի իր մեքենային առջեւ անցած, կանոնա-

ւոր թաքթաքով կը լեցնէ տան պատերը։

Յաճախորդները կէսօրէ առաջ կու գան բերելով իրենց կտորները եւ նկա-

րագրելով իրենց փափաքած ծածկոցները։

Բժիշկները կարծր կտաւը կը նախընտրեն ու մութ գոյները։ Փաստաբան-

ները ընդհակառակն՝ բաց գոյները եւ ողորկ կերպասը։ Գործաւորները տո-

կունութիւնը կը գնահատեն, իսկ առեւտրականները՝ պատկառազդու տեսքը։

Ամենէն հաւատարիմ յաճախորդը ոստիկանապետն է։ Քանի՜ անգամ մեծ

մայրս խրատած է զինք նոր կարած ծածկոցները խնամքով պահել՝ անօգուտ

է։ Օր մը ձերբակալուած չարագործ մը կը պատռէ զանոնք, ուրիշ օր մը վի-

րաւոր ոստիկան մը արիւնի հետքեր կը թողու։ Իսկ անգամ մը ոստիկանա-

պետին կառքին տակ ռումբ մը դրուեր է, ու ինքնաշարժը օդը ելեր է՝

նստարանի ծածկոցները հետը։ Բարեբախտաբար ինքնաշարժին տէրը  պայ-

թիւնի պահուն դուրսը գտնուած էր։

– Ալ չգա՛ս ծածկոց կարել տալու,- կ’ըսէ իրեն մեծ մայրս։ Աչքիս լոյսը վրան

կը հատցունեմ, դուն ալ բնաւ յարգը չես գիտեր։

– Տարաբախտ արհեստս է մեղաւոր, տիկի՛ն,- գլուխը կ’երերցնէ ոստիկա-

նապետը.- ես ի՞նչ մեղք ունիմ։

Ու թեւին տակէն կերպասի ծրար մը հանելով մեծ մօրս կ’երկնցնէ։

Հանիս տակաւին վրդոված կը բանայ ծրարն ու յանկարծ անշարժ կը մնայ։

Հիասքանչ սրճագոյն թաւիշ է ոստիկանապետին այս անգամ բերածը։ Ձեռ-

քին մէջ կը դարձնէ, մատերուն միջեւ կը բռնէ, լոյսին դէմ կը նայի ու վերջա-

պէս տեղի կու տայ։

Ազնիւ կտորը մեծ մօրս տկարութիւնն են։ Դժգոհութիւնը տեղի կու տայ

այդ փորձութեան առջեւ։

– Երկուշաբթի առտու եկուր,- կ’ըսէ։

– Չափերը չէ՞ք առներ,- կը հարցնէ ոստիկանապետը։
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– Պէտք չկայ,- կտրուկ կ’ըսէ ծեր կինը.- գոց գիտեմ արդէն. քանիերո՜րդ ան-

գամն է։ Սակայն այս մէկը որ աւրես՝ ալ երեսդ չտեսնեմ։

Ոստիկանապետը երախտագիտութեան արտայայութիւններով կը մեկնի։

Մեծ մայրս ալ թաւիշը հիւրասրահին պատուհանի գոգին կը փռէ, որ «օդ առ-

նէ», իր խօսքով։

Իրիկուան թէյին դարձեալ կարգուիլ չկարգուելուս խօսքը կը բանայ ու

կ’երկնցնէ, իսկ վերջաւորութեան կ’ելլէ պատուհանը գոցելու։

– Թաւի՜շը,- կը փրթի իր շուրթերէն։

– Վա՞ր ինկեր է։ Երթամ բերե՞մ,- կ’ըսեմ։

Պարտէզը կ’իջնեմ, սակայն ոչինչ կը գտնեմ պատուհանին տակ։

Ոստիկանապետին լուր կու տանք։ Մարդը կորսուած կտորին խօսքը

մտիկ ընել չ’ուզեր ու իսկոյն ուրիշ նոր մը կը բերէ։

Խորհրդաւոր այդ կորուստը երկար ատեն զբաղցուց մեր միտքը, սակայն

ի վերջոյ տեղի տուաւ շաբաթներու թաւալումին առջեւ։

Կու գայ ամառը, եւ մենք օդափոխութեան կը մեկնինք ծովեզերեայ

գիւղաքաղաք մը։ Փայտաշէն կոկիկ տուն մը կը վարձենք ու կը սկսինք վայե-

լելու ամրան անդորրը, զոր զգալապէս կը խանգարէ շունի մը հաջիւնը, մա-

նաւանդ՝ գիշերները։ Տուներուն միջեւ խիտ ծառերն ու թուփերը սակայն չէին

թողուր տեսնել յարակից բակերուն ներսը։     

Օր մը սակայն փողոցէն անցած ատեն տեսանք շունը, որ անշարժ կեցած՝

ուշադիր կը հետեւէր մեզի։ Մօտեցայ ու փորձեցի խրատ ուղղել կենդանիին,

որ գիշերները չհաջէ։

Շունին աչքերը սակայն մեծ մօրս վրան էին, զիս բնաւ չնշմարել կը թուէր։

Երբ սակայն մեծ մայրս խօսեցաւ շունին՝ ան ծեր կնոջ ձայնը լսելուն պէս

պրկուեցաւ ամբողջ մարմինով ու աղիողորմ կաղկանձիւն մը հնչեցուց։

Այդ տեսարանը կը կրկնուէր ամէն անգամ, երբ փողոցէն այդ տունին

առջեւ անցնէինք։

Հիմա մեծ մայրս է, որ տարօրինակ կերպով մը կը դիտէ շունը։

– Ի՞նչ ունիս, հանի՛,- կը հարցնեմ։

– Մէյ մը ուշադիր դիտէ աս կենդանին։

Կը դառնամ, կը զննեմ, սակայն տարօրինակ ոչինչ կը գտնեմ վրան։

Գեղեցիկ շուն մըն է՝ կախ ականջներով։ Սրճագոյն թաւիշէ մորթ մը ունի ու

քիչ մը տխուր աչքեր։

– Չճանչցա՞ր,- շունչը բռնած կը հարցնէ մեծ մայրս։

– Ի՞նչ պէտք է ճանչնայի կամ զո՞վ,- կը զարմանամ։
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Ծեր կինը շեշտ կը նայի աչքերուս ու կ’ըսէ շնչահատ.

– Շուն մը չէ ասիկա, այլ՝ մեր պատուհանէն անհետացած թաւիշէ լաթը։

Սրտանց կը խնդամ, սակայն խնդուքս կոկորդս կը մնայ, երբ կը լսեմ որ

շունն ալ կարծես մեծ մօրս խօսքին ի պատասխան կը կաղկանձէ աղիողորմ։

– Ե՛լ ոստիկանապետին լուր տուր։

– Աղէկ, սակայն ի՞նչ ըսեմ իրեն։

– Ըսէ, որ յանդուգն գողութիւն մը կատարուած է ու թերեւս կարգ մը ու-

րիշ յանցանքներ։

Իրիկուան դէմ ոստիկանապետը կը հասնի մեծ ծովեզերեայ վայրը ու լուռ

մտիկ կ’ընէ մօրս։ Աչքերուն մէջ կատարեալ մտաշփոթութիւնը կը կարդամ,

զոր ինք արտաբերելու կը վարանի՝ ապագայ ապսպրանքները չմերժուելու

համար։

Վերջաւորութեան սակայն զգուշացուց, որ հետաքննութիւնը շատ դժուար

պիտի ըլլայ։

– Ի՞նչ խօսքով ձեր դրացիին դուռը զարնեմ։ Ինչպէ՞ս ըսեմ, որ իր շունը թե-

րեւս կապ ունենայ անհետացած լաթի մը հետ։

Մեծ մայրս անդրդուելի կը մնայ, եւ ոստիկանապետը ոչինչ աւելի յարմար

կը գտնէ, քան լռելեայն ենթարկուիլ ճնշումին։

Մեզի թելադրեց, որ շունին ուշադրութիւնը վրանիս շեղենք, մինչ ինք...։ Հոս

է, որ սեւ ամպ մը իջաւ իր երեսին։

Իր ծրագրին գործադրութիւնը աւելի քան դիւրին էր։ Շունը ամբողջութ-

եամբ մեզմով կլանուած՝ տունին շուրջ կատարուածին անհաղորդ կը մնայ։

Ցանկապատին քով կեցաւ մինչեւ ոստիկանապետին վերադարձը։

Մինչ խոշորակազմ ու կոշտ այդ մարդը բոլորովին շուարած կ’երեւէր։

Ձայնը կը դողար անգամ։

– Տունին ետեւի կողմէն մօտեցայ։ Սենեակներուն լոյսը կը վառէր բարե-

բախտաբար։ Եւ ի՞նչ տեսնեմ...։

– Պատմէ՛, սիրտս մի՛ հատցներ,- չոր կ’ըսէ մեծ մայրս։

– Երկու կարի մեքենայ կը տեսնեմ սեղանին վրայ։ Չորս կողմը՝ կերպասի

ծրարներ։ Սակայն կարեւորը ատ չէ։ Պատերուն վրայ շուներու պատկերներ

կան։ Տասնեակներո՛վ։ Ազատ տեղ չկայ...։

Մարդը ճակտին քրտինքը կը սրբէ ու կը շարունակէ.

– Ըսի մօտենամ ու աւելի սենեակին ներսը աղէկ մը տեսնեմ։ Որ պատմեմ

տեսածս՝ պիտի չհաւատաք։

– Շարունակէ՛,- անհամբեր կ’ըսէ մեծ մայրս։
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– Գետինները փռուած լաթեր կը տեսնեմ։ Գլան-գլան կամ արդէն ձեւուած։

Ու մէյ մը… կերպասէ կարուած երկու շուն։ Մէկուն գլուխը կը պակսէր, միւ-

սին՝ միայն ականջները։

– Իսկոյն գնա՛ հարցաքննէ տանտէրը։

– Ի՞նչ բանի հիման վրայ, տիկին,- ճարահատ կը հակադարձէ մարդը.- շուն

կարելը օրէնքին դէմ չէ...։

– Սակայն գողցուած կտորէ՛ն կարելն է օրէնքին դէմ,- կ’ընդվզի մեծ մայրս։

– Սակայն գողութիւնը ինչպէ՞ս փաստենք, տիկի՛ն, կ’աղաչե՛մ։

– Շունը մէջտեղն է. ասկէ աւելի յստակ փա՞ստ մը կ’ուզես։

– Հիմա եթէ դատաւորին ըսեմ, որ վազող ու հաջող շուն մը գողցուած կտո-

րէ մը կարուած է՝ ոչ միայն գործէս պիտի ճամբուիմ, այլեւ յիմարանոցը կըղ-

պուիմ։

– Իսկ որ օրը ցերեկով կատարուած յանցանքը չքննուած ձգես՝ շքանշա՞ն

մը պիտի տան քեզի։

– Տիկի՛ն, գթացէք վրաս։ Ձեռքս կապուած է։ Եթէ մարդը շուները մեռցնէր

ու իրենց մորթէն բաներ մը կարէր՝ այն ատեն ոչ մէկ դժուարութիւն պիտի

գտնէինք առջեւնիս։ Սակայն իրողութիւնը ճիշդ հակառա՛կն է։

Մեծ մայրս շուրթերը սեղմած այլեւս մարդուն չի նայիր ու իր հրաժեշտի

շփոթ խօսքերը հազիւ կը փոխադարձէ։

Թէյի սեղանին գլուխը սակայն բոլորովին հանդարտած կ’երեւի ու քիչ մը

մտահոգ։ Լուռ կը դիտեմ զինք գուշակելու համար մտքին մէջ եղածը։

Յանկարծ ծեր կինը ոտքի կ’ել լէ ու պայուսակէն բուրդէ չուխայի պզտիկ

կտոր մը կը հանէ ու ձեռքերուն մէջ կը դարձնէ։

Հարցական նայուածքս բռնելով ալ կ’ըսէ.

– Երթամ դրացիին, ծանօթութիւնը հաստատեմ։ Գիտե՜մ, գիտե՜մ՝ գող է։ Աս

կտորն ալ տանիմ իրեն։

Ու զարմացումիս ի տես կ’աւելցնէ.

– Դուն որ կարգուելու միտք չունիս. ծեր օրերուս իբրեւ սփոփանք ինծի ալ

շունիկ մը կարել չտա՞մ։  

ԲԱԳԻՆ37



ԹԻՒ 1 2018

Գերի իր մեղքին ու հաւատին, լուռ է։ Լուռ է մասամբ, որովհետեւ այն

ատեն պատահարը կը լսուէր, բայց տակաւին լեզու չէր ելած։ Չէր իսկ գիտեր,

թէ լեզու իսկ ել լեր որո՞ւն ո՞ր բարբառով խօսք պիտի առներ, հակառակ անոր

որ բանակցութեան մէջ էր դիպուածին դէմը եղողին հետ։ Դիպուածը դէպքի

վերածողին հետ։ Եթէ նայիս, ամէն խօսակցութիւն իրականին հետ ձախող

բանակցութիւն մըն է։ Բայց վստահ էր, որ հոն օր մը իրար դպածները պիտի

հաւաքուէին` մէկտեղուելու դէպքի մը եզակիացման անկարելի քերականա -

կա նին մէջ։

Դէպքերը, որոնք այն ատենէն իսկ տարտղնուած էին ընթացքի մը ճիւ ղա -

ւոր ճեղքերուն մէջերը, որոնցմէ հիմա հեռուէ հեռու խնամիական կապ մը

մնացած է միայն եւ որոնք ամէն մէկ ներկայիդ հետ լոգցած, սափրուած,

դախըմ քրավաթ, ֆութպոլի կօշիկ նետած, շուրջն ալ սանկ աչք մը նետելով

ստուգելու համար, թէ նետած բռնածները մէջտեղ հանող մնացա՞ծ է, ինքն իր

անկախ իսկականը կը շինէ եւ սուլելով հեռուստատեսութեան կարճ ու եր -

կար ալիքներուն վրայ պտոյտի կ՚ել լէ։ 

Որմէ ետք ինքն իր յուշերուն հետ մեղսակցելով ինքզինք ալ կը համոզէ,

որ այդ էին, ու ճիփ ճիշդ այդպէ՛ս՝ եղածները։

Ուրուագծուած ժպիտէն մինչեւ անզուսպ քահքահը, աչխփուկ խաղցող

անձկումի անսահման մութի թանձր ու լպրծուն ներկայի մը կառչած, սառած

ու խուլ նայուածքի մը մէջ կծկուած, պապանձած, որ այլեւս ոչ կը տեսնէր, ոչ

կը լսէր, ոչ կը թափանցէր, ոչ կը թափանցուէր, ոչ իսկ տիեզերային ներկային

մէջն էր, բայց որ միակ ճշմարիտն էր, միակ երդումը ։ Ոչ յուզուած, ոչ յուզող,

ոչ իսկ անհուն, ոչ անսահման, ոչ անվերջ։ 

Իսկ ականը։

՞Է։ 

Նոյն այն բառերով, որոնք այն ատեն ալ կային, որոնցմէ մաս մը գիտէիր,

որոնցմով կրնայիր սերվիս նստիլ, շրջագայիլ, ուրուագիծ մը կազմել, բայց

որոնք պարզապէս հոն անզօր կը դիզուէին։ Տակաւին  այսպէս, պատէ պատ

զարնուած, հազար ու մէկ մաղէ անցած, հասակի կարգով շարականուելու

ատենը չէր եկած։ Վստահ ալ չէիր ճիշդ ով էր այդ ե՛ս ըսողը։ Շարադրելու

իրաւունքը քուկդ չէր։ Ի վերջոյ հոն, պատկառելի գրասեղանին ետեւը նստած

խմբագիր մը կար, որուն իրաւունքն էր պատմութեան փաղաքշանքը, անոր
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մենքը, անոր որուն պէտք էր վստահէիր վերջին շունչիդ իմացեա՞լը կամ

անմահութիւնը։ Ասդի՞ն՝ տակաւին կային պատնէշներ, որոնց վրան, տակը,

աջին, ձախին կանգուն պէտք էր մնալ։

Միջադէպերէն ետք, պիտի բաժնուէիր միանալու համար լքումի մը լոկ։ Ոչ

ժամանակն էր, ոչ ալ ժամանակ կար՝ առօրեայ, անբնական, միապաղաղ,

ձանձրացուցիչ, անգոյն, անհոտ,  տգեղ, զզուած, զզուելի, զզուելի լեղի, լեղի

սարսափին։ 

Դէպքերու մէջտեղերը հազար ու մէկ ուղղութեամբ տարտղնուած ու տա -

րածուած թերխաշ հաւակնոտ հայերէն մը ունէիր, որ յուշերուն հետ հա սա -

րակ յայտարար մը փնտռէր։ Տակաւին կը փնտռէ։

Տեսարանի տարածման  ընթացքին, մարդիկ երբ կը նային, ի՞նչ է որ կը

տես  նեն, մակերեսի ծփացող ճել լօ՞ն, թէ՞ տակի փքուած դիակը։

Անցեալ մը յիշուած այնտեղէն ու նախանցեալէն։ Արխիւներուն հետ

կասկածամիտ շուրջպարի բռնուած, եւ որ վերջապէս հանգստեան կոչուելու

կ՚երթայ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակիներու անդորրին մէջ։

Թաուիլն ալ նոյնը տեսած էր բայց ո՛չ նոյն բառերով, նոյնիսկ եթէ օր մը

յուզումները պիտի հանդիպէին Սան Պրունոյի արուարձանային Սեպ տեմ բե -

րի կիրակի կէսօրէ ետքի կիզիչ արեւուն մէկ սենեակնոց առանց վարագոյրի

յարկաբաժնին մէջ։ Հայերէնները նոյնը չէին։ Մէկը Ճեմարանէն էր, միւսը Սեն

Կրէկուարէն։ Ուր մնացին Ալամանինը, որ ազգային վարժարանէ էր եւ Մո -

սի կինը Սաժեսէն։  Հո՛ն, կուտակուածները տարբեր պիտի գունաւորուէին եւ

առաջնորդի վարորդին անձնական ինքնաշարժին մուխը մարած ըլ լալուն

բոլորովին անկարեւոր արկածը պիտի մնար, երրորդ օղիէն ետք որպէս

ստորակէտ, հակառակ անոր որ մարդուն ունեցած չունեցածը կրնար ըլ լալ,

բայց ակամայ պատանիներու վստահուած հինգ քիլոնոցի պայթումէն կեղ -

ուուած Եղեռնի վաթսունամեայ յուշարձանի ապահովութիւնը ամէն բան

կրնար արդարացնել։ 

Վերջերս, մանաւանդ Լոսէն, կծիկը յաճախ այդտեղէն կը սկսի քակուիլ։

Ծայ րը հոն չէր սակայն։ Մէջը ինկած էիր ժամանակներու արանքի երրորդ

դէմքէ մը, պատէն կախուած հերոսներու դիմանկարներու տողանցքին մաս

կազմելու։ Ոտքի  ձախէն աջ՝ փամփուշտները խաչկապ կապած, հրացան -

ներն ուսերնին ծանրացած, յոգնած, անքուն անկապ, անսասան, անհրապոյր,

անհամ, անկողի՜ն։  

Նստած ձախէն աջ՝ …  

Այն ատեններէն իսկ ամէն գիշեր, տասը անց տասը, պտուտակի բարակ

տզզոց մը կը լսուէր։ Անօդաչու օդանաւ է, կ՚ըսէին, կը նկարէ կոր։ Ո՞վ, ինչո՞ւ,

որո՞ւ։ Ա՛ռ լան, փեզզեվենկ։ Բայց այլեւս առանց միջ նե մատդ պարզելու ոչ

ձայնաւոր, ոչ իսկ միտքէդ անցնելով։ 
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«Արարատ»ն ալ այդպէս վերերէն թռած էր, անօդաչու. ոչ տեսած էր, ոչ ալ

լսած։

«Պարոն Կարպիս» եւ Վիվալտի։ Հոս Լոսում ամէն բան տրոնային է, ձեռք

աղտոտող չկայ։

Ամէն առաւօ՜տ

Արշալոյսի՜ն մօ՜տ

Փուշտե՛ր, աս ամէնը աղջիկ կարգադրելու համար կ՚ընէք կոր… 

Համայի իւղով ձուածեղ, հայրիկն ու մայրիկը Գամիշլիէն ըլ լալնուն, կա թո -

ղի   կոսարանին համար ըլ լալուն առանց առտու կանուխ շարքի շարուելու

թարմ փքուած քոլորշուն հաց, ծիրանի անուշ, կարագ, գիւղի պանիր, շերպէթ

թէյ, սուրճ, սիկառէթ, սուրճ սիկառէթ, սուրճ սիկառէթ։ Լուսցած գիշեր, deux-

ième partie, համալսարանի դիմումնագիր։ Ապա եթէ գայ։

Պէտք է ծանօթագրային մնային միայն, ծածուկ։ Խոնարհ։ Թիւ առած սպա -

սէին, որ պեղումներու աղմկոտ մակերեսին ծփացող նաւաբեկման բեկոր նե -

րէն խաշուած հայերէնով մը, Մանթարին բառն էր խաշուած հայերէնը,

կարկտնուած լաստի մը կառչած փնտռտելու ինչ որ խմբագրին տողերէն ճո -

ղոպ րած է, եւ անոնցմով անկախութիւնը կ՚ուզէր, որ երազած ազատու թիւն -

նե րը վայելէր։    

Թէեւ տողանցքը պիտի շարունակուէր աշխարհի միւս ծայրը՝ 210-էն 2,

Fletcher exit, U turn, գործի ճամբէն պապանձած հեւ ի հեւ շունչը հազիւ

տունը առնելով։ Կինը հարց չէր, բայց անձկումէն արիւնաքամ երեսը գոնէ

զաւակներէն պէտք է պահեր, բան որ Նոր տարուան սեղանին բազմած քե -

ռայ րին կարդացած` «դուն որքա՞ն դրամ կը շինես կոր»ին դիմացը պէտք էր

պզտլիկ զգար, կուլ տար, անոր որուն ոսկերչատունը ժամանակին, ի միջի

այլոց, որպէս մեր տղաքը,  պահած էր։ Ան ալ եկած չեկած տուն կրցեր է տուն

գնել ալ, ան ալ Mountain-էն վեր։ Ետքը Պէվըրլի հարս տուած աղջիկը, մոթորի

վրայ պտտող ընտիր յախճապակիներ, ու ստորագրութիւններու կապուած

պաստառներ կախել, ճաշակաւոր։ Ե՜ս ա՛լ, ե՛ս ա՜լ ինչե՜ր քաշեցի, վա՜յ։ Ակռայ,

վա՜յ։  

Անցեալ ունեցող տղայ է պիտի ըսէին, ու անցեալը ձեռքէն առնէին։ 

Թող։

Բայց այդտեղերն ու օրերը չէին, որ նայուածքին խորքին տակը խրամատ

մը եւս պիտի աւելցնէին, պատ մը եւս բարձրացնէին։ Միջադէպին մէջտեղն

էր, դէպքը եղած էր, ու յաջորդողներով յանգումի մը պիտի չհասնէր, այլ վայ -

րագ տարտամ անսկզբունք ու կեղծաւոր պիտի շարունակուէին, ոչ գիծի մը

վրայ, ոչ տարածքի, ոչ խորքի, ոչ սիրոյ, ոչ տրտունջի, ատելութենէն շատոնց

անդին անցած, միապաղաղ, ձանձրացուցիչ, ահաւոր։ Ոչ տառապանքի, ոչ

ան      հեթեթի, ոչ ցնցումի, ոչ գլխագիր ոչ իսկ ալ փոքրագիր աղէտի։ 
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Աճիւններ ըսած էր մեծ մայրս եւ առաջին անգամ վախ ակնածանք ու

ամչցած պիրկ ժպիտ մը պիտի տեսնէի բարակ շրթունքներուն ու բոսոր

այտերուն։ Ձեռքէս բռնած ներս տարած էր ինծի ու մեծի տեղ դրած բան մը

վստահած էր ինծի հոն, խունկի հոտերուն ու ծուխերուն արանքներէն։ Ոս -

կոր    ներ կային հոն, քանկեր, կուրցած մութ խոռոչներ, որոնք չէին նայիր, բայց

գիտէիր, մորթիդ վրայ կը զգայիր, որ հանդարտած չէին, հարցումներ ունէին

ու յաատեւ կը կրկնէին։ Պիտի վկայէի՞ն արդեօք այս անգամ, անգամ մը եւս

անօրէն դարձած ենթակաները։ 

Այս անգամ բայց օրէնքով չէր, որ անօրէն էին, այլ անօրէն անօրէն։ Նոյն

այն անօրինութենէն, որ քեզի ալ կ՚արտօնէր մեղքեր գործել։ Եւ հոն` ապա -

կիին ետին, տակաւին առանց անուն մականունի, տակաւին հաւատքի մա -

տու    ռի հրաշքին պլ լուած, առանց կենսագրականի, առանց ծննդավայրի

առանց պատումի, առանց իսկ կմախքի, որոնք այ՛ս անգամ պէտք էր

պահուէին, պաշտպանուէին, գուրգուրուէին։ Խեղճ ու կրակ։    

Հինգշաբթի՞ կէսօրէ ետք, թէ՞ երեքշաբթի, երկո՞ւ կամ երեք շաբաթ ետք էր,

չես գիտեր ինչո՛ւ փակագիծը գոցուած էր։ Տո՛ւն գացէք ըսած էին, ազատ շու -

կայ, գլուխնիդ ճարին նայեցէք։ Համալսարանի թոշակը չունէիր, որ երազներ

ունենայիր։ Հասցէդ ալ շիտակ թաղամասերէն չէր։

ԲԱԳԻՆ41



ԹԻՒ 1 2018

ԲԱԳԻՆ 42

18-

21 Հոկտ. 1931

179, Rue de Vaugirard

Paris

Սի րե լի պա րոն Ան տո նե ան, 

Այս ա ռա ւօտ ստա ցայ ե րկ տողդ եւ յի շե ցի իմ ա նե րե ւա կայե լի մո ռա ցու -

թիւնս։ Կը խնդ րեմ նե րո ղա միտ ըլ  լաս, ներ փակ կը ղր կեմ։

Պէտք է ը սել թէ գլ խուս ե կած փոր ձանք նե րը պատ ճառ ե ղան որ մոռ նամ։

Տան տէ րը յան կարծ ի նձ յայտ նեց թէ բնա կա րա նիս պէտք ու նի ի րեն հա մար

եւ ես հար կադ րո ւե ցայ տան մէջ ու րիշ բնա կա րան մը փո խադ րո ւիլ որ պէս զի

ե րեք ա մի սէն փո ղո ցը չը մնամ։ Սթեր լին կի այս տագ նա պի օ րե րուն… հար -

կադ րո ւե ցանք Հրան դին հետ կէ օ զը ը նել. tu parles d’un sport…! եւ դեռ մար -

դիկ կան որ կը կար ծեն թէ բա ւա կան սբոռ չեմ ը ներ։

Վեր ջա պէս հի մակ տե ղա ւո րո ւած ե նք եւ ձեզ կս պա սեմ յա ռա ջի կայ

եր կու շաբ թի ի րի կուն ժա մը 81/2ին։ Նոյն տու նը, նոյն bâtimentը  ա ռա ջին յարկ,

նոյն կող մը մի այն թէ կող քի դու ռը, ար դէն տան վրայ քառդ մը կայ։ Ա սի կա

սա կայն մի հա շո ւեր, մի տի ա տօլ մա սի ի քէյֆ մը կը վե րա պա հեմ յա ռա ջի -

Զապէլ Եսայեանի 
անտիպ նամակները 
Արամ Անտոնեանին
(1921-1934 թթ.)
Գ.

ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

ՄԻՀՐԱՆ
ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Ծնած է Հալէպ, 
ուր յաճախած է
Ազգային
Հայկազեան
վարժարան եւ
Ազգային Քարէն
Եփփէ ճեմարան:
Արաբերէնի
թարգմանելով
առանձին
հատորներով
հրատարակած է
Պարոյր Սեւակի,
Նահապետ
Քուչակի եւ արդի
հինգ հայ
բանաստեղծներու
գործերը, իսկ
արաբերէնէ
հայերէնի
թարգմանած է
հայկական
թեմաներով արաբ
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կային, ե թէ կա րե լի է Վա հա նին1 հետ։ Առ այժմ չի մոռ նաս այս եր կու շաբ թին։

Շատ բա րեւ ներ եւ նո րէն ներ ղու թիւն։

Զապէլ Եսայեան

*  *  *

19-

9, Նոյ. 1931

179, Rue de Vaugirard

Paris (xve)

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 

Ինչպէս անշուշտ արդէն գիտէք վաղը ժամը 51/2ին ժամադրութիւն տրուած

է Հրանդին, ձեր Մատենադարանին մէջ, ուր պիտի հանդիպի Պելճիքաէն

եկած Œuvre des Boursiersի քարտուղարին։ Չեմ գիտեր թէ ի՞նչ է այս հան-

դիպման իմաստը. Հրանդը շատ լաւատես է իսկ ես մտահոգութենէ զերծ չեմ։

Չեմ գիտեր նաեւ որ ուրիշ Boursierներու ալ ժամադրութիւն տրուած է՞ թէ մի-

այն Հրանդին։ Անշուշտ առաջինը հաւանական է, քանի որ Հրանդին հետ մաս-

նաւոր բան չեն կրնար ունենալ ըսելիք, այն պատճառով որ Հրանդը

մասնաւոր պարագայ մը չի ներկայացներ։ Մէկ խօսքով այս դժուարին օրե-

րուն (շատ աւելի դժուարին քան կրնաք երեւակայել) մեծ մտահոգութեամբ

կը խորհիմ որ Հրանդին bourseի կողմէն բան մը կրնայ ել լել (Անգ.ականին ան-

կումի հետեւանքով)։ Հետեւանքը շատ ծանր կ’ըլ լայ ինձ եւ Հրանդին համար։

Այս պարագան նկատողութեան ունենալով կը գրեմ ձեզ այս նամակս որ կը

յուսամ թէ վաղը կստանաք ժամանակին եւ ձեզմէ կը խնդրեմ որ խօսիք Լ.

