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1ԱՍԱ.ԳՒ0 ԳՐԱՏԱՆՈՒՐհԱՆ Ա. ԱքՈէ֊հԱՏհ 
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Բ Ա Խ Տ Ա Բ Ե Ր Դ Ժ Ռ Ա | ս Տ Ո Ի Թ Ի Ի Ն . . . 

Հետագայ Էջերուն տրուած €՝Բրոնիկոն քնարական»\ւԱ յ ա -
ռաջ արանը կը բացատրէ ամբողջին ծննդոցն ու կարգը։ Աւելցնել 
պէտք է միայն» որ այս գործին կարգ մը հատուածները լոյս տե-
ս ա ծ են հեղինակին ուլջուցը։ Մէկը՝ մեր ներկայ համարին մէջ հ– 
ր հ ւ ց ա ծ վ կ ո ր ը (էջ 24-26)՝ Փարիզի « Մ շ ա կ ո յ թ * հանդէսին մէջ, 
1 9 3 Ց ի ն , տարրեր խորադիրի մը տակ՝ չվտանգին Հանդէպ 

Ն ո յ ն ա յ գ հատուածը, յայտնի շարժառիթներով, յանսւխ ա ր -
տատպուեցաւ մեր մամուլին որոշ մէկ թեւին կողմէ ու մեկնաբան– 
ւ ե ց ա ւ կողմնակալ գեղումնհրով, նոյնիսկ այն տարիներուն, երր 
Շուշսւնհանի պատկերացումները տակնուվրայ հղած էին մեր քամ-
բախտ երկրին մ է ջ ։ 

Հ՚թրոնիկոն քնարականէ գրառման տարիներուն, Վազգէն 
Շուշանհսւն տակաւին պայքարի մէջ կը գտնուէր ղինք Դաշնսւկցու– 
թենէն դ ո ւ ր ս դրած ղեկավարութեան մէկ ազդեցիկ խաւին հետ, ու 
ա յ դ հանգամանքը ըստ երեւոյթին պղտիկ դեր մը չէր ունեցած 
Սփիսւքի գործօն տարրերը յեղափոխական միութեան մը մէջ ձուլ– 
ւ ա ծ տեսնելու իր բանաձեւած բաղձանքին վրայ, առաջնորդի ջահը 
բացառաբար վստահկով յաղթական կողմի առաքեալներուն, նովին 
բ ա ն ի ւ 1 տէր կարծելով ղանոնք եղբայրական ապրումներու , վ ե -
հանձնութեան : 

Րայց յանուն հայրենիքի հիմերուն ամրացման ու ժողովուր-
դ ի ն բաոգաւանման՝ հաշտութեան այդ փորձը կատարուած էր հեղ 
մ ը , ո ւ վաղուց , ու կատարուած էր անո՛նց կողմէ, որոնք նողոպ– 
ոհավ ռիմսաի կողմին արիւնոտ կացիններէն, Շուշանհանի օրօք 
ա ր դ է ն բ ո ւ ռ ն կերպով կը մատնանշէին մեր սահմաններուն մէջ 
գ ո ր ծ ո ղ ա յ դ դրածոներուն լիակատար ապիկարութիւնը։ 
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Դժուար է ըմբռնել, թէ Չսւրենցի, Բսւկունցի հե ասոնց կըրտ– 
սեր ընկերներուն հանդէպ ցոյց տրուած ամլացնող վերաբերումնե-
րէն ետք, այդ դաժան վերաբերումներուն քաջատեղեակ Վագգէն 
Շուշանեան ինչպէ ՚ս սիրտ ըրած էր խմբագրել յեղափոխական 
միութ-եան այդ կոչը, երբ ուժերու տարտղնումը եւ ջլատումը օրա-
կարգի հրատապ եարց դարձած էր հոն։ 

Վագգէն Շուշսւնեանի բարեմիտ ոոմսւնթիգմով ապրող ուրիշ 
մտավորականներ ալ կային այդ օրերուն Սփիւոքի տարածքին, ա– 
նոնց մէջ կային նոյնիսկ Շուշանհսւնէն աւելի քան տասնամեակ մը 
սւււաջ հանդէս եկածներ, որոնք Հայաստանի ղեկը իրենց ձեռքե– 
րուն մէջ ունեցողները կը համարէին Հայաստան վերստեղծած Հ ա -
յաստանի նախկին ղեկավարներուն ուղղակի յաջորդները, ոմանք 
ա՛նգամ գացին-միացան «յաջորդներուն») միանալու նոյն փորձը 
ըրաւ նաեւ Վագգէն Շուշսւնեան, աո այդ նամակներ գրեց աջ ու 
ձախ, նամակային միջամտութ՜իւնը հայցեց քիչ մը կարմրած ու 
նոյնիսկ Փոքր Մհհրին կարմիր շապիկ հագցուցած Աւետիք Իսսւ– 
հակեսւնին, այլոց։ Բարեբախտաբար, սակայն, դոսւները գոց գտաւ 
իր սւււջեւ։ Որովհետեւ տեսանք, թէ ինչ բախտ վիճակուեցսււ դոս՛ւ-
ները բաց գտածներուն, «յաջորդները» ինչպէս ոչնչացուցին « ն ա -
խորդներէն» ամէնէն կարկաււունը համարուող ՚Բաջսւգնունին, ինչ 
նոՆսւստութիւ.ններու. ենթարկուեցաւ տարիներով դարպասուած Ի– 
սահակեանը, ուր փչեց իր վերջին շունչը Տիկին Եսայեան, ի ն չ -
պէս «անյայտ, անդամբան» կորսուեցաւ «ստափնաւոես» Սիմէոն 
Յակոբեան եւ քանի վայրկեանի մէջ բանաձեւուեցաւ վահան Թո-
թովեն ցի մահսւվքփււը • . . 

Մեգի ծանօթ խաոնուածքով օժտեալ Վագգէն Շուշանեան յիշ– 
եսւլ դժբախտներուն շարքին ի միջի այլոց պիտի չըլլար անտարա-
կոյս, պիտի ըլլար շարքին պարագրււխը, եւ իր մահսւվնիււին խըմ– 
բագրութիւնը հինգ վայրկեան ալ պիտի չառնէր Ստսւփնի հսւյաս– 
տանեան դահիններէն, եթէ. . . եւայլն։ 

Հաշուի առնելով անգերեգման մնացած իր ոսկերոտիքը, 
յայն ժամ պիտի ըսէինք թերեւս, որ եթէ հայրենիքի դուոները բաց– 
ւած ըԱային իր աււջեւ, գոնէ գերեգման մը կ՛ ունենար Լուսաւորչի 
աստղին տակ, բայց նոյնիսկ այդ մխիթարանքը պիտի ղլացուէր 
իրեն, ինչպէս գլացուեցաւ պահ մը կարմրած Չարենցներուն կամ 
կարմիր կոչերուն միամտութեամբ կամ հաշիւներով արձագանգած 
միւսներուն • • . 

Վագգէն Շուշանեանի բազմաչարչար կեանքին միակ լուսաւոր 
էջը այդ եղաւ թերեւս, հայրենիք չկարենալ երթալու դժբախսաւ– 

^ թիւնը, որ բախտ մը եղաւ իրեն, բախտաբեր եղաւ հայ գրականու-
մ ս ՝ %I 1 * ե ա ն ապրած յաւե լ Ուածական չորս-հինգ տարիներուն 

՚""1 կուտակուած գրականութեան վկայութեամբ... 

՚ 
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Ք Ր ք Ո յ Ի Կ ք ք Ե 

Ք ՝ Ե Ա Ր Ա Կ 1 Ո յ 

Սոյն գիրքը կերպով ւքը շարունակութիւնը կը կազմէ « Ն ձ ր ք ^ ձ 

դ ա շ տ ա ն կ ա ր » խորագիրը կրող հատորին, որ րնսւկանօբէն կը հետեւէր 

վԽաո.նիխուո.ն»\*Գ։ Ընթերցողը հոս պիտի գտնէ խաղաղ կամ ալեկոծ 

ընթացքը կեանքի մը, որ երբեք չնմանեցաւ պայմանադրական գետին։ 

Ա մ է ՚ ն գետ իր անկողինը ունի, իր աշխարհագրական նամբան։ Մինչդեո. 

ց ա յ ժ մ դժուար է նախատեսել, թ-է ո՛ր դաշտհրէն դէպի ո՛ր ծովը պիտի 

իջնէ այս կեանքը։ Վասնգի հակաոակ երգին, որ կ ՚ըսէ, թէ մահը մէկ է 

ամէնուրեք, մենք տարրեր տեսանք գայն։ 

Ընթերցողը շուտով պիտի նկատէ նաեւ, թէ մէկ շունչով գրուած աշ-

խատանք մը չէ ասիկա, հհտեւարար հարկ է որ քիչ մը որոնէ նիւթին 

միութփւնը։ Ամէն ընթերցում նիգ մըն է ու ամէն երկ իր գոյութեան ի– 

րաւունք ին կը տիրանայ իր յարուցած արձագանգով: Կա՞ն միթ-է ասդին 

անդին տա րեկից տդաք, որ կը գալարին նոյն անձկութհանց Թանկերուն 

մէջ : Թոդ այս գիրքը անարձագանգ մնար ու բոդ այդ տդաքը չնանչնա– 

յ ի ն բնաւ այն ներքին հրկիզումը, որ իմս եղաւ։ 

Ռուան, 28 Դեկտեմբեր 1935 

Գիշերը խորունկ Է ու մռ.այր Յոգնած եմ, բայց գիտեմ, թէ 
պիաի չկրնամ ննթչ, Հոգիս է, որ մեղմօրէն ու արանքով կերգէ 

գիշեր ո լան մէխ 
պիաի նուաճէ ղիս գանգաղօրէն ու երկարօրէն տակա-

ւին, ամէն գիլեր, գաղտնի ու մեղմահոս աղրիւրի մը պէս, Հոգիս 

պիաի չարունակէ երգել իր խորին տրտունջ Յաճախ պիաի 

բարձրանամ անկողնէս, պիտի եԱեմ ինչպէս Հոգիս կելլէ անձկայր-

եաց ու գողդողագին, Ու Հաճելէն ցուրա ու պաՀաո. գիլերը 

պիաի խաղաղեցնէ ղիս, երբեմն պաՀա* պիաի րյլամ նաեւ ես, 

Ո, գիչեր, եղԲր պ ս . ^ , գողա՛ վրաս լազուարթ ու աստ-

ղաթաթախ, Ո, գիչեր, եղիր գարնանային ու անափ, 

Ժ1Ց1ԷՒՏ6Ժ ԵV 
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Միշտ նո՛յն աստղերը պիտի շողան, պիտի նշուլեն, միշտ նո՛յն 

բարեբեր, տաք անձրեւները պիտի թրքեն երկիրը։ Ու նոյն գիշերը 

անվախճանդ անկորնչելի պիտի թուի։ Նո՛յն ծարաւները պիաի տոչո-

րեն ղի» ։ նո՛յն զղջումները պիտի թունաւորեն Հնամենի մարդու 

անբնականօրէն խօլ արիւնսւ 

(է \ եր կիր 1 եղի՛ր մայր ու եղի՛ր բարեհաճ զաւակներուդ Հետ, 

բաշխէ՛ անոնց կենարար ու նորոգոզ քունը։ Տուր անոնց քաղցրու-

թիւն, Հաշտութիւն ու սէր։ Եղի՛ր աաք ու մայրական եւ ընգունէ 

զանոնք ծայրագոյն սիրով, վերքին Հանգիստին Համար։ 

• 

Որոնեցի յաճախ, դառն յուսախաբութիւնն եր է յետոյ, խաղա-

ղութիւնը, որ ներքին է՛– բայց բաժինս որոտն էր, տարերքին 

փոթորիկը։ Գիտեմ թէ նոյնիսկ վերքին պաՀուն պիտի տրտնքայ 

Հոգիս, յուսակտուր արտմութեամբ մը, վիրաւոր թո.չունի մը 

պէստ 

Բարձին վրայ պիտի Հանգչեցնեմ խոշոր գլուխս ու ողՀ տիե– 

զերքը մեծ աղաղակներով պիտի շարունակէ գոռալ Հոն։ կեանքը 

պիտի շարունակէ բարձրանալ դէպի ղիս, ինչպէս ցորենի արտերը 

1լելչեն գիշերը ու. կ՝ ալեկոծին Հովէն, սաստիկ վէտվէտումներով* 

Ուրեմն Հարկ է անկողին մտնել, զգալու Համար բաբախուն 

ներկայութիւնդ, ով գիշեր։ 

Լոյսը մարելէ աո.աք Հաչա ուի լ քեղի Հետ ու մեղմօրէն ըսել 

ինքս ինձ, թէ կրնաս ետ ստանալ ինչ որ տուած ես ժլատու– 

թեամբ կամ գիտուն շււայլութեամբ մը, կրնաս ետ պաՀանքել ինչ 

որ կը պատկանի քեղի- ինքնութիւնդ, երիաասարդութիւնդ, որ 

աներկիւղ ք բ ա յ ց լաւագոյնը չես կրնար խլել ինձմէ,– յիշատակդ–. 

Ո ղ ի ՚ յ ն , այս մթին գիշերուան ափէն, այս մենութենէն։ 

Ե ր գ ս պիտի ել լէր, 

Դ ա լ ա ր ի ք ն ե ր է ն ՝ ինչպէս նուրբ շողիւններով 
Աուսւօտը կ ՚ ե լ լ է , – 

Ե ր բ կեոսաենիները, շափրակ ա ո շափրակ, 

Կը թ օ թ ա փ ե ն իրենց ճերմակ կուսութիւնը։ 

Ե ր գ ս պիտի ե Ա է ր , սլացիկ եւ մերկ, 

Թռչունի մը պէս զուարթ, խրէր լ ո լ ր թ տ ա ր ա ծ ո ւ թ ե ա ն ց խորը, 
1սմէր օրուան «եղուկ գ ի ն ի ն , -

Պիտի հանգչէր յետոյ 

Ե ղ է գ ի մը նուրբ մարմնին մ է ջ , 

Յ ս տ ա կ ջրի պ է ս գ ւ գ լ ա ն Ո 1 մ լ յ Ա ք ո լ ր ։ 
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Ե ր գ ս պիտի ըԱսւյւ 

Ա ռ ա ւ օ տ ը , պիտի ըԱսւր խորին, աներկմիտ հրճուանք՝ 

Ն ե տ ո ւ ա ծ գարնան ալեկոծ արտերուն մ է ջ , – 

Պտուղի մը պէս համեղ պիտի ըլլար 

Շրթներուս վրւպ։ 

1"ուլ շառաչումներով ելաւ, դոփեց կուրծքիս տախտակը, -
Հեծկլտուքի մը պէս 
քսեղդուեցաւ կոկորդիս մ է ջ , – 
Անաւարտ երգս ։ 

Սաուգօրէէւ գարչեչի զգացում մը կայ Հոգւոյս խորը, ըզ– 

գացում մը, որ կարելի չէ արմատախիլ ընել,– գորովը, որ կը 

տածեմ ինքղինքիս Հանգէպտ Ասիկա ծերութեան յայտարար նշաննե-

րէն մէկն է* Ծեր մէկուն ձայնը կը քերէ ականքսնայէ՛ պորտիգ 

ծիլին, էլ ըսէ շնութեամբ» 

-Եթէ կարեւոր գումար մը ունենայի գրպանս, վերի տողերը 

պիաի գրէքք ՚քիթէ* Հաւանարար քանի մը օրէն շոգենաւ նստէի 

ու մեկնէի՛. 

՛Քանի մը օրէն շոգենաւ կը նստէի ու կը մեկնէի՛. Ծովը 

1լ օրօրէր գի" ու իր ալիքներուն խորը կ՚ընկղմէր կեանքէն ստացած 

յոգնութիւնս: Աղքատութեանս Համար այլեւս չէի ամչնար, ոչ ալ 

մաշած Հագուստներուս։ 

Ծովը 1լ օրօրէր ղիս, կը խարէր ղիս՛. 

Երէկ գիշեր երագիս մէ1 տեսայ քեզւ 
Հօրս պատկանող ծլարձակ ու բուրաւէտ մարգագետինի մը 

մէ1 էի Աչուն էր, Խօլ գետակ մը կը վազէր երկուքի ճեղքելով 

արտը, քրելով արծաթածուփ կաղամախիներ, բարձրահասակ ու վե– 
Հափաո.% Հովը կը պագնէր անոնց կատարները, կ՝իքնէր ցած ու 
սուլելէն կը կորսուէր գալարիքին խորը։ Պայծառ, ու բուրեան էր 
այգ Հովը, կարծես թեթեւօրէն կապոյտ* 

Նստած էի ջրին եզերքը բարձրացօղուն Հիրիկներու միջել, 
ափիս մէ1 վիրաւոր արտոյտ մը։ Մեղմօրէն կը գգուՀի անոր քերմ 
ու թաւշային փոըիկը ու կ ՚ ը ս է ի ֊ Քիէ մԸ ԳԿԳԿԷ՛ Ւնձ ՀամաԲ՝ 
սրտաճմլիկ երգ մը երգէ՛, պղաիկ թռչնակ։ Վիրաւոր արտոյտը 
սակայն չէր երգեր, կ զգայի ափիս մէք անոր սիրտը, որ կը 
բաբախէր կեանքին ու մաՀուան միՀեււ 

Յանկարծ զայն նետեցի քրին խորը ու Լ«եցի սուր, սրտամոր-
մոք ճիչ մը միւս ափէն. Գուն էիր, որ աղաղակեցիր ցաւգ* ճեր-
մակ, գողաՀար շրջազգեստ մը կար վրագ ու վարսերուգ մէջ խո֊ 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ 
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աի թելեր կարմիր ու կապոյտ ծաղիկներ կային, մէկ ափէն միւսը 

կանչեցի քաղցր անունդ ու ըսի,֊ ձեռքդ ինձ երկարէ, ճերմակ 

սիրականս* Բայց դուն ո՛չ կրնայիր, ոչ ալ կ՛ուզէ իր զայն տալ 

ինձ, Հեզ տրտունջով մը պտասխանեցիր ինձխեղճ թռչնակը մե-

ռաւ ու քուրը ցուրտ է։ Կը «իր էր արեւին դինին ու չառա դոյն 

առաւօտները։ 

Արթնցայ ու գլանիկ մը վառեցի, յիչելով ձայնդ» Այգուն 

դէմ վերստին երազիս մէք տեսայ քեզ։ Միջնադարեան եկեղեցիի 

մը խորանին առքեւ կեցած էիր% միչտ ճերմակ Հագած, ինքս ինձ 

ըսի,– ո՛չ, իմ սիրեկանս չէ, վստաՀարար կը սխալիմ, քանի որ 

ողորմութիւնը սուտակի կայլակներու պէս աչքերուն խորը կը ցո-

լայ։ Քիչ յետոյ սակայն երկարօրէն նայեցար ինձ ու ես ճանչյցայ 

աչքերոլդ քաղցր լոյսը։ 

"՚Այգպէս կեցած էիր, կռթնած սիւնի մը երր Հպեցայ քեղի։ 

Նախ մեղմօրէն, թոյլ տալով, որ ցանկութիւնս խռովէ մարմինդ* 

Յետոյ զօրութեամր զգացիր զիս ու սրունքներդ բացիր։ խուլ ու 

տանք աչի թափանցում մըն էր, վասնզի Մեղքի ճաշակը կը խած-

նէր բերանս։ Արբապղծութեամբ սիրեցի քեզ ու երբ առաւօտը վե– 

րըստին ցոլաց, խորին ամօթ մը կը ցնցէր մարմինս* 

Այս առաւօտ ծառի մը վրայ տեսայ գարնան առաքին կոծի-
ծը* 

Եղանակը անկասկած պիաի ըչչայ կանխաՀաս ու շէն* Զ ը ֊ 
ւարթ արեւ մը ծառերուն շուրք կը դեգերի* 

Քեղի կը գրեմ խօսարանէն, մերթ ընդ մերթ դիտելով փողո– 

ցին վրայ բացուող պարտիզակը* Ածուներու մարմանդին վրայ լոյ-

սը մեղմ է ու ճերմակ, նաշիհի պ է ս ։ Որքա՜ն Հրաշալի ու քաղցր 

կրնայ ըլլալ կեանքէ անոնց Համար, որ դեռ Հմայաթափ չեն* 

Վայրկեաններ կան, երբ ով էութիւնս կը մերժէ ընդունիլ 

ծերութեան Հեռանկարը* Այլ մաՀուան գաղափարը մառախուղի 

պէս կիրէ վրաս։ Հրաժարումը որեւէ Հաճոյքէ կտոր մը մաՀ է 

միշտ ու ինչ որ չեմ կրնար ձգել Հոս՚ յաւիաենական երիտա– 

7Րկ11ւթԻննն է ԳՈղԳՎՈԼն ՚ " Գտնային երկրին, իրերուն ու 
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Մանուկ՝ կ՚ընկղմէի ցորենի ալեծփիկ արտերուն մէք, ալեկոծ՝ 
ինչսլէս խորունկ ծովերը ու կը տապլտկէի գետինը։ Առաւօտեան 
Հինչ հովը կը լուար ղիս, գէմքս կը թրքէր այգուն ցօղով։ 

Հայրս, որ ծեր Հողատէրեր ու երկիւղած յարգանքը կը տա՜ 
*էր դէպի ցորենը, որ կռապաշտութեամբ կը մեծարէր զայն՝ քա-
նիցս Հարուածած է ղիս, բայց մանկութիւնս ապերասան էր ու 
խօլական։ Մարմինս սաստկութեամր կը զգար արարչութեան խոր– 
Հուրգը, ի՜նչ մոլեկան յուղումով ու խանդավառութեամբ կը սի֊ 
րէի այգ անդերը։ Հարսնուկները, որ կը բոցավառէին, ծծմորն երը 
որոնց կապոյտ ու նուրբ թերթերը կը գոզգոզէին Հովին է՛ն մտե-
րիմ Հպումէն։ 

Մայրս գիտէր է թէ խօլ գորովով մը կը սիր է ի այգ քինք ծա-
ղիկները։ Իրիկուն մը գպրոցականի անչուք սեղանիս վրայ ծծմոր-
ներու. մեծ փունք մը գտայ։ Այլ ինչպէս միչտ անկարող եղայ 
երախտագիտութիւնս ու սէրս յայտնել մօրս։ Այժմ տարիներ յետոյ 
չեմ կրնար մոռնալ այգ օրը ինձ եղած անգին նուէրը։ Յաճախ 
կը յիչեմ այգ ծծմորները ու ամէն անգամ խորին յուղում մը կը 
Համակէ ող% անձս։ 

ԱՀա՛ կը տեսնեմ զանոնք, մանկութեանս սիրելի ծաղիկները 

այգ սեղանին վբայ ու մօրս անուշ, գեղեցիկ գէմքը։ Ու մտածել, 

թէ երբեք ինքնաբերաբար գորովս չեմ յայտնած իրեն՛. ՝Բիչ են օ՛-

րերը, որ կը ծագին ու կը Հակին իրենց վախճանին, առանց ղիս 

տրտում ձգելու իր յիշատակովը։ կանխաՀասօրէն կորուսեալ իր 

անափ մայրութիւնը ապաւէն է ու ապաստան։ Մանկութեանս Հե-

ռաւոր ու խորունկ պարտէզին մէք, լուսնկային ոսկեթել շողերուն 

տակ՝ իր ստուերը կը թափառի Հմայելով ղիս, յուղելով ով էու-

թիւնս։ 

Երբ կոպերս ընդմիշտ փակեմ օրուան լոյսին դիմաց ու ձեռ-

քերս յամրօրէն պատրաստուին մաՀուան, վերքին մահիճին վրայ 

ու մարմինս սաստիկ ուժգնութեամբ մը պիտի յիշէ իր անափ 

մայրութիւնը։ Ու գուցէ ոչի՛նչ աւելի գժուար պիտի ըչչայ ձգել 

Հոս, քան իր յիչատակը։ 

Կը կարծէի Հաշո ւեյարդարի ենթարկած ըլլալ այս խռովեալ 

երիտասարդութիւնը, բայց Հետզհետէ կ՛ըմբռնեմ, թէ խազազութիւ ը 

լոկ կեանքէն կրնայ գալ։ 
Երկու աարիէ ի վեր մեկուսացեալ կեանք մը կը վարէի, մ ը ֊ 

ռայլ ու Հմայաթափ– բայց կեանքը թաւալելէն կեԱէր դէպի Հ > 
ինչպէս զօրեղ ու բուռն ծովը կ՚ելչէ մակընթացութեան ժամերուն՛. 
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Ու դուն՝ արաՀեաին եզերքն էիր վճռական ժամուն։ Դիպուածը, 

որ մեզ միացուց, կրնար նաեւ մեզ բաժնել։ 

էս ու դուն Հրաչափ գիւտ մը ունինք ընելիք— մարդկային 

էակի մը ներքին կեանքին ծանօթութիւնը, գիւտը անոր ներքին 

գարնան* Կենդանի մարդը աւելի բաբախուն է ու անմիքական քան 

է՛ն զմայլելի վէպին Հերոսը։ Արուեստը, որուն Հաւատարիմ ես, 

այնքան սրտառուչ սիրով մը, այսուՀանդերձ կ՛եղծէ, կը չարափոխէ 

կամ կը բարեփոխէ, յա մենայնդ էպս կը ձեւափոխէ կենդանի ու 

ողբերգական, Հասարակ կամ երազային իրականութիւնը։ 

Ու ոբովՀետեւ յաճախ կը վախնանք կեանքէն, 1լ երկնչինք ա– 

նոր տալիք վէրքերէն, մեր ապաՀովութիւնն ու Հանգիստը մենու-

թեան ու բարոյական մեկուսացումի մէք 1լ որոնենք, կեանքը սա-

կայն մչտնքենի վերսկսում մըն է, մնայուն վերանորոգում մը, 

Ր*>լոր փորձառութիւնները վերսկսելի են։ կեանքի անկեալ ուժերուն 

Հարկ է միշտ Հակադրել, երիտասարդ խանգավառութիւնը, պայքա-

րի տենդն ու կարենալ տառապելու Հպարտութիւնը։ 

Երբեք չեմ սիրած դիւրին կիսամիջոցները, Հեչտիւ լուծելի 

խնդիրները, Հեղգ խաղաղութիւնն ու մտքի Լուայտ ծուլութիւնը։ 

Կարեւորն ու Հիմնականը կեանքի մէք գուցէ յաղթանակը չէ, այլ 

յաղթելու խորունկ զգացումը,– յաղթելոլ անշունչ իրերուն, բիրտ 

նիւթին ու կեանքի դաժան ուժերուն։ Յաղթանակը գրեթէ միշտ 

անբարոյացուցիչ է, իր լրումէն յետոյ։ Հանգիստն անգամ, ծանր 

ու խուլ քունը Հեչաութենէն վերք խորապէս գռեՀիկ տարր մը 

կը պարունակէ։ 

Գուցէ ծերութիւնը Հաչաեցնէ զիս կեանքին Հետ, ինչպէս որ 

ան է ու գուշէ ես եւս ի վերիյ սիրեմ մանր ու չնչին Հաճոյքնե-

րը։ Մինչ այդ ով էութիւնս կը մերժէ այս գորշ կենցաղը, ա– 

ռանց կռուի ու առանց յաղթանակի* 

Այս օրերը առանց րոցավառութեանտ 

Օր մը, 
այԳ անել ու Հեռաւոր տարիներուն, կարկաչաՀոս 

ա ԴՐԻ՛՜Ր Ի մը եզերքը կեցած էխ երբ երիտասարդ կին մը ղիս կան-

չեց։ Կ՚ուղէր, որ աշխատէի իրենց տունը։ Ընկերներս խենէշօրէն 

կը խնդային, չէի գիաեր ինչու։ ԱյսուՀանդերձ, ընդունեցի ու ով 

օրը մնացի ա յ գ անիծեալ փողոցներուն մէէ Մթնոշորտը ծանր 

էր, տաժանելի* Յետմիիրէին փողոցները սկսան լենալ ու Հաճոյքի 

երգերը ողողեցին սալայատակները* Բաց դռներէն կ՚երերային երի-

տասարդ ու կիսամերկ կիներ՝ կերուխումի սեղաններու շուրի Ան– 

Հանդիսա, խռովեալ, նուաստութենէ դողդոք կուզէի Հեռանալ ու 

չէի կրնար* Յայրատ կին մը խնդաց վրաս, ի ր Հ ո ա ա վ ա ձեռքով 
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Հպեցաւ դէմքիս ու ղիս իր վայրի գաքւնոլկը անուանեցյ կ>ամչՆայւ 
ոլ կը դոզայի Արիւնս կը թնդար մթին Հրճուանքով մը։ 

• 

Գէչ 1ԲաՑահէ գէչ յեղաշրջուած մանկութիւն մը կայ մօաս, 
ԳԷԼ կորսուած։ Մարդ մըն եմ, որ վաղիւ զրկուած Է րոլոր գո-
րովներէն եւ որ Հոգւոյն խորը կը պահէ պաշտամունքը անկորնչելի 
ու եզակի էակի մ ը , ֊ մօր% Յաճախ գիշերուան կիսուն կ՚արթննամ, 
գլանիկ մը կը վառեմ, կը Հադուիմ ու կ՚եԱեմ փողոց, գազանօ-
րէն դիտելու Համար գաւառական քաղաքը։ վերստին յստակ աչքե-
րով մանուկը կ՚րյյամ, իր յաւէ ա թեւաթափ խոյանքներով։ 

Այս մանկան քովն ի վեր սակայն՝ ցաւագին փորձառութեամր 
մարդը կայ, որ Հարկ եղածէն լաւ կը ճանչնայ կեանքը, զայն 
կարենալ արհամարհելու Համար։ Ստուգիլ մէկն եմ, որ Հերկն չիր 
մաՀէն։ Անոնցմէ չեմ, որ կը նախընտրեն նոյնիսկ նուաստ կեանքը 
մաՀուան ազատութենէն։ Անկասկած յաղթանակ մըն է կեանքը, 
բայց ո*ր յաղթանակը կրնայ Հանգչեցնել կեանքի կրակը։ 

Մեղմօրէն, քաղցրօրէն կը տրտնքաս, կարծելով, թէ ազատու-
թիւնս կը նախընտրեմ քեզմէ։ Գիտեմ թէ կարեւորը ազատութիւնը 
չէէ այլ ազատութիւնը մարգոց մէք, ազատութիւնը այս կամ այն 
առընչութեամբ։ Այլապէս լոկ վերացական գաղափար մըն է ան, 
առանց ներգոյակ կեանքի Ընդմիշտ իրերէն եւ մարդոցմէ կախ– 
ւած ըլլա լնուս Համար է, որ ան թանկագին է ու անփոխարինելի։ 
Հետեւաբար կարելի չէ արհամարհել մեր Հանապազօրեայ մասնակ-
ցութիւնը մարգոց կեանքին, անոնցմէ եկած պարտականութիւներն 
ու վչտերը, բարեկամութիւնն ու սէրը ազատօրէն ապրելու պա-
տըրուակով։ Մնաց որ, լոկ Հեռանկար մըն է ազատութիւնը։ Լոկ 
մահը կրնայ ազատել մեզ կեանքէն։ 

Ասիկա չի նշանակեր անշուշտ, թէ մարդկութիւնը պարտաւոր 
է կամ կրնայ Հրաժարիլ ազատութեան իր խորին ծարաւէն։ Այս 
ծարաւն ու իրականութիւնը մնայուն ընդդիմութեան մէՀ են ու 
իրենց ներՀա կութենէն է, որ կը ծնի ազատատենչ մարդուն ողբեր-
գութիւնը։ 

Երբ կր գրէի քեղի, թէ մայրս ով է Հոգւոյս խորը, որովհե-
տեւ կը զգայի, թէ բոլորովին ազատ չեմ անցեալէն։ Անցեալը Հետս 
է միշտ, վրաս է։ Անոնք՝ որ շատ երիտասարդ են, չեն զգար 
ասիկա։ վասնզի ազատութեան նուաճման առածին քայլը խզումն 
է, ու այդ խզման գիտակցութիւնը։ վասնզի ազատութիւնը դժուա-
րին նուաճում մըն է։ Ու ծերութեան Հետ մարդ կը սկսի Հաշտը֊ 
ւիլ բոլոր Հանգոյցներուն Հետ, կապերուն՝ որ մեզ կը Հանգուցեն 
անցեալին ու անոնց, որ մեղ կը մօտեցնեն երիտասարդութեան. 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ 
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ինչ որ քաղցր է այժմ՝ բարեկամութիւնն է, ազատօրէն ըն-

ղուն ուած, շահուած դժուարութեամբ ւ 

ինչպէ*ս կրնամ յագեցնել սիրոյ այս ահարկու ծարաւը, որ 

աստիճանաբար կը սաստկանայ, մինչ մարմինս ցոյց կու տայ ծե-

րութեան ու փլուզումի ակներեւ նշաններ* Լոկ տաժանելի է գե-

ղեցկութեան այս խորունկ պապակը մարմնի մը մէք, որ առինքնող 

ոչինչ ունիէ 

Ամէն օր ու ամէն ժամ կնոք քաղցր ու հեշտագրգիռ ըստ– 

ւերներ կը սահին երեւակայութեանս պաստառին վրայէն, ցաւագին 

յուղումի մը մատնելով մարմինս։ 

Հեշտութիւնը կը մտրակէ արիւնս ու կը խանձէ բերանսւ 

Պահեր կան, երբ հիւանգ եմ սիրով։ 

մեր պարտէզը առտուան լոյսին մէք, ածուները, ուր շա-

մանդաղը ծաղիկ կը հիւսէր* Թէեւ աւերակեալ ան յիշողութեանս 

մէջ կը բացուի իր մայիսեան զուարթ շնորհովը։ Աչքերս փակ կը 

դեգերիմ ծաղկեալ ծառերուն, ածուներուն, հորին շուրք, քիմքս կը 

յիշէ սարփինայի մատղաշ պաաաղիճներուն թթու համը։ կը լսեմ 

յստակօրէն քրոքս վճիտ ու գլգլան ձայնը։ Յետոյ հայրս ահաւասիկ 

ու յաճախանքը իր բարակ, հանդիսաւոր մարդու ստուերին\ Վեր-

քին պահուն, ինչպէս ըսի, գլուխս մահուան բարձին վրայ, հոգիս 

պիտի յիշէ ձեզ բոլորդ, ո՛վ շատ սիրելիներ։ քք վ մօրս անուշ ու. 

լուսոռոգ դէմքը, մերձ ի մահ, կարօտով պիտի յիշեմ քեզ։ Աչքե– 

րուդ լոյսը պիաի օծէ դալուկ երեսս* Ու գիշերուան անկումի 

ժամուն, ողչ անձս՝ դողդոքուն ու սիրաբաղձիկ, պիտի հայցէ ձեր 

անդբերկրային ներկայութիւնը։ 

Ծ, չարաշուք առաւօտները, երբ հոգիս ար տնքալով կ՚ելլէ գի-

շերուան խորունկէն ու լոկ տաժանքով, ակամայ կ՛ընդունի հանա– 

պազօրեայ ու արձակունակ կեանքը* Ամէն ինչ թաթաւուն կը թուի 

արտմութեամբ։ Ու ո՛չ մէկ աղքիկ արժանի կը թուի սիրոյ։ Վա– 

սընզի այն ամուրիներէն եմ, որ կիները կը դիաեն իրենց մօրը 

աչքերով, որոնց սիրոյ բառերը յիշատակի մը կ՚ուղղուին լոկ* 

Ծ, այդ անհալատ, հեթանոս մանկութիւնը, որ մարմնիս խո– 

բը կը կաղկանձէ, որ հակառակ իր անոպայ րրտութեանը միշտ 

քաղցր բառեր գտած է գովելու համար մեր մայր երկիրը,- իրեն 
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ընծայուած այս անգտանեչի, աներկրորդ Հարստութեանը Համարէ 

թող շրթներս գովեն քեզ, յաւիտեանս յաւիաենից, ո՛վ մեր 
եՐԿԻՐռ մա4Ր՝~ Ո Լ Ինձ ՔաԴ9Ր> գորովալի ու քինք մայր մը պարգե֊ 

ւած ըըալուգ Համար, թոդ չրթներս գովեն անոր անուշ ալքերուն 

լոյսը* ՕրՀնեալ ըչչաս, անոր ձեոքերուն գգուանքներուն, բազուկնե-

րուն ջերմութեան, կուրծքերուն շռայլութեան ու յուզիչ ակնարկին 

Համարւ ՕրՀնեալ րլլա՚ս, ո՛վ մեր երկիրը մայր, անոր անթերի ու 

անսաՀման մայրութեան, Հաւատարմութեան ու քինք մաքրութեանը 

Համարէ 

ՕրՀնեալ եղի՛ր, ով մեր երկիրը մայր% 

Օր մը գոլցէ պիտի Հանգչի այս կրակը։ Գուցէ ես եւս Հան-

դարտ մարդ մը պիտի ըլլամ, որ կը գոՀանայ խաղաղ ու պարզ 

Հաճոյքներով։ Ափերս, որ կը վառին սիրով գ»ւցէ օր մը պիտի 

սիրեն տնական իրերն ու խաղաղութիւնը։ 

Տայնժամ պիտի նստիմ արեւին մէֆ ու պիտի ափսոսամ կո– 

րուսեալ տենդերը, պիտի աւաղեմ ինչ որ անհետացած պիտի ըԱայ 

անվերադարձ, պիտի նստիմ արեւին մէք ու գլանիկի մը մնացորդը 

պիտի ծամեմ, Հաշուելով մնացեալ օրերը, որ ղիս պիտի բաժնեն 

մաՀէն։ 

կարեւորը խաղաղութեամբ կարենալ մեկնեի է, սաստկու-

թեամր այլ Հաշտութեամբ ապրելէ յետոյ։ ճակատագրէն երեք խա-

ղաղ ու բարգաւաճ տարիներ կ՚ուզէի խլել, յետոյ զուսպ յուղումով 

մը կարենալ Հեռանալու Համար այս երկրէն, զոր կորստաբեր սի-

րով մը սիրած եմ միշտ։ 

Կ ՚ ո ւ զ է ի հաշտութեամբ ապրիլ 

Մ ե ռ ե լ ն ե ր ո ւ ն հետ, որ լպսն են անցելոյն ,– 

Ռւսյց հոգիս կը վրնջէ 

Դ ա ր ն ա ն դարպասներուն առջեւ, 

Հ ե գ ն ե լ ո վ մահը հոգիս կը սուրայ 

Մ ա ն ի շ ա կ մշուշին մ է ջ է ն ։ 

Կ ՚ ո ւ զ է ի հաշտութեամբ ապրիլ 

Բոլո՛ր ողջերուն հետ, եղբայրներուս,-

թսւյց մարմինս հետզհետէ 

Կը փլի ծերութեւսմբ. 

Արեսւնս ա ո ա ջ ի ն րոցավաոուԱը 
Լոկ յիշատւսկ մըն է , նշոյլ մը հեռաւոր -

Գ ո ր ո վ ը այս անձին հանդէպ 
Հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն պէս կը Կրեմ վրաս։ 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ 
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Կեանքէն չէ որ խոնջ եմ,– 
Ոչ ալ առաւօտներէն, որ հրճուանքով կ ՚ելլեն -
Աղբիւրներէն, որ լուսակարկաչ 
Կ՚սւկօսեն երկիրը, 
Ոչ ալ աղջիկներէն, որ ամէն օր կը ծագին, 
Երգերէն, որ պիտի ցայտին, 
Գիշերներէն անդորրութեան, 
Գրքերէն, որ վերստին հանգիստս են, քունս,– 
Կեանքէն չէ որ խոնջ եմ,– 

Այլ այս արիւնէն խառնակ, 
Որ գոոալէն կ ՚ել լէ 
Պագնելու համար երեսս 
Կամ յուսահատութեամբ կը կաղկանձէ 
Վշտերու արտորայքին մ է ջ – 
Արիւնէս, որ պղտոր է յաճախ։ 

0 " , վիշտ, ծնեբեկի պէս 
Կը մսիս, այլ արթուն ես գարունէն աասջ, 
Սպասելով օրերուն լուսացայտ, 
Լոյսի ջերմ գուրգուրանքին ու,– օ", վիշտ, 
Պատոէ կեղեւդ սեւ, ելի՛ր, 
Վերսւծուէ՛ ուրախութեան, խաղաղութեան, 
Պայթէ՛ հասուն սերմի մը պէս ի ծիլ, 
Վի՛շտ ի մ – 

• 
կէսգիչեր էր գուցէ, թերեւս աւելի ուշ։ Տեղատարափը էլ որո-

տար ապակիներուն վրայ։ Գաւառական քաղաքի խորունկ գիչեր 

մըն Էրէ Ծուն մը անգամ կարելի չէր փողոցը ձգեր Ներսը գոչը 

Հաճելի էր, ժամը խաղաղւ կէս-քուն կէս-արթուն էի, երբ նուրբ 

գգուանքներով արթնցուց ղիս է կը զգայի կուրծքերուն Հեւքը բազ-

կիս վրայ։ 

–ՀեչտութենԷն աւելի քաղցր է խաղաղութեան զգացումը, որ 

կին մը կրնայ վայելել սիրելի արուի մը մարմնին քով, սիրոյ 

խոնշէնքէն յետոյ։ ԱպաՀովութիւնը սիրոյ մէք..* 

–Կրնայ ըչչալ,– ըսի մեղմօրէնանձնապէս ես մ ի լա նախընտ-

րած եմ մենութիւնը, սիրոյ արարքէն յետոյ։ 

Տեղատարափին գոռ. աղմուկը ապակիներուն վրայ։ 

֊Հունիս մէք զգալ, որ Հոս ես, քովս, Զգա՜լ, թէ արթուն 

է մարմինդ, որ ձեռքերդ բաբախուն են կեանքով ու աւելի մեծ 

Հաճոյք մը կարելի չէ սպասել կեանքէն... 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ 
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֊Երիտասարդութեանդ անհամապատասխան զգայնութիւններ,֊ 
պատասխանեցի շոյելով ձեոքը,֊. վերադարձի ճամրու վրայ եղող 
կնոք մը պէս կ՛որոնես անդորրութիւնը, հեշտութենէն առաք... 

–Ոլ,~ յարեց խուլ սաստկութեամր մը– ծերութեան հանգիստը 
չէ՛ "Ր Կը ցանկամ, այլ՝ դաշն խաղաղութիւնը մտերմութեան 
մէք, գիշեր ուան մ ԷՀ... 

Աւելի ուշ, տարիներ յետոյ միայն զգացի, թէ ինչ ըսել կ՚ու– 
զէր՝ Հեշտութեան բոցավառ, ափերէն անդին, տենդահար բարեկամու-
թեան հովտին մէջ, խաղաղութեան անփոխարինելի ժամեր կան ար-
դարեւլ,– այժմ երբ առաջին երիտասարդութիւնս հաշուեյարդարի 
ենթարկուելու վբայ է։ 

ԳՐՔեՐՈՒ ԼՈՒՍԱՆՑՔԻՆ ՎՐԱ8 

Անփառունակ ու նսեմ մահով մը իր թափառաշրջիկի հոգին 

ի աէր աւանդեց Պալքաններու Փալիքարին, ու փանայիթ Աթրաթի, 

յիսունը անց զոհ երթալով աղքատներու եւ բանաստեղծներու հի-

ւանդութեանթոքային հիլծ ախտին* 

Աթրաթի ո՛չ միայն ջղուտ, տենդահար ու փաթեթիք վիպող 

մըն էր, այլեւ անրուժելիօրէն դատարկապորտ արկածախնդիր մըւ 

Արուեստագէտ ու անդառնալիօրէն դժգոհ մարգոց օրէնքնե-

րէն, որ կը խեղդեն արարչական անհատը, կրելով իր խարխուլ 

անձին վրայ՝ գեղեցկութեան անշէջ ծարաւին հետ, տիեզերական 

սիրոյ, արու եղբայրութեան ու ազատութեան հրկիզող կրակը, Փա-

նայիթ Աթրաթի ամէն բանէ առաջ քնարական հոգւով անիշխանա-

կանը եղաւ, որ դժուարութեամբ կ՛ընդունի օրէնքին երախակալը* 

Կիսով յոյն ու կիսով ռումէն՝ իր երբեմն եղկեփ անձին վբայ 

կը կրէր այս երկու ժողովուրդներուն բոլոր արատները։ Վայրահա– 

չութեամբ կրքոտ իր ժամանակաւոր քաղաքական համոզումներուն 

մէջ, սրբապիղծ ու առանց մեծութեան իր ուրացումին մէջ, խորա– 

պէս նախնականօրէն մարդկային իր բաբախուն ղգայնութեամբ,֊ 

այսինքն՝ արժանի բարձունքներու լոյսին, յետոյ յեղակարծ օրէն 

խրելու համար գռիհներու տիղմին մէջ, մեծ ճամբան եր ու դատար-

կապորտ, քաղաքներու մռայլ ընդերքներուն մէջ մոլորած ու կաս-

կածելի անցորդ, մերթ յեղափոխական ու մերթ յեղափոխութեան 

անուանարկիչ,- Աթրաթի քանի մը տարիներէ ի վեր արդէն բարո– 

յապէս գարշահոտ մեռել մըն էր ու իր թաղման հոգը ստուգիլ 

կը պատկանէր ռումէն քաղաքական ոստիկանութեան,– տխրա-

հռչակ Աիկուրանձային, վատ ու լպիրշ եւ ռումէն քաղքենիութեան, 

որ վերջերս որգեգրած էր զիկը* 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ 
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իր հոդւոյն խորը մեծ բեկոր մը ոսկի պահող այս մարդը,-

պալքաններոլ կորքին, ինչպէս մեծ Ռ-մէն Ռոլանը մկրաած էր 

զինքը, Սթրաթի՝ իր ընթերցողներուն, Փանայիթաքի՝ իր ընկերնե-

րուն համար։ 

Արդարեւ մեծ ու ազնուական քհոմէն Ռոլանն էր, որ յաւի-

աենական Միջերկրականի ափերուն վրայ, կործանած մարմին մը 

պտտցնող այս շրքուն լուսանկարիչէն յանկարծ մեծ գրագէտ մը 

շինեց։ ի՛նչ որ երգեց Ա թրաթի, իր զմայլելի ու Հեր մին գրքերուն 

մէք աղքատներու բարեկամութեան խորունկ զգացումն էր, գեղ-

քուկներու խուլ ու լոփն տառապանքը, արտերուն ոսկեայ թաւա– 

լումները, ազատութիւնն ու սէրը ազատութեան մէք, աշխարհի 

ճամրաներուն վրայ։ 

Մեծ քազաքներու բանուորութիւնն ու յեղափոխական երիտա-

սարդութիւնը սկսած էին շատ սիրել բարձրահասակ ու ներքին 

կրակէ վառող այս բարակ մարդը, որ գրեթէ վայրագ սիրով մը 

շարք մը բոցավառ մաաեաններ նետեց հրապարակ ու չվերադար-

ձաւ իր կեանքին ու արեան գնով իսկ շահած համբաւը ղրկուած-

ներու ի սպաս դնել։ Ու օր մըն ալ գնաց Խորհ. Միութիւն՝ ոտքը 

թոթուելով քաղքենի Արեւմուտքի փոշիէն, արհամարհելով անոնք, 

որ չէին բաժներ իր նորընծայ հաւատացեալի մոլեկան խանդավա– 

ռութիւնը։ 

վերադարձաւ կքած, կռնակը դարձնելով յեղափոխութեան, չը֊ 
կրնալով ընդունիչ նուազագոյն կարգապահութիւն մը ու Փարիզի 
*ԷՆ ։ո։% փութանաներու պէս իր հոգին ծախեց վատերուն ու 
զօրաւարներուն,– հայհոյելով իր երիտասարդութեան հաւատքին դէմ, 
գաւեհկութեամբ պոռալով հիւանգ փուշաի իր ատելութիւնը Դէպի 
մ ի ս * բոցը խորագիրը կրող հատորներու մէք, զորս գրի առաւ, 
կ՚ըսեն, Պորիս Աուվարինի հետ։ Այդ վայրկեանէն սկսեալ Աիկոլ– 
բանձան ներած էր իրեն արդէն ու պատժական ու արքայական 
հտպիա Հարոլի կառավարութիւնը զայն առած իր թեւարկութեան 
տակ։ 

Պարականի Ուղտափուշերու, Կոտինի, Նարանձոլ լայի Հեղինակը 
մերձ ի մաՀ վերադարձաւ տէրերու ախոռին, դրամատիրութեան 
գարչեփ մսուրին,– Հայցելով նոյնիսկ կաթողիկէ ու երկիւղս,* Աո֊ 
րիաքներու դութն ու գրամը՝ ախոլր յօգուաեի մը մէՀ զոր դրա-
կանութեան պատմութիւնը պիտի չկրնայ դիլրութեամր պատոել, 
քաղքենի թերթերը Հրատարակեցին իր թաղման արարողութիւնը 
ներկայացնող նկարներ. Ոչ մէկ կոտին, ո՛չ մէկ Անկէլ, ո՛չ մէկ 
Նարանձուլա իր մեոեփն ընկերացող այգ ամբոխին մէէ Այլ ոսկե– 

Ժ1Ց1ԷՒՏ6Ժ ԵV 
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ճամուկ պոռնիկներ, ներքինի գրագէտներ ու ինչ որ Հարոլի 
Պուքրէշը ունի պաշտօնական ու մանկլաւիկէ 

ՀԷ՛Ք* թԼոէ֊աո. Աթրաթի... 

էէչ Պրայիլքայի բանուորներըէ որոնց արհեստակցականին քար– 

տուղար եղած Էր երբեմն, ո՛չ Վալաքիոյ գեվուկները, որոնց ար-

ցունքն ու ուրախութիւնը երգած Էր, ոչ ալ ցորենաբոյբ ազդրերով 

տաք աղջիկները, որ լուսնին տակ նստած մամալիքա կ՚ուտեն 

հունձքի ամիսներուն, ոչ իսկ օրէնքէ դուրս այլ համակրելի դա-

տարկապորտները, ո՛չ իսկ յեղափոխական տղայ մը վերքին գութով 

մը համբուրեցին իր հոզակոյտը։ 

Երկար տարիներու թշուառութենէ յետոյ՚ յեզակարծ փառքէ 

խելակորոյս այս զարտուղի մարդը մեռաւ առանց իրական փառ-

քի, առանց իրական եղբայրութեան։ Արու բարեկամութեան այս 

վաչկատուն քնարահարը մեռաւ առանց իրական բարեկամութեան, 

որ կը տաքցնէ մեր մթին մարմիններըմինչեւ վերքին վայրկեանը 

հայհուչը շրթունքին, անարգելով իր երէկի զինակիցներըճիշդ 

յոյն փութանայի պէս արդարեւ, որ զգալով իր անվերադարձ ան-

կումը բերնին կու տայ, ջանալով պատրել իր հոգւոյն դառնու– 

թիլնը, օրօրել իր անբարոյութեան յարուցած խղճի խայթը։ 

Որպէս բանաստեղծ ու բնականօրէն ճարտար վիպող, որպէս 

քղային ու տենդահար գրիի որպէս խոնարհներու ել կապը կըտ– 

րածներու, բարեկամութեան ու մարդկային տառապանքի երգիչ 

Աթրաթի պիտի ապրի սակայն երկրորդ կեանքով մը։ Իր երկրային, 

հողակպիկ ու տկար անձէն վեր՝ մեր հետը պիտի մնայ միչտ իր 

առաջին գրքեր ուն ջերմին ներկայութեամբը։ վասնզի ո՛չ մէկ 

Աիկուբանձա զայն կրնայ եղծել այլեւսւ Ու. կասկածէ գուբս է, 

թէ քանի մը տարիներ յետոյ, մեր հոգիները պիտի պահեն իրմէ 

ի՛նչ որ բաբախուն էր, աղ նիւ էր ու մարդկային։ Ատուգիւ Պար 

քաննեբու Կոբքին, Փալիքարի Փանայիթաքին ով է, չէ մեռած։ 

Աշնան հովերւ Առաջին դեղին, մահաշշուկ տերեւները, երբեմն 

հաղը կը խախտէ կուրծքիս տախտակը։ Գաղտնի դողեր կը ցնցեն 

զիս, խորունկէն։ Աշունը ծեր ծառի մը պէս կր թ°թ"Վ ՚Ժ"՛ 

Երկիւղով կը մտածեմ ձմրան այդ մռայլ, հին, անհամբոյր քաղա-

քին մէջ։ 

....Տաժանելի են մա՚նաւանդ զարթօնքները, ջարդուած ու ա– 

նուժ անգամներով ցաւագին յամեցումները անկոզնիս մէի ԶգաԱլ 

թէ դանդաղօրէն մահը կը գրավ զի". ամէն օր կ ընդարձակէ 

իր իշխանութիւնը վրաս* 
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Այսուհանդերձ երթ կը խուզարկեմ հոդիս չեմ հանդիպիր 

մահուան երկիւղին։ 

Աաստիկ, չարագուշակ հովեր,– մրրկախառն անձրեւէ 

Մարմինս կը դողայ հիւանդ թռչունի մը պէսէ կը դողդոքէ։ 

՛Քանի մը օրերէ ի վեր հազս վերսկսաւ նոյն սաստկութեամր, 

նո՛յն տենդին ընկերացածէ Հինգ տարի մը կայ, որ կը հազամ, 

եթէ ոչ աւեչիւ Այլ գարունը կը յա Հորդէ ձմրան ու տաժանքով 

թէեւ՝ միչտ կանգուն եմ ամուրի ու անոք մարդու, երկու, յամառ, 

սրունքներու վրայ՝. 

Բոլորին քուն մտնելէն յետոյ, պատերը քերելով, երեք օրերէ 

ի վեր այդ խարտեաչ աղախինը, ստուերի մը պէս մեղմօրէն, կ՚ելլէ 

խցիկս է Ցերեկը հանդիպեցայ ընդարձակ չէնքին մէկ ամայի անկիւ-

նը։ Պատին տակ կեցայ դիտելով իր առով գէմքը, ուր ժպիտը 

կը ծլէր է Մօտեցայ ու ծիծերը չոյեցի։ 

•՜Գիշերը ժամը տասնմէկին,– ըսիերէկուան պէս։ 

Անձնատուութեամր սեղմուեցաւ ինձ։ Բարակ հագուստին տակ 

մարմինը կը թպրտար։ Երկու ժամ առաք՝ երբ գիշերային պտոյ-

տէ– վերադարձայ, անկողնիս մ ԷՀ գտայ ղինք։ Գանդաղօրէն հան-

լեցուցի, առանց բառ մը արտասանելու, զարմանալով, թէ ինչ– 

պէ*ս ով տարուան ընթացքին չեմ նկատած, որ հարուստ ու ճեր-

մակ մարմին մը ունի։ Ու կրա՛կ՝ այդ մարմնին մէէ Զուարթ 

ու խօլ հաճոյքով մը ընդունեց զիս ու դժուարութեամբ մեկնեցաւ։ 

Այժմ վերստին տրտում եմ։ Հոգիս է, Որ զրկուած է ու ա– 
նօթի։ 

Այդ ավիկը, Որ տասնչորս ժամ աշխատելով իր հացը կը 

շահի, պարզութեամբ իր ամբով ունեցածը տուաւ ինձ։ իսկ ես 

նոյն գէշ մարդն եմ միշտ, որ քիչ մը երՀանիկ ըլլալ չի գիտեր, 

որ անկիւն մը նստած իր դառնութեան լեղի հացը կը կրծէ։ 

Ննշել կարելի չէ,– վասնզի ծայրայեղ օրէն զգայուն ու արթուն 
է հոգիս գիշերուան այս ժամուն։ 

Գիշերներ կային Արեւելքի մէջ 
Ասսւեղաթաթսւխ, քաղցրօրէն սւրբեցեալ,– 
Պարտէզներու պատերը կը փլէին 
Պտուղներու բեռան տակ, խուլ ջուր մը կը ճեղքէր 
Տօթ իրիկունները։ 
Գինով պարտիզպան մը կը խմէր արեւելեան ծուլութեամբ 



ԲԱԳԻՆ 17 

Լուսնկային ճերմակ գինին։ 
0 " , սւզատեցէ՚ք զիս կ՚ըսէի, 
Այս տաժանելի բեռէն, 
Ամրան կութքերէն, խաղողներու շռայլաթենէն, 
Ոսկեբոց, խարտիշահեր հւսսկերէն, 
Որ կը կքէին վրաս,– 
Պա՛ն, բանաստեղծ աստուած, 
Հրաժարէ՛ ինձմէ, 
Քանի որ անարժան եմ այլեւս 
Այս քնաշրջիկ, այս հիւծախտաւոր տրտմութեան պւստճաոաւ 
Զինջ հրճուանքներուն։ 

Ցետոյ գիշերը կը պայծառանար, 
Կը վերածուէր սւրծաթեայ 
Հեռանկարի մը, 
Կարաւաններ կ՚անցնէին խորին դանդւսղութեամբ, 
Կ՚երթային գուցէ Ապու Էլ-Ահրար, Տէր էլ– Զօր , -
Ո", գթացէ ՚ք կ ՚ըսէի տղա մը, 
Որ մօրը կորուսեալ յիշսւտակին հետ 

^ Առանձին կը ննջէ,– 
^ Մինչ ամառը կը պայթի 
Հ\ Հորերուն մէջ, գառնուկներու աչքերուն խորը, ձեոքերուն փւայ, 

^ Այդ մենաւորիկ ու մոլեկան տղուն։ 

^ Գիշերներ կային Արեւելքի մէջ 
\ Մալական ու խոշոր ողկոյզներ արքայական հողին փւայ 

Կը հասուննային, ոսկի կը կապէին,– 
Ներքին զով, քարէ պայծառ բակերու մէջ՝ 
Անուշահոտ կիներ կը պատրաստուէին 
Հանդարտ ու տնական սիրոյ,– 
Այս գիւղին մէջ որաներու ոսկի շուքին տակ 
Նինջը անուշ էր։ 

Ու անուշ էր երգը վաչկատան ջրերան։ 
Հալերուն փութկոտ աղմուկը, 
Հոտին յարա ցած կապոյտ փոշին 
Ու տոչորուն երգը լակոտի մը, 
Զոր կը գրկէր գիշերը։ 

Ո՜, արձակեցէք, կ ՚ըսէի, 

Այս որոտընդոստ մարմինը իր ներքին մրրիկէն,– 
Տենդը կը խածնէ զայն. 
Զայն կը ձգէ վաստակաբեկ, 
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Մ ա հ ը կը բ ա բ ա խ է սւնոբ ձեոքերուն վ բ ա յ ։ 

Գիշերնե ՛ր Արեւե լքի , 

Վ ե ր ա դ ա ր ձ է ՛ ք ինձ , ծ ե ծ ե ց է ՛ ք արիւնս ս ի ր ո վ , -

Դ է մ ք ի ս վ բ ա յ լ ե ց ո ւ ց է ՛ ք ձեր թ ա ն կ ա գ ի ն իւղերը, 

Ց ն ց ե ց է ՛ ք , թ օ թ ա ե ց է ՚ ք զիս ձեր սիրերգներով ա ր ա բ ա կ ա ն , 

Բ ա խ ե ց է ՛ ք բոլոր դոներս, բ ա ց է ՛ ք հոգիս, 

Ծ ա ւ ա լ ե ց է ՛ ք վ ր ա ս . . . 

Ո" , գիշերներ Ա ր ե ւ ե լ ք ի . . . 

Շնորհակալութիւն գիչերուան ու առաւօտեան Համար, բուրու-

մի գ ու գորովիդ Համար ու խոստումիդ շուտով վերադառնալու։ 

Ամիսը պիտի սաՀի շուտով։ Յ&ամբու մը պէս, որ Հաճելի օթեւանի 

մը կը տանխ Վասնզի տենգաՀար ներկայութեանդ յիշատակը պիաի 

ընկերանալ ինձ։ 

Վերադարձայ լի Հոգւով ու մարմինս թրթռուն։ Չարաղէտ 

լուր մը սակայն կը սպաս էր ինձ դարանակալ, դրան առքեւ« է ր ե ֊ 

կոյեան դէմ մօրը թեւերուն մէք մեռած էր մեր տղա քներ էն մէ– 

կը։ 

Ուրբաթ գիշեր դեռ մեղի Հետ էր, զուարթ ու խօլ։ Ի՛նչ 

սիրուն էր ու Համակրելիօրէն չարաճճի։ Դէմքին վբայ պատանու-

թիւնը կը ծիծազէր։ Ու ահա մեկնեցալ անվերադարձ, վերքին ճամ-

բորդս լթեան Համար։ Խե՜ղճ, աղուոր տղայ։ 

Աշխատելու քաքութիւնը չուն ի մ ու կը զգամ մէկը, որ կու 

լայ մութին մէք, գուշէ իր մայրը, գուցէ մանկութիւնս։ 

Անտանելիօրէն տրտում է պատանիներուն մահը։ 

...Ու առաւօտը ցուրտ է ու անհամբոյր, Ձիւն ած էր ով 

գիշերը։ Երկիրը կարծես պաղ քունով մը կը ննքէր։ 

Կը կարծէի, թէ զարթօնքի պաՀուս ափերուս մ էէ պիտի 
գտնեմ փափուկ ձեռքերդ, պիտի լսեմ ծանր ու լուրք ձայնդ, պիտի 
ընդունիմ ներկայութեանդ քաղցր շնորհը, ինչպէս երկիրը կ՛ընդունի 

առաւօտը։ ինչո՛ւ չպնդեցի քեզ քանի մը ժամ աւելի պահելու Հա-
մար։ 

Քիչ մը երջանիկ եղա՛ք, միթէ այս անգամ, Գուցէ,– քանի 
որ վերքին պաէուն ձեռքդ չէր ո լ զ ե ր ձգել ղիս, Ու որքա՛ն անօ֊ 
գոլս, արամոլթեամբ պաամեցի վչաերս, Նուրբ մարմնովդ սեղմը– 
ւաեինձ գորովով մաիկ կ՚ընէիր դիս ՈԼ ձեռ^Ա կ . 