Բաշալեանին հետ որ համոզուած եմ թէ այդ շրջանակին մէջ ամենէն ջերմ եւ

թերեւս միակ բարեկամն է որ կրնայ ի հարկին միջամտել եւ առաջքը առնել

կարեւոր կրճատումի մը։ Դեռ եթէ ձեր հայեցողութեան համեմատ յարմար

կը դատէք խօսիլ Սինապեանին2 հետ, խօսեցէք։ Ես անձամբ պիտի գայի ձեզ
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1 Նկա տի ու նի բա նաս տեղծ Վա հան Թէ քէ ե ա նը, որ այդ օ րե րուն Բա րիզ կը գտ նո ւէր, ի նչ պէս յի շո ւե -

ցաւ նա խորդ նա մակ նե րուն մէջ։
2 Նկա տի ու նի ի րա ւա բան Գրի գոր Սի նա պե ա նը (Կ. Պո լիս 1862-Բա րիզ 1933)։ Ու սա նած է Վե նե տի -

կի Մու րատ-Ռա ֆայէ լե ան վար ժա րա նը, ա պա Բա րի զի մէջ հե տե ւած է ի րա ւա բա նու թե ան։ 1911-ին

նշա նա կո ւած է Օս մա նե ան կայս րու թե ան Հան քե րու, ան տառ նե րու եւ ե րկ րա գոր ծու թե ան նա խա -

րար։ Հինգ հա տո րով ֆրան սե րէ նի թարգ մա նած է օս մա նե ան օ րէնս գիր քը։ Զի նա դա դա րէն ե տք վերջ -

նա կա նա պէս հաս տա տո ւած է Բա րիզ։ Մաս կազ մած է Ազ գային պա տո ւի րա կու թե ան, Հ. Բ. Ը.

Մի ու թե ան Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան եւ ազ գային այլ մար մին նե րու (« Բազ մա վէպ», Վե նե տիկ,

Օ գոս տոս-Դեկ տեմ բեր 1936, էջ 329-330)։

գրողներու գործեր,
որոնց մէկ մասը
ամփոփուած է
«Անապատին
Կակաչները»
հատորին մէջ։
Պետրոս Արք.
Միրաթեանի
համահեղինա-
կութեամբ 
հրատարա- 
կութեան
պատրաստած է  
19-րդ դարասկզբի
Հալէպի
պատմութեան
առնչուող հայ
գրողի մը
արաբերէն
ձեռագիրը։
Կþաշխատակցի
հայագիտական
հանդէսներու
պատմաբանա-
սիրական
ուսումնա-
սիրութիւններով,
նուիրուած՝ 
հայ հնատիպ
գիրքին, հայ
պարբերական
մամուլի մատենա-
գիտութեան,
հայերէն
ձեռագիրներուն,
Հայոց ցեղասպա-
նութեան
պատմութեան եւ
այլ թեմաներով։
Զբաղած է նաեւ
բանահաւա-
քչութեամբ եւ
Ցեղասպա-
նութենէն
հարիւրաւոր
վերապրողներէ
գրի առած է անոնց
վկայութիւններն ու
ազգագրական-
բանահիւսական
հսկայական նիւթ։
2012էն ի վեր
կþապրի Երեւան ու
կը պաշտօնավարէ
Մեսրոպ Մաշտոցի
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տեսնելու բայց կոկորդս կը ցաւի, եւ յետոյ անյարմար է իմ այդտեղ երեւալս

ճիշդ այս օրերուն։

Մաղթենք որ այս բոլոր հոգերը անհիմն են եւ Պելճիքայի քարտուղարը

կ’ուզէ պարզապէս Œuvreին սաները տեսնել եւ անձամբ տպաւորութիւն մը

ունենալ։ Այդ պարագային վստահ եմ որ տպաւորութիւնը շատ գէշ չըլ լար

Հրանդէն։ 

Ես Հրան դին պի տի պա տո ւի րեմ քար տու ղա րին ներ կա յա նա լէ ա ռաջ քեզ

տես նել. թե րեւս պա տո ւէր մը կամ թե լադ րու թիւն մը  կ’ու նե նաք ի րեն ը նե լիք։

Չի մոռ նամ ը սե լու որ լա պօ րա թո ւա ռէն 5ը 10 վայր կե ան ան ցած դուրս կ’ել  լէ

եւ հա զիւ պի տի հաս նի 51/2ին։ Նկա տո ղու թե ան ու նե ցէք։ Ցտե սու թիւն եւ շատ

սի րա լիր բա րեւ նե րով

Ձերդ

Զա պէլ Ե սայե ան

*  *  *

20--

31 Մայիս 1932 

179, Rue de Vaugirard

Paris (xve)

Սիրելի պարոն Անտոնեան, 

Այս առաւօտ ստացայ ձեր Մայիս 20 թւակիր նամակը եւ ես ալ արդէն կ’ու-

զէի ձեզ գրել կամ հեռախօսել եւ կամ ինքս անձամբ գալ։ Ձեր նամակին ա-

ռաջին մասը անհիմն յոռետեսութեամբ գրւած է։ Ճիշդ ալ ես երէկ չէ առջի օր

նամակ մը ստացայ այդ մասին։ Մօտ օրերս կը խօսակցինք։ Իմ այսքան

ատենէ ի վեր մէջտեղ չել լելուս պատճառները բազմազան եւ բազմատեսակ

հոգեր են որոնցմէ նւազագոյնը չէ Սօֆիին առողջական վիճակը։ Auen վերա-

դառնալուն անմիջապէս վերսկսեր է մտնել dépression nerveuseի մէջ (չու-

տել, չի քնանալ եւն.) եւ տասը օր ետքը այդ régimeով հասեր է կրկին

տկարութեան մտահոգիչ աստիճանի։ Նորէն հեռագիր եւն., վերջապէս եկաւ։

Հարկ եղաւ նորէն ծայրէն սկսիլ, բայց այս անգամ աւելի շուտ արդիւնքի հա-

սանք։ Հիմակ աղէկ է (կանոնաւոր կ’ուտէ, գիշերը մէկ շունչով կը քնանայ) եւ

յոյս ունինք որ քիչ ատենէն բոլորովին կը լաւանայ։ Բայց այլեւս չեմ ուզեր

Auen3 անունն իսկ լսել։ Հիմակ Auenը ինձ է որ հիւանդ կը դարձնէ։ Մեր սքան-
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3 Նա մա կի այս է ջի աջ կող մը սոսն ձո ւած բա րակ թուղ թը ծած կած է տո ղե րուն վեր ջին բա ռե րը, այն -

պէս որ մեր կող մէ ամ բող ջա ցո ւած այս եւ քա նի մը այլ բա ռե րուն ըն թեր ցու մը կը մնայ ե րկ բայե լի։ 

Անուան
Մատենադարանի
եւ Հայոց
Ցեղասպանութեան
Թանգարան-
Ինստիտուտի մէջ։
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չելի բժիշկը հոգով մարմնով կզբաղի Սօֆիով։ Այդ կողմէն սիրտս հանգիստ

է։ Այս առաւօտ դեռ ինձ հաւաստեց որ եղածը խոր բան մը չէ բայց պէտք չէ

Auen վերադառնալ։ Գոհ եմ որ քեզ ալ օգտակար եղեր է։

Վահանին4 հիւանդ ըլլալը երէկ լսեր էի արդէն, այսօր գացի հիւանդանոց

զինքը տեսայ։ Վտանգ չի կայ, բայց իմ վրաս խոր կերպով ազդեց այն հանգա-

մանքը որ Վահանի արժէքով մէկը երբ հիւանդ ըլլայ, անկարելի է այլ բան մը

կարգադրել քան թէ Hôtel Dieu, ըսել չեմ ուզեր թէ Assistanceի հիւանդանոցնե-

րը գէշ են, ընդհակառակը ես շատ մեծ հաւատք ունիմ եւ ես ինքս երբ հիւանդ

ըլլամ կը նախընտրեմ պետական հիւանդանոց երթալ։ Բայց ինք ուրիշ։ Գիտեմ

որ գրեթէ զինւորական րէժիմ կայ եւ յետոյ շրջապատը եւն. եւն.։ Լաւ կ’ըլլայ որ

կիրակիէն առաջ երթաս զինքը տեսնես։ Ես վաղը կրկին պիտի երթամ։ 

Իսկ քեզ ե ՞րբ պի տի տես նեմ։ Ո ւր բաթ օ րը մտա դիր եմ գրա դա րան գա լու։

Ար դե օք հոն կըլ  լա՞ս։ Ե թէ ոչ ի նձ ե րկ տո ղով մը ի մա ցուր եւ ժա մադ րու թիւն մը

նշա նա կէ տան եւ կամ մեզ մօտ կամ քա ֆէ մը։

Սի րա լիր բա րեւ ներ մեր ա մե նուն կող մէ

Զա պէլ Ե սայե ան

*  *  *

21-

2 Մարտ 1933

Բա րիզ

Սի րե լի պա րոն Ան տո նե ան,

Ձեր նա մա կը ստա ցայ եւ կը ցա ւիմ որ իմ կրկ նակ «ե լոյթ» նե րուս ներ կայ

չի պի տի ըլ  լաս հի ւան դու թե ան պատ ճա ռով, այ լա պէս կորսնց նե լիքդ մեծ բան

չէ, ե թէ կա րե նայի ես ալ ներ կայ չէ ի ըլ  լար։

Դժ բախ տա բար ան մի ջա պէս չեմ կր նար գալ այ ցե լու թե ան ո րով հե տեւ ես

թէ եւ հի ւանդ չեմ բայց հի ւան դէ ա ւե լի բան մըն եմ, ֆրան սե րէն դա սա խօ սու -

թե անս պատ ճա ռով որ ան գամ մը մեր ժե ցի եւ որ ե րկ րորդ ան գամ ան հնա րին

ե ղաւ մեր ժել։

Գա լով այն բա նին թէ կր նայ ըլ  լալ որ ա ռանց ձեզ տես նե լու մեկ նիմ, չեմ

գի տեր թէ ի նչ պէս այդ պէս «յոյս» մը ու նե ցեր ե ս։ Ի նձ բա ւա կան կը ճանչ նաս

գիտ նա լու հա մար որ ե թէ նոյ նիսկ հարկ ըլ  լայ մէկ եր կու օ րով ճամ բոր դու -

թիւնս յե տաձ գել, ա ւե լի այդ կ’ը նեմ քան թէ ա ռանց ձեզ տես նե լու մեկ նիլ5։ 

ԲԱԳԻՆ45

4 Խօս քը բա նաս տեղծ Վա հան Թէ քէ ե ա նի մա սին է ։
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Այս ի րի կուն գլ խա ւոր փու շը ոտ քէս կ’ել  լայ, կի րա կի օր ւա նը՝ հե՜չ… եւ յոյս

ու նիմ որ 3-4 օր հան գիստ ի նձ հա մար կ’ապ րիմ։

Մե րի նը Ժը նէ ւէն վե րա դար ձին ան մի ջա պէս գա ւառ գնաց։ Եր կու օր է

տե ղէս շար ժած չու նիմ։ Վա ղը կը կար ծեմ թէ տե ղե ակ կ’ըլ  լամ եւ ժա մադ րու -

թիւն մը կ’ո րո շենք։ 

Ա ռող ջու թիւն կը մաղ թեմ ձեզ եւ կը ղր կեմ իմ եւ Սօ ֆի ին սի րա լիր բա րեւ -

նե րը։

Ձերդ Զա պէլ Ե սայե ան

Յ. Գ. Գիր քե րը կը յանձն ւին ձեզ շա բաթ օ րը։

= Հրան դին հա մար գրած տո ղե րուդ հա մար շնոր հա կալ ե մ։

*  *  *

22-

21 Դեկտ. 1934

Ե րե ւան

Սի րե լի պա րոն Ան տո նե ան,

Գի տեմ որ ի նձ դէմ նե ղա ցած ես եւ գի տեմ որ մա սամբ  ի րա ւա ցի ես. կ’ը սեմ

մա սամբ, ո րով հե տեւ այս չափ եր կար ա տեն չի գրե լուս պատ ճա ռը ոչ ան հո -

գու թիւնն էր եւ ոչ ալ ան տար բե րու թիւ նը, այլ բո լո րո վին ու րիշ պատ ճառ ներ։

Ի նչ եւ ի ցէ, ժա մա նակ չի կորսն ցու նեմ չք մե ղանք ներ ը նե լու եւ աշ խա տիմ

սիրտդ առ նել աս կէ յե տոյ քեզ գրե լով յա ճա խա կի եւ եր կար նա մակ ներ։

Հ րան դէն եւ յե տոյ Հ. Եր ւան դէն6 լսե ցի որ շարք մը ա նա խոր ժու թիւն ներ

ու նե ցեր ես ա ռող ջա կան պատ ճառ նե րով։ Շատ ցա ւե ցայ։ Կը յու սամ որ այժմ
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5 Ակ նար կու թիւ նը կ’եր թայ Զա պէլ Ե սայե ա նի եւ դս տեր՝ Սօ ֆի ի հայ րե նա դար ձու թե ան, ո րոնք Խորհր -

դային Մի ու թիւն մեկ նած են այս նա մա կի գրու թե նէն կարճ ժա մա նակ ան ց, Մարտ 1933-ին, ու Ե րե -

ւան հա սած են Ապ րի լի 19-ին, Մոս կո ւա-Թիֆ լիս ճա նա պար հով։ Ե սայե ա նի տղան՝ Հրան դը ի րենց

մի ա ցած է տա րի մը ե տք։
6 Նկա տի ու նի Ռամ կա վար Կու սակ ցու թե ան ղե կա վար գոր ծիչ նե րէն՝ Հրաչ Ե րո ւան դը (Խար բերդ

1885-Մի ա ցե ալ Նա հանգ ներ 1968)։ Բուն ա նու նով՝ Նշան Ե ա ղու պե ան։ Նախ նա կան եւ ե րկ րոր դա -

կան ու սու մը ստա ցած է ծնն դա վայ րին մէջ, նախ՝ Թլ կա տին ցի ի Կեդ րո նա կան վար ժա րա նին, ա պա՝

Եփ րատ Գո լէ ճի: 

Անց նե լով Մի ա ցե ալ Նա հանգ ներ, հե տե ւած է Պոս թը նի հա մալ սա րա նի ի րա ւա բա նա կան ճիւ ղին։ Ան -

դա մակ ցած է Վե րա կազ մե ալ Հն չա կե ան, ա պա՝ Ռամ կա վար Ա զա տա կան կու սակ ցու թե ան։ Խմ բագ -

րած է մէ կէ ա ւե լի թեր թեր, ո րոնց է ջե րուն ստո րագ րած է բազ մա թիւ յօ դո ւած ներ։ Ա ռան ձին հա տո րով
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ա զատ ւած ես այդ նե ղա ցու ցիչ հո գե րէն։ Կը խնդ րեմ քեզ մէ, ի նձ գրէ ման րա -

մասն եւ տե ղե կու թիւն տուր առ հա սա րակ քու մա սին։ Յա ճախ մտ քովս քեզ

կը տես նեմ մա տե նա դա րա նին մէջ, մտ քովս այ ցե լու թե ան կու գամ քե զի, եւ

յա ճախ նաեւ Սօ ֆի ին հետ կը խօ սինք քու մա սիդ։ Սօ ֆին իր ամ բողջ է ու թիւ -

նո վը թաղ ւած է իր գրա դա րա նային գոր ծե րուն մէջ ո րոնց մա սին, խօս քը մէ -

ջեր նիս, բա ւա կան գլուխս կը տա նի։ Հան րային մա տե նա դա րա նի Եւ րո պա-

կան բա ժի նը ո րուն վա րիչն է (բա ցի ի նձ մէ ըն տա նի քին բո լոր ան դամ նե րը

վա րիչ են. Հրանդն ալ իր լա բո րա տո րի այի վա րիչն է)- Եւ րո պա կան բա ժի նը,

ու րեմն, վե րին աս տի ճա նի հա րուստ է, ե թէ ոչ թի ւով ան տա րա կոյս ո րա կով։

Նոյն ի սկ եւ րո պա ցի այ ցե լու ներ շատ հե տաքրք րա կան բա ներ կը գտ նեն այն -

տեղ։

Հ րան դը այս տեղ հաս նե լուն եր րորդ օ րը գոր ծի ան ցաւ։ Ես կ’ու զէ ի որ գո -

նէ ա միս մը հանգս տա նար եւ յե տոյ գոր ծի ան ցնէր։ Բայց ին քը ան համ բեր էր

ի նչ պէս նաեւ զին քը տե ղա ւո րո ղը։ Նա մտաւ կաու չու կի քի մի ա կան աշ խա -

տա նոց նե րը ը նկ. Սա հա կի7 յանձ նա րա րու թե ամբ եւ ի րեն յանձ նե ցին շատ հե -

տաքրք րա կան գործ մը։ Պէտք է որ փոր ձեր ը նէ կազ մե լու հա մար նիւթ մը որ

մե տա ղէ ա ւե լի պէտք է դի մա նայ բարձր տա քու թե ան եւ ո րը ան հրա ժեշտ է

կաու չու կի ճար տա րա րո ւես տի մէջ։ Ա մէն պա րա գային փոր ձե րը լաւ ար դիւնք

ու նին եւ ա մենքն ալ գոհ են ի նչ պէս եւ ին քը։ Կաու չու կի մէջ ի րեն սե նե ակ մը

տւին առ ժա մա նա կե այ եւ գար նան կ’ու նե նայ լաւ բնա կա րան մը նոր շէն քի

մը մէջ որ կա ռուց ման ըն թաց քում է այս մի ջո ցին։

Վեր ջա պէս ա մենքս ալ գոհ ե նք եւ հան գիստ։ Ի նձ հա մար, ար տա սահ    մա ն-

ե ան ճա հի ճէն յե տո, այս տեղ ե րկ նային դրախտ է։ Մի ան գամ ը նդ միշտ

ա զատ ւած եմ նիւ թա կան հո գե րէն որ այն քան զզ ւե լի բան է եւ ո րոնց միշտ

են թա կայ ե ղած եմ եւ հան գիստ ու պայ ծառ տրա մադ րու թիւն նե րով կ’աշ խա -

տիմ։ Տպագ րու թե ան յանձն ւած է « Սի լիհ տա րի պար տէզ նե րը»8 վեր նագ րով

ման կա կան յի շո ղու թիւն ներս, ո ւր կէ եր կու օ րի նակ քեզ կը ղր կեմ ե րբ լոյս

տես նայ, մէ կը քե զի եւ միւ սը մա տե նա դա րա նին հա մար։ Հրա տա րակ ւե ցաւ
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հրա տա րա կած է քա նի մը գիր քեր։ 

Ե րո ւանդ Նոյ.-Դեկտ. 1934-ին այ ցե լած է Խորհր դային Հա յաս տան եւ Բա րիզ վե րա դար ձած է 3 Յու -

նո ւար 1935-ին (Վա հան Թէ քէ ե ան. Նա մա կա նի, կազ մեց, խմ բագ րեց եւ ծա նօ թագ րեց Ա ւե տիս Գ.

Սան ճե ան, Լոս Ան ճե լըս, հրա տա րա կու թիւն Թէ քէ ե ան Մշա կու թային Մի ու թե ան, 1983, էջ 643)։
7 Նկա տի ու նի ՀԽՍՀ Նա խա րար նե րու Խոր հուր դի նա խա գահ (1928-1935) Սա հակ Տէր Գաբ րի է լե ա -

նը։ Ծնած է Շու շի 1886-ին եւ կա նու խէն ան դա մակ ցած է հա մայ նա վար կու սակ ցու թե ան եւ ու նե ցած

է յե ղա փո խա կան ե ռուն գոր ծու նէ ու թիւն։ Եր կար տա րի ներ ապ րած է Բա գու։ 1920-ին ը նտ րո ւած է

Յեղ կո մի ան դամ, ա պա Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մոս կո ւայի մօտ։ Ստա լի նե ան բռ նու թիւն նե րու

շր ջա նին ձեր բա կա լո ւած է ու սպան նո ւած 19 Օ գոս տոս 1937-ին, մինչ իր մա հո ւան պաշ տօ նա կան

յայ տա րա րու թե ան մէջ ը սո ւած է, թէ պատշ գա մէն վար նե տո ւե լով ան ձնաս պան ե ղած է ։
8 Սի լիհ տա րի պար տէզ նե րը, Զա պէլ Ե սայե ա ն, Ա. գիրք, Ե  րե  ւան, Պետհ րատ, 1935, 195 է ջ։ Ա ւե լի ե տք

ու նե ցած է այլ հրա տար կու թիւն ներ ե ւս։
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նաեւ ա ռան ձին գր քոյ կով «Կ րա կէ շա պի կը»9 մաս սա յա կան ըն թերց ման հա -

մար։ Ե թէ կը հե տաքրքր ւիս կը ղր կեմ. չի ղր կե ցի մին չեւ այժմ ո րով հե տեւ կազ -

մը ե ւն. լաւ չէ։ Այս մի ջո ցին կ’աշ խա տիմ « Բառ պա Խա չիկ»10 ա նուն վէ պի մը

վրայ Պոլ սոյ եր կա թա գործ նե րու էս նա ֆի11 կե ան քէն առ նո ւած։ 

Ես կը կար ծեմ թէ յա ջորդ նա մա կովս քեզ մաս նա ւո րա բար հե տաքրք րող

լու րեր կ’ու նե նամ հա ղոր դե լիք։ Ա մէն պա րա գային, լաւ կ’ըլ  լայ որ այս ա մառ

ի բր այ ցե լու գաս Հա յաս տան։ Քու ա ռող ջու թե անդ հա մար ալ նպաս տա ւոր

կ’ըլ  լայ այդ։ Կ’եր թաս Ա րզ նի կամ ու րիշ մի որ ե ւէ բու ժա րան եւ մէկ եր կու ա -

միս կը հանգս տա նաս։ Հի մակ մեր կե ան քի պայ ման նե րը շատ լաւ են եւ շաբ -

թէ շա բաթ, օ րէ օր կը լա ւա նան։ Մե տի ա տոլ մա սի չեմ կր նար պատ րաս տել

բայց կր նամ հի ա նա լի պուլ ղու րի փի լաւ պատ րաս տել քեզ հա մար։ 

Այս տե ղի կլի ման եւ պէտք է են թադ րել նաեւ ջու րը, վե րին աս տի ճա նի

նպաս տա ւոր ե ղան իմ ա ռող ջու թե անս։ Բո լո րո վին ա ռողջ եմ եւ թար մա ցած

եւ կ’աշ խա տիմ գի շեր ու ցո րեկ ա ռանց յոգ նե լու։ Տրա մադ րու թիւնս շատ լաւ

է, ու րախ եմ եւ լի ա ցած։ Ի նձ ը նտ րե ցին քաղ խոր հուր դի ան դամ ի նչ որ մե ծա -

պէս յու զեց ի նձ։ Լաւ եւ ազ նիւ մար դիկ են, ա մե նուն ար ժէ քը ար ժե քա ւո րե լու

հո գով բռն ւած։ Լաւ է, շատ լաւ եւ այս տեղ կը տես նենք մէկ բո լո րո վին ու րիշ

եւ ա րի պատ կե րը մեր ժո ղո վուր դին որ մեծ եւ խոր վս տա հու թիւն կը ներշըն -

չէ ներ կային եւ ա պա գային հա մար։ 

Էհ ու րեմն ցտե սու թիւն եւ շատ սի րա լիր բա րեւ ներ իմ, Սօ ֆի ին եւ Հրան -

դին կող մէ։ Հա ղոր դէ նաեւ իմ լա ւա գոյն զգա ցում ներս մեր եր կու քին մօտ բա -

րե կամ նե րուն։

Քոյդ սի րով

Զա պէլ Ե սայե ան

Իմ հաս ցէս է.