ղարկը, Աոալօաեան դէմ, իորապէս յ ո լ զ ո լ մ ձ ա հ ա ր > Հ ^ ձ ր ե ց ի 

աչքերդ ու բառ չգտայ աբաայայաեչոլ Համար հոգւոյս մեձ գո-

րովը, Յետոյ մաաեեցի մեր բաժանման վրայ, Ոչ մէկ սէր, ո՛չ 

Ժ1Ց1ԷՒՏ6Ժ ԵV 
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մէկ բարեկամութիւն կեանքին կր տոկայ> վքլսկխ կ ձ ա կ ը վաաթ 

ու անագորոյն, օր մը պիաի բաժնէ մեզ ու մեր սէրը պիաի 
տարտղնի, պիաի լուծուի, պիաի շիջի ալարաաչ ճակատագրի մը, 
ապարդիւն լոյս ի մը պէս։ Գուցէ պիաի յաշողիմ չմոռնալ Հաւատա. 
րիմ ու շռայլ ավկան հոգիդ, բայց յիշաաակը քիչ մը մահ չէ՛ 
միթէ։ 

Կը յիշե"ս երբ շոգեկառքէն իքար,֊ գիշերը մթին էր ու 
ցուրտ։ Ձեռնոցներդ Հապճեպով Հանեցիր ու մեղմօրէն ըսիր,– վա-
նի՛, ձեռքերս կը մսին, քիչ մը տաքցուր զանոնք։ Խոշոր ափերուս 
մէք սեղմեցի այդ թուխ թաթիկները ու երինիկ եղայ մատուցած 
չնչին ծառայութեանս Համար։ 

Անմոռանալի ու խանդավառ գիշեր մըն էր։ Խորունկ սրաՀին 
մէք բազմութիւնը յոգնախառն ալիքներով էլեռեւեփէր։ Երիտասարդ 
մտաւորականներ ու գրագէտներ, ուսանողներ ու ուսանողուհիներ, 
արուեստագէտներ ու յեղափոխութեան պարզ ղինուորներ ալեկոծ 
թաւալումներով կը լեցնէին կից ու յարակից սրահներն ու մի-
զանցքները։ Մօտակայ փողոցներուն սալայատակները անգամ մը 
թնդացին գրեթէ ուրախ աղմուկով մը։ Ւ"նչ պատահած էր։ Հի թ՛-
լեր եան յաղթանակներու, արիւնռուշտ շահատակութեանց էն չարա-
շուք օրերուն, Անտրէ ժիտ րարձրարձայն պիտի յայտարարէր իր 
յարումը յեղափոխութեան գաղափարին։ Բազմութիւնը կը Հր էր 
սրաՀին պատերը, կը դիզուէր ինքն իր վրայ։ է՛ն սիրուն ուսանո-
ղուհին կը ժպտէր է՛ն տգեղ տզուն՝ երկու սրունքները տեղ մը 
կարենալ տեղաւորելու Համար։ 

Յետոյ մարդկային ծովը ելաւ մեծ գոչիւններով, փրփրեցաւ, 
կատաղեցաւ, խուլ թաւալումներով զարնուեցաւ բեմին ու պանե-
րուն, երբ Ժիտ աւարտեց իր դարձի թուղթը։ 

Ու այդ ալեկոծութեան յատակէն, մարդկային տարերքին կա-
տաղութեան ղէ մ –յան գի մ ան ու յեղակարծօրէն ատրաշէկ, կրակէ 
վարսերով կին մը ելաւ։ Դէմքը ճերմակ էր, նոյնիսկ շատ ճերմակ, 
բերանը բոսոր, աչքերուն խորը գոգցես Հիւսիսային ծովերու կա– 
պոյտ մոլեգնութիւնը կար։ Ու կ՛եր գէր, դամբանային թուող արհա-
մարհանքով մը, տիրողներու իգութիւնն ու անկեալներու խորին 
մարդկայնութիւնը։ Երբեմն ձայնը խարազանի պէս կը չաչէր կամ 
կը սուլէբ նուրբ, օձային ցրտութեամբ մը ու իր Հրաշէկ վարսերը 
անգութ շողիւններ կ՚արձակէին։ Յետոյ այգ ձայնը կը հոսէր խուլ, 
երկարաձիգ, մորմոքաչի, պղտոր արտմութեամբ մը ու ամէն ձգձը– 
գումի աղիքներդ կը գալարէին յուզումէ։ Բազուկները կը նետէբ 
վար ու կարմիր բաշերը կը թօթովր եւ յանկարծ ձայնը Հելլէր 
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խորունկ Հագագումներով, կ՛որոտար։ Ու կը զգայիր, թէ ալետա-

տան րազմութիւններ կը քակուին քաղաքներուն խորունկներէն< 

(/ այդ երգը, որ աղապատանք էր ու մորմոք, ծաղր էր ու 

արհամարհոտ զայրոյթ։ Մեռելներն անգամ կրնային արթննալ, ի– 

րենց դամբաններէն ելլել, երբ կը կանչէր զանոնքայնքան սրտա– 

ճըմլիկ էր այԴ գիտուն ու գալարուն կնոՀ մարդկայնութիւնը։ 

երբ առաջին անգամ երեւաց, սրահը ապշութեամբ կը դի՜ 

տէր այդ անհեթեթ կինը,– վասնզի քիքիրը կը & անխնային զայն։ 

Բայց երբ պարզութեամբ հեռացաւ բեմէն* ով բազմութիւնը, սրա-

հին մէՀ ու միքանցքներան մէջ, ոտքի, ծափահարեց զէնքը։ Վասնզի 

Մարիան Օսվալտ տարօրինակ այլ մեծ արուեստագիտուհի մըն է։ 

Իր տաղանդը կարելի չէ չափել երաժչտական ու թատերական 

քննադատներու սովորական կշիռով։ Մեր պղտոր ու խառնակ ժա-

մանակը քիչ անգամ կրցած է աւելի հարազատ արտայայտութիւն 

մը գտնել։ իր երգը դիմախաղ էր ու արտասանութիւն, բարձրա-

ձայն ընթերցում էր ու թատերական կերպաւորում։ Ով մարմինը 

կը մասնակցէր որեւէ բանաստեղծութեան մը անչոկք բառերու 

Հրդեհումին։ Ու֊ մարդկային տառապանքը կը դառնար չօչափելի, 

բաբախուն իր անձին վբայ։ 

Երբ երկրորդ անգամ տեսայ զինքը, արագ ու ՀակընդդԷմ 

Համբաւի մը տիրացած էր արդէն։ Երբ իր Հրաչէկ վարսերը որեւէ 

բեմի վբայ կը ցոլային՝ ծափերու եւ սուլոցներու աղմուկը վայր-

կետն մը կը ցնցէր մարմինը։ Երբեմն կը յաջողէր յաղթել պերճ 

բողի զաւակներու, կեղծ ու միասեռական ուսանողներու եւ արքա-

յական չներու ատելավառ կողկողանքներունորովհետեւ իր խո-

րունկ ու քարանձաւային ձայնը, որ կ՝եԱէր մթին ակու նքներէ, 

բնախօս ական զօրութիւն մը ունէր։ Ունէր ջերմ կուսակիցներ, այ-

լեւ թշնամիներ, որ կը ներկայացնէին պաշտօնական արուեստը, 

օրէնքը, կարգը, ընտա կաճառն ու մանր-քաղքենիներու խա– 

ղաղութիւնը։ Վասնզի Մարիան Օսվալտ արուեստի կալուածին մէջ 

յեղափոխական ավիկ մըն է, 

Երգեր ունի, որ քսան յեղափոխական ճառ կ՛արժեն։ Մեծ 
ծառայողներու միջակորեար ու մանր֊քազքենի Հասարակութեան 
առջեւ իրական քաջութիւն մը պէտք է, երգելու Համար այդ Ա– 

Հաճոյքի պարզ ^ է% ^ ^ ^ Հ 

իսկ կը մերժէ տիրողներու բարոյականը։ Աղքատ էին ու տգեղ 

էին մարդիկ, ով օրը կը լողային արիւն-քրտինքի մէջ ու գին ով, 
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տրտմօրէն արբեցեալ, իրիկունը կոլ գային կտոր մը հաճոյքի հա-

մար։ Ամէն գեղեցկութիւն մերժուած էր իրենց, ամէ՛ն խաղաղու-

թիւն։ Եթէ Մագթաղենացին եւս չընդունէր զանոնք,– թչուառու– 

թիւնը աւելի տաժանելի, կեանքը աւելի՛ մթին պիաի ըչլար։ 

–֊Արունքներս րացի, ընդունեցի զանոնք,– կ՚ըսէր կարծես Աա– 

րիան Օսվալտի սրտակեղեք ձայնը,– գլուխս մահուան սնարին վ ր ֊ 

բայ, հոգիս անդորր է, առանց յետին զղքումխ֊ 

(քլ քաղքենիներու սէրը, ո՛չ քրերը, որ կը խոխոքեն, ո՛չ աղ-

ջիկները, որ վտանգաւոր յուղումներով կ երթան սիրոյ, ո՛չ մէկ 

տան խաղաղութիւն, ինչ որ կերգէ Մ արիան Օսվալա մարգոց տա-

ռապանքն է, անկեալներուն հպարտութիւնը։ վաղոսսն յաղթանակը 

բոլոր անոնց, որ պաբտուած են այսօր։ Սրտառուչ, մորմոքալի 

են նաեւ ժան Քոքթոյի երկու կտորներըՆաւաստիի երգը, °րի~ 

նակ, որ կերգէ մթին քնարականութեամբ մը, պլյուհլով կարծես 

առագաստներու կայմերուն, զայրագին խառնուելով ովկիանոսի ո– 

րոտուն մռունչին։ Տրւլայ որ սիրէք նաւազներըկ՚ըսէ, տարա-

փոխիկ տխրութեամբ մը,– նաւազին սիրականը ծովն է, տարերքը։ 

Երբ• թատրոնէն ելանք դուրս՚ քաղաքին գիէերը գրկեց ու 

տարաւ մեղ։ Պերճա մարմին ու չքեզ կին մը ամուսնին հետ կը 

քալէր մեր քովէն։ խնամեալ ու զարղարեալ դէմքը բարձրացուր 

ու պարաուած արհամարհանքով մը ըսաւ՛ 

֊կարծես թէ մեր թշնամին է, այդ կարմիր կինը– 

Աւելի մեծ գովեստ կարելի չէր ընել Աարիան Օսվալտի՝ քաղ-

քենի կնոք այգ տամուկ ու մսեղ շրթունքներով։ 

Մեծ բառերը չեմ սիրեր ու երբեք չեմ կրցած գորովս յայտնել 
բարձրաձայն՝ ոեւէ ով էակի։ Ուրեմն ներէ՛ ինձ, եթէ չկրցայ 
հարկ եղած քաղցր բառերը մրմնքել շնորհակալ ըլլալու համար< 

Հաճելի ու գեղեցիկ աղքիկ մը եղար այդ երկու գիչերներու 
ընթացքին՝ ո՛չ թէ որովհետեւ չռայլութեամբ պարգեւեցիր ինձ ինչ 
որ կրնայիր տալ, ի՛նչ որ ունէիրայլ որովհետեւ վստահութիւն 
ունեցար վրաս։ ինձ հանդէպ խորին բարեկամութիւն մը կար ձար 
նիգ մէք եւ ալքերուդ խորունկը։ Հեոքերդ եւս վստահութիւն ու-
նէին վրաս ու այդ պատճառաւ զանոնք չաա կը սիրեմ այժմ ու 
կը ցանկամ երկարօրէն սեղմել, վերքին անգամ մը եւս, քաղաքէն 

հեռանալէս առաք։ 
Հիմա դիաեմ, թէ կարելիս պիաի րնեմ անդէվ պաՀելու Հա-

մար բարեկամութիւնդ, վերքին պաՀուն .աուդօրէն զգացի աաիկա, 
\ Լ է աճապարանքիդ մէէ չնկաաեցիր յուղումս, Կր վարա-

նէ ի Համբուրել քեզ, վախնալով, որ կեանքր արդէն մեզ րա+նս* 
կ^այ իրարմէ, ^ ի չ յեաոյ սակայն նկարեցի փափուկ, թուի ու 
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նուրբ ձեռքդ, որ կառաշարին խոր էն, Հեռովն կը բարեւէր ղիս, 

Մտածեցի թէ այգ պզտիկ ձեռքը կրնար զ ի չմոռնալ ու կայարա-

նէն Հեռացայ խաղաղ սրտով։ 

Յետոյ ընկերոք մը Հետ դեգերեցանք փողոցները, ով քիչերը, 

շատախօսելով ու վիճելով։ Անգամ մը եւ» ոիրեցի Փարիզի խորին 

գիշերը, փողոցը եւ առանձնութիւնը քաղաքին մ ԷՀ, երբ խուռն է 

բազմութիւնը։ 

Առնուազն երեք օրեր անհրաժեշտ են, որպէսղի վերստին 

պաշտօնական ու աովորական մարդու մորթիա վարժուիմէ Քիէ մը 

ուղեկոբոյա եմ դեռ, այո բոլոր դէմքերուն դիմացէ որ Հազիս թէ 

անորոշ, աղօտ Համակրանք մը կը ներշնչեն ինձէ Ու օրերը այնքան 

երկար կը թուին ու անքան քիչ կը պատկանին ինձէ Գիշերը միակ 

ապաստանս Է վերստին, միակ Հանգիստսէ քք այս անիրական գի՜ 

շերներըէ 

Կը յիշՔ" այն սիրուն ու կարճ երգը, զոր թ՚եսա երգեց,– 

է թ է մ ե ռ ն ի մ թռչունները օր մը միայն պիտի լ ռ ե ն ։ Ամբով շսւրատք 

այգ պզտիկ երգին եղերական գորովը յայտնաբերելու Համար Էր 

կարծես։ Հոգ Էիր, քովս, կը զգայի կուրծքերուդ մեղմ Հեւքը ու 

չէի գիտեր, թէ նոյն սաստիկ ուրախութիւնը քեզ ելա կը ցնցէ՛ր։ 

Յետոյ մեր մտերմութիւնը ճամբորդական այգ մերկ, գրեթէ 

Հասարակ սենեակին մէք, որ այսուհանդերձ Հարուստ, քերմին կը 

թուէր ներկայութանդ պատճառաւ։ ՛թու ազատ, վիթի ճկուն շար-

ժուձեւերգ, մեղմ գեգերումներգ անկողնէն գէպի պատուՀանըւ 

Գրեթէ մանկական ձայնգ ու աչքերդ, որ սիրով պայծառ էին։ 

Ներքին բակը, որ պատուՀանէն կՂրեւար, գրեթէ սեւ էր ու 

քիչ մը աղտոտ։ Հանդիպակաց Հին տան մը մէք մարդիկ կը Հան֊ 

վին ու կը յիշէի Փարիղի վատաՀամբաւ թաղերը* Բայց գուն Հոգ 

էիր, քու մաքուր ներքին կեանքովդ, վստաՀութեամբ ու սիրով լի 

""ՃԻԿ մՐ> "Ր ԳոլցԷ ամէն ինչ կը սպասէր կեանքէն։ Երբ յոյսը 

մարեցիր՝ ղգացի բազուկներդ վղիս չոլրք Ոլ քեղ երեւակայեցի 

գիշերօթիկ վարժարանին մէք, ուր երիտասարդութիւնդ ստուերին 

մէք բողբոքած է, ՛Բեղ Հարցաքննել չուզեցի սակայն, այլ երկարդ 

րէն նայեցայ ալքերուդ ու զգացի Հոգիդ, Որ ծարաւի էր գորովի։ 

Անկասկած քաղցր էր ներկայութիւնդ, այլ ինչո՛ւ սիրոյդ էն 

տենդահար վայրկեաններուն իսկ, կը ինայիր պաշտպանուիլ ինձ֊ 

Դ՝ " ա Կ ա յ ն ա4Գ վերապահութիւնդ իսկ, վասնզի չեմ ա– 

խորժիր դիլրին անձնատուութիւներէն։ Աիրեցի խորունկ ղգայնու֊ 

թիւնդ գգուանքներուս տակ, սիրեցի գարովդ, Աիրեցի շրթունքներդ, 

որ Հաւատարիմ ու Հեր մ էին եւ դուն խոստացար զանոնք մաքուր 

ամէՆ ուրիշ Հպումէ, մեր յառաքիկայ Հանդիպումին Համարէ 
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Հրճուանքներէն, որ մթին գորգինսւներու պէս կը ծաղկին, 
Սեւ բոցավաոումներով դարաստաններուն վրայ, 
Շուայտ, մոլեկան հաճոյքներէն, հեշտութենէն անդին,-
Անդին սպասման խորին, սիրով տոչորուն ժամերէն։ 
Ուրախութիւներէն գոռ, որ օրը կը զարդարեն, 
Երդերէն, որ խօլ զաարթութեամբ կ՚աղմկեն, 
Բանաստեղծութիւներէն անդին,– 
Կ ՚ ա զ է ի որ ինձ տրուէր 
Լիութիւնը, խաղաղութիւնը իրերուն, 
Կ ՚ազէի որ մարմինս մեղմօրէն ճաշակէր 
Լոութիւնը անեզր գիշերներուն կենաց։ 

Ո՜, ժամը միակ, հրաշալի՝ 
Երբ կ՚աւարտի վաստակը հանապազօրեայ 
Ու մարմինս մեղմօրէն կը բարձրանայ 
Դժուարաւ շահուած հանգիստին, 
Ցայնժամ արեանս մէջ կը խօսի 
Որոտընդոստ երիտաարդաթիւնը, 
Քունքերուս վրայ կը բաբախէ զօրութեամբ 
Ողջ երկիրը, սաստիկ կշոոյթով, 
Այլ մեղմօրէն կ՚երկննամ անկողնիս վրայ 
Դիտելու համար սիւնը ծուխիս, զգւպու համար 
Ներկայութիւնը հանդարտ իրերուն։ 
Կիսատ դիրք մը սեղանին վրայ, 
Ցիշատակ մը, որ կ՚արթննայ քունէն,– 
Լոյսերը քաղաքին կը ցոլան պատերն ի վեր 
Ու ժամը կը հնչէ վերստին,– 

Կ ՚ուզէի, որ ինձ տրուէր 

ճաշակը խաղաղութեան, մակաղէր լռութիւնը հոս 
ճերմակ հօտի մը պէս, որ դալարիքի վրայ» 
Դունչը տնկած կը խմէ իրմէ ցայգային հովը։ 

Այլ արթուն է արիւնս, կը գոռայ 
Սաստիկ հաճոյքներու ծարաւով– 
Կ՚ուզէի ազատիլ այս բոնութենէն, 
Որ զիս կը շղթայէ 
Բոլոր հասարակ հեշտութիւններուն։ 

Դողդոջուն կ ՚ելլեմ մահիճէս 
Գրկելու համար գիշերը։ 
Ո՜, քիչ մը խաղաղութիւն 
Այս խօլական ու անյագ բազուկներուն համար։ 
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Դաժան ու անբարոյ ուժեր կը պատրաստուին վերստին ար– 

եան մէք խեղդել ազատատենչ մարդկութիւնը, կը պատրաստուին 

վերստին երկիրը վերածել անափ սպանդանոցի մը։ 

Աշխարհի անհիւրընկալ ափերուն վրայ, իր դաոն հացը նը– 

ւաստութեամբ շահող հայ աշխատաւոր ժողովուրդը կրնայ առաքին 

զոհերէն մէկը րլլալ նոր նախճիրին։ 

Որքան ալ հայ մտքի դահը տապալած ր/լայ, օտարութեան 

մէք, մեր վաչկատուն հոգիներուն խորը,– 

Որքան ալ ուրացումը դիւրին ու հանապաղօրեայ հացին հա-

մար կռիւը դժուար ր/լայ 

Որքան ալ յանցապարտ երէցները ոչինչ ոորված ու ոչինչ 

ներած ըլլան, շարունակելով իրենց ասիական քինախնդրութիւնը 

որպէս դրօշակ պարզել, մեր անլուր աղէտին դիմաց,– 

Որքան ալ մեր նոր ու մակընթաց ուժերը ցանուցիր րլլան, 

վեհերոտ ու անկազմակերպ 

Մենք, երիտասարդներս, կ*ուզենք հաւատալ, թէ դեռեւս մեր 
ժողովուրդը չէ մեռած։ 

Կ՛ուզենք հաստատակամութեամբ հաւատալ, թէ ան պիտի ո– 
րոշէ ապրիլ։ 

Ընթացիկ ու նոյնիսկ արդար կուսակցական պայքարներէն 
վեր, այս ժողովուրդը կրողն է մարդկային անհերքելի արժէքի մը։ 
Ու. արտասահմանի Արեւմտահայութիւնը մէկ մասն է, անքակտելի, 
անբաժանելի, անհրաժեշտ մէկ տարրը այս ժողովրդին։ 

Թողուլ որ ան վեբածուի անբաղձալի մուրիկներու, անպատիւ 
շահադէտներու ու անաղգ փերեզակներու բազմութեան մը յան-
ցանք մըն է քաղաքակրթութեան դէմ։ 

Թողուլ որ ան ամէն օր իր եղկելի աղքատութենէն ամչնայ, 
նուաստանայ իր օտարութեան պատճառտսւ, արհամարհելով ինքզին-
քը կը նշանակէ պատրաստել վազնքական ժողովրդի մը դամբարա– 
նը։ 

Հնչած է այլեւս ժամը յեղափոխական մ ի ո ւ թ յ ա ն մեր վ ե ո ա ն ո ո ո գ 
հրկրին շուրջ։ 

Ոլ ֊էէկ գառնութին ո լ ո–չ մ է կ ք է ն ո.չ մ է կ վերաԱ1ա<ոլմ 

ոս ոչ մէկառարկութիւն պ է տ ք չէ զե են խորունկ Հա– 
ւատարմութիլնը։ ւ ւ ւ 1 

Ծայրագոյն եղբայրութեամր մը, այլեւ րացարձակ կգրաու– 
թեամբ, այժմ պաբաաւոր ենք ըսել Հայասաանի արդի կաձվարու– 
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թեան, թէ իր աո.աքին պարտականութիւնը հետեւալն էԵդրայրօ– 
րէն հիւրնկսղել անհայրենիք ու աշխատաւոր այս բազմութիւները: 

Վասնզի յաղթական յեղափոխութեան աոաջին առաքինութիւնը 
վեհանձնութիւնն է ու ժամը Հասած է աԱելԱ՝ այս ժողովրդին 
րոլոր յառաջընթաց ուժերուն տալու իրենց արժանի տեղը, մեր 
նոր կեանքի կրկէսին մէջ* 

վասնղի յեղափոխական ուժերու բաժան մա մբ տկարացումը 
կ՝արգիլէ մեր երկրին արագ բարգաւաճումը, կը խափանէ մասամբ 
անոր ստեղծագործական վերելքը ել աստիճանաբար կ՚արիւնաղրկէ 
զայն է 

Խորունկ Է մեր յուղումը, երբ էլողիւնենք ներգաղթի ազդա-

նշանը ու կ՝ուզենք Հաւատալ, թէ յառաջիկայ ամիսներուն վերա-

դարձը սլիտի ըլլայ զանգուածային ու տարերային* 

ԱրտասաՀմանի մտաւորականութեան, որ կը շարունակէ եպե– 

րելի ոխով մը իր Հին Հաշիւները մաքրել, պարտաւոր ենք ըսել 

թէ առօրեայ ու գձուձ խանութի կռիւներէն վեր, Հայ ժողովրդի 

Հազարամեայ պատմութեան դիմաց ու վաղուան վտանգին առջեւ 

ու կարեւորը մնայուն արժէքներու պաշտպանութիւնն է։ 

Ծերերը, որ ողբալիօրէն փտած են Հին դառնութիւններով եւ 

որ չեն կրնար ազատագրուիլ ժամանակավրէպ մտայնութիւննե– 

րէնպարտաւոր են իրենց տեղը զիջիլ երիտաարդներու, որ 

պատրաստ են եղրայրական ձեռք կարկառել երկրի ժողովրդին ու 

Հետեւարար անոր կառավարութեան* 

Ամէն ժամանակ իր անհրաժեշտութիւնը ունի ու ամէն շրջան 

իր սերունդը* Մեր ժողովրդին արիւնաթաթաւ անցեալը հարկ է 

դիւրացնէ յեղափոխական հաշտութիւնը մեր երկրին շուրջտ Պատմու-

թեան Հրամանը այժմ յեղափոխական գործի միութիւնն է ել ո չ 

թէ գաղջ ու պղատոնական Համակրութիւնը* 

Երիտասարդ Հայ գրագէտներուն ու մտաւորականներուն, որ 

ծայրագոյն վշտո 

Վ մԸ ԿԸ Դիտեն ԻՐենՅ ԳգեՐուն ամլութիւնը, կ՚ը-
սենք Հետեւեալըէ– Հա րկ Է հաւատալ մեր էհպովրդի վերածնունդին, ա– 
նոր յեղափոխական առաւօտեան։ Ու թօթափելով յետադիմութեան 
վերջին ցնցոտիները, խորին Հաւատքով մը փարիլ մեր երկրի վերա– 
շինութեան գաղափարին* 

Իրաւ է, թէ մեզմէ էն տաղանդաւորները, քաղաքներու աղ-

քատ թաղերուն մէջ, քաջութեամբ կ՛ոգորին այսօր Հիւանդութեան 

ու թշուառութեան դէմ, բայց վաղը ծնող մանուկը զանոնք պիտի 

յիշէ սիրով ու ոչ թէ անանուանելի միլիոնատէրը, որուն Հարստու֊ 

թիւնը մեր նուաստութիւնն է* 

Արդ գաղթաՀայ կեանքի մռայլ մութին մ ԷՀ, Հարկ է բարձր 

բռնել այս ժողովրդին արդար ու յառաջընթաց մչակոյթին քահը, 

ՄաՀուան ներկայութեան իսկ Հարկ է «իր"Վ *<Ղ«հ %ետՈ1 

փխրուն մանուկներուն։ 
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կեանքը յառաջիաղացում է ու նորոգութիւնէ Հայ երիտասար-

դութիւնը պարտաւոր Է, իր Էութիւնը չժխտելու Համար իսկէ ա– 

րիութեամր բարձր բռնել յեղափոխական քաղաքակրթութեան դրօշըւ 

Աշխատաւո՛ր ժողովուրդ, պնդէ՝ գօտիդ։ Թոյլ մի աաբ, որ 

թշուառութեան յետին ցեխը խեղդէ քեղ։ Թոյլ մի՛ աար% որ քաղ-

քենի Հրոսակներ անգամ մը եւս կոխոտեն Հոգիդ իրենց երկաթէ 

կրունկներուն տակ։ Թոյլ մի՛ տար, որ զօրաւոները քեզ վերստին 

նուաստութեան մսուրին կապեն։ Օրէնքդ այժմ յեղափոխական ու 

ջերմեռանդ միութիւնն է՝ մեր վերածնող երկրին չուրի 

( ք չ արեւմուտքէն, ոչ ալ Հիւսիսէն ողորմութիւն չէ որ պիտի 

Հայցեսէ Այլ պաՀանքես օրինաւոր յամառութեամբ մը Հաց, ապաՀո– 

վութիւն ու ազատութիւն։ 

Աշխատաւո՛ր ժողովուրդ, գոռալով բարձրացուր ձայնդ ու 

պահանջէ՛ չուտափոյթ, անՀրաժեչտ վերադարձդ։ (էչ ոք իրաւունք 

ունի խափանելու ճամբադ։ Ընթացիկ ու պարագայական բոլոր Հո-

դեր Էն վեր կատարէ պատմութեան այս Հրամանը,– Յեղափոխական 

միութ֊իւն երկրիդ շուրջ ու վերադարձ։ 
Ու թո՛ղ ԲոէոՐ(է զգան, թէ դեռ արթուն է արարչական Հո-

գիդ։ Ով էութեամբգ մերժէ յամր մաՀն ու դանդաղ կորուստդ, 

որուն կը դատապարտեն քեզ դրամատիրական շները։ Զգա՛ վերջա-

պէս, թէ օրէնքդ ստեղծագործ կեանքն է, քու երկրիդ մէջ ու 

արդար վաստակն ու զուարթ արարչութիւնը ու ո՛չ թէ նուաստ 

ու անպատիւ պանդխտութիւնը։ 

Ոչինչ աւելի դժուար է, քան ամբով ճշմարտութիւնը Հա բա-

զա աօր էն կարենալ բանաձեւելը։ ԱՀա՛ երեքուկէս ամիս է ի վեր 

կ՚ապրիմ գաւառական այս փոքրիկ ու գորշ քաղաքին մէջ, Հայ 

միջավայրէ բացարձակապէս Հեռու ու տակաւին չեմ կրնար ճշգըր– 

տօրէն Հոգեկան վիճակս նկարագրել։ Օրերը կը յաջորդեն օրերուն 

ու ո՛չ մէկ Հայու ձայն կը Հնչէ ականջիս։ ինչ որ վսաաՀօրէն 

կրնամ Հաստատել Հոգւոյս յարաբերական թէեւ, այլ աննախընթաց 

խաղաղութիւնն է, փոթորիկէն յետոյ։ Տարիներէ ի վեր առաջին 

անգամ ըլլալով գուցէ քիչ մը Հանգստութիւն կը վայելեմ։ Ու այս 

անդորրութեան պատճառաւ իսկ՝ Հետզհետէ կը սկսին կոտտալ, 

խուլ ցաւերով, բոլոր վէրքերը, որ ստացած էի եւ որ զիս ձգած 

էին խորունկ դառնութեան մը ճահիճներուն մէջ։ 

Որքա՜ն վիրաւոր ուած պէտք է ըլլամ" կարենալ խաղա ղու֊ 

թեամբ ապրելու Համար Հայոց լեղովն ու Հայերէ Հեռու։ 

( Շ Ա 1 Ր ՛ ^ Վ Ա Ջ Գ Է Ն ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ 
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ՓԱՆԱՅԻԹ 
ՍԹՐԱԹԻ 

Կանխող էշե)1Ոէն ( 1 8 - 1 5 ) , վԳիրքերոլ լուսանցքին վրար 
թախորագիրին տակ, ԳազգԷն Օաշանեանի բնութագրած աոմա– 
ն ա ց ի տաղանդաւոր, տԱ դժբախտ գրագէտ Փանայիթ Սթրաթին 
ուզեցի նք նաեւ լուսանկարչական պատկերով մը ներկայացնել հոսէ 

բ ա յ ց անկարելի Խ լ ա մեր տրամադրութեան տակ եդած թերթերան 
եւ ֆ ր ա ն ս ա կ ա ն ա անգլիական համայնագիտարաններուն մէջ 
գտնել աճոր հետքը։ 

^ Մ ե ն ք պիտի շարունակենք մեր փնտռտուքը եւ պիտի աշխատինք 
ձեոք ձգե* ու ընթերցողին թարգմանաբար ներկայացնել նաեւ այն 
ծաւալուն ուսումնասիրութիւնը, որ եղաւ ողբացեալ Հարի Իփէկ– 
եանի տոքթորայի թեզը, ինչպէյւ նշած էինք անռր մահուան աոիթով 
կազմուած կենսագրականին մէջ («Բագին*, 1980, թիւ Ց ) ։ 

Ստորեւ՝ € ՝ Բ ի է * հանրագիտական բառարանէն փոխադրուած 
Աթրսւթիի հսւմաոօտ կենսագրականը.– 

Ֆրանսերէն լեզուով արտայայտուած ոամանացի գրագէտ Փսւ– : 
նայիթ Սթրսւթի ծնած է Պրսփլա (Օ ՚ամանիա), 1884ին։ Գիւղացիի 
զաւակ1 ան վարած է արկածախնդիրի կեանք մըԵւրոպայի ողջ տա– 
րածքին։ ճ ա յ ն գրական հասարակութեան ծանօթացնողը եղաւ ֆը– 
րանսսւցի գրագէտ Ռոմէն Ռոլան։ Յեա Խորհրդային Միաթիւն կ ա ֊ 
տ ա ր ա ծ իր այցելութեան, ան գժտաեցաւ քաղաքական իր բոլոր բա-
րեկամներուն Տեսս Ա յ գ այցելութեան աւարտին (1929) ՝ Տետր բ ե -
րաւ երեք հատորնոց գործ ծայրէ 
ծայր թշնամական խորհրդային վարչակարգին։ Այնուհետեւ քաշ– 
ւեցաւ Ռ ա մ ա ն ի ա , ար կառավարութիւնը, որան հետ հաշտութիւն 
կնքած էր, սկսաւ իր հովանաւորութեան տակ աոնել զինք։ 

Փ ա նայիթ Սթրաթի յոյս ընծայած է հետեւեալ գործերը,– <ւ՝Բիրա 
Քիրայինա* <1923), վԱնկէչ Հօրեղբայրը* <1924), *Հ աճուկ-
ներու ներկայացումը» (1925), էԱտրիէն Հոքրաֆի պաամը– 
ւակները* <1926-28), էԻմ Հեռացումներս* (1928), ^արակա-
նի տատասկները» (1928) եւ Փիւբէնկէրի աունը* (1933)։ 

Մ ե ո ա ծ է 1985ին։ 
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Գ . ԹԷՄԻՋԵԱՆ 

«ՍԵՐԵՆԱՏ» 

V։ «ԲագիԱ»իճ տրամադրաած քերթուածներու հետեւեաչ 

փա&ջը մաս կր կազմէ մեր աշխատակիցճերէճ սրտաբաճ֊ 

բժիշկ ԳԷոբգ ԹԷմիզեաճի բանաստեղծական Զոր 

հատորին, որ չղյս կը տեսնէ ի մօտոյ, վերի խորադիրին 

ՇերքեկՀաչէպ; 

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ 

Դան այրած ըսրն ես Հիմա՝ 

Մաաներաս շուրջ փաթթուած, 
Որ կը ձայնէ սւարաղնաած քանի մը խավ1 

Աոանց սակայն վերածուեբււ երգի մը նոր. 
Զոր փորձած եմ րսճախ երգեւ։ 

Քանի՜ անգամ եւ քանի՜ դար 

Ապրած եմ ես քեզի ճամար, 
Համտեսեր եմ մարմինդ ես՛ բաո աո բաո, 

Տաք պաաառի մը նման, 
Լեզու-բերան այրեչով՝ 

Հասած մինչեւ մոխիրիդ, 
Ուր թարթիչներս կային... 

Քանի" անգամ եւ քանի0 դար 

Երգած է քեզ ուղեղս՝ 
Մեծ էոաթեամբք 

Բայց անսխայ չես Ոասած դուն՝ 
Շրթունքներուս 

Կամ ականջիս, Բաժնեբւվ զիս հրկա կէսի՝ 
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Կէսը կէսէն անջատուած մղոններով 

Եւ աղմուկի թնճուկներով, 
Որոնց բսճախ մօտեցեր եմ մեծ վախով 
Անկարող միշտ քակեչու 

Թեւ մԸ ձայնի քաղցրութեան 

Կոտորակուած մարմինէ«... 
Փոզչինեււա՜, 

Դարման ես դուն, 
Քերթուածն ես դուն՝ 

Հողէ շինուած. 
Տեղ մը գաղտնի ղուն կ՚աղուորնաս 
Ու մերկանայ կը փորձես, 

Կամ կը սպասես որ ես կամաց-
կամաց քակեմ 

Կապերդ՝ 

Զորս դարերով Հաւաքեր ես՝ 
Արեւեյքէն֊ Արեւմուտքէն, 

Մողայիքի մը նման, 
Որան ամէն մէկ գոյնը կամ կաոոյցը 

Կը բոճկի մարմինիս մէջ 
Ամէն վայրկեան 

Եւ երկվայրկեան... 

Ո՛ւր ես, 
Ինչպէ՚ս կրնամ քւասնիյ քեվի՝ 

Գիրկիս մէջ ես, 

Երբ այնքան մօտ՝ 

Այնքան Հեռու կ՚ԸԱԱՍ ղուն... 
Կապերդ Հատ-Հատ կը քակեմ 

քհ կը կապեմ, 
Ետ կը քակեմ, 

Կը Հաւաքուիս սակայն վախով, 
Կը փաթթաիս պատանեկան շորերուդ մէջ՝ 
Գնուած-կարաած գոց շուկայէն 

Դամասկոսի 
կամ Հայէպխ 

Դարման չես դան, 
ՈրովՀետեւ կաս ու չկաս, 

Գրքունակ ես 
Քերթուածին պէս՚ 

V - - ^ . 
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. ^̂  
Քիչ մը կարծես աւցսպրաած– 

Ըստ պաձանջքի– 
Եւ ըստ Հազար անրսյտնեյաւՇ 

Մեքենային այն ճաշուիլ՝ 
Ուղեղիս մէշ զետեղուած, 

Անյայտ թիւ 1 
Կամ թխ 1000, 

Հատ-Ռատ չածեք 
Հասնիւ մինչեւ նախամարդուն, 

Ետ գաւ կրկին՝ 
Այրեյէ ետք մօրս թեւերը չղջիկ, 

*էգլաց թաղումը* որ դեո 
Կը բարձրանայ ւաացքի 

Շոգիին մէջ . . . 

Դարման չես ղուն 
Երբ կաս՝֊ 

Չկաս 
Մինակութեանս նման, 

Այնքան տաքուկ՝ 
Փաթթաած պարանոցիս։ 

Փաւչինեըա", 
Դարման ես դուն, 

Համն ու Հոտն ես 
Դուն արւօրուան, 

Նոյնիսկ կտոր-կտոր եղած 
Իմ մանկութեան. 

Դան միշտ կայիր միս֊ոսկորով– 
Տաք քրտինքով՝ 

Կոտորակուած ճառագայթի մը նման 
Ուրկէ ճագար գոյն կը ծնի 

Մարմնիդ բոէոր մասնիկներով՝ 
Կաթիւ-կաթիւ, 

Միջերկրական այս քերթուածին 
Ընթացքին մէջ փշրուեէով 

Ու կորսաեէով 

Տեղ մը ձեոու 

Ին&մէ– 

Քեզմէ։ 

/ 
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Դարման չես դան, 
Երբ կը ծնիս այս քերթուածէն, 

Կամ այս երգէԶ 

Ապսպրուած... 
Քանի անգամ թաղեր եմ քեզ երազիս մէջ 

Եւ արթնցեր սարսափահար 
Սպասեյով Յարայէզին։ 

Փողչինեըա՜ 
Անէծք ես դուճ 

Որովհետեւ կաս ու չկաս, 
Ամէն տեղ ես 

է7ւ ոչ մէկ տեղ, 
Ինչպէ՚ս կրնաս շաաչ-չքշշաչ 

Նոյն օրուան մէջ 
Նոյն պաՀոան մէջ 

Հազար անգամ 
Վերածաեյով պարապ ֊օղակ անիւի 
Զիս մանկութեան անապատին փոխադրող 

Եւկամ մօրս անէծքին... 

Փողչինեյյա՚, 
Դարման չես ւթւն. 

Քու իսկական անունդ իսկ չեմ գիտեր. 
Ծննդավայրդ, 

Տունդ, 

խօսած յեզուդ չեմ Հասկնար երբեմն, 
Ի՛նչ բաոերով ղուն կը խօսիս 

Երբ սիրես, 
Ինչպէ՞ս կա ըսս, կը կանչես զիս 

Երբ սիրես, 
Ո՛ր երկիրը կ՛ուզես ապրիլ 

Երբ սիրես, 

Ի՛նչ բաոերով կը սարսափիս 
Երբ Հաւատաս որ չես կրնար այ սիրեյ, 

Ինչպէ՚ս կրնաս չխենթանայ 
Երբ Հաւատաս որ ամէն պաՀ 

Ամէն վայրկեան 
Կրնաս սիրեի 

Չսիրեի.. 
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Փաւչինեըա՜, 

Դարման ես դուն՝ 
Տարաղաած առաւօտեան ցօղին մէջ՝ 

Լայնատարած եւ անսաճման 
Դաշտերան մէջ ցորենի՝ 

Նոյնիսկ երաշտ տարիներուն... 

Ո՚րճասկինմէջ 
Ո՛ր պաճաան մէջ արեւային 

Փնսւոեմ քեզ,.. 

ԶՐՈՅՑ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ 

Կը ներես ուշացումիս ճամար։ 
խօսած էինք իրարու ճետ 

- ասկէ աոաջ -
Պաշտօնական երբեմն, 
Երբեմն չուռ՝ 

Մտած էինք անկողին 
Ու քիչ անգամ ճասած աղուոր 

Գագաթին... 

Շատ կը ներես դողին ճամար 
Պատանեկան, 

Սուրճին գաւաթը չեմ կրնար բոնեէ ճիմա, 
Ու կ՚ամչնամ, 

Երբ մենք ճին ան՜ծանօթներ ենք։ 

խօսիւ փորձած եմ ճետդ Աոաջին անգամ 
Օր մը, 

Ուժեղ անձայն ճիչով մը, 
Երբ սաոած մատներուս մէջ 

Կը պայթէր յանկարծ 
Պայթուցիկ մը՝ խաղի պաճուն, 
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Հ՜ 
Աոանձին՝ 

Հաւէպի բսյն բացատներէն 

Դուն էիր, 
Դան ճոն էիր՝ 
Աոանձին կը վազէի 

Մէկուն մէջ, 

Կարծեէով 
Փախչիւ ցաւէն, 
Երբ կը յորդէր աճ մատճերէս... 

Դուն ճոն էիր 
Թերեւս նոր1 կորսնցուցած ըղաւա 

Սարսափին մէջ՛ 
- ՄաՀուան փղի Համը բերնիս -

Կամ ցաւին մէջ, 
Ցաւէն անդին, 

Դան՝ 
Նոր բանը 

Ու դարմանը՝ 
ՄաՀաան գացող -

Վերադարձող 
ՊաՀերան... 

Այսօր, տարրեր համ ունիս 
Եւ տարբեր Հոտ տարջինի, 

Արեւը տարբեր գրկեց քեզ այս աուսւօա, 

Կ՚րսեճ թէ մարմճ/ւգ զարթնող կարօտը 
Փշրուած աստղի մը ուղեծիրն անի։ 

Կ՚ըսեն թէ ափքներ տիեզերական 
Կ՚արթնցնեն քեզ՝ Արեւէն շատ առաջ... 

ՏԱՐԲԵՐ 

Հալէպ ԳԷՈՐԳ ԹԷՄԻԶԵԱՆ 

յ 
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ՕԱձԱՆԴՈԻԻյՏ 

Մ Ա 6 Ր Դ Ք Ս Ո Ի Տ Ի Ն 

Աղջնակ մըն էը Անահիտ, երբ թաղին երիտասարդութեան ուշադ-
րութիւնը կեդրոնացաց իր վրայ։ Ո՛չ միայն երիտասարդները հմայուած 
էին անոր աստուածակերտ գեղեցկութեամբ, այլեւ ամբողջ թաղամասի 
մը ժողովուրդին խօսակցութեան նիւթն էր եւ աղջիկներուն նախանձը 
կը գրգռէր։ Անոր առինքնող հմայքը բացատրելու համար կ ՚օգտագոր– 
ծէին ժողովրդական առածներ. «Ծագող լուսնին, դուն մի ծագիր՝ ես 
ծագիմ» կ ՚ ը ս է ։ «Երեսին մէկ նայողը դարձեալ կը նայի»։ 

Դպրոցական երկնագոյն գոգնոցին վաո գանաւորումը կը շեշ– 
տէր ղէմքին կաթնաթոյր ճառագայթումը, ստեւէն շող մը երկիր իջած 
ու հանգչած էր այս աղջկան դէմքին ու աչքերուն մէջ ։ Նման գեղեց-
կութիւն մը գուցէ կարելի էր գտնել պալատական ներքին շքեղութիւն– 
ներու փափկութեան մէջ։ Ուրկէ" ժառանգած էր այսքան գեղ ու թով-
չանք, այսքան հրապոյր եւ ձգողական առինքնում։ Եղած-չեղածը տա-
րագիր ու գաղթական հայու բեկորի մը ծնունդն էր։ 

Թաղին երիտասարդները կը դեգերէին անոր շուրջը՝ ժպիտ մը, 
նայուածք մը գողնալու յոյսով, իսկ աղջիկը անտարբեր, իր գեղեցկու-
թեամբ հպարտ եւ անոր ամբողջական գիտակցաթեամբ այլամերժումի 
շինծու ձեւակերպութիւներու կը դիմէր։ 

–Բարի լոյս, օրիորդ Անահիտ». 
Հազիւ 13 տարեկան ու դեռ նախակրթարանի աշակերտ՝ Անահիտ 

կը շիկնէր աղուոր տղուն ակնարկէն, բայց նոյն ատեն կը զարմանար, 
թէ ան ուրկէ" գիտէր իր անունը։ Օրիո"րդ...։ Ուրեմն ինք այլեւս մեծ 
աղջիկ էր, արժանի տղոց եւ այլոց ուշադրութեան, հետաքրքրութեան։ 
Իսկ երէկ, Հայոց պատմութեան դասապահուն պարոն Կոստանդին 
խիստ դիտողութիւն ըրած էր. 

–Անահիտ, եթէ յաջորդ դասին չգիտնաս մեր թագաւորութիւննե– 
րուն անունները, զերօ կ ՚առնես. . . ։ Դուն ծոյլ աղջիկ չես, բայց ինչո՛՛ւ 
այս ցրուած վիճակը... 

–Ռայց այդ երիտասարդը «Օրիորդ» կոչեց գիս. ուրեմն, պարոն 
Կոստանդին իրաւունք չունի բոլորին առջեւ զիս խայտառակելու... 

Դասարանին մէջ Անահիտին միտքերը կը թոչկոտէին մէկ տղա– 
յէն միւսը, դրացի Պերճը միշտ զինք կը դարպասէր դպրոցէն տուն, 
տունէն եկեղեցի ճամրաներուն վրայ։ Այդ Միսաքը օր մը եկեղեցիի ղը– 
րան առջեւ առաջարկած էր. «Անահիտ, Շաբաթ կէսօրէ ետք հետս 
սինեմա կու գա՞ս».. . 
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Երթա՞ր արդեօք–.–։ Ո՛՛վ պիտի տեսնէր...։ Պատուելին հսկիչ դրած 
էր բոլոր սինեմաներու դարպասներուն դիմաց, բայց... 

–Պիտի երթամ,– կ ՛որո շէր Անահիտ։ 
Անահիտ կանոնաւոր կերպով ժամանակ կը տրամադրէր սերտո-

ղութեան։ Հայրն ու մայրը ուրախ էին իրենց աղջկան ջսւնասիրու– 
թեամբ, բայց երբ կիսամեսւյ քննութեան արդիւնքը եկաւ այդ տարին, 
զարմացան* մայրը ըսաւ. 

–Դասարանդ կը կրկնես, աղջիկս...։ Այսպէս չ ՚ըլլար, աւելի ջանք 
թափէ.–։ Մարդոց աոջեւ պզտիկ չմնանք.–։ Տիկին Մաքրուհիին այդ-
քան տգեղ աղջիկը աոաջին կ ՚ե լ լէ , իսկ դուն այսքան գեղեցիկ, դասա-
րան կը կրկնես– 

Օրէ օր կը բազմանային Անահիտը դարպասող պեխով ու անպեխ 
տղաքը։ 

Տունէն դպրոց ճամբան երկար չէր թէեւ, բայց ամէն ւսնկխնա– 
դարձի ստուեր մը կը ցցուէր Անահիտի դիմաց։ Վերջին դարպասողը 
շատ յանդուգն Ժփրսւյրն էր։ Ան չէր բաւարարուած միայն բարեւելով, 
այլ յանդգնսւծ էր նոյնիսկ աղջկան տունը երթալ ու, կօշիկի մոտ է լ մը 
ցոյց տալու պատրուակով՝ անոր ափին մէջ սահեցուցած էր թղթիկ մը։ 
Կօշկակար տղան եկած էր իբրեւ թէ կօշիկ ծախելու, բայց... 

Անահիտ կարդաց նամակը, ծաո գրուած քանի մը տող, հազիւ 
ընթեռնելի. 

֊ Ա յ ս իրիկուն քեզի կը սպասեմ սինեմա «Արաքս»ին աոջեւ...։ 
Անուշ ուտելու պիտի երթանք, Պուրճ... 

Յաջորդ օր, կէսօրին, արեւին տակ սպասող տղայ մը կը սողէ. 
–Օրիորդ Անահիտ, մէկ վայրկեան».։ Միսաքին հետ պտոյտի 

գացեր ես, ինծի հետ ալ եկուր, քեզ Նահր էլ Քելպ կը տանիմ... 
Անահիտ շշմած կը նայէր տղուն, որուն դէմքը հազիւ թէ տեսած 

ըլլար քանի մը անգամ։ Կ՛անհանգստանար աղջիկը։ Այս բոլորին մա-
սին կը պատմէր իր մտերիմ դասընկերուհիին՝ Քնարիկին, որ կը թելադ-
րէր անտարբեր մնալ, որովհետեւ երկու տարիով Անահիտէն մեծ Քնա-
րիկ ինք եւս փորձաոութիւններ ունէր տղոց հետապնդումին արշաւէն։ 

Օր մը Անահիտ չդիմացաւ Ժփրայրին թախանձանքին, անոր սի-
նեմա երթալու հրաւէրին։ Գացին «Ռոքսի»– 

* 
* * 

Հեքիաթներ ու մէջ պատմուած է միայն գիւղին հովիւին եւ թագա-
ւորին աղջկան ամուսնութեան եւ կամ թագաւորին տղան գեղջուկ ադ– 
ջըկան սիրահարութեան մասին.–։ Ոսկիներ կը տեղան այդ հարսանիք-
ներուն, ինչպէս տեղացած էին Արտաշէսի եւ Սաթենիկի հարսանիքին։ 
Հարսերուն պարանոցները, դաստակներն ու մատները կը յորդին ոսկե-
ղէններով, թանկագին գոհարեղէննեբով։ Քաոասուն օր, քառասուն գի– 
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շեր հսւրսանեկան խնճոյքներ։ Խրճիթներու բնակիչ աղջիկներ կ՚ապրին 
պալատներու մէջ, ուր կաթ ա մեղր կը հոսին– 

Հին– հին դարերու հրաշալիքները բեր նէ բերան փոխադրած հե-
քի աթասացները եղան վկաները նոր հեքիաթի մը, որ այս անդամ 
հիւսուեցաւ աղքատիկ թաղի մը մէջ, որուն բնակիչները տարագիր 
մարդիկ էին, եկած հեքիաթներու աշխար հէն, ու իրենց կեանքով կը 
ստեղծէին հեքիաթ դաոնալու սահմանուած կեանքի սւռօրեայ ու ան-
հաւատալի պատմութիւններ։ Հոն օր մը պատահեցաւ անկարելին, 
զարմացնելով մանուկներն ու մեծերը։ Հեքիաթը վերա ծուած էր իրւսկա– 
նութեան, երագը դարձած էր կեանք, իսկ կեանքը այդքան աղքատիկ 
թաղին վերածուեցաւ առասպելական դիւցազնավէպի, չարին դէմ մա-
քառումի եւ գեղեցիկին փնոտաքի». 

* փ 

Հին օրերու մանուկները այսօրաան հեքիաթասացները դարձան 
ա պատմեցին նոր օրերու մանուկներուն, թէ ժամանակին կար ու չկար 
Պուրճ Համուտ կոչուած հայկական տուներով լեցուն թաղամաս մը կար, 
այդ թաղամասին մէջ կար արիշ թաղամաս մը, ինչպէս մեծ սնտուկին 
մէջ կը պահեն տուփ մը, տուփին մէջ թանկարժէք գոհարեղէններ։ 
Այդպէս խորհրդաւոր կեանքին բացուած մարդիկ կ ՚ապրէին մէջ-մէջի, 
հոդին, փոշիին, խոտերուն եւ թթենիներու ոստերուն մէջ խցկուած խո-
զակներով, շերամներ հետապնդող խուզարկու հետապնդումներով։ Ծե-
րունիները վշտահեղձ աչքերով խլեակներ էին հոն, չորցած մատներով 
եւ դատարկ ափերով, որոնք կը մորմոքէին իրենց թոռներա փափուկ 
ափերուն մէջ ափ մը չամիչ չկարենալ սահեցնելու ցաւով։ 

Միայարկ, խրճիթի նմանող բնակարաններ կային այդ թաղին 
մէջ, ար ինքնաշարժներու անցքը բացառիկ երեւոյթ էր եւ երեխաներուն 
գլխաւոր ուրախութիւնը».։ Փողոցները բազմամարդ չէին, ընտանիքները 
հարազատներ ԸԱային կարծես, ազգականներ, իրարու սեղանին մաս-
նակից։ Մէկը միւսին տառապանքով վշտածեծ եւ երբ պատառ մը խըն– 
դութիւն գտնէին, զայն եւս կը բաժնէին իրարու, եկեղեցիէն ստացուած 
մասի պէս»* 

Աստուծմէ վախցող, մադոցմէ ամչցող մարդեր կ ՚ապրէին անշուք 
այս թաղին մէջ։ Դպրոցներ ունէին՝ յորղան աշակերտներով, ոմանք ո– 
տաբոպիկ, ուրիշներ կէս-փոր, սպասելով կէսօրուան ապուրին, զոր 
պիտի եփէր գործէն վերադարձած լուացարարուհի մայրը եւ կամ մեծ 
մայրիկը։ Ուսուցիչներ կային անոնց դպրոցներուն մէջ, քիչ բան գիտ-
ցող, բայց շատ բան սորվեցնող ուսուցիչներ, որոնք կը վարձատրուէն 
ծնողներուն երախտագիտական ջերմ խօսքերով։ «Միսը քեզի, ոսկորը 
ինծի, վարժապետ, զաւակս մարդ թող ըլլայ .»» ։ 
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Զարդերէն մազապուրծ փրկուած, թուրքին սարսափը եւ աղէտին 
ահաւոր տեսարանները իրենց սւչքերուն մէջ կը վերածուէին նորոգուող 
սպանդի.» 

Այդքան զուլումէ ետք, լիբանանեան ապահով այս անկիւնը դը– 
րախտ մը ըսւպ կը թաէր, ուր չէին կրնար թափանցել ջարդարար կամ 
աւազակ, չեթէ կամ անգութ հարկահաւաք, սեփականութիւնդ կողոպ– 
տող-թալանող թարք։ 

Ինչ հոգ, որ փողոցները ցեխ ու փոշի ըԱսւյին ձմրան կամ ամրան, 
կարեւորը բերնի համով ուտելն էր արդար քրտինքով շահուսւծ ցամաք 
հացը, որ մեղրահամ կը թուէր, որովհետեւ թուխ ցորենի մեդրագոյն լա-
ւաշով ծրարուած պանիրը կը բաւէր ամբողջ խնճոյք մը սարքելու, եթէ 
անոր քովիկը պուտ մը խաղողի հիւթ գտնէին... 

* * 

Աղքատիկ թաղին փոքր մէկ բնակարանին մէջ ծնսս Անահիտ, 
չքնաղագեղ աղջնակը։ Մայրը Ոազիւ կարողացաւ քանի մը ձեոք հա-
գուստ կարգադրել իրեն։ Շրջանէն դուրս ապրող ընտանիքի մը բարե-
գութ տիկինը տուած էր այդ «սեքընտ հենտ> հագուելիքները, որոնք 
ազնուական տիկնոջ այժմ մեծցած զաւակներուն շորերն էին, քանի մը 
հագուստ եւ գուլպայ, քանի մը գլխարկ ու կրծկալ, որոնք մեծ հոգէ ւս– 
զատած էին տիկին Վարդանոյշը։ Անահիտ կնքեցին աղջնակը, որ ւս– 
րագ կ ՚ ա ճ է ր , օրուան կամ ամսուան մը ընթացքին շաբաթներու եւ 
տարուան մը հասակով։ Տիկին Վարդանոյշին երկրորդ զաւակն էր. ա– 
ոաջին աղջիկը թեթեւ գեղով մը օժտուած, իսկ երկրորդ ծնունդը իրա-
ւամբ չնաշխարհիկ, որուն գեղեցկութեան աչք չդպնալու համար՝ ուսէն 
կապոյտ ուլունք կախեց մայրը... 

֊ Ի ՛ ՛ ն չ տգեղ է մայրը, տիկին Վարդանոյշը, կարծես աչքերն ալ 
մանր են ու ցաւոտ,– կ ՚ըսէին դրացիները հիանալով աղջնակին։ 

Հա՞յրը հապա... ։ Ի՜նչ խեղճ մարդ է, ճնճղուկի մը մարմինով 
բանուոր մը, քիչ խօսող, ամէն Կիրակի եկեղեցի գացող, «Աստուծոյ 
կամքը թող ըսսւյ» կրկնող, որ դեո կ՚ապրի թուրքին սարքած ջարդերուն 
ահաւորութիւնը։ Ան փրկուած է՝ որբանոցներու խնամատարութեան 
շնորհիւ...։ էսարբերդ այցելած միսիոնարներուն կը պարտի իր կեանքը 
Մանուկ եղբայր, որ ապաշխարած Էր ու բարի մարդու համբաւ շահած։ 
Ան գոհ Էր իր կեանքէն. Աստուած կու տար իր օրուան հացը, հիւանդ 
չէր, ունէր երկու սիրունիկ աղջիկներ, կինը հաւատարիմ էր ու հոգա– 
տար... 

Խարբերդի գիւղերէն մազապուրծ փրկուած որբերէն կազմուած 
այս ընտանիքը օրինակ կը ծառայէր ամբողջ թաղեցիներուն, իբրեւ 
միամիտ ու պարզամիտ մարդեր, անվնաս արարածներ, որոնք կը 
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«տապկուէին իրենց եղով»։ Մանուկ եղբայր եւ Վարդանոյշ քոյր գնա– 
հատուած էին բոլորէն։ Անոնք կը զգային, թէ իրենց երկու աղջիկները 
կ ՚ ա ճ է ի ն արագ եւ հետաքրքրութեան աոարկայ էին։ Մեծը ամուսնա-
ցուցին շուտով։ Ան բախտաւոբաեցաւ՝ թաղը ապրող դերձակի մը հար-
սը դաոնալով։ Իսկ Անահիտը... 

* 
* * 

Օր մը կեանքը ստացաւ նոր ձեւ ու անհաւատալի իրադսւրձա– 
թիւններ հիմնովին շրջեցին դեոասփ Անահիտին ճակատագիրը, անոր 
հետ նաեւ ընտանիքին ճակատագիրը։ 

Օրիորդ Քնարիկին այցելութեան գացած է Անահիտ, անոր հետ 
ժամադրաելու, որպէսզի կէսօրէ ետք միասնաբար երթան շարժանկարի 
սրահ մը, դիտելու համար «Հովին հետ անցաւէ ժապաւէնը, որ այդ օ՛-
րերու ն բաւական աղմուկ բարձրացուցած էր շարժանկար սիրողներու 
շրջանակին մէջ ։ Քնարիկին տուած Անահիտի այցելութիւնը՝ ստեղծեց 
նորութիւննեբ։ Անակնկալ մը եղաւ նոր դէմքի մը ներկայութիւնը Քնա-
րիկին տան մէջ։ Ան ներկայացուց պարոնը, որ բարեձեւ երիտասարդ 
մըն էր, օդաչուի պաշտօնական տարազով, աոաւել քան գրաւիչ։ Ներ-
կայացուց նաեւ Անահիտը. 

–Ընկերուհիս է , մէսիէօ ժորժ, մատմոսսզել Անահիտ... 
Պարոն ժորժ ոտքի ելաւ, սեղմեց Անահիտին ձեոքը, ուղղակի սւչ-

քերուն սեւեոելով։ Հիացումը ակներեւ էր։ Տղան դէմքին գոյնը «աոաւ– 
տասււ», ինչպէս կ ՚ըսէին թաղեցիները, երբ մէկը այլայլէր տարօրինակ 
տեսարանի մը կամ դէպքի մը ի տես։ Անահիտ ժպտեցաւ իր աստոսս– 
ծային քաղցրութեամբ։ 

ժորժ արդէն իսկ յափշտակուած էր հայահիին գեղեցկութեամբ։ 
«ւԲու ալւ ֆուալւ» եղած էր, ինչպէս կ ՚ըսէին ֆրանսացիները յանկար -
ծօրէն սիրահարուած անձի մը։ 

Քաղաքավարական ու կենցաղավարական խօսքերէ ետք, ժորժ 
հարցաց Անահիտին. 

– Ձ ե ր անունը կը թարգմանուի" օտար լեզուի... 
Անահիտ լուո կը մնար՝ որոնելու համար իմաստը անունին։ Չէր 

կրնար յիշել բաոը, օտար ւեզուով, բայց Հայոց պատմութեան ուսուցիչը 
ըսած էր, որ Անահիտ դիցուհին եղած էր մայրը գեղեցկութեան, արգա– 
սաբեբութեան, խորհրդանիշը մայրութեան։ Ցիշեց այս ամէնը ու պա-
տասխանեց մեղմ ձայնով. 

–Մայրութեան եւ գեղեցկութեան չաստաածուհին է Անահիտը, 
հայերս այդպէս կը կոչենք այս դիցուհին։ Այս է բացատրութիւնը։ 

– Ա յ ո , – մէջ բերաւ Քնարիկ,– Անահիտ կը կոչուի դիցուհի մայ-
րութեան, ան սիմպոլն է գեղեցկութեան, մաքրութեան. պատուական 
տեէս մ ը ։ 
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–Տիւսնա ըսէք,– ժպտեցաւ ժորժ՝ գիւտ մը կատարողի գոհունա– 
կութեամբ,– ուրեմն Տիանա կը նշանակէ Անահիտ։ Սքանչելի է.. . ։ ի– 
րաւամբ ձեր անունը շատ վայելած է ձեր տեսքին ու վայելչութեան։ 

–Շնորհակալ եմ, մէօսիէօ ժորժ, ուրախ եմ, որ բարձր գնահա-
տեցիք անունս ու զիս ,– ըսաւ Անահիտ շիկնանքով մը, որ խոովեց լի– 
բանանցի երիտասարդին սիրտը։ Ան վաոեց ծխախոտ մը, մինչ Քնարիկ 
«Սուրճը ինչպէս կը խմէք, պարոն ժորժ», հարցնելէ ետք, կը պատ-
րաստուէր խոհանոց մտնել։ 

–Այսքան քաղցր մթնոլորտը լեդի սուրճով պղտորեւը տեղին չէ։ 
Պիտի նախընտրէի քաղցր սուրճ մը, հակաոակ անոր, որ միջակն է 
նախասիրութիւնս։ 

Աղջիկները խնդացին.»։ Անահիտ եւ ժորժ աոանձին էին սենեա-
կին մէջ։ Անահիտ վերցուց հիւրասենեակի սեղանին փւայ դրուած անգ– 
լերէն շաբաթաթերթ մը եւ դարձուց էջերը, դիտելով նկարները։ 

-Անգլերէն գիտէք կ ՚երեւի». 
–Այո, ուսումս անգլերենով է, նոր աւարտեցի երկրորդական վար-

ժարանը։ Գործ մը կը փնտռեմ...։ Եկած եմ Քնարիկին քով, որպէս գի 
ինծի յարմար աշխատանքի մը մասին կարգադրութիւն մը ընէ։ Քնարիկ 
կրնայ բարեխօսել օդակայանի վարչութեան մօտ եւ կը յուսամ, որ իր 
բարեխօսութեամբ կրնայ օգտակար ըլլալ ինծի։ 

– Շ ա տ լաւ մտածած էք, օրիորդ Անահիտ, միս Տիանա».։ Կը նե– 
րէք, լաւ չէ* որ ձեզ Տիանա անուանեմ»–։ Մա՚նսսանդ որ միջազգային 
օդակայանի մը դիմում պիտի ներկայացնէք։ Միս Քանարին սիրուած 
անուն է մեր մօտ։ Շատ գոհ ենք իրմէ».։ Կրնամ ես ալ օգտակար ըլլալ 
ձեգի».։ Տիանա անունը դիւրահանչ է եւ հաճելի՝ ականջներու։ Օտար– 
ներուն եւս ծանօթ է այս անունը.»։ Ամբողջ տիեզերքին ծանօթ է 
Տիանան».։ Անահիտը փոքր հետաքրքրութիւն մը կրնայ ստեղծել միայն 
ու սահմանափակ ժողովրդականութիւն կ՚ունենայ, Տիանան համազօր 
է յաջողութեան».։ Այժմէն իսկ կը շնորհաւորեմ ձեր պաշտօնը։ Երկու-
շաբթի առաւօտ ժամը 9ին կա գաք օդակայանի գրասենեակս եւ կը 
հարցնէք անունս։ Աւելի լաւ կ ՚ընէք, եթէ միս Քանարին հետ այցե-
լ է ք » . ։ Կ ՚ըլ լաք իմ բաժանմունքիս ճոթեսը, Տիանան». 

* 

* * 

Անահիտը չէր հաւատար ականջներան։ Կը զարմանար բախտին 
խաղին, ճակատագրին արագընթաց շարժումներուն.» 

Ան արդէն իսկ պաշտօնեան է Պէյրութի միջազգային օդակա-
յանի թռիչքի բաժանմունքին, հոթէսներա անձնակազմին անդամ։ 

Աոաջին թռիչքը դէպի Աթէնք ուղեւորութիւն մը եղաւ։ Նոյն երե-
կոյ, ժորժ իրեն հետ Աթէնք տարաւ Անահիտը։ Նախ ներկայ եղան 
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ֆոլքլորիկ հանդիսութեան մը, յետոյ՝ գլախ-գփփ զրուցեցին իր յսւրկա– 
բաժնին մէջ ։ 

– Ա յ ս օ ր կրնանք մինչեւ արշալոյս խմել ու զուարճանալ ձեր նոր 
պաշտօնը շնորհաարելու համար,– ըսաւ ժորժ եւ բաժակը բարձրսս 
ցուց Անահիտին ապագայ երջանկութեան կենացը։ 

Անահիտը միշտ ամօթխած, շաոագունած այտերով միայն շնոր-
հակալութիւն կը յայտնէր, նոյն ատեն իր սրտին մէջ զգալով անծանօթ 
խլրտում մը օտար երիտասարդին հանդէպ, որ ազնուականի տիպար 
մըն էր անկասկած։ Անահիտ համարձակեցաւ քանի մը րաոով հարցնել 
ժորժին, անոր ընտանեկան ծագումին շուրջ, իր կեանքի նախասիրու– 
թիւններուն եւս քանի մը հպանցիկ ակնարկներ ընելով։ 

-էիբանանցի եմ, Պէյրութ ծնած։ Մայրս կը կոչուի սըթ Նազիրսւ։ 
Հայրս կորսնցուցած եմ վերջերս։ 

ժորժ պահ մը լոեց, հօրը յիշատակէն յուզուած, ապա շարունա-
կեց. 

– Հ ա յ ր ս ազնուական մարդ էր, ազնուական ընտանիքէ սերած։ 
Ամէն ջանք թափած էր զիս բարձր դիրքի վրայ տեսնելու համար։ Իր 
երազն էր, որ ես օդաչու դաոնամ։ Հազիւ երկու տարի վայելեց զիս 
իմ պաշտօնովս։ Մահացաւ սրտի տագնապէ, դեո երիտասարդ։ Մայրս 
ալ ազնուական է , ազնիւ ու նուիրեալ մայր, տիպար տանտիկին։ Կը 
սիրէ զիս ամուսնացնել իր մէկ ազգականուհիին հ ե տ – ։ Ք ե զ կը տանիմ 
ու կը ծանօթացնեմ մօրս, եթէ փափաքիս անշուշտ։ 

Անահիտ գլխով «այո» մը հաստատեց, խոնարհեցաւ սեղանին 
վրայ ու, ձեոքը երկարելով գինիի բաժակին՝ 

– Ջ ե ր կենացը, պարոն ժորժ, եւ ձեր մօրը կենացը– 
֊ խ ն դ ր ե մ , այժմէն իսկ կը խնդրեմ, որ զիս պարոն չկոչէք, կը բա-

ւէ ժորժ ըսել պարզապէս։ Իսկ ես ձեզ պիտի կոչեմ միայն Տիանա–»։ 
Մոոցէք Անահիտը։ Մա՚նաւանդ մայրս պիտի չկրնայ հնչել այդ անու-
ն ը – ։ Ձեզ մօրս կը ներկայացնեմ իբրեւ հելլէնուհի, որ սերած էք Տիա-
նա դիցուհիէն,– ըսաւ ժորժ խնդալով, բաժակը միացնելով Անահիտի 
րաժակին։ 

- Ի ն չ պ է ս որ կ ՚ ո ւ զ է ք – 

* 
* * 

Քանի մը շաբաթ անցած էր Անահիտի նոր շրջանակին մէջ ապ-
րած կեանքէն։ Այդ շաբաթներուն հազիւ մէկ անգամ այցելած էր իր 
տունը։ Իր ծնողքը այժմ ուրախ էր, որ աղջիկը ցանկ ափ պաշտօնի մը 
տիրացած է , եւ ապագային տնտեսապէս պիտի օժանդակէ իրենց։ Ան 
յայտնեց նաեւ, որ յաճախ կրնայ բացակայիլ քաղաքէն, կրնայ տան 
հանդիպիլ ուշ-աշ, որովհետեւ յաճախակի թռիչքներ կը կատարէ դէպի 
Փարիզ, Լոնտոն եւ Աթէնք։ 
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– Դ ո ւ ն ուրախ եղիր, աղջիկս, աղուոր պաշտօն է , հոգ չէ, մենք 
ալ կը հ ա մ բ ե ր ե ն ք – ։ Անշո՛ւշտ թէ պիտի կարօտնանք քեգի, բայց քու 
ապագադ ալ պ է տ ք է մտածենք։ Մենք այսօր կանք, վաղը չկանք,– 
ըսաւ եղբայր Մանուկ մեղմ շեշտով։ 

– Ա յ ո , աղջիկս, ես ալ հօրդ պէս կը մտածեմ...։ Բարի բախտ քե-
ղ ի , – աւելցուց տիկին Վարդանոյշ եւ համբուրեց Անահիտին այտերը, 

որ «Մնաք բարով» ըսաւ ու դուրս ելաւ տունէն՝ թռչնիկի մը թռիչքով։ 

* 
* * 

ժ ո ր ժ յ ա յ տ ն ա ծ է ր մօրը վերջին շաբաթներա ընթացքին իր 
կեանքին մէջ ստեղծուած ու հետզհետէ զարգացած սիրոյ մասին, խա– 
սսւփեցաւ նոյն ատեն յայտնելու իր սիրոյ առարկային ազգային պատ– 
կանելիութիւնը։ Որոշեց Անահիտը նկատել յոյն աղջիկ մը, հելլէն դիցու– 
հիներու ծնունդ մը։ ժ ո ր ժ լաւ գիտէր մօրը դիրքաւորումը հայերու հան-
դէպ։ Զ ա ն ո ն ք կը նկատէր պարզապէս գաղթական խլեակներ, հա-
րուստ տուներու մ է ջ ծառայողներ։ Ինքն ալ ունեցած էր հայ աղախին 
մը, որ ա զ ն ո ւ օ ր է ն ծառայած էր Թեմին ընտանիքին, բայց զայն հե-
ռացուցած էր տունէն, երբ իմացած, թէ իր ամուսինը, ողբացեալ ապու 
ժորժը շատ յարգալիր վերաբերում կ՚ունենար այդ երիտասարդ ու սի-
րուն հայուհիին հանդէպ։ Յաճախ վէճեր ունեցած էր ամսունոյն հետ, 
թէ կը շփացնէր աղախինը։ ժ ո ր ժ յաճախ լսած էր մօրը արհամարհա-
կան ակնարկները հայերու նկատմամբ՝ ընդհանրապէս, մեկնելով սիրուն 
սպասուհիին հանդէպ իր տածած նախանձէն... 

֊քէւ-ֆ, պաաա նաըսնա, չաէֆըթ էրմենիյխ– (Ո՜ւֆ , այս էր 
պ ա կ ա ս – հայուհիի կտոր մը.. . ) ։ 

ժ ո ր ժ լաւ կը ճանչնար իր մօրը եսակեդրոն նկարագիրը։ Հայերու 
հանդէպ որոշ զգայնութիւններ ունէր, իբրեւ աղքատ, տարագիր ու 
գաղթական ժողովուրդ, եկած են էիբանան չես գիտեր որ աշխարհէն...։ 
Ու առանց ճանչնալու հայը, միայն պատկերացնելով իրենց համեստ ա– 
ղախին Մարիամը, կ՛ար համար հէր ամբողջ ա զ գ մը։ Իսկ հիմա այդ 
ազգին մէկ զաւակին հետ կ ՚ ա զ է ր ամուսնանալ ժորժ, կը մերժէր մօրը 
ներկայացուցած աղջիկները, հարուստ դրամօժիտով ազգականներուն 
դուստրերը։ 

Պալատի մը կը նմանէր ժորժին բնակարանը, էշրէֆիէի ԲաՈ– 
ձանքին, լիբանանցի ծանօթ ու անուանի ընտանիքներու միջեւ։ Սըթ 
Նազիրա իրաւունք ունէր պարծենալու իր անցեալով ու ներկայով։ Պի-
տի շարունակուէր Մըխմէլ ընտանիքին, գերդաստանին մեծահարուստի 
համբաւը, հարկ էր աճէր հարստութիւնը, դրամատան հաշիւը, եւ մա-
տով պ է տ ք , է ցոյց տային սըթ Նազիրային հարսը։ 

ժ ո ր ժ իր մտահոգութիւնները անկեղծօրէն յայտնեց Անահիտին։ 
Անոր թելադրեց մօրը ներկայութեան մնալ Ա»ո, բնաւ չխօսիլ արաբե– 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ Ե7 ճ 



42 ԲԱԳԻՆ 

րէն եւ յոյնի զաւակ ձեւանալ։ Խօսիլ միայն յունարէն եւ անգլերէն, ո– 
լւոնցմէ ոչ մէկ բսւո կը հասկնար ըմ ժորժ ։ 

Ու պատեհ աոիթով օը մը ժորժ Անահիտը ներկսւյացաց մօրը. 
–Մամա, ահաւասիկ հսւրսնցաս. օրիորդ Տիանա... 
Իր պարզ, բայց գեղեցիկ հագուստով, զոր նաիրած էր ժ՛որժ, Ա– 

նահիտ հրեշտակային տեսք մը աոած էր Մայիսի այդ յետմիջօրէին։ 
Սպիտակ հագուստը Անահիտի դէմքին տուած էր ճսաագայթային փայլ 
մը, ինչպէս արեւը, որ կը պայծառացնէ դէմքը լազուր երկնակամարին։ 
Անահիտ դանդաղ, բայց տպաւորիչ քայլերով մօտեցաւ եւ իր կեսուրը 
ըլլալիք կնոջ, որ հպարտ կեցուածքով, բայց ազնուականի մը վայել 
ինքնավստահութեամբ ժպտեցաւ երիտասարդուհիին ա ձեռքը երկարեց 
անոր։ Անահիտ, ըստ հայկական սովորութեան, համբուրեց կնոջ փա-
փուկ ձեռքը։ Սըթ Նազիրային հաճելի թուեցաւ Անահիտի համեստու-
թիւնը։ Զմայլեցաւ անոր գեղեցկութեան եւ ինքն ալ չգիտցաւ, թէ ինչ-
պէս մեղմ ձայնով ըսաւ տղուն. 

–Աստուած օրհնէ ձեզ, տղաս, ճիշդ ուզածիս պէս Է— 
Ցետոյ առաջարկեց աղջկան նստիլ կողքի թիկնաթոռին։ Պահ մը 

լուռ մնալէ ետք, սըթ Նազիրա ըսաւ. 
–Լաւ ընտրութիւն ըրած ես, տղաս, կը շնորհատրեմ ճաշակդ...։ 

Անո՞ւնը ինչ է » . 
–Անունը աւելի պիտի սիրես, մամա. Տիանա, գեղեցկութեան դի– 

ցուհին... 
- 0 " , Տիանա. եկուր համբուրեմ քեզ, աղջիկս։ 
Անահիտ լուռ մօտեցաւ կնոջ, որ համբուրեց աղջկան ճակատը 

եւ այտերը այնպիսի ջերմութեամբ եւ գորովով, որ կարծես իր հա-
րազատ զաւակը ըլլար։ Սըթ Նազիրայի խանդավաոութիւնը կատարեալ 
էր։ Շարունակեց հարցնել, թէ՝ ինչպէ՞ս են ծնողքը, գո՛՛հ է օդակայանի 
աշխսւտանքէն։ Ռայց Անահիտ կը մնար լուռ՝ արաբերէն լեզուով ուղ– 
ղըւած հարցումներուն ի լար, մինչ ժ՛որժ կը հասնէր օգնութեան– 

–Մամա, արաբերէն եւ ֆրանսերէն չի գիտեր Տիանան, յունա-
րէն եւ անգլերէն գիտէ, գերմաներէն ալ գիտէ... ։ Տիանան յոյն է , մա-
մա, Աթէնք կ ՚ապրի ծնողքին հետ։ Հայրը քիչ մը անհանգիստ է , սրտի 
տագնապ ունի։ Մայրը կը մնայ հօրը քով ա զայն կը խնամէ.-

–Ուրեմն զիրար պիտի չհասկնանք, եա ժորժ. . . 
- Մ ի վախնար, մամա, ես կը թարգմանեմ ձեր խօսքերը– քիչ մըն 

ալ շարժաձեւերով կը հասկնաք զիրար.» 
Անահիտ կը ժպտէր, նոյնիսկ պիտի քահքահէր ի տես բեմադըր– 

ւած կատակերգութեան, բայց զսպեց ինքդինք։ Սըթ Նազիրա ձայն տը– 
ւաւ աղախինին, որ հիւրսւսիրեց նոր հիւրը, նախ՝ սուրճով, ապա՝ պը– 
տադով։ 

–Մամա, երկար ժամանակ չունինք, պէտք է աճապարենք, կէս 
ժամ ետք պէտք է օդակայան գտնուինք։ Փարիզ պիտի երթանք, հազիւ 
չորս օր ետք կրնամ վերադառնալ, որովհետեւ Փարիզէն ետք դէպի 
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Լոնտոն եւ Քոփենհակըն թոիչքներ ունիմ։ Մի մտահոգուիր, Տիւսնային 
հետն եմ... 

–Չեմ մտահոգուիր, տղաս,– ըսաւ սըթ Նազիրա,– Աստուած ձե– 
զի հետ ըլլայ,– բայց անոնց մեկնումէն ետք մտքով որոճաց իբ ազգա-
կանուհիին աղջկան՝ Քլեբին մասին, ոբուն համաբ երկար խօսած էր 
ժորժին, որպէսգի ամուսնանայ անոր հետ։ ժորժ մերժած էր, ու հիմա 
սըթ Նազիրա իրաւունք կու տար ժորժին, քանի որ Տիանա գերազան– 
ցօրէն գեղեցիկ էր Քլերէն։ «Ինչ պիտի ընեմ հարստութիւնը, մենք ալ 
աղքատ չենք» ,– կը կրկնէր սըթ Նազիրա, բաղդատական մը ընելով 
Տիանային ու Քլերին միջեւ։ 

* 

* * 

Իրենց կեանքին վարդագոյն օրերը կ՚ապրէին ժորժ եւ Անահիտ։ 
Օդաչու երիտասարդը թէեւ բազմաթիւ գեղեցկուհիներու հանդիպած էր, 
տարբեր ազգութիւն ունեցող համակրելի, տաքարիւն աղջիկներու, ա– 
նոնց հետ անցուցած էր նոյնիսկ մտերմիկ պահեր, բայց Անահիտին 
հմայքը ուրիշ էր։ ժորժ զայն կը նկատէր հրեշտակ մը, սրբութիւն սըր– 
բոց մը, ու նոյնիսկ անոր դպչելու չէր համարձակեր։ Հազիւ քնքշագին 
շոյանք մը Անահիտի ոսկեծամ գլխուն ու ճառագայթող դէմքին, վարդի-
թեր այտերուն։ Կուսական, անբիծ այս գեղեցկութեան դիմաց խոր 
պաշտամունք ունէր ժորժ, ու երբ կուրծքին կը սեղմէր իր Տիանան, 
կը կարծէր, որ հասած էր երկնային վայելքի գեղեցկագոյն մթնոլորտին, 
ջինջ ու պայծաո, ինչպէս գագաթը Սաննինի, զոր շատ տեսած էր 
Ժորժ իր թռիչքներուն բարձունքէն։ 

Կը վայլէին զիրար հարազատ սիրով։ Անահիտ երբեք չէր զգար 
Ժորժին օտարութիւնը։ Կարծես իրեն համար ան ըլլար կրկներեւոյթը 
Ժիրայրին կամ Պերճին, որոնց հետ կարճատեւ ծանօթութիւն մը ունե-
ցած էր «Օթոմաթիք» ծաղարանին մէջ անուշ ուտելու պահուն եւ սի-
նեմա «ք>ոքսի»ին մէջ, երբ դեո կապոյտ գոգնոցով աշակերտուհի էր։ 
Անոնք հեոաւոր յիշատակներ մնացած էին։ Հիմա մեծ իրականաթիւնը 
Ժորժն էր, միակ երջանկութիւնը, երազուած կեանքն ու իր տիեզերքը.» 

* * 

Անահիտին բացակայութիւնը ուշադրութիւնը գրաւած էր ո՛չ միայն 
թաղեցիներուն, դրացիներուն, այլ մա՚նաւանդ երիտասարդներուն, ո– 
1՝ոնք իրարու միջեւ կը զրուցէին, արդէն իսկ «հարցի» մը վերածելով 
այս գեղեցկուհիին կորուստը։ Ըսողներ կային, թէ ան պարբերաբար 
կ ՚այցելէ ծնողներուն թաքսիով, զոր կը քշէՈ 2"ֆէ°Ո 
կամ տասնհինգ վայրկեան այցելութիւն մը՝ ծնողքին, ապա կրկին կ ա– 
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ներեւութանար։ Անահիտ վերսւծաած էր խորհրդաւոր հանելուկի մը, 
րուն ոչ ոք կրնար լուծում մը գտնել։ Ամիսներ ետք, սակայն, թեր նէ բե-
րան շրջեցաւ զրոյց մը, թէ՝ ան եղած է Պէյրութի օդակայանի պաշ– 
ւոօնեայ , եւ միշտ կը թոչի երկրէ երկիր։ Այս տեղեկութիւները քաղ– 
ւած էին օդակայան աշխատող պուրճ համուտցի պարոն Սեդրակէն, որ 
ըսած էր նաեւ, թէ Անահիտ յաճախ կը տեսնուի քեփթընի մը հետ։ Այս 
մասին լսած էին թաղին տղաքը, իրարու հաղորդելով մեծ եղելութիւնը. 

–Լսեցի՛՛ր, ժիրսւյր, աղջիկը փախցուցեր են .– ։ Մենք անճարակ 
դարս ելանք.**։ Պէտք չէ թոյլ տայինք, որ ,– կ ՚ըսէր Պերճ Ժիրսւյրին, 
տեսակ մը ափսոսանքով, զոր կ՚ունենան ընդհսւնրապէս «մէկ թիւով» 
վիճակահանութեան տոմսին բախտը կորսնցացած մարդիկ։ 

- Ե ս անգամ մը սինեմա գացեր եմ հետը, կը բաւէ ,– գոհանակու– 
թեամբ կ ՚ըսէր Պերճ։ 

–Ատիկա բաւարար չէ, տմպօ. ես ալ «Օթոմաթիք» գացեր եմ 
հետը, նաեւ՝ «Նարւս» ծաղարանը, Պուրճ, բայց պէտք է որ մեզմէ մէ-
կը տիրանար անոր... 

– Ա յ ն ատեն զիրար կը բզկտէինք, իրարու կը նախանձէինք,– կը 
փիլիսոփայէր կօշկակար երիտասարդը ու կ ՚աւելցնէր,– լաւ որ գացեր 
է այս թաղէն, գեղեցիկները փորձանք կ ՚ը լ լան, մայրս միշտ կ ՚ըսէ ՛ 
«Քաջին կինը տգեղ պէտք է ըլլայ»... 

– Ա յ դ ինչ տգեղ աոած է,–վրայ կը բերէր դժբախտ սիրականը, 
ես տգեղ աղջիկ չեմ սիրեր, տգեղ աղջկայ հետ չեմ ամուսնանար– 

–Որովհետեւ քաջ չես– եթէ քաջ ըլլայինք ես ու դան, նաեւ՝ մեր 
միւս ընկերները, թոյլ չէինք տար, որ այդ բազէն մեր թաղը մտնէր ու 
մեր աղաւնին յափշտակէր, ուրեմն՝ եթէ . » 

–Ի՛՛նչ ե թ է . » 
– Ե թ է քաջութիւնը հեոու է մեզմէ, դեո շատ գեղեցիկներ կը 

փախչին մեր ձեոքէն։ Հեոու թաղեր ապրող մարդիկ «տիւլտիւլ»ով կը 
դիտեն մեզ, կը գտնեն մեր գեղեցիկները, իսկ մենք կը քնանանք ու կը 
գոհանանք, թէ մէկ անգամ սինեմա տարած ենք միամիտ աղջիկ մը 
կամ անուշավաճառին քով փաքլավա մը կերած ենք». ։ Թոաւ, մեր կա-
պոյտ թոչունը թոաւ վանդակէն.» 

Իրաւամբ կ՛ափսոսային երիտասարդները, որոնք ի զար կը դեգե-
րէին Անահիտին խրճիթին շուրջը, ուր գիշերները լոյս ալ չէր երեւար։ 
Միշտ փակ էր անոնց դուոը, տունը՝ մութ։ 

* 
* * 

Երբ ամուսնանալու որոշում տուաւ ժորժ, լրջօրէն մտածեց Անա-
հիտին ծնողքը հեռացնել Պուրճ Համատէն ու որոշումը վերածուեցաւ 
գործի։ Մանուկ եդրւսյրը եւ Վարդանոյշ քոյրիկը շուտով փոխադրուե-
ցան քաղաքի հեոաար մէկ շրջանը, Համրա թաղամասին մերձակայքը 
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յարկաբաժին մը, կահաւորուած, որպէս զի սըթ Նազիրա չզգար, թէ ո– 
րո՞ւն աղջիկն է Տիանան, եւ մա՚նաւանդ՝ ի՞նչ դասակարգի կը պատ-
կանի։ 

1սստխ պատուիրած էին Անահիտի ծնողաց, որ ոչ ոքի հետ սերտ 
յարաբերութիւն մշակեն, միայն բարեւեն դրացիներուն։ Անոնց սնունդը 
եւ այլ կարիքները կը հոգար ժորժ։ 

Ու վերջապէս հասաւ ամուսնութեան թուականը։ Սըրսոք համբա-
ւաւոր եւ մեծահարուստներով բնակաած թաղամասին մերձակայ մէկ 
տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ պսակի արարողութիւնը։ Աղջկան կողմէ 
միակ վկայ մը՝ Քնարիկը։ ժորժ ըսած էր մօրը, թէ Անահիտին հայրը 
ծանր հիւանդ է , սրտի տագնապ ունի, չի կրնար օդանաւով ճամբորդել, 
հետեւաբար կը մնան Ցունաստան։ Անահիտը վստահուած էր սըթ Նա– 
զիրայի գուրգուրանքին–։ Անոր կարգադրութեամբ որոշուեցաւ հարսա– 
նեկան բոլոր տեսակի արարողութիւնները, հրաւիրեալներուն ցանկը 
պատրաստեցին ժորժ եւ մայրը* լիբանանցի բարձրաստիճան անձնա-
ւորութիւն ներ, պետական դէմքեր եւ ազնուական դասու ընտանիքներ 
ներկայ եղան պսակի արարողութեան եւ ապա մեծահանդէս քոքթէյլին, 
Պրումմանայի «Ալ Պուսթան»ի սրահներուն մէջ։ Յաջորդ աոաւօտ մայ-
րաքաղաքի կարեւոր թերթերը արձագանգեցին տարուան «մեծաշուք 
հարսանիքին», գովաբանելով հարսին գեղեցկութիւնը եւ փեսին ազնը– 
ւական ծագումը։ 

Անահիտի հայրն ու մայրը մէկ մաղթանք կը մրմնջէին իւրովի, ի– 
րենց մեկուսացած բնակարանին մէջ. «Հոգ չէ, թող մեր աղջիկը բախ-
տաւոր ըլլայ... մենք արդէն ծերութեան սեմին կը գտնուինք, այսօր 
կանք, վաղը՝ չ կ ա ն ք » – 

ժողովրդական ծանօթ փիլիսոփայութիւնը մխիթարեց պարզամիտ 
մարդիկը, բանուոր Մանուկը եւ ձեոագործով օրապահիկ շահող տիկին 
Վարդանոյշը, որոնք փաոք կու տային Աստուծոյ, թէ կ՚ապրին «մարդու 
պէս կեանք մը».. . 

* * 

Այս «մեծաշուք ամուսնութեան» թուականէն արդէն անցած էին 
քսան տարիներ։ Լէյտի մըն էր Անահիտ, Միշտ իր թարմութիւնը պա-
հած։ Մահացած էին ծնողքը, ու ինք կ՚ապրէր հայութենէ հեոու։ Քիչ 
անգամ կը յիշէր իր մտերիմ բարեամուհին՝ Քնարիկը, որ միակ վկան 
եղած էր այս անհաւատալի երեւոյթին։ Քնարիկ իր կարգին մեծ գաղտ-
նապահութիւն ցուցաբերած էր Անահիտի ճակատագրին նկատմամբ, 
վախնալով, որ «պատերն իսկ ականջ կրնան ունենալ»։ 

Վրայ կը հասնի 1975-1976 թուականներուն պայթած ա հետըզ– 
հետէ բուոն ծաւալ ստացած Լիբանանի «քաղաքացիական պատերազ-
մը», որան ստեղծած աղէտէն հեռացողներու շարքերուն մէջ կը գտնը– 
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ւէին Թեմին ընտանիքը։ Անահիտ ծնած էր երեք զաւակ, երկու մանչ 
եւ աղջիկ մը՝ Քարոլին, որ գերազանցած էր մայրը իր րացաոիկ հրա– 
պոյրով։ 

Թեմին ընտանիքը արդէն Փարիզ հաստատուած էր ։ Ազնուա-
կաններու յատուկ փարիզեան մէկ շրջանին մէջ կ ՚ապրին Թեմինները։ 
Անահիտին զաւակները համալսարանական են, կը հետեւին յատուկ 
ճխղերու, մասնագիտութիւն ձեոք ձգելու, իւրայատուկ «Ֆորմսւսիոն» 
ունենալու համար։ 

Կ ՚ապրէին 18դ դարու ոճով կաոացուած դղեակի մը մէջ, զոր գը– 
նած էին դքսութեան տիտղոս ունեցող ընտանիքէ մը։ Այս ընտանիքին 
հետ Թեմին ընտանիքին կապը հետզհետէ սերտացաւ ու հասաւ այն-
պիսի ասիճանի, որ կրտսեր դուքս Շարլ ձեոքը խնդրեց Տիանայի դըս-
ւոեր՝ Քարոփնի։ Ի՜նչ բախտաւորութիւն...։ ժորժ եւ Տիանա թէ՛ յուզ– 
ւած էին եւ թէ մեծ բախտաւորներ կը նկատէին իրենք զիրենք, որովհե-
տեւ ո՛չ միայն մեծ պատիւ էր դուքսի մը աղջիկ հարսնացնելու փաստը, 
այլեւ պիտի յաւէրժանար իրենց ընտանիքին անունը ֆրանսական հա-
մայնագիտարաններուն մէջ.** 

Ֆրանսական քաղաքական թէ դիւանագիտական շրջանակները 
հետաքրքրող այս ամուսնութեան արձագանգը եղաւ մեծ. ֆրանսական 
մամուլի մեծ հանդէսներու գունազարդ կողքերը կը ներկայացնէին 
քեփթըն ժորժի եւ լէյտի Տիանայի դստեր՝ գեղանի եւ «տիեզերքի թա-
գուհի» կոչուելու արժանի Քարոլինի, երիտասարդ դուքս Շսղղին նկար-
ներով։ 

Հեքիաթը անգամ մը եւս կը դաոնար կեանք, իրականութխն–. 
Իսկ եթէ Պուրճ Համոափ Նոր Մարաշ թաղի բնակիչները իմա-

նային, թէ իրենք դուքս խնամի մը ունին Փարիզի պորտին բազմած... 

1995 , Օգոստոս ՇԱՀԱՆԴՈԻ1ԱՏ 
Պէյրութ 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ Ե7 



ԲԱԳԻՆ ^ ^ 4 7 

Բ Ա Ռ Ե Ր ^ 

Ա Ն Ր Ջ Ա Գ հ Ծ 

ւ ո Ւ ս ս ն Կ և Ր հ 

Հ Ա Մ Ա Ր 

Հայեացքդ 
ւ1իակն է, որ կը խուսափի իՇձմէ, 
դրժեւով խոստումը՝ 
զիս տանեբււ 
մանուածապատ շաւիղներէն, 
խոճերաս, 
ար մոռացման բնակիչները կ՚ապրին 
ու կը էսաի մինչեւ իսկ, 
Հեռացող թռչունի թեւերէն, 
կաթկթող երեկոն փետրաձայն։ 

ՎերաՀաս մաթի մատներով գծուած 
ղէմքեր՝ կարծես 
նահանջող ժամերու պէս 
կ՚անհետանան, 
տարիներու Հեռաւպաւթենէն, 
շուրթերուդ վրայ՝ 

կերասենիներու ջերմութեամբ բահեր ձայնեյա։ 

Ինչպէս, 

ծաոերու կանաչ Համանուագի ընդմէջէն Լսուողէ 

աշնան նարնջագոյն մեղեդին։ 
Ինչպէս, 
մայթերու ծայրածաւայ ժապաւէններու վրայ, 
ձայնագրաած ոտնաձայնը Հեռացող կնկայ։ 
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Ինչս/էս, 
կէս գիշերուան անկիսեյի յոութիւնը, 
երբ սիրտդ տարբեր եւ անտարբեր ժամանակ ներու Համար 
կը բաբախէ։ 

էուսամփոփի մտերմութեամբ՝ ձիւնէ՜ աղջիկ, 
այտերուդ տամուկ էջերուն վրայ, 
Հազար անգամ սեւագ/ւուած՝ 
սիրոյ աոաջին նախադասութեամբ քեզ կ՛ոգեկոչեմ... 

Ո՞վ կ՚ըսէր թէ 
-ծովը ծեր է. 
անոր այիքներն Համրեչու Համար, 
ես ամէն օր կը մանկանամ։ 

Ես՝ որ ալքերուդ կապոյտ երկինքներուն, 
Հրաժեշտ տուած եղանակի նման, 
աշխարՀն Համայն թափառեցայ։ 

Ես՝ որ ոտնաՀետքեր ջնջող ճամբաներէ, 
յետմիջօրէի ամայութեանց պէս անաղմուկ Հեոացայ։ 

Արդեօք ինչո՛՛ւ, 
աչքեր ուս մէջ վրիպած* 
Հայեացքովդ աննկատ, 
վերագտնեէ կը փորձեմ քեզ տակաւին, 
անմայրամուտ երեկոյեան մը սեմին... 

ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ 
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Ա. ԵՐԿԱԹ 

ՑՈՒՇԵՐ՝ 
ՍՈՒՐԷՆ 
ՊԱՐԹԵՒԵԱՆԷՆ 

«ԲազիԱ»\ւ անցեալ տարուան աասջիճ թիւի էջերուն՝ «Աահակ 
ՊաբդեւհաԶ» վէպին մէջ կատարուած վերծանողներուն շարքին, 

քող մը վերցուած էր նաեւ քսանական թուականներուն 
երիտասարդ բանաստեղծ Արսէճ Երկաթի դէմքիճ վրսւյէճ ու 

արձանագրուած որոշ ենթադրութիւներ։ 
(Խւրէճ Պարթեւեսւնի եւ Արսէն էրկաթի կապերուն շնորհիւ 

ստեղծուած են յաշագրական ու գրական էջեր, որոնց կ՛արժէ 
ծանօթանան նաեւ նոր ընթերցողները։ 

Երբ իրարու ծանօթացանք, 
արդէն կարդացած էի վՍայքօ^ձ եւ 
քանի մը ուրիշ պաւոմուածքներ 
Հ՚ԲայքայոււհԷԳ։ Խորունկ եւ ան-
ջնջելի տպաւորութիւն մը մնացած 
էր մտքիս մէջ. եւ ինծի համար ու-
րախութեան բացաոիկ տօն մըն էր 
Պարթեւեանի ուշադրութեան ար-
ժանացած ըլլալս։ Ատեն մը կար 
մեր կեանքին մէջ, եւ ալդ եղանակը 
ապրած են շատերն իմ սերունդէս, 
երբ գրագէտի մը բարեկամութիւնը 
անփոխարինելի գանձ մը կը նկատ– 
ւէր։ Հիմա մեր երիտասարդներէն 
քանի" հոգի իրենց համար պատիւ 
կը համարեն ծանօթանալ բանաս-
տեղծի մը կամ գրագէտի մը հետ։ 
Մսւրմնամարզանքի եւ շարժա-
պատկերի աշխարհները միայն 
գրաւած են անոնց հոգին։ Անոնք 

անսխալ կերպով գոց գիտեն պաս-
տառի աստղերուն անունները, իսկ 
հարցուցէ՛ք իրենց, թէ ո՞վ գրած է, 
օրինակի համար, ՀհաՀանքր աոյսնց 
երգին) եւ պատասխան չէք ստա-
նար։ 

«Ազգային սրահը» ոտանա-
ւորի մրցում մը տեդի պիտի ունե-
նար երեկոյ մը։ *Անթ խորագրով 
քերթուած մը գրած էի, կարդացի 
զայն եւ առաջին մրցանակը շահե-
ցայ։ Պարթեւեան ներկայ էր հոն։ 
Ա՛յդ իրիկունէն սկսաւ մեր բարե-
կամութիւնը։ Այնուհետեւ չէր անց-
ներ օր մը, որ չհանդիպէի իրեն։ 
Մտերմացած էինք։ Յաճախ կը 
խօսէր ինծի իր երիտասարդ տա-
րիներէն, այն հրեղէն, սանձարձակ 
խանդավաոութենէն, որուն նմանը 
չէր գտներ իր շուրջը, մեր իրակա– 
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նաթեւսն մէջ։ Կը խօսէր իր մտքին 
սնունդ տուող լուսահեղ այն գիրքե– 
րէն, որոնց հեղինակներուն մէջ 
Օքթւսւ Միրպոն բացաոիկ շքեղա– 
թեսւմբ պատուանդանի մը վրայ կը 
բարձրանար միշտ։ Երբ ես ալ կու 
տայի անունները իրեն անծանօթ 
հեղինակներու, թախծոտ՝ բայց 
միշտ պայծսա. աչքերով կը նայէր 
ինծի եւ գլուխը կը շարժէր ափսո-
սանքով* 

–Կեանքը շատ կարճ է այդ 
ամէնը կարդալու համար։ 

Կարծեմ, թէ անխոնջ եւ յսւ– 
մաո ընթերցող մը չէր այլեւս։ Երի-
տասարդ տարիքին կարդացածնե-
րուն վբայ նոր բան մը չէր աւելցու-
ցած գրեթէ։ 

Եթէ գոնէ մինչեւ վերջը մնա-
ցած ըլլար իբրեւ գրականութեան 
իրաւ զինուորեալ մը, անշուշտ աւե-
լի շօշափելի գանձեր պիտի թողուր 
մեր գրականութեան։ Բայց հեւսւս– 
պաո կեանքի մը լծուած, երկրէ եր-
կիր, իր գեղեցիկ առնականութեան 
երկրպագող «բոլորանուէր» կինե-
րուն հանդէպ երբեք անտարբեր 
չըլլալով՝ ժամանակ չէր գտած նոր 
բան մը աւելցնելու իր գրական պա-
շարին վբայ։ Ու յետոյ, հանրային 
գործիչն ալ մեծ բաժին կը խլէր 
միշտ անոր մտքէն։ Բայց իրաւ եւ 
լասատիպար գործիչ մըն ալ չէր ե– 
ղած։ Այս ամէնը յայտնուեցաւ ինծի 
այն ատեն, երբ վաղուց բարեկամա-
ցած էինք իրարու, եւ ես անոր մէջ 
կը սիրէի ու կը յարգէի միայն նո-
րավիպագիրը։ 

Եթէ օր մը զինք չտեսնէի, 
կարծես զլացած կ՚ըլլայի հոգիիս 
ուրախութեան իր արդար բաժինը։ 
Այն ատեն Պարթեւեան կը բնակէր, 
իր կնոջը հետը, Գահիրէի կեդրո-

նական փողոցներէն մէկուն մէջ, 
պանդոկի մը ընդարձակ սենեակը, 
որան մէկ անկիւնը խոհանոց կը 
ծառայէր։ 

Պարթեւեան կը հրատարակէր 
էԱնասչաաին յուշարձանը* անուն 

գրական պարբերագիր մը, որ կա-
նոնաւոր բաժանորդագրութիւն չու-
նէր կարծեմ։ Ի՛նքն էր, որ խանութէ 
խանութ Գահիրի մէջ կը ծախէր 
այս թերթը։ Կը խնդրէր ինձմէ, որ 
յաճախ ընկերանայի իրեն, եւ այս-
պէս կը պատէինք» ան՝ տուն օրհ-
նող քահանայի պէս, ես՝ երաժիշտ 
տղա։ Ռայց եթէ քահանային առջեւ 
դառները լայնօրէն կը բացուէին, 
մեր առջեւ կը գտնէինք առաւելա-
պէս գոց դուռներ, քար սրտեր։ 
Այսպէս, օր մը դիմեցինք, Մահսւ– 
մէտ Ալի փողոցին մէջ, նպարավա-
ճառի մը։ 

֊ Ա յ ս ապրանքէն բան չեմ 
հասկնար,– ըսաւ մարդը։ 

–Ի՞նչ կ ՚ուզէք, որ բերեմ ձե-
զի, պանի՞ր, ձէ՞թ, ապո՞ւխտ։ Այս 
ապրանքով ձեր միտքն ու հոգին 
պիտի կշտանան, մինչդեռ միւսնե-
րով կշտացած ձեր մարմինը օր մը 
պիտի որդնոտի– 

Մարդը չպատասխանեց։ 
Փողոց ելանք՛ արեփն եւ փո-

շիին մէջ քալեցինք անխօս։ 
- Կ ը տեսնե՞ս,– դարձաւ ին-

ծի Պարթեւեան,– եկո՛ւր գրակա-
նութիւն ըրէ այս ժողովուրդին հա-
մար։ Ե՛ս ալ ելեր կը ք ա ջ ա լ ե ր ե մ 

քեզ ։ Մեղք կը գործեմ շիտակը։ 
Փոխէ՛ ճամբադ, տղաս։ Ես պատ-
ճառ չեմ ուզեր ըլլալ։ Օր մը կ՚ելլես 
կ՛անիծես զիս*** 

Սահմռկած էր հոգիս։ 
Երբ քաղաքին կեդրոնը հա-

սանք, առաջարկեցի, որ «Փարի– 
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զիսւնւս» հանդիպինք մէկ-մէկ 
ուիսքի խմելու։ 

Ամաո էր։ Հեղձուցիչ տաք մը 
կար։ 

- Ս ա մզմզուկՀ. ալ ե թ է չ ը լ -

լայ,– ըսաւ Պարթեւեան, ուիսքքփձ 
գաւաթը լոյսին բռնած, իր թախծոտ 
արտայայտիչ աչքերը սեւեռած ըմ-
պելիին մէջ պայթող պղպջակնե-
րուն։ 

-խմե՛նք եւ մոռնա՛նք,– ըսի։ 
– Չ ե ս կրնար գիտնալ, թէ 

Ի՛՛նչ կը զգամ հիմա։ Կարծես թէ 
մէկը դանակի հարուած մը տուած 
է սրտիս, անբուժելի վէրք մը բա-
ցած է հոն։ 

-Մոռցի ՚քւ ,– ըսի,– այդ նը– 
պարավաճաոը հայ ժողովուրդը չի 
ներկայացներ։ Ուրիշ քանի՜ ֊ ք ա ն ի -
ներ կը սիրեն կարդալ գրածներդ, 
որոնցմէ հոգեկան խորունկ հաճոյք 
կը զգան։ 

-Գետնին տա՚կը անցնին բո-
լորն ալ,– բորբոքեցաւ Պարթեւեան։ 

Ձայնին մէջ սաստիկ յազում 
կար։ Նկատեցի, որ աչքերը թաց էին։ 

֊ Ա մ է ն ք ն ալ ձեւ մը ունին,– 
շարանակեց ան,– քեզի ողորմու-
թիւն տալու* ա՛ս է, որ անտանելի է։ 

–Դուն ի՛նքդ է, որ սխալ կը 
տեսնես.** 

- Ս ի շ դ է*** ։ Ես ինքզինքս 
խաչուած կը տեսնեմ, ու վարը ժո-
ղովուրդը, խառնիճաղանճ ամբոխը 
կը ծիծաղի վրաս.** 

Այլեւս չհամարձակեցայ խզել 
ցաւագին լռութիւնը։ Ան արդէն ոտ-
քի ելած էր եւ մենք բաժնուեցանք 
իրարմէ։ 

Ես կանոնաւոր կերպով 
կ ՚ ա շ խ ա տ ա կ ց է ի ձԱՆապաաի յա֊– 

չարձանձ\\ՀԼւ 

Ատեն մը կար մեբ 
կեանքին մ է ջ , եւ այդ 
եղանակը ապրած են 

շատերն իմ սերունդէս, 
եբբ գ բ ա գ է տ ի մը 
բարեկամութիւնը 

անփոխարինելի գանձ 
ԿՔ նկատուէր։ 

Օր մը, Պարթեւեան յայւոնեց 
ինծի, թէ հայ պարուհի մը կար գի-
շերային զուարճութեանց յատկաց-
եալ բեմի մը վրայ։ 

– Հ ա յ աղջի՛կ մը, կրնա՞ս 
ըմբռնել, զգալ, խորաչափել այս 
արհաւիրքը։ Հայուհի մը՝ որ լպիրշ, 
յայրատ ամբոխը կը զուարճացնէ, 
կը յանձնուի անոր, կ՚արատաւորէ 
իր ցեղին մաքրամաքուր իսկութիւ-
նը։ 

«1սորհէ՛ պահ մը, Շաքէն 
հոն, մեր լեռներուն սրբազան բար-
ձունքէն ինքզինքը անդունդ կը նե-
տէ, որպէսզի անաղարտ մնայ իր 
շաշանային անբծութիւնը, իսկ հոս, 
օտար այս երկրին մէջ, հայ աղջիկ 
մը, Շաքէի մէկ քոյրը, սրիկաներու 
գիրկը կը նետոփ...։ Կրնա՞ս բան 
մը գրել։ Այս գիշեր անպատճառ 
գնա՛ եւ գիշերը արթուն անցո՚ւր, 
որպէսզի վաղը կարդամ գրածդ։ 

Ես՝ վարանոտ երիտասարդ, 
երեք անգամ խաչակնքեցի գիշե-
րային այդ հաստատութենէն ներս 
մտնելէ առաջ։ «Վարդի թատրոնը» 
կը կոչուէր անիկա։ Աղջիկը Ի՛նքն 
էր, որ մօտեցաւ ինծի։ Ֆրանսերէն 
խօսեցանք նախապէս։ Դոնեակ ա– 
պըսպրեց։ Բաւական սաղ էր։ Վը– 
ճարեցի։ 
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–Ի՞նչ է ձեր ազգութիւնը,– 
հարցուցի անոր։ 

Ձյայտնեց հայ ըլլալը։ Ռսւյց 
ես ըսի* 

–Դուք հայ չէ՞ք։ Վստահ եմ, 
որ հայ է ք ։ Ջեր աչքերը տարբեր 
ցեղի մը աղջիկները չեն կրնար ու-
նենալ։ 

ժպտեցաւ ցաւագին հրսւպոյ– 
րով մը եւ խոստովանեցաւ հսւյ ըլ-
լալը։ 

Հետեւեալ օրը, Պարթեւեսւնին 
տարի ՀՄագթազինէ* խորագրով 
պատմոսսծքս։ Կարդաց եւ հրատա-
րակեց զայն իր պարբերագրին մէջ։ 

Ցետոյ շատ մը թելադրանք-
ներ ըրաւ։ Ըսաւ, թէ պէտք չէր բը– 
նաւ ազդուէի քննադատութիւներէ։ 

- Մա՛ նաւ ա ն դ , – ը ս ա ւ , – 
շուրջդ գտնուող, քեզի հետ սերտ 
կապ ունեցող անձեր թերեւս չսիրեն 
այս պատմուածքը։ Ուշադրութիւն 
մի՛ դարձներ, մի՛ ընկրկիր, քալելիք 
ճամբայ մը կայ աոջեւդ* հասնելիք 
հանգրուան մը* շատ մը հանգըր– 
ւաններ կան* քալէ՛ ինքնավստահ։ 

Իւսյց մեր բարեկամութեան 
երկինքը պիտի ամպոտէր շատով՝ 
անակնկալ փոթորիկով մը։ Հայ 
Կարմիր Խսւչի ի նպաստ տրուելիք 
թատերական ներկայացման մը աււ– 
թիւ, վարչութեան անդամներէն մէ-
կը առաջարկած էր Պարթեւեանի 
<Զայնը <կե9՝»ը, հասոյթին կէսը 
յատկաացնել հեղինակին։ 

Հայրս բողոքած էր այս առա-
ջարկին դէմ՝ ըսելով. 

–Կարմիր էսաչը ստիպուսւծ 
չէ մեծապատիւ մուրացկաններու 
օգնել։ 

Ես առաջինը եղայ ծառացող 
հօրս այս վիրաւորիչ արտայայտու-
թեան դէմ։ 

–Ուրեմն,– ըսի,– իմ մէջս ալ 
վաղը մեծապատիւ մուրացկան մը 
պիտի տեսնես։ 

– Ո ՛ չ , – ըսաւ ան,– ճշմարիտ 
գրագէտ մը պ է տ ք է միշտ իր 
բարձրութեան վրայ մնայ։ ժողո-
վուրդը զայն պէտք է շարունակ 
տեսնէ պատուանդանի վրայ կանգ-
նած, որպէսզի չզլանայ անոր իր 
սէրը եւ յարգանքը։ 

Պարթեւեան շատ տուժած է 
նկարագրի պակասէն։ Ես, իբրեւ 
Կարմիր էսւսչի գործօն անդամ, չէի 
կրնար ընդունիլ եղած առաջարկը։ 
Ռսւյց եթէ խիստ էր արտայայտու-
թիւնս, կը բխէր սոսկ Կարմիր 1սսւչի 
հանդէպ ունեցած ծառայութեանս 
ուղղամիտ ընթացքէն։ 

Հ օ ր ս խ օ ս ք ե ր ը համոզիչ 
գտնելով մէկտեղ, կը զգայի, թէ 
դառնապէս վիրաւորուած էր Պար-
թեւեանի զգայուն սիրտը։ Տղայ մը 
կար միշտ, մեծ տղայ մը՝ այդ մար-
դուն հոգիին մէջ։ Տղայական չէ՞ր 
այն վերաբերումը, զոր ունեցաւ ին-
ծի հանդէպ այս պատահարէն ետք։ 

Քանի մը օր հազիւ անցած 
էր, երբ ցրուիչը ինծի յանձնեց ա– 
պահովագրեալ պահարան մը, որուն 
մէջ ներփակաած էին Պարթեւեանի 
մօտ գտնուած մէկ քանի ձեոագիր-
ներս։ Պահարանը դրկողին անունը 
ա ր ձ ա ն ա գ ր ո ւ ա ծ էր ա յ ս պ է ս ՝ 
ֆրանսերէն տառերով՝ ՝ ՚աճ2ձնՀ– 
ճհ՛ աօսքՅէշ§աւ"։ Իր կողմէ ո՛չ մէկ 
տող կար ներփակաած։ Բաւական 
էր այսքանը, ապացուցանելու հա-
մար, որ իրապէս մեծ տղայ մըն էր 
Պարթեւեան։ 

Տարիներ անցան։ Ես Փոր 
Սայիտ մեկնեցայ, սուետիացի գաղ-
թականներու վրանաքաղաքը՝ իբրեւ 
ուսուցիչ։ 
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Օբ մը, Դւսհիրէ վերադար-
ձիս, աոաւօտ մը Օփերսւյի հրա-
պարակը հանդիպեցսգ իրեն։ Նայե-
ցաւ ինծի եւ արագւսցուց քայլերը։ 
Յանդիմանական արտայայտութիւն 
չկար աչքերուն մէջ . բայց կար 
միշտ այն քաղցրաշող թախիծը, ո– 
րուն վարժուած էր հոդիս եւ զոր 
կարծես կարօտցած էի այնքան։ 
Գամուած մնացի կեցած տեղս, 
մինչդեո ան կը հեռանար եւ կ ՚ան-
հետանար՝ փողոցին անկիւնը դաո-
նալով։ Պահ մը ուզեցի վազել ետե– 
ւէն, կանչել զինքը եւ ներողութիւն 
խնդրել հօրս կողմէ իրեն պւստճաո– 
ւած վիրաւորանքին համար։ Ռայց 
չեմ գիտեր, կ՚երեւի թէ ե՛ս ալ իր 
ընթացքէն կրած էի անբուժելի վի-
րաւորանք մը։ 

ժամանակը թաւալեցաւ գնաց 
այնուհետեւ գահավիժօրէն։ Իմ վեր-
ջին հանդիպումս եղաւ ասիկա։ 
Փարիզ կը գտնուէի, Սորպոնի ու-
սանող, երազներով, ցնորքներով 
խենթեցած էր հոգիս, երբ իմացայ 
անոր մահը։ Անշուք թաղում մը Ա– 
ղեքսանդրիոյ գերեզմանոցը, եւ յե-
տոյ մոռացութեան թանձր, մռայլ 
վարագոյրը իջաւ գրագէտին վրայ, 
որ գրեթէ անծանօթ մնացած է նոր 
սերունդին։ Մեղանչեցինք սւնոր յի– 
շատակին, թողած ժառանգութեան 
հանդէպ։ Մահը՝ որ կը փայլեցնէ իր 
ցրտասարսուռ շունչով ամէնէն 
ժանգոտած մետաղն իսկ, դեռ կը 

յամենայ ընելու իր արդարադատ 
միջամտութիւնը։ Պէտք է մոռնալ 
ամէն ինչ, որ կը մթագնէ այս ճար-
տար նորավիպագրին դիմագիծը։ 
Առնել զինք միայն եւ միայն իր 
գրականութեան մէջ եւ ցոյց տալ 
մեր ժողովուրդին, որ Պարթեւեանն 
ալ իր արժանաւոր զաւակներէն մէ-
կը հանդիսացաւ իր գրիչով, իր 
մրրկաշունչ պերճախօսութեամբ։ 

Դեռ ականջներուս մէջ կը 
հնչէ կարծես իր այնքա՛՛ն տպաւո-
րիչ ձայնը, երբ կը խօսէր Կիլիկիոյ 
ջարդին աոթիւ, յոգնախուռն բազ-
մութեան մը առջեւ։ Անոր իւրա-
քանչիւր խօսքը հրաշէկ դաշոյնի մը 
պէս կը մխուէր ունկնդիրին սրտին 
մէջ, կը ճմլէր զայն դառնակսկիծ 
կերպով։ 

Հիմա, որ այլեւս քէն չենք 
կրնար ընել իրարու հետ, ես այն-
քա՛ն մօտեցած ըլլալով իրեն, սա 
մզմզուկի բաժակը առաջուան համը 
չունի, երբ միասին կը խմէինք 
զայն։ Կարծես լեդի է, որ կ՛ըմպեմ, 
երբ նայուածքիս դէմ կու գան իր 
լայնածիր, արցունքոտ թաց աչքե-
րը։ 

֊ Ե թ է սա մզմզուկն ալ չըլ-
լար... 

Ես ի՞նչ ըսեմ հիմա, երբ բո-
լոր բաժակները լեցուն են դաոնու– 
թեամբ... ԱՅա֊սաբեր^ 3 Դեկտեմ-
բեր 1955)։ 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 
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Մ Ա Գ Թ Ա Ղ Ի Ն Է 
(Պատմուածք) 

ՎաՀրամ կը դիտէր Հայ 

աղջկան րոլոր շարժումները, »-

րոնք չես դիտեր քքնէ ունէին 

արգաՀատելի ու թչուաո.օրէն 

գեղեցիկ, որ երիտասարդին <օ– 

գին կը Համակէին խորունկ 

տխրութեամբ մը։ Կէս ժամէ ի 

վեր Հոն էր անէ Ազեքսանդրիոյ 

յայտնի մէկ երգեցիկ—սրճարանը, 

ուր քանի մը կիներ կ՚երգէին 

ու կը սլար էին՝ 0"յց տալով 

ներկաներուն իրենց մարմնական 

վաւաշոտ ու ողորմելի ձեւերը, 

խեղճուկրակ բեմի մը վրայ։ 

Բայց ինչ որ սրաՀին իրա-

կան խանգավաո-ութիւն մը կը 

ն եր շնչէր, ոչ երգերն էին, ոչ 

պարերը, ո՛չ իսկ լոյսերուն ա ա – 

րափը՛ էթարլոթն էր ան, Հայու-

Հի՛ն, որ գիրկէ գիրկ կը նետ– 

ւէր, Հեւասպաո., դեռ. նոր մ բ ֊ 

տաՆ կեանքին մէՀ անոր տիրե-

լու միամտութեամրւ Անգլիացի 

ղինուորներուն եւ սպաներուն 

քով նստած, անոնց Հետ կը խօ-

սէր ժպտագին՝ անվարժ անգ-

ղիերէնով մը, որ սակայն անուշ 

կը Հնչէր* 

"Ծարլոթ, ՀՏ արլոթ*.. 

Ուր ի լ անուն մը չկար 

շրթներուն վրայ, ու տասնվեց 

տարեկան ՀայուՀին, ամէն ան-

Կխնի մէք, ամէն աթոռի քով 

կը վաղէր շուտափոյթ, անհոգ, 

թեւաբաց ու կը սփէլկր իր նա-

զելի Հոգիին բուրմունքը անտե-

սանելի փունջերով եւ օդային 

Համբոյրներ կը ղրկէր իր փոք-

րիկ ու ճերմակ ձեռքերով ամէ-

նուն, խնդալով, խնդալով բարձ-

րաձայն։ 

ՎաՀրամ կը Հետեւէբ, տը֊ 

խուր նայուածքով մը, անոր 

թրթո֊ուն քայլերուն, որոնք բե-

մին տախտակին վրայ միօրինակ 

ձայն մը կը Հանէին, երբ աղջի-

կը կը պար էր երգելով, իր ըրա-

ծին գիտակ, միամիտ, ու րարի 

իր թշուաո.ութեանը մէՀ։ 

Ան կ՝ուղէր իր քովը կան-

չել զայն, մասնաւորապէս անոր 

Համար եկած էր Հոն, տեսնելու 

Հայ աղջիկը գո.իՀին մէք, ցեղին 

ծաղիկը քակորին մէք բացուած 

ու դեռ. արեւով լեցուն աչքերով, 

արեւածաղիկի մը պէս ՛՛՛է կ՚ու– 

զէբ բոնել անոր ձեռքեր էն է առ-

նել զանոնք իրեններուն ՛էէ 

կարեկցաբար ու սիրոյ բառ. մը 

ըսեր Բայց Շ արլոթ չէր մօտե-

նար անոր, կարծես Հասկնալով 

թէ Հայ էր ան* 

Աեո-ական որեւէ զգացում 

մը չունէր Հայ աղջկան Համար, 
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–Խմէ\ կենա՛ցդ* 

Վահրամ չի կրցաւ խօսիլ 

ու նալուացքը սեւեռ եց գիմացը 

նստող աղջկան, զոր զինուոր 

մը կը կան չէր Մարկրիթ անու-

նով* 

Ան էր ուրեմն Հայկանոյ– 

շր, ղոր տեսած էր աարիներ ա– 

ռաք էԱանդուխտ կոյսՖի ներկա-

յացման մը մէՀւ Աանգուխտ 

կոյսին գերը կը խազար ատե– 

նօք»»՛։ Ո*– պտՀ մը, երիտասար-

դը ոգեկոչեց իր Հոգիին մէ1 

Հեռաւոր պատկերն աղջկան, 

զոր մարդկային տռփանքը 

խամրած էր շուտով, ծաղիկի մը 

պէս֊**։ Յոգնած աչքեր, թալթը– 

լուն մորթ մը չսլար ուած, անօ-

գուտ գեղեցկութիւն մը որուն 

Հետ սակայն կը Հաշտուէր տա-

կաւին մարդկութեան Հաճոյքը՛•• 

է ան, Շ արլոթ՛՛՛ 

–Այո՛ է Աարկրիթը»* 

֊Հայկանոյչը Հայերէն գի՜ 

տէ, այնպէս չէ", Շ արլոթ... 

֊ յ յ Լ յ ո ՛ , շատ լաւ գիտէ, 

բայց ես չեմ գիտեր՛՛՛է կ՛ուզէս, 

կանչե՛՛մ քոյրսէ 

~4է չ, ընկեր մ ունի, դուն 

կեցիր քովսէ ՛Հանի* տարեկան 

ես, Շ արլոթ։ 

֊փնչո* ւ կը Հարցնես՛՛*։ 

Տասնվեց տարեկանէ 

Տեաոյ երկարօրէն չի խօ-

սեցան իրարու. Հետ։ ՎաՀրամ կը 

նայէր աղՀկան մազերուն՝ որոնք 

սեւ էին ու վայելչօրէն յարդար– 

ւած։ Անոնցմէ փոքրիկ գանգուր 

մինկած էր դեռատի ճակատին 

վրայ, պսակի մը պէս՝ զայն 

ստուերելով։ Պարզօրէն Հագուած 

էր ան, ճինաչզարչի կարճ փէչ 

մը ու ճերմակ մետաքսեայ պը– 

չուզ մը* Ոչ մէկ զարդ իր վ^ 

րայ։ խորանի մը պարզութեամբ 

կու գար ան կեանքին՝ ուր 

աարիներ վերքը պիաի ստիպ֊ 

ւէր ծաղկազարդուիլ, շպարուիլ, 

գեղեցկանալ յաւիտենական երի. 

տաս արգութեամր մը մեղքին 

մ է 1 ՚ ~ ։ իր ծա խո լած միսը պիտի 

չուզէր մարդկութիւնը, երբ. ա՛-

նիկա չէր խնկաբուրուած, ու 

խոշտանգուած էր միայն թըչա 

ւառոլթեան ձեռքով՛»՛։ Հաճոյքն 

ու տռ՛փանքը պիտի չմօտենային 

այգ աղ2կան, թառամած վարգ 

մը, երր արՀեստական Մալիս մը 

անոր թերթեր ուն խաբուսիկ 

թարմութիւն մը չի տար»•»» Դեռ. 

կեանքը չէր զարկած անոր սըր-

տին, ու դեռ. մէկը սիրել չ»կը՜ 

սա ծ՝ կը սիր էին զայն, կը գըգ՛ 

ւէին անոր մարմինը։ Փարոսի 

արձանի մը կը նմանէր զար-

դարուած միայն արՀեստական 

խոչոր ու կարմիր վարդով մը 

կուրծքին վբայ, մելամաղձիկ եւ 

անուշ նայուածքով, արտայայտիչ 

աչքերով, որոնց մէք անորոշ 

լոյս մը կար, անծանօթ արեւի 

մը ճառագայթին պէս» ՎաՀրամ 

աո. ալ անոր ձեռքերն իրեննե– 

րուն մէ1 եւ Հարցուց կարեկից 

շեշտով մը– 

֊ Ը ս է ՛ , Ծ արլոթ, Հայերէն 

չթս գիտեր բնաւ, կ՚ուզէի Հետդ 

Հայերէն խօսիլ։ 

֊Շատ քիչ գիտեմ, քանի 

մը բառեր միայն, որովՀետեւ 

բաւական լսած եմ ուրիշներուն 

խօսիլը։ 

֊Ծնողք ունիՈս, ի՛նչ կը 

խօսիս տունը։ 

–Հայրս Հոս չէ, լքած է 

մեզի, տունը Հայերէն կը խօսիմ 
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մօրս եւ. քոյրերուս Հետ* Եթէ 

ղուն ալ օր մը մեր տունը գաս 

ինծի տեսնելու, այն ատեն Հա– 

յերէն կը խօսինք երկուքս ալ։ 

Ըսէ՛ք կու գա՛ս մեր տունը, 

Հո՛ն Է, չատ մօտը, գեղեցիկ 

սենեակ մ՚ունիմ, ղին ոլորները 

փունչեր կը րերեն ինծի ամէն 

օր, ծաղկամանները լեցուն կ՚ըլ-

լան* էկո՚ւր, պիտի տեսնես* 

Բայց ՎաՀրամ չի լսել կը 

թուէր անոր խսօքերը։ Շ արլոթ 

գլուխը գրաւ սեղանին վբայ ու֊ 

նայեցաւ երիտասարդին աղաչա-

կան աչքերով որոնք կարծես ր– 

սել էլ ոլզէին՛ 

–կու գա՛ս մեր տունը՛-

-կու գամ, անՀոգ եղի՛ր, 

րայց ըսէ՛ է չե*ս մտածեր քու 

ցեղիդ աղջիկներուն վբայ, որոնք 

հեռաւոր գի չերին մԷՀ կ՚իյնան 

Հարեմներուն դիըկը՛" 

–Ո՛չ, քանի որ ե՛ս ալ 

կորսուած եմ՛–* Աշխարհիս բո-

լոր անդունդները լեցուն են ին-

ծի Համար վիշտով, սիրով եւ 

Հաճոյքով։ Մտածելը տ անցուի լ 

Է–* ՛է Դեռ. քոյրս նոր թաղեցին, 

աո.շի օրը, ես Հիմա Հո՛ս եմ. 

Ի՛նչ փոյթ, կեանքը տարօրինակ 

պարագաներ ունի՛– 

ՎաՀրամ տխուր Հոգիով 

մը դարձաւ անոր՛ 

-Բայց տարիներ վերքը պի-

տի մտածես, երբ պառաւ ըլլաս, 

երբ քու սեւ մազերդ ճերմկին– 

-Երբոր պառաւ ըլլամ՛—է 

ծ«–» 
Աչքերը կը լեցուին անուշ 

տխրութեամբ մը, բայց աղջիկը 

ժպաիլ կը, փորձէ ու կը դառ-

նա յ երիտասարդին՛ 

–Խե՛նթ, ես միշտ երիտա-

սարդ պիտի մնամ, քանի որ 

ծաղիկները պիտի բացուին 

միշտ, անուշահոտ իւղեր պիտի 

րԱ ան, վարդագոյն շպարներ։ 

Քանի որ Հաճոյքը պիտի չվեր-

կանա յ, դեռ. տարիքս մեծ չէ, 

շուտով կուրծքս պիտի լեցուի 

կեանքի ալիքով մը, կողերս պի-

տի Հեւան սարսռուն եւ մարդ– 

կային երիտասարդութիւնը ղիս 

պիտի փնտռէ յաւիտեան, ծախ– 

ւած աղ2իկ մը՛՛՛։ ինծի պէս կի-

ները, ինծի պէս աղջիկները չեն 

զառամիր, գերեզմանին մԷՀ իսկ 

անոնք երիտասարդ են, եւ ի՛-

րենց շրթունքը կարմիր է ար-

շալոյսին պէԱ՛՛՛Հ Ըսէ՛, սո՛ւտ եմ 

արդեօք, ըսէ՛, մենք եթէ մարդ-

կութեան ամօթն ենք, ա՛ն է, որ 

կը փնտռէ մեղի, ան է, որ կը 

մօտենայ պոռնկութեան ծաղկա-

զարդ խորանին՛– 

ՎաՀրամ կը նայէր ակնա– 

պիշ աղջկան աչքերուն, որոնք 

բոցավառ էին անուշ գինովու– 

թեամբ մը* 

–Այո՛* Ծ արլոթ,– ըսաւ 
ան,– իրաւունք ունիս, րայց 
տարիները պիտի փոխեն քեղի, 
Հաճոյքը պիտի մաշէ քու մար-
մինդ՛՛ւ Աւերակ խորան մը պի~ 
աի ըլլաս դուն՝ որուն բարու-
թիւնն իսկ պիաի չի մօտենայ– 

–ՄաՀը պիաի գեղեցկացնէ 

ղիս– 

Երիտասարդը գչոփը ծռեց 

ու պահիկ մը բռնեց ընկերու-

հիին ձեոքէն ու Հարցուց՛ 

–Կը սիրե՞ս այս կեանքը, 

Ծարլոթ, դուն դեռ աղջիկ մըն 

ես, մեղք է քեղի՛" 
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֊ Օ ՚ Հ է "՛է* բնաւ, բայց 

անօթի սատկիլ չեմ ուզեր, մէ-

կը չի Հոգար մեզի, մայրս քա-

ռասուն տարեկան է, չի կրնար 

մեզ ամէնքս ալ սլաՀել, ուր ի Լ 

երկու քոյրեր ալ ունէի՝ որոնց 

մէկը մեռաւ երկու օր առաք՛՛՛է 

Արդէն ըսի քեղի»»՛ 

–խե՜ղճ Շ արլոթ՛՛* 

-խեղճ մի ըսեր ինծի, ե՛ս 

ալ չեմ գիաեր, որ խե*ղճ եմ 

թէ երքանիկ, տեսակ մը տարօ-

րինակ, խորունկ յուսաՀատու– 

թիւն մը կայ վրաս, յուսաՀա– 

տութիւն մը, որ զիս չի տանքեր 

սակայնւ Ի՞նչ ընեմ, կեանքն Է, 

որ կու տայ թչուառութեան 

այդ դասերը, մարդ անգամ մը 

յուսաՀաաելու չէ, կեանքն է 

չտրը, եթէ որեւէ պատճառ մը 

կտրելի է փնտռել անկումիստ 

կեանքը զիս Հոս ձգեց, ան ու– 

րի շներ երջանկութեան 1լ առաջ-

նորդէ, րտյց ես անոնց չեմ նա– 

խանձիր երբեք։ ք^նչ կարժէ, քա-

նի որ ամէնքս ալ պիտի մեռ-

նինք՛՛ ՛ւ էս գիտեմ, որ լացող 

մը պիտի չունենամ իմ վբաս^ 

բնաւ ալ Հոգս չէ, երբ արդէն 

չեմ զգար, եւ ի սպառ գոցուած 

են աչքերս այս աշխարՀի արե-

ւին՛– 

՛փոքրիկ փիլիսոփայ մըն 

ես դուն, Շ արլոթ՛՛՛ 

–4էչ, փոքրիկ կին մըն եմ, 

թ չուառութեան աղքիկ մը՛՛ ՛է 

Թոյլ տուր, որ բաժնուիմ քեզ-

մէ, մեր տունը եկո՛ւր, պիաի 

տեսնես, որ իմ ներկայութիւնս 

սիրելի է՛՛՛է Ցտեսութիւն, աո՚լբ 

ձեռքդ՛՛՛ 

վաՀրամ ոաքի ելաւ ել իր 

ձեռքն երկարեց ըսելով, Հայերէն* 

–Գիշեր բարի Մագթաղինէ։ 

Ա՛միկը պատասխանեց ա՛-

ռանց վարանումի, ինքն ալ Հա՛ 

յերէնով, մեղմաձայն* 

Վոյս բարի, լոյս բարի... 

երբ ՎաՀրամ ինքզինքը 

փողոցին մէք գտաւ, քալեց յամ-

րաքայլ ու վերքին անգամ ետին 

դառնալով տեսաւ բեմին վրալ 

Հայ աղքիկը, որ կ՛եր գէր, քր. 

ղանցքը վերցուցած, ցոյց տալով 

իր մերկ սրունքները։ 

Երիտասարդը գլուխը գար– 

ձուց։ ԶգաՏ ՈՐ սէրտԸ Կը &ան– 

րանար վիչտո վ կուրծքին 

աակ՚"։ Թաշկինակը տարաւ իր 

աչքեր ուն, որոնք կը տեսնէին 

աքսորանքի Հեռաւոր, արիւնոտ 

ճամբուն վրայ Հայ կոյսերու 

խումբ մը, որ կը քաշկռտուէր, 

ԿԸ քաշկռտուէր գիշերին մէք–՛։ 

Ու պաՀ մը ՎաՀրամ լացաւ ա– 

նոնց իր ցեղին աղջիկներուն 

Համար, որոնցմէ չատերը կը 

մեռնէին շուշաններու անրծու-

թեամբն ինկած ճամբան եր ու ցե-

խին մէք, եւ ուրիշներ Հոս՝ 

օտարութեան աստղերուն տակ 

իրենց պատիլը կը ծախէին՛– 

ինքը նշանուած էր Հեռա– 

կայ աղջիկներէն մէկուն Հետ՛ 

ձեռքի մատանին շ ր թ ո ւ ն ք ի ն 

տարաւ տենդագին ու թշուառ 

Համբոյրով մը, որուն արտա-

սուքը կը խառնուէր խոշաբ 

կաթիլներով... ( « Ա ն ա պ ա տ ի ն յու-

շ ա ր ձ ա ն ը » , Ա՛ Հատոր, տետր 

Հրդ, ԳաՀիրէ, 1916). 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 
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ԵՍՀԱԻԱՏՈՒՄԵՄ... 

Ես հ ա ւ ա տ ո ւ մ եւք մ ա ր դ ո ւ ընդերքին, 
նրա բագմսւծալ շերտերին թաքուն > 
մտքի ո ւ հ ո գ ո ւ ո ւ ժ ի ն ահռելի , 
բանականութեան կշոին զօրաւոր։ 

Ես հաւատոււք ե մ , որ բաբութեամր է մարդը 
յաւլթ-ելու 

իր շրջապատի ո ւ իր մէջ ծնուոդ 
այն րոլոր վ ա յ ր ա գ բռնկումներին, 
այ լանդակութեան 9 անտարբերութեան չափին 

վ ի թ խ ա ր ի , 
որ իր տարածուն իշխանութիւնն է հաստատել 

արդէն 
հ ո ղ ա գ ո ւ ն դ կոչուած այս մոլորակում։ 

Ն ո յ ն մոլորակի տե՛՛՛ղն է փոքր իրօք 
ժ ա մ աո. ժ ա մ աճող մարդկութեան համար յ 
թ է 9 մ ա ր դ կ ո ւ թ ի ւ ն ն Է սխալ ըմբռնած 
իր տեղն ո ւ դիրքը՝ նոյն մոլորակը 
կիսելու համար բոլոր նրանց հետ, 
ովքեր ապրել են իրենից առաջ ու իր հետ հիմա։ 

Ես հ ա ւ ա տ ո ւ մ ե մ , որ յաղթելու Է 
մ ա ր դ ո ւ մէջ սէրը իր շրջապատի* 
իրեն տեղ տուող մեր հողագնդի 
բո լոր կենդանի ապրող ու շնչող գոյութեան հանդէպ, 
որ յ ա ղ թ ե լ ո ւ է գիտակցութիւնը մշակուած, յղկուած, 
որ եւ ի վերջոյ մարդն է բացելու 
տիեզերքի բագ ո ւ մ խորհուրդները խոր։ 

Ես հ ա ւ ա տ ո ւ մ եմ բնութեան խորհրդին 
ու հ ա ւ ա տ ո ւ մ եմ ա յ դ խորհրդի մէջ 
ներդաշնակութեամբ հասնել այն կէտին, 
ուր բ ն ո ւ թ ի ւ ն ն ու մարդը միատեղ սկիզթ են դրել 

ա յ ս հողագնդին* • • 

2 2 Յունուար 1994 
Քամփւգէլ 

ՄԱՐԻ–ք>ՈԶ ԱՌՈԻՍԷՖԵԱՆ 
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Զ Ա Ր Ո Ւ Հ Ի Պ Ս . Հ Ր Ի 
(ԾՆԵԱԼ^ ՇԱՀՊԱԶ, 1880-1958) 

Զ ա ր ո ւ հ ի Պահրի ծնսւծ է 
1880 թուականին, Պոլսոյ Կէտիկ 
Փաշա թ ա ղ ը , իր ժ ա մ ա ն ա կ ի ն 
հանրածանօթ իրաւաբան (փաս– 
տարան) *Սագարէթ Շահ պա գի ը ն -
տանիքին մէջ ։ Ան բսւգմա գաւակ 
ընտանիքի երրորղ երեխան է ր , 
իրմէ ետք լո յս աշխարհ կու գան 
Իարսեղ ե ղ բ ա յ ր ը ( հ ե տ ա գ ա յ ի ն 
յայտնի դաշնակցական գործիչ եւ 
նահատակ), ապա՝ Եւգինէ քոյրը ։ 
Ունեւոր ընտանիքի եւ պսւլաւոա– 
նման տան մէջ ունեցած երջանիկ 
մ ա ն կ ո ւ թ ի ւ ն ը խ ա թ ա ր ո ւ ա ծ է 
հ օ ր ե ղ բ օ ր , մ ե ծ հեղինակութիւն 
վայելող իրաւաթան-դասախօս ու 
պետական պաշտօնեայ Կարապետ 
Շահ պա գի ողբերգական ճ ա կ ա -
տագրի հետեւանքով (հսւրկադըր– 
եալ իսլամացում), որ հետեւանք էր իր ժամանակին ագգային իշխանու-
թեան գլուխ կանգնած անձանց նախանձի ու վրէժխնդրութեան եւ օր– 
ւայ պատրիարքի տխմարութեան։ Լայն արձագանգ ստացած այս միջա-
դէպը մեծապէս հարուածած է եդբօր հեղինակութիւնը, միաժամանակ 
կործանարար անդրադարձ ունենալով իր՝ Կարապետ Շահ պա գի գաւակ-
ներուն ճակատագրի վրայ ։ 

Ապա՝ 1 8 9 Ց ի դէպքերուն Ջմիւււնիսւ գ տ ն ո ւ ո ղ եւ թուրքական 
դպրոցի մէջ փոխտնօրէնի պաշտօնը վարող աւագ եղբայրը1 28ամեայ 
Լեւոնը կը թունաւորուի պաշտօնակից թուրք ուսուցիչներու կողմէ։ 

Վերջապէս՝ դեռ նոր նշանուած, 1898ին կը կորսնցնէ հայրը, ապա 
եւ քանի մը ամիս անց՝ տարաբախտ հօրեղբայրը՝ Կարապետ (Ալի) Շաե– 
պագը։ 

Այս դժբախտութիւններու շարանը, որոնց հետագային, 1915ին 
կ ՚աւելնայ շատ աւեփ ծանրը՝ եդբօր, Րարսեդ Շահ պա գի եւ քրոջ Աարի– 
նէի ու իր գաւկի եղերական ճակատագրերը, բարեբախտաբար չեն աղ-
ճատեր ընտանեկան լաւ դաստիարակութիւն ստացած իր հայրենասիրա-
կան կերպարը, չեն կոտրեր ագգի ցաւերուն դարման հանդիսանալու իր 
ոգին եւ ան իր բուռն մասնակցութիւնը կը բերէ սւգգային-հսւսարակա– 
կան կեանքին, մա ՚նաւանդ յետեդեոնեաճ շրջանին՝ որրահաւաքութեան 
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շնորհակալ գ ո ր ծ ի ն մէջ , կորուստէ փրկելով հարիւրաւոր որբացած ու 

թուրք ընտանիք ներու ձեռք անցած հայորդիներ (օրուայ պատրիարք 

ԶաւԷն արք– Տէր-Եղիայհանի հաշուով թուրք ը ն տ ա ն ի ն ե ր ո ւ ձեոքէն 

իյլուած եւ ա զ գ ի ն վերա դարձ ուա ծ հայ հրեխաներու թիլը Պոլսոյ շրջա-

նին մէջ կը կազմէ 5 8 0 , որոնցմէ 184ը «Չէզոք տան» միջոցով, որուն 

անօրէնութիւնը կը վարէր Ջարուհի Պսւհրի 4 տարի)։ 

6սւռաջացած տարիքին մէջ, երբ իր կեանքի հաշուեկշիոը կ ՚ընէ 
Զարուհի Պահրի, իր կեանքը իմաստաւոբուած կը տեսնէ առաւելապէս 
հասարակական գործունէռւթեան մէջ, քան գրական, եւ յատկապէս հայ 
մանուկները թրքացումէ փրկելու այս ծանր աշխատանքին մէջ։ Այս իր 
դուստր^ վերջերս (1995 Սեպտ՛) մահացած Անահիտ Դաւիթեանի գնա-
հատականն է , որ Ա . Ծաոուկեանի <Նայիրի)\ւ ւքէջ յօդուածաշսւր մը 
տպած էր շուրջ երկու տասնամհակ աաոջ՝ <.Ւ՝նչ էր կ. Պոլսոյ վՋէ– 
զոք տունը** վերնագրով։ Սակայն այդ եզրակացությանը կը յանգինք 
իր յուշագրութեան տրամադրութենէն։ 

Իսկ ի՞նչ գրական ժառանգութիւն ձգած է Զարուհի Պահրի։ 

Ա յ ն շատ հարուստ չ է ։ 

Ունենալով հանդեր ծ գրական ձիրք ու դեռ երիտասարդ տարիքին 
տարբեր առիթներով երբեմն հանդէս գալով մամուլի մէջ , Զարուհի 
Պահրի գեդարուհստական գրականությանը նուիրուելու, վէպ գրելու տո-
ւլաշին վարձերուն կը ձեռնարկէ բաւականին հասուն տարիքին, 1938-39 
թուականներուն։ Ե լ այդ» իր համեստ իաստովանութեամբ» ոչ թէ ներ-
քին մ ղ ո ւ մ ո վ , « մ ո ւ ս ա յ ի » ստիպողական պարտադրանքով, որ կը տանջէ 
իրական արուեստագէտները դեո. պատանեկան հասակէն, այլ կեանքի 
ծանր բովով անցած իր փորձառութիւնն ու դժնի թուրքական իրակա– 
նութեան պատկերը յաջորդ սերունդներուն փոխանցելու ձգտումով։ 

Ան գ ր ա ծ է երկու եռա գրութիւն (տրիլոգիա)։ Աոաջինի ընդհա-
նուր խորագիրն Է (կը ներկայացնենք ոչ հրատարակչական, այլ1 թեմա-
տիկ յաջորղականութեամբ) - Հվոսփորի ափերուն վրայ* (վՏագրը), 
ՀՏայեան Գէորգ պէյ*, <Խ աւարին մ է ի , վերջինը՝ անտիպ) եւ <Սէ– 
նի ափերուն վրայ* (վՊարթեւեան ընտանիքը* է վԱմպրոպը*, <Մոյ– 
կերու աակ*է որոնցմէ միայն վերջինը հրատարակուած է իբրեւ– գիրք» 
աոաջինը լ ո յ ս տ ե ս ա ծ է ֆրանսերէնով՝ փարիզհան մամուլին մէջ , 
վԼուիգիԷթ* խորագրով, երկրորդը՝ փարիզսւհայ վԱզատ իօսք>իձ մէջ, 
թերթօնի ձեւով) ։ 

Ա յ ս հււագրութիւններէն զատ, առանձին գիրքով 1946 թ– լոյս 

տեսած է <ֆաո.անձեմ* վէպը» ո բ հայ ընտանիքի մը գողգոթան կը 

ներկայացնէ 1872էն 1942 ձգուող շրջանին։ 

Զարուհի Պարհբիի ստեղծագործութեան գնահատականը կարելի է 

ընել իր ապրած շրջանի ազգային-հասարակական կեանքի ներկայացու-

մէն մեկնելով, իր ստեղծագործութեան «աղը» անոր մէջ է ։ Ու բնական 
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է գ ր ա կ ա ն ա գ ի տ ա կ ա ն կ ա յ ո ւ ն գ ի տ ե լ ի ք ն ե ր չ ս տ ա ց ա ծ ) կերպարներու 

կերտման» անոնց՝ գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ ը ն թ ա ց ք ի ն ծեւաւորմաճ ու զար. 