Mme Z. Essayan

Գ րող նե րի տուն

Erivan Arménie (URSS)

Յ. Գ. Ե թէ կան այս տեղ հրա տա րա կու թիւն ներ որ քեզ կը հե տաքրք րեն,

գրէ ի նձ, ա մե նայն սի րով քեզ կը ղր կեմ։
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9 Կրակէ շապիկը, Զապէլ Եսայեան, Երեւան, Պետական հրատարակչութիւն, 1934, 83 էջ։ Լոյս տեսած

է «Պետհրատի եժանագին գրադարան» մատենաշարով։
10 Աւարտած է զայն 1936-ին, բայց մնացած է անտիպ։ Տպուած է յետ մահու Երեւանի մէջ՝ Բարպա

Խաչիկ, վէպ, «Հայաստան» հրատարակչութիւն, 1966, 868 էջ։
11 Արաբերէն ծագումով թրքերէն՝ համքարութիւն։
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Կո մի տաս Վար դա պե տը դար ձած է խորհր դա նի շը հայ մշա կոյ թի

ե ղեռ նե ան նա հա տա կու թե ան: Ան մնաց կեն դա նի մար տի րոս մը Հայոց ցե -

ղաս պա նու թե ան ու հի ւան դա գին վկան դար ձաւ նաեւ ազ գի մը մշա կու թային

սպան դին: 

Ե ղեռ նե ան գե հէ նէն յետս կո չո ւած, Կո մի տաս Պո լիս կը հաս նի 15 Մայիս

1915-ին: Բայց ար դէն ի սկ հո գե բա րո յա պէս խե ղո ւած ու մտո վի խա թա րո ւած,

ան զի նա դա դա րէն ե տք, 1919-ի սկիզ բը1, կը փո խադ րո ւի Փա րիզ, ի սկ 5 Օ գոս -

տոս 1922-ի ն՝ Villejuif, բուժ ման, թե րեւս ալ մե կու սաց ման հա մար2:

Քիչ չէ թի ւը ա նոնց, ո րոնք հի ւան դա նո ցը այ ցե լած են Կո մի տա սին: Այդ

այ ցե լու նե րէն ո մանք յու շագ րած են ի րենց տե սակ ցու թիւն(ներ)ը Կո մի տա սի

հետ: Ո մանց՝ այդ վկա յագ րու թիւ նը ծա ռա յած է իբ րեւ մի ջոց՝ վարկ վաստ կե -

լու: Կան նաեւ ու րիշ ներ, ո րոնք ազ նիւ զգա ցում նե րէ մղո ւած՝ փա փա քած են

այ ցե լել վար դա պե տին: Ա նոնց մէ են Կո մի տա սի սա նե րէն` Վա հան Պէ տէ լե ա -

նը (1894-1990) եւ Բար սեղ Կա նա չե ա նը (1885-1967):

Այս տեղ կը ներ կա յաց նենք ա ռայժմ ան ծա նօթ մնա ցած3 այլ այ ցե լու թե ան

մը ման րա մաս նու թիւն նե րը: Սա կայն, նախ սկ սինք Պէ տէ լե ա նէն:

Պէ տէ լե ան գրա ւոր ար ձա նագ րու թիւն ձգած է իր կո մի տա սե ան այ ցե լու-

թե ան մա սին: Ան 10 Յու նիս 1927-ին Քոր ֆո ւի վրայով Կիպ րո սէն կ՚անց նի Եւ -

րո պա՝ ե րաժշ տա կան ան ձնա կան ու սում նա ռու թե ան ծրա գի րի մը սեր տո ղու -

թե ան հա մար: Այդ ծի րին մէջ կա տա րած շր ջապ տոյ տին ըն թաց քին, 26
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Ծնած է Պէյրութ,
1960-ին: Յաճա-
խած է Պէյրութի
ՀԲԸՄ Յովակիմ-
եան-Մանուկեան
երկրորդական
վարժարանը, Հոկտ.
1978 - Յուլիս 1983
ուսանած է
Երեւանի
պետական
համալսարանի
Բանասիրական
բաժանմունքի
Հայոց լեզուի եւ
գրականութեան
բաժինին մէջ:
1989-ին աւարտած
է Պէյրութի
ամերիկեան
համալսարանի
քաղաքական
գիտութիւններու
բաժինը՝
տիրանալով
մագիստրոսի։
2002-ին աւարտած
է Սկովտիոյ
Էպըրտին
համալսարանի
Ուսումնասի-
րութիւններու
գիտական
մեթոտաբա-

Այ ցե լու թիւն Villejuif` 
Կո մի տաս Վար դա պե տին
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ 

1 Ան ար դէն Փա րիզ հա սած էր Ապ րիլ 1919-ին:
2 Serge Momjian, Komitas: The Artist and the Martyr, Cambridge England, Janus Publishing Co., [տա -

րին կը պակ սի] էջ 143, 201. նաեւ՝ Rita Soulahian Kuyumjian, Archeology of Madness, Komitas: Portrait

of an Armenian Icon, Gomidas Institute Books, USA, Taderon Press, 2001, էջ 137:
3 Վս տահ չենք, որ ստո րեւ հրա տա րա կո ւող նա մա կա գի րը, կամ ա նոր ըն կե րակ ցող նե րը այ լա պէս

հրա տա րա կած են այս այ ցե լու թե ան մա սին ի րեն/ց վե րյու շը, կամ տպա ւո րու թիւ նը:
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Օ գոս տոս 1927-ին,  ե րի տա սարդ Պէ տէ լե ան կ՚այ ցե լէ Կո մի տաս վար դա պե -

տին: Այդ մա սին, ան իր գրա ռում նե րուն մէջ կը նշէ. « Գի տէ ի որ Կո մի տաս

Վար դա պետ Վիլ Ժո ւի ֆի բու ժա րա նը կը գտ նո ւէր: Մ[ար գա րիտ] Բա բայե ա նի4

(որ Կո մի տա սի հո գա տար յանձ նա խում բի քար տու ղա րու հին էր), յանձ նա րա -

րա կա նով, բժշ կա պե տին մի ջո ցով այ ցե լու թե ան գա ցի ի րեն: 

Կո մի տա սի նո ւի րո ւած ոս կե մա տե ա նին5 մէջ գրե ցի, ա պա եր կու հուժ կու

պա հակ նե րու հետ գա ցի « մոն սի է օ Կո մի տաս»ի սե նե ա կը: Խո շոր սե նե ակ մըն

էր, ի սկ ի նք՝ ան կո ղի նին վրայ ըն կող մա նած: Գա ցի՝ ձեռ քը պի տի համ բու րեմ,

մէ կէն-մէկ ե լաւ, բարձր ձայ նով խօ սե ցաւ, բար կա ցաւ, դուր սը՝ պար տէզ գնաց:

Հոն՝ կ’եր թայ-կու գայ կը բար կա նայ: Խնդ րե ցի որ թուղթ մը տան, որ պէս զի ե -

րկ տող մը գրեմ, որ պէս զի կար դայ եւ յե տոյ ըն դու նի զիս: Ըն դու նա րան ա ռաջ -

նոր դե ցին զիս: Թուղթ մը տո ւին ո ւր գրե ցի՝ « Հայր Սուրբ, Ձե զի այ ցե լո ղը

ե րա ժիշտ մըն է Կիպ րո սէն ե կած: Լսե լով Ձեր հռ չա կա ւոր ա նու նը կ՚ու զեմ օգ -

տո ւիլ Ձեր փոր ձա ռու թե նէն: Ար դե օք կը հա ճէ ի՞ք ըն դու նիլ զիս, քա նի որ այդ -

քան հե ռու տե ղէն ե կած եմ եւ վաղն ի սկ կը մեկ նիմ Գեր մա նի ա: Կիպ րո սի մէջ

ե րաժշ տա կան վար ժա րան մը բա ցո ւե ցաւ, կր նայ ըլ լալ որ Ձեր ե րաժշ տա կան

փոր ձա ռու թիւն նե րը եւ թե լադ րու թիւն նե րը մե ծա պէս ազ դեն: Ձե զի հի ա ցող՝

Վ.Յ. Պէ տէ լե ան, Փա րիս 26 Օ գոս տոս 1927:

Թուղ թը ի րեն սե ղա նին վրայ դրինք: Կէ սօ րո ւան հա մար կե րա կու րի

զան գակ զար նո ւե ցաւ: Պար տէ զէն ե կաւ, եւ նըր սը որ ճա շը կը բե րէր, թուղ թը

սե ղա նին վրայ դրաւ: Թուղ թը տես նե լուն պէս զայն ճմռթ կեց, մար դուն գլ խուն

զար կաւ: Ես, այն ա տեն յու սա հա տած, քիչ մըն ալ դի տե լէ ե տք, թուղ թը ա ռի

գր պանս դրի, պա հե ցի սր տիս մօտ իբ րեւ Կո մի տա սե ան ո ւժ...»6:

Կա նա չե ա նի այ ցե լու թիւն նե րը Կո մի տա սին ու նին ան հա տա կան եւ

խըմ բային բնոյթ: Կա նա չե ան չէ գրա ռած ա սոնք: Մենք ա սոնց մա սին գի տենք

միջ նոր դա ւո րո ւած՝ Կա նա չե ա նի մա սին գրա ւոր վկա յու թիւն նե րէ: Կա նա չ եան

ա նոնց մա սին պատ մած է եւ ու րիշ ներ իբ րեւ յուշ գրա ռած կամ պատ մած են

թուղ թին: 

Այս տեղ ժա մա նա կագ րա կան կար գով կ՚անդ րա դառ նանք Կա նա չե ա նի

ա ռան ձինն, ա պա եւ խմ բային (Կո մի տա սի միւս սա նե րուն հետ) կա տա րո ւած

յետ-ե ղեռ նե ան պոլ սա կան այ ցե լու թիւն նե րուն:
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4 Պէ տէ լե ան այդ օ րե րուն Բա բայե ա նի քով կը հե տե ւի օ փե րային մե նա կա տա րում նե րու, ձայ նա մար -

զու թե ան եւ թէ ո րի ի դա սե րու (Ա նդ րա նիկ Տա գէ սե ան, Վա հան Պէ տէ լե ան Ե րա ժիշտ-Ման կա վար ժը,

Հրատ. Լի բա նա նի ՄԿՀ Սա նուց Մի ու թե ան, Պէյ րութ, Տպ. Սի փան,  2004, էջ 41):
5 Այս ոս կե մա տե ա նին մա սին կ՚ան գի տա նայ Ե րե ւա նի Չա րեն ցի անո ւան Գրա կա նու թե ան եւ ա րո -

ւես տի թան գա րա նի ե րաժշ տու թե ան բաժ նի պա տաս խա նա տու Մա րի նա Մու շե ղե ան (ա նձ նա կան

նա մա կագ րու թիւն՝ 26 Սեպտ. 2017):
6 Տա գէ սե ան, Վա հան Պէ տէ լե ան, էջ 41-42:

(10)Նոյն:

նութեան եւ
վերլուծութեան
մագիստրականը։
2011-ին
պաշտպանած է
դոկտորական՝
Ուէյլզի Սուանզի
համալսարանի
քաղաքական
գիտութիւններու
բաժնին մէջ: 22
Մարտ 2018-ին
պաշտպանած է իր
դոկտորականը՝
մշակութային
ընկերաբա-
նութեան 
մասնագի-
տութեամբ,
Էտինպրայի
համալսարանը: 

Ստորագրած է
բազմաթիւ
յօդուածներ,
կատարած է
մեծաթիւ
ուսումնասի-
րութիւններ, եղած
է ուսուցիչ։ 
1993-էն ի վեր
պատասխանատու
քարտուղարն է
Հայկազեան
հայագիտական
հանդէսին, ուր
ստորագրած է
հայագիտական
նորագոյն
հրատարա-
կութիւններու
գրախօսականներ: 
2011-էն ի վեր
տնօրէնն է
Հայկազեանի
Հայկական
սփիւռքի ուսումնա-
սիրութեան
կեդրոնին։
Խմբագրած եւ
հրատարակած է
բազմաթիւ գիրքեր։ 
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Սե դա Կա նա չե ան իր յու շե րուն մէջ կը պատ մէ. «Երբ աք սոր-բան տէն

վե րա դար ձաւ Կո մի տա սը հայրս ա ռա ջի նը ե ղած է զինք այ ցե լող: Կո մի տաս

հօրս ը սած է. « Բար սեխ, ե րա նի ին ծի ա զատ չար ձա կէ ին. ըն կեր ներս ին ծի

ի ՞նչ պի տի ը սեն…. ‘ե՞ս ձեւ մը գտայ ա զա տե լու, կամ` թուր քե րուն հե՞տ գործ

ու նե ցած եմ’,- ու հայրս կ՚ա ւելց նէր՝- ա սի կա ի րեն տեփ րե սի ոն ը րաւ»7: Սե դա

Կա նա չե ան կը շա րու նա կէ. « Կո մի տաս Վար դա պե տին հան դէպ շատ կը

նե ղո ւէր [ հայրս] ե րբ մէ կը ը սէր որ խեն թա նոց մտաւ: Միշտ կ՚ը սէր. « մար դը

մէ կու մը ծե ծե՞ց, փո ղոց նե րը ին կա՞ւ, պո ռա՞ց, ի ՞նչ ը րաւ իբ րեւ խենթ. խեն թա -

նո ցի ար ժա նի չէր: Տեփ րե սի ոն ան ցու ցած է»8: 

Ա պա Սե դա Կա նա չե ան կը նկա րագ րէ այլ այ ցե լու թիւն ներ, այս ան գամ՝

խմ բային եւ դար ձե ալ Պոլ սոյ մէջ. «...հայրս եւ Թու մա ճան օ րե րով կը պատ մէ -

ին, կը յի շէ ին բայց միշտ վեր ջա ւո րու թե ան կը յի շէ ին Պոլ սոյ վեր ջին հան դի -

պում նե րը: Ե րբ Կո մի տա սի ա շա կերտ նե րը ի մա նա լէ ե տք ա նոր ձեր բա կա-

լու մը, կ'իմանան նաեւ  ա նոր վե րա դար ձը - հայրս ու Թու մա ճան մեծ յու զու -

մով պատ մե ցին այդ պա հը.- Գա ցինք դու ռը զար կինք, ա ռա ջին օ րը բա ցաւ,

յա ջորդ օ րը ներ սէն լսե ցինք ձայ նը՝ «մ տէք»: Դու ռը բա ցինք՝ դէմ քը պա տին

կե ցած էր: « Բա րեւ, վար դա պետ»: Պա տաս խան չկայ: Ե րկ րորդ ան գամ պա -

տաս խան չկայ: Կար ծե ցինք որ սո վո րա կան կա տակ նե րէն մէկն է: - Սո վո րա -

բար ե րբ «մ տէ՛ք» ը սէր՝ մտ նէ ինք՝ պա հո ւը տած կ՚ըլ  լար կա՛մ պա հա րա նին մէջ,

կա՛մ սե ղա նին տակ, կա՛մ դռան ե տեւ... - Ե րբ դար ձե ալ, ա ւե լի բարձր ձայ նով

ի րեն « բա րեւ» ը սինք՝ դար ձաւ եւ ու ղիղ նայե լով մե զի, մի  քա նի խօսք ը սաւ՝

«ես ալ պէտք է ի րենց հետ մնայի ... հի մա ա նոնք ի ՞նչ պի տի մտա ծեն իմ մա -

սիս», եւ դար ձե ալ դար ձաւ պա տին ու ոչ մի խօսք: Յայտ նի էր, որ ձե ւով մը

յան ցա ւոր կը զգար ա զա տո ւած ըլ  լա լուն եւ depression-ի մէջ ին կած էր»9:

Սե դա Կա նա չե ան կը պատ մէ նաեւ Կո մի տա սե ան Սա նե րու փա րի զե ան

այ ցե լու թե ան մա սին. «...Ա ւե լի ո ւշ, ե րբ իր սա նե րը հի ւան դա նոց ու զած են այ -

ցե լել՝ Վար դա պե տը չէ ըն դու նած ի րենց: Մի  քա նի ան գամ փոր ձած են:

Վեր ջին ան գամ ը սած է « Բար սե ղը հե տեր նի՞դ է»: Ե րբ ը սեր են «այո», պա -

տաս խա ներ է՝ «գ նա՛, ը սէ որ ես խենթ չեմ, չեմ ու զեր զիս խեն թա նո ցի մէջ տես -

նեն»10: 
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7 «Ե րեք հար ցազ րոյց Սե դա Կա նա չե ան-Թիւյ սիւ զե ա նի հետ»՝ Բար սեղ Կա նա չե ան (1885-1967).

Կե ան քի մը Ե րաժշ տա ցու մը, ա շխ. Ա նդ րա նիկ Տա գէ սե ան, Հրատ.՝ Հայ կա զե ան հա մալ սա րան, Պէյ -

րութ, Տպ. Հա մազ գային, 2017, էջ 530:
8 Նոյն:
9 Սե դա Կա նա չե ան, «Յու շեր հօրս՝ Բար սեղ Կա նա չե ա նի մա սին»՝ Բար սեղ Կա նա չե ան (1885-1967),

էջ 236: Այս այ ցե լու թիւն նե րը պէտք է տե ղի ու նե ցած ըլ  լան Օ գոս տոս 1916-ի ա ւար տէն ա ռաջ, ե րբ

Կո մի տաս կը փո խադ րո ւի Շիշ լի ի հո գե բու ժա րա նը, որ կը կա ռա վա րո ւէր օս մա նե ան զի նո ւո րա կա -

նու թե ան կող մէ ) Momjian, էջ 185):
10 Նոյն:
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Ք րիս տի նէ Կա նա չե ան իր յու շե րուն մէջ քիչ մը տար բեր կը կրկ նէ փա րի -

զե ան այս այ ցե լու թե ան պատ մու թիւ նը. « Կո մի տա սի հինգ սա նե րը Փա րիզ ե -

ղած ա տեն նին կ՚այ ցե լեն շատ սի րե լի Վար դա պե տին, հի ւան դա նո ց11: Սե ն-

ե ա կին դու ռը կը զար նեն քա նի մը ան գամ՝ ձայն չկայ: Հի ւան դա պա հը կ՚ը սէ

որ հի ւան դը ներսն է: Ու րեմն դու ռը կը բա նան ու ներս կը մտ նեն: Կը տես նեն

որ բազ կա թո ռի մէջ կծ կո ւած նս տած է, ան կող նի ծած կո ցով մը բո լո րո վին

ծած կո ւած: Կը քա շո ւին մօ տե նա լու: Յան կարծ Կո մի տա սը վրայէն կը նե տէ

ծած կո ցը, դուրս կ’ել  լէ եւ դի մա ցի պա տին առ ջեւ կը կե նայ՝ դէմ քը պա տին

դար ձու ցած: Հի ւան դա պա հին կը հարց նեն թէ ին չո՛ւ այս պէս ը րաւ: Կ՚ը սէ՝

«կ ՚ե րե ւի չէր ու զեր ձեզ տես նել»: Բայց ի րենք եր կար մտա ծե լէ վերջ այն եզ -

րա կա ցու թե ան կու գան որ ու զած է ա ռա ջո ւան պէս կա տակ ը նել հե տեր նին՝

մօ տե նային ի րեն, ծած կո ցը վերց նէ ին ե ւ՝ «ե կանք Վար դա պետ» ը սէ ին: Վեր -

ջը ե րբ ու րիշ ներ կը հարց նեն Կո մի տա սին թէ ին չու՛ այդ պէս ը րած է իր ա շա -

կերտ նե րուն, կ’ը սէ. « լաւ տպա ւո րու թիւն չթո ղու ցին վրաս»... հէ՜ք Կո մի-

տաս...»12:

Նոյ նինքն, այս տեղ հրա տա րա կո ւող նա մա կը կը վե րա հաս տա տէ փա րի զ-

ե ան խմ բային այ ցե լու թե ան ճշ մար տա ցի ու թիւ նը, ը նդ գծե լով որ ա նոր առ թած

«յու զում»ին կրկ նու թե նէն խու սա փե լով Կո մի տա սի հինգ սա նե րը այ նու հե -

տեւ չեն այ ցե լած ի րենց ու սու ցի չին13: 

Ս տո րեւ, սա կայն, կը ներ կա յաց նենք այլ վկա յու թիւն մը՝ Կո մի տա սի կա -

տա րո ւած այ ցե լու թե ան: Այս վկա յու թիւ նը գրա ւոր է եւ ար ձա նագ րո ւած

թարմ տպա ւո րու թե ամբ՝ այ ցե լու թե նէն չորս օր ե տք, ի տար բե րու թիւն միւս

եր կու վկա յու թիւն նե րուն, ո րոնց մե զի հա սած տար բե րակ նե րը տա րի ներ

ե տք վե րա ծո ւած են գրա ւոր խօս քի կամ բա նա ւոր յու շի: 

Այս վկա յու թիւ նը 27 Յու լիս 1926 թո ւա կիր նա մակ մըն է, յ ղո ւած Կո մի տա -

սի հինգ սա նե րէն՝ Միհ րան  Թու մա ճա նին: Զայն գտանք Ե րե ւա նի Ե ղի շէ Չա -

րեն ցի Ա նո ւան Գրա կա նու թե ան եւ Ա րո ւես տի Թան գա րա նի Թու մա ճա նի

ար խի ւէն (գործ թիւ 4102): Նա մա կա գի րը կը մնայ ան ծա նօթ. հա կա ռակ

ա նոր որ ան նա մա կին Յետ Գրու թե ան հա տո ւա ծին տակ դրած է « նոյն»՝ սա -
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11 Այս այ ցե լու թիւ նը պէտք է տե ղի ու նե ցած ըլ  լայ Նոյեմ բեր 1920-Դեկ տեմ բեր 1921-ի մի ջեւ, ո րով հե -

տեւ սա նե րը Պո լի սը կը ձգեն 25 Նոյեմ բեր 1920ին, ի սկ Կա նա չե ան կը լքէ Փա րի զը Դեկ տեմ բեր 1921-

ին (Ա. Տա գէ սե ան, « Կո մի տաս վար դա պե տի հինգ սա նե րը»՝ Բար սեղ Կա նա չե ան (1885-1967), էջ 374:
12 Քրիս տի նէ Կա նա չե ան, «Ան մո ռա նա լի յու շեր»՝ Բար սեղ Կա նա չե ան (1885-1967), էջ 258:
13 Սերժ Մոմ ճե ան իր վե րոյի շե ալ գիր քին մէջ կը նկա րագ րէ Ար մե նակ Շահ մու րա տե ա նի հան դի պու -

մը Կո մի տա սի հետ՝ Վիլ ժո ւի ֆի մէջ, 1933-ին: Խօ սակ ցու թե ան ըն թաց քին ի բր Կո մի տաս կը յայտ նէ

Շահ մու րա տե ա նին թէ իր ա շա կերտ նե րուն (ո րոնց մէ մի քա նի ին ա նուն ներն ալ կու տայ ‘’ կա տա րե ալ

յի շո ղու թե ամբ’’) բո լորն ալ ան հե տա ցած են (նոյն, էջ 206):  Այլ խօս քով, Կո մի տաս չի յի շեր այ ցե լու թիւ -

նը այն ա շա կերտ նե րուն, ո րոնց ա նուն նե րը կ’ար տա սա նէ - ը ստ Մոմ ճե ա նի - « կա տա րե ալ յի շո ղու թե -

ամբ»: Հասկ նա լի է, ա սի կա չի հա մա պա տաս խա ներ ի րա կա նու թե ան:
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կայն բուն ստո րագ րու թիւ նը ա ւե լի վե րեւ դրո ւած չէ, թե րեւս նաեւ Կո մի տա -

սի իր այ ցե լու թե ան նա մա կային այս վե րա շա րադ րան քին այ ցե լո ւին առ թած

յու զու մին ազ դե ցու թե ամբ: Հա ւա նա բար, ան Կո մի տա սի հինգ ա շա կերտ նե -

րուն շատ մտե րիմ ան ձ մըն է, կամ թե րեւս կո մի տա սե ան հն գե ա կին նո ւա զա -

գոյն ծա նօ թը՝ Հայկ Սե մեր ճե ա նը:

Բա րիզ, 27 Յու լիս 926

Սի րե լի 

Միհ րան, 

Ե րէկ ստա ցայ նա մակդ: Վաղն ալ մեր Նու պա րը կը մեկ նի դէ պի Ա մե րի կա

եւ իր հետ կը բե րէ սոյն նա մակս: Ա նակն կալ հան դի պում մը ե ղաւ նաեւ առ -

ջի օր Վար դա նին14 Բա րիզ գա լը: Այս ի րի կուն Նու պա րին վեր ջին ճա շը պի տի

ըլ  լայ մեզ հետ, հան դերձ պի րայով, գի նի ով եւ շամ բա նյաով: Վար դա նին խել -

քը գլու խը պի տի բե րեմ քա նի մը ժա մէն, կե նացդ պար պե լով մի գա ւաթ շամ -

բա նյա (ա կան ջը խօ սի Բար սե ղին):

Տի կին Նահ րի կը ա ռող ջա ցած է եւ իր նախ կին վի ճա կը գտ նե լու վրայ,

այն պէս որ Վար դա նին սիր տը հանգս տա ցած է ը ստ բա ւա կա նին, ի սկ ղր կած

հինգ տո լարդ ստա ցած է: Ե ղի ային մի ջո ցաւ ղր կած տա սը տո լարդ ալ ար դէն

ժա մա նա կին յանձ նած է ի Տի ո նին (՞):

Միհ րան, այս ի րի կուն մեզ մօտ պէտք է ըլ  լայիր որ կոն ծա բա նու թե ան

քե ֆը հա նէ ինք. ի նչ որ ին ծի յոյս եւ համ բե րու թիւն կը ներշն չէ եր կու տա րի

վեր ջը բան տիդ դուռ նե րը խոր տա կել եւ ի նք զինքդ այս կողմ նե տե լու խոս -

տումդ է: Եր կու տա րի վերջ Նու պա րը կր կին պի տի գայ, հի մա կո ւը նէ կր նանք

ո րո շ- ւած նկա տել թէ մի ա սին պի տի գաք:

Քե զի հե տաքրք րող տե ղե կու թիւն մը որ ու նիմ տա լիք ան ալ չորս օր ա ռաջ

Կո մի տա սին տո ւած այ ցե լու թիւնս է: Այս այ ցե լու թիւ նը չպի տի փա փա քէ ի

ի նք նա բե րա բար տալ, հինգ ու կէս տա րի ա ռա ջո ւան մեր են թար կո ւած յու -

զու մին կր կին չեն թար կո ւե լու հա մար, ե թէ յանձ նա խում բը ին ծի պաշ տօն

չյանձ նէր Վրդ.ի ներ կայ վի ճա կի մա սին հի ւան դա նո ցէն տե ղե կու թիւն քա ղել:

Ո րո շե ցին որ ին ծի ըն կե րա նար նաեւ ժա մա նա կին Մա նա սի15 ա շա կերտ ի սկ

այժմ քօն սէռ վա թո ւառ harmonie եւ Compositionի հե տե ւող Պար թե ւե ա նը16:

Զահ րէ ճե ա նը ե րբ տե ղե կա ցաւ Կո մի տա սի տա լիք այ ցե լու թե անս փա փա քե -

ցաւ մի ա սին գալ եւ ե րեք հո գի գա ցինք Villejuif-ի յի մա րա նո ցը: Բժիշ կին հետ
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14 Նկա տի ու նի Վար դան Սարգ սե ա նը (Պո լիս 1892-Մար սէյլ 1978): Կո մի տա սի հինգ ա շա կերտ նե րէն

Սարգ սե ան այդ տա րի նե րուն հաս տա տո ւած էր Փա րիզ եւ կը ծա ւա լէր ե րաժշ տա կան գոր ծու նէ ու -

թիւն:
15 Նկա տի ու նի ե րա ժիշտ եւ յօ րի նող Էտ կար Մա նա սը (Պո լիս 1875-Պո լիս 1964):
16 Ա րա Պար թե ւե ան (Պո լիս, 1903-Փա րիզ, 1896), ֆրան սա հայ ե րա ժիշտ, յօ րի նող:
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եր կար տես նո ւե ցանք Վրդ.ի վի ճա կի մա սին զորս քեզ կը գրեմ ու րիշ ա ռի թով:

Յե տոյ գա ցինք Կո մի տա սը տես նե լու: Ե րբ դրան վրայ գտ նո ւած պա տու հան -

նե րէն գաղ տա գո ղի ներս նայե ցանք մի զա մա նին մէջ մի զե լով զբա ղո ւած [էր]

եւ կռ նա կը դար ձու ցած դրան: Մի զե լէ վերջ մօ տե ցաւ ան կող նին եւ ան կող նին

վրայէն փո շի հե ռաց նե լու պէս շար ժում ներ մը ը րաւ եւ յե տոյ սկ սաւ ա րագ

ա րագ քա լել սե նե ա կին մէջ: Կր նաս ե րե ւա կայել թէ հո գե կան ի նչ վի ճա կի են -

թար կո ւե ցայ [ա նընթ. բառ] այդ վայր կե ա նին ե րբ տե սայ որ խեղճ մար դը քիչ

մը կքած է, մա զե րը եւ մօ րու քը գրե թէ ճեփ ճեր մակ ե ղած են եւ բա ւա կան մը

նի հար ցած է: Կ՚են թադ րեմ որ նշ մա րեց թէ դուր սէն զին քը դի տող ներ կան եւ

սե նե ա կին միւս դու ռը, որ պար տէզ կ՚ա ռաջ նոր դէ, բա ցաւ եւ ե լաւ պար տէզ:

Պար տէ զին մէջ զին քը դի տե լու հա մար պար տա ւոր է ինք ոե ւէ յի մա րի մը սե ն-

ե ա կէն ան ցնիլ, ո րով յի մա րա պա հը բա ցաւ Վրդ.ի սե նե ա կին դու ռը եւ մտանք

ներս: Վրդ.ը կե ցած էր ան շարժ պար տէ զի մէջ տե ղը աչ քե րը յա ռած կէ տի մը

վրայ: Զահ րէ ճե ա նը ու զեց պար տէզ ել  լել եւ ե րբ պար տէ զը կը ճեղ քէր դի մա -

ցի նս տա րա նը ա ռաջ նոր դո ւե լով, Վրդ.ը զն նող ակ նար կով մը, ո րուն մէջ կ’ե -

րե ւար ան վս տա հու թիւն եւ զայ րոյթ, հե տե ւե ցաւ ա նոր: Ե րբ Զահ րէ ճե ա նը

նս տաւ նս տա րա նին վրայ Վրդ.ը գնաց պար տէ զին պա տին ա ռաջ քը կե ցաւ:

Այդ տե ղը սե նե ա կէն ան տե սա նե լի ըլ  լա լուն, ես ա ւե լի մօ տե ցայ պար տէ զին

դրան որ պէս զի զինքն տես նեմ եւ Կո մի տա սին հետ դէմ դի մաց ե ղայ, ո րով հե -

տեւ յան կարծ սե նե ակ մտաւ: Պա թե ւե ա նը որ ե տեւս կե ցած էր կր ցաւ ան մի -

ջա պէս հե ռա նալ սե նե ա կէն, բայց ին ծի հա մար նա հանջ ան կա րե լի էր: 

Պա ղա րիւ նու թիւնս պա հե լով քայլ մը ա ւե լի մօ տե ցայ ի րեն եւ « Բա րեւ

Վար դա պետ» ը սի: Այս վայր կե ա նին կէս մը կռ նա կը դար ձու ցած էր ին ծի եւ

զբա ղո ւած դու ռը գո ցե լու: Ա ռանց ե րեսս նայե լու - «գ նա, ին չու՞ ե կար» ը սաւ,

ցած ձայ նով եւ խորհր դա ւոր շեշտ մը դնե լով իր խօս քե րուն վրայ: -Վրդ. տա -

սը տա րի է որ քեզ չեմ տե սած, փա փա քե ցայ քեզ տես նել ո րով հե տեւ եր կու

օ րէն Բա րի զէն պի տի մեկ նիմ, ը սի: -Այ սօր ի սկ մեկ նէ, ը սաւ հրա մա յա կան շեշ -

տով մը, եւ շա րու նա կե լով խօս քը «այն մար դը լաւ մարդ չէ, պաշ տօ նա կան

մարդ է» ը սաւ: Հասկ ցայ թէ Զահ րէ ճե ա նը կ՚ակ նար կէր: -Վրդ., ան ալ ձեր ա -

շա կեր տը ե ղած է, ձեր խում բին մէ ջը եր գած է Պո լիս, ը սի: Այս խօս քիս վրայ

գնաց ան կող նին վրայ ե րկն ցաւ մռլ տա լով – Բոզ է այն մար դը որ ձեր խօս քե -

րուն կը հա ւա տայ: Մին չեւ հոս իր հան դար տու թիւ նը պա հած էր ե րբ պար -

տէ զին դու ռը բա ցո ւե ցաւ եւ յի մա րա պահ մը Զահ րէ ճե ա նը Վրդ.ին սե նե ա կէն

ան ցնե լով couloir ա ռաջ նոր դեց: Վրդ.ը ու շադ րու թիւն չդար ձուց Զահ րէ ճե ա -

նին բայց խօս քը ին ծի ո ւղ ղեց, խիստ թօ նով մը եւ ը սաւ. -ել գնա, կ’ել  լեմ հի -

մայ քեզ կը ծե ծեմ: Վրդ. ես ի նք զինքս ձեր սի րե լի մէկ ա շա կեր տը կը նկա տէ ի

եւ չէ ի սպա սեր որ ին ծի այս պի սի ըն դու նե լու թիւն մը ը նէք պա տաս խա նե ցի:

Քի թին տա կէն բա ներ մը մռլ տա լէ վերջ, ձայ նը մէ կէն բարձ րաց նե լով, -ել գնա,

ե թէ ոչ քեզ կը ծե ծեմ ը սաւ: Ա սոր վրայ այ լեւս հասկ ցայ թէ ան կա րե լի պի տի
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ըլ  լար ի րեն հետ խօ սիլ, խեն թին հետ ես ալ խենթ ե ղայ եւ Փա նոս Թեր լե մե -

զե ա նին17 Վրդ.ին ը սած մէկ խօս քը միտքս ե կաւ: -Վրդ. չէ ի կար ծեր որ ին ծի

այս պի սի կո պիտ վե րա բե րում ցոյց պի տի տայիք ը սի: Այս բա ռե րը ա ռանց

մտա ծե լու բեր նէս փա խան: Ան մի ջա պէս ան դրա դար ձայ թէ պէտք չէր զին քը

նե ղաց նէ ի ո րով հե տեւ մէ կէն ա ւե լի բոր բո քե ցաւ, բայց ա ռանց պառ կած տե -

ղէն վեր ել  լե լու. - Սրի կայ կոր սո ւէ, է տէպ սիզ, տէֆ ե ղիր, պո ռաց: Ա սոր վրայ

սե նե ա կէն դուրս ե լայ, թէ եւ ան կը շա րու նա կէր դեռ բա ներ մը մռմ ռալ: Իմ

դուրս ել  լե լէս վերջ Վրդ.ին ճա շը բե րին: Ե րբ կե րա կուր նե րը սե ղա նին վրայ

դրին, ան մի ջա պէս ցատ կեց ան կող նին վրայէն եւ եր կու վայր կե ա նէն լրա ցուց

իր ճա շը եւ ան մի ջա պէս պար տէզ ե լաւ: Ի նձ այն պէս ե կաւ որ ե թէ Զահ րէ ճե -

ա նի մա սին պաշ տօ նա կան մար դու կաս կած նե րը չու նե նար ի նձ հետ քիչ մը

ա ւե լի մեղ մօ րէն պի տի խօ սակ ցէր: Սխալ ը րի ա ռան ձին չեր թա լով:

28 Յու լիս, ա ռա ւօտ 

Ե րէկ ի րի կուն Վար դա նին լե զուն մե քե նայի պէս կը գոր ծէր: Չմոռ ցանք կե -

նացդ ճն կել: Քա նի մը ժա մէն Նու պա րը եր կա թու ղին կը դնենք: Ի րեն հետ մէկ

քա նի ջն ջին բա ներ կը ղր կեմ, քի չը շատ նկա տէ: Ե թէ գր պա նի պզ տիկ թաշ -

կի նա կէն գոհ մնա ցած ես կր նամ նա մա կի մէջ դնե լով ու րիշ ալ ղր կել. բայց

պէտք է պատ րաս տել տամ:

Կը յու սամ Վա ղար շը18 մօտ օ րէն Բա րիզ կ’ըլ  լայ: Իր տո ւած եր կու

հա մերգ նե րու մա սին Ա ղեք սանդ րի ոյ թեր թե րը լաւ ար տա յայ տո ւած է ին:

Վար դանն ու ես կ՚ու ղար կենք քեզ ան հա մար համ բոյր ներ: 

Կա րօ տով

Հայկ
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17 Թերլեմեզեանի հետ Կոմիտասի ծանօթութիւնը կը սկսի առնուազն 1910-էն, երբ անոնք

սենեկակիցներ կը դառնան Պոլսոյ մէջ (Soulahian, էջ 72): Թերլեմեզեան իր անաւարտ յուշերուն մէջ

չ’անդրադառնար Կոմիտասի կատարած իր փարիզեան այցելութեան (Փանոս Թերլեմեզեան,

Կեանքիս Յուշերը, բնագիրը հրատ. պատրաստեց, յառաջաբանը եւ ծանօթ.՝ Երուանդ Տէր

Խաչատրեան, Հրատ.՝ Թէքէեան մշակութային միութիւն, Երեւան, 2017): Թերլեմեզեանի յուշերը չեն

ընդգրկեր 1920-ականները: Սակայն, այլուր Թերլեմեզեան կը խօսի 1921 Մարտին տեղի ունեցած

այս այցելութեան մասին, որուն ընթացքին ան խօսած է Կոմիտասին՝ վերջինիս աշակերտներուն

Փարիզ ուսանելու համար ժամանելնուն մասին:  Պէտք է հետեւցնել նաեւ, որ Թերլեմեզեան եւ

Կոմիտասեան Սաները հաղորդակցութեան մէջ էին իրարու հետ: («Մի Այցելութիւն Հիւանդ

Կոմիտասին», Ժամանակակիցները Կոմիտասի մասին, կազմ.՝ Գասպար Գասպարեան, Երեւան,

Հայպետհրատ, 1960, էջ 196-97): Գասպարեան Թերլեմեզեանի յուշը առած է 1930-ին Երեւանի մէջ

լոյս տեսած Կոմիտաս ժողովածուէն, զոր չկրցանք ձեռք անցընել՝ յաւելեալ տուեալներու համար:
18 Նկատի ունի Վաղարշակ Սրուանձտեանցը (1891-1958)՝ Կոմիտասի հինգ սաներէն մին:
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« Հե րոս ըլ լա լու հա մար մի նակ պի -

տի ըլ լաս»։ Այս պէս կը բա ցո ւի Քրիս -

տի ան Բա տի կե ա նի « Սու փըր հե րոս-    

նե րը կը մեռ նին ամ րան» խո րագ րը -

ւած հա տո րը։  Ու շագ րաւ վեր նա գիր

մըն է, ո րով ար դէն կ՚ո րո շադ րո ւի նիւ -

թին լա րու մը. սու փըր հե րոս նե րը՝ հա -

կա ռակ կար ծո ւա ծին՝ կը մեռ նին,

գու ցէ պէտք է մեռ նին ո րոշ ե ղա նա -

կի մը։  Ա սոր վրայ կը բար դո ւի յա ւե -

լե ալ նշում մը գիր քին սկիզ բը դրո ւած

ո ւր կ՚ը սո ւի՝ «ա մա ռը պէտք չէ այս -

քան եր կա րէր»։  Հա տո րին ե օթ գրու -

թիւն նե րուն մէ ջէն պի տի յայտ նո ւին

պա տա նե կու թե ան լե ղի ու քաղցր

ապ րում նե րու շա րան մը, ո ւր մնա -

յուն ներ կա յու թիւն պի տի դառ նան

սու փըր հե րոս նե րը։  Ի ՞նչ գործ ու նին

սա կայն սու փըր հե րոս նե րը եր կա -

րաձ գո ւող ամ րան կամ պա տա նե կու -

թե ան հետ։  Նախ սա կայն՝ ին չո՞ւ

սու փըր հե րոս ներ եզ րը։  

Ա ռա ջին հա կազ դե ցու թե ամբ պի -

տի ը սո ւէր՝ ին չո՞ւ ոչ գեր հե րոս ներ։

Տար բե րու թիւն մը կա՞յ։  Հար ցը չի վե -

րա բե րիր այն քան թարգ մա նու թե ան,

որ քան ա ռա ջի նով ե կող հա մա գի րին։

Սու փըր հե րոս նե րու աշ խար հը պատ-

կե րային գրա կա նու թե ան ե րե ւա կա-

յա կան աշ խարհ մըն է, ո ւր 1930-

ա կան նե րէն սկ սե ալ կ՚ե րե ւին պէս պէս

զգեստ ներ հա գած ու ար տա ռոց ու -

ժե րով օժ տո ւած նախ տղա մար դիկ՝

ա պա նաեւ կի ներ։  Ա նոնք ը նդ հան -

րա պէս կը գոր ծեն բա րի ը նդ չար

ու ժե րու տրա մա բա նու թե ամբ բա նող

աշ խար հի մը մէջ ո ւր մե տա սա նե -

րորդ պա հուն կը յա ջո ղին ա ռաջ քը

առ նել զան գո ւա ծային ա ղէտ ներ դա -

ւող սու փըր չա րա գործ նե րու ճի ւա -

ղային սադ րանք նե րուն։ Գի ծի եւ գի-

րի յա տուկ խառ նուրդ մը, որ կը բո -

ցա վա ռի  պա տա նի նե րու պատ շաճ

ե րե ւա կա յու թե ամբ ու տա րի նե րու

եր կայն քին կը ներգ րա ւէ ըն թեր ցող -

նե րու լայն խաւ մը։  Ա ռա ջին տաս -

նա մե ակ նե րու ծաղ կու մին ու ա զա-

տու թե ան կը յա ջոր դեն գրաքն նու թե -

ան ան ցուկ տա րի ներ, ե րբ այդ ժա -

ման ցային գրա կա նու թիւ նը կը մե-

ղադ րո ւի են թադ րե ալ վատ ազ դե ցու -

թե ամբ տղոց վրայ։  Ա սով հան դերձ
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Սուփըր հերոսներու
ժամանակը 
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ

ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ

Ծնած է Պէյրութ։
1987-ին
հաստատուած է
Մոնթրէալ։
Շրջանաւարտ է
Մոնթրէալի
Գոնգորտիա
համալսարանէն՝
որպէս
ճարտարագէտ։ 
Հետեւած է նոյն
համալսարանի
փիլիսոփա-
յութեան
դասընթացք
ներուն։ 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,
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տա րի նե րու ըն թաց քին ան կը շա րու -

նա կէ տա րա ծո ւիլ ժո ղովր դային մշա -

կոյ թի զա նա զան ո լորտ նե րուն մէջ

հաս նե լով մին չեւ հո լի վու տե ան ֆիլ -

մաշ խարհ, ո ւր գտած ան հա մե մատ

յա ջո ղու թիւ նը զայն կը դարձ նէ ժո -

ղովր դային հա սա րա կաց մշա կոյ թի

սիւ նե րէն մէ կը։  Այն պէս որ այդ եզ րը

կ՚ընդգր կէ ի նք նա փակ ո լորտ մը, ի -

նքն իր օ րէնք նե րով ու տրա մա բա -

նու թե ամբ բա նող, ո ւր ի մի կու գան

ներ քին հա կա մար տու թիւն ներ, ան -

գիր օ րէնք ներ եւ ը նդ հան րա պէս ու -

րոյն հա մա կար գեր պար փա կող տի ե-

զերք մը։  Սու փըր հե րոս ա նո ւա նու -

մը յս տա կօ րէն կ՚ուղ ղո ւի այդ հաս -

տա տո ւած ո լոր տին։ 

Այս տեղ սու փըր հե րոս նե րը թուղ -

թէ ըն կեր ներն են գրու թիւն նե րուն

մէջ ե րեւ ցող զա նա զան պա տա նի նե -

րուն։  Գրու թիւն նե րը թէ եւ կը կար -

դա ցո ւին ա ռան ձին,- կեր պար ներն ու

պա տա հար նե րը ան կախ են մէ կը

միւ սէն,- գիր քը սա կայն ու նի ձե ւա -

կան ու խոր քային մի ու թիւն մը։  Ե օթ

գլուխ նե րը կը կրեն քո միք սի Մար վըլ

հրա տա րակ չա տան տի ե զեր քին

պատ կա նող ե օթ սու փըր հե րոս նե րու

կամ խմ բակ ցու թիւն նե րու ա նուն ներ։

Ա սոնց մէ ո մանք ա ռն չու թիւն ներ ու -

նին նաեւ ի րար մէջ. օ րի նակ Սթիվ

Ռա ճըրզ ի մա՛ Captain America եւ

Պա քի Պառնզ ի մա՛ Winter Soldier

գոր ծա կից ներ են, նախ ա ռաջ նորդ –

հե տե ւորդ դրու թե ամբ, ա պա ան -

ջատ, ը նդ ո րում ա տեն մը ե րկ րոր դը

պի տի վերց նէ ա ռա ջի նին՝ Captain

America-ի դե րը, կամ Black Widow,

Thor եւ Captain America, ո րոնք մի -

աս նա բար կը կռո ւին Avengers խըմ -

բակ ցու թե ան դրօ շին ներ քոյ, ե ւայլն։

Մար վըլ Քո միք սի մր ցա կից հրա տա -

րակ չա տու նը պատ մա կա նա բար

ե ղած է Տի Սի Քո միք սը, ա մէն մէ կը

պա հե լով իր սու փըր հե րոս նե րու

փա ղանգն ու հա ւա տա րիմ ըն թեր -

ցող նե րը, ո րոնք ը նդ հան րա պէս կը

խու սա փին դա ւա ճա նե լէ մէ կուն կամ

միւ սին տի ե զերք նե րուն։  Այս պէս, ա -

ռա ջին պատ մու թե ան մէջ պա տա -

նին, որ դպ րոց փո խած ըլ  լա լով

կ՚ու զէ նոր դպ րո ցին մէջ ըն կեր ներ

ու նե նալ ու ըն դու նո ւիլ ա նոնց կող մէ,

կը ձե ւաց նէ սի րել Batman-ը կամ չհա-

կադ րո ւիլ Superman-ը սի րող տղուն,

սա կայն նոյն ա տեն խօս քը ո ւղ ղե լով

իր սու փըր հե րո սին՝ Captain

America-ին՝ կ՚ը սէ. «ա սի կա գոր ծին

հա մար է, հա ւա տա՛, սանկ թէ նանկ

դուն ա ւե լի զօ րա ւոր ես, Սթի՛վ»։   Այս

ա մէ նը ան շուշտ հա ւա նա բար ա ռա -

ջին ան գամ է որ մուտք կը գոր ծեն ի -

բր կեր պար եւ ի բր տի ե զերք հայ

գի րե րու աշ խար հէն ներս։  Ա սի կա

ան շուշտ իբ րեւ շր ջարկ կամ լրա ցու -

ցիչ։

Գիր քին մի ու թիւ նը չի սահ մա նա-

փա կո ւիր սու փըր հե րոս նե րու ներ -

կա յու թե ամբ, այլ կը հիւ սո ւի պա տա -

նե կու թե ան խար խա փում նե րու ը նդ-

հա նուր բնա նիւ թով՝ որ պէս յետ նա -

պատ կեր։  Պատ մո ւա ծը ման րա վէ -

պեր են այս կամ այն պա տա նե կան

դրո ւա գէն, ո ւր յա ճախ կայ ներ կա յու -

թիւ նը զա նա զան ըն կեր նե րու, ըն տա -

նե կան պա րա գա նե րու, սի րե լի նէ նէ ի

մը։  Պատ մո ւա ծէն ա ւե լի սա կայն հե -

տաքրք րա կա նը ա նոր զա նա զան

հոս քե րուն ի րար ա ռն չու մի կերպն է։

Բա տի կե ան առ այդ ի գործ կը դնէ
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«Յառաջ»ին,
«Ինքնագիր»ին եւ
Մարկ Նշանեանի
«Կամ» հանդէսին։
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պա տու մի զա նա զան հնարք ներ, յա -

ճախ գոր ծող որ պէս ան ջատ բայց մէջ

ը նդ մէջ հիւ սո ւող թե լեր, ա կն կա լե լով

որ ըն թեր ցո ղը ըն թեր ցու մին ի սկ ը նդ -

մէ ջէն գտ նէ ու կա պէ զա նոնք ի րա -

րու. խոս տո վա նա կան պա տում,

օ րագ րային ար ձակ, գե ղա րո ւես տա -

կան մշա կում, ե րկ խօ սու թիւն, ե ւայլն։

Տա կա ւին կան մոխ րա գոյն տա ռե րով

ու ներս քա շո ւած լու սանց քային

պար բե րու թիւն նե րը, ո ւր կը հիւ սո ւին

այս կամ այն սու փըր հե րո սի կե ան -

քէն դրո ւագ ներ, սկան տի նա ւե ան

դիւ ցազ ներ գու թե ան գիր քէ մը մտ նող

ո տա նա ւոր թարգ մա նու թիւն ներ,

կամ օ րա թեր թէ մը առ նո ւած օ դե րե -

ւու թա բա նա կան տե ղե կու թիւն ներ։

Այս ա մէ նը ըն թեր ցո ղը կը տա նին տե -

ղէ տեղ ու ժա մա նա կէ ժա մա նակ ո ւր

ի րա կանն ու ե րե ւա կա յա կա նը կը մի -

ա ձու լո ւին ի րա րու, հա րա զատ պատ -

կեր մը տա լով պա տա նու թե ան եզ-

րին տա տա նող կեր պար նե րու մտաշ-

խար հէն ու հո գե բա նու թե նէն։  Սու -

փըր հե րոս նե րը պէտք է մեռ նին,

որպէսզի դուրս գան պա տա նու թե ան

ա ռօ րե այ խռովք նե րէն ու ան ցնին յա -

ջորդ հանգ րո ւան։  Ա մա ռը սա կայն

կ՚եր կա րի։

Հե րոս ըլ  լա լու հա մար պէտք է մի-

նակ ըլ  լալ կը գրէ Բա տի կե ան։  Պէտք

է նաեւ ցաւ ու նե նալ։ «Ա ռանց ա տոր

չըլ լար»։ Այս պէս է որ գիր քին պա -

տա նի նե րը նոյ նա նա լու եզ րեր կը գըտ-

նեն ի րենց սու փըր հե րոս նե րուն հետ,

ո րով հե տեւ ա նոնք ալ ի րենց նման

մի նակ են յա ճախ,  ըն կե րային շր ջա -

նակ նե րու ե զերք նե րուն թա փա ռող։

Ա նոնց մի ջամ տու թիւ նը ի րա կան կե -

ան քէն ներս ը նդ հան րա պէս չ՚անց նիր

թուղ թէ հե րո սի սահ ման նե րը, սա -

կայն կը զգանք որ պա տա նի նե րուն

կա պը ա նոնց հետ ի րա կան է։  Սու -

փըր հե րոս նե րը ե րե ւա կա յա կան ըն -

կեր ներ չեն՝ հո գե բա նա կան ա ռու մով՝

այլ լրա ցու ցիչ ներ կա յու թիւն ներ՝ կա -

ցու թիւն մը, դժո ւա րու թիւն մը կամ

չժա մա նող սի րոյ կս կիծ մը մեղ մացը -

նող։  Ա նոնց մի ջո ցով այդ վի ճակ նե րը

ա ւե լի ցայ տուն կը դառ նան ու տե սա -

նե լի, կար ծես կեր պար նե րուն ու սու -

փըր հե րոս նե րուն կե ան քե րը զու գա-

հեռ աշ խարհ նե րու մէջ ըն թա նա լով

հան դերձ գաղ տա գո ղի խա չա ձե ւէ ին

զի րար ե րե ւա կա յա կան հպու մով մը,

ա պա կր կին բաժ նո ւե լու հա մար։

Գրու թիւն նե րուն բուն գե ղեց կու թիւ նը

հոն կէ ե կող ա զա տու թիւնն է ու պա -

տա նե կան աշ խար հին առ թող ան մի -

ջա կան յու զու մը։  Ա նոնց աչ քե րով կը

դի տենք պա տա հար նե րը, սա կայն

տղա քը մի ա միտ չեն։ Կը տեսնեն շըր -

ջա պա տի սու տերն ու տգե ղութիւն -

նե րը, մի ա ժա մա նակ սա կայն ա զատ

են այն պէս ի նչ պէս պա տա նե կու թե -

նէն ե րի տա սար դու թիւն ան ցնող նե րը

կր նան ըլ  լալ ա զատ։  Չա րամ տու -

թիւն նե րը, գժ տու թիւն նե րը, պատ կա -

նե լու եւ ըն դու նո ւե լու կա րիք նե րը

կան սկիզ բէն։  Ա նոնց վրայ կ՚ա ւել -

նան ծաղ կող սե ռա կա նու թիւնն ու

ա նոր վե րի վայ րում նե րը, ա ռանց սա -

կայն հասց նե լու հա սուն սի րով

ե կող բա ւա րա րու թե ան։  Ճամ բայ

ու նին ա նոնք կտ րե լիք տա կա ւին։

Պա տա նի նե րու աշ խար հը 2000-

ական նե րու Պո լիսն է։  Այս մէ կը կա -

տա րե ալ նո րու թիւնն է գիր քին, ո րով

մեր աչ քե րուն առ ջեւ կը բա ցո ւի նոր

ե րկ րի մը խոս տու մը կար ծես։ Կը թա -
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փա ռինք տղոց քա ղա քին ու ա րո ւար -

ձան նե րուն մէջ վերջ ի վեր ջոյ ան դ-

րա դառ նա լու հա մար որ պա տա նե -

կու թիւ նը ի նք նին եր կիր մըն է, որ ա -

մէն տեղ նոյնն է։  Ա հա այդ ե րկ րին

մէջ է որ կը բնա կին նաեւ սու փըր հե -

րոս նե րը։  Բա տի կե ա նի ար ձա կը ձե -

ւով մը այդ ե րկ րին լե զուն է որ կը

փնտ ռէ ե րբ բազ մա թիւ ձե ւե րով կը

մօ տե նայ խօս քին ու ա նոր բա ցա -

յայտ ման կեր պին։  Ժուժ կալ ար ձակ

մըն է ի րը, եր բեմն ան կիւ նա ւոր ու

զար տու ղի, կտ րա տո ւող շեշ տե րով

բայց միշտ հա րա զատ։  Հա րա զատ

պատ մո ւա ծին։  Զար տու ղու թիւ նը

ան շուշտ ոճ է, թէ եւ կը խոր հինք որ

մանր հպում մը կր նար՝ ա ռանց դըպ -

նա լու ո ճին՝ զայն կա տա րե լա գոր ծել։

Ա մե նայն դէպս դրա կան կեր պով կա -

րե լի է ը սել որ ան մղոն նե րով հե ռու է

մի ա մա կար դակ այն աշ խար հա բա -

րէն, որ կը տո ղան ցէր իբ րեւ ար ձակ

եւ ո ւր ը նդ հան րա պէս մաք րա մո լու -

թիւնն ե ղած էր կար ծես բուն մտա հո -

գու թիւ նը քան գե ղա րո ւես տա կան

ջիղն ու զգա ցո ղու թե ան ծա ւա լու մը,

այդ ալ ան շուշտ այդ լե զո ւին լաւ օ րե -

րուն։  Բա տի կե ան այս տեղ կա տա րե -

լա պէս հան գիստ է իր մարմ նին մէջ

եւ ա տի կա կ՚ե րե ւի լե զո ւին ի սկ մէջ։

Ի րա կա նու թե ան մէջ լե զուն ու պա -

տում նե րը կը կազ մեն մի ու թիւն մը,

որ գիր քին կու տայ իր գլ խա ւոր դրոշ -

մը, պի տի ը սէ ինք punchը։  Մէկ շուն -

չով կը կար դա ցո ւի, սա կայն մէկ դի

դնե լէ ե տք  կ՚անդ րա դառ նաք, որ կը

շա րու նա կէք վե րա դառ նալ ա նոր է ջե -

րուն։  Պա տում նե րուն մէջ ի գործ

դրո ւած կա ռու ցային աշ խա տան քին

ար դիւնքն է ա սի կա, հե տե ւանք

պատ մո ւա ծը կտ րա տե լու ու շեր տա -

ւո րե լու ա նոր կեր պին, եւ որ կը լա րէ

այդ պա հան ջը ի նչ պէս նաեւ լե զուն

վե րագտ նե լու հա ճոյ քը։  Տա րօ րի նակ

չէ որ գիր քին ա ռա ջին տպագ րու թիւ -

նը սպա ռած ըլ  լայ ու հրա պա րա կի

վրայ ըլ  լայ ար դէն ե րկ րորդ տպագ -

րու թիւն մը։  Այս ալ նո րու թիւն ա հա -

ւա սիկ։  Եւ ա սի կա Ե րե ւա նի մէջ, ո ւր

կան տա կա ւին մար դիկ, որ կը դա ւա -

նին չհասկ նալ այս լե զուն։  Ըն թեր ցող

խա ւին հա մար ը ստ ե րե ւոյ թին այդ մէ -

կը ար գելք չէ, գու ցէ նաեւ իբ րեւ տա -

րաշ խար հիկ ու նի գրա ւիչ հան գա մանք

մը։  Ա սի կա ան շուշտ  մա սամբ որ պէս

բա ցատ րու թիւն։  Փաստ է որ գիր քը

կր ցած է հաս նիլ ըն թեր ցող հա սա րա -

կու թե ան մը ճա շա կին՝ ան կախ բայց

նաեւ շնոր հիւ լե զո ւին։  Փաստ նաեւ որ

գիր քե րը կը ստեղ ծեն ի րենց ըն թեր ցող -

նե րը։  Ոչ թէ մի այն ո րով հե տեւ Բա տի -

կե ա նի գիր քը թարմ շունչ կը բե րէ մեր

ի րա կա նու թե ան բո լոր հա տո ւած նե -

րուն մէջ ան խտիր, ալ նաեւ ո րով, ի նչ -

պէս Բա տի կե ան վեր ջին է ջին վրայ կը

գրէ՝ խօս քը դնե լով սու փըր հե րո սի մը

բեր նին մէջ, մի ա ժա մա նակ տա լով ա -

նոր ա ղո ւոր ու բազ մի մաստ կս միթ մը.

« Հե րոս ըլ լա լու հա մար պատ րաստ

պի տի ըլ լաս օր մը մոռ ցո ւիլ։  Եւ ե րբ

տղան մեծ նայ, պի տի հե ռա նաս։  Այդ -

պէս է միշտ։  Ալ պէտք է հե ռա նամ։

Հի մա ար դէն քու ժա մա նակդ է, ձե՛ր

ժա մա նա կը։  Հի մա դո՛ւք կու գաք։

Հոն կէ ո ւր ձեզ ձգե ցին, ո ւր ձեզ դա ւա -

ճա նե ցին, ո ւր չհա ւա տա ցին թէ կըր -

նայիք ըլ լալ։  Բայց կայիք ու կաք,

դուք՝ սէր սէ րի ներդ Պոլ սոյ ա րո ւար -

ձան նե րուն։

Կու գաք կոր։»
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Ն մա նա ձայ նու թիւ նը (բա ղա ձայ -

նոյթ եւ առ ձայ նոյթ1 հայ բա նաս տեղ -

ծու թե ան ա մե նա հին եւ տա րա ծո ւած

ար տա յայտ չա կան մի ջոց նե րից է, ո րը

լե զո ւին յա տուկ ե րաժշ տա կա նու -

թիւն եւ ռիթմ է հա ղոր դում, ստեղ -

ծում եր կի ըն կալ ման հա մա պա տաս-

խան տրա մադ րու թիւն: Մ. Ա բե ղե ա -

նը, խօ սե լով Գր. Նա րե կա ցու ստեղ -

ծա գոր ծու թիւն նե րում այս մի ջո ցի

տա րա ծո ւա ծու թե ան մա սին, կար ծես

դրա գոր ծա ծու թիւ նը պայ մա նա ւո -

րում է նաեւ այն հան գա ման քով, որ

հայ կա կան միջ նա դա րե ան տա ղը

ա նյանգ բա նաս տեղ ծու թիւն է. այ -

սինքն` յան գի բա ցա կա յու թե ան պայ-

ման նե րում հե ղի նակ նե րը փոր ձում

է ին օգ տա գոր ծել ե րաժշ տա կա նու թե ան,

բա րեհն չու թե ան կամ ներ դաշ նա -

կու թե ան այլ մի ջոց ներ, ի նչ պէս, օ րի-

նակ, բա ղա ձայնոյ թը. տա ղերն ա ն-

յանգ ո տա նա ւոր ներ են. յան գերն

այս տեղ պա տա հա կան են: Սա կայն

տա ղե րի, ի նչ պէս նաեւ Ող բեր գու թ-

ե ան մէջ, նա աշ խա տում է տպա ւո -

րու թիւն ա ռաջ բե րել բա ղա ձայն նե րի

հան գի տու թե ամբ. այս կող մից խիստ

աչ քի է ը նկ նում, օ րի նակ, Վար դա վա -

ռի տա ղը»2:

Գր. Նա րե կա ցու տա ղե րի ա ռի թով

ան դրա դառ նա լով այս խնդ րին` Մ.