գա ց ման կանոններուն անտեղեակ ոեւէ ա ն ձ , որքան ալ թաքնուած շը. 

նորե ու ձ ի ր ք , չ բ ա ց ա յ ա յ տ ո ւ ա ծ տաղանդ ո ւ ն ե ճ ա յ , լ ա ւ ա գ ո յ ն պարագա-

յ ի ն ՝ հիանալի պատմող մը կ ՚ԸԱայ (որպիսիք են յ ա ճ ա խ արկածային ոս-

տիկանական աժանագին վէպերու հեղինակները) , անկէ վեր չի կրնար 

բարձրանալ, իբրեւ արձակագիր գ ր ո ղ ։ Փիչ մը այլ է բանաստեղծութեան 

պ ա ր ա գ ա յ ի ն , անշուշտ, շնորհ մ ը , որ ինչպէս կ ՚ ը ս ե ն ՝ Աստուծմէ կա. 

գ ա յ , բնատուր է , որ սակայն մ ե ծ յ ա ո ա ջ դ ի մ ո ւ թ ե ա ն ո ւ կսւաարելագործ 

յաջողութեան համար՝ կրկին գիտելիքներու կը կարօտի։ 

Ինչպէս կը խոստովանի Հկ հանքիս վէպիէՀւ մ է ջ , Զարուհի Պսւհրի 

ի ն ք ն ա կ ե ն ս ա գ ր ա կ ա ն կ ա ր գ մ ը դ ր ո ւ ա գ ն ե ր գ ե տ ե դ ա ծ է իր վէպերուճ 

մ է ջ , ո ր ո ն ց մ ո վ աւելի գնահատելի կը դսսւնան անոնց ճանաչողական– 

վաւերական ա ր ժ ա ն ի ք ն ե ր ը ։ 

Վ.Կհանքիս վէպըՖ գ ո ր ծ ը պայմանական օրէն մ ի ա յ ճ կարելի է վէպ 

կ ո չ ե ի ա յ ն ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւ թ ի ւ ն չէ * իր ապրած կեանքն է , որ կու տայ 

Ջ . Պահրի, իր գ լուխէն անցսւծ-դարձածը։ Ա յ ն յ ո ւ շ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն է , որուն 

ընթերցման ընթացքին մեր մտապատկերին աոջեւ կը տողանցեն կարգ 

մը հ ա ն ր ա ծ ա ն օ թ , անուանի, երբեմն նուիրական դ է մ ք ե ր , ագգային ու 

պետական գ ո ր ծ ի չ ն ե ր , ե ւ ա յ լ ն ։ 

Գլխաւորը՝ պոլսահայ հասարակական կեանքն է , որ կու տայ Ջ. 

Պահրի, 1890ակաճ թուականներէն մինչեւ 1 9 2 2 թ . , այն հեղձուկ մթնո-

լ ո ր տ ը , ո ր ո ւ մէջ ապրելու եւ գ ո յ ա տեւելու ու պայքարելու դատապար-

տը ւ սւծ էր տառապեալ ո ւ սար կաց ուա ծ հ ա յ ա գ գ ի մտաւորսւկանու– 

թ ի ւ ն ը ։ Ու խ ժ դ ժ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը , ջարդերը, որ կը կազմակերպուին եւրոպա-

կան տասնեակ հ գ օ ր տ է ր ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ դ ե ս պ ա ն ա տ ո ւ ն ե ր ո ւ «քթերուն 

տ ա կ » ։ Իր սահմռկեցուցիչ նկարագրութիւճները խորհրդածութիւններու 

կը տանին ո ւ մտովին կը փոխադրեն ընթերցողը Ատրբեջաճ, զուգա-

հեռներ անցընելով վերջնոյս տարածքին դարասկգրը՝ 1 9 0 5 թ « , քսանա-

կան թուականներու սկիգբն եւ մեր օրերուն կազմակերպուած, նոյն ձե-

ո ա գ ի ր ը կրող ջարդերուն միջեւ , որոնք հետեւանք են կրօնական մոլհո 

ա ն դ ո ւ թ ե ա մ բ սնանող թալանչիսւկան-վոհմակային հոգեբանութեան եւ 

քաղաքակրթութեան ամենաստորին, վայրենական մակարդակի։ Երեւոյթ-

ն ե ր , որ ն ի ւ թ կը հայթայթեն կենդանաբանական ուսումնասիրութիւն" 

ներու ։ 
Ու այս ծանր մթնոլորտին մէջ իր ընտիր մտաւորականութհան 

կորուստով աճճիտուած պոլսահայութեան պայքարը, ինքնօգնութեան 
կազմակերպման հերոսական ճիգերը , ապա՝ բնաջնջումի հրաշքով փրկը– 
ւ ա ծ , վերապրող հ ա յ խլեակներու թափառական կեանքը օտար ափերու 
ու ակէ բխող անոր գուրգուրալից վերաբերմունքը Աոաջին Հանրապե-
տութեան կագմաւորման, ապա եւ Խորհրդային Հայաստանի իշխանու– 
թիւններու , միով րանիւ՝ հայ ժողովուրդի գոյատեւումը ապահովող հսւյ 
պետականութեան նկատմամբ։ Իր գնահատականները որոշ երեւոյթներու 
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հւ անձանց վ ե ր ա բ ե ր է (օրինակ Ստալինի) - պէտք է դ ի տ ե լ ի ր ժամա-
նակի ոգիէն մեկնելով։ 

Զարուհի Պահրի Հկ հանքիս վէպը* գրած է 50ական թուականնե– 
րու սկիզբը» սաալինեան ահաւոր բոնաւոիրութեան օրօք, բնականաբար՝ 
անչափ քիչ գաղափար ունենալով «Երկաթեայ վարագոյրի» ետին տը– 
ւայտող հայրենիքի իրականութ-հան մասին։ 

ներողամիտ ըլլանք, ի վերջոյ ժամանակաւոր դժուարութիւնները 
գնայուն են , մնայուն է ագգի միասնութեան եւ հգօբ հայրենիքի կերտ-
ման գաղափարը, որուն ջատագովը կը հանդիսանայ ան։ Իր անհուն 
սէրը* ե ր ա գ ա ծ հայրենիքի հանդէպ ան խտացուցած է բաղձանքի մը 
մէջ, որ կը խօսի ամէն սփիսւքսւհայու սրտին։ Ահա իր վէպին եզրա-
փակիչ տողերը* €"–Ու. երբ Հնչէ բաժանումի մեծ պահը, միակ ցա-
ւը, որ պիաի տանիմ Հետս՝ չկրնալ տեսած ըլլալս պիտի ըլլայ 
այգ Հայաստանը, այգ խնկելի Հայրենիքը, որուն Համար զոհեցինք 
ամէն բան, անձ, ինչք, ժամանակ, ստացուածքէ 

վինչքա՚ն պիտի ուզէի, որ աճիւններս Հոն փոխագրուած ըլ-
լային, խառնուէին Հայրենի Հողին, որմէ գուբս եկած ծաղիկ մը 
օր մը, թերեւս պատուանգանը ըլլար գիւղիս փառքը երգող թրռ^ 
նիկի </ք...»է 

Մարդ ակամայ կ ՚ ո ւ գ է բացագանչել՛ ո՛վ Տէր Աստուած, որքա՜ն 
քիչ բան պէտք է տաոապեալ սփիւռքահսւյուն՝ երջանիկ գգալու համար 
ինքզինքը։ 

Զարուհի Պահրի չտեսաւ հայրենիքը* իր օրերուն անկարելի էր 
նման ա յ ց ե լ ո ւ թ ի ւ ն ։ Վերջին տասնամեակի ընթացքին իրարու ետեւէ ի– 
րենց մահկանացուն կնքեցին իր երեք գաւակները՝ Գրիգոր, Նոյեմի ու 
բոլորովին վերջերս՝ Անահիտ։ Վերջինիս ու իր պատուական ամուսնոյն՝ 
Նուպսւր Գաւիթեանի (նոյնպէս ազգային գործիչ «Գարակէօգեան» որբա-
նոցի հաստատութեան երկարամեայ տնօրէն, կը բնակի Փարիզ) ջանքե-
րու շնորհիւ Զարուհի Պսւհրիի մասունքներէն մաս մը քանի մը տարի 
առաջ փոխադրուեցաւ հայրենիք ու ամփոփուեցաւ էջմիածնի Ս– Գայ– 
եանէ եկեդեցւոյ շրջափակի գերեզմանոցի մէշ, Վագգէն Ա . Վեհափառի 
մօր շիրիմի կողքին։ Լոելեայն, համեստ պայմաններու մէշ, ինչպէս իր 
կտակն է ր , ու ինչպէս փափաք ած էր դուստրը՝ Անահիտ Դաւիթեան 
(Պահրի)։ 

Երկրաշարժին յաջորդոդ քանի մը տարիներու ընթացքին հայրե-
նիքին օգտակար հանդիսանալու գործնական աոաքհլութեամբ Երեւան 
ա յ Ց ե լ ե ց ի ն իր տնտեսագէտ թոռն ու պատանի, երիտասարդ ծոոները։ 

Ըսել է՝ հայրենիքի սիրով, հայրենասիրութեամբ բաբախող երակը 

դ ե ռ կը գ ո ր ծ է , չէ կորսուած։ 

Պէյրույ» ՍՈԻՐԷՆ Ն Ա Թ Ը Ր Շ Ա Ն 
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ԿԵԱՆՔԻՍ ՎԷՊԸ I 

յ (ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ) : 

Այն օրէն, երբ աարիներ առաք, զաւակներուս այգ գնահատանքէն, 
դեռ. չաա երիտասարդ, կարդացի անկէ դուրս մտածում մըն է, որ 
Մօփասանի «Կեանք մը» ("ՍՈ6 V^^ո) տուն կու տայ ինծի՝ կեանքիս վէ. 
վէպը, այն օրէն հասկացայ, թէ պը կրցածիս չափով արտագրելու։ 
իւրաքանչիւր անՀատի կեանքը, Այգ մտածումն է այն պարագան, 
րօրոցէն գերեզման, վէպ մըն է՝ որուն անդրադարձա յ 1050 Տուն՛ 
աւելի կամ պակաս շահեկան, նախ՝ լարէն ի վեր, երբ բոլոր թերթերը, 
կեանքի տուեալներուն, ապա ան– մա՚Նաւանգ ֆրանսերէնները, վեր՚ 
հատին* անոնց հանգէպ վերաբե– լուծելով 1901-1950 կիսադարեան 
բումին տեսակէտով եւ, վերջապէս* շրջանի քաղաքակրթական, գրական, 
հեղինակին հոգե—վերլուծական կա– գիտական, առողջապահական եւ 
բոզութեան, առարկայական կամ այլ բոլոր մարզերու մէք կատար՚ 
ենթակայական արտայայտութեան ւած հսկայ փոփոխութիւնները, չեչ՛ 
ձեւին համեմատ, շահեկան դարձլ^ տեցին այս շրջանին պատմական, 
նելով նկարագրութիւնը տրուած իմա քաղաքակրթական անսահման 
կեանքին։ կարեւորութիւնը* ԵԼ զարմանքով 

Այգ տեսակէտէն մեկնելով է, որ ու հիացումով անդրադարձա յ մէ– 
ինքնակենսագրութիւն մը կրնայ կէն, որ ես ապրեցայ այգ ժամա-
շա հ եկան ըլլալ* Մասնաւորելով նակամիքոցը, եթէ այնքան կարե– 
հարցը իմ մասին, պիտի չխորհէի ւոր՝ համաշխարհային արժէքներու 
բնաւ հանրութիւնը զբաղեցնել իմ կրած հիմնական փոփոխութիւնն/»՛ 
անձովս, եթէ երբեք զաւակներս բուն տեսակէտով, նոյնքան եւ ա– 
պահանքած չըլլային ինձմէ այգ ւելի* մեր ազգային գրական-աղա֊ 
աշխատութիւնը* իրենցմէ մէկը տագրական յա քոր ղարար յուսալից 
մ ան աւանդ այդ հարցը դրած, ու մթաստւեր, բայց վեր քա պէս 
կրկնած Կ*ըլլար կերպով մը իր քը~ պերճափայլ արշալոյսներու փթթու՛ 
րոք արտայայտութիւնը 1®րգ տա– մով մեր նորակերտ հայրենիքին* 
րեգարձիս առիթով. վԱւելի քան էս տրուպ ուղեւոր մը այդ կա-
ՈԼրԻչ շատեր, պէտք է քու կեան֊ րեւորագոյն շրքանին, եթէ յաքողիմ 
քըգ ծանօթացնես, որովհետեւ, շահագրգիռ կայծ մը միալն 
մա՛յր, գուն քու բազմազան գոր– արթնցնել ընթերցողներուս մօտ 
ծունէութիւնովգ իբր ընտանիքի մօտաւոր անցեալի այգ բազմերանգ 
մայր, իբր եւ ընկերային կեանքի շբքանին մասին, անոր հոգեբանա– 
անձնուէր աչխատոզ, եւ իբր գրա– կան տուեալներուն, զանոնք առաք՛ 
կան մար դի մէչ քու տեղդ ունե– նորդոզ դաղափաբներուն, եւայլն, 
ցող, երիցս ապրաե ես, եւ իբր արդէն կրնամ դոհունակութխնլլ 
այդ՝ ճանչցուելու պէտք ունիսՖ։ ունենալ գործ մը կատարած ըլլա՛ 

Որչափ ալ զգացուած ըլչամ լու. 

Պուլոճէը, 2 9 - 1 - 5 1 Զ ՚ Գ ՚ Պ . 
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ՊԱՀՐԻ 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ 

Ինչքան ալ մխրճուիմ մանկութեանս անհետացող յիշատւսկներու 
գանձին մէջ, աղօտ նշոյլներու արանքէն՝ աչքիս առջեւ կը ներկայանայ 
պատկերը փոքրիկ, սպիտակ, թաւշանման մորթով, կաս-կարմիր, 
ուշագրաւ շրթներով, շագանակագոյն խոպոպներով աղջնակի մը, երեք 
կամ չորս տարեկան, իտալական վերածնունդի ոճով դասական հոյակապ 
տան մը հայելազարդ ընդարձակ սրահներուն մէջ կորսաած։ 

Հօրհնական տունս էր ան, Պոլիս, Կէտիք Փաշա թաղին մէջ, Ս. 
Ցովհաննէս եկեղեցիին շատ մօտ, որան պարտէզէն ամէն Կիրակի աո 
աւօտ կը հասնէր ականջիս խնկաբոյր երգեցողութիւններուն գեղգեղումը, 
մինչ զանգակին օրհնաձայն ղօղանջը կ՚արձագանգէր, ալիք –ալիք, 
պատարագին սկզբնաւորութիւնը։ 

Այդ քրիստոնէաշունչ մեղեդիներով օծուն միջավայրը չէ՛՛ր արդեօք, 
որ իմ մանկական հոգին պսւրարեց միսթիք այն յուզսւկանութիւնով, որ 
պիտի ընկերանար ինծի տարինե՛՛ր, տարինե՜ր, հանգրուանէ հանգրուան, 
կեանքիս այլազան ապրումներուն։ 

իրողութիւնն այն է, որ երբեք չեմ կրցած բացատրել ինքգինքիս, թէ 
ինչպէ՞ս հայրս, Նազսւրէթ Շահպազ, բնիկ կեսարացի, փաստաբան, 
հաստատուած Պոլիս, կրցած էր գաղափարը, աւելի ճիշդ՝ ճաշակը, 
ունենալ այդ հոյակապ տանը տալու, բաոիս ամբողջական առումով, զատ 
իտալական վերածնունդի այդ ոճը։ Չեմ հասկցած անո՛ր համար, որ 
հայրս, որքան ալ հպարտանար իր ընտանիքին երեք հարիւր տարուան 
անցեալով, ինչքան ալ բացատրէր մեգի, թէ իր չեմ գիտեր քանիերորդ 
նախահայրը պետական պաշտօնատար եղած էր տասնեօթներորդ 
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դսւրուն՝ Օահ Աբասի արքունիքին մօտ (կը հաւաստէր, թէ իր 

ընտանեկան ©ահպսւզ անունը անկէ կը սկսէր), որ աւելի ուշ իր պապը 
աոաջին Ռւսրսեղ Շահպսւզը, իր զաւակները ժողված ու դէպի Արեւմուտք 
գաղթած էր եւ հաստատուած Կեսարիա, թէ հոն 18րդ դարու վերջերը 
սկսած էին արմտիքի լայն չափով առեւտուրի՝ Ցանաստանի, անոր 
անկախութենէն առաջ, ինչպէս նաեւ Մւսրսէյլի հետ, իր ճիւղագրութեան 
հաւաստի մասը կը սկսէր, ինծի համար, իր քուն մեծ հօրը, Բսւրսեղ աղւս 
Շահպազի՝ խելացի եւ գործի մարդու հանճարով օժտուած առեւտրականի 
կարողութիւններէն։ Հօրս ընտանեկան անցեալին բոլոր հանգամանքները 
իրարու եկած, չէին կրնար բացատրել ինծի իր բացառիկ ճաշակը՝ 
ճարտարապետական ոճերը զանազանելու, գեղարուեստական ու 
հնագիտական առարկաներու արժէքը գնահատելու եւ իր տունը անոնցմով 
զարդարելու։ 

Կեսարիսւ ծնած 1834 թուականին, հինգերորդը՝ ութ զաւակներով 
բազմանդամ ընտանիքի մը, 10 տարեկանին Պոլիս կը ղրկուի ուսանելու՝ 
ալն ատեն մեծ վարկ վայելող խաս գիւղի ազգ» վարժարանին մէջ (չեմ գի-
տեր, թէ ալդ թուականին կը կրէ՜ր արդէն Ներսէսեան անունը)։ Դւսսըն– 
թացքը յաջողսւպէս աւարտելուն, կը տարուի այդ շրջանին դեռ իր փառ-
քին մէջ եղող ճեզսփրլի, Ամերիկայի գործերուն մէջ վաճառականութիւն 
սորվելու համար։ Այն ժամանակ ինքն ալ իր կարգին Պոլիս բերել կու տայ 
իր կրտսեր եղբայրը, Կարապետը (յետոյ՝ իսլամացած), որ էսաս գիւղի 
Շահնազարեան նորաբաց վարժարանին մէջ պահ մը ուսանելէ ետքը, կը 
ղրկուի Փարիզ, Արեւելեան վարժարանը։ 

Հայրս, Նազսւրէթ, 18 տարեկանին կը վերադառ նայ Կեսարիա, ուր 
զինքը կ՚ամուսնացնեն Օր. Գազազեանի հետ, հազիւ 15-16 տարեկան, 
որ տարի մը չանցած կը մահանայ, աոաջին ծննդաբերութեան ընթացքին։ 
Իր պատանեկութենէն հազիւ դուրս եկած տարիքին՝ այդ սուգը կ՚ընկճէ 
զինքը։ Մխիթարելու համար՝ կը ղրկուի իր երէց եղբայրներուն կողմէ Ա– 
տանա ել Մերսին, առեւտրական իրենց ընդարձակ գործերը վարելու։ 10 
տարի ամբողջ հոն կը մնայ, իր գործունեութիւնը կը տարածուի ամբողջ 
Կիլիկիոյ վրայ, մինչեւ Հալէպ։ Օր մը, սակայն, աւելի ճիշդ՝ տարի մը, այդ 
թուականին անդարմանելի պատուհասները կը հարուածեն զինքն ու իր 
գործը։ Փոթորիկ մը՝ Միջերկրականին վրայ, կ ՚ընկղմէ իրենց ցորենով 
բեռնաւոր երկու առագաստանաւերը (ապահովագրութիւն չկար այն ա– 
տեն), իսկ երաշտն ալ կը փճացնէ տարեկան հունձքը։ 

Այս երկու անդարմանելի աղէտներէն վտանգուած գործը փրկելու 
համար, սնանկութեան մը՝ այն ատենուան համար ահաւոր անպատուաբեր 
սպառնալիքէն, հայրս կ՚որոշէ ամէն բան ծախել՝ ագարակ, հողեր, բաղ-
նիքներ, կալուածներ, որ ունէր շրջանին մէջ։ Այդ կերպով իր ու ընտանի-
քին պատիւը փրկած, բայց եւ պսւրպոսսծ իրենց հարստութեան կարեւոր 
մէկ մասէն, կը վերադաոնսւյ Կեսարիա, կ՚ամուսնանայ Զամպաքճեան ըն-
տանիք էն մանկամարդ այրիի մը հետ (ողբացեալ Նարգիս Ն ա ղ ը ր ե ա ն ի 

մեծ մայրը), կ՚ունենայ երկու զաւակներ, էեւոն եւ Արմենուհի։ Անմիջա– 
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պարզապէս հրաելով եւ կւսրենսղ կենալով ար որ ուզաէր, որովհետեւ ձ 
Շօոէքշ-Րօւէտ Էին, այսինքն՝ այդ հսկայ պատուհանները կաիոսած Էին եր, 
կա կողմէն պատին մէջ հաստատուած կապարէ ծանրութիւներու միջո-
ցով, ինչքան ալ անհաւատալի թուի, այդ հեռաւոր թուականին, ութսունէ 
աւելի տարիներ աոաջ, ելեկտրականութիւն հաստատել տուած էր հայրս, 
շարժական պզտիկ Ձ0օսաս13է€սւ՜–ներու մի ջ ո ցաւ անշուշտ, որոնց ելեկ-
տրականութիւն արտադրող քիմիական աղբիւրը, ածուխը, եւայլն, ինք 
անձամբ կը դնէր դեղագործէն ու կը կարգադրէր, երբ հոսանքը դադրէր։ 
Այդ կերպով ո՛չ միայն զանգակները կը գործէին տանին մէջ, վեր-վար 
ամէն ուղղութեամբ, այլեւ պարտէզին վրայ բացաող դաոին ա պատու-
հաններուն վրայ զետեղել տուած էր ճտբօտւճք-ներ, որոնք կը սկսէին գըն– 
գալ, եթէ անժամանակ կերպով բացաէին։ Ասիկա՝ գողերուն դէմ նախա-
զգուշութիւն մըն էր։ 

Հազիւ փոխադրուած այդքան փափաքով ու ջանքով կաոացաած 
այդ տունը, հայրս դժբախտութիւնը կ՚ունենայ կորսնցնելու, անգամ մը եւս, 
իր կինը, որ կանխահաս ծննդաբերութեան մը հետեւանքներէն կը մահա-
նայ, ձգելով 10 եւ 8 տարեկան երկու որբուկներ, Լեւոն եւ Արմենուհի, եւ 
իր աոաջին ամուսնութենէն ունեցած աղջիկը՝ Նարկիզ, 13 տարեկան (Ա* 
Սադըրեանի մայրը)։ Ատանայէն Կեսարիա, յետոյ՝ Պոլիս, միջավայրի եւ 
գործի փոփոխութիւններով, տանը շինութեան երեք տարի հսկելով եւ 
ծախսելով յոգնած խեղճ հայրս, արդէն 4 5 տարեկան, այդ հարուածին 
տակ շշմած, կը հիւանդանայ եւ կը խորհի՝ աոաջին աոիթով զաւակներն 
աոնել, հեռանալ Թուրքիայէն վերջնապէս եւ հաստատուիլ Իտալիա կամ 
Մարսէյլ։ 

Իր եղբայրները կը հակառակին։ Երթալ օտարութեան մէջ՝ կորսուիլ 
էր։ Այն ատեն, ինչպէս Ոիմա, այդ անձկութիւնը կը մտսւլլկէր հայութիւ– 
ն ը – ։ Կը ջանան համոզել զինք, որ ամասնանայ։ Նախ կ՚ընդդիմանայ։ 
Պատահական հանդիպում մօրս հետ, սակայն, աւելի համոզիչ Կ ՚ Ը Ա ա յ , 

քան շատ մը խօսքեր։ 24 տարեկան այդ գեղադէմ, այլ ամօթխած աղջը– 
կան տեսքը մոռցնել կու տայ սուգը։ 

Մայրս, Նոյեմի Գալֆայեւսն, հինգերորդ զաւակն էր Յարութիւն 
Գալֆսւյի, որ եթէ Պալեաններու պէս Եւրոպա ստացած չէր իր ուսումը, 
այնաամենանիւ պետական յայտնի ճարտարապետ եղած էր։ Արքունի 
շատ մը կալուածներու շինութիւնը իրեն վստահուած ըԱսզէ զատ, երբ 
1850ական թուականներուն Երուսաղէմի Ս. Յարութիւն տաճարին գմբէթը 
կը վնասուի եւ կարեւոր նորոգութիւններ անհրաժեշտ կը դաոնան, Օսմ– 
կառավարութեան հրամանով Յարութիւն Դւսլֆա կը նշանակաի այղ աշ-
խատութեան ճարտարապետ եւ իր բազմանդամ ընտանիքով, դեռ առա-
գաստանաւով՝ կարծեմ, կ ՚երթան Երուսաղէմ ու երեք տարի ամբողջ 
կ ՚ապրին հոն։ 

Մեծ հայրս, Արթին Գւսլֆան, բնիկ ադրիանապոլսեցի, կը հպար-
տանալ եղեր միշտ, որ ինք անատոլացի չէ, որ իր նախնիքները ժամանա-
կին Հայաստանէն եկած են, հիւսիսի ճամբով, եւ թէ Ռեսարապիայէն ե– 
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կած հաստատուած են իր ծնողքը՝ էտիրնէ։ Մայրս ասոնք կը պատմէր 
մեգի՝ թերահաւատ։ Շատ տարիներ ետքը պիտի սորվէինք, որ իրաւ-իրաւ՝ 
հայերը միմիայն Փոքր Ասիոյ ճամբով չէ, որ եկած –հաստատուած էին 
Պոլիս կամ մօտակայ գաւառները, այլ որ կային նաեւ շարունակողներ կամ 
մնացորդներ՝ հիւսիսի գաղթականութեան, անոնց, որ Անիէն կամ յետոյ 
Նսփփջեւանէն մեկնած, ամբողջ Սեւ ծովի հիւսիսի շրջանը ըրած ու հաս-
տատուած էին Թրանսիլվանիա, Բեսարապիսւ, Տօպրուճա, եւ հետզհետէ 
իջած հարաւ, երբ պալքանեան հողամասերը Թուրքիոյ տիրապետութեան 
տակ մնացին մէկ քանի դար։ 

Մեծ հայրս Երուսաղէմի տաճարին գործը յաջողութեամբ վերջացը– 
նելէ ետք, Պոլիս դարձին, իր երկու մանչ զաւակները յաջորդաբար Եւրո-
պա կը ղրկէ, առեւտրական վարժարան, նախ Սերոբէն՝ Մարսէյլ, յետոյ 
Միհրանը՝ Անվերս, որոնք կ՛աւարտեն, կը դաոնան Պոյիս եւ հիմը կը դնեն 
շինաածանիւթի այն մեծ գործին, որ յետոյ պիտի անցնէր իրենց քեռորդի 
Վահան ւսորասանճեանին եւ յանգէր Մարսէյլի եկեղեցիին շինութեան... 

Մայրս կը սիրէր ըսել, թէ ինք հաւանած էր այդ ամուսնութեան, 
մէկ կողմէ գնահատելով, հակառակ տարիքի մեծ տարբերութեան, հօրս 
նրբաճաշակ ա կիրթ մարդու կարողութիւնները, միւս կողմէ՝ ուզելով որ– 
բութենէ փրկել, ճշմարիտ մայր դաոնալ էեւոնին եւ Արմենուհիին։ Եւ ար-
դարեւ, հակառակ որ այս երրորդ ամուսնութենէն չորս զաւակներ ծնած 
ըլլան (որուն աոաջինն էր Ատրինէ քոյրս, ու ես՝ երկրորդը), մինչեւ վերջը, 
ամբողջ կեանք մը, սիրալիր ու անբաժան քոյր ու եդբսւյրներ մնացած ենք 
իրարու։ 

* 
* * 

Վերադառնալով Կէտիք Փաշայի տունին մասնայատկութիւններուն, 
պարագայ մը կար, որ խորապէս տպաւորած է իմ մանկական հոգիս եւ 
որուն վերյիշամը դեռ այսօր ալ խանդաղատանքով կը համակէ զիս։ 

Ցայտնի է, թէ այդ թուականներուն Պոլիս տակաւին հանրութեան 
տրամադրաած ջուրի ընկերութիւն չունէր։ Բարեկեցիկ տուներ կ՚ունենա-
յին ջրամբարներ, ուր կը հաւաքաէո տանիքէն իջնող անձրեփ ջուրը, եր-
բեմն նաեւ՝ հորեր պարտէզին մէջ, որուն ջուրը ըմպեփ չէր, բայց կրնար 
գործածուիլ մսւքրութեան պէտքերա։ Համեստ դասակարգին համար կա-
ռավարութիւնը հոգածութիւնը ունեցած էր թաղերու զանազան մասերան 
Աէջ աղբիւրներ հաստատելու, որոնց ջուրը կը բերուէր հեռաւոր ակերէ, 
եւ տրամադրելի էին ժողովուրդին ամէն խաւերուն ձրիաբար։ Անոնց հա-
մար, որ չէին ուզեր կամ չէին կրնար իրենք երթսղ դոյլով կամ կուժերով 
բերել իրենց ջուրը, ջրկիբ մը կար, միշտ՝ թուրք, որ կաշիէ զարմանալի 
ամանով մը, որան խրպա կ՚ըսէին, եւ որ իր ասէն կը կախուէր, այդ ջուրը 
կը փոխադրէր փափաքողներուն, տասը փարայի փոխարէն։ 
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Հայրս 300 ոսկի վճարելով (այն աւոենուան այդ գումարը չեմ գիտեր 
ինչ անհաշուելի գին մը պիտի ըլլար այսօր), կաոավարութենէն կը գնէ 
աղբիւր մը ունենալու իրաւունքը։ Աոաջին յարկի սենեակներէն մէկուն յա-
տակը ամբողջ յատկացուած էր ջրամբար ըլլալու; Ծորակ մը ներսէն կը 
հոսեցնէր ջուրը խոհանոցին մէջ, ուրիշ մը՝ ղուրսը, փողոցը, տրամւսդըր– 
ւած էր ժողովուրդին։ Ջրկիր մըն ալ կար, անշուշտ, որ պետական պւսշ– 
տօնեայ կը նկատուէր, թերեւս այդ իրաւունքը գնած ըլլալուն։ Որովհետեւ՝ 
նորոգութեան դիւրութեան համար շինուած բացուածքէն, որուն բանալին 
իր քով կը մնար, կրնար ծորակին ջուրը աւելցնել կամ պակսեցնել, իր 
յարմար տեսած ատենը։ 

Աւելորդ թող չնկատուին այս նկարագրութիւնները, որ ըրի՝ Պոլսոյ 
ժողովուրդին այն ատենուան կենցաղին վրայ գաղափար մը տալու համար։ 
Իսկ ասկէ ետքի մասը, հակաոակ ենթակայական ըսալան, նկարագրիս 
մէկ գիծին արտայայտութիւնն է, որ մանկութեան յիշատակներաս ամէ-
նէն աւեփ զիս յուզող մէկ դրուագն է, որուն չեմ կրնար անդրադառնալ 
աոանց խանդաղատանքի։ Եւ դաստիարակութիւնն կամ ընթերցումները, 
որ մեր եսը, մեր էութիւնը կը կազմաւորէին աւելի ետքը, դեո այն ատեն 
որեւէ դեր չէին կատարած իմ վրաս, ուրեմն շատ բաներ ընդոծին են մար-
դուն մէջ։ 

Դեո շատ փոքր ատենէս, պատուհանին աոջեւ նստած, ադբիւրին 
վերեւ, կը սիրէի դիտել ջուր առնելու-տանելու այդ արարողութիւնը, որ կը 
կատարուէր աչքերուս տակ։ Մարդեր, կիներ, երեխաներ շատ յաճախ դոյ-
լեր կամ կուժեր ձեոքերնին, պոչ բոնած կ՚ԸԱային՝ կարգի սպասելով։ 
Ջրկիրը կը հասնէր, կա գար, կը բանար պահպանութեան դռնակէն ներսի 
ծորակը, ջուրը առատօրէն կը հոսէր իր /սրս/ային մէջ, ու կղպելով, կրկին 
կը հեռանար, հազիւ բարակ երիզի մը չափ ջուր ձգելով հոն սպասող 
բազմութեան, որոնք տեսակ մը մրցորդներ էին իր տասը փ արաներուն... 

Ես՝ մանկահասակ աղջնակ, չէի կրնար հանդուրժել այդ անիրաւու-
թիւնը։ Ոչ ոքի բան մը չըսելով, կ՚իջնսւյի վար, ուր խոհարարը միշտ մեղ-
սակիցս կ ՚ըլլար, բանալ կա տայի ծառայութեան դառները (ՐօւէՇ ճշ Տ6Ր-
V^^^), ներս կը մտցնէի պուտ մը ջուրի համար ստրուկներու պէս սպասող 
այդ հէք թշուառները, լեցնել կա տայի իրենց ամանները խոհանոցին մէջ 
առատօրէն հոսող աղբիւրէն, եւ անոնք կը մեկնէին գոհունակ, իրենց շա-
հած ժամանակին համար, եւ օրհնելով տունին պզտիկ աղջիկը։ 

Տասնեակ անգամներ կրկնուած է ասիկա, շատ անգամներ անդրա-
դարձած եմ այդ օրհնութիւներուն վրայ, որոնք եթէ չկրցան խնայել ինծի 
մեծ, անյատակ վիշտեր, ծառայեցին թերեւս, ո՛վ գիտէ, ուժը տալու՝ յաղ-
թահարելու անոնց, տոկալու եւ ապրելու... ինչի՞ համար։ 

Աոաջին մեծ վիշտս եղաւ կորուստը տարեկից ընկերոջ մը։ Յոյն 
ստնտուով մը, յետոյ՝ ֆրանսացի վարժուհիով մը շարանակաած մեր դաս-
տիարակութիւնը, Ատրինէ քրոջս ա իմ, հայկական շատ բան չունէր։ Մեր 
երգած առջին երգը Ի42ՄՏ611131Տ© եղած էր, եւ Ալզաս-Լորէնի գրաւումը՝ 
հայրենասիրական առաջին սուգս, եթէ կարելի է ըսել։ ժանն տ՚Արքի 
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պատմութիւնը կը պատմէի այնպէս՝ ինչպէս այսօբուան տղւսքը գոց գի-
տեն ամեբիկեան օօ^հօ^-ներու կամ ՏՅոջտէօ՚-ներու արարքները։ Մայրս 
կը գանգատէր, որ մեր խօսած հայերէնն անգամ աղճատ էր, օտարոտի, 
յունարէնով խաոն։ Ատոր համար էր, թերեւս, որ տարուեցանք հայ կնոջ 
մը տնական դպրոցը (վարպետ տուտու), ուր դասակից եղանք թաղին բո-
լոր ջոջ բնակիչներուն տղոցը, Գնաճեան, Կիւլպէնկեան, եւայլն, եւայլն։ 
Ատոնց մէջ էր իմ նախասիրած ընկերս՝ Վահան Պալեան, գեղեցիկ ու 
կարշնեղ երեխայ մը։ Չեմ գիտեր, թէ հետը խօսա՜ծ էի բնաւ, թէ միայն 
իր տեսքն էր, որ այդ համակրութիւնը ստեղծած էր մէջս։ 

Օրին մէկը ան դպրոց չեկաւ։ Յաջորդ օրը մօտակայ մեր եկեղեցիին 
զանգակները սկսան ղօղանջել տխրօրէն։ Մեր բարի վարպետ տուտուն 
արտասուիլ սկսաւ եւ բացատրեց մեզի, թէ Վահանը մեռած էր խուշպո– 
ղաՇԷ (թոչուն խեղդող, կեղծմաշկ), քսանչորս ժսւմուան մէջ։ 

Ինչո՛՛ւ ըսուեցաւ ատիկա մեզի, հազիւ 6-9 տարկեան մանկիկներուն։ 
Չեմ գիտեր։ Ռայց ճակատագրին այդ աններելի որոշումին դէմ բողոքս ու 
ծառանալս սկսաւ այդ օրէն։ Սարսափս՝ մանուկները հարուածող այդ հի– 
ւսւնդութիւններուն*դէմ։ Ա՛յնքան՝ որ տարիներ ետքը, չեմ յիշեր, թէ տսւս– 
նըմէ՞կ թէ տասներկու տարեկան էի, երբ լսեցի կամ կարդացի, կանխա-
հաս ընթերցող, որ Փասթէօր անունով գիտունի մը աշխատակիցը, Տոքթ. 
Ռուա, յաջողեր էր կեղծ մադշկին դարմանը գտնել, հոգիս բաւարարուե– 
ցաւ այնքան անսահման երջանկութիւնով, որ օրեր ամբողջ կ՚երեւակւս– 
յէի Փասթէօր անունը ոսկեշող տառերով արձանագրուած՝ մայրերու Տակ-
տին վրայ։ Եւ ատիկա գիտնալս արժեց ինծի, դասակիցներուն մէջ միակը 
ըլլալով, ուսուցչիս՝ Հինդլեանի կողմէ խաչ մը, ինծի տրուած տասը նիշին 
վրայ (10+) ։ 

Ռայց այդ վարպետ տուտուին քով սորվեր էինք հայ ըլլալ եւ Վար-
դանանց պատերազմին պատմութիւնն ալ եկաւ երկրորդել միտքիս մէջ 
ժւսնն տ ՚Արքի հերոսութիւնը։ Ամէն հիւրի աոջեւ անպատճաո ստիպաած 
էի պատմել պատմութեան այդ երկու կարեւոր դրուագները։ Եւ քանի որ 
կ ՚ապրէի, քանի որ կեանքին մէջը մտած էի, վիշտերը պիտի յաջորդէին 
այլեւս իրարու։ 

* 
* * 

ճիշդ եօթը տարեկան էի, երբ պայթեցաւ հօրեղբօրս իսլամացամի 

ողբերգութիւնը։ 
Կարապետ Շահպազի բանադրումը եւ հարկադրեւպ իսլամացումը ե– 

թէ ողբերգութիւն մըն էր անձնական աոումով, ապա նաեւ աղէտ մըն էր, 
մեծ կորուստ մը՝ պոլսահսղութեան համար, նկատի ունենալով տուեալ 
անձնաւորութեան արժանիքներն ու կշիոը՝ հասարակական աոումով։ 8 . 

Սիրունիկ» * ԷՐ ^ » խ ի ս ա շահեկան աշխատասիրութեան 
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Դ– հատորի տարբեր դլուխներուն մէջ անդրադարձած է Կ. Շահպազի 
սւնձնաւորութեանն ու արժանիքներուն, հայրենասիրական գործունէու. 
թեսւնը եւ ոդբերգսւկան պւստմաթեանը, որ հետեւանք էր իր հակառա-
կորդ, նոյնպէս իրաւաբան, Ազգային Վարչութեան ատենապետ Ցովհան– 
նէս Նուրեանի ստորութեան եւ օրուան պատրիարք Յարութիւն Վե– 
հապետեանի մոլեռանդութեան, որ գործիք դաոնալով Նուրեան էֆէնտիի 
ձեռքին, շտապած էր ցուցադրաբար բսւնադրել Կ. Շահպազը ու վտարել 
հայ եկեղեցիէն։ Կարապետ Շահպազի իրաւաբանական խոր գիտելիքնե-
րու, մեծ տաղանդի ու ճարտարութեան, Թուրքիոյ մէջ օրէնսդրութեան 
զարգացմանը բերած նպաստի,ինչպէս նաեւ՝ իսլամանալէ ետք պոլսահա– 
յութեան ի նպաստ ըրած ծառայութիւներու մասին աւեփ մանրամասն 
տեղեկութիւններ կարելի է քաղել իրեն աշակերտած, հետագային նոյն-
պէս անուանի իրաւաբան, դասախօս Հմայեակ Խոսրովեսւնի յուշերէն 
(էԱնահիտ* ամսագիր, 1939 թ. Ցռնիս–Սեպտ«), որոնցմէ օգտուած է 3 . 
ճ . Սիրունի։ 

Բաւականանանք միայն նշելով, որ Կ« Շահպազի հեղինակութեամբ 
տպագրուած են իր դասաւանդած նիւթերա վերաբերեալ դասագիրքեր. 
Միջազգային իրաւունք, Վաճառականական օրէնքէ Եղեռնական եւ Քա-
ղաքային (քաղաքացիական) դատավարութեան եղանակները։ 

Հայերուն ի նպաստ վարած պաշտպանութենէն յայտնի են 189Ցի 
դէպքերու առիթով Պոլսոյ մէջ թուրք ոստիկանի մը սպանութեան կապակ– 
ցութեամբ երեք ամբաստանեալ-մահապարտներէն երկուքին կախաղա-
նէն ազատումը, որան կապակցութեամբ Սուլթան Համիտի աչքին կը դառ-
նալ կասկածեք)ւ անձ ու կ՚ունենայ պաշտօնի փոփոխութիւն։ 

ճէվտէթ փաշայի այն ատենաան գնահատութենէն սկսած է այն մեծ 
բարեկամութիւնը, որ տեւած է մինչեւ Պոլիս, եւ որ հետագային թերեւս 
ճակատագրական ազդեցութիւն ունեցած է Կարապետ Շահպազի կեան-
քին վրայ, դժնդակ պայմաններու աոջեւ իր առնելիք որոշումին առիթով։ 

Այդ թուականին Լիբանանի ինքնօրէն կուսակալութեան կառավա-
րիչն էր քրիստոնեայ Վասա փաշա, որուն հետ յսւրաբերելով, հօրեդբայրս 
շատ չանցած, կը նշանուի անոր միամօր աղջկան հետ, լաւ դաստիարակ– 
լած, լեզուագէտ ու երաժշտասէր օրիորդ մը։ Սիրոյ եւ փոխադարձ գնա-
հատութեան վրայ ծրագրուած այդ միութիւնը չիրագործուեցաւ, դժբախ-
տաբար։ ճակատագիրը որոշած էր Կարապետ Շահպազի դժբախտութիւ-
նը, եւ խօսեցեալ տարաբախտ օրիորդը մէկ քանի օրուան ընթացքին, ա– 
նակնկալ կերպով զոհ կ ՚երթայ այն ատեն անբուժելի մանրէական հիւան-
դութեան մը, իր ծնոդքին հետ նաեւ անդարմանելի սուգի մէջ ձգելով իր 
նշանածը։ Տարիներ ետքը կը պատմէին, թէ որքա՜ն խոր եղած էր հօրեղ– 
բօրս մօտ այդ թախիծը։ 

Հալէպի կուսակալ ճէվտէթ փաշա շուտով Պոլիս պիտի հրաւիր– 
ւէր՝ իբր արդարութեան նախարար։ Ան չ՛ուզեր բաժնուիլ իր այնքան գնա-
հատած Կարապետ Շահպազէն, զոր կը ստիպէ իրեն ընկերանալ։ Շահ-
պազի կարողութիւնը հոն ալ կը գնահատուի շուտով։ Բարձրագոյն Դրան 
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մէջ (Պապը Ալի) կարեար պաշտօն կը յանձնուի իրեն, ուշադրութեան ա– 
ոարկսւյ դաոնալով պետական բարձր շրջանւսկներույ 

Այն ատեն է, որ իր եղբայրները կը խորհին զինքը ամուսնացնել։ Կը 
ներկայացուի իրեն, ով գիտէ ինչպէս, բնիկ պրուսացի Եուասֆեան ըն-
տանիքի դուստր օրիորդ էլմոնէ Եուսուֆեանը։ Յետադարձ ակնարկով մը՝ 
կը խորհիմ, թէ ալդ օրիորդին կանուխէն Փարիզ գացած ըլլալը, ֆրանսե-
րէն լեզոփն ունեցած վարժութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ իբրեւ պրուսացի՝ թըր– 
քախօս ըլլալը (Կարապետ Օահպազ, ինքն ալ կեսարացի, հետեւաբսւր՝ 
թրքախօս սկիզբէն, չորս տարի աշակերտելով Արեւելեան վարժարանին՝ 
հայերէն սորված էր), թերեւս նմանութեան եզրեր եղած ըլլան զիԱքը օ– 
րիորդին մօտեցնող։ Ռայց այդ աղջիկը, մա՚նաււսնդ հօրը կողմէ շփաց– 
ւած, չէ կրցած բնաւ օգտուիլ Փարիզի պէս կեդրոնի մը պարգեւած բա-
րիքներէն։ Ան վերադարձած է Պոլիս, ֆրանսայի այն ատենուան քաղքենի 
իգական սեոին սնամէջ, ուոուցիկ, ոոմանթիկ վարժութիւներն ստացած, 
աոանց երբեք պատրաստուած ըըւսլու ընտանիքի մօր եւ կնոջ, մւս՚նա– 
ւանդ Շահպազի պէս բարձրարժէք անձի մը կինն ըըալու։ 

Ամուսնութիւնը կը կատարուի, սակայն, եւ ճ երեխաներ կը ծնին յւս– 
ջորդաբար, հակաոակ ընտանեկան յարաճուն անհամաձայնութեան... 

* * 

Այն ամաոը օդափոխութեան գացեր էինք Գատըգիւղ, հօրս յաճա-
խորդ, արդարութեան նախկին նախարար Ոփ զա փաշայի փաոատր ու ծո-
վահայեաց ապարանքը, որուն ընդարձակ պարտէզներուն մուտքը նաւա-
մատոյցին մօտն էր, եւ միւս կողմէ կը հասնէր, կարծեմ, մինչեւ Մոնրա։ 
Շատ կանուխէն փոխադրուած հոն, Մարտ ամիսէն, ինչպէս կը սիրէր 
հայրս, գրուեցանք Ատրինէ քոյրս ու ես Օօա© ձշ Տւօո մայրապետ ներու 
դպրոցը, ուր կը յաճախէր արդէն մեր զարմիկը՝ Կարապետ Շահպազի 
աղջիկը։ Անոր չորս մանչ զաւակներն ալ՝ Վահան, Գրիգոր, Տիգրան, 
Ներսէս գիշերօթիկ էին՝ նոյն Գատըգիւղի ֆրէրներուն վարժարանը։ 
Կրտսերագոյն երեխան՝ Տիրանը, իր խնամատարին հետ տունը կը մնար։ 
Այդ պզտիկները այդ թուականին արդէն մայր չունէին, իրենց մայրիկը ա– 
միսներ աոաջ տունը լքած, հեոացած էր, ամուսնոյն հետ վերջին բախումի 
մը հետեւանքով։ 

Գեղեցիկ, կապ ուտ աչուի, խարտեաշ, ուշիմ, եւրոպական դաստիա-
րակութիւն ստացած, պետական բարձր պաշտօնատար այս ամուսինը՝ 
Կարապետ էֆ. Շահպազ, ոչ մէկ աոանձին հրապոյր ունէր, կը թուի, այդ 
կնոջը համար՝ էլմոնէ, ծնեալ Եուսուֆեան, որ սնած էր միայն թեթեւ 
վէպերու ընթերցումով։ Հինգ մանչ եւ մէկ աղջիկ զաւակներուն յաջորդա-
կան ծնունդն ալ չէր յաջողած խեւքի բերել այդ կինը, որ անոնց ամէնքին 
խնամքը սպասուհիներուն ձգած, ինք վէպ միայն կը կարդայ եղեր օրեր 
ամբողջ, անկողնին վրայ երկարած։ Իսկ օրուայ մնացած ժամերը կ՚անցը– 
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նէ ընկերակցութեանը մէջ Պոլսոյ յատուկ Լ^Ցոէտ-ներու շրջանակի մը 
հետ, որոնց երկու սեոին ալ խոսակցութեան նիւթն Էր միայն ամուսնական 
աէոզսշ-ներու, իրար խաբելու նկարագրաթիւ նները, որոնք, միանալով ըն-
թերցումներուն՝ իր վրայ թողած տպաւորութեան, խեղճ կինը կը դարձը– 
նէին ջղագրգիռ, յուզական Էակ մը, անընդունակ՝ ընտանիքի մօր պար– 
տականութիւններ կատարելու։ 

Հասկ նալի կ ՚ըլլայ մթնոլորտը տունի մը, որուն պետը, ամուսինը, օ– 
րէնսգէտ, լուրջ, խոհական, պետական բարձր պաշտօնատար ըլլայ եւ իր 
կինը այսօրուան աւճաշէէշ-ի մը մտայնութիւնը ունենայ։ Եւ տակաւին ի 
պատիւ այսօրուան միտինէթին, պէտք է ըսել, որ երբ անիկա յաջոդի ա– 
մուսին մը կամ մարդ մը գտնել, ամէն բան կ ՚ընէ զայն գոհացնելու համար 
(ինչպէս Մարինէթը՝ Լուիզէթ\\Հւ մէջ)։ 

Բախումները անխուսափելի էին այս պայմաններուն մէջ։ Եւ ամէն 
անգամ՝ <քսւնի ատանկ է, ես ալ քրոջս տունը կ՚երթւսմւի գոեհիկ արտա-
յայտութիւնով կը վերջանային անոնք։ Զայն համոզելու եւ ետ բերելու 
պաշտօնը կը վիճակուէր մօրս, իր ներոջը, որ կ ՚երթար լուրջ, խոհական, 
համոզկեր խօսքերով զայն կ ՚ողոքէր ու տանը կը վերադարձնէր։ 

Այս անգամ, սակայն, չէ գոհացեր Պոյիսի մէջ՝ մինչեւ Սկիւտար, 
քրոջը տանը երթալով, այլ գացեր է մինչեւ Փարիզ, ուր կը մնային իր 
մայրն ու ընտանիքը։ Հոնկէ՝ նամակ մը ամուսինին, յայտնելով, որ ալ չ՛ու-
զեր վերադառնալ տուն, զաւակներն ալ իրեն կը ձգէ, կ ՚արտօնէ իրեն՝ նոր 
ամուսնութիւնով մը նոր մայր մը բերելու իր զաւակներուն– 

Պիտի փափաքէի, որ այս տողերը կարդացողները համոզուէին, որ 
անոնք բոլորովին առարկայական են, որովհետեւ կեանք մը ամբողջ կնոջ 
ամէն տեսակի իրաւունքներուն պաշտպան ու ջատագով ըւլալէս ետքը, 
պիտի չուզէի այս կարեւոր հարցին մէջ տեսակէտս փոխել ա ենթակայա-
կան ըլլալ։ Բայց կնոջ իրաւունքներուն առընթեր՝ կան մայրական ի– 
րսասնքներն ու պարտսւկաՇութխԱՇերը, մա՚նաււսնդ, որոնցմէ չի կրնար 
մայր մը հրաժարիլ։ Հապա մայրական սէ՞րը, խանդաղատա՞նքը։ Ինչ-
պէ՞ս կրցած էր այդ ողորմեփ կինը այնքան տարուիլ կիրքէ, որ մոռնար 
իր վեց զաւակներուն համար ունեցած գուրգուրանքը, ինչպէ՞ս կրցած էր 
բաժնուիլ գոնէ կրտսերագոյնէն, հազիւ 10 ամսուան Տիրսւնէն– Գոնէ հե-
տը տարած ըլլար, աւեփ պիտի ներէի իրեն՝ այսօր։ 

Անշուշտ, մերինները կը միջամտեն* թղթակցութեան փոխանակու-
թիւն, ընտանիքը համոզել, եւայլն։ Տիկինը անդրդուելի կը մնայ։ Տղաքը, 
սպասուհիներու ձեոքը մնացած, իրապէս մօր մը ներկայութեանը պէտք 
ունին։ Կարապետ Շահպազի պէս անձնաւորութեան մը կինը ըլլալու 
պատրաստ անձեր շատ կային... 

Շահպազ պատրիարքարան կը դիմէ, պահանջելով, որ կա՛մ ստի-
պեն իր կինը տուն վերադառնալու, կա՛մ իրաւունք տան իրեն՝ վերամաս– 
նութեան։ Ազգ. պատրիարքարանը բան կը կ ՚ընէ՞ , Փարիզի հոգեւոր հո-
վիւին միջոցով՝ իր ամուսնական փարախը վերադարձնելու այդ մոլորած 
կինը։ Չեմ կարծեր։ 
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Մօտ տարի մը սպւսսելէ ետք, Կարապետ Շահպազ իր տունը կը 
հրաւիրէ տիկին մը, որ մօրերնուն բացակայութիւնով ւքաած տղոցը հոգա-
ծութիւնը ստանձնել կը ւօժարի։ Եւ գոնէ առերեւոյթ՝ խնդիրը կը թուի 
կարգադրուած ըլլալ։ Մինչեւ որ օրին մէկը այդ տիկինը կարուհիի մը 
կ ՚երթայ եւ իր անունը հարցուած ատենը «Տիկին Շահպազ» կը պատաս-
խանէ։ 

Այդ երկու բառերը բաւական կ՚ըըան կիրքերը շղթայազերծ ընելու։ 
Լուրը կը տարածուի Գատըգիւդի մէջ, ուր, Կարապետ Շահպազի պէս կը 
բնակէին նաեւ Նուրեան Յովհաննէս եւ Ռւնճեան Աբիկ էֆենտիները, եր-
կու զօրաւոր ոսոխ-մրցակիցներ՝ հօրեդբօրս, աոաջինը՝ իբրեւ պետական 
պաշտօնատար, երկրորդը՝ պետական հայթայթիչ։ 

Անհրաժեշտ է այստեղ յիշել, որ Սալթան Մէճիտի օրով հռչակուած 
Թւսնզ/ւմաթին (բարենորոգումի օրէնքին) համաձայն, ադարութեան նա-
խարարին մօտ, որ անշուշտ թուրք կ՚ըԱար, արդարութեան խորհրդականի 
պաշտօն մը ստեղծուած էր, որ անպատճառ հայու պէտք է յանձնաէր։ 
Աոաջին խորհրդականը՝ Սերվէչէն էֆենտին ըւլալէ ետք, այս դէպքերու 
թուականին Կարապետ Շւսհպազ կը նկատուէր յաջորդ ընտրելին այդ 
պաշտօնին, որովհետեւ արդէն Եարաշի Տէօվւէյփ (պետական խորհուրդ) 
անդամ, օրէնսդիր՝ օսմանական սէճէլլէյի (օօձք օա1) հեդինակ, փորֆեսէ 
օր քաղաքային գիտութեանց բարձրագոյն կայսերական վարժարանին 
(Մէքթէպը Մեւքիյէի Շւսհանէ) եւ իրաւաբանական վարժարանին, ամէ-
նէն արժանաւորը կը ներկայանար։ 

Անոր անհետացումը, հեռացումը (տսբթքշտտւօո), դուռները կրնար 
բանալ Նուրեանի կամ Ունճեանի առջեւ։ Պայքարի սքանչելի առիթ մը կը 
ներկայանար։ Կը փութան օգտագործել։ Օրուան պատրիարք Յարութիւն 
Ս.ը թոյլ ու մեղկ մարդ, առանձնապէս կը դիւրացնէր իրենց գործը։ Ազգ. 
եւ քաղաքական ժողովներու իբր ատենապետ, գործեր ձեոքերնին առած, 
կը պահանջեն Կարապետ Շահպազէն, որ «այդ կինը դուրս հանէ տու-
նէն»։ Կ. Շահպազ կը բողոքէ. «Կա՛մ ստիպեցէք կինս, զաւակներուս մայ-
րը, որ տուն վերադաոնայ, կա՛մ արտօնեցէք ինծի վերստին ամուսնանա-
լու։ Ես օրէնքի մարդ եմ, ապօրինի կեանք ապրիլ չեմ ուզեր»։ Ի>րիմեան 
Հայրիկ, մեծ իւրիմեան Հայրիկը, տունին մտերիմ, ամէն օր կը կրկնէ. 
«Մեղք, որ կաթողիկոս չեմ, Շահպազ, տղաս, ես ձեռքովս քեզ կը պսա-
կէի»։ 

Հակառակութիւնը կը շարունակով» եւ Կիրակի առաւօտ մը Պոլիսի 
47 եկեղեցիներուն բեմէն պատարագի ատեն կը կարդացուի Յարութիւն 
պատրիարքի ստորագրած բանադրանքի կոնդակը, որով՝ Կարապետ 
Շահպազ կը Շզովաի եւ դարս կը ձետուի Հայասաանեայց եկեղհցիէճ։ Կը 
ցաւիմ, որ երբեք չեմ տեսած այս բանադրանքի գրոյն պատճէնը։ 

Այն խոր հաւատացեալներուն համար, որ էին հայրս ա հօրեղբայրս, 
ինչպէս նաեւ ժամանակին ոգիին համար, այս ահաւոր իրողութիւնը տակ-
նուվրայ կ ՚ընէ երկու տուները։ Օրերու ընթացքին, երբ թերեւս պիտի վար– 
ժըւէին գաղափարին, իրիկուն մը, երբ Կարապետ Շահպազ գործէ դար– 
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ձին կ՛ազէ նաւակ մը վարձել՝ մինչեւ տուն չքալելու համար, ինչպէս կ ՚ը» 
նէր ամէն իրիկուն, յոյն մակոյկավարը կը մերժէ զինքը ընդանիլ, իբր 
նադրաածւ Կառապանները, որոնց կը դիմէ, նոյնպէս կը մերժեն։ Գատը– 
գիւղի երկու մեծ աղաները՝ Նուրեան եւ Ունճեան, անցած էին այդ պարզ 
մարդոց քովէն... 

Հօրեղբայրս, ընկճուած, նկուն, վհատած, գլխիկոր՝ տուն կր վերա-
դառնալ։ Դեո չի գիտեր, թէ ինչ ընթացք պիտի բոնէ։ Հայրս ու մայրս 
խորհուրդ կու տան իրեն՝ հաւաքել զաւակները երթալ արտասահման։ 
Ո՜ւր։ Փարի՜զ, որ կը ճանչնւսյ, հոն է իր աոաջին կինը, որ զինքն ու զա-
ւակները ձգած-հեոացած էր։ Ցետոյ՝ դիւրի՜ն է լքել տարիներու աշխա-
տութիւնով ձեռք բերուած բարձրագոյն դիրք, տուն, տեղ, սիրաած եդբայր 
մը...։ Կը վարանի։ Դեռ չի գիտեր, թէ ի՛՛նչ պէտք է ընէ... 

Առաւօտ մը, երբ կը հասնի իր պաշտօնատեղին, կ ՛իմացնեն իրեն, 
որ արդարութեան նախարար ճէվտէթ փաշա զինքը տեսնել կ՛ուզէ։ 

Այս այն ճէվտէթ փաշան է, որ նախապէս Հալէպի նահանգին կու-
սակալ, իր քով կուսակալութեան թարգման ունեցած է Կարապետ Շահ– 
պազը, երբ երիտասարդ, Փարիզէն կը վերադառնար ԼՃ&Ո016Ր ©ո <էօւէ 
եղած, այն ատեն, երբ հայրս, Նազարէթ Շահպազ, առեւտուրով կը զբա-
ղէր կիլիկիա։ 

ճէվտէթ փաշա այդ թուականէն ետք միշտ բարեկամ մնացած էր 
հօրեղբօրս։ Երբ իրեն կը ներկայանայ այդ առաւօտ, փաշան ցոյց կու տայ 
իրեն՝ պաշտօնաթերթին մէկ թիւը, ուր Կարապետ Շահպազ շշմելով կը 
կարդայ Ազգային պատիարքարանի մէկ թագ/փ/փն պատճէնը, որով՝ 
պատրիարք եւ վարչութիւն կը հաղորդեն թուրք կառավարութեան, թէ պե-
տական օրէնքին համաձայն, Օսմանեան կառավարութեան պաշտօնա-
տար կրնան ալսւլ միայն այն անհատները, որոնք կաոավարութենէն ճսւնչ– 
ցըւած կրօնքի մը կը պատկանին, իմա՛ հայ, յոյն, հրեայ, անշուշտ եւ իս-
լամ, եւ որովհետեւ Կարապետ Շահպազ վաւսրուած ըԱաւով /ւայ եկեղե-
ցիէն, աըեւս չի ս/այոկանիր պեաութենէն ճանչցուած կրօնքի մը, այլեւս ի– 
րաւունք չանի իր պաշտօնները պաճեէոս 

Կը հասկնա՜ք, իր պատուին, իր հեղինակութեան, իր հաւատքին 
դէմ անխղճօրէն դաւաճանելէ ետք, իր հակառակորդները չէին վարաներ 
իր գործին, իր զաւակներուն՝ 6 հայերու ապրուստին դէմ դաւելու– 

Ի՜նչ ըրած էր այդ մարդը իրենց։ Ի՜նչ զգաց այդ տողերը կարդա-
ցած պահուն։ Իրողութիւնն այն է , որ ընկճուած, գլխահակ, շուարան՝ իր 
բռնելիք ընթացքին մասին երբ կը մտածէր, զինքը լոելեայն դիտող ճէվ՜՛-
տէթ փաշան, թերեւս աւելի գթոտ, քան թէ իր ազգակիցները, կ ՚ըսէ՛ 

֊ Ի ՜ ն չ կը մտահոգուիս, ւցիրասւէր (եդբայր), Հագդ սւիԱիԱի քապող 
իթթիմ (արդարութեան կրօնքը ընդունեցի) ըսէ՛, վերջացուր։ 

Հօրեղբօրս վարանումներուն առջեւ, փաշան կը կրկնէ իր հրաւէրը։ 
Առանձին, յոգնած, ուժասպառ, իրեններէն մատնուած ու յաղթահար, 
թշուառ մարդը կը կրկնէ իբեն թելադրուած բանաձեւը։ Ահաւոր բանը կւս– 
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տարուած էր։ Ո՞վ կրնայ ըսել, թէ գոնէ մէկ անգամ, այս պարագային 
արդարութեան կրօնքը չեղաւ Մուհամէտի կրօնքը։ 

* 
* * 

Ահաւոր բանը կատարուած էր, այո։ Հետեւանքները։ Հէք մարդը, 
հօրեղբայրս, որ թերեւս պիտի մխիթարուէր ներկայութիւնովը, տունին 
մէջ, անոր, որ իր ընտրելին էր երկրորդ ամուսնութեան մը, ան ալ կը հե-
ռացուի տունէն, պետական հրամանով, որպէսզի հասստափ ոխութիւնը 
համոզումի մը արդիւնքը ըԱայ ել ոչ թէ ամուսնութեան նպատակի մը։ Ել 
որովհետեւ իսլամը պէտք է պսակի տակ ապրի ու մեռնի, իրեն կնութեան 
կա տայ, միշտ իր բարեկամը՝ ճէվտէթ փաշան, իր քենին՝ Ֆերիտէ հանը– 
մը, արդէն տարեց այրի կին մը, որով, բարեբախտաբար, նոր ու տարա-
սեռ զաւակներու հոյլ մը չեկաւ աւելնալ՝ ընտանիքին մտահոգաթիւններուն 
վրայ։ 

Թէ ի՞նչ կ՚անցնէր-կը դառնար իր տունին մէջ, չեմ գիտեր։ Բայց 
մեր տունը աննկարագրելի էր, հօրս վիշտը՝ իր «երեք հարիւր տարուան 
անբասիր անցեալով ընտանիքին բերուած» այս մեծ արարքին հանդէպ։ 
Մանկութեանս վերյիշամներան ամէնէն տխուր դրուագն է այդ տառա-
պանքը այն ուժեղ մարդուն, որ եղած էր հայրս, մինչեւ այն ատեն։ Ոփզւս 
փաշայի գեղակերտ ապարանքին ոսկեդրուագ սրահին մէջ, գետինը, պա-
տի մը տակ նստած, գլուխը պատին կը զարնէր, երկու կռուփներով հար-
սս ծներ կու տար գլխուն, ջախջախելու համար ինքգինքը, չվերապրելու 
համար այս մեծ անպատուութխնը։ 

Երկու աղաները բանի մը հասեր էին։ Ա՞յս էր իրենց ուզածը, թէ 
իրենք ալ սահմռկեցան այս եզրակացութենէն։ Ձեմ գիտեր։ Դիտեմ միայն, 
որ արդարութեան խորհրդականի այդ պաշտօնը, զոր այնքան անարդար 
միջոցներով հետապնդեր էին, իրենց երկուքին ալ չվիճակաեցաւ։ Հօրեղ– 
բօրս չտրուեցաւ, որովհետեւ այլեւս հայ չէր, այսինքն՝ չէր կրնար տրուիլ 
իբր հայա։ Թէեւ խեղճ մարդը ի զուր կը ջանայ եղեր մխիթարել հայրս, 
որ կրօնավախելը ազգութիւն փոխել չէ, որ նորէն ինք հայ է ու հայ կը 
մնայ։ Ատիկա արդէն իր մտածելու նոր ձեւն էր, զոր հայրս՝ աւեփ հին 
(պահպանողական) չէր կրնար ընդունիլ։ 

Ու հօրեղբայրս հետեւոդական էր ինքզինքին հետ։ Ան մինչեւ վերջը 
հայ մնաց հոգիով, իր ծառայութիւնը ի սպաս դրաւ ազգին պէտքերան, 
ազատեց երասաղէմապատկան կարեւոր կալուածներ, որոնք Կարկառ ա– 
նունով քրիստոնեայ արաբի մը կողմէ կը բոնագրաւուէին։ Վճռաբեկ ատ-
եանի նիստի մը մէջ հսւյ յեղափոխականներու՝ սպանութեան մը ամբաս-
տանեալները դատաելու վրայ էին։ Մէկ մահացածի դէմ երեք անձեր, իբր 
ոճրագործ, մահուան պիտի դատապարտուէին։ Հօրեղբայրս, հիմա՝ Ափ 
Շահպազ (Ափ= բարձր, այդ անունը տրուած իրեն Սէվտէթ փաշայի կող– 
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մէ, իբր նշան հօրեղբօրս մեծ կարողութիւններուն գնահատութեան։ Թէ 
ոչ՝ սովորութիւն էր կրօնւսփոխները անխտիր կոչել Մեհմէտ։ Նոյնպէս 
խնայուած էր իրեն թլփատութեան արարողութիւնը, թերեւս մի գուցէ վնա-
սակար ըլլար իր առողջութեան, յառաջացած տարիքի մէջ. 44 տարեկան 
մը ըլլալու էր, քանի որ մեռաւ 56 տարեկանին, 11 տարի ետք), կ՛ազատէ 
անոնցմէ երկուքը կախաղանէն։ 

Իր էմիրկէնի ծովահայեաց ու ծովեզերեայ բնակարանին մէջ, ուր 
փոխադրուած էր հիմա, ան կը շարունակէր ընդունիլ իր մէկ քանի հայ 
բարեկամները, մա՚նաւսւնդ ամերիկեան դեսպանատան խորհրդական Պր. 
Արշակ Շմաւոնեանը։ Իր տունը կ ՚այցելէին նոյնպէս կարգ մը եկեղեցա-
կաններ, մա՚նաւանդ Խորէն Ս. Նարպէյ։ Կը պատմուի, թէ իր 24 ժամ 
տեւող կարճ հիւանդութեան ընթացքին, կանչել տուած է Պոյաճի գիւղի 
եկեղեցիէն քահանայ մը եւ Ս. հաղորդութիւն առած։ 

Իր վեց զաւակներէն չորս մեծ մանչերը 10 տարի ֆրէրներու մօտ 
գիշերօթիկ մնալէ ետք, յաջորդաբար արտասահման ղրկուած են, չթըր– 
քացուելու համար։ Տարիներ ետք, Փարիզի մէջ ընել տուած պրպտումնե– 
րուս պատասխանուած է, թէ անոնք գաղութները գացած են իբրեւ միսիո– 
նէր, իրենց հօրը «մեղքը քաւելու»։ Իր միակ աղջիկը՝ Սրբուհին, թուրք 
տունին մէջ, ուր սակայն երկու յոյն սպասուհիներ կային, մէկ քանի տարի 
պահուելէ ետք, հօրս ու մտերիմ բարեկամի մը կարգադրութեամբ, տու-
նէն փախցուեցաւ առաւօտ մը կանուխ, կաշառուած մակոյկավարի մը 
կողմէ, յանձնուեցաւ մօրը, որ հիմա Պոյիս վերադարձած էր, բայց որ չը– 
կրցաւ գուրգուրալ մինչեւ իսկ այդ մէկ աղջկանը վրայ, որ վերջապէս մա-
հացաւ՝ դժբախտ։ Կրտսերագոյն Տիրանը մեծցաւ ինքն ալ հօրենական 
թուրք տունին մէջ, բայց դեռ ժամանակ չեղած էր, որ զբաղուէր իրմով, 
ինք տունէն փախաւ եւ իմացանք, որ մեռած է թշաառաթեան մէջ։ 

Եւ այսպէս փճացաւ հայ մեծ միտք մը, հայ ընտանիք մը, որ կոչ– 
ւած էին փառաւոր էջ մը կազմելու պոլսահայաթեան պատմութեան մէջ։ 

* 

* * 

Մեր տունը սուգի տուն եղաւ տարիներ ամբողջ։ Հայրս, անմխիթար, 
հիւանդ պառկեցաւ ամիսներով։ Բժիշկներու խորհուրդով գործէ քաշուե-
ցաւ երկու տարի ամբողջ, գրասենեակն իսկ փակելով։ Երկու տարի ետքն 
էր միայն, որ իրեն յանձնուեցաւ Տէրվիշ փաշայի մը ժառանգական մէկ 
մեծ դատը, Դամասկոսի մէջ պաշտպանելի։ Իր ազգային բոլոր պաշտօն-
ներէն զզուանքով հեռացած (Ազգ. եւ քաղ. ժողովներ, թաղական խոր-
հուրդի ատենապետութիւն, եւայլն), իր յարաբերութիւները դադրեցուցած 
բոլոր ազգային այն դէմքերուն հետ, որ հեոուէն կամ մօտէն մեղսակից 
կը նկատէր իր եղբօրը կրօնափոխութեան եղեռնին, սիրով ստանձնեց այդ 
դատին պաշտպանութիւնը, եւ մեզ ամէնքս մէկտեղ, էեւոն երէց եղբայրս 
եւ մենք չորս երեխաներս, գացինք Դամասկոս։ 

Իննը տարեկան էի այն ատեն, կը յիշեմ սակայն, թէ այդ միջավայրի 
փոփոխութիւնը որքան փրկարար ազդեցութիւն ունեցաւ հօրս վրայ։ Տե– 
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ղւսցի եւ արաբներու վրւսյ (եղող) հայ պատուական ընտսւնիքէն զատ 
(ձուլումի վտանգը նոր չէ), հոն կային նաեւ մեծ թիտվ հայ զինուորական 
բժիշկներ ու դեղագործներ, Պոլսէն ղրկուած, որոնց առանձնութեան մէջ՝ 
հօրս ընկերակցութիւնը մեծ օգտակարութիւն ունեցաւ։ Կար նաեւ հիւպա-
տոսական շրջանակ մը, որոնց հետ հայրս յաջողեցաւ յարաբերութիւն 
ստեղծել։ Անոնց մէջ նկատելի էր եւ յիշատակութեան արժանի ցարական 
Օուսիոյ ընդհ. հիւպատոս Կոստանդին պէյ Կամսարական, ազգասէր հա-
յը, որ նախապէս Վանի ռուսական ընդհ. հիւպատոս ըԱալէ ետք, թուրք 
կառավարութեան պահանջով՝ Դամասկոս փոխադրել տրուած էր, իբրեւ 
հայկական գաւառներու համար վնասակար։ 

Ես ինքս ալ, փոքրիկ աղջիկ, Կամսարական պէյի մասնաւոր խան-
դաղատանքին առարկայ էի։ Գլուխս իր ծունկին յենած, երկար կը հետե– 
ւէի հօրս ու այդ մեծ հւսյուն խօսակցութիւններուն, մինչ ինք իմ շագանա-
կագոյն գանգուրներս կը շոյէր, կը հետեւէի, անշուշտ, առանց բան մը 
հասկնալու, բայց հոգիս կը գոհանար ու ամէն օր քիչ մը աւեփ կը թւս– 
թաւաէր հայութիւնով։ Րաֆֆիի վէպերը կը հրատարակուէին այդ օրերուն։ 
Կամսարական պէյ կը ստանար զանոնք պրակ առ պրակ, դիւանագիտսւ– 
կան թղթատարով, ու ես ալ յամաո յափշտակութիւնով կը կարդայի զա-
նոնք։ Այդ կերպով կազմուեցաւ մէջս հայ ազգային զգացումը։ 

Տարի մը ետք, Պոլիս դարձի ճամբուն վրայ, հայրս ուզեց Երուսա– 
ղէմ ուխտ մը ընել՝ իր զաւակներուն եւ կնոջ հետ միասին։ Յարութիւն 
պատրիարքը, իր եղբայրը բանադրողը, հիմա Երուսաղէմի պատրիարք 
ընտրուած էր։ Հայրս, ուրեմն, կ՚ուզէր Երուսաղէմ երթալ, առանց հանդի-
պելու Ս* Ցակոբսւյ վանքը եւ յարաբերելու հայ միաբաններուն հետ։ 

Փոթորկայի ծովով մըն էր, որ Պէյրութ-Եաֆւս մէկ գիշերուան ճսւմ– 
բորդութիւնը ըրինք։ Ահեղագոչ, ամեհի ափքները, կարծես, մինչեւ երկինք 
կը բարձրանային, շոգենաւը ամբողջ կուլ տալու փափաքով։ 

Շոգենաւին մէջ տեսարան մը ամբողջ կեանքիս համար տպաւորեց 
զիս։ Բերդարգելութեան դատապարտուած տասը հայեր էին անոնք, որ 
Աքիայի թիարանը կը տարուէին՝ իրենց պատիժը քաւելու համար (կարծեմ 
հեղինակներն կը նկատուէին պատրիարքին անձին դէմ կատարուած մա-
հափորձի մը)։ 

Լեռնակուտակ ալիքները, իրենց խօլական արշաւին մէջ, կը սըր– 
բէին-կը տանէին ինչ որ գտնէին շոգենաւին վերնայարկին վրայ։ Զգուշու-
թեան համար, որ մի գուցէ ուղեւորներն ալ տարուէին, նաւապետը որոշեր 
էր այդ վերնայարկի ուղեւորները իջեցնել Շ&Խ-երուն մէջ։ Այս թշուառ-
ները, սակայն, իրարու կապուած էին վիզէն շղթայուած, իրենց ձեռքերը 
կռնակնին՝ օղակներու մէջ առնուած։ Անձկսղից տեսարան մըն էր անոնց 
վայրէջքը՝ ստորնայարկը իջնող սանդուխներէն։ Ամէն մէկ քայլափոխի, 
ուրեմն, ամէն մէկ աստիճան իջնելուն, իրենցմէ մէկուն, յաջորդին վիգը 
կը քաշուէր առաջ, արիւնի համախռնում մը առաջացնելով ենթակային 
մօտ։ Արտասուաթոր աչքերով դիտեցի զիրենք, եւ այդ օրէն մշտական 
քէն մը ծնաւ մէջս թուրք կառավարութեան եւ իր դատաւորներուն դէմ։ 
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Առաւօտուն հասանք Եսւֆա։ Հակիրճ այցելութենէ մը ետք, հայրս 
ուզեց այցելել տեղալն եկեղեցին եւ մեզի ալ այցելել տալ սիոնական Թել– 
Աւիւ քաղաքը, այն ատեն հազիւ կազմակերպուիլ սկսած՝ Եաֆւսյի գրեթէ 
մօտակայ արուարձանի մը մէջ։ 

Որոշուած էր գիշերը, լուսնկայ լոյսով ճամբորդել մինչեւ Երասւս– 
ղէմ, ձիաքարշ կաոքով մը, որ այն ատենաան միակ փոխադրական մի. 
ջոցն էր; Այդ ուղեւորութիւնը քրիստոնէական կրթութիւնով սնած իմ միս– 
թիք հոգիիս համար ճշմարիտ վայելք մը եղած է ։ Աւազուտ լերկ հողամա-
սին վրայ, տեղ-տեղ լուսնի շողերուն տակ իրենց ստուերը տարածած ձի-
թենի ներու ն տեսքը առանձնապէս կը հրապուրէր զիս։ Հոգիս, ժամանա-
կին ու միջոցին անջրպետը թողած, կը թռչկոտէր դէպի թուականները՝ 
Ցիսուսի ապրած շրջանին։ Ամէն մէկ քայլ, որ կ՚առնուէր այդ նուիրական 
հողերուն վրայ, ձիերուն սմբակներուն արշաւն իսկ՝ սրբապղծութիւն մը կը 
թուէր ինծի։ Ու սւյդ զգացումը պահեցի բոլոր այն օրերուն ընթացքին, որ 
ապրեցայ Երուսաղէմի մէջ... 

Պայծառ ու լուսաշող առաւօտ մը մեզի ողջունել տասս Ա. քաղաքը։ 
Եւ որչա՛՛փ մեծ եղսս հօրս զարմանքը, երբ քաղաքին մուտքի դրան առ-
ջեւ տեսաւ եկեղեցական մը, վեղարը գյխուն։ Տարակոյս չկար, որ հայ էր 
ան։ Պահ մը ետք կը մօտենար ան հօրս, ինքզինքը կը ներկայացնէր։ Եզ-
նիկ վարդապետ Պապայեանն էր, Ստեփան փաշա Ասլանեանի քեռորդին, 
զոր Յարութիւն պատրիարքը փութացուցեր էր՝ բարի գալուստ մաղթելու 
հօրս։ Երբեք չգիտցանք, թէ ո՞վ իմացուցեր էր պատրիարք Ափն՝ մեր 
ժամանումը, Դամւսսկոսէ՞ն, թէ" Եսւֆայէն։ Ու հօրս բոլոր դիմադրութիւնէ 
անզօր եղսս մերժելու վարդապետին հրաւէրը՝ Ս. Ցակոբայ վանքը այցե-
լելու։ 

ճարահատ, հայրս ստիպուեցաւ համակերպիլ։ Վանքին մէջ մեր 
սենեակները արդէն պատրաստուած էին։ Փառաւոր ճաշ մը կը սպասէր 
մեզի։ Ցետոյ պաշտօնապէս հրաւիրուեցաւ հայրս, իր ամբողջ ընտանի-
քով, սուրճ առնելու Ս.ին հետ, վանքին մեծ դահլիճին մէջ։ 

Ու երբ հոն հասանք, անմոռանալի տեսարան մը խորապէս տպաւո– 
րեց մեզ ամէնքս։ Յարութիւն պատրիարք, վեղարը ուսին վրայ ձգած, կը 
յառաջանար մինչեւ դահլիճին մէջտեղը, կ ՚ողջագուրէր, արտասուելով, 
հայրս, ներողութիւն խնդրելով անկէ՝ Նուրեանի եւ Ունճեանի դաւերուն 
գործիք դառնալով, Կարապետ Շահպազի պէս մեծարժէք անձէ մը զրկած 
ըլլալուն համար հայութիւնը... 

Անկէ ետք՝ հաշտուեցան։ Թերեւս ատկէ մնացած է մէջս համոզու-
մը, որ յանցանք մը, աններելի ոճիր մը գործելէ ետք, ներողութիւն խնդրե-
լու չափ անիմաստ բան չկայ։ Այդ ներողութիւնը կ՚արդարացնէ, կ ՚ազա– 
տագրէ յանցապարտը, կը հանդարտեցնէ թերեւս անոր խիղճը, առանց որ 
անիրաւուածը որեւէ գոհացում կամ հատուցում ստանայ... 

Տարիներ ետք, աւելի քան կէս դար ետք, Փարիզի առաջնորդ հոգե-
լոյս Արտաւազդ սրբ. Սիւրմէլեան, առանց գիտնալու բոլոր այս սւնցու– 
դարձերը, կ ՚ըսէր օր մը ինծի. 
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–Անանկ մարդ մը, Աբիկ էֆ. Ունճհսւնի պէս հայ մը սպսւննեցին 
յեղափոխականները։ 

–Երանի՜ թէ Աբիկ էֆենտին ինքն ալ գնդակի հարուածով մը 
սպաննած ԸԱար հօրեղբայրս, սրբազան,–ըսի,–որովհետեւ՝ այն ատեն այդ 
մարդը մահացած պիտի ըլլար առանց շատ տառապելու, մինչդեռ այն, 
ինչ որ ըրին, ինք ու իր ընկերը՝ Նուրեան, ո՛չ միայն բւսրոյապէս սպաննեց 
հէք Կարապետ Շահպազը, ո՛չ միայն խղճի ամէնէն անագորոյն տագ-
նապները պարտագրեց անոր, այլեւ պատճառ դարձաւ անոր 6 զաւակնե-
րուն կորուստին եւ նաեւ եղբօրը ու անոր ընտանիքին վարկաբեկման... 

Որովհետեւ, եթէ հայրս այնքան ազդուեցաւ այդ ողբերգութենէն, 
մենք ամէնքս ալ, իր զաւակները, տարիներ ամբողջ ճնշուած մնացինք 
այն ստորադասութեան զգացումէն (շօաբ1&(Շ ժ՚աքշոօոէտ), որ կը ստեղ– 
ծէր ժողովուրդին մէկ կարեւոր մասին մօտ՝ բւսճադրուածին ու /ւսշամա– 
ցսւծին եղբօրորդիները ըլլալնիս։ 

Աւելի ուշ, մօտ տասը տարիներ ետքն էր, որ պատուական հայու 
մը, Ցակոբ Պահրի ի հետ ամուսնութիւնս էր, որ այդ արատը պիտի սրբեր 
մեր ճակտէն։ 

Ռայց հօրեղբօրս մասին խօսիլ, տարիներ ամբողջ, էծհօս Էր։ Հազիւ 
թէ մէկ քանի անգամ համարձակած ըըամ՝ կարեւոր անձերու կարծիքը ու-
զել այդ խնդրին մասին, որ քրոջս ա իմ մշտական շահագրգռութեան ա– 
ռարկան եղած էր։ Այդ անձնաւորութիւներէն մէկն էր Պր. Արշակ Շմա– 
ւոնեանը, որուն լայնօրէն գնահատական խօսքերը եկան առաջին սպեղա-
նին դնելու վիրաւոր հոգիիս վրայ։ 

Ել շատ ուշ, վերջին պատերազմէն քիչ առաջ, ուրիշ պատուական 
հայ մը, իրաւունքի սկզբունքին ջատագով, որ եւ աշակերտը եղած էր Կա-
րապետ ֊ Ա լ ի Շահպազի, իրաւաբանական համալսարանին մէջ, մեթր 
Հմայեակ 1սոսրովեան, բոլորովին ինքնաբերաբար որոշեր էր լռութեան 
քողը վեր առնել եւ մաքրագործել յիշատակը այս մեծ հայուն, որ զոհուած 
մը միայն եղած էր, մեր ցեղը բնորոշող նախանձոտ, խաւարամիտ ու մոլե-
ռանդ ոսոխներու։ 

Մեթր ւսոսրովեան զմայլելի ուսումնասիրութիւնով մը պանծացուց իր 
վարպետին յիշատակը, Ա. Չօպանեանի վԱնահիա^ 1939, Յունիս-Սեպ– 
տեմբեր թիլին մէջ, որքան ինք եւս, Չօպանեան, իր նպաստաւոր կարծիքը 
տուած էր Շահպազի մասին, ինձմէ խնդրեց գրել նաեւ բան մը, որ ըրի։ 
Անկէ ետք՝ Ենովք Արմէն, Լեւոն Մեսրոպ, Պոլիսէն՝ էեւոն պէյ Փափազ– 
եան հրապարակաւ պաշտպանեցին Կ– Ա. Շահպազը։ Տոքթ. Թորգոմեան 
բերանացի ինծի հաւաստած էր՝ Տատեան Արթին փաշայի զայրոյթը, եւ 
Պր. Արմենակ Կիւմիւշկերտեան կը պատմէր ինծի ընդվզումը՝ իր հօրն ու 
հօրեդբօրը, Տիգրան եւ Ռուբէն աղա Կիւմիւշկերտեաններու, այն օրը, որ 
Նար –Պէյ սրբազան եկեղեցիէն ուղղակի իրենց ճաշի երթալով՝ արցունք-
ներով ըսեր էր Շահպազը բանադրած ըլլալնին.» 

(Շար. 1) Զ Ա Ր Ո Ի Հ Ի Պ Ա Հ Ր Ի 
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Հ Ա Ր Ց Ո 1 - 1 Ր 

–Ինչպէ՞ս կը տեսնեն 
ինչ որ աչքերը չեն տեսներ 

–.Ինչպէ՞ս կը կարդան 

ինչ որ մսւտները չեն կարդար 

֊ Ի ն չ պ ե ՞ ս կ ՚ ը ս ե ն 
ինչ որ բ ա ռ ե ր ը չեն ըսեր 

֊ Ի ն չ պ ե ՞ ս կ ՚ ը լ լ ա ն 
ինչ որ իրերը չեն ըլ լար 

Տեւողութիւնն ո ւ անհունը 
կ ՚ ո ւ ս ո ւ ց ա ն ե ն մեգի տեսնել ստուերները 
միջոցին մէջ ձայներ ծաղկող 
ա ն յ ա յ տ աստղին՛ մեր խ ո ր հ ո ւ ր դ ի ն 
լոուբ-իւնը կը շօշափենք եւ կը մտնենք 
հոսանքին մէջ մ ա յ ր շարժումին 
մահէն ծնող 

որ կը խաբէ 
ր ա յ ց չի դաւաճաներ 
ո՛չ իր ձայնին 
ո ՚ չ ԻՐ լ ո յ ծ ի ն 

Սպիտակ է 
անդունդը գաղտնիքին 
որ ինքն իր մէջ կը բնակի 

ՍԱՐԴԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 
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Պ. 11ՆԱՊԵԱՆ 

Տիկին Լս՚րի էն ստացա* բուխ տպաւորութիւներուն թւումը չէր ա– 
ւարտած Ատոմ, երբ լսեցի. 

֊Հոլէ՛* Հոլէ՛– 
քար լան էր Մ ատամ Պիանքայի փանսիոն^ե նոր յաճախորդը, զոր 

նոյն օրը, երեկոյեան, ծանօթացուցած էր ինձի՝ ընդհանրապէս նման 
էակներու ճամբով իր հացը շահող պանգոկատէր տիկինը։ Երգչուհի էր 
նորեկը, որ երեք ամիս եր գելէ ետք $ոչի պանդոկը նշանաւոր հիլրասրահի 
բեմէն, մերժած էր նորոգել պայմանագրութիւնը։ Նոյն ատեն բաժնուած 
էր իր խումբէն եւ ափ աո.ած հոս, տարիներով ղիս օրօրող օթելանը՛. 

-Ա՞յս ալ յաճախորդ է,- հար ցուց Ատոմ հեգնական թոնով մը։ 
–Ո՛չ,– երկարեցի ձայնս,– այս մէկը լպլ վաճառորդ է.., 
–ի՛՛նչ բանի մասին կը խօսիք,– հետաքրքրուեցաւ երգչուհին։ 
–Ջեր ներկայութեան կրնա՛նք միթէ ուրիշ բանի մասին խօսիլ,– ըսի 

էբիւթիւն մը ձեւացնելով։ 

իտալուհին բաւարարուածութեան նշաններ ց»յց տուաւ պահ մը, բայց 
չհրաժարեցաւ մանրամասնութիւններ պահանգելէ* 

-իմ կարծիքներուս ծանօթ էք,– ըսի,- իսկ ընկերս շատ գեղեցիկ 

կը գտնէ ձեզ։ 
–իրապէս։ 
–իսկ օրիորդը,–դարձայ Ատոմին,– երբ նոր պայմանագրութիւն մը 

կնքէ, էլ երթանք ու կը վայելենք ձայնը։ 
֊ Ք ո ւ հաշուոյդ խօսելով ըսեմ նաեւ ձայնըմո֊լտաց Ատոմտ 
֊ճի՞Լդ Է,– հարցուցի ՚թարլային խնդալէն* 

֊Ի%ԱՈ 
–\թաեւ ձայնը։ 
իտալուհին շարունակեց պարղել ոչինչ հասկցած ըլլալու երեւոյթը, 

իսկ Ատոմ ելաւ թիկնաթոռէն ու մօտեցաւ ծովահայեաց պատուհանին։ 
֊Առաջին անգամ է, որ կը տեսնեմ պարոնը, բարեկա՛մդ է։ 
–Այո,– ըսի,– եւ սերտ։ 
–ինչո*վ կը զբաղի։ 

~Ոչ մէկ բանով,– աճապարեց ըսել Ատոմ՝ մեր կողմը դառնալով՛. 
֊Բայց անպայման գործ մը կ՚ընէք,– ըսաւ ՝թարլա թերահաւատ շեշ-

տով։ 
–Անպայմա՛նմէՀ մտայ ես,– եւ ի՛նչ գործ« 

–Եւ. ի՛՛նչ։ 
–Պարոնը, կը ղրաղի, կարծեմ, քիչ մը դժուար է ըսել, կը ղրաղի, 

այսինքն՝ հիմա որոշ գործ մը չունի եւ պարապոյ ժամերուն կը փորձէ 
ոմանց օգտակար ըլլալ, ըսել Հուզեք այսպէս-այսպէս գործով, չեմ դիտեր, 
գործ մը... 

–Պարզ ըսէ, բան չեմ հասկնար, Պարոյր, հաճի՛ս,֊ երկարեց աղաչա-

կան ձայնը ՚թարլաւ 
֊Պարոնը կը ղրաղի օգնական ամուսինի պաշտօնով։ 
֊ ի ՛ ՛ ն չ պաշտօնով,֊ աչքերը լայն բանալով ճչաց Քարլա։ 
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Առանց Հաշուի առնելու Աաոմին սպառնալից խոժոռումներէ կրկնեցի 
Հաստատումսւ 

Հար չան Հասկնալ ձեւացուր չհասկնալ ձեւացուց, ուզեց աւելի խՈա 

րանալ ակնարկութեանս ծալքերուն, նոր շփոթ մը դիզուեցաւ ակնարկին 
մէջ՝ ու, անզուսպ քահքահի մը մէջ՝ քանի մլլ անգամ կրկնեց. 

֊ ի ՛ ն չ անլուր պաշտօն, ի՛նչ չնաշխարհիկ պաշտ օն, միշտ պիաի յիչեմ> 

միշտ, մի՛շտ, մի՛շտւ 

–Բայց զիս չմոռնա* սբողոքեցի յանկարծ։ 

-Մի վախնար, գուն մոռցուող տեսակէն չես,– ըսաւ լուրջ, վերցոլց 
սեղանէն պայուսակը ու ոտքի ելաւ։ 

–ինչո՞ւ կ՚աճապարես,– Հարցուցի՝ աո. անց աեղէս շարժելու։ 
–Դ՛ուն պիաի չընկերանալս ինծի։ 
–կանուխ չէ*ւ 

–քք ւր,– Հեաաքրքրուեցալ Ատոմ։ 

-ինք մազերը լարդարել աալոլ պիաի երթար 
–Գո*ւնէ 
–Մազերը քանդելուըսի խնդալէն։ 
Ատոմ հեգնական ժպիտ մը ուրուացուց ու օրօրեց գլուխը։ ԾուրՀ 

մէկ ժամ ետք Հթանիոս՚ֆ սրճարանը իրարու հանդիպելու ժամադրութիւն 
մը ճշդելէ ետք, աճապարանօք դուրս ելաւ։ Ատուգեցի բանալիներուս գոյու– 
թիւնըք կղպեցի դարակներս, մարեցի լոյսերը ու միասին դէպի ելքի դու՛ 
ո.ը էլ ուղղուէինք, երբ հնչեց հեռաձայնը։ ՛Հար լային ընկերուհին էրէ Ա իւղին, 
որ տուաւ իրեն նոր հասած նամակի մը աւետիսը,ւ Տ անկարծ ճառագայթեց 
երգչուՀիին դէմքը։ Սկսաւ թռչկոտիլ, խայտալ եւ, փոխանակ վարսայարդա-
րին երթալու, բռնեց Մատամ Պիանքային գթեւանին ուղղութիւնը, ես ետե– 
ւէն։ 

Մօրմէն էր նամակը, ներփակ՝ քանի մը նկար, մէկը շո*–բՀ երկու 
տարեկան աղքնակի մը դիմաստուերը։ Մէկէն փղձկեցաւ• 

–*կամսլինօ , պամպինօ ••• 

Արցունքներուն մէՀէն երբեմն կը սեւեռէր աչքերը վրաս ու իմ մատ– 
նած անտարրերութիւնս կարծես աւելի կը սաստկացնէր իր յուղումը* խաբ-
լան չէր գիտեր, չէր կրնար մտածել, որ ես ուրիշ, ուրի՜շ մէկը դարձած 
էի այն օրէն սկսեալ, երբ խորին դառնութեամր բաժնուեցայ ֆարիզէն 
եւ կարճ ժամանակ մը ետք ստացայ երկրորդ ու աւելի անողոք հարուած 
մը ՀՀելային պատահած դժբախտութեան ի լուր։ Ծնողազուրկ հոգի, երբ 
սիրտս ալ այդպէս խոցուեցալ, կարծես աշխարհը փուլ եկաւ գլխուս, ու 
ժամանակը փոխանակ բուժելու զիս, նետեց կեանքի կրկէսը ու հաշուախըն՛ 
դիր կապերու ու շուկայիկ յարաբերութիւններու քբա պտոյտին մ ԷՀ բոլորո-
վին ոչնչացուց նրրազգացողութեան բոլոր թելերս։ Պատահական հաճոյքնե-
րու մէջ կարծրացած մարդու մը դիրքէն այլոց նայելու սովոր հոգի մը 
ԿԸ կրէի աբգէն, երբ Հանդիպեցայ –Հարլային, որուն հեծկլտուքը պար զա՛ 
պէս քրքիջ կը պատճառէբ ինծխ 

–Պամպինօ՛, պամպինօ՚ ... 

Մաաամ Պիանքային մօա ափ առած օրէն ճանչցած էի Հար չան, իր 
առօրեային մէջ, դիլերը, ցերեկը, մարմինին բոլոր մանրամասնութիւները 
բայց բնաւ հեաաքրքրուած չէի իր անցեալով. իտալացի աղՀիկ մըն էի 
սիրուն, բոցարծարծ աչքերով, մարդակեր բնազդներու յորդութեամբ եւ 
մա՚նաւանդ ազատ, ազա՛տէ Այդքան ր ինծի կը բաւէր, մնացեալը.» որո՛ւ 
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Հոգը մնացեալը* Այս եղած էր կենցաղային ոճս այս թերաճ երկիրներուն 
մէ1 խօսելու, երգելու, պարելու եկած եւ ինծի րախս, եղած բոլոր աղջիկնե-
րուն ՀանդէպI ինչով կրնային աւելի շահեկանութիւն ներկայացնել անոնք 
աղու մը, որ մտերմութեան վերքին մթերքը կորսնցուցած էր ի սսլա^ 
հաղիս անուններ կը յաիղէր պահել մաքին ու երկար ատենէ ի վեր հոգին 
գոց կը մնար յուչերոլ դիմաց։ 

Պամպինօ Հոլոված այգ պահուն էր, որ Հարլա պարղեց իր կեանքի 
գազանի էջերէն ոմանք, ըսաւ, որ Հայրը մեռած էր վաղուց, ամուսինը 
նորածին աղ1կանը եւ զինք երեսի վբայ ձգելով կորսնցուցած էր հետքը 
եւ ինք, երաժշտանոցի իր դասընթացքը կէս ձգած՝ նետուած էր կեանքի 
մԿՆ ԻՐ –֊"երուն առած մօրը, պզտիկ քրոքը եւ զալկին կեցութեան ամ– 
բողջ Հոգը, ձայնական իր շնորհները վաճառքի հանելովէ Հիշեց այս բոլորը, 
պահ մը ուրախացաւ, որ ղրկած գումարը հասած է ֆլորանս, նոր էն բա-
ցաւ նամակը, ու աղջնակին նկարը երկու ձեռքերուն մէջ առած՝1 երեսան-
կեալ տաբածուեցաւ մահճակալին վրայ ել դարձեալ բարձրացոլց լացակու-
մած ձայնը* Այն ատեն մօտեցայ իրեն ու մազերը շոյելով փորձեցի յուղու-
մը թեթեւցնոզ բառեր արտասանել* Ա՚եր ձայները կը հասնէին մինչեւ միւս 
սենեակները, բայց (/՛ատամ Պիանքայի օրէնսդբութեամբ ընգունուած չէր 
սենեկակից միւս աղջիկներուն տղոլ մը ներկայութեան ներս մտնել ա– 
ռանց մասնաւոր Հրաւէրի* 

Առի ՚ թ ար լային ձեոքէն փոքրիկին նկարը, դիտեցի անոր ծաւի աչքե-
րը, խարտիշահեր մազերակ ինկած լոյսին վրայ դանդաղեցայ պահ մը 
ու յարեցի• 

-Երջանիկ պամպինօ* 
—ի՛մ, իմ դժբախտ պամպինո*ս երջանիկընդվղեցաւ ՚թարլա* 
-.՛թեզի պէս մայր մը ունեցած ըլլալու բախտը չի՛ բաւեր, որ պամ-

պինօ մը երջանիկ զգայ ինքզինք* 

- ( ք , շնորհակալ եմ, մ,– ըսաւ ՚թլարա ու, ձեռքերս բռնելով մօտե– 
ցուց ղիս իր անուշաբոյր մարմինէն յորդող կրակներուն 

Մեր ջիղերուն խաղաղութիւնը ստուգելէ ետք, փափկօրէն յիշեցուցի 
իրեն, որ Հասած է ՛Բիտի Հանդիսասրահի տնօրէնին Հետ իր ժամադրու-
թեան պահը* &ատ փոյթ չըրաւ այդ մասին* Պարզապէս ելաւ դուրս ու 
Մատամ Պիանքային պաաուիրեց, որ իր դուռը բախող հիւրերուն կամ 
իրեն եկած Հեռաձայններուն պարզապէս յիլեցնէ, որ ինք անհանգիստ է 
եւ չի կրնար ոեւէ մէկը ընգունիլ այդ գիշեր* վվաղր կ՚երթամ, ուրիշ 
օր կ՚երթամըսաւ վերադարձին* Արհեստին նրբութիւններուն վարժ չէր 
թուեբ տակաւին ՛թարբս ու իր ապրումներուն կը հնազանդէր աւելի, քան 
հաշիւներուն* կ՝ եր գէր ու վերջացած կը Համարէր գործը* Հրաւէր չէր ըն-
դուներ, վէճ կ՚ունենար յաճախ զինք դարպասողներուն Հետ* 

Խնդրեց, որ քիչ մը աւելի երկար մնամ մօտը* Գժուարացայ այո 
Ասեր Գժուարացայ ոչ ըսեր Աւելի շեշտեց պահանջը* Չէր "սղեր մինակ 
մնար կը սարսափէր յուղումին աաստկութենէն* Մտածեմ ըսխ Ապա՝ ձայ-
նապնակին տուի խօսքը* Ապա՝ դուրս ելայ ու ւթանիոս»ի թիւով Հեռա-
ձայն մը բացի* կրցայ գտնել Ատոմը* Խնդրեցի, որ շուրջ Ժամ մը ետք 
Գայ եւ ստիպողական պատճառով մը ինձմէ պահանջէ ընկերանաչ իրեն, 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ձ 



86 ԲԱԳԻՆ 

որպէսզի կարենամ գիշերը ազատիչ $անթէի այս թոռնուհիին Հմայաթափ 
դժոխքէն.,. 

Այս կարճատեւ բացակայութեանս ընթացքին, Հար լա փոխած էր 
դուստր ու վրան առած վարդագոյն գիշերանոց մը, թափանցիկ ու ցանկա– 
յարոյց։ Մէկէն վերանորոգուած զգացի զինք արեանս մէք ել ներսի անա-
սունս սկսաւ դարձեալ արձակել իր խուլ մռնչիւնն երըյ 

—0րո*ւ Հեռաձայն ըրիր*– Հարցուց անՀամրեր։ 
–Այն բարեկամիս, գիտես, օգնական ամուսինին։ 
֊ Ո ր ի՛նչ* 
–Որ այս գիշեր չսպասէ ինծի։ 
–Շնորհակալ ե մ ճ չ ա ց , – կրացիա^ կրացիա՛ ։ 
•• Տ ափրանքի պաՀուն, քաղցրագին խոնարՀութեամր մը ոտքի ելաւ, 

մօտեցաւ լռած մեքենային ու ասեղը դարձուց վՆափոլիթէն) սկաւառակին 
վրայ։ Գիտէր, որ կը սիրէ ի այդ երգը։ Նայեցաւ ալքերուս ու զգալով 
Հաւան արար, որ տարրեր Հաճոյքներու պէտք ունիմ այդ պաՀուն, մեղմօ-
րէն ընկերացաւ Հռչակաւոր երգին։ Երկրորդ շնչառութեան ատեն, գէմքշ 
միւս կողմ դարձուց, նոյն ատեն դադրեցաւ ձայնը ու ձայնապնակին 
արձակած քաղցրաՀունչ Հնչիւններուն մէքէն լսեցի դարձեալ իր ցաւակոծ 
Հեծկլտոցը։ 

–Կը ներես, Պարոյր, շատ կը ներես, ֆլորանսէն Հեռանալէս ի վեր 
չեմ կրնար առանց յուղումի լսել այս երգը, կը ներես, նոստալճիա է, 
դժուար է կրել նոսաալճիան, դժուա՛ր՛» 

–Բայց ի՛նչ պէտք կայ այսքան տակնուվրայութեան, Հարլա՛ըսի,– 
ի վերքոյ պատաՀածը բաժանում մըն է, մաՀ չէ։ 

-՚Գուն չես Հասկնար, Պարոյր, դուն դժուար կը Հասկնաս ։ Գուն 
չես գիտեր ինչ կը նշանակէ բաժանում ծննդավայրէդ, Հարազատներէդ, 
բարեկամներէդ։ Անոնց յիշատակը ամէն ժամ կը չարչարէ ղիս՛ 

էս գիտէի, թէ ինչ էր նոստալճիան, ինքը չէր գիտեր սակայն, թէ 
ես գիտէի։ էս տարտամ ձեւով մը միայն բացուած էի իրեն* կը ճանչնար 
ընդարձակ գրա սենեակս, շաՀարեր ձեռնարկներս ու կը կարծէր, որ Հոս 
դրամ շաՀոզ եւ Հոն մսխող մէկն եմ։ Ուրիշներու պէս ինքն ալ երբեք 
չգիտցաւ, որ բոլորովին մինակ Հոգի մըն եմ տիեզերքի մէ<է, որբանոցին 
մէ2 իրար ճանչցած Հօր մը եւ մօր մը զաւակը, որ մայրը չճանչնալու 
չափ դժբախտ եղած է, իսկ Հայրը մեռած է իր ուսանողութեան սեմին, 
Փարիզ ոտք դրած շաբթուն, բոլորովին ճակատագրի քմաՀաճոյքին ձգելով 
իր միամօրը։ Հար լան անտեղեակ էր այս բոլորին, գիտէր միայն, որ տե-
ղացի տոՀմի մը զաւակը չեմ, նախնիներս եկած են ուրիշ եր կրէ մը եւ 
կը խօսին ուրիշ լեզուտ 

-–Նոստաչճիա՜, այո , գուն գիտե՞ս ինչ է նոստալճիանկրկնեց։ 
կարեկից գուրգուրանքը նա Հանգած էր արդէն սրտիս ու դարձեալ 

անցած էի իմ բնաւորութեանս ճնշումին տակ։ Հարլային առանձնութիւնը 
մեղմելու Համար դանդաղած էի մօտը, մինչ իր յուզումներուն ու կրակնե՛ 
բուն նահանջին Հետ կը զգայի, որ սուր ցաւ մը կը խուժէ արեանս մէՀ 
ու իր ներկայութեան Հսկայ պարապ մը բացուած է դարձեալ ներսի ապե-
րախտ աշխարհիս մէֆ։ 

Զարնուեցաւ դուռը։ 
վեր ցատկեցի։ 
֊ Ի ՛ ն չ է, կռիւ ըրած Հք,– Հարցուց Ատոմ, ներս մտնելովւ 
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֊Ոչ* ^ 
–ինչո լ յուղուած կ՚երեւի Քար լան։ 
–Նամակ ստացաւ մօրմէն ու չկրցաւ ղսպել յուղումը 
–Այդքա՞ն միայնւ 
–Նոստալճիա, դիտես, նոստալճիա ունեցաւ* 
–Ի՛նչ։ 
Հար լան զգաց, որ իր մասին կը խօսինք ու քմայքոտ ձեւով մը 

փոխեց իր դիրքը• 
–Ուրեմն այդպէս, նոստալճիա, խե՛ղճ աղ$իկ, վա՛յ֊վա՛յ-վա՛յ, մե՛ղք, 

ի՛նչ անդարմանելի ցաւ։ 
Ատոմին չարութիւն մատնող բացագանչութիւնները զայրոյթ մը բոր-

բոքեց սրտիս։ Ուրիշին տառապանքը յարգելու չափ բարեկրթութիւն կը ըս– 
պասէի իրմէ։ Հարցական ոճով մը ուզեցի Հաստատել ՝թար լայի անկեղծութխձը։ 

–Հո՛ս պիտի մնանք, թէ պիտի քալենքըսաւ անբարեկամ շեշտով 
մը շրջանցելով իմ Հետաքրքրութիւնս։ 

–Նախ Հարցումիս պատասխանէՀետապնդեցի զինք։ 
–ի՛նչ էր Հարցումդըսաւ յօնքերը կիտելով։ 
–Ձի՝ կրնար անկեղծ ըլլալ իր նոստալճիան* 
–Գո՛ւն ալ նման ապրումներու ծանօթ ես,– ըսաւ Ատոմ այնպիսի 

վիրաւորական շեշտով մը, որ կարծես մէկը սիրտս տեզաՀան ըրաւ նոյն 
պաՀուն։ Հաւաքականութենէ Հեռու եւ միայն ես ինծի Համար ապրած 
ըլլալու իրականութիւնս տեւաբար մատի փաթթոց կը դարձնէր Ատոմ եւ 
երբեք չէր ընդուներ, որ կրնամ սեփական դործէս ու անձնական Հաճոյքնե-
րէս անպատուելով լուրք զգացում մը ունենալ։ 

–կեղծ ապրում մը չի կրնար այդքան խոր յուղումի առիթ տալ,– 
ըսի, նոյն ատեն զգալով կեղեքող երկուութիւն մը սրտիս։ ՝թիչ առաք խաբ-
լան կը մեղադրէի, իսկ Հիմա անհանդուրժելի կը գտնէի անոր յուղումը 
Հեգնող Ատոմի խայթոցը։ 

֊ է ս անկեղծութեան Հարց չեմ Հաներ, ինծի Համար այս նոստալճիա– 
յին տրուած թատերականութիւնը անտանելի է,– ըսաւ Ատոմ եւ առանց 
ուրիշ բառ արտասանելու ուղղուեցաւ դէպի դուրս։ 

Տրամադրութիւնս բոլորովին պղտորեցաւ* Հար լան ինք եւս զգացած 
էր ատիկա եւ թերեւս նոյն պատճառով անբարենպաստ Համարելով ներկա-
յութիւնս, չկրկնեց մօտը մնալու առաիրկը, երբ Ատոմին ետեւէն խուճա– 
պաՀար Հրաժեշտ տուի իրեն՚ աւելի ուշ Հանդիպելու տարտամ խոստում 
մը նետելով օդին մէք։ 

Վնորմանտի| պանդոկին մօտ, դէպի Պապ իարիս թաղը տանող պո-
ղոտան բռնած՚ Ատոմ արագօրէն կը յառաինաբ, երբ պոռացի անունը։ 
Կանգ առաւ։ Գլուխը վեր բռնած եւ սիկարէթ մը շրթներուն, կը նայէր 
իմ կողմս* 

–ինչու եկար,– Հար ցուց խիստ։ 

–ինչ գիտնամ, դո՛ւն ինչու այդպէս ձդեցիր-Հեռացար։ 

–Ես Հոն գործ չունէի, դուն կրնայիր շարունակել։ 

-ինչպէ՚ս։ 

– * ի չ մը ղիս բամբասելով եւ քիչ մըն ալ միւսին Հետ նոստալճիա 

բեմադրելով* –Լաւ չեմ Հասկնար միտքդ։ 
–Նոստալճիա՛,– պոռաց՚ սպաննող Հեգնանքով մը։ 
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Չխօսեցար 

Վառեցի սիկարէթ մըէ 
Հալեց* 
Հետեւեցայ իրենէ 
Մտաւ ծովահայեաց սրճարանը։ 
Տեղաւորուեցայ դիմացի աթոռին* 

Արմուկները սեղանին ու երեսները ափերուն մէջ առած՝ Ատոմ սկսաւ 
խօսիլ անդունդներէն եկող ձայնով մը՛ 

–էս չեմ կրնար աանիլ ներկայութիւնը այն Հոգիներուն, նոյնիսկ 
գեղեցիկ, նոյնիսկ բացառիկ Հագագներով օժտուած աղջիկներուն ներկայու-
թիւնը, կը վանեն ղիս անգամ ամէնէն շռայլները, որոնք սովորական զգա-
ցումները չափազանցոլթիւններոլ կը տանին ել զուրկ են վիրաւորական 
ըլլալու փափկանկատութենէն։ Անոնք կը կարծեն, որ մարմնի մը բարեձե-
ւութեան, ձայնի մը թրթռացումին, աչքի մը ճառագայթումին Համար եր– 
կըրպագոզ արարածներ են բոլոր մարգերը ել չեն խորՀիր, որ մղձաւանջ-
ներով աչքերը գոցոզ եւ զառանցանքներով արթնցող Հոգիներ կրնան 
գտնուիլ աչխարՀի վրայ, որոնցմէ մէկը, գուցէ ամէնէն դժբախտը ես եմ։ 
Քւրիչին թեթեւ քմայքները կրելու սիրտ չէ մնացած ինծի եւ աղջիկներուն 
նոստալճիաներով շաՀագրգռուելու ժամանակ չունիմ* Աա՚նաւանգ օտար աղ-
ջիկներուն։ Այս նոստալճիաները կու գան իրենց կամքով եւ կը մեկոնին 
իրենց ուզած օրը* Ոչ ոք կը նեղէ զիրենքէ ոչ ոք կը բռնանայ իրենց 
վրայ, ոչ ոք կը սպառնայ իրենց կեանքին, ել Հակառակ իրենց ընծայուած 
այդ մեծ շնչառութեան կը ճգնին տարագիրի կերպարանք առնել, պան-
դուխտի յո*–զիչ տեսարաններ սալ՛քել, նոստալճիա խաղաղ Հանգստաւէտ 
պայմաններու մէֆ, բուրումնաւէտ սենեակներու խորը, ոսկեզօծ մաՀճակար 
ներու երկայնքին, Հոմանիի մը կուշտին* Հոլսոյ խաներուն մասին գաղա-
փար ունէին արդեօք, ծանօթ են մեր մէջ թաւալող ամէնօրեայ բարդ 
ապրումներուն* էս չեմ կրնար Հանդուրժել, որ շուրջս գտնուողները իրենց 
զգացումները մեծցնեն* Չեմ կրնար։ իմ ցաւերս ինծի կը բաւեն* 

Ատոմ դէպքեր պատմեց, դիրքեր յիշեց, յուշեր թուեց, փշաքաղիչ 
տեսարաններ, որոնց առթած ցաւառիթ շեշտերուն ներքել մեր խրճիթին 
մէջ Հօրս ել իր բարեկամներուն պատմութիւնն երը յարութիւն առին ու 
պա շարեցին ող^ մարմինս։ 

Երրորդ գաւաթները պարպուած էին ու գիշերը շատոնց անցած էր 
կէսըէ երբ Ատոմ գադրեցաւ յիշելէ, պատմելէ, ակնարկելէ* Հակառակ ինծի 
եղած բիրտ ակնաբկութիւններոլն, կ՛ուզէ ի, որ շարունակէ, բայց չկրՏա4 
ուրիշ թառ արտասանել տալ իրեն։ Խմեց ու բւեց միայն* Լռեցի ու սպասե– 
ցի ի զուր* 

Երբ բաժնուեցանք իրարմէ* պրպտեցի Հոգիս։ կարծես Հար լան պար֊ 
պըւած էր իր Հմայքէն, երակներուն մէջ սառեցաւ արիւնը, մորթին բոյրը 
լուծուեցաւ միջոցին մէջ, դարձաւ անՀոգի գոյութիւն մը, Հար լան, քիչ 
առաջուան սիրազեղ աղջիկը, յոգնախռով, բոլորանուէր Հոգին* 

Իրեն տուած տարաժամու խոստումս չյարգեցի* 
Մտայ իմ սենեակս* 
Այդ գիշեր մայրիկիս պատկերը վերստին խուժեց մտքիս մէջ ու Հօր/ 

պատմութիւներուն բեկորները երկա՛ր-երկա՛ր տանջեցին զիս... 

(Հատուած) ՊՕՂՈԱ ՄսԱՊԵԱՆ 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ Ե7 



ԲԱԳԻՆ 

ԳԻՏԱԿՑԵՆՔ ՄԻԱՅՆ... 

Առանց Հայ դիրքին՝ աղքատ է Հայ մարգը, եւ 
առանց Հայ մարգուն՝ անտէր է Հայ գիրքը։ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

Ինչպէս կը սպասէր գրասէր հասարակութիւնը եւ կը սպասէր մշակու-
թային մարզերու, վրայ գործող տարրը» Անթիլիասի մէջ Գարհգին (՝. կաթողի-
կոսի հիմնադրած հայ ձիրքի ցուցահանդէսը վերջ պիտի չգտնէ հիմնադիրին 
տեղափոխութեան հետ» այլ պիտի շարունակէ իր երթը, ինչպէս կը շարունա-
կեն ու պէ՛տք է շարունակեն «հացի» չուրի չափ» եւ երբեմն հսւցէն ու ջու– 
րէն աւելի կենսական ոգեղէն աւանդութիւնները * 

Երեւի այսպէս կը սկսին ու կը շարունակեն իրենց ընթացքն ու վերելքը 
բոլոր գեղեցիկ ձեռնարկները լուսամիտ անհատ մը կը նախաձեռնէ լուսա-
բուխ գ ո ր ծ ը եւ ուրիշ լուսամիտներ) նորոգ ներդրումներով, կը շարունակեն 
սկսուածը» որ աոաջացուցսւծ արդիւնքներով կը դառն այ հրամայական։ 

Հ ա յ գ ի ր ք ի ցուցահանդէսը • • • 
Ա յ ս տարի՝ Գարհգին կաթողիկոսին յաջորդսւծ Արսւմ վեհափառ ի՛նք 

ը ն դ գ ծ ե ց հ ա յ գ ի ր ք ի ն բախտորոշ դերը հայ մարդուն կեանքին մէջ, անոր 
կարեւորութիւնը տուներէն ներս, սեղաններուն վրայ, իրրեւ աստուածային, 
մարդկային ու հայրենական ապրումներու անփոխա րինելի աղբիւբ։ 

Մենք այս սիւնակին մէք աւելցնելիք բան չունինք, ըսել պէտք է միայն, 
որ չենք յ ո գ ն ի ր կրկնելէ նոր, նախորդ ու նախկին բպոբ վեհափառներուն սւր– 
ժեւորումները ի մասին հայ գիրքին, սւււանց որուն ղժուար պիաի ըլլար 
պատմութեան քաւսււդինհրուն պատկերացնել հայ ժողովուրդ մը։ Կրնա՞ք մի– 
թ է , նոյնիսկ ա յ ս օ ր , դարերուն ամէնէն լուսաւորին մէջ, ստեղծել համազօր 
ո ւ ժ մ ը , որ գանցէր ժամանակն ու տարածութիւնը ու հոգիէ հոգի նետէր եղ-
բայրութեան այնպիսի կամուրջ մը , զոր կրցած է հիւսել ու կրնայ հիւսել այս 
ուժը» ա զ գ ը ա զ գ պահող հայ գիրքը* 

Հայ գիրքը, 
որ իր արենակիցներուն այնքան պէտք չունի թերեւս, որքան արենա-

կիցները պէտք ունին իրեն, իր ծալքերուն հոեւհփալ երկնապարգեւ շնորհնե– 

բ ո ւ ն , փորձաււսւ 

կան իմաստութեան, պահպանսւծ աւանդական սրբութիւննհ– 

ր ո ւ ն , որսացած ներքին նոր շերտերուն, յարուցիչ ա-ժին, կեցուցիչ զօրու-

թեան։ Գիտակօինք միայն , որ Հայ գիրքին՝ ազքաա է Հայ մարդ,., Խ. ա*ակ Հայ 

մարգուն՝ անտէր է Հայ գիրքը՛՝՛* * 



ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

( ՀԱՅ ԳԻՐՔԻՆ ՏԷՐ Կ Ա Ն Փ Ն ^ ա 
Ահա դարձեալ վ ե ր ս ւ ն ո ր ո գ խ ա ն դ ա վ ս ւ ւ ՚ ա ւ թ ե ա մ բ կը կատա-

ր ե ն ք Հ ա յ Գ ի ր ք ի 1 8 ր դ Ց ո ւ ց ա հ ա ն դ է ս ը 1 կագմակեբսյոԼ– 

թեսւմբ Մ ե ծ ի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Գրատան։ 

Ա ն ց ն ո ղ տ ա ր ի ն ե ր ո ւ ն Թ ա գ մ ա ն չ ս ւ ց ո գ ի ո վ օ ծ ո ւ ն կրթական վե-

ր ա մ ո ւ տ ի ա յ ս օ ր ե ր ո ւ ն ՝ հ ա ւ ա տ ա ր ի մ մ ե ր ժ ա մ ա դ ր ո ւ թ ե ա ն » երկիւղա– 

ծ օ ր է ն ե կ ա ն ք Մ ա յ ր ա վ ա ն ք մ ե ր մ տ ք ե ր ը բ ա ն ա լ ո ւ հ ա յ գ ի ր քէն նսւաս– 

գ ա յ թ ռ ղ հ ո գ հ մ տ ա ւ ո ր լ ո յ ս ի ն ։ Հ ա յ գ ի ր ք ի ն ո գ ե շ ն չ ո ղ ո ւ պայծաոա– 

կ ե ր պ ո ղ ն ե ր կ ա յ ո ւ թ ե ա ն դ ի մ ա ց կ ա ն գ ն ա ծ յ փ ա ռ ք ը հ ի ւ ս ե ց ի ն ք հայ 

գ ի ր ք ի ն գ ա յ ն բ ն ո ր ո շ ե լ ո վ ո ր պ է ս ՝ €Պատիւ֊ը Հայուն», «Պարտքը 

Հ ա յ ո ւ ն ՝ > է ^Տագնապը Հայուն՚ֆ ո ւ տակաւին՛ €2$անասչարՀը Հա– 

յուն՝ֆէ ՀԲալասանլլ Հայու֊նՖ, վԱրիւ֊ նը Հայուն՝*՛»՛ 

Պարզ՝ բ ա յ ց խ ո ր ի մ ա ս տ բ ա ռ ե ՛ ր հ ա յ գ ի ր ք ի ն փ ա ռ ք ը գովերգող> 

բ ա ռ ե ՜ ր > ո ր ո ն ց մ է ջ է խ տ ա ց ա ծ ա ն բ ա ց ա տ ր ե լ ի ո ւ ա ն ի մ ա ն ա լ ի խոր-

հ ո ւ ր դ ը հ ա յ գ ի ր ք ի ն ։ 

Ա ր դ ա ր ե ւ > 

Կարելի չէ՛ ըմբււնել ի ւ ր ա յ ա տ ո ւ կ ի ն ք ն ո ւ թ ի ւ ն ը հ ա յ ո ւ ն ՝ առանց 

հ ա յ գ ի ր ք ի ն ։ 

Կարելի չէ՛ բ ա ր ձ ր ա ն ա լ բ ա ր ձ ո ւ ն ք ն ե ր ը հ ա յ հսւննարին՝ առանց 

հ ա յ գ ի ր ք ի ն ։ 

Կարելի չէ՛ հասկնալ հ ր ա շ ք ը հ ա յ ո ց պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն ՝ ա ո ա ն ց հայ 

դ ի ր ք ի ն ։ 

Հ ա յ գ ի ր ք ը թ ա ն ա ք ո ւ մ ա գ ա ղ ա թ » թ ո ւ ղ թ ո ւ գ ր ի չ ՛ հեղինակ ու 

ա ն ո ւ ն չ է ս ո ս կ ։ Հ ա յ գ ի ր ք ը հ ա յ ո ւ թ հ ա ն վ ա ւ ե ր ա գ ր ա կ ա ն լինելութեան) 

հ ա ր ա զ ա տ ո գ ի ի ն » խ ո ր ո ւ ն կ հ ա ւ ա տ ք ի ն ո ւ վ ա ռ տ ե ս ի լ ք ի ն ն շ մ ա ր ի ս 

ա ր տ ա յ ա յ տ ո ւ թ ի ւ ն ն է ։ 

Ն ե ր կ ա յ է հ ո ն հ ա յ ո ւ թ ի ւ ն ը ի ր հ ո գ ե խ ա ռ ն ո ւ թ ե ա մ բ ո ւ աշխար-

հ ա հ ա յ ե ա ց ք ո վ , ի ր յ ո յ գ ե ր ո վ ո ւ յ ո յ ս ե ր ո վ , ի ր ե ր գ ե ր ո վ ո ւ վէրքեովյ 

ի ր խ ո ր հ ա ւ ա տ ք ո վ ո ւ ա մ ո ւ ր կ ա մ ք ո վ ։ Հո՛ն է հ ա յ ո ւ թ ի ւ ն ը իր արիւ-

ն ո տ ա ն ց ե ա լ ո վ , պ ա յ ք ա ր ի ն ե ր կ ա յ ո վ ո ւ լ ո ւ ս ա շ ո ղ ա պ ա գ ա յ ո վ ։ Հո՛ն է 

հ ա յ ո ւ թ ի ւ ն ը ի ր ողջ է ո ւ թ ե ա մ բ ։ 

Ա հ ա թ է ի ն չ ո ւ հ ա յ գ ի ր ք է ն մ ե գ ի եկող հ ա յ ո ց քրիստոնեութեան 

դ ա ր ձ ը , Ա .Ի .Գ փ գ ի ւ տ ը , Ա ւ ա ր ա յ ր ի պ ա տ ե ր ա զ մ ը ո ւ տ ա կ ա ւ ի ն 

մ օ տ ի կ անցե ալի հայկական ց ե ղ ա ս պ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը յ Մ ա յ ի ս 2 8 ը եւ այլ 

դ է պ ք ե ր ո ւ ե ր ե ւ ո յ թ ն ե ր ս ո ս կ պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն ա ր ձ ա ն ա գ ր ա ծ վկայու– 

թ ի ւ ն ն ե ր ը չ ե ն , այլ ՝ հ ա յ ո գ ի ի ն ո ւ հ ա ւ ա տ ք ի ն հ ա ր ա զ ա տ սւրտայայ– 

ս ա ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը ; 
Ա հ ա թ է ի ն չ ո ւ հ ա յ գ ի ր ք է ն մ ե գ ի փ ո խ ա ն ց ո ւ ո ղ Հ ա յ կ հ ր ն ո ւ Ա– 

բ ա մ ն ե ր ը , Լուսաւորիչներն ո ւ Վ ա ր դ ա ն ն ե ր ը , Սահակ-Մեսրոպներն ու 
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ԲԱԳԻՆ -

Նարեկացիները» Դանիէլ Վարուժաններն ու Սիամանթոները լոկ ա– 
նռւններ չեն, այլ՝ հայ մտքին ու հոգիին նաոագայթումները՝ ժամա-
նակն ու միջոցը անդրանցնող։ 

Հայ գիքրը ապրեցաւ հայուն հետ ու ապրեցուց հայը; 
Հայ գիրքը հ ա յ կեանքի նամրաներով, րաբսփեց հայ 

սրտին գարկով, տագնապեցաւ ու մաքառեցաւ հայուն հետ– նաեա– 
աակուեցաւ ու վերծանեցաւ հայուն հեա՝ միշտ մնալով հայ մար-
դուն ամէնէն սիրելի ու հաւատարիմ ընկերը։ 

Այսպէ՚ս եղաւ ու այսպէ՚ս մնաց հայ գիրքը հայ մարդուն հա-
մար» 

Ադբիր զօրութեան. 
Վահան ամրութեան– 
ճանապարհ անմահութեան • 
Մկրտարան հայութհան–.. 

* * * 

Մարդակերտում^ ու հայակերսաւմի, ագգակերտումի ու հայ-
րենակերտումի յաւերժական աղրիւր հայ գիրքին դիմաց կանգնած» 
սա պահուն հարց կու տամ» 

Ո՞ւր է հայ գիրքը այսօր հայ կեանքին մէջ։ 
Ֆրանսացի գրող մը ըսած է* գիրք մը երկու հեղինակ ունի* 

գրողը ի՛նքը եւ ընթերցողը։ Արդա՛ր եւ իրա՛ւ հաստատում մը1 ան-
կասկած։ 

Արդարեւ, գիրքը թ՜ուղթ կը մնայ հրր չթափանցէ մարդուն հո– 
գեմտաւոր աշխարհէն ներս; Գիրքը կը դաոնայ անարժէք գոյութիւն 
երբ փոխ-յարաբերութեան մէջ չմտնէ մարդուն հետ։ Ինքնանպատակ 
ու ինքնսւվախնան գոյութիւն մը չէ գիրքը։ Ան զարդ չէ մեր տան 
ու գրասենեակին պատերը զարդարելու կոչուած։ Գիրքը կայ կար-
դացուելու համար միայն։ Ընթերցումո՛վ է, որ գիրքը կը ստանայ 
իր վաւերական ինքնութիւնը ու մնայուն արժէքը։ Ու մարգը ինք՝ 
ընթերցումով է, որ կը հարստանայ նոր տեղեկութիւննեբով ու գա-
ղափարներով։ Ընթերցումն է, որ մարդուն կու տայ նոր աշխարհա-
հայեացք, նոր մտածելա կերպ, նոր ըմրոնոդութիւն։ Այլ խօսքով՝ ըն-
թերցումով ընթերցողին միտքը կը կագմաւոբուի ու հոգին կը հսւ– 
րըստանայ։ Ընթերցումով նաեւ գիրքը կ՚արժեւորուի՝ ծառայելով իր 
ճշմարիտ նպատակին։ 

Պէտք է խոստովանիլ անկեղծօրէն, որ ընթերցասիրութիւնը այ-
սօր մեր կեանքէն ներս, եւ քիչ մը ամէն տեղ, կը գտնուի իր նուա-
զագոյն սատինա նին վրայ։ Արեւմտեան երկիրներուն մէջ ընթերցու-
մը մարգոց աոօրհայ կեանքին բնական ու անբաժանելի մասն է։ Ու-
տելու, աշխատելու ու քնանալու բնական կարիքներու կարգին, նաեւ 
կարդալը աոօրհայ բնական պահանջ մըն է։ Մարդիկ ո՛չ միայն կը 
կարդան իրենց տան մէջ հանգիստի ժամերուն, այլեւ շոգեկառքին 
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մէջ» օթ-ոսյիսփն մէջ» օդանաւին մ է ջ , հանրային վայրերուն մէջ 
նո՛յնիսկ՝ փողոցը քալելու մ ի ջ ո ց ի ն ; Արեւմտեան ընկերութիւնը մոլի 
ը ն թ ե ր ց ո ղ է ։ 

Հ ա յ ր ե ն ի մ ե ր ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ի ն ը ն թ ե ր ց ա ս ի ր ո ւ թ ե ա ն մակարդակը 
հւս գնահատելի է ։ Հոն ո՛չ մ ի ա յ ն հրատարակուող դիքերուն տպա-
քանակը բարձր է , այլեւ ՝ սպառումը ու ը ն թ ե ր ց մ ա ն աստիճանաչափը ։ 

Սփիււլքի մ է ջ ո ւ մա՛ն ա ւ ա ն դ Լիբանանի մ է ջ գ ի ր ք ո ւ թերթ 
կարդացողներուն թ ի ւ ը այսօր գգալիօրէն պակսած է ։ 

Շուրջ 1 5 0 հագար հաշուող ա յ ս գ ա ղ ո ւ թ ի ն մէջ երեք օրաթեր-
թեր կը տպուին միջին հաշուով 5 0 0 0 տպաքանակով; Եթէ նոյնսլէս 
նկատենք) որ մ է կ օրաթերթը երեք անձերու կողմէ կը կարդացուի, 
ո ւ ր ե մ ն , մեր գաղութին մ ի ա յ ն 1 0 % տոկոսը օ ր ա թ ե ր թ կը կարդայ; 

Ու ն ո ՚ յ ն պ է ս , Լիբանանի մէջ տարեկան ն ո ւ ա զ ա գ ո յ ն ը 100 հա-
տ ո ր գ ի ր ք կը տպուի» իւրաքանչիւրը միջին հաշուով հագար տպա-
քանակով։ Հաւաստի աղբիւրներուն համաձայն» տպա գ ր ո ւ ա ծ գիրքին 
մ ի ա յ ն 1 5 % տոկսոը կը սպսւււի։ Եթէ պահ մ ը երեւակայենք» որ ըս– 
պսւււած բ ո լ ո ր օրինակները կը կարդացուին» ուրեմն մեր գաղութին 
մ ի ա յ ն 1 0 % տոկոսը գ ի ր ք կը կ ա ր դ ա յ ։ 

Ես կ ՛ուզեմ հ ա ր ց տ ա լ – 
Գ ի ր ք կը կարդա՞ն արդեօք կազմաւորուելու կարիքը ունեցող 

մ ե ր պատանիները ։ 

Գիրք կը կարդա՞ն արդեօք վերաորակաւորուելու պահանջը ու-
նեցող մեր ո ւ ս ո ւ ց ի չ ն ե ր ը ։ 

Գ ի ր ք կը կարդա՞ն արդեօք իրենց մտաւոր պաշարը աւելի ճո-
խացնելու ո ւ խորացնելու անհրաժեշտութիւնը ո ւ ն ե ց ո ղ մեր երիտա-
ս ա ր դ մ տ ա ւ ո ր ականները: 

ճ ի ՚ շ դ է» հսկայական յ ա ո ա ջ դ ի մ ո ւ թ ի ւ ն ա ր ձ ա ն ա գ ր ա ծ լսողատե-
սողական աշխարհը կլանած է ա յ ս օ ր ո ւ ա ն ը ն կ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ը : Սակայն 
ոհւէ՛ ընկերութենէ աւելի կարծէք մեր միջավայրը սկսած է գերին 
դառնալ պատկերասփիսւին ո ւ համա կարգիչին» որոնք կ ՚սւնմարդա– 

ցընեն մ ա ր դ ը ո ւ կը հեռացնեն գիրէն ո ւ գ ի ր ք է ն ։ 

* * * 

Մ ե ր կեանքին մէջ ո՛չ մ ի ա յ ն ը ն թ ե ր ց ա ս ի ր ո ւ թ ի ւ ն ը նահանջի 
մէջ է , այլեւ ՝ գիրք ունենալու ծարաւը» գ ի ր ք գնելու սէրը սկսած է 
գգալիօրէն նուաղիլ ; 

Մ ա ր դ արարածը դ ր ա մ կը յատկացնէ այն նպատակներուն» ո՛-
րոնք անմիջական ու անխուսափելի անհրաժեշտութիւն են եւ կամ ի– 
րեն համար սիրելի են, հանելի են եւ յ ա տ ո ւ կ ա ր ժ է ք մ ը կը ներկա-
յ ա ց ն ե ն ։ 

Փասսւօրէն հայ մարդուն կողմէ դրամով գ ն ո ւ ա ծ զանազան ու 
բազմազան առարկաներու վհրջիննհրէն է հայ գ ի ր ք ը ։ Հ ա յ մարդը 
հսկայ գումարներ կը մսխէ երբեմն այնպիսի՛ նպատակներու, որոնք 
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իր կեանքը բարոյապես ու ֆիզիքապէս կը քանդեն։ Սակայն ան կը 
զլանսւյ չնչին դամար մ ՚իսկ յատկացնել իր կեանքը մարդկային ու 
ազգային արժէքներով թրծելու ու եարստացն1ղու կոչուած եայ դիր-
քին։ 

Մի՛՛թէ հայ գիրքը եայ մարդուն համար սիրելի ու հանելի չէ ։ 

Միթէ հայ գիրքը կեանքի այլ արժէքներուն կարգին իւրայա-
տուկ արժէք մը չի* ներկայացներ եայ մարդուն համար։ 

Միթէ հայ գիրքը աոօրհայ հացին ու չուրին նման կհնսսւսաւ 
պահանջ մը չէ* հայ մարդուն համար։ 

Լիբանանի մեր գադութէն ներս սւպագրուալ դիրքերը մեծ քա– 
Տակութեամբ կը մնան պահեստանոցներս ւ6 մէշ՝ փոշիներուն տակ 
ծածկուած։ Մեր վանքին սենեակները լեցուն են գիրքի սթոքներով։ 
Դա՛րձեալ» հարց կու տ ա մ – 

Որո*նց համար կը տպուին այս դիրքեր, ո՛՛ւր է այս գիրքերուն 
տեղը» ո*վ է հայ գիրքին տէրը։ 

Եթէ այս անպատասխանատու վերաբերումը հայ գիրքին նկատ-
մամբ շարուճակուիւֆո՚չ գիրք գրոդը տրամադրութիւն կ՚ուենենսւյ 
գիրք գրելու եւ ոչ ալ ւոպոդը բարոյական քաջալերանքը ու նիւթա-
կան կարելիութիւնը կ՚ունենայ գիրք տպելու։ 

Ո՛չ, կարելի չէ անտարբեր մնալ ի տես հայ գիրքին նկատմամբ 
հայ մարդուն ունեցած այս անտարրերութեան։ Հսկայ խրամատ մը 
գոյութիւն ոնի եայ մարդուն ու հայ գիրքին միջեւ։ Պէտք է այս 
մտահոգիչ ու այլասերիչ կացութիւնը շրջուի։ 

Ես նանչցած եմ անձեր» որոնք նո՛յնիսկ իրենց եացէն գեդչհլով 
գիրք են գնած։ Այսօր ես ձեզի չեմ ըսեր ձեր եացէն գեդչեցէք ու 
գիրք գնեցէք; Բայց կ՚ըսեմ– 

–Ջեր հաճոյքէն քիչ մը գեդչեցէք եւ հայ գիրք գնեցէք։ 
–Շաբաթական հերթականութեամբ ձեր սաւները խուժող վիտէօ– 

հրիգնհրէն քիչ մը գեդչեցէք եւ հայ գիրք նաեւ մտցուցէք ձեր տու-
ներէն ներս։ 

–8հր չնաշխարհիկ հագուստ-կապուստին յատկացուցած գու-
մարներէն քիչ մը գեդչեցէք եւ հայ գիրք ունեցէք ու գայն դաբձու– 
ցէք ձեր սիրելի ու մտերիմ ընկերը։ 

Չմոոնաք երբեք, որ կեանքի այս չակհրտհալ արժէքները գնա-
յուն են ու խաբուսիկ եւ յաճախ1 քանդիչ֊ մնայունը, հարստացու-
ցիչը հայ գիրքն է ։ Աոանց հայ գիրքին աղքատ է հայ մարդը հւ ա– 
ոանց հայ արդուն անտէր է հայ գիրքը։ 

Հհտհւարար, ո՜վ հայ մարդ, տէ՛ր դարձիր հայ գիրքին, գուր-
գուրա՛ անոր վրայ, կարդա՛ գայն ու զօրացի՛ր անով։ 

Ահա պատգա՛մը Հայ Գիրքի այս ց ո ւ ց ա հ ա ն դ է ս ի ն ։ 

ւտ Ւ– Է Ս Ա Ր Ա Մ Ա . Կ Ա Թ Ո Ղ Ի Կ Ո Ս 

Ջ Տ Հ Ճ Լ օ – 
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Ա . ԿՕՍՏԱՆԵԱՆ 

ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ. 
ՄՇԱԿՈԻԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՆՈԻԹԵԱՆ ՓՈՐՁ 

0—Լո.ութեան իմաստութիւնը 

\ –կեանքի զգայարանը 

2 ^֊Հայեացքի միասնութիւնը 

Տ—ք/՚չակութարանական Համակարգ 

4–1Պատմական զգայարանը 

5—Նախանիւթի վերագիւաը 

6–Արուեստի զգայարանը 

7–իմաստի տատանիՀը 

8–Ազգային ֆենոմենը 

9 –ճակատագրի Հարկագրանքը 

՚ԼՕ—Օչականի դասերը 

• 
ճակատագիրը առասպել է, որ հիսասմ է ապրելու ժամանակ կամ 

մեռնելուց յետոյ ծոյլ ուղեղեներին սնունդ հայթայթելու համար։ Ան-
հատական ճակատագիրն ու ազգային ճակատագիրը հազուադէպ են նոյ-
նանամ, եթէ հասկանալի է, թէ խօսքը ապրելու գրգիռից ու մտածելակեր-
պից աւելի ստեղծելու հրաշքի մասին է։ Կեանքը հաւաքական շնորհ է, 
«մտածելու սուրբ արարողութիւնը»՝ անհատականութեան մենաշնորհ։ 
Մերձեցման խորհուրդ կամ հինուբարի արտայայտութեամբ՝ ներդաշնա-
կութեան գաղտնիքը, գեղեցիկ տարք է, որ տեսլանում է ընտրեալի հայ-
եացքին. «...եւ զիւոովաթիւն նիւթ իւրոյ համբերութեան գտեալ. . . » գաղտ-
նագրելու համար ամօթահար սերունդների յանդուգն տուայտանքը։ 

Յւսկոբ Օշակ անի ն հրատարակել է պէտք, իսկ իմ խնդիրը պարզ է, 
*Փ այլ է, ես գրամ եմ՝ ազատագրուելու համար նրանից, այնինչ ընթերցողը 
պէտք է կարդայ, որ լցուի նրանով։ Շատ լիքը կեանք ապրեց այս մեծ 
մարդը, կեցութեան անողոքութիւնը լուծելով իր իմաստութեան մէջ. մար-
գարէի տիպարը չէ ա հերոսի տիպարը եւս չէ, բայց երկուսի հետ էլ հարա-
զատութեան գծեր ունի: Աշխատաւոր ն է. ժողովրդի պէս ու ժողովրդի չափ. 
ամեհի ու վիթխարի հսկայ, հերոսական ա մարգարէական զօրութեամբ։ 

«Դիրք փակեալք կուռք են», բայց բացուածներն ա վերծանուած-
ները՝ ոչ նոլնական։ Եղիայի կեանքն ա գործը ստուերների կռիւ եղաւ, ա 
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Ց ւ ս կ ո ր Օ շ ա կ ս ւ ն ի ն 
հ ր ա տ ա ր ա կ ե լ է պ է տ ք , իսկ 
ի մ խ ն դ ի ր ը պ ա ր զ է , որ այ լ 

է . ե ս գ ր ա մ եմ՝ 
ա զ ա տ ա գ ր ո ւ ե լ ո ւ ճ ա մ ա ր 

Օրանից , ա յ ն ի ն չ ը ն թ ե ր ց ա լ ը 
պ է տ ք է կ ա ր դ ա յ , ո ր լ ց ո փ 

նրանով։ 
# 

Ա զ գ ա յ ի ն ճ ա կ ա տ ա գ ի ր ը իր 
ճ ա մ ա ր խ ա չ ա կ ր ո ւ թ ե ա ն 

վ ե ր ա ծ ե ց Տ ս ւ կ ո ր 
Օ ջ ա կ ա ն ը » . 