Մկ րե ա նը գրում է. « Ճիշտ է, նրա նից

ա ռաջ շա րա կան նե րի հե ղի նակ նե րը

կի րա ռում է ին բա ղա ձայն նե րի եւ

ձայ նա ւոր նե րի հան գի տու թիւ նը,

բայց այդ նրանց մօտ հա զո ւա դէպ եւ

պա տա հա կան բնոյթ էր կրում ու մի

ա ռան ձին ո րակ չէր կազ մում»3: Ան -
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Բաղաձայնոյթը հոգեւոր
տաղերում 
ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԱԼՎՐՑԵԱՆ 

1 Բաղաձայնոյթը (ալիտերացիա)` բաղաձայն, իսկ առձայնոյթը (ասոնանս) ձայնաւոր հնչիւնների կրկ-

նութեան ոճական հնարանքներ են չափածոյ խօսքում, որոնց միջոցով հեղինակը փորձում է հասնել

նուագայնութեան, արտայայտչականութեան եւ պատկերաւորութեան: Դրանց միջոցով ընդգծւում է

նաեւ առանձին բառերի հնչեղութիւնը: Այս երկու հնարանքները միասնաբար կոչւում են առձայնոյթ:
2 Աբեղեան Մ., Երկեր, հտ. Գ, Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, 1968, էջ 615:
3 Անդ, Մկրեան Մ., Գրիգոր Նարեկացի, Երեւան, 1955, էջ 160:

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ
ԱԼՎՐՑԵԱՆ 

Ծնած է Ջաւախք,
1957-ին։
Միջնակարգ
կրթութիւնը
ստացած է
Աբխազիոյ մէջ։
1981-ին աւարտած
է Երեւանի
պետական
համալսարանի
բանասիրութեան
բաժինը: 1989-ին
պաշտպանած է
ատենախօսութիւն
եւ ստացած
բանասիրական
գիտութիւններու
թեկնածուի
գիտական
աստիճան:
1989-2005
դասաւանդած է
Երեւանի
պետական
համալսարանին,
Երեւանի
գեղարուեստի
պետական
ակադեմիային եւ
այլ համալսարան-
ներու մէջ:
1991-92 եղած է
«Ազատամարտ»
թերթի «Հայ
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շուշտ, ճիշտ է, որ շա րա կա նա գիր նե -

րի հա մար, յատ կա պէս վաղ շր ջա-

նում, լե զո ւի ար տա յայտ չա կանու-

թիւնն ա ռանձ նա պէս խնդ րոյ ա ռար -

կայ չի ե ղել: Եւ ե թէ հար ցը դի տար -

կենք մի այն քրիս տո նէ ա կան բա նաս-

տեղ ծու թե ան շր ջագ ծում, Գր. Նա րե -

կա ցին իս կա պէս ա մե նան շա նա ւորն

է այս հար ցում: Սա կայն բա նաս տեղ -

ծու թե ան լե զո ւի այս կա րե ւոր ար -

տա յայտ չա մի ջո ցի ա կունք նե րը նոյն-

պէս պէտք է ո րո նել մինչք րիս տո նէ -

ա կան շր ջա նի բա նաս տեղ ծու թե ան

մէջ: Գող թան եր գե րի` մեզ հա սած մի

քա նի պա տա ռիկ նե րում այն քան ակ -

նա ռու է բա ղա ձայ նոյ թի եւ առ ձայ նոյ -

թի առ կա յու թիւ նը, որ հիմք է տա լիս

են թադ րե լու, թէ մեր հնա գոյն բա նաս -

տեղծ նե րը փայ լուն տի րա պե տել են

ար տա յայտ չա կա նու թե ան այս մի -

ջոց նե րին: Ի դէպ` Մ. Ա բե ղե ա նի տե -

սա կէ տը հաս տատ ւում է նաեւ ու

ա ռա ջին հեր թին հէնց այս նմուշ նե -

րով, ո րոնք լա ւա գոյն ա պա ցոյցն են

այն ի րո ղու թե ան, որ հայ բա նաս տեղ -

ծու թիւ նը ա նյանգ է ե ղել ի սկզ բա նէ: 

Այս հար ցում յատ կա պէս ու շա-

գ րաւ է հին հայոց տա ղա չա փու թե ան

հմուտ հե տա զօ տո ղի` Ա ւե տիք Բա -

հաթ րե ա նի կար ծի քը. « ...ը նդ հան րա -

պէս ան սխալ է այն կար ծի քը, որ

ա մե նայն եր գեր ի նչ պէս այժմ, նոյն եւ

հնու մը չա փա կան ա րո ւես տով է ին

յօ րին ւում, եւ տա ղա չա փա կան ա ր -

ւես տը ծնունդ է ա ռած յ ատ կա պէս ե -

րաժշ տա կան պայ ման նե րին բա ւա-

րա րու թիւն մա տու ցա նե լու հա մար.

հե տե ւա բար ա մէն ե ղա նա կա ւոր ե րգ

պի տի հա մա րել տա ղա չա փու թիւն4:

Այս օ րի նա չա փու թե ա նը չհա մա պա -

տաս խա նող բա ցա ռու թիւն նե րը նա

հա մա րում է «ան գէտ գր չի ար -

դիւնք»5: 

Ա. Բա հաթ րե անն իր տե սա կէ տը

հիմ նա ւո րում է Վա հագ նի ծնն դե ան

պատ կե րի ու շագ րաւ վեր լու ծու թ-

ե ամբ.

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, 

Երկնէր եւ ծովն ծիրանի.

Երկն ի ծովուն ունէր եւ

զկարմրիկն եղէգնիկ.

Ընդ եղէգան փող ծուխ ելանէր,

Ընդ եղէգան փող բոց ելանէր,

Եւ ի բոցոյն վազէր խարտէաշ

պատանեկիկ.

Նա հուր հեր ունէր.

Բոց ունէր մօրուս,

Եւ աչկունքն էին արեգակունք6:

Հին հայոց բա նաս տեղ ծու թե ան

մեջ ձայ նա յան գի բա ցա կա յու թե ան

մա սին խօ սե լիս Ա. Բա հաթ րե ա նը

ա ռաջ նու թիւ նը տա լիս է ե րաժշ տա -

կա նու թե ա նը, քա նի որ, բե րո ւած հա տ-

ւա ծի օ րի նա կով, «... քեր թո ղը ոչ թէ
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4 Ա. Բահաթրեան, Հին հայոց տաղաչափական արուեստը, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրա-

տարակչութիւն, էջ 33:
5 Անդ:
6 Հայ դասական քնարերգութիւն: 2 հատորով: Կազմ. եւ ծանօ թագր.՝ Լ. Մկրտչեան, Ա. Մադոյեան, խմբ.՝

Գ. Դեւրիկեան, հ. 1, Հնագոյն շրջան: Միջին դարեր (5-10-դդ.), Երեւան, 1986, էջ 79:

կեանք» բաժինի
խմբագիրը: 
1992-2010
համատեղութեամբ
եղած է Երեւանի
պետական
համալսարանի
հայագիտական
կեդրոնի
գիտաշխատող: 
2009-էն օրս
Արեւմտահայոց
հարցերու
ուսումնասիրութեան
կեդրոնի տնօրէնն
է, միեւնոյն
ժամանակ կը
դասաւանդէ
Երեւանի
գեղարուեստի
պետական
ակադեմիային մէջ:
Հեղինակ է աւելի
քան 200 գիտական
եւ հրապարակա-
խօսական
աշխատանքներու:
2014-ին ու 2016-ին
Երեւանի մէջ
հրատարակուեցան
անոր Կրօնափոխ
հայերի խնդիրները
Թուրքիայի Հան-
րապետութիւնում
եւ Համշէն եւ
համշէնահայութիւն
. Արդի հիմնա-
խնդիրներ մենագ-
րութիւնները, իսկ
2017-ին
Անթիլիասի
կաթողիկոսարանի
տպարանէն լոյս
տեսաւ Հոգեւոր
տաղի խորհըր-
դաբանութիւնը
մենագրութիւնը: 
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ձայ նա յանգ, այլ նմա նա ձայ նու թե ան

դաշն է կա մե ցել ա պա հո վել ի ւր տո -

ղե րի մէջ, ո րեւ այն նուրբ եւ փա փուկ

ներ դաշ նա կու թիւ նը ա ւե լի ե ւս ա խոր -

ժա լուր է, քան ա մէն ձայ նա յանգ ներ:

Այդ պի սի նմա նա ձայ նու թե ան ներ -

դաշ նա կու թիւ նը ը մբռ նե լու հա մար

ար ժան է ու շա դիր նկա տել նո րա տո -

ղե րը մի  առ մի, զո րօ րի նակ – Վա հագ -

նի եր գի ա ռա ջին ե րեք տո ղե րի մէջ

զգա լի են ե րկ, ծո, ծի ձայ նե րի զու գա -

խառն կրկ նու թիւ նը, չոր րորդ տո ղի

մէջ կրկն ւում է իկ եր կու ան գամ. հին -

գե րորդ եւ վե ցե րորդ տո ղե րը մի ան -

ման բա ռե րի կրկ նու թե ամբ վայել -

չա պէս բաղ հիւ սո ւած են, ու թե րորդ,

ին նե րորդ եւ տաս նե րորդ տո ղե րը7

հու, ու, ո ւնք ձայ նե րով հրաշա լի ներ -

դաշ նա կու թիւն են կազ մում»8: 

Վահագնի ծննդեան այս հանրա-

յայտ պատկերը կերտող ընդամէնը

40 բառում կ-ն գործածուել է 12, ա-ն՝

16, ե-ն՝ 16 եւ ր-ն՝ 24 անգամ: Երկու

ձայնաւոր եւ երկու բաղաձայն այս

հնչիւններն ստեղծում են արեգակ,

երկինք, երկիր եւ երկունք առանց-

քային իմաստակիր բառերի հնչեղ

ներդաշնակութիւն, որոնցից ր հնչիւնը

նաեւ բանաստեղծութեան ռիթմն է

պայմանաւորում: Ձայնաւորների

հետ ր ձայնորդի միացմամբ (եր, էր,

իր, ար, ուր) ստեղծած բարեհունչ եւ

մեղեդային նմանաձայնութիւնը ուշա-

գրաւ է նաեւ այն առումով, որ

«... կար ծես թէ մեր շր թունք նե րի շար ժը-

ւած քը մի ներ քին կապ է հաս տա -

տում նո րա ի մաս տին հետ. ի նչ պէս

« հուր հեր ու նէր» ար տա բե րե լով՝ մեր

շր թուն քը մի զույգ համ բու րի շր ջան է

կա տա րում այն լու սա պայ ծառ դիւ ց-

ազ նի նո րած նունդ պատ կե րը համ -

բու րիւ մե ծա րե լու»9: 

Բանաստեղծական խօսքի երա-

ժըշտականութեան բացառիկ օրի-

նակ է Գողթան երգի մէկ այլ պատա-

ռիկ, որում հանդիպում է առձայնոյթի

անզուգական օրինակ՝ ա ձայնաւորի

50 գործածութիւն ընդամէնը 10 տո-

ղում (44 բառ). 

Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս, 

Որ յաղթեցեր քաջ ազգին

Ալանաց, 

Ե՛կ, հաւանեաց բանից աչագեղոյ

դըստերըս Ալանաց՝

Տալ ըզպատանիդ:

Զի վասըն միոյ քինու ո՛չ է օրէն

դիւցազանց՝

Զայլոց դիւցազանց զարմից

բառնալ ըզկենդանութիւն

Կամ ծառայեցուցանելով

Ի ստրկաց կարգի պահել, 

Եւ թըշնամութիւն յաւիտենական

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց

հաստատել10: 

Այս պատկերում էլ ա ձայնաւորն
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7 Ա. Բահաթրեանի տողատմամբ այն կազմում է տաս տող, տե՜ս Ա. Բահաթրեան, Հին հայոց տաղա-

չափական արուեստը, Երեւան, Երեւանի համալսարանի հրատարակչութիւն, էջ 24:
8 Ա. Բահաթրեան, նշ. աշխ., էջ 28-29:
9 Անդ, էջ 29:
10 Անդ:
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է ապահովում Արտաշէս, այր, քաջ,

դըստերըս Ալանաց առանցքային

իմաստակիր բառերի հնչեղ ներդաշ-

նակութիւնը միւս հնչիւնների հետ:

Ա. Բահաթրեանը, նկատի ունենա-

լով Վահագնի ծննդեան պատկերում

առկայ նմանաձայնութիւնը, գրում է.

«Այսպիսի նմանաձայնութեան մէջ

նշանաւոր էր Նարեկացին` ինչպէս

որ նկատելի են նորա եւ այն օրինակ-

ներից` որոնք առաջ բերինք այս-

տեղ11: Նոր քերթողների մէջ նմանա-

ձայնութեան ձգտում ունին մխիթար-

եան հարք, մանաւանդ քաջ է Բեշիկ-

թաշլէեանը, բայց ուղիղը դատելով`

նոցա մէջ շատ սակաւ ենք նշմարում

այն նուրբ եւ խորհրդաւոր (ընդգծու-

մը` Հ.Ա.) ներդաշնակութիւնը, ինչ որ

նկատելի են Վահագնի այս սակաւա-

թիւ տողերի մէջ»12: 

Հար կա ւոր է յա տուկ ու շադ րու-

թիւն դարձ նել դի պուկ բնո րոշ մա նը՝

« նուրբ եւ խորհր դա ւոր», քան զի, ի նչ -

պէս կը տես նենք, յատ կա պէս Գր.

Նա րե կա ցու, մա սամբ Ներ սէս Շնոր -

հա լու, նաեւ մէկ-եր կու ա նյայտ հե ղի -

նակ նե րի տա ղե րում քիչ չեն նմա նա-

ձայ նու թե ամբ ար տա յայ տո ւող

գաղտ նագ րու թիւն նե րի իս կա պէս

նուրբ եւ խորհր դա ւոր դր սե ւո րում -

նե րը: Ա. Բա հաթ րե ա նը, Գր. Նա րե -

կա ցու ո ղջ չա փա ծոյ ժա ռան գութ-

ե ան մէջ մէկ այլ ա ռի թով հե տաքր քիր

օ րի նա չա փու թիւն է նկա տում. « Նա -

րե կա ցին, որ քաջ հայ կա բան է եւ մեր

բո լոր մա տե նա գիր նե րի մէջ ա ռաջ -

նա կարգ տեղ ու նի, նա՝ պէտք է մենք

ա ներկ բայ են թադ րենք, որ գի տու թ-
ե ամբ է գոր ծադ րում ի ւր քեր թո ւածք-
նե րի մէջ այն այ լա տա րազ եւ խորթ
ո ճը՝ ո րին ո մանք զար մաց մամբ եւ
ո մանք դժ կա մու թե ամբ են վե րա բեր -
ւում մին չեւ ցայ սօր (ը նդջ ծու մը՝

Հ.Ա.)»13։

Ս տո րեւ կը հա մո զո ւենք, որ Գր.

Նա րե կա ցին գի տու թե ամբ է գոր ծադ -

րում նաեւ հնա գոյն ժա մա նակ նե րից

հայ բա նաս տեղ ծու թե ա նը քաջ յայտ -

նի նմա նա ձայ նու թե ան վե րա բե րե ալ

իր ո ղջ ի մա ցու թիւ նը: Մ. Մկրեանը,

քննելով բաղաձայնոյթը Նարեկացու

տաղերում, բազմաթիւ օրինակներից

առանձնացնում է ամենայայտնինե-

րը (« Տաղ եկեղեցւոյ, ի Գրիգորէ Նա-

րեկացւոյ» («Երգ զար մա նա լի, ե րգ

շարժ վար ժե նի» սկ սո ւածքով»)14, « Տաղ

ծնն դե ան ի Գրի գո րէ Նա րե կաց ւոյ»

(«Է ին ա ջոյ ա ջոյ ձե ռին»)15, « Տաղ վար-

դավառին16»17, ո րոնց թե րեւս պէտք է

ա ւե լաց նել նաեւ « Տաղ յաւր նել ջրոյն,

ԲԱԳԻՆ63

11 Խօսքը « Վարդավառին» եւ «Եկեղեցւոյ» («Երգ զարմանալի, երգ շարժվարժենի» սկսուածքով) տա-

ղերի մասին է (տե՛ս Ա.Բահաթրեան, նշուած աշխ. Էջ 26-27):
12 Անդ, էջ 29: 
13 Անդ, էջ 105:
14 Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր եւ գանձեր. աշխատասիրութեամբ՝ Արմինէ Քէօշկերեանի, Երեւան,

1981, էջ 120:
15 Անդ, էջ 72:
16 Անդ, էջ 117:
17 Տե՜ս Մկրեան Մ., նշուած աշխ., էջ 159-160:
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ի Գրի գո րէ Նա րե կայ» («Ա ւե տի՜ս մեծ

խորհր դոյ» սկ սո ւած քով») տա ղը եւ

« Սե աւ եմ, գե ղե ցիկ» սկ սո ւած քով

փո խը: 

Հնչիւնական ոճաւորմամբ ստորեւ

քննուելիք տաղերի եւ փոխերի մէջ

«Վարդավառին» տաղն առանձնա-

նում է: Նրանում հանդիպում է մի

քանի բաղաձայն հնչիւնների ակը ն-

յայտ տպաւորիչ գործածութիւն,

ինչպէս՝

Ծա ւա լէր ծա ղիկ ծո վային...

Տե րեւն տա ւիղ տո ւո ղին...

Գունդ-գունդ խա չա ձեւ գն դակ...

Այդ սոս ու տո սախ ծա ռերդ... 

Բաղաձայնների նման կիրառու-

թեան կարելի է հանդիպել ինչպէս

Նարեկացու միւս տաղերում, այն-

պէս էլ այլ հեղինակների բազմաթիւ

ստեղծագործութիւններում: Հնչիւնի

մի քանի կրկնութեամբ կարելի է

ստեղծել ե՛ւ մեղեդայնութիւն, ե՛ւ բնա-

ձայնութեան տպաւորութիւն, ե՛ւ

տպաւորիչ հնչերանգ, որոնք կարե-

ւոր արտայայտչամիջոցներ են: Սա-

կայն ստորեւ խօսուելու է նմանա ձայ-

   նութեան այլ որակի` հնչիւնների թուով

գաղտնագրուող իմաստների մասին:

Այս տեսակէտից յատկապէս հե-

տաքրքիր են վ եւ շ բաղաձայնների

կիրառութիւնները:

Նախ անդրադառնանք վ-ին. Վար-

դավառ բառի երկու բաղադրիչներն էլ

սկսւում են վ հնչիւնով, որը տաղի

առաջին չորս տողում կրկնւում է 8

անգամ, իսկ ամբողջ տաղում՝ 20 ան-

գամ:

Գո հար վարդն վառ ա ռե ալ 

Ի վե հից վար սիցն ար փե նից...

Ի վեր ի վե րայ վար սից

Ծա ւա լէր ծա ղիկ ծո վային:

Այս թիւը չի կարող պատահակա-

նութիւն լինել: Տաղը նուիրուած է

Վարդավառի տօնին, իսկ այն հազա-

րամեակներով եղել է մինչքրիստոնէ-

ական շրջանի տօն, որին նուիրուած

են բազմաթիւ երգեր եւ զրոյցներ. այ-

սինքն` ժողովրդի մէջ ապրում է այդ

մասին յիշողութիւնը: Նարեկացու

գաղտնագրութեան մէջ կարդացւում

է տօնի քրիստոնէական անուանու-

մը` «  Տաղն պայծառակերպութեան»,

որը բաղկացած է 20 տառից, այ-

սինքն` հաւասար է տաղում գործած-

ւած վ-երի թուին: Այդ հնչիւնը

անպայման պէտք է լինէր վ-ն, որով-

հետեւ դրանով է սկսւում Յիսուսին

խորհրդանշող վարդ բառը:

Յաջորդ հնչիւնը շ-ն է, որը կրկնը-

ւում է 24 անգամ` ստեղծելով աննա-

խադէպ մեղեդայնութիւն.

Շու շա նըն շո ղէր հով տին,

Շող շո ղէր դէմ ա րե գա կան... 

Շու շա նըն շա ղով լցե ալ, 

Շող շա ղով եւ շար մար գար տով...

Նա րե կա ցուց մին չեւ մեր օ րե րը

շա տերն են փոր ձել շ-ի կրկ նու թե ամբ

հաս նել ե րաժշ տա կա նու թե ան եւ ար -

տա յայտ չա կա նու թե ան. յի շենք թէ -

կուզ Վա հան Տէ րե ա նի հան րա յայտ

բա նաս տեղ ծու թե ան տպա ւո րիչ

պատ կեր նե րը.
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Աշնան մշուշում շշուկ ու շրշիւն,

Բարդիներն են բաց պատու հա- 

նիս տակ…

Անտես ու յուշիկ իմ շուրջը շրջում

Եւ շշնջում ես եւ անուշ շրշում…18

Գր. Նա րե կա ցին, սա կայն, հե -

տապն դել է նաեւ այլ նպա տակ, ո րին

հա սել է ան նա խա դէպ վար պե տու թ-

ե ամբ: «Երգ եր գոց»-ի մեկ նու թե ան

մէջ նա գրում է, որ շու շա նը խորհըր -

դան շում է ար դար նե րին, փու շը՝ մե -

ղա ւոր նե րին, եւ բա ցատ րում. «Այլ

երգ երգոցս կարեւոր եւ վայելուչ եւս

համարեցաւ զլինելն արդարոց ի մէջ
մեղաւորաց: Մի՝ զի առաւելեւս պայ-

ծառ երեւեսցին վարք արդարոցն, որ

ընտրի պատուականն ի մէջ անար-

գաց: Եւ երկրորդ՝ զի թերեւս դարձ-

ցին փուշքն ի շուշան, տեսանելով

զնոցայն պիտանուի»19 (ընդգծումնե-

րը՝ Հ.Ա.): Մեկնութիւնից ուղղակի կա-

րելի է արտածել հետեւեալ իմաստը՝

« Դասք ար դա րոց ի մէջ մեղաւո-
րաց», որի հնչիւնների թիւը հաւա-

սար է 24-ի: 

Այժմ անդրադառնանք յաջորդ

տաղին՝ « Տաղ եկեղեցւոյ, ի Գրիգորէ

Նարեկացւոյ» («Երգ զար մա նա լի,

ե րգ շարժ վար ժե նի» սկ սո ւած քով), ո րը

յայտնի է նաեւ որպէս «Ծննդեան»

տաղ20: Ըստ էութեան այն բաղկա-

ցած է առաջին ութ տողերից, որոնց

յաջորդում է «Աչքն ծով ի ծո՜վ ծի ծա -

ղա խիտ» սկ սո ւած քով փո խը կամ մե -

ղե դին: Գր. Նարեկացին, Ներսէս

Շնորհալին եւ Գանձարան ժողովա-

ծուի այլ հեղինակներ բաղաձայնոյթի

բազմաթիւ օրինակներ են թողել,

որոնց մէջ գերակշռում են յատկա-

պէս ծ հնչիւնով բաղաձայնոյթները:

Կասկածի տակ չդնելով այն տե-

սակէտները, թէ Գր. Նարեկացին բա-

ղաձայնոյթով ձգտում է «տպաւորու-

թիւն առաջ բերել», խօսքին հաղոր-

դել երաժշտականութիւն21, դրան-

ցում նկատելի են նաեւ գաղտնա-

գրութիւններ: Առաջ անցնելով նշեմ,

որ ծ-ով բաղաձայնոյթները հիմնա-

կանում հանդիպում են ծննդեան

կամ յայտնութեան տաղերում: 

Երրորդ գլխի «Եկեղեցին» ենթա-

վերնագրի տակ հանգամանալից խօս-

ւել է «Աչքն ծո՜վ ի ծո՜վ ծի ծա ղախիտ»

սկ սո ւած քով փո խի խորհրդանշան-

ների եւ խորհրդաբանութեան մասին

եւ արւել եզրակացութիւն, որ ե կե ղե -

ցին խորհր դան շող հար սը տո ւե ալ

դէպ քում Աս տո ւա ծա ծինն է: Փո խին

ամ բող ջու թե ամբ աշ խար հիկ բո վան -

դա կու թիւն վե րագ րող Մ. Մկրեանն

անգամ այն կարծիքին է, որ « Նարե-

կացու մօտ երգուող կինը դեռ Տիրա-

մայրն է»22: Փոխի բաղաձայնոյթին

անդրադառնալիս պէտք է մեկնել այն
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18 Տէրեան Վ., Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հտ.1, Երեւան, 1972, էջ 204:
19 Գրիգոր Նարեկացի, Մատենագրութիւնք, Վենետիկ, 1840, էջ 288-289:
20 Անդ, էջ 464:
21 Մկրեան Մ., նշուած աշխ., էջ 160:
22 Անդ, էջ 150:
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իրողութիւնից, որ Աստուածածին

բարդ բառի երկու բաղադրիչների

մէջ էլ հնչողականութիւնն ապահո-

վում է առանցքային ծ հնչիւնը. առա-

ջին դէպքում`  բառավերջում,

երկրորդ դէպքում` բառասկզբում:

Սակայն կայ հնչողականութիւնից ա-

ւելի կարեւոր հանգամանք. Աստուա-

ծածին բառի հիմնական` գաղա-

փարական առանցքը ծնել բառն է.

Մարիամը ծնողն է Յիսուսի` Աստծոյ

միածին որդու, նոյնն է թէ` Աստծոյ:

Ուրեմն` ծ հնչիւնի այդքան շատ գոր-

ծածութիւնն ունի իմաստ` տաղի մէջ

Աստուածածնի անձի առանցքային

դերակատարութեան ընդգծումը,

քանզի նա է մարմնաւորում եկեղե-

ցին. այստեղից` տաղի զոյգ վերնագ-

րերը, որոնք այս համաթեքստում

համարժէք են (եկեղեցու եւ ծննդեան):

Սակայն Գր. Նարեկացու համար

միայն այսքանի ընդգծումը շատ

պարզ խնդիր էր, մանաւանդ որ որոշ

էլ չէ, թէ ծ-ի քանի գործածութեամբ

կարելի է հասնել այս իմաստի արտա-

յայտմանը:

Ծանօթ լինելով խորհրդանշանի

ծածուկ իմաստի(ների) գաղտնագըր-

ման Նարեկացու վարպետութեանը

(այստեղ պէտք է յատկապէս յիշել թը-

ւերի ծածուկ խորհուրդները), կարելի

է ենթադրել, որ նա կարեւորել է ծ-երի

թուի հարցը: Այսպէս` առաջին դէպ-

քում («Աչքն ծո՜վ ի ծո՜վ ծիծաղախիտ»)

ծ հնչիւնը գործածուել է 16 անգամ,

որը հաւասար է Մարիամ Աստուա-

ծածին անուան (բառակապակցու-

թեան) հնչիւնների (տառերի) թուին: 

Հա մո զո ւե լու հա մար, որ սա

պա տա հա կան հա մընկ նում չէ, հա մե -

մա տենք ե րկ րորդ տա ղում («Է ին ա -

ջոյ ա ջոյ ձե ռին» սկ սո ւած քով) գոր-

ծա ծո ւած ծ հն չիւ նի թո ւի հետ. այս-

տեղ այդ թի ւը 14 է, ո րը հա մա պա -

տաս խա նում է կամ Սուրբ Աստուա-
ծածին, կամ Կոյս Աստուածածին
կամ Սուրբ Կոյս Մարիամ անուն-

բառակապակցութիւնների հնչիւննե-

րի (տառերի) թուին: Ծ հնչիւնի թիւը

նոյն իմաստի համար երկու տաղե-

րում տարբեր է. Նարեկացին ինչպէս

որ նոյն իմաստը միշտ արտայայտում

է տարբեր բառերով (հոմանիշ, հա-

մանիշ կամ նոյնանիշ), այնպէս էլ այս

դէպքում է նոյն իմաստն արտայայ-

տում տարբեր թուերով: Տաղը նաեւ

ծ հնչիւնի երաժշտականութեան

փայլուն օրինակ է, որն աներկբայ

զուգորդութիւն է ստեղծում Աստ-

ւածածին բառի հետ.

Ի ծոց ծնո ղին ծա գումն ա նա նուն,

Յարփ ւոյն ծա գե ալ, ե կե ալ ի սէր,

Կու սին ծնե ալ ծո ցոյ ծա ղիկն:

Ծա ղիկ ծո ցոյ, ծոց հայ րե նի,

Ամ պոյ նման ի ջե ալ յերկ նից,

Զ սէր ի ւր ի մեզ քաղց րիկ ցաւ ղե -

ալ23:

«Ա ւե տի՜ս մեծ խորհր դոյ» սկ սո ւած -

քով տա ղում հա շո ւը ւում է ծ հն չիւ նի

գոր ծա ծու թե ան 25 դէպք: Տա ղը

ԲԱԳԻՆ 66

23 Գրիգոր Նարեկացի, Տաղեր եւ գանձեր, աշխատասիրութեամբ՝ Արմինէ Քէօշկերեանի, Երեւան,

1981, էջ 72-74:
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(ա ռա ջին 13 տո ղե րը) եւ նրան յա ջոր -

դող փո խը («Ս րով բէ ան ման, քրով բէ -

ա թոռ» սկ սո ւած քով) Յի սուս Քրիս-

տո սի ծնն դե ան եւ յայտ նու թե ան ա ւե -

տիսն է բե րում Ա դա մի տա նը՝ հա մայն

մարդ կու թե ա նը, մար գա րէ ներին, սըր -

բե րին, բնու թե անն ու տի ե զեր քին...:

Ա ւե տի՛ս, մեծ խորհր դոյ

Խոր հուրդ ծած կե ալ մեզ 

յայտ նեցաւ.