* 

Ց ա կ ո թ Օ շ ա կ ա ն ը 
« ա զ գ ա յ ի ն գ ի տ ա կ ց ո ւ թ ե ա ն 
վ ե ր ա (ա յ ա գ մ ի ս տ ի կ ո վ ը » լ ի 

կ ե ա ն ք ա պ ր ե ց ։ 

Ա Լ Բ Ե Ր Տ Կ Ո Ս Ց Ա Ն Ե Ա Ն 

նա եւս հին իմաստունի պէս կարող էր բացագանչել, թէ հետազօտեցի 
ինքս ինձ։ Ինտրան կարող էր իրեն թոյլ տալ շռայլօրէն վայելելու «իրերի 
զմայլանքը» ։ I շականը կամովին իր ուսերին բարձեց ւ1ի մեղք, որ իրենը 
չէր, այլ ՝ « . . . ի ր ա ց որ ե ղ ե ա լ ք վասն յեղանակաց յեղափոխ ժամանա-
կ ի ց . . . » ։ 

Դժուարութիւնը սակայն դեռ աոջետւմ է, եւ արժէ մտածել այն մա-
սի ն, թէ ի նչից սկսել են եւ ի նչպէս շարադրել։ Սա այն դէպքը չէ, երբ նուա-
զագոյն ջանքով առաւելագոյն շահեկանութեան ես հասնում։ ճիշտ հակա-
ռակը, որովհետեւ երբ լռութիւնն է իմաստութեան պայմանը, շ ա տ ա խ օ -
սութիւնն ու շատախօսութիւնը հեշտ է իրարից զանազաներ։ 1948ից ան– 
միջապէս յետոյ, այսինքն՝ Յակոբ I շականի մահաան հանդիսաւոր հար-
կադրանքով, երբ նրա գործակիցներն ու աշակերտները փորձեցին ձեռ-
նարկել գրողի ամբողջական գործի հրատարակութիւնը, պարզուեց, որ յի-
սուն հատորը սոսկ նախնական ու բաւական ոչ-լրիւ ծաւալ է։ Ձեռնարկա-
ծը չ ի ր ա գ ո ր ծ վ ե ց ։ Հարցն այդ չէ, այլ այն, օրինակ, որ Ծղիան՝ եթէ ներելի 
է նոյն անուններին վերադառնալը, մէկ «ատորի մէջ լիովին կը տեղաւոր– 
փ, Ինտրան՝ նոյնպէս։ Բխելիք անմիջական եզրակացութիւնը անտեսէք, 
ուզում եմ նշել միայն, որ Ձրաքեանի ու մանսասնդ Տէմիրճիպաշեանի 
դէպքոսւ ընտրութիւնը խղճի պարտադրանք է, այսինքն 
րէն անհրաժեշտ է, եթէ չենք ուզում խնայելի ու փ ա յ փ ա յ ե լ Ի ա ր և ն ե ր ի 
հետ քմահաճօրէն վարուել, մինչդեո I շականը, բացի այն, ոք, գրեթէ մեր 
ժամանակակիցն է ու վերջնական հաշուեյարդարը դեո վաղ է, նաեւ 
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համեմատ քիչ է վրիպել, թէեւ վարձել է ու փորձութեան ենթարկել քննա-
դատութեան բոլոր սեոերն ու ասպարէզները։ 

4 
Յ ա կ ո բ Օշականի « Հ ա մ ա պ ա տ կ ե ր արեւմտահայ գրականութեան* 

բ ա զ մ ա հ ա տ ո ր ե ա կ մեթոդոլոգիական հիմքը բ ի ո լ ո գ ի զ մ ն է . արեւմտսւ– 
հւսյ գրականութեան հարիւրամեակը դիտուած է իբրեւ մի կենդանի օրգա-
նիզմ, որ ունի իր սկզբնաւորութիւնը, հասունացումը եւ, ցաւօք, նաեւ՝ վախ-
ճանը։ Այլ կերպ չի կարելի հասկանալ նրա դասակարգումն ըստ սերունդ-
ների. Զարթօնքի սերունդ, Ռոմանթիկներ, Իրապաշտներ, Արուեստագէտ 
սերունդ։ Մօտեցումն ինքն իր մէջ միասնական է , եւ «Ռոմանթիկներ» ու 
« Ի ր ա պ ա շ տ ն ե ր » ստորաբաժանումները չ պ է տ ք է շփոթութեան տեղիք 
տ ա ն , որ պ ա ր զ զուգադիպութիւն են ռոմանտիզմի ու ռեալիզմի գեղար– 
ւեստական մեթոդների հետ, այնինչ Օշականի համակարգում դրանք նախ 
եւ առաջ բիոլոգիական փալեր են, ա պ ա նաեւ՝ սինխրոն գեղարաեստա– 
կան մեթոդների իրագործման ժամանակահատոսսծներ։ Յակոբ Օշակա– 
նը բազմիցս հաւաստամ է իր հաւատամքը. «Գրականութիւն մը ժողովուրդ 
մըն է » եւ «Գրականութիւնը արեան երեւոյթ է » ։ Արեւմտահայ գրականու-
թիւնը իր կրօ նն է . ս ա եւս իմ հաւաստումն է , ոբ բացայայտ ում է համակար-
գը ստեղծելու ակունքը, ա ինքը «խենթն է մարդկային փաստին» , ինչպէս 
անընդհատ խոստովանում է ։ Այստեղից էլ«Համաս/ատ2/ե/ւ»ի բնոյթը, նա 
յատուկ տարբերակում է մտցնում հ սակ սւցաթեա ն մէջ , մասնաարապէս 
առանձնացնելով գրականութեան պաամաթխՇից, քանի որ համապատ-
կերի հիմնական մտահոգութիւնը, գիտական հմտութիւն ցուցաբերելուց 
բացի , ա դրանից աւելի, գր ակ ա նո ւթեամբ փրկուած անցեալ կեանքն է ու 
մարդիկ, ա յ դ կեանքի դերակատարները, այսինքն՝ գրողները, եւ նրանց 
յղացած կեանքը, սխեման շրջապտոյտ գործեց, բայց դժուար չէ նկատել, 
որ որակական տարրը տարբեր է . ուզում եմ ասել, թէ Օշականի ն յազում է 
եւ շահագրգռում նաեւ արուեստի իրականաթիւնը, որը գնահատելու հա-
մար նա անի բարձր գիտական հմտութիւն ա արուեստի զգայաբան։ 

Յ ա կ ո բ Օշականի ազգային մտածելակերպը խորապէս վստահելի 
է , բնորոշումներն ու դիտարկումները, ընդունելուց կամ մերժելաց առաջ, 
հիմնաւորապէս մտածել են տալիս, իսկ նրա համակարգը մի հսկայ գրա-
կանութեան անհատական մեկնութիւն է ու նաեւ վկայութիւն, քանի որ ին-
քը Օշակսւնը արեւմտահայ գրականութիւնը Սփիւռքին կապող օղակնե-
րից է , մնացորդաց սերնդի մեծագոյն ներկայացուցիչը։ 

Հայեացքի միասնութիւնը ստեղծւամ է համակարգով կամ համա-
կարգի լուռ վկայակոչութեամբ ։ Ա յնինչ տեսանկիւնները անընդհսսո 
փոխւամ են, խախտւամ են, խաչաձեւում ա նոյնիսկ հակադրւում են։ Ա ֊ 
ոարկսւն կարելի է դիտել որոշակի անխախտ հեռաւոբաթիւնից, պատկա-
ռելի բարձունքից, միեւնոյն հանդիսաարաթեամբ, ամենասերտ շփումով՝ 
վանաելով, կրկին մերձենալով ա շօշափելոփ Առարկայի, այսինքն՝ այս 
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կամ այն գրողի կամ նրա երկի արժէքը պայմանաւորոսսծ է համակարգի 
ներասմ գրաւած դիրքով, բայց քանի որ նա ենթսւկայ է համատարած հայ-
եացքի, այսինքն՝ երաշխաւորաած չէ մերկացումից ու պատսպար ուած չէ 
գոնէ մէկ կողմից, ապա նրա մէջ պարունակւսծ խորհուրդի բացայայ– 
տումով մերկանում է նաեւ գաղտ նիքը։ Յակոբ Օշակ անի գնահատումների 
մէջ հակւսսաթիւններ տեսնողները նկատի չեն աոել այս էական ւսոանձ– 
նայատկութիւնը. այսպէս, Գրիգոր Շ՚տեանի՝ Զարթօնքի սերնդի այդ լու-
սաւոր անձնաւորութեան մասին խօսելիս արտայայտուած սքանչացումն 
ու պատկառանքը, որ մարգարէական յայտնատեսութեան պատկերի է վե-
րածնում, այլ բան չէ, քան իր իսկ կողմից մտածուած գաղափարի պաշտա-
մունք ու անմնացորդ զեղում, մինչդեո Գրիգոր Ջօհրապին որպէս իրա-
պաշտութեան սիւն գնահատելիս ու յիշեցնելով քաղաքական ասպարէզի 
մէջ նրանց ունեցած գործունեութեան նկատելի նմանութիւնը, ուսումնա– 
սիրողը սւարսսմ է իր շօշափելիքի կարօտով ու չի զսպում իրեն ու չի էլ 
ցանկանում զսպել (ու փաստօրէն դրա կարիքն իսկ չունի) Գրիգոր Շա-
հանին գրականութիւնից դուրս երեւոյթ յայտարարելու ճշմարտութիւնը, 
իսկ Տիրան Ձրաքեանի8 ու նրա ստեղծագործութիւնը վերլուծելիս, առի-
թը չի կորցնում համեմատելու պատրուակով մատնացոյց անել նոյն Գրի-
գոր Զօհրապի ճամբորդական նոթերի հասարակ տեղիքները՝ ի փառս 
Ինտրայի «մտածելու սուրբ արարողութիւնը» ազդարարող «մանրամաղ 
նրբացումների»։ Եւ այսպէս շարունակ, հարիւրամեակը եւ մէկդարեայ 
գրական ողջ նիւթը անընդհատ իր տեսադաշտի ու նոյն խառնարանի մէջ 
է, որ մշտապէս այլափոխւում է ու նոր եզրերով լուսաւորւում ու մթագնւում, 
նայած թէ որ հեղինակն է այս դէպքում իր մտահոգութեան կենտրոնում եւ 
ինչ տեսանկիւններով ու հեռաւորութեան ինչ աստիճանով է նա դիտում 
այդ պահին տուեալ հեղինակին ու մնացեալ ողջ նիւթեղէն զանգուածը, 
ըստ որում՝ իր դիտակէտն ու մերձաւորութեան չափը ներառնում է նաեւ ու-
սումնասիրուող, քննուող ու իւրացուող տուեալ հեղինակի լուսարձակնե-
րը։ Թո յլատրելի՞ մօտեցում է արդեօք։ Ցակոբ Օշականը քսաներորդ դարի 
մտածող է։ 

Ստեղծուած համակարգը ընդամէնը մշակութաբանականտիպ է, եւ 
որպէս այդսփսի ն միանգամայն կուռ տրամաբանօրէն։ Բայց միայն այդ– 
քւսնով նա կը մնար սոսկ ոացիո նալիստական սխեմա եւ բնականօրէն դա-
տապարտուած կը լինէբ անկենդան դառնալուն կամ աոնուազն գաղա-
փարների յարափոփոխ յաջորդականութեան օղակներից մէկը լինելու դե-
րին։ Սովորաբար գիտական հմտութիւնը դոգմատիկ դետերմինիզմի է 
յանգեցնում, երբ ներդաշնակ չէ արուեստի զգայարանին։ Ցակոբ Օշակա– 
նի պարագան բացառիկ է, որովհետեւ ակնարկուած ներդաշնակութիւնէ 
բացի նա օժտուած է մարդկային մի յատկութեամբ, որ ազատագրում է 
նրան, այս բայի նախնական արմատական իմաստով, մտքի ազնուականը 
>ե Ատոլում ոամեեհ անմ^աեանաթեամբ հոտոտել, շօշափելու, ու միւս 
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ձեռքի տակ եղած նիւթը։ Արդիւնքը եզակի է. համակարգի միասնութիւնը 
փրկւամ է հայեացքի համատարածաթեամբ։ 

Թերեւս իմաստ ունի աւելի մանրամասնօրէն քննելու Օշականի դա-
սակարգման սկզբունքը, այդ է թելադրում մէկ-երկու հարցի ընդգծման 
պահանջը, ինչպէս նաեւ՝ ալն հետեւութիւնը, որ նախապատրաստում եմ։ 
Նախ, սկզբունքը։ 

շ 
Երբ Յակոբ Օշւսկանը գրական ասպարէզ իջաւ, քննադատութեան 

վարպետը Արշակ Չօպանեսւնն էր, որի հեղինակատր ձայնը պարբերա-
բար լսւում էր Փարիզից, թեւ «Աճահ/ւտ»ը՝ այդ «հանդէսը գեղեցիկի ու մը– 
տսւծման» աւարտում էր իր գոյութեան աոաջին շրջանը, մօտ երկու տւսս– 
նամեակ յետոյ վերաբացուելու համար։ Ետսահմանադրական տարի-
ներ էին, ու արտասահմանից գրական կեանք ղեկավարել կամ գրական 
առաջընթացի առաջնորդ լինել հնարաւոր չէր, իսկ Չօպանեանը երիտ-
թուրքական յեղաշրջամից յետոյ ծանօթանալով Պոլսի իրադրութեանը, 
չցանկացաւ վերադառնալ այդ անբարեյոյս մայրաքաղաքը։ Ու չնայած 
Պոլիս վերադարձող անունների հռչակի ն ա գրական աշխուժութեան նկա– 
տելի վերարթնացամին, Չօպանեանի ստուերը պահպանում էր իր հսկա-
յական ձգողականութիւնը։ Նրան գրում էին շատերը, եթէ ոչ բոլորը։ Օշա– 
կանը եւս. քննադատական մէկ-երկու փորձերը ուղարկելով գրական ու– 
սացչին, կարծիքն էր հարցնում։ Այսպէս խոնարհ ու համեստ սկսուեց այդ 
կապը, որ հետագայ տասնամեակներին նաեւ սուր ու պայթելու պատ-
րաստ կերպարանք առաւ, բայց եւ Օշւսկանը զսպեց իր յոխորտ յանդգնա– 
թիւնները, եւ՝ Չօպանեանը վերագտաւ իր զգաստ խաղաղութիւնը։ 

«Կեանքը, ամէնէն առաջ։ Ու յետոյ անոր պատմուճանները։ Եթէ ա– 
սիկա ճիշդ է արդի գրականութեան մը վրայ, առաւել քան ճիշդ պիտի ըլլայ 
անցեալ գրականաթեանց համար մա՚նասսնդ, որոնցմէ կը պակսին ար-
տաքին շնորհները, գործերը պաշտպանող ձեւին զարդեղէնը։ Ու կեանքը, 
նոյնիսկ առանց գրականութեան»։ Նկատի ունեցէք, որ իր տարիների մայ-
րամուտի ն այսպէս ազդարարող Օշւսկանը սերել է Չօպանեանի ձեւակեր-
պած «արուեստագէտ զգայնութիւնից» ա իր նորաբողբոջ երիտասարդու-
թեան կիրքն ու եռանդը ի սպաս դրել «Մ՚եհեանյփ որքան վիթխարի, նոյն-
քան նրբակերտ ախորժակներին ու ձգտումներին։ 

«Համաս/ատկեր»ի մէջ Չօպանեանին յատկացուած գլուխը 
պաշտներ» հատորի կեդրոնն է։ Օշականի համակարգի ներսամ դժուար 
վիճարկելի է այս պարագան, այլապէս Չօպանեանը ըստ ամենայնի ան-
ցումային շրջանի ներկայացուցիչէ, լինելով Արփիարեանի, Բաշալեանի, 
Կամ սար ւսկ անի ու Զօհրսւպի կրտսեր ժամանակակիցն ու Չրաքեանի» 
Նիամանթոյի, ապա նաեւ՝ Վարուժանի ու Մեծարենցի աւագ ժամանակա-
կիցը։ Զոյգ սեր ունդերը սահմանազատող հանգրուանը Չօպանեանի 
«Ծադ/ւկտնէ ( 1 8 9 4 ) ։ Թող զարմանալի չթաայ, որ «Համապատկերէ 
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հեղի նակը ԻՈե ն ե ա տ ե ք ւ է ւատկացրել այդ արմատական եօթհւստորեակի 
մէջ. դժբախատաբար վերջին երկու հատորները ինձ անծանօթ են մնում, 
գիտեմ միայն, ժամանակին «ՍիոՇ* պարբերաթերթի էջերում տպւսգըր– 
ւած հատորների բովանդակութիւնից, որ ինքնավերլուծութեամբ է աւար-
տում վերջին գիբբբ, որի մասն են կազմում Կոստան Զարեանը, Համաս-
տեղը, Շահան Շահնուրը։ Ինձ հետաքրքրողը, սակայն, այն է, որ Օշակւս– 
նը իրեն գիտակցում էր որպէս Սփիւոքի սերնդի ներկայացուցիչ, թէեւ ին-
քը եւս կրում է անցումայինի դրոշմը, հանդիսանալով արեւմտահայ գրա-
կանութիւնը Սփիւոքի գրական աոաջին սերնդին կապող էական օղակը։ 

Մի վերապահութիւն անեմ. Յակոբ Օշականի վիպասանութիւնը եւ 
քննադատութիւնը ոչ նախորդել են իրար, ոչ յաջորդել, այլ սկսուել են 
միաժամանակ ու զբաղեցրել են Օշականի ն մինչեւ կեանքի վերջին օրերը։ 
Բայց նոյնիսկ այսքանը նրա ողջ ժառանգութիւնը չէ։ Օշականի արձակը, 
այսինքն՝ *Երբ պատանի եճ* , «Խորհուրդներու մեՈեաՇը*, «ԽոնարՀ– 
Շերը» ժողովածուները, ապա վէպերն ու *ՄՇացորդաց» վիպաշարը, ինչ-
պէս նաեւ թատերգաթիւնները աոանձին քննարկման նիւթ են։ Առայժմ 
անիմաստ է լայն քննարկման ենթարկել ու ներկայացնել Օշականի բուն 
գեղարուեստ ական ժառանգութիւնը, երբ անհասանելի է մնում իր իսկ 
վկայութիւնը սեփական ստեղծագործութեան մասին։ Աւելո՞րդ է ասել, որ 
ես ներկայացնելու եմ Ցակոբ Օշականի բացաոապէս քննադատական 
ժառանգութիւնը։ 

«Գրականութեան պատմութիւն մը ձոգիիճ պատմութիւնն է, ու ասի-
կա յայտարարելը՝ ծառայել այդ գրականութեան»։ Այս ձեւակերպումով 
Յակոբ Օ՛շականը ո՛չ միայն ճշտում է «Համապատկերէ հիմնական ելա-
կէտը, այլեւ իրար է հակադրում հայոց գրականութեան պատմութիւն գրե-
լու հին ու նոր եղանակները։ Բանն այն է, որ նոյնիսկ «Համապատկերէ 
ստեղծման նախօրեակին լիովին յաղթահարուած չէր հին մտայնութիւնը, 
որ աւանդուած է Մխիթարեան պատկառելի ու հեղինակաար հայրերի 
մտածելակերպով, բայց այլ բան չէ, քան գրականութեան պատմութեան 
«Յայսմաւուբքեան մատուցում», այսինքն՝ անուններ, վերնագրեր, «պա-
րունակութեան ամփոփոյք», էջերով մէջբերամներ, բանասիրական հե-
տաքրքրութիւներ, բնագրերի վաւերականութեան շուրջ թեր ու դէմ «ըն-
դարձակ լեզուագարութիւներ», «առանց պատ մը իրաւ, թափանցուն մը– 
տածումի, գրողը վերակազմելու պարտքը զգալու նոյնիսկ...»։ Նոր եղա-
նակի իրագործողէ Մանուկ Աբեղեանը, որի կողքին Յակոբ Օշականից 
բացի չի կարելի դնել ՝ ֊սելի քան մէկ անուն։ 

Մեթոդի պակասն է վրիպանքը, բայց ուշադրութիւն դարձրէք, թէ 
Ինչ վերադիրներ Է աւելացնում Օշականը մեթոդի պահանջին, որ «պար-
կեշտ, խղճամիտ, զգոյշ, արդարախոյգ ու կենսապաշտ, պիտի գոր-
ծադրուի տասնհինգ դարու կեանքով մը թանձրացած, ա Ո ™ ւ ա ° ՛ ^ ՜ 
փացաած կամ ուրացուած ծանր հոգեկան գործունեութիւն մը ճիշդ ^ ^^՜ 
1ա, ճիչդ ռերկայացՏկո պարտքի մը հպատակ...»։ Աակերպ ասած, էա-
կանը ո ւ ^ Լ Լ Լ ձ է, այլ՝ ա ^ ա մ ը . Ո ^ ր ը ազատագրելը, նորովի 
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տեսնելը, մա՚նսսանդ արդար տեսնելն ու կենդանի տեսնելը։ Վերջին բս^ 
ոի կրկնութիւնը նոյնպէս ուշադրութեան հրաւէր է, քանի որ յաճախ, Օ շ ա . 
կանի դիպուկ արտ այայտո ւթեամբ, աչքը բացելու փոխարէն բերանն էն 
բացում՝ օրհնութիւն ու լաց, անէծք ու հայհոյեանք գրի առնելով, երբ տար-
րական անհրաժեշտութիւն է պարզապէս տեսնելու, զգալու ու մտածելու 
կւսրողաթիւնը։ 

տ 
Այսօրուայ հեոաւորութիւնից չափաւոր ու զգաստ են թւում այն պա-

հանջները, որոնց ապաւինելով Յակոբ Օշւսկանը կարողացաւ վերըս– 
տեղծել հարազատ պատկերը «այն բոլոր տագնապներուն, որոնք հարիւ– 
րի մօտ տարիներ Արեւմտահայ գրականութիւնը պահեցին իրենց անդո-
հին մէջ», թէեւ հերձուածողի համբաւ ունէր ժամանակին, երբ ընդամէնը 
նորի հետամուտ էր, ա զայրանում էր, ոբ «ուղղափառները, խելամուտնե-
րը կը յաւակնին հինը, ծանօթը, մաշածը, հազար անգամ տափակցածը 
մեզի մատուցանել ու... տալ հաւարի, այդ գործողութիւնը պղտոր –պղտոր 
պաշտպանելու համար»։ Այս խաչակրութեան արդիւնքը լինում է այն, որ 
«մեր ինքնին դժուար նորոգաող, քիչ ընկալուչ, չըսելու համար անընկւս– 
լուչ հասարակութեան մէջ պատրանքները ո՛չ միայն յաւէրժանան, այլեւ՝ 
աճին, պարարտանան, արգիլելով իրականութեան ապրումը»։ 

Ազգային պատմութիւնը գրականութեան ատաղձը կարողէ լինել, 
բայց երբեք՝ փոխարինել գրականութեան պատմութեանը. ահա մի կարծ-
րացած նախապաշարմունք եւս, որի դէմ ծառանամ է Օշւսկանը։ Հնւսգոյն 
ըմբռնումով, պատմութիւնն էր ենթւսկայ գրականաթեանը, այսինքն՝ 
ստեղծագործական զօրութիւնը տիրական ազդակ էր։ Այնինչ գիտութիւն 
հռչակաելով, պատմութիւնը զրկուեց ստեղծելու շնորհից ու գերագպն 
նպատակ նկատուեց դէպքերի արձանագրութիւնը։ Ու նոյն ուղիով գրա-
կանութեան պատմութեանը յատկացուեց պատմութեան նաժիշտի դեր։ 
Օշականը ստիպաած է բացատրել, որ անշուշտ, պատմութիւնը «սանձար-
ձակ ստեղծում չէ» , բայց պէտք չէ նաեւ «մեր գիտցածը եղածին պէս մեզի 
հրամցնել»։ 

«Դրականութեան պատմութիւնը մարդերով է անշուշտ պայմա– 
նաւոր, բայց անոնց նիւթեղէն իրականութենէն բաւական վեր ա պ ր ո ւ մ ն ե -

րով։ Դրագէտը... կրնայիր օրը տալ։ Ռայց իր օրէն վեր, դէպի առաջ, եւ իր 
օրէն վար դէպի ետ իր մտատեսումներով, սեւեռումներով է, որ կ՚արժետրէ 
իր գործը»։ Խրոխտ ինքնավստահութիւնն ու ճիշտ հ ա ս կ ց ո ւ ե լ ո ւ մտատան-
ջութիւնը փոխնիփոխ իրենց զգացնել են տալիս գրեթէ իւրաքանչիւր պար-
բերութեան մէջ։ Թերեւս բաւականաչափ յստակ չէ Օշականի գիրը, «ւ Ա*0՜ 
պայմանօրէն բարդէ նրա մտածելակերպը, բայց մթութիւն ու տարտամու-
թիւն տեսնել նրա շնչասպառ ռիթմի մէջ, ինչպէս ինքն է ա ր դ ա ր ա ն ո ւ մ , 

«ժամանակին տառապանքն է, որ նուէրն է աճապարանքին», առաւել եւս 
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անհիմն է «հակասաթեանց առասպելը», որ ստեղծուել է տարիների ըն-
թացքում, ու փորձեցի բացատրել, իսկ «իր ժողովուրդին վաստակը արհա-
մարհողի» «ձրի քղամիթը» «եւ որ ի կարգին» պարզապէս յերիւրանք է։ 

«Գրեցէք, բայց նորը գ ր ե ց է ք , ֊ պահանջում է Օշւսկանը։ –Գրեցէք, 
բայց աւելցուցէք, ոչ թէ տպաած թաղթ, այլ՝ այն ապրումները, որոնք ձեր 
ներսը, ձեր ժողովուրդին անցեալին մէջ կը գտնէք ձեզի համար աոաջին 
անգամ։ Ու մի յարձակիք անոնց վրայ, որոնք ձեզ ձեզի կ՛ուզեն օգտակար 
դարձնել»։ 

Իր նախասիրութիւնը վերակազմելն է, ի տարբերութիւն եւ ի հա-
կադրութիւն գրական վերլուծման։ Այսպէս, Գրիգոր Նարեկացուն նը– 
ւիրուած էջերը վերամարմնատրման փորձ է՝ վերակազմելու համար «հէն ֊ 
քը ջիղերուն, որոնք իրենց կախարդական ցանցին մէջ աոին աշխարհին 
ոգեղէն սարսուռը», այսի նքն՝ նրան յազողը ոչ թէ մշակութաբանական սը– 
խեման է, այլ՝ մշակութային ֆենոմենը, որի բացայայտումով է որսամ 
«կեանքեղէնը» ա հետեւում բանաստեղծի մտքի թոիչքին, որ «զմայլելի 
բնականութեամբ մը երկրէն երկինք, նիւթէն հոգին կ՚ընէ իր սաւառնումը, 
կատարելով դժուար համադրումը երկու աշխարհներուն, որմէ մանրա-
նկար իրագործում մըն է մարդը»։ 

«Աղաչեմ զւսնփաիոխելի...», Բան ԷԴ, Ռ). այս միակ հատուածն է 
նիւթ ծառայել հանճարեղ բանաստեղծին մերձենալու նախավայելքին. ու 
«Գրիգոր Նարեկացի խորհրդանշանինիրարմէաղուոր, իրարմէ հարուստ 
ծալքերը» բացւում են բառերի տակ մթերուած զգացման, մտածման ու 
ապրումի նախատարրերը ցոլացնելով։ Մի օրինակ միայն. աԱփոփոխեէի 
վերադիրը, որ «հազարէ աւելի տարիներու կեանք ունի մտածման պատ-
մութեան մէջ մի նչեւ Հերակ լիտ իջնող», Օշականի ն տրամադրում է մեկնե-
լու ամէնից առաջ իր բնական թելադրանքից ելնելով, որ այս դէպքում բա-
նաստեղծի նայուածքին փոուող «մշտափոփոխ հանդիսանքին» հակազ– 
դեցաթիւնն է. ծովը, օրինակի համար, օրաայ տարբեր ժամերին ու տար– 
ւայ եղանակների հոլովոյթի մէջ. «մշտական հրթիռը, բռնկումն ուշէջքը, 
վառքն ա սուգը», մի խօսքով, արտաքին աշխարհի ողջ հմայապատկերը 
(իր բառն է. հմայական պատկերը). այլայլումների այս երերուն փոփո-
խականութիւնը դիտուած մահկանացուի խորունկ, յուսահատ ու կործա-
նարար զգայութեամբ. ա «ընդվզումը սա զարհուրանքին դէմ»։ Եւ, դարձ-
եալ զուտ մարդկայինի թելադրանքով, յաւիտենականի, անյեղլիի, անփո-
փոխելիի պահանջը։ Օշականն այստեղ կանգէ առնում, բայց մենք գի-
տենք, թէ բանաստեղծի աղաչանքն ում է ուղղուած։ 

Գլոբալ ըմբռնում (իր գործած ածականով), որ տարածաելու էր Ա– 
րեւմտահայ գրականութեան հարիւրամեայ փորձին որպէս համատարած 
պատկեր, հայ գրականութեան բովանդակ իրագործմանը որպէս միաս-
նական հայեացք եւ հայոց համայնական մշակոյթին որպէս համադրական 
ընդգրկման ու բանաձեւման ձգտում, ահա Ցակոբ Օշականի հետաքրքրու– 
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թիւնների կորագիծը, որին հետեւեց կանխորոշ հաւատւսր մո ւթեամբ, թոյլ 
չտալով, որ «հոգետուն» մուտք գործի «անգործութեան ժանգը»։ 

Չօպսւնեանի հայապաշտութիւնը (արմենիզմ. երկուսն էլ Օշականի 
որակումներն են) սերմնացանի աշխատանք էր՝ յամաո ու տքնաջան, 
սքանչելի, բայց տաժանակիր, որի պտուղները ինքն իսկ տեսաւ համընդ-
հանուր յուսախաբութեան մէջ, երբ մեր կուսակցութիւնների անցեալից 
ժաոանգած հովերով կարծում էին, թէ հնարաւոր է հայ արուեստի նմոյշ– 
ների ցուցադրութեամբ Եւրոպան, եթէ ոչ ողջ աշխարհը նուաճել ել ապա 
այդ աշխարհից որպէս պարգեւ ստանալ սեփական երկրի անկախութիւնը։ 
Օ՛շականի պատանութեան տարիներն էին։ Ու մայրամուտային յետադարձ 
հայեացքը մոայլ է, զգաստ ու իրական։ 

Նախ մռայլութիւնը. «1915ի աղէտը անով անզուգակշռելի է, որ ա– 
նոր հեղինակները զայն շղթայզերծելու մէջ կը հաւատային, թէ կը ծառա-
յէին իրենց պապերուն աստուածութեանց»։ Այսօր միանգամայն հասկա-
նալի է, թէ որքան ճնշիչ են յիշողութեան այն մասունքները, որ պոկուելով 
իրադարձութիւննեբի շարքից, դեռեւս ձեռք չեն բերել պատմութեան վսե-
մական հեռաւորութիւնը։ 

Ապա զգաստանալը. «Արդարութիւնը - սուր յղացք - ինքզինքը 
հերքելովէ,որպիտի գայ։ Չի կրնար չգալ»։ Իր ու սերնդի կենսագրութիւնն 
է. կենսագրութիւն, որ ո՛չ միայն փաստի արձանագրումն է, այլեւ՝ նպատա-
կի ճենճերումը։ 

Ի վերջոյ իրականը. «Մշակոյթը՝ մարդուն ամէնէն սրբազան հպար-
տութիւնը» հռչակող Օ՚շսւկանը գիտակցել է տալիս, աշխարհ նուաճելու 
կամ զարմաց նելու ունայն փառասիրութիւնի ց անհամեմատ աւելի կենսա-
կան է ինքնաճանաչման ուղին՝ հայկականութեան բեղմնաւոր նստուած-
քը։ 

Անցեալի փորձը ուսանելի է, բայց ոչ ներկան դարմանող։ «Անիի 
անկումէն մինչեւ Պոլսոյ առումը» Կիլիկեան պետականութեան փառքի ու 
թշուաոացման դարերն են։ Հետագայ հարիւրամեակ ներին «կը բարձրա-
նայի նք Աստուծոյ ու կը գտնէինք կերպը... դարձեալ մեզմով հպարտանա-
լու։ Հայոց պատմութեան մեծագոյն հաստատումն է ասիկա։ 1900ի՞ն։ Այդ 
Աստուածը մենք փոխանակեցինք մեր կամքով.. .» ։ Պարտութիւնը նոր 
հպարտութեան պէտքը ծնեց. «հայ բարձր մշակոյթին միթոսը ճամբուն կը 
բացուէր»։ Մա՚նսսանդ որ «մեր երկրի ն մէկ մասը, այսօրուան Հայաստա-
նը սրտառուչ, յուսադրիչ գեղեցկութիւն մըն է» ։ 

հ 

«Չեմ բանար փակագիծ, /ւայ մշակոյթ յղացքը մանրամասն վերլու-
ծելու կամ անոր իրագործած արդիւնքները համադրական տախտակներու 
վրայ սեւեռելու։ Այդ ամէնը կանխահաս, պարզ այն պատճառով, որ մեր 
մտածողները հազիւ թէ կ՛անդրադառնան մշակոյթներուն Հ ի մ ն ա կ ա ն ի 
որ առանց վերադիրի պատմութիւնն է, այսինքն՝ ժողովուրդի մը ապրում– 
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ները, ասոնց կերպարանքները թաղթի կամ ձայնի, գոյնի կամ քարի վրայ 
եւոչ թէ գեղագիտական օբէնքնեբա ապացացարւսն մը։ Ըսեբ եմ, այնքան 
ա ն գ ա մ ն ե ր , թէ Հայոց պատմութիւնը մեծագոյն անծանօթն է մեր իմացա-
կան հետաքբքբութիւննեբէն։ ԱԱիկա չէ գրուած»։ 

Օշսւկանն է։ Հատու, կտբակ, վերապահութիւն չհանդուրժող, «մեծ 
բառերից» խորշող, երբ ուրիշների շուրթերից ենարձակւում, պերճաբւսր– 
բաո պատգամախօսութիւնը իր մենաշնորհը համարող ու դրանից ոգեւոր-
ա ծ ու հալածական անհամար կրկնութիւններն ու ջրիկաթիւնը ինքնիրեն 
ներող, որովհետեւ համոզուած է, թէ հարկադրաբար է կրում այդ խաչը, 
գործ ունենալով անուղղելի բթամիտների հետ, որոնց ւսնընդմէջ պէտք է 
յիշեցնել իրենց «բարիքը» ու պարբերութիւն աո պարբերութիւն սթա-
փեցնող հարուածով արթնացնել ուշակորոյս մարմինները՝ յանկերգի պէս 
կրկնուող «Ըսի ասիկա» կամ նման մի այլ ջղագար արտայայտութեամբ։ 

Այո, Օշւսկանն է՝ յաղթական, հիացական, ապա ւսնմիջապէս՝ խա-
ղաղուող, մանրամասնութեան ի խնդիր շշուկով մտորող, մի նչեւ որ միտքն 
իր շրջապտոյտը գործի, եւ յետոյ՝ սրտապատաո, սրտակեղեք ու սրտամաշ 
վայրէջքը, բայց ոչ հոգեսսքաո անկում, քանի որ յաջորդելու է բուոն, ամե-
հի, լայնատարած ժխորը «զգայնութեանց թափօրի» ու «անշահախնդիր 
երկնայնութեամբ» շարունակելու է խօսել ժամանակակիցների, սերունդ-
ների աինքնիր հետ՝ յուսահատ, բայց հաւատով, խաւարասոյզ, սակայն 
չնահանջող պայծաոատեսութեամբ, ինքնիրենից հսկայացած, ազատա-
գրուած, ու թէեւ յոգնւսբեկ, բայց վաստակած, «էուո, մռայլ, աոանց պատ-
րանքի»։ 

« Ի սզբաՏ.է է պասւմոտխՇը», այսինքն՝ ապրումին լրիւ պարզումը, 
այսինքն՝ իրողութեանց վրայէն մշուշին փարատումը։ Ապա կա գայ ար֊ 
շ&ստը, այսինքն՝ այդ ապրումին բխեղացամները, որոնք չէին կրնար կան-
խել։ Ահա թէ ար է վճիռը չգրուած կամ գրուելու նոր սկսող Հայոց պատմու– 

Պատմաթեան օգուտն ու վնասը կեանքի համար սոսկ նիցչէական 
բառախաղ չէ, պարադոքսի հիմքում պատմութեան ա կեանքի յարաբերու-
թիւնն է. պատմութեանը կարող են դիմանալ միայն հզօր անհատները, 
այնինչ թոյլերը՝ ի սպառ ճնշւում են. այսպէս ասելիս շեշտադրւաԱ է 
եեանաւոհնե «աաաոան եւ ,ո9անաոաթեան մէջ է մտցւում նոյն շղթայից 

թեան տրամայի ն»։ 

կից. իմացաթեամբ ա գ ի տ ա կ ց ա բ ա ր ։ 
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«Թող ուսումնասիրութիւները, հաւաքումնեբը, պեղումներէն կոր-
զումները հասնի ն անհրաժեշտ մթերքին հայ քաղաքակրթութեան յղւսցքը 
իբրեւ շէնք արտօնող, ալն ատեն սիրելի պիտի ըլլար սպասել մարդուն, որ 
այդ նախսւնխթը պիտի օգտագործեր այդ շէնքին ամբարձումի ն, անշուշտ 
նոյն հարուածով ալ քանի մը տախտակի վրայ այդ քաղաքակրկթութէան 
օրէնքներուն սեւեռումին։ Մինչեւ այդ ցանկալի օրը մեր մտածողներէն, 
գիտուններէն հրապակ նետաած տեսութիւնները մեր ինքնասիրութիւնը 
գգուող ու մեզ այդպէս հպարտ հանդերձելու ձգտող, կը նկատեմ նախա– 
մարզանք, մեբժելովանոնց հաստատ հիմք»։ 

Իր արածը, սակայն, տարբեր բան չէ, ըստ էութեան։ Եւ ի վերջոյ։ 
Բայց ընթերցողը մեղք գործած կը լինի, եթէ կարծի, թէ ասում եմ՝ նոյն 
բանն է։ Ցակոբ Օշակւսնը գիտական հմտութիւն չի ցուցադրում, այլ միայն 
զգացնել է տալիս, որ փաոահեղօրէն տիրապետում է, յանուն խօսքի 
վստահելիութեան։ Ուրիշի աոիթով Օշակւսնն ասում է, որ «սիրած է հաս֊ 
նիլ հայ մշակոյթին մտատեսութեան» (ստիպուած եմ ծանօթագրելու, որ 
մտատեսութիւնը գործածում է որպէս համարժէք ինտուիցիայի, այս դեպ-
քում՝ ի նտոփտիւ կռահման), բայց իր մասի ն խօսելիս ու իրեն բնութագրե-
լիս արդար է ասելը, որ ապրել է այդ մտատեսութեան մէջ որպէս գերա-
գոյն յոյզ ու կրքերի կիրք։ Այս իմաստով միանգամայն ծրագրային մտա– 
յղացում ու առաջադրանք է՝ «անցեալը իբրեւ կեանք տեսնելու սրբազան 
արարքը», այսինքն՝ պատմութեան իմաստը դէպքերի ու անձանց «հարա-
զատ ու մերկ հանդէսը» փառասիրելը չէ, երբ «մշակոյթը, իբր ոլորտ, ջեր-
մութիւն եւ լոյս այդ պատմութեան մասին» չէր իսկ ենթադրւում։ Հայոց 
պատմութիւն ստեղծելու խորագոյն հոգսը «բազմիցս բազմադարեան» 
«հայ ժողովուրդին գիւտն է» , «հայ կեանքի վերագիւտը», «գիւտը հայ հո-
գիի ն»։ 

Բարձրանալով «տարրերէն իմաստին, իմաստէն խորհուրդին», 
«հասնում ենք մեր լի նելութեան խոր հարդի ն, որ «արեան սրբազան պատ-
գամն» է նախ եւ առաջ, ապրելու պէտքը՝ սէրը, կռիւը, «խուլ, հայրենա-
ւանդ վստահութեամբ» հողի ն սպասարկելը, ա երբ անցել են մարդիկ՝ Ի2" 
խան, ռամիկ թէ վանական, շքեղ ու փարթամ կամ բիրտ ու կորովի կամ 
անզօր ու ծիծաղելի, բայց՝ մեր նախնիները, իրենց համատարած փառքից 
կամ անողոք տառապանքից, անլուր խենթութիւններից կամ հոծ գեղեց– 
կութիւններից երբեմն անունի կտոր նոյնիսկ խնայելու անկարող, սակայն 
իրենց «աբաբքներէն մեզի ձգած են երբեմն... այն բաներէն, որոնք մեր 
մշակոյթը կը խորհրդանշեն»։ 

5 
Ասել, թէ Յակոբ Օշականը մշակաթաբան է, «զառածած» կը լինենք 

(իր բառով) ոչ այնքան նրա ժառանգութեան, որքան յիշատակի հանդէպ, 
որովհետեւ ինքն էր, որ ո՛չ միայն խուսափում էր գիտականութխնից ո ւ 

գիտնական յորջորամից, այլեւ ապագիտական էր իր հայեացքով ու վի– 
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պասանութի ւնից դուրս ախորժում էր իրեն պատմիչ կոչելով, բայց այ-
սուամենայնիւ նբա աշխատանքի բնոյթն ու տարողութիւնը այլ բան չեն, 
քան քննութեան մշակութաբանական եղանակ։ Անշուշտ Յակոբ Օշւսկանը 
Օսվալդ Շ պ ե ն գ լ ե ր չ է , բ ա յ ց Յ ա կ ո բ Օշականն է, եթէ թոյ լատբելի է 
այսպիսի բացատրութիւնը, որ իրեն յատուկ ոճ է ու տուրք իր յիշատակին, 
եւ վերադառնալով իր կոչմանը ստիպուած եմ արձանագրելու, թէ նրան 
յազողը նոյն յաճախանքն էր, այսինքն՝ «գրական սա գիտութիւնը», որը 
նա ք ա մ ա հ ր ա ն ք ո վ դարաեզրի եւրոպական մտքի մենաշնորհն է հա-
մարում։ Դա շրջանն էր խորՈողճերու, այսինքն՝ մարդոց, որոնք միտքը կը 
գործադրէին ամէն երեւոյթ բացատրելու ու իրենց ըրածը հարկադրաբար 
կը գունաւորէին։ Իմաստասիրութիւնը կը գրոհէր բոլոր կրթանքներու աս-
պարէզներուն։ Կային իմաստասիրութիւները պատմութեան, լեզուներ ու, 
բարքերու, օրէնքներու եւ կրօններու, այնքան յաւակնոտ իբրեւ տիտղոս ու 
այնքան սին իբրեւ հարազատ մտածողութիւն. 1950ին չեմ կարծեր, որ 
հանդուրժուին բղաւանքները, գիտական որքան իմաստասիրական»։ 
Օշականն աւելի հանդուրժելի, թէեւ յոգնեցուցիչ է համարւում վերլու-
ծական մեթոդը, որը «բսւքփքը կ ՚ընեն առնուազն նախանիւթը կորուստէ 
փրկեէու»։ Ա յ ս շ ա ր ժ ա ռ ի թ ը , ճիշտ է, զգացւում է նաեւ իր Հ Հ ա մ ա -
պատկերէ ու մեր մատենագիրներին նուիրուած ուսումնասիրութիւն ների 
մէջ, բայց, կրկնում եմ, իրեն եւս խորթ չեն այդ ախորժակները նոյն գործե-
րի մէջ, իսկ այլ տեքստերում, որոնց վերնագրերն ու հիմնական գաղա-
փարները տրամադրելի են թւում բացուելու, ընդարձակուելու, ընդգրկելու, 
նա առիթը բաց չի թողնում ո՛չ միայն նախանիւթը կորստից փրկելու կամ 
ուրիշի փրկածը վերլուծելու, այլեւ ինքնիրեն գերազանցում է մէկը միւսից 
համարձակ ու հեռահար, երբեմն էլ անհամադրելի համադրումներ անե-
լով. այդ նպատակի համար չի մոռանում վկայակոչել, բայց միշտ երեաւ– 
թական անտարբերութեամբ, ե՛ւ գիտական փաստարկ, ե՛ւ իմաստասիրա-
կան դրութիւն, ե՛ւ արուեստներից նիւթեր, ե՛ւ գրական օրինակ։ Այս հակա– 
սականութիւնը ինքն իսկ նկատումէ, եւանմիջապէս, գրելու պահին, բայց 
առանց մազաչափ իսկ նեղաելա պաշտպանւում է տեղնուտեղը, երբեմն 
քմծիծաղով ներողամտութիւն հայցելու ցանկութիւն է յայտնում, յաճախ 
սպառնալի ց նախատի նքով զգաստամտութեան ու պարկեշտութեան հրա-
ւէր է կանչում ու միշտ հնարամտութեամբ ակնարկում է, շեշտադրում կամ 
ընդգծում է իր թէեւ բացառիկ, բայց սպասարկու լինելու երկիմաստ հան-
գամանքը. «Ձեր բարիքին համար»։ 

Պատմական զգայարանը հեռաւորութիւնը կռահելու կարողութիւնն 
է։ Մարդը վերագտնում է ինքնիրեն, այսինքն՝ իր ազատութիւնը։ Ազգա– 
բանական դասակարգումը անմիջականօրէն ու շօշափելիօրէն մերձեցը– 
նում է աստ եղաբ ա նակ ա ն նախահիմքին, իսկ սա կրում է ցեղային աշ– 
խարհազգացողաթեան նախատարրը, նրա գաղտնիքն ու խորհուրդը։ Ոչ 
թէ ինքնին բնութիւնը կամ ինքնին պատմութիւնը, այլ՝ պատմութեան հետ 
իր յ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ ե ա ն իր բնութիւնը վերագտնելու ու վերակարելու պա-
հանջն է ընդունակ բաւարարելու զգայարանների ծարաւը։ Ընդօրինակ– 
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ման բնազդի ու ինքնաստեղծ կամքի հանգուցակետը պատմական զգայա-
բանն է, իսկ աշխարհի կորցրած, մոոացաած կամ անվերծանելի դարձած 
զգացողութիւնը վերակազմելու արդիւնաւէտ եղանակը՝ ազգաբանակւսն 
նախագաղափարի որոնումը։ 

Ցակոբ Օշականը վատի, հնացածի ու մաշուածի օրինակով ընդվը– 
զում է այն ամէնի դէմ, որ տեսութիւն է հոտում, բաւարարուելով նախանխ– 
թի անհրաժեշտ աոկայութեամբ՝ իր սեփական տեսութիւնն ունենալու հա-
մար , որի փշրանքներն է միայն ներկայացնում, այդ իսկ աւելորդ համարե– 
լով, քանի որ նախանիւթն ինքնին մտատեսութեամբ վեբականգնելի 
կեանք է՝ թրթռուն, տաք, ապրող ու ամէնիմաստ։ 

Աշխարհը պատմութիւնէ, պատմութիւնը՝ կեանք ու կեանքի արարք, 
որ վերադառնում է մեզ մշակոյթի միջոցով, սխեմայի հիմքում ընկած է ա՛-
ռասպելը (այս բառի ժամանակակից իմաստով, որի համարժէքն է օտար 
միթոսը), որ հնարաւոր է դարձնում մշակոյթի յայտնութիւնը, կոր ստից 
փրկուած ու արձանագրուած որեւէ նախանիւթ գրական-մշսւկաթային 
փաստ է. ընտրելիները, այսինքն՝արժէքային յատկութեամբ օժտուածնե-
րը այն նախսւնխթերն են, որ բան նախագաղափարը, օտար բառով՝ ար– 
քետիպն են քողարկելով թաքցնում։ Եթէ դէպք կամ անձ է յիշատակւամ, 
ապա դէպքի տակ ու անձի մէջ որոնելին «կարելի կեանքին անհրաժեշտ 
վերագիւտն» է ։ Օ՛շականի ամենատարբեր շարադրանքից արտածելին 
այս է։ Այժմ լսենք նրա ընդվզումը։ 

«Որքան սխալ հասկցան ու գրեցին մարդիկ պատմութիւնը, օրինակ, 
աւելի քան քսան դարեր։ Ուժով այդ միտքերը դէպքերը դատեցին, չափե-
ցին համաձայն իրենց միտքին ուժին։ ԺԹ. դարան այդ վճիռները ա այդ 
չափերը հանուեցան պազար ու վտարուեցան։ Որքան շատ, մսւ՚նաւանդ 
ծանր՝ փոխուածը։ Ու վաղը, դար մը վերջը, այդ պատմութեան, արուեստ-
ներու, իմաստասիրաթեանց շուրջ մեր լաստակերտած այսօրուան շքեղ 
տեսութիւներուն անխուսափելի ճակատագի՛՛րը։–Ապահովաբար կրկնու-
թիւնը հիները զարնող ճակատագրին։ Որքան շատ՝ մեր վկայութիւները 
այդ ամէնէն։ խորհեցէք միայն պատմութեան դաշտին երեսին ժամանա-
կին մղեղովը թաղուածին,... այդ դաշտին կանգնած, պաշտուած, ի վերջոյ 
թաղուած ու այսօր փոշի իսկ չեղող մեծահռչակ տեսութիւններէն ձեր 
զգացածը իմաստօրէն օգտագործելու, որպէսզի համոզուիք, թէ որքան 
քիչ-գիտականէբ նետել-բռնել, օրէնքներ պատգամել, ի մ աստ ասի բա– 
թիւններ լաստակերտել հոն՝ ուր իրականը եւ յսոիտենականը կեանքն է 
միայն, այսինքն՝ մեր բոլոր օրէնքները, գիտութեան յաւակնոտ տարազ-
ները, իմաստութիւնը հերքող, զգետնող հեղեղը իրողութիւներու, առանց 
որեւէ խելքի, կամքի, նախագիտութենէ նուաճելի ըլլալու, եւ առանց որեւէ 
յստակ նպատակի մը ինքզինքը առաջնորդելու արտօնուած ըլլալու»։ 

Ընդվզումը, ինչպէս հասկանալի էր մէջբերամից, համընդհանուր 
էր, միայն մեր պատմաթեանը չէր վերաբերում։ Գոհացուցիչ օրինակի հա-
մար մի այլ առիթով նա հասնում է մինչեւ Տիտոս էիբիոս ու Պլատարքոս, 
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հաստատելու համար, ոբ Հանիբալ մը «փշրանք իսկ չէ կորսնցուցած իր 
շահեկանութենէն»։ 

Շարունակենք. 
«Արուեստը կեանքէն կա գայ, կրկնելով անոր բոլոր ծփանքներն ու 

երանգաւորումները։ Զէք կրնար համաձայն չըլլալ։ Տեւողութեան մշտա-
նորոգ կտաւին վրայ կը գծուին, կը մաշին, կը պսւտոին, իբրեւ փոշի հովին 
կ ՚անցնինբոլոր հպարտ, կոկոզավիզ, փարթամ ճաշակները։ Այնքանշատ 
է պատմութեան գերեզմանին՝ այս ամէնուն ապացուցումը»։ Ու զգալով, 
կարծես, որ «արուեստը կեանքէն կ ա գ ա յ » յայտարարութիւնը թերեւս 
տափակագոյն ընկալոփ՝ արուեստին յատկացնելով ընդօրինակման դեր, 
բացում է փ ա կ ա գ ծ ե ր ը . « . . .Իմաստունները կը պնդեն, որ ստեղծումը 
կեանքին յաւելուածովը, այսինքն՝ անկէ աւելցածովը կը սնանի»։ 

Զ ո ր ջ Սանտայանայի սահմանումը, որ կոչուած է նկարագրելու 
մարդկային փորձի առարկան հանդիսացող գեղեցիկի ակունքը, տեղն ու 
տարրերը. «Գեղեցիկը իրի յատկութիւնն է » ։ Քննախօսութիւնը գնահա-
տական է ենթադրում, գեղագիտութիւնը՝ ընկալում։ Ե՛Լ գնահատականը, 
ե՛ւ ընկալումը ուղղուած են արժէքայինի հետապնդմանն ու որոնմանը։ 
Գեղսւգիտոթեան զբաղմունքը արժէքների ընկալումն է։ Պէտք է ենթադ-
րել նաեւ, որ անհրաժեշտ է ոչ թէ դիտարկում, այլ՝ գնահատանք, քանի որ 
գ ն ա հ ա տ ա կ ա ն ն ու նախապատուութիւնը ամէն մի բացաոիկութեան 
սկիզբն ու պատճառն են։ Արժէքներն առաջանում են կենսական գրգիռի 
անմիջական ու անխուսափելի հակազդեցաթխնից եւ մեր բնութեան են-
թագիտակցական շերտից։ Գեղեցիկը արժէքի տեսակ է։ Հետաքրքրա-
կան եւ լաւ յայտնի հոգեկան երեւոյթի մի արտայայտութիւն կայ. ընկալ-
ման յատկութեան վերափոխումը իրի յատկանիշի։ Գեղեցիկը դրական, 
ներքին ու աոարկայացուած արժէք է։ Կամ՝ նուագ մասնագիտօրէն ասե-
լով, գեղեցիկը հաճոյք է՝ դիտուած իբրեւ առարկայի յատկութիւն։ 

Եւ այսպէս, պատմութիւնն ու մշակոյթը, պատմականն ու արուես– 
տայինը, պատմական զգայարանն ա արուեստի զգայարանը եւ սրանցից 
դարս ու վեր՝ կեանքի զգայարանը առանձին-աոանձին իմաստատրելաց 
յետոյ («Անշուշտ բարի կ ՚ը լ լաք պատմութիւնն ա մշակոյթը աոանձին-ա֊ 
ոանձին արժեւորելա ձեր մտքին մէջ») Յակոբ Օշականը ասպարէզ է նե-
տում «ս/ատմաթ/սճ ՈաՏ մշակոյթին» լայնարձակ, բայց ինքնաբաւ կաղա-
պարը, որ ընդգրկելու է «հայ արուեստին ձեւական բոլոր կերպարանքնե– 
րը... , 

֊ գ ի ր ը ՝ իր շրջափոխութիւններով այնքան պերճ խօսող մեր հոգիին 

յարաբերւսնքներէն, 
֊ գ ի ծ ը ՝ որ գիրին ընդարձակումն է, արձակումը, ըսելու համար աւելի 

ծանր, ընդարձակ, երկարող ապրումներ, 

– գ ո յ ն ը ՝ որ արիւնն է մեր միտքին, ցանցերը լեցնող, 

կերպասները, մ ե տ ա ղ ն ե ր ը , իրենց վրայ ընդունած րսաստր 4 լ ք 

վը. . . » , այսինքն՝ ամէն ինչ, որ ստեղագործութեան դրոշմն է կրում ու ար– 

ժէքայինի յատկութեամբ է օժտուած։ 
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«Պատմութիւն հայ մշակոյթին» կաղապարի մէջ, որ այս դէպքամ օ– 
տար մոդել բառի համարժէքն է, երեք ստորոգելիներից երկուսը պարզը, 
ւեց, երրորդը լռութեան մատնեցի, առանձնացնելու նպատակով։ Կռա-
հեցիք. դա հայկականի ֆենոմէնն է, Յակոբ Օշականի հիմնական մւուսհո -
գութիւնը, որից ելնում ու որին յանգեցնամ է ամենայն իր ու բան։ Քննենք 
այդ հոգսը եւս։ 

« 
Իմաստի տատանի չը հերակլիտեսեան փոխաբերութիւն է։ Չեմ հա-

ւանում հառաչանքով որոնողներին, գրում է մի իմաստուն։ Չծիծաղել, 
չլացել, չատել, այլ հասկանալ, ազդարարում է մի ուրիշ իմաստուն։ Ովքեր 
էին քո նախնիները, բացագանչելով հարցնում է Դանթէի հերոսը։ Կար-
դանք Ֆրանց Կաֆկայի «ճշմարտութիւնը ՍաՇչօ ՊսւԱսաւի մասին*. 
«Սանչօ Պանսային յաջողուեց, սակայն ամենեւին առանց իսկ պարծենա-
լու, տարիների ընթացքում ասպետական ու աւազակային վէպերի բարձ-
րաձայն ընթերցանութեամբ երեկոյեան ու գիշեբուայ ժամերին այն աստի-
ճան հեռացնել իրենից սատանային, որին նա հետագայում Դոն-Կիխոտ 
անուանեց, որ այդ նոյնը անզսպօրէն սկսեց ամենախելայեղ արարքներ 
կատարել, դրանք սակայն ոչ ոքի վնաս չէին հասցնում, քանի որ սատա-
նան կանխորոշուած առարկայ չունէր, որպիսին պէտք է դառնար հէնց 
Սանչօ Պանսան։ Սանչօ Պանսան՝ ազատ մարդը, սառնասրտօրէն հետե– 
ւեց Դոն-Կիխոտին, թերեւս պատասխանատուութեան որոշակի զգացու-
մով ուղեկցեց Դոն-Կիխոտինսրաարշաւանքների ժամանակ, եւ դա նրան 
մինչեւ կեանքի վերջին օրը պատճառում էր մեծ օգտակար զուարճանք»։ 

«Սորվա՞ծ ենք արդեօք, որ մեր անցեալը չի նմանիր ուրիշ ազգերու 
անցեալին։ ...Մեր անցեալը որքան իրաւ հասկնայինք, տեսնէինք, այն-
քան մեր ներկան կը պակսէր իր նսեմանքէն»։ «Ու ժողովուրդի մը մէջ, ո– 
րուն դարերը պայծառանալու տեղ կը մթագնի ն, դուք կը զգա՞ք բարիքը, 
որ կանչուած է մեր ներկան գունաւորելու, այլակերպելու, մեզի ներշնչելու 
մեր պապերուն արժէքէն արդար մեր հպարտութիւնը»։ 

Ասաած է. հասկանալը համատեղ արարելն է. երբ անցեալի հետա-
զօտութիւնը ստեղծագործական յայտնատեսութիւն է, պատմութիւնը որ-
պէս այդպիսին գոյութիւն չունի, ըստ այսմ գիտական մեթոդաբ անութի ւնը 
անայլայլ սիմվոլիկա է, քանի որ տերմինը հողմնահարուած բառն է, իսկ 
կեանքն անբարբառելի է ու թաքնւում է անբառ բանի մէջ, եւ թարմացումը 
սկսւում է խորհբդաւորութեամբ, երբ փորձ է արտւմ դոգման վերստին վե-
րածել խորհրդանիշի։ Սա խօսք է՝ հասցէագրուած «մարդկութեան ծիրա-
նածին որդիներին», որոնց համար միեւնոյն չէ, թէ ովքեր էին իրենց նախ-
նիները։ 

Արդար օրէն հռչակելով, որ «Հայոց պատմութիւնը մեզի համար հե-
տաքրքրութիւն չէ, այլ՝ անհուն, արիւնոտ մղձանւանջ», ու հաստատելով, 
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որ «էականին մէջ հայ արուեստին եւ մշակոյթին պատմութիւնը սկսած է 
գերագոյն տագնապը կազմել հաւաքական հայ ժողովուրդին», Յակոբ Օ՛-
շւսկանը կտրուկ ամփոփում է. «Մենք գիտնալուն հետ ապրիլ կ՛ուզենք. 
...պատմութիւնը կեանքի հանդիսարան է»։ Ամէն անգամ այս խնդրին մեր-
ձենալիս (իսկ Օ՛շականի իւրաքանչիւր պարբերութիւնը առանց չափա-
զանցութեան շնչում է այդ մտահոգութեամբ), դժուարանում է զսպել զգա-
յական հեղեղը, որ յառնում է ներսից ու խորքից, երբեմն զգուշացնում է. 
«Այս տողերը փորձ մը մի նկատէք դժուարութեան մը շուրջը դաոնաԼու, 
գործածելու համար գաղիական բացատրութիւն մը։ Անոնք կը գրուին այդ 
դժուարութիւնն իսկ թելադրելու մտածումով»։ 

Կրկին բացատրութիւններ. 
«Ձեզ անակնկալի" կը բերեմ, երբ յայտարարեմ, որ դէպքերը հա-

մադրելի չեն իրենք իրենց հաշուոյն, նոյնիսկ երբ կը խմբուին մերձաւոր 
հանգիտութիւններով։ Դէպքերը իրարու անվերածելի միութիւններ են, 
դրութիւններ։ Համադրելին՝ անոնց ետին, ներսը գործող ազդմունքները, 
այսինքն՝ ոգին։ Ռսւցէք վարկածը ու պիտի գտնէք, որ խորունկը թաղուած 
հոգեվիճակ մը յաճախ կը ճւսգնի զարմանազան կերպարանքներ, այսին– 
քըն՝ գումարն է իրարմէ տարբեր իրողութիւներու»։ 

«Անցեալը վերակազմելու ցաւը ներշնչարան ունենալը» մի բան է, եւ 
այդ անցեալի մէջ «ապրելու պէտքը» զգալը մի այլ բան։ Ինչպէ՞ս է «գոր-
ծած բուն իսկ հեղի նակը մեր պատմութեան,– Ոայոց ժողովուրդը, որուն ե– 
տին պարտաւոր էք տեսնել տիկնայք փափկասունքը, ինչպէս անազատ 
շինականը։ Ու բարի եղէք ձեր դարերը փռելու ձեր մտատեսութեան դաշ-
տին ու հարցուցէք դուք ձեզի, այսքան ծանրակուռ տագնապներու կիկլո-
նին մէջ... ինչպէս հետախաղաղ չէ հալեր այդ ժողովուրդը։ Ու տրտում, 
բայց զմայլագի ն, անցէք անդին, ընելու միւս հարցումը, նոյնքան տարօրի-
նակ՝ ինչպէս յաջողեր է ստեղծագործել»։ 

Պատմութիւնը երէկուայ կեանքն է ամէն բանից առաջ, եւ ըստ այսմ 
ապրող սերունդների իմաստութեան յաւելեալ սւղբիւրը, որի ց բխում է ապ-
րելու ուրոյն կերպը՝ ազգային, անհատական ու մարդկային։ Ստեղծելու 
հրաշքով թողած յիշատակը «աւելի կամ նաազպայծաոութեամբ պարզը– 
ւող հոգեհանդէսը», նոյնպէս տուրքն է այդ կեանքին՝ աոանձնայատակ 
զգայնութեամբ մատուցուած։ 

«Տարազը, «ա, զգա&աթխՏ, մի խոշտանգէք, անկէբոնելի ստանա-
լու համար համապարակ, ուղղափաո, մա՚նաւանդմեր կորանքները կամ 
հպարտութիւները հանգամանող, մասնաւորող տոփքներ, որոնք մեր 
ժողովուրդին թերութիւնները կամ շնորհները անվերածելի կաղապարնե-
րու մէջ քարայր էին ու դաոնային խորհրդանիշ։ Ու ասիկա պէտք է ընդու– 
նիլ բոլոր ժողովուրդներուն համար « լ ։ Բայց նոյնքան ապիմաստութի ն 
այդ զգայնութիւնը յայտարարել բանդագուշանք, աոնուազն վերացեալ 
անհաստատ մտայղացք»։ 
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Դարասկզբի արուեստաբանութիւնը ի դէմս Հենրիկ Վեոլֆլինի յաղ-
թահարելով գեղարուեստական ոճի ձեւաբանութիւնը, յաջողութեան հա– 
սսո այս կամ այն դարաշրջանի պատկերման կերպը բանաձեւելու ու բնո-
րոշելու հարցում, բայց կարողացաւ ընդամէնը առաջադրել հայեցման ու 
պատկերման ազգային կերպի խնդիրը, մի խնդիր, որի գոյութիւնը թէել 
կասկածից դուրս է, սակայն տանելի ճշգբտութեամբ ուստուգութեամբ ձե-
ւակերպում մինչեւ այսօր չիք։ 

Յակոբ Օշականի զգաշաթեամբ արուած թելադրանքները այդ համ-
ընդհանուր հոգսի արձագանգն են, անկախ այն բանից, թէ տարբեր դարե-
րի զուգահեռ դրուագներ է նշում կամ մասնաւոր ընդհանրացում է անում։ 
Մէկական օրինակը թող պարզաբանի միտքը։ «Գտէք բառ մը, որուն տակ 
դնէիք հոգի ն Ե. դարու մեր նահատակ հոգեարականաթեան ու ան միւսնե-
րուն, որոնք քսաներորդ դարու առաջին քառորդի մէջտեղուանքը, իրենք 
զիրենք ողջ-ալջ թաղեցին... Փոխադրեցէք ձեր դիտողութեան սլաքը ու-
րիշ մարզի, օրինակ՝ Փարպեցիովսեւեռուած Վահան Մամիկոնեանի կը– 
ոիւներուն եւ այն միւսներուն, որոնք Ի. դարան մղուեցան նոյն լեռներան 
վբայ. . . ։ Տասնհինգ դարը թշնամիին տեսակը, զէնքերուն որակը միայն 
վախած է, անկշիռ մնալով ոգիին վրայ»։ Միւս օրինակը, որ ընդհանրացը– 
նող մտահոգաթիւն է. «մեզ պաշտպանելու կրկնակ վտանգներու դէմ. վը– 
ւոանգէն գմեգ գերգնահատեչու եւ վտանգէն զմեզ սաո/ւագնաճաւոեշա, ո– 
րոնք հաւասարապես կախ են մեր ժողովուրդին ընտրանիին վբայ»։ 

Կարծում եմ, փրկչաբանութեան գաղափարները երբեք խորթ չեն ե– 
ղել Օ՛շականի համար։ Ուզում եմ ասել, որ անցեալը վերաիմաստատրելու 
կիրքը բացառապէս ապագայի շահագրգռութեամբ է թելադրուած։ Ու այս 
իմաստով «հայ զգայնութիւն» ասուածը նոյնիսկ «իմաստասիրական տա-
րազ մը չէ» , այլ՝ գործնական առաջադրանք, որ յաճախ պատգամի կեր-
պարանք է առնում, ինչպէս հետեւեալը. «Մեր պապերուն հրիտակները 
փրկելկորուստէ. մեր պապերուն իրագործումները հաշտեցնել անոնց ճա-
կատագրին. մեր ներկան կանչել չափի ու զգաստութեան, մեր ներկան 
ոգեղինելմեր պապերով»։ 

Եւ վերջապէս. 
«Ջեր առջեւ պարզոտղը ձեր ժողովուրդն է... որ ապրեցաւ մեռնելու 

անուշութիւնը, անմահութիւնը գնելու համար։ Որքան ընդարձակ տարազ, 
սա պտլիկ նախադասութիւնը, որան լոյսին մէջէն մեր պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն 

հսկայ հակասաթխնները կ ՚ ը լ լան հասկնալի, տեսանելի.. . ։ Տեսէք մեր 
ներկան, այսինքն՝ ձեր բոլոր ուժերը մի խնայէք զայն բարւոքելու, բայց 
մեր անցեալը մի ներկէք մեր ներկայով։ Հակառակն էր, որ պիտի ըլլար 
փափաքելի, սիրելի։ Հեռու ինձմէ միամտութիւնը անցեալին դառնալու՝ 
զայն ապրելու համար։ Բայց ներկան հասկնալու մեր պարտքին վրայ չեմ 
կրնար մերժել մեր անցեալին լոյսը, կշիռը։ Ու մի տաք միւս կողմէն հաւա– 
Ր ի . երբ այդ անցեալէն կը գտնէք այդքան տարբեր, քիչ՝ ձեր ս պ ա ս ա ծ է ն » ։ 
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Երբ Մեսրոպ Մաշտոցը ի լուը նորահաւատ հայաստանցիների հըռ– 
չւսկամ էր, թէ «ոչ տոհմից փաոաաբաթիւն փաոաաբ աոնէ աո Աստու-
ծոյ, այլ առաքինութեան բարետոհմաթխն», ապա լի էր վճոականութեամբ 
համոզելու, որ մարդկութիւնը խարխափելով ապրել էր մտածելու այդ կեր– 
պին հասնելու համար, ու չէր տարակուսում, որ փաստարկում է սրբու-
թեան մի նոր ըմբռնում ու հասարակութեան մի այլ ապրելակերպ։ Երբ 
Մովսէս քսորենացին ձեռնարկում էր Հայոց պատմութիւնը, խոստանա-
լով, թէ «ազգսւբանիցեմք զբովանդւսկն», պայծաոօրէն գիտակցում էր, որ 
պատմութիւն ստեղծելու միակ եղանակը պատմութիւն գրելն է։ Երբ Անա– 
նիա Շիրակացին հանդարտօրէն գրում էր, թէ «լինելութիւն իցէ սկիզբն 
ապականութեան եւ ապականութիւն դարձեալ անդրէն իցէ սկիզբն լինե-
լութեան, զի այսմ անվնաս հակ առակ ո ւթե նէ՝ աշխարհ առցէ զտեւողու– 
թիւն», ապա մայր մտահոգաթիւնը նախահիմքի որոնումն էր, այսինքն՝ 
այն հաստատունը, որ նշմարելի է յարափոփոխ յաջորդականութեան մէջ։ 
Երբ Գրիգոր Նարեկացին «հաւատամ եւ վկայում» է, դասդասելով «ազա-
տութիւն եւ շնորք իւր..., արուեստն եւ հրաշք իւր..., բանն ել կատարած 
իւր...», ապա սա նշանակում է, որ նա ասում է միայն այն, ինչ ասում է եւ ո– 
չինչ աւելի, քան այն, որ հաւատամ ու վկայում է։ Աստծուն իր ողջ կեանքն 
աոանց մնացորի նոփրաբերած մարդու անայնական հակումներն ան-
հասկանալի են այսօր, որքան տարօրինակ։ Բայց դա ոչ այլ ինչ է, քան 
անմահութեան գինը, որ պատոփրատա իշխանը վճարում է ոսկիով, սոս-
կական հաւատացեալը՝ աղօթքով, իսկ հանճարեղ բանաստեղծը՝ ողբեր– 
գութեամբ։ Վերջին բառը բառախաղ չէ, թէեւ արժէ մտաբերել նրա ե՛ւ 
հնագոյն, ե՛ւ ժամանակակից իմաստները։ Երբ Ներսէս էամբրոնացին 
Հայոց ազնուականութեան ու պետականութեան մայրամուտին, ճգնաժա-
մային մտայնութիւնը մատնող ճակատային հարցադրումն էր անում, վե-
րադառնալով մաշտոցեան ակունքի ն ա փաստօրէն մերկացնելով նրա Թե-
ւակերպ ման բուն իմաստը, ա յայտարար ում էր, թէ՝ «Ո՛վ անմիտք, Հսւ՞յկն 
ի խաչ ելեալ վասն ձեր, կամ յԱրամւս՞յ անուն մկրտեցարուք. ապա թէ ոչ՝ 
զիարդ երկրորդ համարեալ զանան Քրիստոսի, որ ի վերայ ձեր մեռաւ, 
նախնիօքն հեթանոսօքն պարծիք։ Թերեւս ո՛՛չ է այսպէս, քանզի յորժամ 
հարցմանն պատասխանեմք իրերաց՝ զդաւանութիւն անաան յուսոյն մե– 
րոյ Քրիստոսի ի վերայ մեր, ոչ բաւականանայ այնու լսողն շինել, այլկա– 
րօտիմք զհեթանոսական անաանսն ի վերայ յաւելուլ», ապա պարզ է շար-
ժառիթը, որ այս դէպքում քրիստոնէութեան, մի կողմից, ու ազգայնացող 
քրիստոնեութեան, միւս կողմից, բախման ա ն խ ո ւ ս ա փ ե լ ի ո ւ թ ի ւ ն ն Է, իսկ 
մշակութային առաջընթացի իմաստով դա աճի հակասութիւնն Է, անկախ 
այն բանից, Ներսէս է ա մ բ ր ո ն ա ց ի ն ու նրա ժամանակը դիտուելու Է թ է իբ-
րեւ նախորդ մշակութային փուլի աւարտ, թէ՛ յաջորդ մշակութային փուլի 
սկիզբ։ Երբ Ցովհան Ո ր ո տ ն ե ց ի ն է տագնապով աղաղակում. «Եւ եղեւ 
հիմն ապականութեան... Զի ոչ գոյ իշխան, մ ա ր գ ա ր է եւ առաջնորդ որ 
յայց ելեալ . . » , ապա վիճակն իսկապէս աննախադէպ է, եւ նրա աշակեր– 
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տին՝ Գրիգոր Տաթեւացուն էր վիճակուած ո՛չ միայն ուսուցչի ժառանգածը 
ժողովելու, այլեւ մաշտոցեան մշակութային ողջ փուլի հանրագումարը 
ներկայացնելու։ 

Ազգային ճակատագիրը իր համար խաչակրութեան վերածեց Ցա-
կոբ 0շականը. այն ժամանակուանից ի վեր, երբ իր «մատ մը տղա ուղե-
ղին մշակոյթներու շուքն իսկ չէր ինկած», բայց արդէն մտադբաել էր 
(1900ին, Ար մաշի դպրեվանք գալով որպէս աշակերտ) «գրելու հայոց 
գրականութեան պատմութիւնը» ու արժանացել ուսուցչի՝ Եղիշէ եպ. Դուր– 
եանի քմծիծաղին ( «Քանի՜ հատոր.. .») , մինչեւ իր կեանքի վերջին օրը, 
նկատի ունենալով նախանձախնդիր մարդու իր բուոն խանդը, որ «յալի– 
տենաթեան սեմէն» չդադարեց պատգամելաց, անսահմանօրէն մտա-
վախ, թէ իր անհուն փորձը լիովի ն չի սփոել ի վայելում եւ ի իմաստնացում 
«հայրենագիւտ» ապրողների։ 

8 
Ֆրիդրիխ Նիցչէն «Ինքնաքննադատաթեան փորձեի մէջ, անդրա-

դառնալով մէկակէս տասնամեակ աոաջ, պատանութեան տարիներին 
գրած «Ողբերգութեան ծագումը» ստեղծագործութեանդ որ հանրութեան 
կողմից համարաել էր մեծագոյն խայտառակութիւն, բայց ըստ արժանւոյն 
գնահատաել Ոփ խարդ Վագների ու մի խումբ եզակի մարդկանց պաշտ– 
պանութեամբ, այսպէս է բնորոշում իր առջեւ դրաած խնդիրը, որ կենսա-
կան է մնում նաեւ իր ողջ գործունեութեան համար. «Դիտել գիտութիւնը 
արուեստագէտի տեսանկիւնից, իսկ արուեստը՝ կեանքի տեսանկիւ– 
նից.. .» ։ 

Դարավերջի յափրացած եւրոպական միտքը ապրում է նախագի-
տական շրջանների ն վերադառնալու ձգտումով, կրկի ն բարձրանամ է վա-
րագոյրը ու դարձեալ Սոկրատեսն է յայտնւում որոնող հայեացքների առ-
ջեւ իր բազմիմաստ հեգնանքով, բայց այս անգամ՝ դատաստանի հրաւիր– 
ւած, որովհետեւ նոր ժամանակների մարգարէն յայտնաբերել է մինչ սոկ– 
րատեսեան իմաստասերներին ու Հերակլիտեսին՝ այդ «հայեցող աստը– 
ծուն», որից «աւելի յստակ ա պայծառ չի գրել եւ ոչ մի մարդ»։ Սոկրատես– 
եան հեգնանքին Նիցչէն հակադրում է հերակլիտեսեան հպարտութիւնը։ 
Ի՞նչ է սա նշանակում. «Աշխարհի գոյութիւնը արդարանալի է միայն որ-
պէս գեղագիտական ֆենոմեն»։ Իսկ սա հնարաւոր էր մինչ-սոկրատես– 
եան Ցունաստանում, երբ տիրապետող էր ողբերգական առասպելն ու 
դիոնիսեանսկզբունքը. «Ես նայումեմլինելութեանը,–ասումէՀերակլի– 
տեսը,– դեռ ոչ ոք այսքան ուշադիր չի ունկնդրել ալեաց յաւերժական 
բախմաննուիրերի ռիթմին։ Եւ ի՞նչ տեսայ ես։ ...Ողջ աշխարհը որպէս ող-
բերգութիւն։ Ես տեսայ ոչ թէ եղելութեան դատապարտումը, այլ՝ լինելու-
թեան արդարացումը»։ 

Լինելութիւնը այս դէպքում տեւականութիւնը չէ , այլ՝ անցնող 
ակնթարթը, ըստ այսմ՝ լինելութիւնը յաւերժական է ա միակ։ Անհաստատ 
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է գոյութիւն ունեցող ամէն ինչ. ոբ գործում է, լինում է, բայց ոչ՝ է։ Հե– 
րակլիտեսսւն ամենազօր մտատեսութիւնը (Օշականի րաոով) խորթ է 
այն միւս պատկերացմանը, որ ձեոքէբերտւմ հասկացութխնների ու տրա-
մաբանական զուգադրումների, այսինքն՝ բանականութեան շնորհիւ։ «Ես 
չեմ տեսնում ոչինչ բացի լինելաթիւնից». այսպէս կարող էր բացագանչել 
միայն Հեր ակ լի տեսը, եփեսոսցի իմաստունը, բայց ոչ Սոկրատեսը՝ այդ 
կիկլոպը, «որի միակ հսկայական աչքը - ինչպէս ներկայացնում է Նից– 
չէն - ե ր բ ե ք չի փայլել արուեստային ներշնչման գեղեցիկ խելայեղու– 
թեսւմբ»։ 

Յակոբ Օշւսկանը փայփայում էր հայկականութեան գաղափարը, ու 
այդ իսկ հեռանկարով ուշադրութիւն էր հրաւիրում Նիցչէի յայտնաբերած 
հելէնականաթեանը, ինչպէս նաեւ Ռընսւնի իմաստաւորած սեմականու– 
թեանը, բայց զգուշացնելով ծայրայեղ, ինչպէս չափաւոր ընդհանրացում-
ներից, շեշտում էր «նախանիւթը կորուստէ փրկելու» հրամայական 
անհրաժեշտութիւնը, որի հէնքի վրայ միայն հնարաւոր կը լինի ձեւակեր-
պել մշակոյթի բանաձեւը։ Կար Կոմիտսւսի հսկայ օրինակը, ապա նաեւ 
կան Ա ճ ա ռ ե ա ն ի , Թորւաճսնեանի ու մեր բանասիրութեան լաւագոյն 
իրագործումները (Ադոնց , Մանանդեան, Աբեղեան, Աղբալեան) , այ-
սինքն՝ դարասկզբի մտատրական այն սերունդը, որը «հայ հոգիի գիւտը» 
արտայայտելու ուղին հարթեց։ 

Վերադառնալբանաձեւերից ձեւերին,պահանջումէ նիհիլիստ Նից– 
չէն, որովհետեւ «իմաստասիրութիւնը կեանքի արուեստն է» ։ Մնալ ձեւերի 
հայեցողութեան ու սեւեռման մակարդակին ու չթեւակոխել բանաձեւերի 
անձուկ շրջանակը, յորդորում է Օշականը՝ իմաստնացած եւրոպական 
մտքի վրիպած փորձից, որ անկապաշտութեան հասցրեց։ Մտքի բնակա– 
նո ն զարգացման դեպքում այդ շռայլութիւնը մերո նք եւս կարող էի ն իրենց 
թոյլ տալ, բայց «անկախութեան բարձումէն (Ժ՝Դ. դար) » , այսինքն՝ յա-
ջորդ տասնհինգերորդ դարից սկսած, երբ ականատեսն ենք մեր կեանքի 
խարխափումին, «մեր պապերուն գերութեան մէջ ապրելու անլուր իմաս– 
տութեանը», պատմութեան այսօրինակ թաւալմանմէջ, ահա, միմիայն հե-
րոսական պէտք է կոչել ճակատագիրը այն մարդկանց, որոնց վիճակուած 
էր «մեր պատմութիւնը կերտել, այսինքն՝ արեան գիծը պահպանել»։ 

Յ ա կ ո բ Օշականը զերծ պահեց իրեն «անկապաշտութեան բնազ– 
դ ի ց » ( Ն ի ց չ է ի արտայայտութիւնն է ) , որովհետեւ «արեան գիծի պա-
հապան» հանդիսացող առաջին սերունդներից սկսած մեր մշակոյթը տը– 
ւել էր հիւծման, քայքայման, այլասերման ու անկասերման բոլոր ախտա– 
նիշները, երբեմն գիտակցելով, յաճախ անգիտակցաբար, ու միշտ ինքնա-
կործան մխրճուելով այն խորխորատը, որտեղից ազատագրուելու էր 
Մխիթար մեծ աբբահայր Սեբաստացիի ղրօշով ու բսնելու էր զարթօնքի 
խուլ,տքնաջանուտեւականքաոուղին ,իրաոջեւծաոացողնորանոր հոգ-

սեր յաղթահարելով, ի խնդիր մաքրագործման, հարազատ տարերք վե– 

րադառնալուն, սրբագրման։ 
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9 
«Մեհեանւփ տարին (1914 ) հիմնական հարցը համահւսյաստան– 

եան գրականութեան գաղափարն էր, եւ Յակոբ Օ՛շականը՝ նրա քուրմը։ 
Ազգային սրստկերի երկակիութիւնը յաղթահարելու խնդիրը, որ բարդա-
ցել էր արեւմտահայկական ու արեւելահայկական տարերքների աճող 
ի նքնաբաւութեամբ, դարասկզբի ն քննարկման ասպարէզ է իջեցտւմ։ Իշ-
խող մտայնութիւնը գիտակից ինքնաճանաչումն է. «Մեր գրականութիւնը 
մէկ է։ ...Բոլոր հայերուն ժառանգութիւնն է ան»։ 

Նոյն տարուայ կ էս երին սկիզբ աոած քաղաքական մթնոլորին փո-
փոխութիւնը, որի յորձանքի մէջ անհետացաւ նաեւ «Մե/ւեաճ»ը, տարիներ 
տեւեց, ու երբ Յակոբ Օշւսկան դարձած Յակոբ Քիւֆէճեանը ձեռնարկում 
էր & Բ ա ր ձ ր ա վ ա ն ք դ չէր մոռացել անշուշտ իր ու ընկերների (Դանիէլ 
Վարուժան, Կոստան Զար եան, Դեղւսմ Բարսեղեւսն, Ահարոն Տատ ար-
եան) փայփայած ծրագիրը, բայց ազգային փորձութեան դժոխքով ան-
ցած՝ Դանիէլ Վարուժանին ու ժողովրդի մի հատուածը կորցրած, այժմ, 
նոյն խմբով, առանց Վարուժանի, Վահան Թէքէեանի հետ, պատրաստ– 
ւում էր դիմաւորելու Սփիւռքի անստուգութիւնը, «Մե/ւեանյփ ակնկալած 
Դանթէն, որը պէտք է վերամիաւորէր հայաթեան անջատեալ հալո-
ւածները, չեկաւ, բայց նոյն հանդէսի էջերում երազաած «Մեր ֆաուաո»ը, 
որ մինչ այդ չգիտես որ վանքի խցիկում սատանաների հետ զրոյցի էր 
բռնուել, այնուամենայնիւ յայտնաեց, թէեւ իր երկրորդ գոյութիւնը նշանա– 
ւորուեց կերպարանքի եռակիաթեամբ, որ ոչ այլ ինչ է, քան մեր ճակա-
տագրով պայմանաւորուած ազգայի ն պատկերի եռակիութիւնը. մայր երկ– 
րից բացի առաջացաւ զոյգ Սփիւռքը՝ հայկականը եւ օտարադրոշմը (օ– 
տստախօսը, օտարագիրը)։ 

Յակոբ Օշականի գործունեութեան հիմնական ժամանակը նրա ել-
ման ժամանակաշրջանն է , այսինքն՝ 10ական թուականները, թէեւ իր 
կեանքի յաջորդ հատուածը աւելի երկար եղաւ ա անհամեմատ բեղմնաւոր 
էր։ Ու ընդմիշտ հաւատարիմ մնաց դարասկզբի ազգային իդեալներին։ 
Իսկ Յակոբ Օշականը իդէալի մարդ էր։ Ու այդպիսին էր նաեւ իր ողջ սե-
րունդը՝ մտաւոր ակ ան այն հզօր ընտրանին, որ մեր մշակոյթի գեղեցկա-
գոյն պահերից մէկը հնարաւոր դարձրեց։ Ինքը Օշականը ասպարէզիջաւ 
խանդավառ, յուզիչ ու առնական, ու հետագայ տարիների պատրանա-
թափ իմաստունը ապրեց ու վերապրեց իր կենսագրութեան այդ լիքը 
տասնամեակը, որ իր կեանքի լաւագոյն ժամանակն էր, դրան աւելացնե– 
լովիր ժողովրդի հազար ակէս տարիները։ 

Ջեր կեանքի լաւագոյն ժամանակը... Մեխուող հարուածի պէս 
պատկերացրեք այս արտայայտութիւնը, ապա երեւացող հորիզոնների 
մէջ տեղադրէք մեծ կամ փոքր պատմական բեկոր, պայմանով, որ լեցնեք 
այդ բեկորը միսով, արիւնով ու «կեանքին միսթիքովը», յետոյ յիշէք մեր 
պարտութիւնները՝ մեր պատմիչների գրչով յաղթանակների վերածուած 
ու փառաւորուած, եւ դեռ՝ մեր իսկական յաղթանակները, նոյն գրիչներով՝ 
ջղուտ, ժլատ ու զուսպ հանդիսաւորութեամբ մեզ աւանդուած, եւ այս ամէ– 
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նի տակ թաքնաած (մարդկային յազումները, խուլ տուայտանքները, սէ-
րերը, մահերը, բնաջինջ ցեղերի յաւիտենական ամօթը, ապա դարձեալ՝ 
ապրողների աղօթքը, ստեղծելու հրաշքը, արեւի մշտանորոգ պայծառու-
թիւնն ու յաղթական սերունդերի բարձրաղաղակ կենսաժխորը, ա դուք 
մօտ էք զգալու Ցակոբ Օշականի «կրքերի կիրքը»՝ կեանքի ֆենոմենը, իր 
բոլոր խորշերով ա իր բոլոր տեսլացամներով, անմնացորդ, եղերական ա 
լասաբաւ։ 

Այժմ յարգանք մատուցենք վերի արտայայտութեան հեղինակին, եւ 
դուք համար ձակ օր է ն ա քաջաբար մտածէք, որ միայն տառապանք ա լոյս, 
լոյս ա տառապանք տեսած ժողովրդի մեծ զաւակն էր ընդունակ մոլեռանդ 
լաւատեսութեան ասպետը լինելու։ Վիլեամ Սարոյեանին վիճակուած էր 
մեր ճակատագրի բերումով քսաներորդ դարի այն միւս Սփիւռքը ներկա-
յացնելու։ Ամենայն հաւանականութեամբ ինքը չգիտէ Օշականի ն, բայց 
Օշսւկանը գիտէր նրան եւ հպարտ էր նրանով։ 

Երկուսն էլ, սակայն, ճանաչում էին երրորդ մեծին՝ «աշխարհներին 
ա արեւներին» ողջոյն յղող հսկային, մայր երկրում հասակ նետած Եղիշէ 
Չարենց բանաստեղծին, ոքւ իր այդ պատկերով Օշականի զարմանքն էր 
առաջացրել ու իր ան հատակ անութեամբ Սարոյեանի հիացմունքին ար-
ժանացել։ 

ճակատագրի գիտակցումը ճակատագրի տնօրինութիւն է։ Այսօր, 
ինչպէս եւ վաթսուն տարի առաջ ու հազար վեցհարիւր տարի առաջ մեր 
մշակոյթը մէկ է ա միասնական։ Լայն առումով մեր քննադատութեան ու-
սին ծանրացող յաւելեալմտահոգութիւնն է նկատի ունենալու հաշուի առ-
նել ստեղծուած ազգային եռապատկերի առանձնայատկութիւնը։ Որպէս 
զանգուածայի ն հոգեբանութիւն Սփիւռքը աննախադէպ երեւոյթ է մեզ հա-
մար, ճիշտ այնպէս, ինչպէս բացառիկ է Եղիշէ Չարենցի ծնունդը, Ցակոբ 
Օ՛շականի գործը կամ Վիլեամ Սարոյեանի գոյութիւնը։ Եւ այս ամէնը՝ մեր 
սիրոյ, վայելման ա նուիրումի համար։ Ռարի լինենք։ 

1 0 
Ես փորձեցի ուրուագծել հնարաւոր այն շրջանակը, որ ընդգրկէր 

Յակոբ Օ՛շականի քննադատական ժաոանգութիւնից անդրադարձուող 
հարցերի շղթան։ Ու միայն այսքան։ Որովհետեւ Օշականը կոնցեպտաալ 
մտածող է, ու նրա այս կամ ան գնահատականը պայմանաւորաած հիմնա-
ւոր ելակէտով։ Ես բաւարարուեցի այդ ելակէտը ներկայացնելով։ Այսպի-
սի մօտեցումն անշուշտ չի նշանակում, թէ անվրէպ հետազօտողի հետ 
գործ ունենք։ 

Օշականի հատորներում դուք ԿԸ հանդիպէք հայոց մշակութային 
անցեալի րիւրատր անունների, որոնք դասակարգուած են, արժէքաւոր– 
ւած ու գնահատուած անհատական հայեացքի սկզբունքային միասնա– 
թեամբ։ Պարզ է, որ մի սկզբունք չի կարող քննութիւն բոնել մի այլ սկըզ– 
բանքի տեսանկիւնից դատելիս, եթէ հաւատարիմ ենք մնում աւանդական 
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աշխարըմբռնմանը, թէ ճշմարտութիւնը մէկն է ու միմայն մէկը։ ք*այց 
0 շականը քսաներորդ դարի մտածող է, եւ սրանով ուզում եմ շեշտել լոկ 
այն, որ նրա անհատ ալին ըմբռնումը էսս ենթակա) Է արժէքի յար արերա– 
կաճաթեանը։ 

ՀաՕրի Բերգսոնը գրում է ( որ «բացարձակը կարողէ տրուել միայն 
ինտոփցիայի մէջ, մինչդեո մնացեալ ամէն ինչ բացայայտւամ է վերլու-
ծութեան մէջ» ։ Ու բացատրում է. «Ինտուիցիա է կոչւում ինտելեկտուալ 
համակրանքի մի տեսակը, որի միջոցով տեղափոխւում են առարկայի 
ներսը, ձուլուելու համար այն եզակիին ու հետեւաբսւր* անւսրտայայտե– 
լիին, որ կայ նրա մէջ։ Այնինչ վերլուծութիւնը, ընդհակառակը, մի գործո-
ղութիւն է, որ յանգեցնամ է առարկան արդէն յայտնի տարրերին։ Ամէն մի 
վերլուծութիւն այսպիսով թարգմանութիւն է, զարգացում խորհրդանը– 
շանների օգնաթեամբ, ներկայացում..,»։ 

0 շականը վստահում է միայն մտատեսաթեանը։ Հանգամանք, որ 
կարողէ նաեւ ոչ –դրակ ան ելք ունենալ, երբ գործ ունենք մի ասպարէզի 
հետ, որտեղ հմտութեան դրսեւորումը պարզապէս անխուսափելի է. չա-
փազանց վստահութիւնը ի վերջոյ կարող է հասցնել անախորժ կատեգո– 
րիզմի, հաւատարմութիւնը չափաւոր պահպանողականութիւն է ակ-
նարկում եւ սկզբունքայնութիւնը երբեմն աղերսւամ է քմահաճոյքին։ Ա– 
զատ էք եզրակացնելու ոչ յօգատ 0 շականի, իսկ ես երկու օրինակ յիշեցը– 
ճելով, աշխատելու եմ մեղմել հաւանական խստութիւնը։ Մէկը Թուման– 
եանի, միւսը Ձարենցի պարագան է։ Օ՛շականի վերապահութիւնները ինձ 
համար բացաոապէս հոգեբանական բացատրութիւն ունեն, քանի որ նա 
ձգտումով գիտակից համահայկական նպատակադրում ունի, իսկ խմորով 
շեշտ ուած արեւմտահայ է։ Դարերի աւերածը մի օրուայ մէջ չի շի նւում. ա– 
րեւմտահայի ու արեւելահայի խնդիրը մեր ճակատագրի տուրքն է։ Լաւա– 
տեսօէրն տրամադրուելիս կարելի է ասել, որ այսօր այդ կնճիռը սպաո– 
ւելու վրայ է, բայց դարասկզբին դա իրականութիւն էր՝ թէ՛ անողոք, թէ 
սրտառուչ դրսեւորումներով։ Ի պատիւ Օ՛շականի պէտք է ասել, որ նա 
բազմիցս համեստաբար յայտարարել է իր «անձեռնհասութիւնը», երբ 
անդրադարձել է արեւելահայկական նիւթին եւ երբեք վերջնական չի հա-
մարել իր չափազանցուած վճիռները, որոնք մերթ թերագնսւհասաւթխն 
են, մերթ գերագնահատութիւն։ Բայց երկու դէպքում էլ բոլորիս համար 
հաւասարապես ուսանելի։ 

Ցակոբ Օ՚շականը «ազգային գիտակցութեան վերանորոգ միստիքո– 
վը» լի կեանք ապրեց, բայց շատ էր սիրում կրկնել «մենք մեր եղով.–» Ժո-
ղովրդական ասացուածքը։ Նրան եւս վերագրելի է Ն ի ց չ է ի ն բնորոշ 
Շպենգլէրի խօսքը. « Ն ա ուզում էր միաժամանակ թերահաւատ ու մարգա-
րէ լինել»։ 

Նրա դասերը պարտաւորեցնող են՝ այսօր, վաղը եւ յաւիտեանս յա– 
փտենից։ Այս եւս ի ջատագովութիւն Յակոբ Օ՛շականի։ 
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Իսւցաոիկ մեծ է պրոֆ. 13– Արրահամհանի աւանդը հայագիտու-
թեան զարգացման գործում ։ Նա հայերէնագիտութհան նորագոյն 
շրջանի միջին սերնդի ամենահրախտաւորնհրից է , տաղանդաւոր ու 
վաստակաշատ մի գիտնական» մեր օրերի նշանաւոր լհգուարաննհրից 
մէկը։ Լայն է Ս– Արրահամհանի գիտական հետաքրքրութիւն ների ե ւ 

ուսումասիրուր-իւնների շրջանակը, ժամանակակից հայերէն, բսւոարա– 
նսւգիտութիւն, ոճաբանութիւն, տերմինաբանութիւն, խօսքի մշակոյթ, 
մայրենի լհգուի դասաւանդման մեթոդիկա, եւսւյլն, որոնց մէջ աո. 
անձնապէս կարհւորւում է ժամանակակից հայերէնի կաոուցուածքի 
քննութիւնը։ Շուրջ չորս տասնամեակ նա մեծ աւիւնով գրադւում է 
արդի հայերէնի համակողմանի ուսումնասիրութհամր եւ գրել է մեղ– 
ւաջան աշխատանքի, գիտական խոր ու համակողմանի քննութեան 
արգասիք րագմաթիւ ուսումնասիրութիւն ճեր, որոնցում գիտական 
պատշաճ մակարդակով ներկայացւում են ժամանակակից հայերէնի 
կաոուցուածքի բոլոր բաժինները, տրւում են նոր մեկնաբանութիւն– 
ներ ու գնահսւտռւթիւններ, աւսսջ են քաշւում նոր հարցեր։ Այդ աշ– 
խատութիւնները, որոնցում հեղինակը դրսեւորել է գիտական նրբսւնը– 
կատութիւն, լեգուական իրականութիւնները ճիշտ գնահատելու ու 
դասակարգելու բարձր կարողութիւն, մեծագոյն աւանդ են հայերէնա-
գիտութհան մէջ։ 

Սերգկ Գեանջումի Աբրահամեանը ծնուել է 1925 թ– Փետրուարի 
14ին> ԼՂՀ Հադրութի շրջանի Տումի գիւդում, գիւղացու յարկի տակ։ 
1942ին գերագանցութեամբ աւարտելով հայրենի գիւղի միջն* դպրոցը* 
գօրակոչւում է բանակ, մասնակցում ասգմակաճ գործողութիւններին, 
ծանր վիրաւորւում է եւ 1944ի Մայիսին գօրացրւում է* որպէս 2րդ 
կարգի հաշմանդամ։ Ուսման ծարաւը նրան տանում է Երեւանի պե-
տական համալսարան, որի բանասիրական ֆակուլտետը 1950 թ՛ 
գերագանցութեամբ աւարտելուց յետոյ ընդունւում է պետհամալսարա-
նի ասպիրանտուրան* ժամանակակից հայերէնի գծով։ 1953ին աւար-
տելով ասպիրանտուրան՝ պաշտպանում է թեկնածուական թեգը՝ €Ար– 
դի Հայերէնի դերանունները* թեմայով, իսկ 1966ին՝ դոկտորական 
թեզը* նուիրուած արդի հայերէնի չթեքուոդ խօսքի մասերի քննու– 
թեանը: 1970ին նրան շնորհւում է պրոֆեսորի բարձր կոչումը։ Գի-
տական գործունէութեանը զուգընթաց պրոֆ. Ա. Աբրահամեանը եր-
կար տարիներ հանրապետութեան տարրեր բուհերում կատարել է դա– 
սախօսական աշխատանք* վարելով հայագիտական մի շարք դասըն-
թացներ, իսկ 1959 թուականից մինչեւ հիմա ղեկավարում է ՀՀ ԳԱԱ 
Հր» Աճսւոեանի անուան լեգուի ինստիտուտի ժամանակակից հայոց 
լհգուի բաժնի աշխատանքները: 

Անցնելով ուսումնաոութեան ու գիտական գործունեութեան փա– 
ասւպւ ուղի՝ Ա. Աբրահամեանը հասել է համազգային ճանաչման։ Նա 
1956ին ընթերցողի սեղանին է դնում իր երախայրիքը* «.Արդի Հայե– 
րէնի դերանունները* բարձրարժէք աշխատութիւնը, որը դհրանուան, 

Ժ1Ց1Է1Տ6Ճ Ե7 
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Պրոֆ. II. Արրաեամհսւճի դասագիրքը 
7րդ հրատարակութիւնն է ունեցել... 

13յՕ խիստ ս)ասաաճւււմ է ճեր 
շքեղաշուք լեզոփճ, գրուած է 

գիտամեթոդական բարձր 
մակւսրդաըով, դէպի մեր մայրենին 

ունեցած մեծագոյն սիրով։ Նման մի 
։ դասագրքի մեսրոպեսւն դպրոցը 
երկար է սպասեի եւ այն մեր դպրոցի 

վերջին 70 աարաայ մեծագղյն 
ճաաճումներից Է։ 

1ԼԿ-

որպէս ի ն ք ն ո ւ ր ո յ ն խօսքի մ ա ս ի , ամենահամակողմանի ու հա ն գսւ մսւ -
ն ա փ ց ուսումնասիրութ՛իւնն է , ուր երիտասարդ գիտնականը նորովի 
քննութեան է ս ա ն ո ւ մ դերանուան խօսքի մասային, քերականական ու 
ոճական ա ո ա ն ձ ն ա յ ա տ կ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը , ներկայացնում նրա տեդը խօսքի 
մ ա ս ե ր ի հ ա մ ա կ ա ր գ ո ւ մ ։ Ա յնուհետեւ իրար յսւշորդած ձ Չ թ ե ք ո ւ ո ղ 
խօսքի մասերը* ( 1959 թ . ) ու վՁթեքուոզ խօսքի մասերը եւ. նրանց 
բառական ու քերականական Հատկանիշների փոխ յարաբերութիւնը 
ժամանակակից Հայերենում» (196Ց թ՛ ) կոթողային աշխսւտութիւննե– 
ր ո ւ մ նա վ ե ր ա ն ա յ ո ւ մ է խօսքի մասերի աւանդական դասակարգում-
ն ե ր ը , ա ր դ ի կ ա ո ո ւ ց ո ւ ա ծ ք ա յ ի ն լեգուարանութեան մակարդակների ու 
լեգուական հ ա մ ա կ ա ր գ ի հիերարխիկ բնոյթի հիման վրայ խօսքի մ ա -
սերի տ ա ր ա ս տ ի ճ ա ն ո ւ տարաբնոյթ հակադրութիւն ների թացայ ա յ տ -
ման ս կ զ բ ո ւ ն ք ո վ կատարում դրանց աստիճանական դասակարգումը, 
համակողմանի օրէն քննում է չթեքուոդ խօսքի մասերը, դրանցից ի ւ -
րաքանչիւրի խօսքի մասային ու կաոուցուածքային իւրայատկութիւն– 
ն ե բ ը , ի մ ա ս տ ա յ ի ն ն շ ա ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը , դրանց բառական ու քերակա-
նական յատկանիշնհրի փոխյարաբերութիւնը՝ այդ համակարգում եղա-
նակաւորող բ ա ռ ե ր ը առանձնացնելով ու լեգուական փաստերի գիտա-
կան վ ե ր լ ո ւ ծ ո ւ թ ե ա մ ր հիմնաւորելով որպէս աոանձին խօսքի մաս։ 

Պրոֆ– Ս. Աբրահամեանն իր ծանրակշիռ խօսքն է ասել նաեւ 
ժամանակակից հայերէնի շարահիւսական կաոուցուածքի վերաբերեալ։ 
«ժամանակակից Հայերէնի չարաՀիւսութեան մի քանի Հարցեր» 

( 1 9 6 2 թ . ) աշխատութեան մէջ նա աբժէքաւորում է նախադասութիւնը 
որպէս ս տ ո ր ո գ ո ւ մ ո վ ո ւ հնչերանգային աւաբսաւածութեամբ ձեւաւոր– 
ւ ա ծ լեգուական հաղորդակցման ճուագագոյն միաւոր» նրա քերակա-
նական յ ա տ կ ա ն ի շ ն ե ր ը , քննում է նախադասութեան տեսակներն ըստ 
ե ր ա ն գ ի , ց ա ր դ չուսումնասիրուած միակագմ ու թերի կառոյցները։ 

Ա ն ո ւ ա ն ի հայագէտը մեզանում աոաջինն է ձեռնամուխ փնում 

ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց հայերէնի քերականական կաոուցուածքի՝ ձհւաբաեա– 
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կան ո ւ շսւրահիւսական հ ա մ ա կ ա ր գ ե ր ի ք ն ն ո ւ թ ի ւ ն ը ամբողջացնելու ել 

դ ր ա ն ք ը ն դ հ ա ն ո ւ ր ս կ զ բ ո ւ ն ք ո վ ն ե ր կ ա յ ա ց ն ե լ ո ւ կ ա ր ե ւ ո ր ա գ ո յ ն խնդրի 

ի ր ա կ ա ն ա ց մ ա ն ը ։ ն ր ա ա ր դ է ն երկու ա ն գ ա մ ( 1 9 6 9 հւ 1974 թ - թ . ) հրա-

տ ա ր ա կ ո ւ ա ծ « I Ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց Հայերէնի քերականութիւն* աշխատու-

թ ի ւ ն ն ա ո ա ջ ի ն լ ո ւ ր ջ ք ա յ լ ն է ա յ դ ո ւ ղ ղ ո ւ թ ե ա մ բ ։ Ա յ ս աշխատութեան 

մ է ջ հ ա ն գ ա մ ա ն օ ր է ն ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ ա ծ ե ն ա ր դ ի հ ա յ ե ր է ն ի ձեւաբանու-

թ ի ւ ն ն ո ւ շ ա ր ա հ ի ւ ս ո ւ թ ի ւ ն ը ի ր ե ն ց փ ո խ ա դ ա ր ձ կասլի մ է ջ ։ Աւելաց– 

նենք նսւեւ, ո ր հ ա յ ե ր է ն ի ձեւաբանութեան ո ւ շարահիւսութհան քննոլ– 

թ ե ա ն ը ն ո ւ ի բ ո ւ ա ծ ^ժամանակակից Հայոց լեդուիֆ ակադեմիական ե– 

ռ ա հ ա տ ո ր ե ա կ ի 2 ր դ (1974 թ–) ո ւ Յ ր դ (1976 թ«) հատորների մ ե ծ մասը 

պ ա տ կ ա ն ո ւ մ է Ս– Ա բ ր ա հ ա մ ե ա ն ի գ ր չ ի ն ։ Վ ե ր ջ ա պ է ս , շարունակելով 

ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց գ ր ա կ ա ն հ ա յ ե ր է ն ի ո ւ ս ո ւ մ ն ա ս ի ր ո ւ թ ի ւ ն ը * ս լրոֆ* Ս– 

Ա բ ր ա հ ա մ ե ա ն ը ա ն դ ր ա դ ա ո ն ո ւ մ է նաեւ հ ն չ ի ւ ն արա ն ո ւ թ ե ա ն ն ո ւ բա– 

ռ ս ւ գ ի ա ո ւ թ ե ա ն ը ՝ ա մ բ ո դ ջ ա ց ն ե լ ո վ ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց հ ա յ ե ր է ն ի բ ո լ ո ր մ ա -

կ ա ր դ ա կ ն ե ր ի ք ն ն ո ւ թ ի ւ ն ը ։ Ա ր դ ի հ ա յ ե ր է ն ի կ ա ռ ո ւ ց ո ւ ս ւ ծ ք ի շուրջ նրա 

դ ի տ ա ր կ ո ւ մ ն ե ր ի ի ւ ր ո վ ի ամփոփոււքն է ^ժամանակակից գրական 

Հայերէնֆ ( 1 9 8 1 թ ՛ ) ա շ խ ա տ ո ւ թ ի ւ ն ը ։ Սա հ ա յ դ ա ս ա կ ա ն քերականագի-

տ ո ւ թ ե ա ն ո ւ ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց լ ե զ ո ւ ա բ ա ն ո ւ թ ե ա ն ն ո ւ ա ն ո ւ մ ն ե ր ի հսւշ– 

ւսււաւմով գ ր ո ւ ա ծ ա մ վ ա փ մ ի ո ւ ս ո ւ մ ն ա ս ի ր ո ւ թ ի ւ ն է> ո ւ ր արդէն ներ-

կ ա յ ա ց ո ւ ա ծ են գրական հայերէնի բ ո լ ո ր մակարդակները* հ ն չ ո ւ թ ա յ ի ն յ 

բ ա ռ ա կ ա ն , ձեւաբանական ո ւ շ ա ր ա հ ի ւ ս ա կ ա ն ։ Ա շ խ ա տ ո ւ թ ի ւ ն ը արդի 

հ ա յ ե ր է ն ի հ ա մ ա ժ ա մ ա ն ա կ ե ա յ ք ն ն ո ւ թ ի ւ ն ն է> բ ա յ ց մ ա ս ա մ բ ներառ-

ն ո ւ մ է ն ա ե ւ տարժամսւնակեայ մ օ տ ե ց ո ւ մ ը • լ հ զ ո ւ ա կ ա ն ո ր ո շ իրակա– 

ն ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի օ ր ի ն ա չ ա փ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի ե ի մ ն ա ւ ո ր մ ա ն կապակցութեամբ 

հեդինսւկը ա ն դ ր ա դ ա ռ ն ո ւ մ է մ ե ր լ ե զ ո ւ ի ն ա խ ո ր դ փ ո ւ լ ե ր ո ւ մ դրանց 

դ ր ս ե ւ ո ր ո ւ մ ն ե ր ի ն ։ էեզուական ե ր ե ւ ո յ թ ն ե ր ը ներկայացնելով իրենց հ ա -

մ ա կար գ ա յ ի ն ամբոդջականութհան մէջ՝ հեղինակը ա ռ ա ւ ե լ ա պ է ս կանգ 

է ա ռ ն ո ւ մ գ ո ր ծ ն ա կ ա ն ն շ ա ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ո ւ ն ե ց ո ղ ի ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի 

վ ր ա յ ՝ մ ե ծ ա ց ն ե լ ո վ լ ե զ ո ւ ի նորմաւորմսւնը բ ե ր ա ծ ի ր ն պ ա ս տ ը ։ 

Հ ա յ ո ց լ ե զ ո ւ ի տ ե ս ո ւ թ ե ա ն ո ւ խօսքի մ շ ա կ ո յ թ ի ամենատարբեր 

հ ա ր ց ե ր ի քննութհանը պ ր ո ֆ * Ս– Աբրահամեանն անդրադարձել է նաեւ 

ի ր բ ա զ մ ա թ ի ւ յ օ դ ո ւ ս ւ ծ ն ե ր ո ւ մ » ո ր ո ն ք լ ո յ ս են տեսել հանրապետական 

գիտական հ ա ն դ ե ս ն ե ր ո ւ մ ո ւ պարբերականներում ։ Գ ր ա ն ց ո ւ մ հեղինա-

կը հ ա ն դ է ս է գ ա լ ի ս ո՛չ մ ի ա յ ն որպէս մ ե ր մ ա յ ր ե ն ի ն հ մ ո ւ տ ո ւ ս ո ւ մ -

ն ա ս ի ր ո ղ ) այ լեւ ի բ ր ե ւ ն ր ա մ ա ք ր ո ւ թ ե ա ն , անաղարտութեան ո ւ գ ի տ ա -

կան ս կ զ բ ո ւ ն ք ն ե ր ի պահպանման հ ա մ ա ր պայքարող ա ն հ ա տ ։ 
Ա ռ հ ա ս ա ր ա կ պ ր ո ֆ . Ս . Ա բ ր ա հ ա մ ե ա ն ի գ ի տ ա կ ա ն սւշխատու– 

թ ի ւ ն ն ե ր ի ն բ ն ո ր ո շ է գործնական նպատակաուղղուածութիւնը ։ Ն ա ի ն -
չի՛ մ ա ս ի ն էլ գ ր ո ւ մ ելակէտ է ը ն դ ո ւ ն ո ւ մ հ ա ր ց ի գ ո ր ծ ն ա կ ա ն ն շ ա -
ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ը , կենդանի խօսքի պահանջները։ Ա յ ս տեսակետից ա ռ ա ն ձ -
նապէս ո ւ շ ա գ ր ա ւ է նրա Վայոց լեզուի կէաադրութիւն* ո ւ ս ո ւ մ ն ա -
կան ձ ե ռ ն ա ր կ ֊ գ ր ք ո յ կ ը ( 1 9 9 2 թ . ) ։ Ա յ ս տ ե ղ հեղինակը կ ա ր ե ւ ո ր ո ւ մ է 
կետադրական նշանների նիշւո գ ո ր ծ ա ծ ռ ւ թ ի ւ ն ը , խօսքի բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ – 
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թ-եան արտայայաման ու ընկալման, քերականական յարաբերութիւն– 
ների դրսհւորմսւն, նախադասութեան հադորդակցական գործածու-
թեան հարցում կէաադրութհան խաղացած դերը, մեկնում է կետադ-
րութեան իմաստային նշսւնակութիւննհրը՝ պայմանաւորուած խօսքի 
նպատակադրմամր» առարկայական վհբաբերութեամր, լեգուական ու 
արտալհգուական տարրեր գործօննեբով, խօսում է կետադրական 
նշանների հրեք խմբերի շփման հգբեբի ու տարբերիչ առանձնսւյատ– 
կութիւնների մասին» ապա առանձին-առանձին ներկայացնում է իւ-
րաքանչիւր կետադրական նշանի գործածութեան դէպքերը, դրանց 
հանրածանօթ կիրաոութիւններին գուգընթաց նաեւ կատարում տար-
բեր կարգի յաւհլումնհր՝ կապուած այս կամ այն կետադրական նշանի 
իրացման սահմանների ընդլայնման կամ նեդացման հետ։ Այգուական 
փաստերի մեկնաբանութեան ընթացքում Ս< Աբրահամեանը ելակէտ է 
ընդունում կենդանի խօսքը, նրա պահանջներն ու օրինաչսւփութիւն– 
ները։ Սոյն գրքոյկը, անշուշտ, ծնուել է հայերէն կետադրութեան ան-
կանոնութիւն ները յաղթահարելու եւ դրա գործնական կիրառութեան 
լաւագոյնս իմացութիւնը հանրութեան լայն խաւերի սեփականութիւնը 
դարձնելու, դրանով իսկ նաեւ մեր խօսքի կուլտուրայի բարձրացմանը 
նպաստելու նպատակադրումով։ 

Մեծ է պրոֆ* Ս* Արրահամհանի աւանդը նաեւ խմբագրական 
աշխատանքի բնագաւաոում։ Նա խմբագրել է ԳԱԱ եւ այլ հրատա-
րակութիւն ների կողմից հրատարակուած բագմաթիւ աշխատու– 
թիւններ: 

Պ ր ո ֆ . Ս՛ Աբբահամհանին խորապէս մտահոգել են նաեւ հանրա-
կրթական ո ւ բ ա ր ձ ր ա գ ո յ ն դպրոցներում մեր մայրենի դասաւանդման 
հարցերը, եւ նա անգնահատելի աշխատանք է կատարել մեր մայրենիի 
ո ւ ս ո ւ ց մ ա ն մեթոդիկայի մշակման ուղղութեամբ։ Այդ տեսակետից բ ա -
ցառապես մ ե ծ է նրա ծառայութիւնը մեր դպրոցին ու բուհին, ուր 
լայն ը ն դ ո ւ ն ե լ ո ւ թ ի ւ ն են գտել նրա հեղինակած ձեռնարկներն ու գ ի -
տ ա մ ե թ ո դ ա կ ա ն ուսումնասիրութիւնները ։ Մայրենի լեգուի ուսուցիչ-
ներին հ ա ս ց է ա գ ր ո ւ ա ծ վհրոյիշեալ «.ժամանակակից հայերէնի քերա-
կանութիւն» ձ ե ռ ն ա ր կ ը , ուր բազմակողմանի օրէն ներկայացուած է 
արդի հ ա յ ե ր է ն ի քերականական կառուցուածքը, կատարուած են լեգ– 
ւաբանութեան զ ա ր գ ա ց մ ա ն ժամանակակից պահանջներով պայմանա-
ւ ո ր ո ւ ա ծ քերականական ըմբռնումների վերանայումներ ու ճշգրտում-
ներ, դարձել է ընդհանրապես ժամանակակից հայերէնի ուսումնասի– 
ր ո ւ թ ե ա մ բ գբաղուոդնեբի սեղանի գիրքը ։ ն ո յ ն նպատակով է կեանք 
գործուղուել նաեւ «Աշակերտի խօսքի զարգացումը» (1975 թ. ) գրքոյ– 

ԿԸ։ , 
Սփիւռք ո ւ մ մեր մայրենին բարձր պահելու եւ նրա ուսուցումը 

արդիական մակարդակով կազմակերպելու նպատակով գրուած դասա-

գ ր ք ի ( < վ ա յ ե ր է ն լեզուի դասագիրք մի&ն եւ րարքր դասարաններու 

Լմար» է . , 1 9 6 6 ) հեղինակներից է պ ր ո ֆ . Ս. Աբրահամեանը։ Նա 
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նաեւ հեղինակակից է «Հայոց լեզու.՛ չարաՀիւսութիւձ(ե. 2, է է ) 

1976) բուհակսւն դասագրքի։ Իսկ նրա Վայոց լեզու.. բաո. ես խօսք% 
(1978 թ.) ուսումնական ձեռնարկը նախատհսուած է հանրակրթական 
դպրոցի նախասիրական պարապմունքների համար ել իր տեսակի 
մէջ աոաջինն է՝ նպատակսաւդղուած ապահովելու մայրհնիի տիրապե-
տումն այն հաշուով, որ սովորողները կարողանան նիշտ ու գեղեցիկ 
կառուցել իրենց խօսքը, ընկալեն խօսքի տեսակները եւ դրանք գնա-
հատեն լեգուաոնական տեսակետից, իւրացնեն րառի ու խօսքի իւրա– 
յսւտկութ-իւններն իրենց փոխադարձ կապի մեջ։ 

Նշանաւոր գիտնականը տարիներ շարունակ ակտիւօրէն մաս-
նակցել է մայրենի լեգուի դպրոցական ծրագրերի կագմման շնորհա-
կալ գործին) գրել է հայոց լեգուի ծրագիր բուհերի մանկավարժու-
թեան Ֆակուլտետի համար, ծրագրային թեմաների ուսուցմանը նը– 
ւիրուած գիտամեթոդական բաղմաթիւ աշխատանքներ։ Լինելով հան-
րապետութեան լուսաւորութեան նախարարութեան կողմից կեանքի 
կոչուած հայոց լեգուի նոր դասագրքերի հեղինակային խմբի գիտա-
կան ղեկավարը* նա մշակել է մայրենի լեգուի նոր ծրագրերի ու դա-
սագրքերի գիտամեթոդական սկգրունքները, որոնց հիման վրայ ել 
գրուել ու գրւում են 1–8րդ դասարանների այսօրուայ մեր դասա-
գրքերը։ Եւ վերջապէս, մեր դպրոցին պրոֆ* Ս* Աբրահամեանի բերած 
ամենամեծ նպաստը նրա շարահիւսութեան դասագիրքն է յ որն աչքի 
է ընկնում մի շարք նոր կողմերով, որոնք խիստ շահեկան են դաբձը– 
նում այն։ Ս> Աբրահամեանի դասագիրքը 7րդ հրատարակութիւնն է 
ունեցել եւ, ամէն անգամ որոշակի փոփոխութիւն կրելով) այսօր ար-
դէն լիովին բարեփոխուած ու յաջող քննութիւն բռնած մի ձեռնարկ 
է՝ ընդունուած դպրոցի ու գիտական հասարակութեան կողմից։ Այն 
խիստ պատշանում է մեր շքեղաշուք լեգուին) գրուած է գիտամեթո-
դական րարձր մակարդակով, դէպի մեր մայրենին ունեցած մեծագոյն 
սիրով։ Նման մի դասագրքի մեսրոպեան դպրոցը երկար է սպասել» 
եւ այն մեր դպրոցի վերջին 70 տարուայ մեծագոյն նուանումներից 
մէկն է։ 

Նշանակալից է մեծանուն հայագէտի վաստակը նաեւ մանկա-
վարժական աշխատանքի բնագաւաոում։ Տարիներ շարունակ դ ա ս ա խ օ – 

սական աշխատանք կատարելով մեր հանրապետութեան տարբեր բու-
հերում՝ նա երիտասարդ սերնդին խոր ու հիմնաւոր գիտելիքներ ե 
հաղորդել հայագիտական գիտակարգերից* հանութեամբ գբաղուել է 
նաեւ գիտական կադրեր աճեցնելու հայրենանուէր գործով եւ իրեն 
դրսեւորել է որպէս րարեխիղն ու հոգատար գիտական ղեկավար։ 

Պրոֆ– Ս– Արրահամեանն Արցախի արժանաւոր գաւակներից է՛ 
հայրենասէր մտաւորական է՝ այս րառի դասական նշանսւկութեամբ։ 
1988ի Փետրուարի ց նա գինուորագրուած է Արցախեան շարժմանը եւ 
իր նպաստն է բերել մեր համազգային պայքարին՝ անձկութեամբ երա-
գելով ազատագրուած տեսնել իր հայրենի եզերքը։ Նա Արցախ-Հա– 
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յ աստ ան հասար ակական-քաղսւք ական կազմակերպութեան ամենահաս ն– 
դուն անդամներից է , իսկ այդ կազմակերպութեան հիմնական նպա-
տակը Արցախին նիւթական ու բարոյական աջակցութիւն ցոյց տալն 
է) Արցախեան հարցի լուծման քաղաքական ուղիների որոնումը; Մեծ 
մտաւորականը վերջին վեց տարիների ամէն մի օրը, ամէն մի ժ՜ամը 
ապրեց իր հայրենիքի ճակատագրով* հայեացքը յաոած արցախեան 
վեհանիստ լհոներին ու այդ լեոներում մարտնչող հայոց նորօրեայ 
աստուածներին՝ մեր ազատամարտիկներին, ապրեց նրանց ճակա-
տագրով, ապրեց նրանց յադթանակների կենարար բերկրանքը ել մար– 
տիրոսուած ամէն մի նահատակի կորստհան ցաւը՛** 

Պրոֆ* Ս* Աբր ահամեանը վաղուց մեր մշակութային գործիչների 
ամենաբարձր համաստեղութեան մէջ է , ուստի* նրա 70սւմեայ յոբել-
եանը իսկական ազգային–մշակութային տօն է մեգ համար։ Մնում է 
մեր յոբելեարին մաղթենք արցախեան լհռնհրի պէս ամուր առողջու-
թիւն, իսկ նրա բեղմնաւոր գրչին՝ գիտական նորանոր յղացումնեբի 
արձանագրում՝ ի փառս մեր ժողովրդի ու նրա րագմադարեայ հա-
րուստ մշակոյթի*. * 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Դորիսի, « Տ ա թել.» համալսարանի ռեկտոր, 
բանասիրական գիտութիւն ների թեկնածու, 

դոցենտ 
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(՜ԳԻՐՔԵՐՈՒՀԵՏ^) 

«ՀՐԱՄՄԵՑԷ՚Ք, ՊԱՐՈՆՆԵՐ» 
(Հեղինակ՝ Պետրոս Հաճեան) 

Այն հաստատումը, թէ Սփիւռքը 
թսւքնուած գրողներ ունի իր ծոցին 
մէշ, իրսւկանութեան լայն բաժին մը 
ունենալով հանդերձ՛ քիչ անգամ ար-
դարացուցած է ինքզինք։ Գրսւկան-մը– 
շակութային ճակատի վրայ արձանա-
գրուած պարտոտղական երեւոյթները 
յուսալքութեան առաջնորդած են մւոսւ– 
տրական աարրը ու հրապարակը թո-
ղած, բնականաբար, «յոռետես մսւր– 
գարէութիւններու եւ աղիւոսւգուշակ 
յայաարարութեանց՝ Սփիւռքի կենսու– 
նակութեսւն մասին», ինչպէս կը գրէր 
վերջերս Վահէ Օշակսւն, գրական իր 
ակնարկներէն մէկուն մէշ։ 

Որքան էական է ուրեմն սփիւոքսւ– 
հայ գրչի մշակներուն դերակատարու– 
թիւնը հաւաքական մեր վերապրումին 
համար։ Անոնք են, որ յոյս կը ներշըն– 
չեն մեզի, եռանդ կը փոխանցեն, մը– 
աաւոր-հոգեկսւն կազդոյր կը ներար-
կեն՝ թմրութեան ատակ մեր ջիղերուն։ 

Բարեբախտաբար, հրապարակը 
բոլորովին ամայացած չէ հայ գրողնե-
րէ։ Պարբերաբար, իրենց գլուխը կը 
ցցեն անո՛նք եւս, մերթ Պէյրութէն ու 
Հալէպէն, Փարիգէն ու Միացեալ Նա-
հանգներէն, Պոլսէն կամ Գանսւաա– 
յէն, բայց հազուադէւցօրէն՛ Շարաւա-
յին Ամերիկայէն, ուրկէ հասած հայե-
րէն գեղատիպ մատեան մը արտա-
կարգ խանդ ստեղծեց մեր մէշ ու շար-
ժել տուաւ մեր գրիչը... 

խօսքը կը վերաբերի արժանթինա– 
բնակ երկարամեայ խմբագիր եւ կրթա-
կան մշակ Պետրոս Շաճեսւնի պսւամը– 
ւածքներու առջինեկ հատորին, ղՀը ֊ 

րամմեցէ՚քէ պարոններ՛) խորագրեսւլ, 

լոյսին բերուած՝ Պուէնոս-Այրէսի Ար– 
մէնկրաֆ հրատարակութեան մաաե– 
նաշսւրէն (1995, 190 էյ)։ 

^սւճեանի անունը առսււելաբար 
կապուած է Պուէնոս-Այրէսի էԱրմե՛ 
նիա> օրաթերթին (այժմ՛ շաբաթա-
թերթ), որուն խմբագրութիւնը վարած է 
ան լման 15 տարի, 1971-1986։ Այս նոյն 
ժամանակաշրջանին, եւ դեռ մինչեւ 
այսօր, Պ. "Հաճեւսն կը մնայ Պուէնոս-
Այրէսի Ս. Գր. Լուսաւորիչ Կրթ. հաս-
տատութեան հայերէն բաժնի տնօրէ-
նը։ Ծնունդով սուրիահայ, ^աճեան 
ուսուցչական բեղուն անցեալ մը ունե-
ցած է Տէր-Զօրի եւ Տալէպի մէշ, Աւ-
անդելով հայ լեզու եւ գրականութիւն 
ու կարճատեւ շրշան մըն ալ վարելով 
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անօրէնութիւնը Քսւրէն Եփփէ Ազգ. 
ճեմարանին, որուն շրջանաւարտնե-
րէն շատեր - անձնական վկայութիւն 
մըն է - այսօր կարօտով կը յիշեն իւ– 
<//>ւ./ւով համեմուած իր դասապահերը, 
խանդավառ ու բերկրալի օրերու չմա-
րող կարօտով... 

Իրմէ մեզի հասած հատորը, սա-
կայն, ոչ Աէկ աղերս ունի իւմոսփ հետ, 
հակառակ խորագրէն եկող որոշ թե– 
լադրականութեանց։ Ընդհակառակն, 
մորմոք ու վիշտ կայ այնտեղ, սաընչը– 
ւած՛ Սփիւռքի կեանքին քառասնական 
թուականներու այն հատուածին, երբ 
ալեկոծած էին Միջին-Արեւելեան հա-
յագաղութները հիմնական քանի մը 
հոգիով.– վերապրումի ճիգեր, կեանքի 
դաժան պայքար, հայահաւաք, ներ-
գաղթ։ 

Հաճեանի այս ժողովածուն, ուրե– 
մըն, տիրապետուած է առաւեաբար 
«խոնսւրհներ»ով, այսինքն մարդիկ՝ ո– 
րոնց կեանքին առանցքը հանսւպա– 
զօրեայ հացին ապահովումն է լոկ։ 
Միջավայրը Սուրիսւն է միշա՛ իր Տա– 
լէպով, Տէր-Զօրով կամ ճարապլուսով, 
որ ծննդավայրն է հեղինակին։ 

Հատորը իր խորագիրը առած է 
ժողովածոփն առաջին պաամուածքէն, 
ոտ սեւեռումի կ՚ենթարկոփ կօշիկ ներ-
կող Ստեփանին տարապարհակ ստօր– 
եան։ Ստեփան իր կեանքին հայեցա– 
կէտ դարձուցած է... մարդոց ոտնա-
մանները։ ճ ի ՚ շ դ է, €ձեր կօշիկները 
կրնան աննշան րան թուիլ ձեզի, 
բայց Ստեփանին Համար ուրիշ Բան 
են անոնք*, այնքան մը որ՝ երբ եկեղե– 
ցի կ՚երթայ Ծնունդի օրով՛ <կը նստի 
ղրան ճիչդ գէմը ու աչքին տակէն 
ներս մտնող ոտքերուն կը նայի՚ ՕԼ 
կը խորհրդածէ պարզոտղ երեւոյթի մը 
մասին.– «Ծնունդի օրը աղտոտ կօշիկ 
Կ՝ԸԱա*Բ Կ՚ԸԱա՚յ, եղբայր, դրամա սէր 
մարդիկ շատ են։ Մեղք է, մեղք, 
փոշոտ ոտքով եկեղեցի մանել, ա՛տ 
ալ Ծնունդի օրով. Մեղա յ, Աստուած 
իմ, մեզա՛ր ի"նչ Կ՚ըլլայ, ծ օ ՚ , կ՚աղ-
քատանա՛՛ք քիչ մը դրամով։ Ամօթ 
ձեզի։ Սրճարան կ՚երթաք, փորերնիդ 
լեցնելու Համար կը ծախսէք ու ԿԸ 

ծախսէք, քիչ մըն ալ կօշիկնիդ մտա-
նեցէք, ներկաները մտաեեցէք) (էջ 11)։ 

Աղքատ ու խոնարհ դասակարգի 
այլեւս ընդհանրացած Աէկ տիպարն է 
նաեւ «Արշալուս քուրուկ», հայ լուացա-
րարուհին։ Մեր մեծ մայրերէն քանի-
ներ արդեօք ընտրեցին այդ գործը՛ ըն-
տանիքի մը դժուար առօրեան գէթ 
տանելի դարձնելու համար, մա՚նա– 
ւանդ՝ յետ-եղեռնեան առաջին երեք 
տասնալքեակներուն։ Քանինե՛ր, օտար 
տուներու լուացքի տաշտին առջեւ, ի– 
րենց ձեռքերը օճառի փրփուրներուն 
մէջ, վերապրեցան իրենց տաք ու պաղ 
օրերը, ուրախութիւնն ու վիշտը։ Պէտք 
է ընդգծել սակայն, թէ լուացարարու-
հիներու դիմագիծը բազմաթիւ անգամ-
ներ պատկերագծուած է հայ գրակա-
նութեան Սէջ, դեռ իրապաշտներու օ– 
րերէն իսկ, շուրջ դար մը առաջ։ Բայց 
ո՛ր արուեստագէտը յաջողած էր ա– 
ղերս մը յայտնաբերել լուացարարու-
հիին ու արեփն միջեւ։ Ահա առընչու– 
թիւն մը, որ աննկատ չէ անցած Տսւճ– 
եանի աեսողութենէն ու թուղթին է 
յանձնուած այսպիսի տողերով. 