Ա ւե տի՛ս, լոյս Հաւր ծա գե ալ 

Ի ծո ցա ծին յէ ու թե նէ.

Ա ւե տի՛ս, Յայտ նե ալ Աս տո ւած 
Ի հո ղե ղէն գո յա ցու թիւնս24:

Այս հա մա տի ե զե րա կան ցն ծու թ-

ե ան պատ ճա ռը մէկն է՝ Յի սու սի

ծնունդն ու յայտ նու թիւ նը, ո րի ա ւե -

տի սը պէտք է եր գեն բո լո րը, քան զի

նա օ րհ նե ալ է յա ւի տե ան.

Ա ւե տի՜ս միշտ եր գես ցուք,

Ք րիս տոս ա ւրհ նե ալ է յա ւի տե -
անս:

Տա ղի վեր ջին (ը նդգ ծո ւած) տո ղի

ի մաստն այն ա ռանցքն է, ո րի շուրջ

հիւ սո ւած է ա սե լի քը. այդ նա խա դա -

սու թե ան հն չիւն նե րի ը նդ հա նուր գու -

մա րը 25 է, այն քան, որ քան ծ հն չիւն

կայ տա ղում եւ փո խում: 

Ի դէպ՝ Գր. Նարեկացու « Սեաւ եմ,

գեղեցիկ» սկսուածքով փոխում նոյն-

պէս հանդիպում ենք նոյն հնարքին.

փոխում 24 անգամ գործածուել է ս
բաղաձայնը, որը հաւասար է վերջին

տողի տառերի թուին («Ք րիս տոս
ա ւրհ նե ալ է հա մայ նից»):

Ի դէպ՝ ս հն չիւ նը կրկն ւում է յատ-

կա պէս հիմ նա կան ի մաստ ներն ար -

տա յայ տող բա ռե րում.

Սե աւ եմ, գե ղե ցիկ,

Դուստր Ե ւայի Ե րու սա ղէմ, 

Ա հա նա, հարսն ցան կա լի,

Սի րով կա պե ալ ը նդ փե սայի25:

Սե աւ (մեղք), դուստր (ար դար),

Ե րու սա ղէմ, հարսն (ե կե ղե ցի), սէր (Աս -

տ- ւած), փե սայ (Յի սուս Քրիս տոս)

խորհր դան շան նե րի մա սին «Սա կաւ

գոր ծա ծո ւող խորհր դան շաններ»

բաժ նում խօ սո ւել է: 

Ան գամ ե թէ այս հա մընկ նում նե րը

հա մա րենք պա տա հա կա նու թիւն, մի -

եւ նոյն է, հա կա ռա կը պն դե լու հիմք էլ

չկայ, այ նինչ կան այս վար կա ծի օգ -

տին խօ սող նաեւ այլ կռո ւան ներ. այս

հար ցում է ա կան է, թէ նշո ւած տա ղե -

րը Գան ձա րա նի ո ՞ր կա նոն նե րում են

ը նդ գր կո ւած. ա ռա ջի նը («Երգ զար -

մա նա լի, ե րգ շարժ վար ժե նի») զե տե ղ-

ւել է « Կա նոն ՀԸ. Քա րոզ ե կե-

ղեց ւոյ»26, ե րկ րոր դը՝ («Է ին ա ջոյ ա ջոյ

ձե ռին») «Դ. Կա նոն Ծնն դե ան չոր -

րորդ ա ւուրն»27, եր րոր դը՝ («Ա ւե տի՜ս,

մեծ խոր հըր դոյ») «Բ. Կա նոն ծնն դ-

ԲԱԳԻՆ67

24 Անդ, էջ 66;
25 Անդ, էջ 94:
26 Մատենագիրք հայոց, ԺԳ հատոր, Գանձարան, Գիրք Բ, աշխատասիրութեամբ` Վարդան Դեւրի-

կեանի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, էջ 1111-1112:
27 Անդ, Գիրք Ա, 109-110: 
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ե ան եւ Աս տո ւա ծա յայտ նու թե ան»28

կա նոն նե րում: Ու րեմն՝ այս ա ռու մով

էլ կայ օ րի նա չա փու թիւն:

Յաջորդ կարեւոր կռուանը Ներ-

սէս Շնորհալու եւ միւս հեղինակնե-

րի ծննդեան տաղերն են, որոնք

բոլորն էլ ընդգրկուած են Գանձարան

ժողովածուի Ծննդեան կանոններում

(առաջին – ութերորդ օրեր29: Հասկա-

նալի է, որ բոլոր տաղերում եւ տա-

ղային միաւորներում անհնար է պա-

հպանել ծ հնչիւնի նոյն քանակը. աւե-

լին` մի շարք տաղերում գաղտնագ-

րութեան գիտակցութիւնն իսկ չկայ,

եւ դա բացատրելի է: Նախ` Գանձա-

րանում ծննդեան ութ օրերի կանոն-

ներում տեղ գտած աւելի քան 80

տաղերի ու տաղային միաւորների

մեծ մասի հեղինակները խիստ տար-

բեր օժտուածութեան մարդիկ են

(նրանցից շատերի անունները յայտ-

նի չեն, իսկ վեց հեղինակներից հինգի

անունով վկայուել է մէկական միա-

ւոր` Կոստանդինոս, Յոհանէս, Յով-

հաննէս Պալհաւ, Պարթեւ, Սարգիս,

մէկի անունով` Կոստանդին, երկու

միաւոր): Գր. Նարեկացուն պատկա-

նում են վերոնշեալ երեք միաւորնե-

րից երկուսը, իսկ Ներսէս Շնորհա-

լուն` 32-ը: 

Իր մեծ նախորդի նման Շնորհա-

լին եւս ստեղծել է ծ հնչիւնով բաղա-

ձայնոյթի փայլուն օրինակներ, որոնք

բոլորն էլ հիմնականում զետեղուած

են «Ծնն դե ան եւ Աս տո ւա ծա յայտ -

նու թե ան» ո ւթ օ րե րի կա նոն նե րում:

« Տաղ աւետեաց, Ներսէս կաթողիկո-

սի» (« Նոր երկինք յերկրի արփւոյն

պարունաւղ, ծագողին ծագող» սկս-

ւածքով) տաղն ունի « Ներսէսի գո-

վեստ Աստուածածնի» ծայրակապ, ծ
հնչիւնը գործածուել է տասնվեց ան-

գամ (նոյնքան, որքան Նարեկացու

«Երգ զար մա նա լի, ե րգ շարժ վար ժե -

նի» տա ղում). ո րը հա ւա սար է Մարի-

ամ Աստուածածին անուան տառերի

թուին: Աչքի է ընկնում նաեւ ծ հնչիւ-

նի կրկնութեամբ ստեղծուած երաժըշ-

տականութեամբ.

Անկէզ մորենի, Մովսէսի տեսեալ,

ըզքեզ ծանուցեալ,

Ծընաւղ ծնիցելոյն, անմայրըն

յառաջ, անհայր ծնանելով, 

Անըստուեր լուսոյ, խորան նոր

Սինա, տաճար Սաղիմայ,

Ծիր ծայրագունին, ծաւալումն

արփւոյն, յոգիսն, ը՛, շողից…30:

Հաւանաբար Ներսէս Շնորհալին

այս տաղի նկատմամբ առանձնայա-

տուկ վերաբերմունք ունի, քանզի

այն տեղ է գտել նաեւ Մարիամ Աստ-

ւածածնի աւետման կանոնում31: 

Տասնվեց անգամ ծ հնչիւնը կրկ-

նըւել է նաեւ « Տաղ ծննդեան Քրիս-

տոսի Աստծոյ մերոյ» տաղում (« Քա-
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28 Անդ, էջ 51-54:
29 Ա նդ, էջ 46-226
30 Ա նդ, Գիրք Ա, էջ 176
31 Մատենագիրք հայոց, ԺԳ հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա, աշխատասիրութեամբ` Վարդան Դեւրի-

կեանի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2008 թ, էջ 752:
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ռանիթիցըս Աստուած եւ աննիւթի-

ցն» սկսուածքով (ՆՇՏԳ, 61, Գանձ.,

206), իսկ «Այլ տաղ աւետեաց Աստ-

ւածածնին» տաղում («Այսաւր երեւի

անհասն ի բարձանց» սկսուածքով,

ծայրակապ՝ Ա-Ք) հաշուըւում է 14 ծ
հնչիւն, ո րը, ի նչ պէս Նա րե կա ցու տա -

ղի դէպ քում, հա մա պատաս խա նում

է կամ Սուրբ Աստուածածին, կամ

Կոյս Աստուածածին կամ Սուրբ
Կոյս Մարիամ անուն-բառակապակ-

ցութիւնների հնչիւնների (տառերի)

թուին: 

Շնորհալու եւ միւս հեղինակների

աւելի քան 80 տաղերում ծ հնչիւնի

կրկնութիւնն ունի այսպիսի պատկեր.

4 անգամ 6 տաղում (հաւասար է

Կոյս կամ Սուրբ բառերի տառերի

թուին):

6 անգամ 8 տաղում (հաւասար է

Մարիամ բառի տառերի թուին):

8 անգամ 9 տաղում (հաւասար է

Տիրամայր բառի տառերի թուին):

10 անգամ 8 տաղում (հաւասար է

Կոյս Մարիամ կամ Սուրբ Մարիամ
բառերի տառերի թուին):

12 անգամ 2 տաղում (հաւասար է

Սուրբ Տիրամայր կամ Կոյս Տիրա-
մայր բառերի տառեր թուին): 

14 անգամ 4 տաղում (հաւասար է

Սուրբ Աստուածածին կամ Կոյս Աստ-
ւածածին բառերի տառերի թուին):

16 անգամ 3 տաղում (հաւասար է

Մարիամ Աստուածածին բառերի

տառերի թուին):

18 անգան 2 տաղում (հաւասար է

Սուրբ Կոյս Աստուածածին բառերի

տառերի թուին):

22 անգան 1 տաղում (հաւասար է

Սուրբ Տիրամայր Աստուածածին
կամ Կոյս Տիրամայր Աստուածածին
բառերի տառերի թուին):

24 անգամ 1 տաղում (հաւասար է

Սուրբ Կոյս Մարիամ Աստուածա-
ծին բառերի տառերի թուին):

28 անգան 1 տաղում (Սուրբ Տի-
րամայր Մարիամ Աստուածածին):

30 անգան 1 տաղում (որեւէ տար-

բերակ դժուարանում եմ առաջարկել):

Ինչպէս տեսնում ենք, սրանք հիմ-

նականում զոյգ թուեր են: Կան տա-

ղեր կամ փոխեր, որոնցում ծ հնչիւնը

գործածուել է 0-3 անգամ (թուով 12):

Սրանք մի քանի տողանոց փոքրա-

ծաւալ ստեղծագործութիւններ են,

բովանդակութեամբ եւ լեզուով կամ

արտայայտչամիջոցներով առանձին

արժէք չեն ներկայացնում: Տասնվեց

տաղում ծ հնչիւնը անզոյգ թուով է՝ 5,

7, 9, 11, 13, 15, 17: Սրանցից մի քա-

նիսում դժուար է որեւէ գաղտնագիր

գտնելը: Սրանք էլ, բացառութեամբ

մէկ-երկուսի, որեւէ բանով աչքի

չընկնող գործեր են: Հեղինակներից

շատերն առանձնապէս այսպիսի խն-

դիր նոյնիսկ չեն էլ դրել: Սրանցից

պէտք է առանձնացնել Շնորհալու

մէկ փոխը (« Մայր Աստուծոյ Մարի-

ամ»32 սկսուածքով), որում հաշուը-

ւում է 17 ծ հնչիւն: Ինչպէս տեսանք

վերեւում, Նարեկացին իր մի տա-

ղում գործածել է անզոյգ թուով (25) ծ

ԲԱԳԻՆ69

32 Ներսէս Շնորհալի, Տաղեր եւ գանձեր, աշխատասիրութեամբ՝ Արմինէ Քէօշկերեանի, Երեւան, 1987,

էջ 22: Նաեւ՝ Մատենագիրք հայոց, ԺԳ. հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա, աշխատասիրութեամբ` Վար-

դան Դեւրիկեանի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, էջ 192։
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հնչիւն, որը հաւասար է տաղի վեր-

ջին տողի տառերի թուին («Ք րիս տոս
ա ւրհ նե ալ է յա ւի տե անս»): Ի դէպ՝

Գր. Նարեկացու « Սեաւ եմ, գեղեցիկ»

սկսուածքով փոխում նոյնպէս հան-

դիպում ենք նոյն հնարքին. փոխում

24 անգամ գործածուած ս բաղաձայ-

նի թիւը հաւասար է վերջին տողի

տառերի թուին («Ք րիս տոս ա ւրհ նե -
ալ է հա մայ նից»):

Ուշագրաւ է, որ Շնորհալին նոյն-

պէս դիմել է այս հնարքին՝ մէկ տար-

բերութեամբ. այս դէպքում ծ հնչիւնի

թիւը հաւասար է փոխի առաջին տո-

ղի տառերի թուին՝ « Մայր Աստուծոյ
Մարիամ»:

Անանուն հեղինակներին պատկա-

նող ստեղծագործութիւններից պէտք

է առանձնացնել ծ-ի անզոյգ թուով

(13-ական անգամ) գործածութեան երեք

դէպք (երկու տաղ եւ մէկ փոխ33,

որոնցում կարելի է տեսնել «Ուրախ

լե՛ր, Մարիա՛մ» գաղտնագրութիւնը.

այս տողն այդ երեք միաւորներից մէ-

կում՝ « Տաղ ծննդեան Տեառն. Խոսրո-

վային է եղանակս այս» վերնագրով,

կրկնւում է 6 անգամ (3-րդ, 5-րդ, 11-

րդ, 16-րդ, 20-րդ, եւ վերջին՝ 28-րդ տո-

ղերը): Ստորեւ՝ այդ տաղի առաջին

երեք տողերը. 

Գովեստիւ տաւնեն տենչմամբ,

տոհմըք Տիրամաւրն…

Մաւր մարմնացելոյն, ը՛, մեծի

Միածնին զգաբրիելեանն երգեն.

Ուրախ լե՛ր, Մարիա՛մ34:

Ա նա նուն հե ղի նակ նե րի ստեղ-

ծա գոր ծու թիւն նե րից զոյգ թո ւով ծ
հն չիւ նի գոր ծա ծու թե ան քիչ թէ շատ

տպա ւո րիչ օ րի նակ նե րում կա րե լի է

տես նել վե րոն շե ալ գաղտ նագ րու -

թիւն նե րից մէ կը կամ միւ սը: Ծ-ն 16

ան գամ հան դի պում է «Ա նեղ ա նըս -

կիզբն Է նն ա հա Աս տո ւած է» սկ ըս -

ւած քով փո խում: Պատ կե րա ցում

կազ մե լու հա մար բե րենք եր կու տող.

Ծ-ն 18 ան գամ կրկն ւում է եր կու

փո խում. ա ռա ջի նը՝ « Հըր ճո ւիմք այ -

սաւր մեք հո գե պէս» սկ սո ւած քով. 

Ե դեմ փր կե ալ դրախ տըն բա ցաւ,

Ծա ռըն կե նաց որ տըն կե ցաւ,

Պը տուղ ծա ռոյն մեզ ծաղ կե ցաւ

Ք րիս տոս տը ղայ մա նուկ ծը նաւ35:

Երկ րորդ՝ « Ցըն ծա՛յ դու, շու շան

ծա ղիկ, մայր մար գա րէ ու թե ան»

սկ սո ւած քով.

Ծը նար նո րահ րաշ ծնըն դե ամբ

զաւ ծե ալն Յի սուս,

Զանդ րա նիկ ա նեղ Է ին զհի նա-

ւորցն Որ դին, 

Ծը նար ծո ցա ծին ծա ղիկ ծո ցըն

Հաւր փա ռաց,

Ծոց ծը նո ղին հա մայ նից ծա գո ղին

ըզ լոյս36:
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33 Անդ, էջ 169, 174, 195:
34 Մատենագիրք հայոց, ԺԳ. հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա, աշխատասիրութեամբ` Վարդան Դեւրի-

կեանի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2008 թ, էջ 195:
35 Մատենագիրք հայոց, ԺԳ. հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա, աշխատասիրութեամբ` Վարդան Դեւրի-

կեանի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2008 թ, էջ 107:
36 Անդ, էջ 179:
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Բա ղա ձայն հն չիւն նե րի կրկ նու թե ամբ

եւ թո ւային հա մադ րու թիւն նե րով

յատ կա պէս զար մաց նում է ա նյայտ հե -

ղի նա կի «Այլ տաղ ծնըն դի կեն կապ»37

վեր նագ րով տա ղը (31 տող) « Կայր

կոյսն ի յայ րին, կայր եւ  ե րկ նա նայր»

սկ սո ւած քով), ո րն ու նի 14 տո ղա նի

փոխ: Տաղն ու փո խը կազ մում են կա -

ռու ցո ւած քային- ի մաս տային մէկ ամ -

բող ջու թիւն, ո րի մէջ ծ-ն կրկն ւում է 14

ան գամ (պէտք է կար դալ Կոյս Աս տ-

ւա ծա ծին), ի սկ կ-ն՝ 103 ան գամ: 

Այս տեղ պէտք է կա տա րել մէկ ո ւղ-

ղում. Գանձարան ժողովածուի մէջ

տպագրուած տարբերակում կ-ն գոր-

ծածուած է 104 անգամ, սակայն ա-

ռաւել հաւանական է թւում 103 թիւը,

մանաւանդ որ 3 ձեռագրերից մէկում

հէնց այդքան է. տաղի վերջին՝ 31-րդ

տողը Գանձարանում տրուած է « Կա

Դայ Իմ որդի, Դըմա լուարուք» ձեւով,

սակայն ծանոթագրութիւններում նըշ-

ւում է, որ մէկ ձեռագրում այդ տողի

« Կա» բառ բացակայում է, եւ տողը

հնչում է այսպէս. « Դա է Իմ Որդի, Դը-

մա՛ լուարուք»38: Ուրեմն՝ եթէ ընդու-

նենք այս տարբերակը, կ-երի թիւը կը

լինի 103: Առաւել հաւանական է, որ

սա է ճիշդ տարբերակը, քանի որ տո-

ղը վերցուած է Աւետարանից, ուր

« Կա» բառը բացակայում է. « Դա է

Որդի իմ սիրելի» (Մտթ., Գ, 17), « Դա է

որդի իմ սիրելի, դըմա՛ լուարուք»

(Մրկ., Թ, 6): Ինչո՞ւ է այս ճշդումը կա-

րեւոր. կ-ն ինքնանպատակ չէր կա-

րող կրկնուել. վերեւում նշուեց, որ

կառուցուածքային-իմաստային այս

ամբողջական միաւորը բաժանւում է

երկու մասի՝ տաղի եւ փոխի: Տաղում

կ-ն գործածուել է 70 անգամ, փո-

խում՝ 33 անգամ: 

Այժմ տեսնենք, թէ ինչ իմաստներ

են խորհրդանշում կրկնուող հնչիւն-

ները. 70-ը կարող է խորհրդանշել

Մարիամի ապրած տարիների թիւը:

Ճիշդ է՝ աւանդոյթն ասում է, որ նա

ապրեց 65-66 տարի, սակայն այլ հաշ-

ւարկով դա 7 տասնամեակ է, աւելի

պարզ՝ Մարիամը վախճանուեց

կեանքի 7-րդ տասնամեակում39: 

Տաղը նուիրուած է Կոյսին: Սկըս-

ւում է « Կայր կոյսն ի յայ րին, կայր եւ

ե րկ նա նայր» տո ղով եւ ա ւարտ ւում

Տի րոջ մկր տու թե ան պատ կե րով. յի -

շենք տա ղի վեր ջին տո ղը. « Դա է Իմ

Որդի, Դըմա՛ լուարուք»: Կ-ի այդքան

շատ կրկնութիւնն ստեղծում է կոյս

բառի մշտական ներկայութեան

տպաւորութիւն, ինչը երաժշտակա-

նութիւն եւ յատուկ ռիթմ է հաղոր-

դում տաղին (կոյս բառն էլ իր հերթին

կրկնւում է չորս անգամ):

Անդրադառնանք եւս մի ուշա-

գրաւ հանգամանքի. փոխի 16 տողե-

րում կ-ն կրկնւում է 33 անգամ, ինչը

խորհրդանշում է Յիսուսի երկրային

տարիների թիւը: Այստեղ խօսք չկայ

Աստուածամօր մասին. այն Յիսուսի

խաչելութեան եւ դժոխքը քանդելու

համառօտ նկարագիրն է: 
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37 Տե՛ս Մատենագիրք հայոց, ԺԳ. հատոր, Գանձարան, Գիրք Ա, աշխատասիրությամբ` Վարդան Դեւ-

րիկեանի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2008, էջ 142-143:
38 Անդ, էջ 143:
39 Կարելի է ընդունել նաեւ, որ այդ թիւը խորհրդանշում է Յիսուսի 70 կրտսեր առաքեալներին:
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Շարունակենք օրինաչափութիւն-

ների փնտռտուքը: Տաղի 31 տողե-

րից կ-ով չի սկսւում միայն վերջին

տողը, որը Աստծոյ խօսքն է: Փոխի 16

տողերից կ-ով չեն սկսւում վերջին

երկու տողերը.

Արդարեւ աւրհնեալ է Հայրն, 

Որդին Միածին, 

Հոգին ճըշմարիտ, յաւիտեանս, 

ամէն:

Ստացւում է, որ 47 տողերից (տա-

ղի եւ փոխի) 3-ը կ-ով չեն սկսւում: Սա

ի՞նչ թիւ է, ինչո՞ւ է հեղինակն այս երեք

տողն առանձնացրել: Անկասկած է,

որ դրանք խորհրդանշում են Յիսուս

Քրիստոսի երկրային կեանքի վերջին

երեք տարիները, որոնց ընթացքում

նա քարոզեց Աստծոյ խօսքը՝ Աւե-

տարանը: Յայտնի է, որ Յիսուս

Քրիստոսը մկրտուեց 30 տարին բո-

լորելուց յետոյ՝ 31-րդ տարում: Տաղի

30 միանման եւ 1 տարբեր տողերը

սա են խորհրդանշում, եւ բնական է,

որ 31-րդ տողը (տարին) տարբեր է

միւս 30 տարիներից (տողերից): Հայր

Աստուած իր Միածին Որդու 31-րդ

տարում՝ Յորդանանում նրա մկրտը-

ւելուց անմիջապէս յետոյ, ասաց.

«Դա է Իմ Որդի, Դըմա՛ լուարուք»

(տաղի 31-րդ տողը): Փոխի վերջին

երկու տողերը եւս կ-ով չեն սկսւում,

որովհետեւ սրանք 3-ից երկուսն են,

որ դարձեալ տարբեր են մնացեալ բո-

լոր տողերից (տարիներից) եւ նման

են այն մէկ տողին (տարուան): Ի դէպ՝

եթէ 31-րդ տողը Աստծոյ խօսքն է,

այս երկու տողն էլ Սուրբ երրորդու-

թեան փառաբանութիւնն են, դարձե-

ալ խիստ տարբեր միւս տողերից:

Եթէ փոխի կ-ով սկսուող 16 տողից

հանենք այս երկու տարբեր տողով

(տաղի 31-1 տարբերակով), կը ստա-

ցուի 14՝ տաղում գործածուած ծ հըն-

չիւնի թիւը, որը, ինչպէս տեսանք,

հաւասար է « Կոյս Աստուածածին»

անուան հնչիւնների թուին:

Այսպիսի հնչիւնական-թուային

համադրութիւններն իրենց արմատ-

ներով հասնում են թուերով գաղտ-

նագրուած խորհրդական խօսքի

ակունքներին, որի մեծագոյն վարպե-

տը, նոյնպես Գր. Նարեկացին է40:

Նաեւ նշենք, որ ծ-ի եւ կ-ի նման հըն-

չիւնային ներդաշնակութիւնը ակա-

մայից կամ օրինաչափօրէն զու գոր-

դ ւում է Վա հագ նի ծնն դե ան պատ կե -

րից բխող հն չիւ նա կան ներ դաշ նա -

կու թե ան հետ: 
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40Թուով ար տա յայտուած այ լա բա նու թիւնն ա մե նա տա րած ուած մի ջոց նե րից էր: Դրա հիմ նա կան

պատ ճառն այն է, որ թիւն ու նի քիչ մի ջոց նե րով շատ բան ա սե լու հնա րա ւ ո րու թիւն, եւ, որ ա ւ ե լի կա -

րե ւոր է, միջ նա դա րի ու սե ալ մար դու հա մար դրա « ծած կա գի րը» մեծ գաղտ նիք չէր: Պ. Խա չատ րեա -

նը ճիշդ է նկա տել, որ «Դ րանք (ի մա՛ թու ե րը) միջ նա դա րեան մտա ւո րա կան մար դու հա մար որ քան

բնա կան ու հաս կա նա լի, նոյն քան էլ նոր ժա մա նակ նե րի մտա ծո ղու թեա նը թւում են խորթ ու սխո -

լաս տիկ: Սա կայն մա նաւ անդ այդ բնա գա ւ ա ռում է, որ մեկ նիչ ներն օգ նում են ի յայտ բե րե լու Նա րե -

կա ցու եր կի ո րոշ թա քուն շեր տեր» (Խաչատրեան Պ., Գրիգոր Նարեկացին եւ հայ միջնադարը, Ս.

Էջմիածին, 1996, էջ 346):

Թեւ թուե րով ար տա յայտ ուած խորհր դան շան նե րը, ի նչ պէս նշ ուեց, միջ նա դա րի մտա ւո րա կան

մար դու հա մար բնա կան ու հաս կա նա լի է ին, սա կայն ան գամ նրան ցից շա տե րի հա մար միշտ չէ, որ
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Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, 

Երկնէր եւ ծովն ծիրանի.

Երկն ի ծովուն ունէր եւ

զկարմրիկն եղեգնիկ...

Ի դէպ՝ գրե թէ բո լոր տա ղե րում,

ո րոն ցում բա ղա ձայ նոյ թը կազ մո ւած

է ծ–ով, բա ւա կա նին շատ է ց-ի գոր -

ծա ծու թիւ նը, ի նչ պէս բե րո ւած օ րի -

նակ նե րում: « Վար դա վա ռին» տա-

ղում վ-ին զու գա հեռ 11 ան գամ գոր -

ծա ծո ւել է ւ- հն չիւ նը եւ այլն: Դրանք,

կա ռու ցո ւած քով եւ ձայ նի պա րու նա -

կու թե ամբ լի նե լով մեր ձա ւոր հն չիւն -

ներ, նոր ե րանգ են ա ւե լաց նում

յու զա կան-ե րաժշ տա կան մի ջա վայ -

րին եւ ը նդ լայ նում հն չիւ նի ազ դե ցու -

թե ան տա րած քը: Տա ղե րի մի զգա լի

մասն էլ աչ քի է ը նկ նում այլ բա ղա -

ձայն նե րի կամ ձայ նա ւոր նե րի մեծ

թո ւով, ին չը չի կա րող լի նել պա տա -

հա կա նու թիւն: Դրանք սոսկ նմա նա -

ձայ նու թե ան դր սե ւո րում ներ չեն. այդ

տա ղե րում, փո խե րում եւ մե ղե դի նե -

րում ե ւս, ի նչ պէս վե րոն շե ալ օ րի նակ -

նե րում, կան բա զում գաղտ նագ րու-

թիւն ներ: Պէտք է նշել, որ յատ կա պէս

հո գե ւոր տա ղե րի հն չիւ նա կան ո ճա -

ւո րու մը բա զում գաղտ նիք ներ ու նի,

ո րոնք կա րիք ու նեն հա մա կող մա նի

հե տա զօ տու թե ան:

ԲԱԳԻՆ 73

ա մէն այ լա բա նու թիւն հաս կա նա լի կամ բա ցատ րե լի էր. դրան ցից ո րոշ նե րը յա ճախ դա րե րով մնա ցել

են ան մեկ նե լի եւ ան հաս կա նա լի: 

Այդ մասին պատկերացում կազմելու համար բերենք մէկ օրինակ Գր. Նարեկացու Մատեանից:

Քանզի իննուց յիսնից եւ թուոց երից եւ չորեակ տասնից, 

Ի վաղորդայնէ տուընջեանն առ մուտս արեւուն, 

Անդուստ առ նմին յաւէտ կարկառմամբ

Իսկ եւ իսկ ի սոյն անարգել սրտիւ

Ի վեր է, քան զաղերսանաց ակնկալութիւն մաարդկային՝

Բարեգործել միմեանց շնորհատրութիւն… (տ. 29-34):

Մատեանի քսանիններորդ գլխի այս տողերի խորհրդի մեկնութեանը միջնադարից մինչեւ մեր օրերն

անդրադարձել են շատ մեկնիչներ ու բանասէրներ: Յատկապէս հետաքրքիր է Ստ. Մալխասեանի

մեկնութիւնը. «Ինձ թւում է, թէ այս առեղծուածը լուծւում է աւելի բնական եւ իմաստին համապա-

տասխան կերպով, տրուած բոլոր թուանշաններն էլ նկատի առնելով, այսպէս. ինն յիսուն = 450 + թիւք

երեք = 3 + չորեակ տասունք = 40, ընդամէնը 493: Այս գումարը (493) վերածւում է հետեւեալ թուերին

– 400, 70, 20, 3, որոնք նպատակայարմար շարքով դասաւորելով եւ տառերով արտայայտելով՝

կը ստանանք.

70 = Հ 400 = Ն

= « հինգ» բառը:

20 = Ի 3 = Գ

Առեղծուածը այսպէս լուծուելուց յետոյ հասկանալի կը դառնայ ամբողջ խօսքի իմաստը», այսինքն՝

ինչո՞ւ հինգ. բացատրութիւնը շատ պարզ է. հինգ թիւը ցոյց է տալիս հայոց եկեղեցում սահմանուած

աղօթքի ժամերը՝ Առաւօտու, Արեւագալի, Երրորդ, Վեցերորդ եւ Իններորդ (Ման րա մասն տե՜ս Հ.

Ալվրցեան, Հոգեւոր տաղի խորհրդաբանութիւնը, Անթիլիաս, 2017, էջ 262-288 Պ. Խաչատրեան, Գրի-

գոր Նարեկացին եւ հայ միջնադարը, Ս. Էջմիածին, 1996, էջ 350):

Համառօտ այս ակնարկն իսկ բաւական է պատկերացում կազմելու համար թուով արտայայտուած

հոգեւոր խորհրդանշանի բնոյթի մասին, որը միջնադարի գեղարուեստական մտածողութեան համա-

կարգում բացառիկ կարեւորութիւն ունի՝ որպէս այլաբանական խօսքի ատաղձ:
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Ռու բէ նի ա րո ւես տա նո ցը կը

գտ նը ւի Փա րի զի 15-րդ թա ղա մա սի

գողտ րիկ փո ղո ցի մը մէկ ան կիւ նը, ծո -

ւա րած քա նի մը յար կա նի հին շէն քի

մը գետ նա յար կը։  Աշ խա տան քի վայր

մը, որ տա րի նե րու եր կայն քին վե րա -

ծո ւած է նաեւ կեն սա լից տա րած քի մը։

Ա ռօ րե այէն սա կայն կը խնդ րո ւի մնալ

դուրս ու չխան գա րել հոն բոյն դրած

ա րո ւես տը, որ ա ռա ջին բնա կի չի օ րէն -

քով՝ կը մնայ մի ակ գե ր-իշ խա նը յար -

կէն ներս։  Ա րո ւես տա նո ցի

ֆի զի քական տա րած քին գլ խա ւոր

բնա կիչ ա րո ւես տը կը հան դիսա նայ

մա նա ւանդ Ռու բէն Նա ճա րե ա նի մըտ -

քին ու գոր ծու նէ ու թե ան գլ խա ւոր

զբաղ մուն քը։  Ա րո ւես տա գէտը տա րի -

նե րով աշ խա տած է ջրա ներ կով, զբա -

ղած նկար չու թե ամբ, երփ նա պա կի ով,

խճան կա րով։  Քաջ ծա նօթ է նաեւ մեծ

չա փե րուն, կո թո ղայի նին ու վա րած

պատ կա ռե լի չա փե րու հաս նող աշ -

խա տա վայ րեր։  Հա մաշ խար հային տըն -

տե սա կան տագ նա պի մը պա տա-

հա կա նու թիւ նը թոյլ տո ւած էր

կա տա րել շր ջա դարձ մը։  Ի նչ որ շա -

տեր հա մա րած պի տի ըլ  լային ա ղէտ,

ի րեն ներ կա յա ցած էր որ պէս ա ռիթ։

Ծայր տո ւած էր ճգ նա ւո րա կան ժա -

մա նա կա մի ջոց մը, ո րուն ըն թաց քին

ամ բողջ ու ժը կեդրոնա ցուցած էր հիմ -

նա կա նին վրայ՝ այ սինքն գծան կա րին։

Ռու բէն կ՚աշ խա տի նո ւա զա գոյ նով.

թուղթ, mine graphite (HB մա տիտ) եւ

Steadtler ռե տին։  Ե րե խային նման, ո -

րուն ձեռ քը մե ծե րը թուղթ ու մա տիտ

կու տան պահ մը զինք զբաղ պա հե լու

հա մար, գծան կա րին մէջ ան պի տի

գտ նէ ի նչ որ Իվ Պոն ֆո ւա իր «Ն շում -

ներ գծան կա րի մա սին»ին մէջ կը կո չէ

«սկզբ նաղ բիւր». « Կար ծես ան բաւա -

րա րու թե ան խոս տո վա նու թիւ նը, ե րբ

զայն կ՚ը նենք հա սած վար պե տու թե -

ան գա գաթ նա կէտին, հան դի սա նայ

այն ճշ մար տու թիւ նը, ո րուն ի տես

ա մէն այլ ճշ մար տու թիւն կը գու նա թա -

փի, բայց նաեւ ներբ խում մը, սկզբ -

նաղ բիւ րի մը պէս»1։ 
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Ռու բէ նի գծան կար նե րը 
կամ ճեր մա կով ջն ջու մը*
ՇԱ ՔԷ ՄԱ ԹՈ ՍԵ ԱՆ

1 Yves BONNEFOY, La vie errante suivi de Remarques sur le dessin, Paris, Gallimard, (Poésie), 1999, էջ

167։

ՇԱՔԷ ՄԱԹՈՍԵԱՆ

Շաքէ Մաթոսեանը
փիլիսոփայ է,
հաղորդակ -
ցութեան
տեսութեան
թեկնածու։
Դասաւանդած 
է Universidade
Nova e Lisboa
համալսարանին 
մէջ 1981-1993։
Ան`իբրեւ
պատուաւոր
դասախօս, 
Պրուսէլի Académie
Royale des 
Beaux-Arts-ի մէջ
դասախօսած է
մինչեւ 2015 թ.։
Հեղինակ է
բազմաթիւ
յօդուածներու
տպագրուած
մասնագի-
տական
հումանիտար 
եւ
գեղարուեստական
հանդէսներու
(«Traverses»,
«Furor», 
«Coloquio/Artes», 
«La Part de l’OEil», 
եւ այլն) եւ
արուեստա-
գէտներու
պատկերա-
գիրքերու մէջ։
Շաքէն համագոր-
ծակցած է 
խմբային
հրատարակու-
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Ա րո ւես տա նո ցի լու սա ւոր տա -

րած քէն ներս պա տու հա նին վրայ զե -

տե ղո ւած բա րակ թուղ թի թա ղանթ

մը կը մա ղէ ա րե ւուն պայ ծա ռու թիւ նը

մինչ նէ ոն լոյս մը կը մնայ միշտ վա -

ռած։  Ճեր մա կը գե րիշ խող է. ճեր մակ

պա տեր, ճեր մակ սե ղան ներ։  Ա ռա -

ջին նե րուն վրայ, պաս տառ նե րու կող -

քին, ը նդ ո րում ա րո ւես տա գէ տի մօր

շատ գե ղե ցիկ դի ման կար մը, է ջք կա -

տա րած են քա նի մը թռ չող գոր գեր,

հայե րէն տա ռեր կրող։  Ո սկ րո տի քի

նման շա րո ւած քա րեր կը կտ րա տեն

սե ղան նե րուն մա կե րես նե րը եւ

ա նոնց վրայ նս տած փո շի ի բա րակ

խա ւը ամ բող ջին կու տայ հնա ւուրց,

հրա շա լիք նե րու ցու ցաս րա հի ե րե -

ւոյթ մը։  Ա նոնք աչ քը կը հրա ւի րեն

հոն տես նե լու Փոք րիկն Փու սէ ի ճա -

նա պարհ մը, ի սկ ո րոշ գծան կար նե -

րու մէջ այս խճա քա րային ձե ւե րը

պի տի մի ջամ տեն որ պէս կշ ռոյթ։

«Գ ծել. հե ռու եր թա լու պէս, քա րե րուն

մէջ» կը գրէր Իվ Պոն ֆո ւա2։  Սե ղան -

նե րէն զատ եր կու ե ռո տա նի կը լեցը-

նեն մի ջո ցը, ո ւր կը սպր դի նաեւ

Սե զա նի ներ կա յու թիւ նը իր Սէնթ

Վիք թո ւար լե ռը պաս տա ռով՝ կպ ցը-

ւած պա տին, ըն թաց քի մէջ գտ նո ւող

այլ գծան կար նե րու կող քին։

Գե տի նը կո կիկ շա րո ւած են ա ւար-

տած գծան կար նե րը, այ սինքն ա նոնք,

ո րոնց մա կե րես նե րը  ա րո ւես տա գէ -

տը հաս ցու ցած է աշ խա տիլ այն պէս

մը, որ կա րե լի չէ այ լեւս հոն ո րե ւէ

բան  ա ւելց նել, ա նոնք որ կը պար -

տադ րեն գծագ րա կան թա փին ան ցքը

ու շա րու նա կու թիւ նը նոր թուղ թի

վրայ։  Այս ի մաս տով Ռու բէ նի գծանը-

կար նե րը կը մեր ժեն ա ւար տիլ։

Անոնց մէ ա մէն մէ կը պահ մըն է շար -

քէ մը, հա կակշ ռո ւած սե ւե ռու մէ

տար բե րակ մը։  Ի նչ պէս Թիմ Ին կոլտ

կը յի շեց նէ՝ գծագ րու թիւ նը « նե րյայտ

կեր պով կը հա կադ րո ւի  ամ բող ջաց -

ման եւ կո չո ւած է մնա լու շա րու նա -

կե լի։  Գծագ րու թե ան մէջ ամ բող ջա-

ցու մը ան հան դի պա գիծն է, ո րուն եր -

բեք չենք հաս նիր»3։  Ռու բէն կը հրա -

ժա րի առ այդ վաստ կած նկար չա կան

բո լոր հմ տու թիւն նե րէն յա ղագս գծա-

ն կա րի նման հա մեստ աշ խա տան -

քային ե ղա նա կի մը ու կը սկ սի ար -

տադ րել աշ խարհ մը գիծ առ գիծ,

հա տիկ առ հա տիկ, ստեղ ծե լով լոյ սի

ցցո ւածք ու տա րա փո խու թիւն ներ,

փայ լուն սե ւեր, կա պոյ տի զար նող

կամ ան թա փանց ճեր մակ ներ, ան ց-

նե լով բազ մա թիւ մոխ րա գոյն նե րէ։

Իր գծան կար նե րը յու նա րէն

«graphein» եզ րը կը վե րա դարձ նեն

ի րենց նախ նա կան ի մաս տին՝ գծելն

ու գրե լը վե րա մի աց նե լով փո րե լու,

ու րո ւագ ծե լու, կտ րո ւածք, ճեղ քը-

ւածք բա նա լու ի մաստ նե րուն։  Այս -

տեղ գի ծե րու բազ մա կի ու թիւ նը,

ա նոնց խառնշտ կու մը կը ստեղ ծեն

մերթ խոր քի տպա ւո րու թիւն ներ՝ հե -

տե ւանք սե ւին սաստ կու թե ան, մերթ

գրե թէ՝ ի տես գծան կար-գ րու թիւ նը

վան կա տող փոքր ու կրկ նո ւող ձե ւե -

րուն՝ սե պա գի րի։

ԲԱԳԻՆ75

2 Yves BONNEFOY, Նոյն, էջ 206։
3 Tim INGOLD, Faire anthropologie, archéologie, art et architecture, Bellevaux, éd. Dehors, 2017, էջ
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թիւններու մէջ 
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corps transparent»,
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գիտաժողովներու
եւ սեմինարներու։
Քարլօ Օսսոլան
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երկու
զեկուցումներով,
դասախօսութիւն
մը Լէոնարդօ Դա
Վինչիին եւ
Ալբրեխտ Դիւրերին
ինքնապատ-
կերներու մասին
Հայաստանին մէջ
եւ
դասախօսութիւն
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«Հրապուրիչ»-ի
անտեսանե-
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et Noé» (La Part de
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habit - Rousseau
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(Droz, 2014)։
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Պատ

Խ ճան կա րի ու ո րմ նան կա րի մաս -

նա գէտ, Ռու բէն գծան կա րի թուղ թը

կ՚ըն կա լէ որ պէս պատ։  Ան չի գծեր

հա կած գծագ րու թե ան սե ղա նին

վրայ այլ ոտ քի՝ ե ռո տա նի ի մը առ ջեւ՝

իր դիր քով ի սկ շեշ տե լով ըն չա թափ -

ման գոր ծըն թաց մը, վե րա դարձ մը

դէ պի նախ նա կա նը, ոչ որ պէս ծա -

գում, այլ որ պէս կերպ թօ թա փե լու

ա ւե լոր դը։  Թուղ թի է ջը՝ մե տա ղե այ

կա պե րով ամ րա ցո ւած ե ռո տա նի ին, կը

վե րա ծո ւի « պա տի փոքր հա տուա ծի

մը» եւ գծան կա րը իր յի շո ղու թե ան մէջ

կը պա հէ քա րան ձա ւայի նէն բան մը։

Պէտք ու նինք կար ծես քա րայ րէ մը

միշտ դուրս գա լու, ա նոր մէջ իջ նե լու։ 

Իր գծե լա ձե ւը կը մեկ նի graffityէն,

որ կը կազ մէ գոր ծին հիմ քը, ա նոր

ա ռա ջին խա ւը եւ որ պի տի կա մաց

կա մաց թանձ րա նայ որ պէս զի ծնունդ

տայ սկզբ նա կան  քաո սը ներ դաշ նա -

կող կա նո նա ւոր շար քի մը։  Ի նչ պէս

պա տին վրայ, սկիզ բը կայ ա զատ

շար ժու մը՝ պա տա հա կան՝  ա պա գի -

ծե րու մի ա հիւ սու թե ամբ, ա նոնց

խառնշտ կու մին հետ ձե ւեր կը ծնին

եւ հա կադ րու թիւն նե րը կը սկ սին

սահ մա նագ ծել դաշ տեր։  Ի մտի կու

գան պա տե րու բի ծե րը, ո րոնք ներշըն-

չած է ին Լէ ո նար տօ Տա Վին չին.

«Ե թէ դի տես կեղ տոտ բի -

ծե րով լե ցուն կամ բազ մա գոյն

քա րե րով հիւ սո ւած պատ մը  ու -

զե լով հոն տես նել տե սա րան մը,

կը գտ նես փնտ ռած բնան կա րի

նմա նու թիւնդ, զար դա րո ւած

լեռ նե րով, գե տե րով, ժայ ռե րով,

ծա ռե րով, դաշ տե րով, հս կայ հո -

վիտ նե րով եւ ա մէն տե սա կի

բլուր նե րով։  Կր նաս հոն նաեւ

տես նել մար տեր ու աշ խոյժ շար -

ժում նե րով կեր պար ներ, տա րօ -

րի նակ դէմ քեր ու հա մազ գեստ-

ներ եւ ան սահ ման բա ներ,

ո րոնք կր նաս յս տակ ձե ւի բե րել

ու ամ բող ջաց նել»4։ 

Ա րո ւես տա գէ տին կ՚իյ նայ ստեղ ծել

այդ կեղ տոտ պա տը ա րա տա ւո րե լով

թուղ թը, ո րուն այդ պի սով ան կու տայ

մար մին, խոր տու բոր տու թիւն ու ջիղ։

Ձայ նի խոր տու բոր տու թե ան նման,

թուղ թի խոր տու բոր տու թիւ նը շարժ -

ման մէջ կը դնէ կշ ռոյթ մը, ո րուն

վրայ Ռու բէն կը հե տապն դէ գի ծե րու

ըն թացք մը, կու տա կում մը։  Ան կ՚ու -

րո ւագ ծէ ա ռանց դա դա րի եւ տեն դա -

գին շար ժում նե րով, ե ռան դով բայց

ա ռանց կա տա ղու թե ան, ո րով պոռթ -

կում չէ կա տա րո ւա ծը այլ փնտռ -

տուք, ու ղի ի մը պե ղու մը իր հա կա-
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Այս ի մաս տով Ռու բէ նի 
գծան կար նե րը կը մեր ժեն 
ա ւար տիլ։  Ա նոնց մէ ա մէն մէ կը
պահ մըն է շար քէ մը, 
հա կակշ ռո ւած սե ւե ռու մէ 
տար բե րակ մը։ 
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դար ձով, վե րադ րու մով։  Մա տի տը

կ՚ա ւելց նէ, ռե տի նը կը հա նէ։

Ձեռքին մատները

Ռու բէն նաեւ կը գոր ծա ծէ ձեռ քին

մատ նե րը, բթա մա տը եւ միջ նե մա տը,

ո րոնց մով ան կը սր բէ։  Գոր ծը կար -

ծես այդ հպու մով կը մեղ մա նայ,

մարմ նա կան յա րա բե րու թիւն մը կը

ստեղ ծո ւի ա նոր ու ա րո ւես տա գէ տին

մի ջեւ, որ իր շար ժու մով կը յի շեց նէ

ձեռ քին կա րե ւո րու թիւ նը, ա նոր դե րը

ո ճին մէջ։  Հե տաքրք րա կան է նշել թէ

ցու ցա մա տը, այ սինքն այն մա տը որ

ցոյց կու տայ, կ՚ա ռաջ նոր դէ, կը հրա -

մայէ, չի մի ջամ տեր Ռու բէ նի ձեռ քի

շար ժու մին մէջ։  Ձեռ քի այդ շար ժու -

մը մի ան գա մայն կ՚ա ռաջ նոր դէ ու կը

հան դի սա նայ մա տի տին եր կա րաձը -

գու մը։  Ի նչ պէս ա րո ւես տա գէտ նե րու

ու գրող նե րու մեծ մա սին մօտ՝ գո՛րծն

է, շար ժո՛ւմն ու մա տի տը, որ կը մղեն

ա րո ւես տա գէ տը առ նե լու այս կամ

այն ո ւղ ղու թիւ նը, ձգե լով որ բա ռե րը,

գի ծերն ու ճեր մակ նե րը մի ջամ տեն,

ա ռաջ նոր դեն դե գե րու մը։  Նոյն ի նքն

ա՛յն բթա մա տը, որ շատ հե ղի նակ նե -

րու հա մար, սկ սե ալ լա տին նե րէն մին -

չեւ այ սօ րո ւան մար դա բան նե րը՝

ան ցնե լով հո գե վեր լու ծու մէն, ստա -

ցած էր խորհր դան շա կան տա րո ղու -

թիւն, կամ հան դի սա ցած մարդս

բնո րո շող ֆի զի քա կան յատ կա նի շը,

եւ որ հի նե րուն կող մէ նկա տո ւած էր

ձեռ քի մատ նե րէն լա ւա գոյ նը։  Մոն -

թէնյը կը յի շեց նէ. «Բ ժիշկ նե րը կ՚ը սեն

թէ բթա մատ նե րը ձեռ քի ա ւագ մատ -

ներն են եւ ա նոնց լա տի նե րէն ստու -

գա բա նու թիւ նը կու գայ pollereէն»

(միւս նե րը գե րա զան ցել)5։  Բթա մատն

ու միջ նե մա տը օգ տա գոր ծե լով Ռու -

բէն տար բեր ձե ւով կը սր բէ, կը ներ -

մու ծէ պղ տո րը, կը շեշ տէ մա տին ու

մա տի տին, մա տին ու ռե տի նին շա -

րու նա կա կա նու թիւ նը կամ յա րակ -

ցու թիւ նը։  Մա տի տը կը դառ նայ

մա տին եր կա րաձ գու մը, ա ւա զի, ձիւ -

նի կամ շո գի ի  վրայ ու րո ւագ ծող մա -

տին, եւ հայե րէն « մա տիտ»ը այս

ի մաս տով ե ւս լու սա բա նող է (նոյ նիսկ

ե թէ մտա ծենք թէ ի տա լե րէն «matita»ին

նման, ան ալ կու գայ լա տի նե րէն

«lapis haematites»էն, որ կը նշա նա կէ

ա րիւ նա քար, կարմ րա քար)։  Ռե տինն

ալ կար ծես մա տի տին հետ մեղ սակ -

ցու թե ան ու խա փա նու մի յա րա բե րու -

թիւն մը կը մշա կէ. եր կուքն ալ կը

սր բեն, բայց մինչ մա տը կ՚աղ տո տէ

մա կե րե սը՝ ռե տի նը զայն կը ճերմկց նէ։
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Ռու բէն գծան կա րի թուղ թը 
կ՚ըն կա լէ որ պէս պատ։  Ան չի
գծեր հա կած գծագ րու թե ան 
սե ղա նին վրայ այլ ոտ քի՝ 
ե ռո տա նի ի մը առ ջեւ՝ իր դիր քով
ի սկ շեշ տե լով ըն չա թափ ման 
գոր ծըն թաց մը, վե րա դարձ մը 
դէ պի նախ նա կա նը, ոչ որ պէս 
ծա գում, այլ որ պէս կերպ 
թօ թա փե լու ա ւե լոր դը։ 

5 MONTAIGNE, Essais, II, գլուխ XXVI։
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Բի ծը, ջն ջումն ու ռե տի նը

Ռու բէն կը մեկ նի ո ղոր կէն, օգ տա-

գոր ծե լով Arches տե սա կի ճեր մակ

թուղթ (ան կա րե լի ծա գու մի մը տա -

պա նը)6, ա ռանց խոր տու բոր տու թե -

ան, ա ռանց ցցո ւած քի, ո րով հե տեւ

գծան կա րին կ՚իյ նայ ստեղ ծել խոր -

տու բոր տու թիւնն ու ջի ղե րը, դա -

տար կին ան դրա դար ձը կա տա րել

յա ւե լու մով ի սկ, պա կա սը ցոյց տալ

մեկ նե լով գի ծե րու յա ւե լու մէն, ո րոնք

զի րար կը ջն ջեն վրայ վրայի վե րա

դ րո ւե լով։  Գծե լը, գրե լը ձե ւեր են

թուղ թը փո րե լու, քրք ռե լու ու ջն ջե -

լու։  Ի ՞նչ կը ջն ջէ Ռու բէն ե թէ ոչ ո ղոր -

կը, ճեր մա կը, որ ի նք նին ներ քին

բա նէ մը պահ պա նակ է։  Տան թէ եր -

կու տող կը գրէ կո չո ւող բա նաս տեղ -

ծու թե ան մէջ Վիկ տոր Հիւ կօ

Աս տո ւա ծային կա տա կեր գու թե ան

հե ղի նա կին կը պար գե ւէ ջն ջե լու ա -

րար քը. «Ջն ջու մը եր կու քին մի ջեւ

մա հա ցու բա ժա նում»7։  Կր նանք դեռ

մտա բե րել շո ւէ տա ցի բա նաս տեղծ

Պեր թիլ Մամպեր կի ո տա նա ւո րը՝

« մի այն ձեռ քը որ կը ջն ջէ / գի տէ գրել

այն պէս ի նչ պէս պէտք է»8։ 

Այն պա հէն ե րբ Ռու բէն ձեռք

կ՚առ նէ ճեր մակ ու ո ղորկ թուղ թը,

տա կա ւին զուրկ հպու մէ, գծան կա րը

կ՚օժ տէ բի ծի զօ րու թե ամբ, թուղ թը կը

փո խար կեր պէ speculum cum maculaի9։

6 Arches մակ նի շը կրող ջրա ներ կի թուղ թե րը հռ չակ կը վայե լեն ի րենց ո րա կով։  Arche նաեւ կը նշա -

նա կէ տա պան, ի նչ պէս Նոյե ան տա պա նը [թրգմնչ.]։
7 Victor HUGO, « Dante écrit deux vers » Ա հա ւա սիկ ամ բողջ տու նը.

« Տան թէ եր կու տող կը գրէ եւ ա պա կը մեկ նի. եր կու տո ղե րը կը զրու ցեն։  Ա ռա ջի նը կ՚ը սէ՝ -Եր կին քը

ժպ տե ցաւ, ան մահ եմ ե ս։  - Ես պի տի մեռ նիմ, կ՚ը սէ միւ սը։ - Ես ա ստղն ե մ։  - Ես ալ ա ւա զի հա տի կը։

- Ի ՞նչ, Աս տո ւա ծոր դի ի զա ւակ ու կը կաս կա ծի՞ս։  - Մե ռած կը զգամ։  - Ի սկ ե ս՝ յա ւի տե նա կան։   

Մէ կը կը մտ նէ ներս ու կը վե րըն թեր ցէ եր կու տո ղե րը։  Տան թէն է։  Կը պա հէ ա ռա ջի նը ու կը ջն ջէ

ե րկ րոր դը։  Ջն ջու մը եր կու քին մի ջեւ մա հա ցու բա ժա նում։  Մէ կը կը մեռ նի ու միւ սը կ՚ապ րի։  Եր -

կուքն ալ ճիշդ է ին»։ 
8 Carlo OSSOLA, « Le paradoxe de l’herméneutique », La pluralité interprétative – Fondements his-

toriques et cognitifs de la notion de point de vue, sous la direction de Alain BERTHOZ, Carlo OSSOLA

et Brian STOCK, Paris, Collège de France, 2010, էջ 59-62։
9 Լա տի նե րէն speculum cum macula դար ձո ւած քը կը թարգ մա նո ւի՝ ա րա տա ւոր հայե լի։  Յ ղու մը կը

շր ջէ Աս տո ւա ծա մօր որ պէս հայե լի ա նա րատ ճա նա չու մը, speculum sine macula (տե՛ս Ի մաս տու թիւն

Սո ղո մո նի գլ.Է., հմ.26, « Քան զի նշո՛յլ է մշտն ջե նա ւոր լու սոյն եւ հայե լի ա նա րա՛տ Աս տու ծոյ ազ դե ցու -

թե անն» [թրգմնչ.]։

Ռուբէն նաեւ կը գործածէ 
ձեռքին մատները, 
բթամատը եւ միջնեմատը,
որոնցմով ան կը սրբէ։  
Գործը կարծես այդ հպումով 
կը մեղմանայ, մարմնական
յարաբերութիւն մը 
կը ստեղծուի անոր ու
արուեստագէտին միջեւ, որ իր
շարժումով կը յիշեցնէ ձեռքին
կարեւորութիւնը, անոր դերը
ոճին մէջ։  
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Ե թէ Ռու բէ նի գծան կար նե րուն մէջ

ճեր մակ կայ, այդ ճեր մա կը այ լեւս

թուղ թին ճեր մա կը չէ, այլ ար դիւն քը

մոխ րա գոյ նին կամ սե ւին ռե տի նով

աւ րո ւե լուն, ար դիւն քը բի ծի սր բո ւե -

լուն։ Ռե տի նով աւ րե լը կը մի տի վերս -

տին բխեց նել ճեր մակ մը, որ հոն է

այ լեւս որ պէս վե րյու շը ի սպառ կոր -

սո ւած ու ան վե րար տադ րե լի ճեր մա -

կին։ Սր բո ւի լը գծան կա րը կը

ճո խաց նէ բա ցա կա յու թե ամբ մը, որ

բա ւա կան տար բեր է թուղ թի նախ -

նա կան ճեր մա կու թե նէն։  Ան կը նմա -

նի յի շո ղու թե ան կո րուս տի ձգած

բա ցին. կը նշէ բան մը որ ներ կայ է

սա կայն թա ղո ւած ու մա կե րե սէն ան -

տե սա նե լի։  Ա նի կա այ լեւս եր բեք

պի տի չը լ  լայ  այդ ո ղորկ եւ

խոր տու բոր տու թե նէ զուրկ ճեր մա -

կը, այլ գի ծե րու յի շո ղու թե ամբ բեռ -

նա ւոր պահ պա նա կը (յի շո ղու թե ան

պահ պա նա կի ի մաս տով, որ կը պա հէ

ու կը յայտ նէ)։  Ռե տի նով աւ րո ւա ծին

ե տեւ բի ծը կը շա րու նա կո ւի, այդ սե -

ւու թիւ նը որ ան կա րե լի է ճերմկց նել

եւ զոր ստի պո ւած ե նք դի մա կա լե լու,

Կերթ րիւտ թա գու հի ին պէս՝ գոր ծած

ո ճի րին « սեւ ու խո րունկ բի ծեր»ուն

դի մաց10։  Ա հա ւա սիկ ին չու «Աս տու -

ծոյ մա տի տը ռե-  տին չի ճանչ նար»11

ի նչ պէս կ՚ը սէ հայի թե ան ա ռա ծը։

Տրո ւած ըլ  լա լով Ռու բէ նի նա խա սի -

րու թիւ նը Ո ւի լի ամ Տը Քու նին կի

նկատ մամբ (պէտ քը կը զգայ ա մէն օր

եր թալ տես նե լու ա նոր գոր ծե րը), յի -

շեց նենք թէ այս վեր ջի նը հրամ ցու -

ցած էր, իր ըն կե րոջ Ռո պերթ

Ռաու շըն պեր կի ա ռա ջար կով, սր բը-

ւե լու ըն թաց քին մէջ ե ղող գծան կար

մը։  Ռաու շըն պերկ ալ իր կար գին

ներ կա յա ցու ցած էր Սր բո ւած Տը Քու -

նինկ գծան կա րը (1943 - MOMA), գործ

մը որ խլած էր ա մի սէ մը ա ւե լի, որ -

պէս զի յա ջո ղի սր բել մա տի տով ու մե -

լա նով կա տա րո ւած գծան կա րը։

Ա նոր ա ւել ցու ցած էր շր ջա նակ մը ու

տիտ ղո սա տախ տակ մը որ կ՚ա պա -

ցու ցէր սր բու մին պա րու նա կած

թանձ րու թիւ նը, Տը Քու նին կի ներ կա -

յու թիւ նը որ պէս ըն կեր ու մեղ սա կից։

Գոր ծին մէջ բա նող ու ժը սի րոյ կամ

բա րե կա մու թե ան ո ւժն էր, ստեղ ծա -

գործ ու ժը, որ գծան կա րին մէջ կը տըն -

տե սէ գի ծին կե ան քը։

Գծե լը, գրե լը ձե ւեր են թուղ թը
փո րե լու, քրք ռե լու ու ջն ջե լու։  
Ի ՞նչ կը ջն ջէ Ռու բէն ե թէ ոչ 
ո ղոր կը, ճեր մա կը, որ ի նք նին
ներ քին բա նէ մը պահ պա նակ է։ 

10 William SHAKESPEARE, Hamlet, Ա րար 3, Տե սա րան IV. OEuvres complètes, tragédies I, trad. Michel

Grivelet, Paris, Robert Laffont, 1995, էջ 984-985։  Ա հա ւա սիկ ան գլե րէն բնա գիրն ու թարգ մա նու թիւ -

նը. 

«O Hamlet, speak no more: Thou turn’st mine eyes into my very soul; And there I see such black and

grained spots / As will not leave their tinct »։  «0՜ Համ լէտ, մի՛ խօ սիր ալ, հայե ացքս կը դարձ նես խոր -

քը հո գի իս, ո ւր կը տես նեմ սեւ ու խո րունկ բի ծեր, ո րոնք պի տի չխամ րին եր բեք։
11 « René DEPESTRE », Cultures & Conflits, 84, Hiver 2011, ։
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Բ նան կար ներ

Ճգ նա ւո րի այս պի տոյք նե րը բա -

ւա րար կը հան դի սա նան Ռու բէ նին

կա րե նալ ար տա բե րե լու հա մար մտա-

յին բնան կա րի տե սիլ քը, ո րով ի րեն

փաս տօ րէն բնան կարն է կա րե ւո րը,

ի նչ որ կը թե լադ րեն ա րո ւես տա նո -

ցին մէջ գտ նո ւող քա րե րը եւ կամ յի -

շե ալ Սե զա նի Սէնթ Վիք թո ւար լե ռը,

նոյ նիսկ ծո վային տե սա րա նի լու սան -

կա րով նկա րա զար դո ւած թաշ կի նա -

կի խա ւա քար տէ տու փը, գու ցէ

Պրը թանյի ծո վով ու փա րո սով։  

Շարք մը գծան կար ներ կ՚ա ռաջ -

նոր դեն ե րկ րա չա փա կան հայե ացք -

նե րու՝ օ դային տե սա րան ներ յու շող,

լաւ մշա կո ւած դաշ տե րով գիւ ղա կան

բնան կար նե րու։  Ի մտի կու գան Մա -

թի սի գոր ծադ րած գոյ նե րու հա կադ -

րու թիւն ներն ու ա նոնց հե տե ւանք-

նե րը, սե զա նե ան մա կե րես ներ, ո րոնք

ա րո ւես տա գէ տը կը մեկ նա բա նէ սեւ

ճեր մա կով, մոխ րա գոյ նով։

Գու ցէ Ռու բէն ներ քին ճար տա րա-

պե տի իր կազ մա ւոր ման կը պար տի

վան դա կա նախ շե րու օգ տա գոր ծու -

մը, ո րոնք կը խա ղան նե ցու կի դեր

գծան կա րի ի կա տար ած ման ըն թաց -

քին։  Ա տով զար դան կար չա կան այդ

հնար քը (վան դա կա նախ շե րը կը կազ -

մըւին գի ծե րէ ու հա մա չափ գի ծե րու

մի ա հիւ սու մէ) կը ստա նայ է ա կան,

հիմ նա կան տա րո ղու թիւն։  Զար դա -

րան քին՝ այ սինքն ա ւե լորդ կամ լրա -

ցու ցիչ նկա տո ւա ծին կ՚իյ նայ գոր ծին

հիմ քը ա պա հո վե լու պար տա կա նու -

թիւ նը, ա նոր հիմ նադ րու թիւնն ի սկ՝

ճար տա րա պե տա կան ի մաս տով, որ

կա րե լի կը դարձ նէ գոր ծին կանգ նու -

մը։  Ի նչ պէս որ ու նայ նը ան հրա ժեշտ

կը նկա տո ւի ի մաս տի ե րե ւու մին հա -

մար կամ եր կա րա բա նու թիւ նը՝ հաս -

կա ցո ղու թե ան, նոյն ձե ւով ալ վան-

դա կա նախշն է որ կ՚ա պա հո վէ ձե ւին

յայտ նու թիւ նը։  Թուղ թի մա կե րե սին

վրայ Ռու բէն տա րա ծու թիւն նե րը կը

սահ մա նագ ծէ հա կադ րու թիւն նե րով։

Ան գի ծե րը կը կու տա կէ վրայ վրայի

մին չեւ որ սեւ նան, մինչ թուղ թին այլ

մա սե րը կը ձգէ գրե թէ պա րապ, հա -

զիւ թէ մա տի տի հպում տե սած։

Կարգ մը տա րածք ներ կը ծնին ա ւե լի

եր կար գի ծե րէ, իս կա կան գի ծեր հան -

դի սա ցող, ա կօս նե րու նման, ո րոնք

կու գան զար նո ւե լու թանձ րա խիտ,

խո տա ռատ, նոյ նիսկ փշոտ գի ծե րու։

Ռու բէ նի գծան կար նե րուն մէջ սե ւու -

թե ան թանձ րու թիւ նը եր բեմն կը սկը-

սի նմա նիլ ա սեղ նե րու թէ զի մը,

ո րոնք ե կած հանգ չած են թուղ թի մա -

կե րե սին վրայ որ պէս մագ նի սա ցը-

ւած մա կե րե սի։  Ի րենց սրա ծայ րու-

թե ամբ աչ քը կը քե րեն։ 

Օ դային բնան կար ներ՝ գծան կար -

նե րը թոյլ կու տան մա նա ւանդ մեր -

Ռու բէն կը ստեղ ծէ ամ պան ման
ձե ւեր, ո րոնք դի տո ղի 
ե րե ւա կա յու թե ան ճամ բան կը
բա նան։  Ա ւե լի հեշ տա լի, այս 
ձե ւե րը մէկզ մէ կու կը զու գակ ցեն
մար մին ու բնան կար, կա խե ալ
ան կէ թէ մօ տէն կը տես նո ւին թէ
հե ռո ւէն։ 
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ձե ցող հայե ացք մը, ե րբ աչ քը կը լքէ

ը նդ հա նու րը ու կը սու զո ւի գի ծե րու

բազ մա կի ու թե ան մէջ, կոր սո ւե լով

ա նոնց ան հու նին խո րը։  Կը մտա բե -

րենք Փաս քա լի եր կու ան հուն նե րը եւ

փի լի սո փային սար սա փը ե րբ, զն նե -

լով մար մինն ու բնան կա րը, կ՚անց նէր

մեծ ղի էն խո րա մոյ նը, ը նդ հա նու րէն

ման րա մաս նու թիւ նը՝ ան ձկա լի վի -

հադ րու մով.

« Մարդ հպա տակ մըն է,

բայց ե թէ ան դա մազն նէ ինք զինք,

ի ՞նչ պի տի գտ նէ ինք՝ գլո՞ւ խը, սի՞ր -

տը, ստա մո՞ք սը, ե րակ նե՞ րը, ա մէ՞ն

մէկ ե րակ, ա րի՞ւ նը, ա րե ան ա մէ՞ն

մէկ կա թիլ։  Քա ղաք մը, գիւղ մը՝

հե ռո ւէն՝ քա ղաք մը կամ գիւղ մըն

ե ն։  Բայց ե րբ կը մօ տե նանք, կը

վե րա ծո ւին տու նե րու, ծա ռե րու,

կղ մինտր նե րու, տե րեւ նե րու, խո -

տե րու, մր ջիւն նե րու, մր ջիւն նե րու

ոտ քե րու, մին չեւ ան հուն։  Այս ա -

մէ նը կը պար փա կո ւի գիւղ եզ րին

մէջ»12։

Փաս տօ րէն ծրա րի հարցն է

Ռու բէ նի յա ռաջ դրա ծը իր կարգ մը

գծան կար նե րուն մէջ ,- (բայց ար դէն

նոյն այդ մէ կը չէ՞ր խճան կա րի պա րա -

գային),- ա մե նէն սե ւե րը, ա նոնք որ ա -

ւե լի կը պատ կա նին բնան կա րին քան

գրու թե ան եւ ո րոնք ի րենց ման րակր -

կիտ ու ե ռան դուն գի ծե րով, «մր ջիւն -

նե րու ոտ քեր»ու պէս կամ խո տի

ծղօտ նե րու,– (խո տի այն ծղօտ նե րէն

ո րոնք Ալ պէրթ Տիւ ռէր այն քան

բծախնդ րու թե ամբ ման րա մաս նած

էր, մեզ տա նե լով ծա ղի կի կամ ցնո -

րա կան ռն գեղ ջիւ րի մը մոր թի հետ քի

տե ղագ րա կան հայե աց քէն դէ պի

ման րա դի տա կայի նը),- կը գրա ւեն դի -

տո ղին աչ քը։  Ծրա րը, բա ռը մեզ կը

հանգս տաց նէ, ո րով հե տեւ կը պար -

փա կէ  շար ժուն այն ե զա կի ու թիւ նը

որ Ռու բէն կը հրա ւի րէ մեզ մօ տէն

տես նե լու, ո րով հե ռո ւէն ու րիշ բան է

որ  կ՚ե րե ւի, ձե ւեր ո րոնք կը ծա գին

լոյ սի տա րա փո խու թիւն նե րէ բայց ո -

րոնք կ՚ար տա յայ տեն ձե ւի մէջ բան -

տար կո ւե լու մեր ժու մը։ Եր բեմն

կ՚ափ սո սանք չա փի փոք րու թե ան

վրայ, ո րով ար գելք կ՚ըլ  լայ որ դի տո -

ղը յափշ տա կո ւի գոր ծով ու իյ նայ ա -

նոր առ թած սար սա փին, ահ ու դո ղին

մէջ։  Խնա յա սի րու թիւ նը ու նի նաեւ

իր ան պա տե հու թիւն նե րը։

Մինչ ե րկ րա չա փա կան հա կադ րու-

թիւն նե րով գծան կար նե րը ի րենց տա-

րա ծա կան դա սա ւո րու մով կը մեկ նին

խճան կար նե րէն, գծան կար նե րու ու -

րիշ շար քեր կը հաս տա տեն  նա խա -

Անց նե լով խճան կա րէն 
նկար չու թե ան եւ նկար չու թե նէն
ալ գծան կա րի, Ռու բէն ցոյց կու
տայ ճա նա պարհ մը որ մղո ւած է
ըն չա թափ ման կամ քով, 
վե րա դարձ դէ պի պար զու թիւն,
որ ան խու սա փե լի օ րէն կը բխի 
լի ու թե նէն։ 

12 PASCAL, Pensées, 29 (Brunschvicg 115), Œuvres complètes, éd. établie et annotée par Jacques Cheva-

lier Paris, La Pléiade, 1954, էջ 1095-1096.
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սի րու թիւն մը կո րե րու ու բո լո րա ձեւ

գի ծե րու հան դէպ, այդ պի սով մօ տե -

նա լով հիւս քին, թե զա նին, հիւ սո ւած -

քին ո ւր վե րադ րու մը իր տե ղը կը

զի ջի հիւ սա նախ շե րուն։  Ռու բէն կը

ստեղ ծէ ամ պան ման ձե ւեր, ո րոնք

դի տո ղի ե րե ւա կա յու թե ան ճամ բան

կը բա նան։  Ա ւե լի հեշ տա լի, այս ձե ւե -

րը մէկզ մէ կու կը զու գակ ցեն մար մին

ու բնան կար, կա խե ալ ան կէ թէ մօ -

տէն կը տես նո ւին թէ հե ռո ւէն։  Ի մտի

կու գան գան գուր նե րը որ Լէ ո նար տօ

կը ներ կա յաց նէր իբ րեւ պտու տա կա -

հող մեր կամ հա կա ռա կը։  Ի նչ պէս

նաեւ Ի. դա րուն Ֆեռ նանտ Լե ժէ ի

փոր ձը ո ւր նկա րի մը մէջ ցոյց տրո -

ւած մո լո րա կի նմա նող բա նը վերջ ի

վեր ջոյ կը բա ցա յայ տո ւէր պար զա -

պէս որ պէս չա փա զանց խո շոր ցո ւած

ե ղունգ13։  Դի տան կիւ նի այս բազ -

մար ժէ քու թե ամբ Ռու բէն դի տո ղին

կը թո ղու հայե աց քի ը նտ րու թիւ նը,

զինք ա զատ ձգե լով որ ե րա զէ, շր ջա -

գայի ե րկ նային մթ նո լոր տին ու մար -

մին նե րու հեշ տա լի ու թե ան մէջ, եր-

թայ ու գայ սր բա զան Է րո սին ու աշ -

խար հիկ սի րոյն մի ջեւ։ 

Ու րիշ գոր ծե րու մէջ Ռու բէն ա ւե -

լի ան դին կ՚անց նի ա ւե լի մօ տե նա լով

թուղ թին։  Լքե լով  ե ռան դուն գի ծը ան

կը նա խընտ րէ ան հե տաց ման ըն -

թաց քի մէջ ե ղող, թրթ ռաց ման հաս -

նող նր բու թե ամբ ման րա թե լը։  Գծա-

ն կա րը իր ու ժը կը քա ղէ իր ի սկ դիւ -

րա բե կու թե նէն, կը դառ նայ վա ղան -

ցուկ։ Ա րո ւես տա գէ տը կը բա նի տագ-

նա պա լի գծան կար մը, քիչ մը ցնո-

րային, ան րջային այ ցի կար գին, ե կող

ո ՛չ թէ ճա նա չե լի կամ սահ մա նե լի ա -

նուր ջէ, այլ ու րո ւա կա նի գե տի նէն։

Ան թուղ թը կը բաժ նէ թե թեւ ու րո -

ւագ ծում նե րով քա ռա կու սի նե րու,

հա զիւ ե րեւ ցող ճա ղեր, ո րոնց վրայ

պի տի գայ խճո ղո ւիլ գի ծե րու եւ

նշան նե րու ե ռու զեռ մը, նոյն պէս ե թե -

րային։  Տէ կա՝ կը յի շեց նէ մե զի Փօլ

Վա լէ րի՝ կը սի րէր յի շել Է նկ րի հե տե -

ւե ալ խօս քը՝ « Պէտք է հե տապն դել

ձե ւա ւոր ման մէջ ե ղո ղը այն պէս ի նչ -

պէս ճանճ մը կը վա զէ թուղ թի կտո -

րի մը վրայ»14։ 

Անց նե լով խճան կա րէն նկար չու -

թե ան եւ նկար չու թե նէն ալ գծան կա -

րի, Ռու բէն ցոյց կու տայ ճա նա պարհ

մը որ մղո ւած է ըն չա թափ ման կամ -

քով, վե րա դարձ դէ պի պար զու թիւն,

որ ան խու սա փե լի օ րէն կը բխի լի ու -

թե նէն։  Վեր ջին գծան կար նե րը ցոյց

կու տան ա րո ւես տա գէ տին յա ռաջ -

խա ղաց քը այս ճա նա պար հին վրայ։

Հե ռաց նե լով մա տի տը, թե թեւց նե լով

գծան կար չու թիւ նը ան գծան կա րը կը

դարձ նէ վե րամ բարձ, մին չեւ որ հպի

ան տե սա նե լի ին, այ սինքն  այն բա նին,

13 Fernand LEGER, Fonctions de la peinture, Paris, Gallimard (Folio), 1997, էջ 191։  «Այս եղունգը հա-

րիւր անգամ խոշորցուած լուսարձակելով կրնայի ըսել մէկուն՝ տեսէ՛ք, ահաւասիկ բարեշրջումի մէջ

գտնուող մոլորակ մը, ուրիշին՝ ահաւասիկ վերացական ձեւ մը։  Երկուքն ալ պիտի զարմանային ու

խանդավառուէին, հաւատալով ըսածիս։ Սակայն երբ վերջապէս իրենց յայտնէի թէ իրենց տեսածը

պարզապէս կնոջս ցախ ձեռքին ճկոյտ եղունգն էր, անոնք պիտի  մեկնէին նեղացած բայց այլեւս ան-

գամ մըն պիտի չուղղէին խայտառակ այդ հարցումը թէ՝ ի՞նչ կը ներկայացնէ ան»։
14 Paul VALERY, Degas, danse, dessin in Œuvres, Paris, Bib. de la Pléiade, 1960, t.2, էջ 1185.
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որ ա րո ւես տա գէ տին ու սե րուն կ՚իյ -

նայ դարձ նել տե սա նե լի։  Այս նուրբ ու

թրթ ռա ցող նշան նե րով գոր ծե րուն

դի մաց դի տո ղը չի տես ներ այ լեւս

սահ մա նագ ծո ւած ամ բող ջու թիւն մը,

այլ ե րեւ ման ի սկ հո լո վոյ թը։  Ան կը

դի տէ՝ փոխ առ նե լով կր կին Թիմ Կոլ -

տի եզ րե րը՝ «գ ծան կա րին հետ փո -

խա նակ աչ քե րը յա ռե լու ա նոր վրայ»15։

Թուղ թի է ջը կը կրէ պա տի մը ու ժը, ոչ

այ լեւս բծա ւոր կամ ճեղքռ տած, այլ

այն ներք նա պա տե րուն նման, ո րոնց

մէ ջէն կ՚անց նին ո գի նե րը ե րբ այ ցի

կու գան մեր աշ խար հը, ի րենց հետ

բե րե լով շն չա ռու թիւն մը, որ տա րօ րի -

նակ ձե ւով կ՚այ լայ լէ օ դը ո րուն մէ ջէն

կը տես նենք բա նե րը։ Ռու բէն այ լեւս

մեր նայո ւած քին չէ որ կ՚ուղ ղո ւի, այլ

մեր շօ շա փուկ նե րուն։

Թրգմն. Ր. Ա ճէ մե ան

* Այս գրու թե ան մէկ մա սը լոյս տե սած էր «Յա ռաջ» օ րա թեր թի 3 Փետը ր-

ւար 2008 թո ւա կիր « Միտք եւ ա րո ւեստ» յա ւե լո ւա ծին մէջ։  Կ՚ու զենք հոս

յար գան քի տուրք մը մա տու ցել ա նոր խմ բա գիր՝ Ար փիկ Մի սա քե ա նին - հղն։

[ Հայե րէն ա ռա ջին թարգ մա նու թիւն մը լոյս տե սաւ Ռու բէ նի գծան կար նե րու

ցու ցա հան դէ սին նո ւի րո ւած հա տո րին մէջ, Ռու բէն Նա ճա րե ան՝ Գոյ նէն ան -

դին, խմբագիր՝ Նայի րի Խա չա տու րե ան, Կո մի տա սի թան գա րան-ի նս տի տուտ,

Ե րե ւան, 2017։  Վե րեւ տրո ւա ծը ա նոր վե րա նայո ւած տար բե րակն է - թարգմ.]

15 Tim INGOLD, նշեալ երկ, էջ 266։

Անվերնագիր
(2006) թուղթ եւ մատիտ 38,2 x 57 սմ
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Գիրքերու հետ – 
Գրախօսականներ – Ա. հատոր

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

Պօղոս Սնապեանի Գիրքերու

հետ-գրախօսականներ գիրքին

առաջին հատորը, որ կը բաղկա-

նայ 190 էջէ, լոյս տեսաւ Համազ-

գայինի « Վահէ Սէթեան» տպա-

րանէն, 2017-ին:

Հատորը կ’ընդգրկէ թիւով 24

գրախօսականներ: Հեղինակը

ներ    կայացուցած է 17 հեղինակ-

ներու երկեր, որոնք հայ գրակա-

նութեան գոհարներէն կը համար-

ւին:

Գիրքին մէջ տողանցող պատ-

   կառելի հոյլին մաս կը կազմեն

Համաստեղ, Նշան Պէշիկթաշլ-

եան, Արամ Հայկազ, Կարօ Սա-

սունի, Մատթէոս Զարիֆեան,

Մուշեղ Իշխան, Վահրամ Մավե-

ան, Ա. Շիրակեան, Կարօ Փօլա-

տեան, Ս. Վրացեան, Յակոբ

Օշական եւ ուրիշներ:

Գրախօսականները գրուած

են 1954-1974 թուականներուն

միջեւ եւ լոյս տեսած են « Նայիրի»

շաբաթաթերթի, « Միջնաբերդ»

գրական տարեգիրքի եւ « Բագին»

ամսագիրի զանազան թիւերուն

մէջ:

Հա ցի եւ սի րոյ հա մար
Հե ղի նակ՝ Մու շեղ Իշ խան

Հա մազ գայի նի « Վա հէ Սէ թ-

ե ան» հրա տա րակ չա տու նը վե -

րահ րա տա րա կած է Մու շեղ Իշ -

խա նի Հա ցի եւ սի րոյ հա մար

գիր քը, որ բաղ կա ցած է 354 է ջե -

րը։ 

Գիր քը լոյս տե սած է մե կե նա -

սու թե ամբ Սիտ նի բնա կու թիւն

հաս տա տած Հրաչ եւ Զոհ րապ

Գը ւը րե ան նե րու՝ ի յի շա տակ

գրա կա նա գէտ Պօ ղոս Սնա պե ա -

նի։ 

Գիր քին մէջ կան 15 պատ մը -

ւածք ներ, ո րոնց ը նդ մէ ջէն Մու շեղ

Իշ խան ներ կա յա ցու ցած է հայ -

կա կան կե ան քէն դրո ւագ ներ՝

ի նք նա կեն սագ րա կան դէպ քե րու

վրայ հիմ նո ւած։ 

Երբ պատանի ենք

«Արաս» հրատարակչութիւնը

դպրոցական հասակի պատանի-

ներուն կը ներկայանայ հայ գրա-

կանութեան ընտրանիով մը։

Երբ պատանի ենք գիրքով

կարելի է ծանօթանալ ժամանա-

կակից հայ գրողներու պատմը-

ւածքներէն խտացուած ու պար- 

զեցուած նմուշներու։ Գիրքին

համար հիմք հանդիսացած է

սփիւռքահայ վաստակաշատ

մանկավարժներ Մարօ Գալայճ -

եան-Քիւրքճեանի ու Յարութիւն

Քիւրքճեանի կողմէ 2006-ին հրա-

տարակուած « Հայրենի աղբիւր»ի

գրադարանի վեցերորդ գիրքը՝

« Տասը աշխարհ»ը։

Կ. Սասունիի,  Լուիզա Ասլա-

նեանի, Յակոբ Մնձուրիի, Զ.

Եսայեանի, Գուրգէն Մահարիի,

Մուշեղ Իշխանի, Անդրանիկ Ծա-

ռուկեանի, Զարեհ Որբունիի, Ուի-

լիըմ Սարոյեանի, Յակոբ Կա-

րապենցի, Մկրտիչ Մարկոսեանի,

Վահրամ Մավեանի, Վեհանուշ

Թեքեանի, Մարուշի, Վահէ Պէր-

պէրեանի ու Վահէ Օշականի

պատմուածքները տեղադրուած

են մանկութենէ դէպի վաղ երի-

տասարդութիւն ընթացող ժամա-

նակագրութեամբ։
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Թաղականին կնիկը
Հեղինակ՝ Երուանդ Օտեան

Համազգայինի « Վահէ Սէթ-

եան» հրատարակչատունը վե-

րահրատարակած է Երուանդ

Օտեանի Թաղականին կնիկը

վէպ՝ հեղինակին 90-ամեակին ա-

ռիթով։

Գիրքը կը ներկայացնէ 20-րդ

դարու պոլսահայ կեանքի կենցա-

ղը, ուր հեղինակը նկարագրած է

իշխող եւ մեծահարուստ խաւի

կանանց քմահաճոյքները, մարդ-

կային այլատեսակ նկարագիրնե-

րը, ընտանեկան եւ բարոյական

հարցերն ու սովորութիւնները:

Խենթը
Հեղինակ՝ Րաֆֆի

Համազգայինի « Վահէ Սէթ-

եան» հրատարակչատունը վե-

րահրատարակած է Րաֆֆիի

Խենթը 448 էջերէ բաղկացած։

Գիրքը անդրադարձ է հայ ազ-

գային-ազատագրական շարժման

վերելքին՝ կապուած իրադարձու-

թիւններուն։ Րաֆֆին կ’արծարծէ

ազգային-ազատագրական պայ-

քարի գաղափարը՝ արեւմտահայ

ժողովուրդի գլխաւոր խնդիրը

նկատելով այդ գաղափարի «ան-

դադար եւ անընդհատ նախա-

պատրաստութիւնը»։

Ասոր գեղարուեստական ար-

տայայտութիւնն է Խենթը վէպը,

զոր ան գրած է 1881 թուականին։ 

Համայնապատկեր
արեւմտահայ գրականութեան

(Զ. Հատոր)
Հեղինակ՝ Յակոբ Օշական

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-    

ղիկոսութեան տպարանէն լոյս

տեսաւ « Գէորգ Մելիտինեցի»

գրական մրցանակի 89-րդ հատո-

րը՝ Յակոբ Օշականի Համապատ-

կեր արեւմտահայ գրակա   նու-

թեան» Զ. հատորը (Բ. հրատար-

կութիւն), խմբագրութեամբ Վա-

րուժան արք. Հերկելեանի։

Այս հատորը կը պարունակէ

հայ գրականութեան արուեստա-

գէտ սերունդի գրողներէն Եղիղէ

Դուրեանի, Դանիէլ Վարուժանի

եւ Զապէլ Եսայեանի վաստակնե-

րուն ու անոնց գործերուն վերլու-

ծումները։



ՌՈՒԲԷՆ ՆԱՃԱՐԵԱՆ 

lԾնած է Պէյրութ 1951-ին։ 

l1975-ին ստացած է Պէյրութի Académie Libanaise des BeauxArts-ի

վկայականը` ներքին ճարտարապետութեան բաժինէն։ 

lՌուբէնը շարունակած է իր արուեստի ուսումը Փարիզ եւ 1977-ին

ստացած է նկարչութիւն-որմնանկարչութիւն մասնագիտութեան

վկայականը Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-էն։ 

l2001-ին Ռուբէնը ստացած է նաեւ արուեստաբանութեան վկայական

Փարիզի Ecole Pratique des Hautes Etudes համալսարանէն: 

lՊաշտպանած է իր թեզը «Գոյնի եւ տարածութեան ներկայացումը

հայկական մանրանկարչութեան մէջ» թեմայով։ 

l1977-ին արժանացած է Henri Lehmann նկարչական մրցանակին Institut

de France-էն: 

lԱն հեղինակ է բազմաթիւ երփնապակիներու եւ խճանկարներու

մեծածաւալ աշխատանքներու, անհատներու ինչպէս նաեւ կրօնական

կառոյցի համար Ֆրանսայի, Պարսից Ծոցի երկիրներու, Սինկափուրի եւ

Պրունէյի մէջ։ 

lՌուբէնի իւղանկարները, ջրանկարները եւ գծանկարները ցուցադրուած

են խմբային ցուցահանդէսներու եւ շարք մը անհատական

ցուցահանդէսներու մէջ, ինչպէս` Formas Internacionales (Մատրիտ, 1981),

Galerie Colette Blétel (Փարիզ, 1985 թ.) Artelier Gallery (Լոնտոն, 1988), Studio

Sienko (Լոնտոն, 1995), Galerie Médiane (Փարիզ, 2000 թ.), Galleria Minerva

(Պերուճիա, 2002), եւ Ca’ Zen ( Մեսթրէ, Վենետիկ, 2011 թ.): 

lՌուբէն կ’ապրի եւ կը ստեղծագործէ Փարիզի մէջ:
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