«6/1/1 Ար Լա լուս քուրուկ գիլեր– 
լընէ ժամադրութիւն աո.ած կ՚ըլլար 
լուացքի Համար, այս անգամ պարոն 
արեւը Հազի». կէսօրին կ՚արթննար 
քունէն, ամպեր ու֊ մոխրագոյն վեր-
մակը կը նետէր վրայէն, ու գինովի 
մը պէս, ուժասպառ, թեւերը կ՚երկա-
րէր երկինքէն. Արշալուս քուրուկ կը 
դիմաւորէր զայն սպասումէն թըթ՜ 
լած դէմքին բռնազբօսիկ բերկրանք 
մը խառնելով, ինչպէս կ՚ընէ գինե-
պանը ուշ ներս մտնող յաճախորդին, 
ու լաթերու սակառը գրկած կ՚եչչէր 
տանիք։ Արեւը ի՛նչ գիտնար, որ իր 
ճաո֊ագայթներուն մ է Հէն, Արշալուս 
քուրուկ իր տրտում օրերը կեանքին 
կը կապէր, ճիշդ ինչպէս աՀա չաթե-
րը կը փ՛լէր պարանին վբայ» (էջ 17)։ 

«խոնարհներու այս շարքին մէջ 
դեռ կայ սրճեփ Արուշ տային, որ 30 
տարի €նուադի մը պէս լ՛ած է դը– 
զալներու-ն խշրտուքը, եւ սուրճի ու 
թէյի գաւաթները լուացուած են իր 
ճեղքրաած ձեոքերուն մ ԷՀ ու չար֊ 
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ւաե՝ դեղին ափսէներու վրայ* (էշ 

38)։ Կարելի* էր գոհ ւյնալ այս կեան-
քէն ու չհառաչել «թո՛ւ, աշխարհ», երբ 
ամբողջ սերունդ մը հասակ կ՚առնէ իր 
շուրջ, ամէն ինչ կը բարեփոխուի, բայց 
ինք կը մնայ միեւնոյն սրճեփը։ Տակա-
ւին կայ ցաւի այլ երես մըն ալ, զուտ 
ընտանեկան խորքով - քսան տարի» 
Արուշ տայի եւ իր կինը՝ խաթուն պա-
ճին ապրած էին անհաշտ կեանք մը։ 
«իրարու պատուաստուաե թթենիի ել 
նշենիի եաոերուն պէս, միշտ իրարու 
Հետ՝ ր այց իրարմէ աարրեր աճու– 
մով։ Խ աթուն պաճին ցերեկն եր ր ա– 
մոլսնին ցեխոտած տաբատները մ աք– 
րեցէ սրճարանին Համար գաւաթ սըր– 
րելու լաթեր պաարասսւեց։ $եաո յ, 
ֆիշոն գլխուն ձգած եկեղեցի գնաց, 
դարմանատուն գա ցող Հիւանդի մը 
պէս։ Ա՝ոմ վաո.եցէ մամաացւ Հյատ 
Հոգեր ունէր է (ք՝ր մէկը դնէր Աստ-
ւածամօր աււֆեւ։ Ամուսնին օղի խմե– 
լը մէկւ ՀՀալ.ակ չունեցան երկու* 
Գնուաե Հողին վրայ տուն չկրցան 
լինել երեք։ Եւ դեո. այս երեքին 
անՀամար ձագուկները տարիներով ի– 
րեն Հետ եկեղեցի գացին ու աշտա-
նակն եր ու. պէս շարուեցան սուրբերու 

աՎեւՖ (էշ 42)։ Այս բոլորը բասսրար 
չըլլային կարծէք, երբ ներգաղթն ալ 
պիտի գար վատթարացնել իրեն վի-
ճակը։ Արուշ տային պիտի ծախէր իր 
ամբողջ ունեցածը ու մաշեցնող սպա-
սումէ ետք՛ Հայաստան երթալու յոյսե– 
րըն ալ ի դերեւ պիտի ելլէին... 

Այս բոլոր հերոսներուն ապրած 
ժամանակաշրջանը, արդէն, կը յատ– 
կանշուի ներգաղթի երեւոյթով (1946– 
47), որ յեա-եղեռնեան Սփիւռքի պատ-
մութեան անկիւնադարձային դէպքե-
րէն մին եղաւ, անկասկած, հակառակ 
անկէ ծնած պատրանքներուն, յուսսւ– 
խաբութեանց, ալիք-ալիք բարձրացող 
ատելավառ զգացումներուն եւ հուսկ՛ 
հաւատաքննութեան թթու վերաբերու-
մին, որոնց գրառումը այսօր կրնայ 
հատորներու նիւթ հայթայթել պատմու-
թիւնը ուսումնասիրողին։ Ու ինչպէս 
տեղ մը կ՚ըսուի, €ներգաղթը եղաւ 
թաղականի ընտրութեան պէս թան 

մը, կենսագրութեան պրպտում, վկճ, 
բամբասանք, կողմերու ղատորոշում 
եւ կողմերու կոիւ», Եւ դեղ՝ «դրացի 
մարդիկ սկսան գժտոլիչ իրարմէ, 
բարեկամները կթուեցան իրարու 

< * « » , քանզի՛ Հսւյաաոանէն եկած 
Ներգաղթի Կոմխոէին մարղիկը պաա– 
գամած էին պարզամիտ ու հայրենա-
կարօտ մարդոց՝ թէ «Հայաստանը ունի 
բարեկամ Հայեր ու թշնամի Հայեր)։ 

Հակառակ այս առթիւ պարզուած 
յոռի բարքերուն, պէտք է անպայման 
արձանագրել, որ դէպի խ. Հայաս-
տան հայութեան գանգուաձային հոս-
քը, օրին, խանդավառեց բանաստեղծ-
ներու եւ արձակագիրներու պատկառե-
լի խումբ մը, յատկապէս՛ միջին–արե– 
ւելեան հսւյագաղութնեէրն։ Հողին կա-
րօտը ու հայրենիքի երազը տիրական 
եղան գեղարուեստական խօսքի վե– 
րածուած անոնց խոկումներուն մէջ, 
այնպէս՛ ինչպէս այդ զգացումները գե-
րեվարեցին Պուրճ Համուտի 
համեստ մէկ քարակոփը կամ ճէզիրէի 
հեռաւոր մէկ գիւդիէւ թրքախօս հայ մը– 
շակը; 

Բայց այսօր, 50 տարիներ ետք, 
Պետրոս Հաճեանի գրչին տակ ներ-
գաղթը կը զգենու աւելի առարկայա-
կան արժետրում մը՛ իր սեւ ու ճերմա-
կով, ապահոված բարքերով ու թողած 
ստուերով, առանց դուրս գալու երբեք 
գեղարուեստական խօսքի սահմաննե-
րէն, ինչ որ մեծագոյն արժանիքներէն 
մին է այս հատորին ու բարենիշ մը՛ 
հրապարակագրական անցեալ մը ու-
նեցող հեղինակին հաշուոյն։ 

Այս իրողութիւնը լաւագոյնս հաս-
տատող պատմուածքներ են «Անդրա– 
նիկ փաշա Հայաստան գնաց«Ալե– 
քին սէրը», «Պարոն, անունս գբէ* ^Լ 
ման աւանդ՝ վԳօտին», որ հեղինակին 
պատանեկան խանդավառ տարիներէն 
առնուած յուշի պատառիկ մըն է, ոսլ– 
ղակիօրէն առնուած ներգաղթին ու 
հիանալիօրէն բացայայտող՛ այդ օրե-
րու ներ-հայկական յարաբերութեանց 
հարազատ պատկերը՛ անձնական 
փորձառութենէ մը ընդհանրականին 
բացոաղ ճարտար սուզումով։ 
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Հատորին առընչուած այլ թեմա 
մըն ալ ւսրաբացած հայ որբերն են, 
հիւսիսային Սուրիոյ մէկ ծայրամասէն 
միւսը, եւ որոնց թիւը ցարդ անծանօթ 
կը մնայ հայ պատմագրութեան։ Պարզ 
է սակայն, թէ հազարներով կը հաշ– 
ւէին անոնք, մեծաւ մասամբ իյլուած ի– 
րենց արմսսոներէն, հաւատքէն, հոգե-
կան թէ արենակցակսւն կապերէն։ Ծը– 
նողսւզուրկ դժբախտ սերունդ մը, որ 
իր մանկութիւնը վերապրեցաւ Տէր– 
Զօրի տաք աւագներուն վրայ, անօթի 
եւ մերկ՛– Հեղինակին բառերով՝ «Արեփ 
ու Աստուծոյ ոճրային վկւսյութեամբ»; 

Բազմիցս պատահած է սակայն, որ 
արաբ պեաեւիներու կողմէ որդեգրուած 
այս հայ որբուկները, փոխելով հան-
դերձ իրենց լեզուն, հագուստն ու դի-
մագիծը, աներեւոյթ ու անշօշափելի 
բան մը պահեցին իրենց ներսիդին, 
«արիւնէն ու ոսկորներէն ալ անդին», 
օր մը անակնկալօրէն յսւյտնուելա հա-
մար՛. Այս եզակի երետյթն է ահա, որ 
նիւթ հայթայթած է Պ. Հաճեսւնին, 
ապրուած պատկերներ քանդակելու եւ 
յուզիչ դէպքեր արձագանգելու՛ արա-
բացած հայ մարդոց արմաաներու. վե-
րադարձի ճիգերէն... 

Բաւարար է կարդալ ^վերադարձ* 
խորագրեալ ակնարկը, ուր բազման-
դամ հայարմատ ընտանիք մը, քառա-
սուն ասւրի իբրեւ ֆէսսւհ ապրելէ ետք. 
«ներաշխարհային զարթօնքի մը խլըբ– 
աումին ունկնդիր»՝ կու գայ յայւոնել իր 
ցեղային ինքնութիւնը...։ ւճանա– 
պարհֆ, էԱո.ձղծու–ած> ՈԼ կա տա-
ղիր* պատմվածքները եւս կը շօշա– 
փեն այս Եզակի երեւոյթը, միեւնոյն ե– 
լակէտով, բայց իրարմէ տարբեր վսւխ– 

Հալէպ 

ճաններով։ Մեր նորագոյն պատմու-
թեան կոտտացող մէկ վէրքն է ասիկա, 
որուն սպիացումը դեռ տասնամեսւկ– 
ներ կրնայ պահանջել։ 

Պետրոս Հաճեանի իրապաշտ 
պատմուածքներու առջինեկ այս հա-
տորը գեղարուեստական վկայագրա– 
թիւնն է Սփիւռքի խռովայոյգ մէկ ժա– 
մանակահատուածին, որ արդէն ունի 
շուրջ 50 տարուան հեռաւորութիւն։ Ա– 
նիկա վկայութիւնն է նաեւ Տաճեանի 
գրագէտի կոչումին։ Այդ կը փաստեն՝ 
մթնոլորտ նկարագրելու իր անվիճելի 
շնորհքը, մարդկային հոգեբանութեան 
թափանցելու իր ատակութիւնը, համե-
մատական պատկերներու արտակարգ 
ճոխութիւնը, ջինջ ու մաքրաջրուսւծ իր 
լեզուն, որ աոանձինն արժանիք մըն է 
արդէն։ Ու այս բոլորին վերեւ՛ իբրեւ 
առինքնող ու պարզ միանգամայն, 
բարբառային կամ տեղայնական ըսե– 
լաձեւերով ու գոյներով թաթատւն, որ 
տեսակ մը խառնուրդն է կարծէք Հա– 
մասաեղ-Սիմոն Սիմոնեան-Արամ 
Հսւյկագ երրորդութենէն եկող բոյրի 
մը։ Մէկուն վերստեղծած հայրենի մի-
ջավայրը, միւսին ինքնատիպ հերոսնե-
րը, երրորդին անսեթեւեթ ոճը, մեղմօ-
րէն կաթկթող անձրեւներա հսւնգոյն, 
եկած են շաղախոփլ սա գրքին մէջ, ու 
աւետել յապաղած յայտնութիւնը սւր– 
ժէքատր գրիչի մը։ 

Այս սփոփարար հաստատումը նոր 
ակնկալիքներու կը մղէ ընթերցողը եւ, 
զուգահեռաբար՛ սյարւոսւտրութիւններ 
կը ծանրացնէ գրողին ուսերան։ 

էՀրամմեցէ՚ք, պարոններՖ հԱ11ՈՈՐԸ 

կը Կոէ նաեւ ա՛յդ թելադրականութիւ– 
նը։ 
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(լոյս տեսան) 

«ՀԱՍԿ» 
ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՏԱՐԵԳԻՐՔ 

( Ն ո ր շրջսւՆ, 

Զ . ս ս ս ր ի , 1 9 9 4 , 

Ա ն թ ի լ ի ա ս ) 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան տպարանէն վերջերս լոյս 
տեսաւ « Հ ա ս կ » հայագիտական տարեգիրքի նոր շրջանի Ջ* տարուան 
( 1 9 9 4 ) յամեց ած թիւը։ Պոսթոնաբնւսկ Ալբերտ Բաբոյեւսնցի մեկենասա– 
թեւսմր հրատարակուած 4 6 3 էջնոց այս տարեգիրքը իր նախորդ համարի 
( Դ . - Ե . տարի, 1 9 8 3 - 8 4 ) լոյս ընծայումէն (1986ին) մօտ տասը տարի ետք 
հրապարակ կա գայ։ Անոր նոր շրջանը ( 1 9 8 0 ) բացուած էր Գւսրեգին Բ– 
կաթողիկոսի աո-ա^աբան^ոՎ, խմբագրաթեամր հանգուցեալ մատենա-
գէտ Արտաշէս Տէր 1սաչսատւրեանի։ 

«Հասկ» տարեգիրքի նորագոյն հատորը կը խմբէ աւելի քան երեսան 
ուսումնասիրութիւն, ակնարկ ու հրապարակում՝ հայագիտական այլազան 
բնագաւաոներա վերաբերող։ Ստորեւ, արագ ներկայացումով մը կու տանք 
հատորին ընդհանուր մթնոլորտը։ 

«Մուաք» բաժինով (էջ 5 - 6 ) , Ի . Ա. Ձիֆթճեւսն արագօրէն կը մատ– 
նանշէ հայագիտական հանդէսներու անհրաժեշտութիւնը, յիշելով նաեւ ա– 
նոնց անկանոն հրատարակութեան յաճախադէպ պարագան։ Ան շնորհա-
կալութիւն կը յայտ նէ Գարեգին Ռ. կաթողիկոսին, որ գործին հրատարա-
կութեան խթանը հանդիսացած է ։ 
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«Տրամաբանութեան ուսումը Հայոց մէի (էջ 7 - 2 4 ) ։ Բիւզանդ 
Եղիայեսւն կը ներկայացնէ Ե. դարէն մինչեւ Ժ Թ . դարու կէսը երկարող՝ 
տրամաբանութեան ուսման նկատմամբ հայոց ունեցած հետաքրքրութիւնը, 
ուսումնասիրութիւները եւ կիրարկած մեթոտները։ 

«Հայ դասական աղրիւրներու թարգմանութիւնը Մ՝. Նահանգ-
ներու մէի (անգլերէն, էջ 25-31 ) ։ Ռիչըրտ Յովհաննէսեւսն արագ նշում-
ներ կ ՚ընէ ւսնգլերէնի թարգմանուած հայ մատենագիրներու (Փ. Բիլզանդ, 
Ագսւթանգեղոս, Կորիւն, Մ. խորենացի եւ ուրիշներ) թարգմանիչներուն՝ 
Յովհաննէս Ծովիկեւսն-Տիգրան Պօյաճեանի (Եդիշէ, 1952ին), Օոպըրթ 
Պրէյք Ռիչըրտ Ֆրայի (Գրիգոր Ակնեոցի, 1954ին), Պետրոս Նորհատի 
(Կորիւն, 1964ին) եւ այլոց կատարած աշխատանքին մասին։ 

«Փաւսաոսի երկին արուեստի յատկանիլերը* (ֆրանսերէն, էջ 
3 3 - 4 5 ) ։ Գրիգոր Օահինեան՝ մատենագրին պատմական գործէ ն դուրս կը 
բերէ ոճային, շւսրահխսական եւ գեղարուեստական այլ յատկանիշներ եւ 
երկը կ ՚ենթւսրկէ նորովի մեկնութեան։ 

«Արարիչ արարածոց» ներբոցր, իր վերագրումներն ու կերպա-
րանափոխումները* (ֆրանս– էջ 4 7 - 6 6 ) ։ Միշէլ Վան էսպրուք կը ներկա-
յացնէ Զաքսփիս* կաթողիկոսի յիշեալ մար եմակ ան ներբողը՝ իր բնագրա-
յին տարբերութիւներով եւ յաջորդաբար կա տայ անոր՝ Մատենադարանի 
թիւ 1007ի հայերէն բնագիրն ու ֆրանսերէն թարգմանութիւնը։ 

« « Վ ե ց հա գարեակ» մաաեանը Հայոց մէի (էջ 6 7 - 7 8 ) ։ ճէյմս 
Ոդսսսէլ կ՚ուսումնասիրէ հայկական Միջնադւսրու կախարդական գրակա-
նութեան այս գլուխ–գոծոցը, որուն շուրջ ստեղծուած հետաքրքրութիւնը 
հետզհետէ կ ՚աճի մինչեւ այսօր։ Վերջաւորութեան կը կատարէ բրիտանա-
կան թանգարանի մէջ գտնուող «Վեց Հազարեակ*\\ բնագրին (ձեո. 6471) 
անգլերէն թարգմանութիւնը։ 

« « Ա ո անձն իւր» բանաստեղծութիւնը եւ նրա պատմութիւնը* 
(էջ 7 9 - 8 6 ) ։ Շուշանի կ Նազարեան կը ներկայացնէ Պոլսոյ Յակոբ Նալեան 
պատրիարքի ( 1 7 0 6 - 1 7 6 4 ) այս բանաստեղծութիւնը, որ անոր կեանքի 
վերջին շրջանին գրուած է եւ կ ՛ակնարկէ այդ ժամանակաշրջանի ընկե-
րային կացութեան։ 

«Նարեկացին ել ժողովրդական բանահիւսութիւնը» (էջ 8 7 - 9 8 ) ։ 
Գաոնիկ Գ . Անանեան վեր կ ՚աոնէ Նարեկացիի յատկապէս տաղերուն 
մէջ նկատուած ժողովրդական բանահիւսութեան ու մտածողութեան կնիքը 
կրող կարգ մը տարրեր։ 

«Գրիգոր Նարեկացիի՚ Աստուածամօր ն ուիր ուած ներբողական 

ճառը* (ֆրանսերէն, էջ 99-116) ։ Կարճ ներածաթենէ մը ետք, Թամար 
Տասնապետեան կը թարգմանէ սոյն ներբողը (Հ.՛ Գաբրիէւ Աւետիքեանի 
քննական բնագրէն, տպաած 1827ին, Վենետիկ), որան կը կցէ բնագրին 
մէջ օգտագործուած Ս. Գրային համարներու ճոխ ցանկ մը։ 

«ՇաՀաագի գերեզմանը* (էջ 119-135)։ Գրիգոր Պըլտեան կԸ մօ– 
տենայ 3 . Օշականի «Շահպազ* վիպակին եւ պատմելէ ետք զայն, կը քննէ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ձ 
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կտորը, առաւելաբար հոգեբանական վերլուծման ենթարկելով կերպարներն 
ու պատումին աոընչաող հարցեր։ 

«Շչուկներ վաՀԷ Շչականէն» (էջ 1 3 7 - 1 6 2 ) ։ Մսւրկ Նշանեան 
Վ ա հ է Օշականի բանաստեղծական հինգերորդ հատորի ԼւԽու&ապ» 
1 9 8 3 ) հրատարակութեան առիթով գրած ալս լսւշնածաւալ ուսումնասիրու-
թիւնը կը բաժնէ հետեւեալ մասերան* 

1. .Ներածութիւն , 
2 . – Գ ո ր ծ ը , կեանքը, 
3.—Դիւցազներգութիւնը, 
4 – Ա ն հ ե թ ե թ ը , միտքը, չէզոքը, 
5 .–Առարկաները ։ Խանգարուած լեզու եւ խախտուած ոճ։ 

Բանաստեղծութիւնը իբրեւ հականեխիչ, 
6 .–Խուճապի լոժիքըւ Ենթալեզուն։ Ադբաբանութիւնը։ 
«Մուչեզ Ի շիան բանաստեղծ» (էջ 1 6 3 - 1 7 5 ։ Մ . Իշխանի բանաս-

տեղծական երկերու յաջորդական ներկայացումով՝ Ցակոբ Մանուկեւսն կը 
մատնանշէ անոր բանաստեղծութեան տուն տուող թեմաները։ 

«Մնացորգաց» (էջ 1 7 7 - 1 9 4 ) ։ Շուշիկ Տասնապետեան կ՚ընթանսւյ 
5 . Օշականի յիշեալ կոթողական վէպին մտածումներուն ուդիէն, յամենա-
լով գործէն եկած վկայակոչումներուն վրայ։ 

«Մատենագիտական ցուցակ՝ « Ա ն դ ա ս տ ա ն » գրականութեան եւ 

արուեստի պարբերականի» ( էջ 195– 2 2 0 ) ։ Անի Գամպուրեան կա տայ 
ցուցակը իր մօրեդբօր՝ Իիւզանդ Թօփալեանի խմբագրած վերոյիշեալ ամ– 
սագիրին (տպուած 1 9 Ց 2 - 1 9 6 9 , Փարիզ, 18 հատոր) յօդուածներուն եւ 
հուսկ «ընդհանուր ցանկ> մը, մեծաւ մասամբ աշխատակիցներու։ 

«Թուրքական ֆութուվվաթը ել Հայերը» ( է ջ 2 2 1 - 2 5 6 ) ։ Հ ա ն – 

գուցեալ մատենագէտ Յակոբ Ս. Անասեան ատենին կատարած է սոյն ու-
սումնասիրութիւնը, որ Ժ՝է. դարու գրող՝ կարնեցի Ուրախ Գրիգորի «Յա-
ղագս նչանաց եւ արուեստից ել մեքենայից նեո֊այնոցն» խորագրեալ 

գրութեան օժանդակութեամբ ի յայտ կը բերէ ԺԶ« դարէն սկսեալ Օսմանեան 
կայսրութենէն ներս գործած արհեստաւորական խմբաւորումներու ֆու– 
թուվվաթներ ու բոնի իսլամացման ա թրքացման ձախողական քաղաքակա-
նութիւնը՝ իրենց ենթակալ (հոս՝ հայ) ժողովուրդներու փւայ գ ո ր ծ ա դ ր ո ւ ա ծ ։ 

«Հայաստանի չարդերը» ( էջ 2 5 7 - 2 7 6 ) ։ Լեւոն Վարդւսն վեր 
կ ՚ ա ռ ն է 1 8 9 4 - 9 6 երկարող ժամանակահատվածին տեդի ունեցած հայկա-
կան ջարդերուն, Թուրքիոյ կիրարկած ճկուն քաղաքականութեան ու յատ-
կապէս Սուլթան Ապտալ Համիտի վարած դիւանագիտութեան ներքին 
ծալքերը։ 

«1915 թուի Ցեղասպանութիւնը ել Օսմանեան արխի ւները» 

(էջ 2 7 7 - 3 0 0 ) ։ Զաւէն Մսըրլեան ուշադրութեան կը յանձնէ Մեծ Ծղեոնի 
60ամեակէն ետք թուրք պետութեան կատարած աշխատանքը՝ Հայկական 
Ցեղասպանութեան գոյութեան եւ անոր աոընչուած արխիւներա չեզոքաց-
ման գծով։ Պատմական դէպքեր չեն պակսիր, ըստ յօդաածագրին, արխի– 
լային փաստերով հասնելու պատմական ճշմարտութեանց։ 
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«Ս– Ալերու, խնամատար ու պահապան Աիւպահե աններ ու. 

պատմութիւնը* (էջ 301-308) ։ Պերճ Մ. Կստապետեանի համւսնուճ ու-
սումնասիրութեան սկիզբի մասն է այս, ուր կան միայն տեղեկութիւններ՝ 
Ս. Աջերու մասին, Դաւրիժեցիի պատմական վկայութիւներուն հետ։ 

«Քեսապի շրջան* (էջ 309-329) ։ Յակոր Ձոլաքեւսն Քեսսւպը կը 
մատուցէ իր պատմութեամբ եւ համայնքային, եկեղեցական ու կրթական 
կառոյցներով։ 

«ԺԲ՛ դարի 60–70ս/^աե թուականներէ Հայ-բիւզանդական եկե֊ 

ղեցա-քաղաքական փոխյարաբեբութիւների յունարէն վաւեր ա գրերը* 

(էջ 331-337) ։ Յունարէն այս վաւերագրական հրատարակումով՝ Ազատ 
Ա* Բոզոյեւսն լուսաբանութիւններ կը կատարէ յիշեալ եկեղեցա-քաղւսքա֊ 
կան կապին տեսակէտէն, ցոյց տալով անոնց անհրաժեշտութիւնը։ 

«Երկա֊ գագաթ. Գարեգին արք. Յովսէփեանցի նամակները 

պրոֆ- Ն՛ Ագոնցին* (էջ 339-352) ։ Պետրոս Ց. Յովհաննիսեան ճոխ 
ծանօթագրութիւներով կը հրատարակէ Ցովսէփեանցէն վեց անտիպ նա-
մակ, վերցուած՝ Պէյրութի «Համազգայի ն»ի ար խիլէն։ Նամակները հա-
րուստ են կենսագրական ա նկարագրածին տարրերով։ 

« Գ ի ր ք ծ ն ն դ ո ց » պարունակող պատառիկների բնագրային վեր՛-

լուծութիւն* (էջ 353-370) ։ Անդրանիկ Ս– Զէյթունեան ցոյց կու տայ Հին 
կտակարանի այս գիրքէն հատուածներ պարանսւկող քսան պատառիկ-
ներու միջեւ գոյութիւն ունեցող քերականական, բառային եւ այլ տարբերու-
թիւներ ու նմանութիւններ: Այս պատառիկները Թ—ԺԵ. դարերու ար– 
տւսդրաթխններ են։ 

«Ցուցակ նոր Հուդայի Ա– Ամենափրկիչ վանքի նոր ստացուած 

գրչագրերի* (էջ 371-396) ։ էեւոն գ . Մինասեան 1988ին պատրաստած 
է այս ցանկը, որ կը բովանդակէ թիւով 24 գրչագրեր՝ ԺԶ-Ի՛ դարերուն 
պատկանող։ 

«Հայաստանի Հանրապետութեան Իրանի դեսպան՝ Ի շիան 

Յովսէփ Արզութեանի Հեռադիրները յղուած Ներսէս արքեպս. Մե– 

լիք-Թանգեանին - Թաւրիզ* (էջ 397-412)։ էմիլ Յակոբեան կը հրա-
պարակէ 74 հեռագրեր, որոնք կը բովանդակեն պատմութեան այդ ժամա-
նակաշրջանին վերաբերող մանրամասնութիւններ։ 

«Ա. Ատեփանոս Նախավկայ վանքի վանահայր Ղեւոնգ Վարդ– 

Բարսեղեանի նամակը յղուած Ատրպատականի հայոց թեմի օրուայ 

Առաջնորդ Տ. Ներսէս եպիսկոպոս Մելիք֊Թանգեանին - 1918 Գեկտ– 

21ին* (էջ 413-415)։ Դարձեալ հրապարակում մըն է՝ է . Յակոբեանի կող-
մէ, յիշեալ թուականին շուրջ Նոր Ջուղայի մէջ տեղի ունեցած տեղահա-
նութեան մը ակնարկող նամակի մը։ 

«Հայկական դպրոցները* ( ֆ ր ե ր է ն , է ջ 4 1 7 - 4 2 0 ) ։ Կ ա ր ճ ակ– 

նարկ մը՝ Ոսկեբերան Արզումանեանի կողմէ, 70ական թուականներուն Լի-
բանանի հայ վարժարաններու կառոյցին, աշակերտութեան թխին, պիւտ– 
ճէական եւ այլ հարցերու մասին։ 
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«ինքնագիտակցութեան փնտռտուքէն գէպի ինքնընեայում» 

(անգլերէն, էջ 4 2 1 - 4 2 6 ) ։ Մովսէս Ծիրանի կը փորձէ բացատրել Արշիլ 
Կորքիի "7հշ տոժ էհշ տօոջ" (1947) եւ "1հշ ւտ էհշ օօշհ՚տ օօաե" 
(1944) նկարները։ 

«Հար գան ի ես Հայոց պատերազմին պատմութիւնը* ( ա ն գ լ ե -

րէն, էջ 4 2 7 - 4 3 0 ) ։ Վրէժ Ներսէսեան կը գրախօսէ փրոֆ. Ռոպըրթ ԹոԱ– 
սընի լոյս ընծայած Եղիշէի երկին թարգմանութիւնն ու մեկնութիւնը (Հար– 
վըրտ համալսարանի հրատարակչատուն, 1982) , առարկելով անոր այն 
կարծիքին, ըստ որուն՝ անոր գործը պատումի անիրական տարրեր ունի։ 
Ներսէսեան շեշտը կը դնէ գործին վկայութիւն մը ըլլալուն վրայ։ 

«Ի շահ խորենացիագիտութեան» (էջ 4 3 1 - 4 3 2 ) ։ Մաքսիմ Ա. 
Կատվալեան կը գրախօսէ Պետրոս 3 . Յովհաննիսեանի «Մովսէս Խորե– 
նացու մատենագիտութիւնը, երկասիրութիւնն եր» գ ո ր ծ ը (Երեւան, 

1991)։ 
«ՄաՀագրութիւն» բաժնով կը ներկայացուին երեք դէմքեր։ «Արտսւ– 

շէս Տէր ւսաչսատւրեան (1931-1993), (էջ 4 3 3 - 4 4 9 ) ՝ Իշխան Ս. Չիֆթ– 
ճեանի կողմէ, որ ցոյց կա տայ անոր բանահաւսւքի, մամուլի մասնագէ-
տի, խմբագիրի, ճշդողի, գրահաււսքի եւ մատենագէտի աշխատանքը եւ 
կը ներկայացնէ գործերուն ու յօդուածներուն անկատար մատենագիտու-
թիւնը։ 

«Փօչ Կիրակոսեան» (1925-1993) , (էջ 4 5 0 - 4 5 4 ) ՝ խմբագրութեան 
սւոորագրութեամբ կարճ անդրադարձ մը անոր կեանքին ա գործին։ 

«Ատեփան է մ մի եան գաշնակաՀար երաժիշտը եւ ուսուցիչը* 

(էջ 4 5 5 - 4 6 3 ) ՝ Զարեհ եպս. Ազնաւորեանի կողմէ, որ կը ներկայացնէ Ս» 
էմմիեանի կեանքին հանգրուանները եւ կ՚ուսումնասիրէ ստեղծագործա-
կան թիլով քիչ արտադրաթիւնները։ 

ԻՄՄԻՆԱՍԸ 

« ե ղ ի Ն ս ւ կ ՝ Ե ւ ս կ ո վ 

Զ ս ւ ր գ ս ւ ւ ւ ե ս ւ ն . ) 

Գեղանկարիչ վարուժան վար գան՛ 

եանի Մինասի նուիրուաե չաՀեկան Հա-

տորէն ետք, յատուկ արժէք կը ներկա-

յացնէ Հայ գեղանկարչութեան այս րա-
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ցառիկ գէմքէն՝ Մէնաս Ալեաիսեանի մտերմութեան մէջ աասնեւհինգ 

տարի անընգմէջ ապրած Հայրենի դաշնակահար, Երեւանի կոմի֊ 

տասի անուան պետական երաժշտանոցի փրոֆեսէօր ել բազմաթիւ 

աչխաաասիրութիւններոլ եւ երաժշտական դիրքերու Հեղինակ էակով 

Զարգարեանի « ի մ Մ ի ն ա ս ը * անուն յուշադրական հատորը, որ լոյս 

տեսաւ վերջերս, Պէյրութի «Շիր ակ* Հրատարակչաաունէնէ 

Միջին ծաւալի 1 2 7 էջեր Հաշուող այս գիրքը կը բացուի Մէ-

նաս Աւեաիսեանի Համառօտ կենսագրոլթեամբ, որուն կը յաջորդէն 

անոր տաղանդն ու արուեստը բարձր գնահատող կարծիքներ՝ Մար-

տիրոս Աարեանի, Արամ Խաչատրեանի եւ այլ արուեաագէտնեբու 

եւ արուեստաբաններու բնորոշ խօսքեբէն։ Ապա կը կարդանք Ռազ-

միկ Գաւոյեանի կարճ մուտքը, որ դիտել կու տայ, թէ էակով 

Զարգարեանի մինասեան յիշողութիւնները թանկագին արժէք կը 

ներկայացնենք որովհետեւ ճշգրիտ դէպքերու եւ անձնական հաղոր-

դակցութիւնն եր ու Հարուստ պաշարի մը վրայ Հիմնուած այգ յուշե– 

րը «անմիջական նկարագրութեամբ յայտնստերում են Մինասի կերպարին 
յատկանշական մարդկային շատ աուսքինութիւններ, արուեստագէտի ի– 
մաստուն նրբսւվարաթիւններ, մտատեսութեսւն փայլուն դրսետրումներ», 
որոնք անգամ մը եւս կը Հաստատենք թէ իբրեւ մարգ եւ արուես-

տագէտ մէկ ամբողջութիւն կազմած Մինասը այն եզակի արուես-

տագէտներէն է, որոնք իրենց խորաթափանց Հայեացքներով կը պե– 

ղեն մարգոց, իրերու, եւ երեւոյթներու խորքը* 

Եակով Զարգարեանի « Ի մ Մ ի ն ա ս ը » յուշերու ժապաւէնը կը 

սկսի իրենց առաջին Հանդիպումով ել անկէ ծնած աոաջին տպաւո– 

րոլթեամբ։ Հին, անշուք տան մը մէջ կայացած աոաջին Հանդիպու-

մը 1լ ունենա յ «գոյնի պայթիլն*ի ուժգնութիւն, կը թողու անջնջելի 

տպաւորութիւն, որուն կը յաջորգեն տարիներու վբայ երկարող 

գրեթէ ամէնօրեայ հանդիպու մները։ 

Պարզ, անսեթեւեթ եւ մէկ շունչով կարդացուող ան մ իջա կա– 

նոլթեամբ Հեղինակը կը պատկերէ անդադար մարգոց Հետ շփուող, 

սակայն առհասարակ սակաւախօս, մտազբաղ, ինքնամփոփ եւ «ներ-

քին* մարդ Մէնասէ ամբողջական դիմանկարը կենդանի վկայու-

թիւնն եր ու Հաղորդական չարահիւսումով։ 

Այսպէս, յայտնելէ ետք, թէ 60ական թուականներու երկրորդ 

կիսուն Մէնասէ արուեստանոցը դարձաւ Երեւանէ իրաւ մտաւոր ա– 

կան ութ եան մէկ անպաշտօն €ակումբ*ը, Թուման եան ի «Վերնատան* 

պէս բան մը, Եակով Զարգարեան կը պատկերէ Հոն տիրող տաք 

մթնոլորտը, այցելուները, Հայրենի կերպարուեստը ստեղծագործական 

վերելքի հասցոլցած երիտասարդ, «ինքնատիպ, տաղանդաւոր նկա-

րիչների մի ով համաստեղութիւն*^ որուն «ոգեշնչողը, նրա «գա-

ղափարական առաջնորդը* Հենբիկ Իգիթեանն էր*, իսկ «իսկական 

ստեղծագործական ազատութիւն* երազող, պայքարող գեղանկարիչ– 

ներուն կեդրոնական գէմքն ու «աո.աջատար*ը նոյնինքն Մինասը 
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Այս աո.ուէք ով Հետաքրքրական եւ մա նաւանդ յատկանշական 

են իր սերնդակից եւ երէց տաղանդաւոր նկարիչ ընկերներուն -

օրինակ՝ Մարտին Պետրոսեանի, Աեդրակ ՌաչմաՀեանի, Գեղձի (Ա֊ 

չոտ ՅովՀաննիսեան), Արտօ Ձաքմաքչեանի, էրուանդ Քոչարի( Ալեք-

սանդր Ալեքսանդրսվիչի ԼԲաժբեուկ Մելիքեան) - առիթով Մինասի 

ցուցաբերած ընկերական Հեր մ վերաբերումը, վեՀանձն արուետա-

գէտի աձնուրացութիւնը, անոնց յաքողոլթիլններով մանուկի մը պէս 

ուրախանալու պայծառ, նկարագիրը, որոնք աւելի տեսանելի կը 

դարձնեն եզակի Մինաս արուեստագէտին նոյնքան եզակի մարդկա-

յին դիմանկարըւ 

Մարդկային բազում առաքինութիւնն եր ով օժտեալ Մարգ ու 

Արուեստագէտ Մինասի կերպարը յուէ առ յ ո ւ ֊ չ պատկերելով, էա-

կով մարգարե ան իր յ ո * ֊ չ ե ր ը կը փակէ Հետեւեալ խոստովանու-

թեամբ՛ «Խոստովանում եմ, որ ես հպարտանում եմ, որ մէկակէս տաս– 
նամեակ եղել եմ Մինասի ընկերը, որ շատ օրեր եմ անցկացրել, կիսելով 
նրա հետ թէ՛ նրա եւ թէ իմ ուրախութիւններն ու տխրութիւնները, յաջողու-
թիւներն ու անյաջողութիւնները, որ արժանի եմ եղել նրա ընկերութեանդ» 

«ՔԵՍԱՊ» 

( Հ ե ղ ի ն ա կ ՝ 

Ց ս ւ կ ո բ Չ ո լ ա ք ե ս ւ ն ) 

«Համազգային»ի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան նսւխաձեոնա– 
թեամբ, վերջերս Հալէպի մէջ լոյս տեսաւ Յակոբ Չոլաքեւսնի «Քեսապ՝» 
(Ա– հատոր) խորագրեալ լայնածաւալ ուսումնասիրութիւնը, որ կ՛երկարի 
570 էջերու վրայ։ 

Հատորը կը բացուի Շրջ. Վարչութեան «Այս Հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ե ա ն 

առթիւՖ կարճ ներածականով, որ յայտնելէ ետք, թէ այս աննախընթաց աշ-
խատասիրութիւնը Քեսապի շրջանին պատմութիւնը «աոաջին անգամ ըլլա-
լով այսքան ծաւալուն ու ամբողջական կերպով ուսումնասիրութեան նիւթ» 
կը ղարձնէ, կը թուէ անոր գլխաւոր բաժինները։ Ապա, ան վեր կ ՚աո– 
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նէ տպագիր եւ անտիպ սւոատ ադբիլրներ օգտագործած գիտական սոյն ու-
սումնասիրութեան արժէքը, կը շնորհաւորէ հեղինակը եւ շնորհակալութիւն 
կը յայտ նէ հատորը յառաջաբանով օժտած Գարեգին Բ. կաթողիկոսին։ 

Հեղինակին տքնաջան աշխատանքը բարձր գնահատող Գարեգին Ի. 
կաթողիկոսի ստորագրած յառաջաբանը, անդրւսդաոնալէ ետք հատորին 
արժէքին, ազգային նշանակութեան եւ այս «պատառ մը Հայաստանին ու 
իր աշխարհացրիւ զաւակները իրարու զօդող բարոյակւսն-ոգեկան կապին, 
խոր գնահատանքով կ՚ողջունէ «Համազգւսյին»ի Սուրիոյ Շրջ. վարչու-
թիւնն ու այս երկարաշունչ աշխատասիրութեան հեղինակը, մաղթելով, որ 
անոր աշխատասիրութեան ընթերցումը դառնայ «ազգային ինքնագիտակ-
ցութեան նոր առիթ մը»։ 

Երեք էջերու ւքրայ երկարող հեղինակին մուտքը առաջին հերթին կը 
նշէ, թէ հայաբնակ Քեսապի եւ Սուէտիոյ գաւառակները, Ղնիէ, Եագուպիէ 
եւ Արամօ-Ղնեմիէ գիւղախումբերը Թ–Ժ՝Ա դարերուն Անտիոքի հայ հոծ 
գաղթականութեան մնացորդացն են։ Ապա ան կ՛աւելցնէ, որ 191Ցի Մեծ 
Եղեռնին, 1939ին Աղեքսանդրէթի Սանճագի Թուրքիոյ կցումին, 1947ի 
հայրենադարձութեան եւ անոր յաջորդած տարիներու արտահոսքին հետե-
ւանքով՝ շրջանին շուրջ 26 բնակավայրերէն ոմանք հայաթափ եղան, ու-
րիշներ կորսնցուցին իրենց միատարր բնակչաթեան պատկերը եւ ներկա-
յիս միայն Քեսապի գաւառակն է, որ կք պահէ իր հայեցի դիմագիծը։ 

Այնուհետեւ, հեղինակը կը ներկայացնէ աւելի քան երկու տասնւսմ– 
եակէ ի վեր իր հաւաքսւգրած հայ եւ օտար աղբիւրները, բանաւոր զրոյց-
ները, վիճակագրութիւները, տեղեկագրութիւներն ու յարակից նիւթերը, 
եզրակացնելու համար, որ իր աշխատասիրութիւնը կը նպատակադրէ հա-
մապարփակ մօտեցումով պատկերել Քեսապի տեղեկագրութիւնը, բնակա-
վայրերը, պատմութիւնը եւ տնտեսութիւնը՝ իր վարչական, միութենական, 
կրթական, եկեղեցական եւ այլ ստորաբաժանումներով։ 

Բծախնդիր մօտեցումով՝ առաջին 32 էջերով հեղինակը համառօտ 
ակնարկ մը կը նետէ Անտիոքի եւ շրջանի հայ գաղթականութեան պատ-
մութեան փւայ, բիւզանդական, արաբական, կիլիկեան վաղ շրջաններէն կը 
հասնի գաղթավայրի կազմութեան վերաբերող մանրամասնութիւներուն, 
որպէս զի մօտիկ անցեափ պատմութիւնը ներկայացնէ դարձեալ փաստագ-
րական տուեալներու փւայ հիմնուած նոր գլուխով մը։ Նախորդին անմիջա-
կան շարունականութիւնը հանդիսացող երկրորդ գլուխը հատորին՝ «Քեսա-
պի շբքանը 19րգ գարէն մինչեւ 1915», շուրջ 60 էջերու տարածքին 
կը ներկայացնէ ընդգրկուած ժամանակահւստաածը, փոխանցելով պատ-
մական նշանակութիւն ունեցող տեղեկութիւներ։ Քեսապի աշխարհագրա-
կան պատկերը, շրջապատը, վարչական բաժանումները, բնակչութեան 
տախտակը, 19րդ դարու առաջին կիսուն ձեւաւորուիլ սկսած ազգային դի-
մագիծը, համայնքները, ա զ գ ա յ ի ն ֊կրթական զարթօնքը, Կիլիկեան կոտո-
րածներուն հետեւանքները, 1915ի Մեծ Եղեռնին յաջորդած քեսապցինե– 
րուն տարագրութիւնը, Քեսապ-Համա-Հոմս-Նապըք ճամրաներուն վրայ 
քեսապցիներու կէսէն աւեփին նահատակումը (5000 զոհ) եւ տարագիր 
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բազմասիւններուն դժոխային ճակատագիրը 3– Չոլաքեւսն կը ներկայացնէ 
թուական ու պատմական փաստերով։ 

Այս աոումով՝ պատմական յատուկ արժէք ունի Հ՚թեսապ՝ իբրեւ 
սփիւոքաՀայ գաղութ» խորագրեալ երրորդ պուխը հատորին (էջ 108– 
150), որ հարուստ տուեալներով կը պատկերացնէ քեսապցիներուն յետ-ե– 
ղեոնեան աւելի քան եօթանսւսուն տարիները՝ տունդարձէն եւ ինքնւս– 
պաշտպանաթենէն մինչեւ հայրենադսւրձութիւն եւ հոգեւոր ու կրթական 
կառոյցներու վերակազմակերպման ու հզօրացմւսն ճիգերէն մինչեւ մեր 
օրերը։ 

Չորրորդ գլուխը՝ «Տնտեսութիւնը* (էջ 151-222) , դարձեալ առար-
կայական տուեալներով ընթեր ցուլին կը պարզէ Քեսապի բնութենական 
հարստութիւններն ու աշխատանքային պարապմունքները– հոդը, ջուրը, 
ցանքը, պարտիզպանութիւնը, անասնապահութիւնը, արհեստները, առեւ-
տուրը, եւայլն։ 

Ապա, հատորին վերջին գլուխով՝ Քեսապի դիրքը, անուան ստուգա-
բանութիւնը, հիմնադրութեան կապուած պատմական մանրամաս նութիւն– 
ները, զարգացման իրերայաջորդ հանգրուանները, դպրոցները, եկեղեցի-
ները, գերեզմանատունը, 1911, 1920 եւ 1993 թուականներու հիմամբ 
բնակչութեան պսւրզած համեմատական պատկերը հան գաման օ ր է ն ներ-
կայացնելով՝ 3* Չոլաքեան կը յաջողի կարկաոել Քեսապի եւ իր շրջակայ-
քի ազգային համապարփակ դիմագիծը։ 

3 * Չոլաքեանի աշխատասիրութիւնը եզրափակող «Յաւելուածէդ 
Մովսէս վրդ– Օսկերիչեանի կատարած 1911ի մարդահամարին 61 էջեր 
տրամադրելէ ետք, յաւելուածին երկրորդ եւ վերջին բաժինով համառօտ 
կերպով կ՚անդսւրադսսւնայ Քեսապի եւ աշխարհի չորս տարածքին գործող 
քեսապ ցիներու զանազան բնոյթի միաթիւններան եւ հատորը կը փակէ 
պատմական արժէք ներկայացնող լուսանկարներու պատճէններով։ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԳՈԻԹԻԻՆ 
ԵԻԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈԻԹԻԻն 

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ 
ԵՒ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ» 

« ե ղ ի ն - ս ւ կ ՝ 

Ա ւ լ ս ա ւ ո ւ ե ի Ս ի մ ո ն ե ս ւ ն , ) 

Պէյրութի Համալսարանական Գոլէ՜ 

Հին մէք անգլերէն լեզուի եւ գրականու– 
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թեան մնայուն դասախօս Ազատուհի Աիմոնեան ի « Ե ր ի տ ա ս ա ր դ ո ւ թ ի ւ ն 

եւ դ ա ս տ ի ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն » գիրքը, որ \աին լոյս տեսաւ Մեծի Տանն 

ԿիւՒԿՒ"յ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի տպարանէն* իրրեւ Քրիս– 

տոնէական դաստիարակութիւն մատենաշարի 32րգ Հրատարակուէ 

թի ւնը, կազմուած է 1 9 8 9 - 1 9 9 3 ժամանակաշրջանին Հեղինակին ստո-

րագրած 1 0 յօդուածներէն, որոնք վարծարծեն Հայ ծնողները, կըր– 

թական մշակները եւ ընկերային Հարցերով զբաղող պատասխանա-

տուները յուղող Հրատապ Հարցեր է 

Ընկերաբանական Հատորներու ընթերցումներէն քաղած իր եզ-

րակացութիւնն երն ու գործօն մանկավարժի փոբձառութիւնները ի՛-

րարու Հետ Հաշտեցնելով ԱզատուՀի Աիմոնեան մերօրեայ բարոյա-

կան, դաստիարակչական եւ կենցաղային փշոտ Հարցերը կը քննար– 

կէ վերոնշեալ խնգիրներու շրջածիրին մէՀ ապրող ել գործող ման-

կավարժի պատասխանատու մօտեցումով եւ կ՛առաջադրէ ժամանակի 

ոգիին Համապատասխանող իր լաւատես լուծումներըտ 

Դաստիարակչական պստակ նպատակներ Հետապնդող իր խօսքը 

ընթերցողին Հասցնելու մտաՀոգութեամբ, « Ե ր ի տ ա ս ա ր դ ո ւ թ ի ւ ն ել 

դ ա ս տ ի ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն » գործին Հեղինակը էլորդեգրէ գիտական, րայց 

միաժամանակ մատչելի գրելաձեւըւ Պարզ, ՀեզասաՀ եւ Հաւաստի 

այս եղանակին շնորՀիւ՝ ընկերաբանական ել դաստիարակչական 

նոյնիսկ բարդ Հարցերը ան կը ներկայացնէ անմիջական Հաղորդա-

կան ութեամբ։ ինչ ալ ըլլան իր շօշափած նիւթերը « Ա ւ ա ն դ ա կ ա ն ն 

ու նորը արդի ընկերութեան մէջ», «Ըմբոստութեան երեւոյթը՝ երիտասար-
դութեան մօտ», «Ծնոդք-զաւակ փոխյարաբերութիւնները», «Հայ կինը եւ 
մշակոյթը», «Դաստիարակ մայրը» թէ «Ասպարէզի ընտրութիւնը», Ազա-
տուհի Աիմոնեան Հարցերուն կը մօտենայ փորձառու դաստիարակի 

մը յգիա անկիւնէն, Հինի եւ նորի, արհեստագիտական յառաշադիմու– 

թեան եւ մարդկային ու Հոգեկան արժէքներու մրցակցութիւնը կա– 

ճախ՝ նաեւ բախումները) դրական երկխօսութեան մը վերածելու 

առաջադրանքով • 

Այս մօտեցումով Հայ ընտանիք, դաստիարակութիւն, մշակոյթ, 

աւանդութիւն, հաւատք, նկարագիր, Հոգեմտաւոր արժէքներ ել այլ 

Հասկացողութիւննեբ մեր ժամանակներու կենցաղակերպին ու բարո-

յական նոր ըմբռնումներուն Հետ Հաշտեցնող իր գրութիւնն եր ուն 

մէջ, Հայեցի դիմագիծի զարգացման, Հայկական արժէքներու այժ-

մէական աց ման եւ Հոգեմտաւոր արժէքներու նախապատուութեան 

անխուսափելի անհրաժեշտութիւնդ ընդգծող Ազատուհի Աիմոնեան 

կ օգտագործէ օտար ժողովուրդներու փորձառութիւներէն, բայց ի 

մասնաւորի մեր պատմութենէն քաղուած ուսանելի դասեր եւ շահե-

կան տեղեկութիւներ, որոնք «Երիտասարդութիւն եւ դաստիարակու-
թ ի ւ ն » Հատորը կը Հարստացնեն նաեւ գիտելիքներու ճոխ պաշարով։ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ձ 



138 
ԲԱԳԻՆ 

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ՝ 
ՍՊԱՆԵՐԷՆՈՎ 

ԵՒ ԱՐԱԲԵՐԷՆՈՎ 

«ՄԻԱՅՆԱԿ 
ԾԱՌԸ» 

(ԹսւրգւԼ՝ Վսւրդսւն. 
ՄաաթԷոսեաՆ-ի) 

199Ցին, գրեթէ նոյն օրերուն լոյս տեսան Պարոյր Սեւակի բանաս-
տեղծութիւն ները սպանսւխօս եւ արաբ ընթերցողին ներկայացնող երկու 
ժողովածուներ, աոաջինը՝ Պուէնոս Այրէսի, իսկ երկրորդը՝ Հսւլէպի մէջ։ 

«Միայնակ ծ ա ռ ը * խորագրեալ սպաներէն ժողովածուին թարգմա-
նիչն է արժանթինահայ երիտասարդ բանաստեղծ, թարգմանիչ եւ մտաւո– 
րական Վարդան Մատթէոսեան, որ իր ընտրութիւնները կատարած է Պ. 
Նեւակի «Մարդը ափի մէի եւ «Եղիցի լոյս* քերթողսւգիրքերէն, 
աոաւելաբար կեդրոնանալով անուանի բանաստեղծին կեանքի, մահուան 
եւ սիրոյ թեմաներ շօշափող քնարական եւ խոհափիլիսոփայական ստեղ-
ծումներուն վրայ եւ նուազագոյն տեղը յատկացնելով սւզգային-հայրենա– 
սիրական շունչով գրուած քերթուածներուն (միայն մէկ նմոյշ)։ 

Հ .Ռ.Ը .Մփ Ալեք Մանուկեան մշակութային հիմնադրամի նիւթական 
օժանդակութեամբ լոյս տեսած «Միայնակ եաո.ը* հատընտիրը մեծ հե-
տաքրքրութիւն աոաջացուցած է Արժանթինի գրական եւ մամլոյ շրջա– 
նակներուն մօտ։ 

Պ. Սեւակի վերոնշեալ զոյգ քերթողագիրքերէն կազմուած այս ժողո-
վածուն Վարդան Մատթէոսեանի թարգմանական երրորդ փորձն է ։ Ն ա -
խապէս, 1987ին ան հրատարակած էր Եղիշէ Չարենցի բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ – 

թիւններու մէկ ժողովածուն, իսկ 1992ին՝ Երաանդ Օտեանի «Ընկեր 
Փանքու֊նխէձՀ 
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«ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ... ԵԻ 
ԱՅԼ 

շ է – * ՛ ՔԵՐԹՈԻԱԾՆԵՐ» 

( Թ ւ ս ր գ ւ Լ ՝ Մ ի հ ր ս ւ ն , 

Մ ի ն , ս ւ ս ե ս ւ \ փ ) 

^եղիցի լոյ"՛՛՛ եւ այլ քերթուածներ* ժ ո ղ ո վ ա ծ ո ւ ն հւս լէպահայ 

երիտասարդ թարգմանիչ եւ բանահւսւաք Միհրան Մինասեանի աոաջին 
հրատարակութիւնն է եւ էաթւսքիոյ «Տար էլ-հիուար» հրատարակչատա– 
նէն լոյս տեսնող «Հայ գրականութեան գոհարներ» մատենաշարի երրորդ 
գիրքը։ 

Շուրջ տասնամեակ մը առաջ, Սուրիոյ Արար Գրողներու Միութեան 
«Ալ-Ատասլ ալ-աժնասլիէ* Լ«Օտար գրականութիւնները*) ե ո ա մ ս ե ա յ 

հանդէսին մէջ թարգմանութիւններու ընդարձակ փունջով մը (16 էջ) Պ. 
Սեւակի քերթողութիւնը արաբ ընթերցողին ներկայացնելէ, ապա՝ սուրիւս– 
կան եւ արաբական օրաթերթերու գրական էջերուն սեւակեան այլ թւսրգ– 
մանութիւններ ստորագրելէ ետք, 1995ի կիսուն Միհրան Մինասեան հրա-
պարակեց 56 կարճաշունչ եւ երկւսրաշունչ բանաստեղծութիւներէ կւսզ– 
մ ը ւ ա ծ Փղից Ի լոյս", եւ այլ բանաստեղծութիւններ* հ ա տ ը ն տ ի ր ը ՝ 

իբրեւ հրատարակիչ ունենալով վերջին շրջանին թարգմանական տենդա-
գին աշխատանքի լծուած «Համազգայինի Հալէպի ՀԵՄի մասնաճիւդի 
հրատարակչական յանձնախումբը։ 

Նոյն օրերուն, լիբանսւնեան ամէնէն տարածուն օրաթերթերէն՝ «ւԱն-
Նահարձի Շաբաթ, 5 Օգոստոսի «Յաւելուածէն, զոյգ էջերուն լոյս տեսաւ 
վ ե ր ո ն շ ե ա լ հ ա տ ո ր ի ն յ ա ռ ա ջ ա բ ա ն ը ՝ «Հայ բանաստեղծ Պարոյր Աեւակ. 

«Կոտրելուց յետոյ է երեւում ծաո.ի բուն Հաստութիւնը* խ ո ր ա գ ր ո վ 

եւ «Խաղալիք սարքողը* բանաստեղծութեան թարգմանութիւնը՝ իբրեւ թի-
լին գրական գլխաւոր նիւթը։ 

168 էջերէ կազմուած «Եղիցի եւ այլ քերթուածներ* հա-
տընտիրը կը բացուի սուրիացի բանաստեղծ եւ քննադատ Ուալիտ Մաշա– 
ո ւ ա հ ի «Ասոր Համար տաղանդաւոր դարձաւ Պարոյր Աեւակ* խ ո -

րագրեալ յառաջաբանով, որ 1915ի Հայսաբանութեան արհաւիրքէն ա– 
ռաջնորդուելռվ՝ առաջին հերթին կ՚ընդգծէ, թէ Պարոյր Սեւակ բանաս-
տեղծին ծնունդն ու վաստակը Մեծ Եղեռնի ողբերգութեան հակադրուած 
հայ ժողովուրդի գոյատեւելու, ապրելու եւ կեանքը ստեղծագործ տօնա– 
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հանդէսի վերածելու արի եւ լուսապաշտ վճռականութեան մէկ պերճախօս 
ա ր տ ա յ ա յ տ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ն ։ Ա պ ա , «Բարեւ*, «Մերօրեայ աղօթք*, «գարա– 

կէսի հիմնը* եւ այլ բանաստեղծութիւներէ կատարուած մէջրերումներով 
Րւալիտ Մուշաուահ կը ծանրանալ Պարոյր Աեւակի «ամբողշականօրէն 
համամարդկային» եւ «լուսապաշտ ու ապագայատես» բովանդակութեան 
վրայ, հաստատելու համար, որ «սէրն է հասարակաց յայտարարը մեր 
տրամադրութեան տակ դրուած բոլոր բանաստեղծութխններուն»։ 

8 էջերու վրայ երկարած այս սեղմ, բայց խորաթափանց յառաջա-
բանը այնուհետեւ բարձր կը գնահատէ Պ– Սեւակի գրականութիւնը՝ վեր 
առնելով անոր հարուստ խորքը ել ոճային ու բանաստեղծական ինքնա-
տպութիւնը։ Եզրակացնելով, Րւալիտ Մուշաուահ կը ցանկայ արաբերէնի 
թարգմանուած տեսնել Պ* Սեւակի «Ամբողջական երկեր*դ կամ աոնուազն 
«Անլուելի զանգակատուն* ա ն ո ւ ն «ապշեցուցիչ դիւցազներգութիւնը^ 

Սուրիացի գրաքննադատին յառաջաբանին կը յաջորդէ Միհրան Մի– 
նասեանի ստորագրութիւնը կրող «Պարոյր Աե լակ բանաստեղծը կեան-
քըն ու քերթողութիւնը* խորագրեալ ընդարձակ աշխատասիրութիւնը, 
որ յայտնելէ ետք, թէ թարգմանուած բանաստեղծութիւները քաղուած են 
«Մարգը ափի մ է ի եւ «Եղիցի լ«յս* հ ա տ ո ր ն ե ր է ն , կ ը ն ե ր կ ա յ ա ց ն է Պ– 

Սեւակի ամփոփ կենսագրականը, հրատարակած ինքնագիր եւ թարգմա-
նական գործերը, իր գրականութեան նուիրուած գիրքերուն մատենագի-
տական ցանկը, գրական գործունէութեան ժապաւէնը եւ Պ* Սեւակի բա-
նաստեղծութիւնը։ 

Յատկանշական մէջրերումներով եւ բծախնդիր մօտեցումով Պ՛ Սե-
ւակի ինքնատիպ բանաստեղծութիւնը բարձր գնահատող վերոնշեալ երկու 
գրութիւններուն կը յաջորդեն Միհրան Մինասեանի կատարած խղճամիտ 
եւ յաջող թագմանութիւնները, որոնցմէ կ՛արժէ նշել « Բ ա ր ե ւ * , «Բարի 
լոյս*, «Վառեցէք լոյսերը*, «Խաղալիք սարքողը*, «Իրերի բնութիւ-

նը*, «Առաջադրանք համայն աշիարհի հաշուիչ մեքենաներին եւ 

ճշգրիտ սարքերին*, «Դ՛արակէսի հիմնը*, «Հաո.ագայթային ախտ*, 

«Խոստովանութիւն*, «Ախալ խօսք սխալի մասին*, «Մօր ձեռքերը*, 

«Միանգամից*, «Միայնակ ծառը* եւ «Զարթուցիչը* խ ո ր ա գ ր ե ա լ ե ր – 

կարսւշունչ եւ կարճաշունչ բանաստեղծութիւնները։ 
ժողովածուի կողքին գեղարուեստական յղացումը կը պատկանի հա– 

լէպահայ երիտասարդ գեղանկարիչ Արտօ Համբարձումեանի վրձինին։ 
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Տամազգային>ի Կեդրոնական 
Վարչութեան նախսւձեռնութեամբ՛ 
1993 տարեշրջանը սփիտքահայ բա-
նաստեղծ, արձակագիր, մւոատրա– 
կան եւ մշակութային գործիչ Վսւհէ Օ– 
շականի ծննդեան 70ամեակի եւ գրա-
կան գործունեութեան 50ամեայ յոբել-
եանի տարի հռչակուԱէն ետք. Միաց-
եալ Նահանգներու, Գանսււոայի եւ 

հայահոծ այլ գաւլութներու «Տսւմագ– 
գային»ի Շրջանային Վարչութիւները 
հիւրընկալեցին յոբելեար գրագէտը եւ 
զայն պաաուեցին մեծարանքի հրա-
պարակային հանդիսայիններով, ա– 
ապիսներով, դասախօսույտիւններով եւ 
իր երկերէն ոմանց լոյս ընծայումով։ 

Այս Ցիրէն ներս. 1995ի Սեպտեմբե-
րին, «Տամսւգգայինյփ Սուրիոյ ընտա– 
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նիքին հիտը եղաւ Վսւհէ Օշսւկան, ոք 
Հալէպի եւ Դամասկոսի մէջ տեղի ու-
նեցած մեծարանքի հանդիսարաննե-
րուն զուգահեռ՝ գաղութի գրասէրնե-
րուն, կրթական մշակներուն եւ ազգա-
յին ու մշակութային պատասխանա-
տուներուն հետ ունեցաւ հանդի-
պումներու շարք մը, դասախօսեց «քէ/– 
փէսւքեա՚Ն տագնապներ* նիւթին շուրջ, 

պարզեց հաւատքով ու լաւատեսու– 
թեամբ գօտեպնղուած իր մտածումնե-
րը եւ գաղութին կեանքը ջերմացուց 
մտատրականի ազնիւ ու տեսլապաշտ 
մտածումներով: 

Այնուհետեւ, Վահէ Օշական Հսւլէ– 
պէն անցաւ Պէյրութ եւ շաբաթ մը ե– 
ղաւ հիտը «Համազգային »ի Լիբանա-
նի Շրջ. Վարչութեան, որուն կազմսւ– 
կերպաթեսւմբ՝ մշակութային հասարա-
կութեան հետ ունեցաւ երեք հանդի-
պումներ։ 

Առաջին հանդիպումը տեղի ունե-
ցաւ Երեքշաբթի, 3 Հոկտեմբեր 1995ի 
երեկոյեան, < 6 . Տէր Մելքոնեսւն» 
հանդիսասրահին մէջ։ Լիբանանի 
մտաւորական ընւորանիին, մշակութա– 
սէր հասարակութեան եւ երիտասարդ-
ներուն դիմաց խօսք առնելով՝ յո-
բելեար գրագէտը հոս եւս խօսեցաւ 
€ Սփէւո֊քեան աագՆա պներ* նիւթին 
շուրջ։ Սփիւռքի եւ սփիտքահայու բնու-
թագրումը կատարելէ ետք, ան պահ 
մը կեդրռնացաւ Սփիւռքի գլխաւոր 
տագնապներուն վրայ, կատարեց 
սահմանումը սփիւոքահայութեան ւս– 
ռաքելութեան ել արժէքին, ծանրացաւ 
մեր հաւաքական կեանքը մշակութա-
յին ստեղծագործ պայքարի վերածելու 
հրամայականին վրայ եւ իր խօսքը եզ– 
րափակեց յանձնառու մտատրականի 
նպատակասլաց լաւատես ութեսւմբ։ 

Ցոբելիանական ձեռնարկներու 
երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցաւ 
Հինգշաբթի, 6 Հոկտեմբերի երեկոյ-
եան, «Լեւոն Շանթ» Մշակութային 
Կեդրոնին Սէջ։ Կլոր սեղանի բնոյթ կը– 
րող այս հանդիպումին բացումը կա-
տարելով՝ Գրիգոր Շահինեան ներկսւ-
յացուց Վահէ Օշական մտաւորականը, 

որմէ ետք հակիրճ զեկոյցներով ելոյթ 
ունեցան Շ ուշիկ Տասնապետեան եւ 
Սարզիս Կիրակոսեան, որոնք յսւջոր֊ 
դաբար ներկայացուցին Վահէ Օշա-
կան գրագէտն ու մտատրական հրա– 
պարակագիրը։ 

Զեկուցումէն ետք, օրուան հանդի– 
ստվարը՝ Գրիգոր Շահինեան, առիթ 
տուաւ ներկաներուն, որ իրենց հար-
ցումները ուղղեն զեկուցաբերներուն եւ 
մեծարեալ գրագէտին։ Չար էլ նման 
աոաջին հանդիպումին՛ Վահէ Օշակա-
նի եւ զեկուցաբերներուն պատաս-
խանները յաւելեալ լոյս սփռեցին գրա-
կան եւ մշակութային արծարծուած 
հարցերուն վրայ եւ ձեռնարկը վերա-
ծեցին մշակութային աշխուժ հանդի-
պումի մը։ 

Վահէ Օշականի գրական 50սւմեայ 
գործունեութեան յոբելիանական պաշ-
տօնական հանդիսութիւնը տեղի ունե-
ցաւ Կիրակի, 7 Հոկտեմբերին, կէսօրէ 
առաջ, <8. Տէր Մելքոնեան» հանդի-
սասրահին մէջ, հովանատրութեամբ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Ա– 
րամ Ա.ի։ Հանդիսութեան ներկայ էին 
կուսակցական եւ մշակութային կսւզ– 
մակերպութեանց պատասխանատու-
ներ, գրողներ, ուսուցիչներ եւ գրասէր 
հասարակութիւն մը։ 

Լիբանանեան քայլերգի եւ *Մեր 
ՀասյրեՆիքվՀ յոտնկայս ունկնդրութենէն 
ետք, բացման խօսքը արտասանեց 
Ցակոբ էատոյեան, որ հակիրճ կեր-
պով ներկայացուց Վահէ Օշականը, 
յայտարարելով, որ այս հանդիսու-
թիւնը մէկ օղակն է այն մեծարանքին, 
որ աշխարհացրիւ հայութիւնը, ԱԱերի– 
կաներէն մինչեւ հայրենիք եւ Աւստրա– 
լիա կ՚ընծայէ իր արժանաւոր զաւա-
կին։ Ապա, Սոնիա Քիլէճեան կարդաց 
Վահէ Օշականի «՝ԲաղաՔԸ» բանաս-
տեղծական հատորէն հատուած մը։ 

Բանախօսն էր Պօղոս Սնապեան–. 
Առաջին հերթին, ան հակիրճ կերպով 
անդրադարձաւ Վահէ Օշականի գրա-
կան ասպարէզ մուտքին՛ էՀիբհ՚ոԷր 
Յակոբ» պատմուածքով, 50 տարի ա– 
ռաջ, ապա՝ գրողներուն նկատմամբ 
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ընդհ ան բա պէս դժուարահաճ Ցակոբ 
Օշականի Աէկ վկայութեան՝ իր որդտյն 
մասին։ Թռուցիկ ակնարկ մը նետելէ 
ետք Վահէ Օշականի կեանքի հսւն– 
գըյւուաններուն ու տարբեր գաղութնե– 
րու մէշ անոր ձեռք բերած փորձառու– 
թեանց վրայ, Պօղոս Սնապեան հան֊ 
գամանօրէն ներկայացուց գրողը» ա– 
նոր գրական ու մաատրական վաս-
տակը եւ յատկանիշները։ 

Խօսելով Վահէ Օշականի գրական 
յատկանիշներուն մասին, հիմնուելով 
անոր գրաւոր մէկ խոստովանութեան 
վրայ, բանախօսը յայտնեց, որ ան 
ինքզինք լաւագոյնս կ՚սւրաայայւոէ 
գերիրապւսշտներու ոճով։ Ապա, Պօ-
ղոս Սնապեան ան դար դարձաւ գրո-
ղին ու ընթերցողին, ինչպէս նաեւ՛ 
հայր ու որդի Օշականներու գրական 
յւսրաբերութեանց, նմանութիւներուն 
ու աարբերութիւններուն, ընդգծելով, 
որ իր հօրը՛ Յակոբ Օշականի հետ ու-
նեցած իր թէ՛ նմանութիւնները եւ թէ 
տարբերութիւնները պատիւ կը բերեն 
Վահէ Օշական գրողին եւ մտա արա-
կանին : 

Պօղոս Սնապեան իր խօսքը եգրւս– 
փակեց նշելով, որ յոբելիանական 
հանդիսութիւնները ընղհանրապէս ու– 
նին անհատի մը գործունէութեսւն ա– 
ւարաը կնքող նշանակութիւն, սակայն 
Վահէ Օշական այս իմաստով ալ իւ-
րայատուկ է, ինչպէս իր բանաստեղ-
ծութիւնը, արձակն ու իր ամբողջ վաս-
տակը, որովհետեւ ան ունի անտիպ 
գործեր եւ բազմաթիւ այլ ծրագիրներ, 
որոնց համար այս հսւնդիսութիւնը 
պարզապէս հանգրուան մըն է, լուռ 
հրաւէր մը՛ արձանագրելու նորանոր 
յաշողութիւններ եւ յաղթանակներ։ 

Օրուան բանախօսէն եւոք, բեմ 
բարձրացաւ Արամ Ա. կաթողիկոս, որ 
ողջունեց «Հտամազգային»ի այս նա-
խաձեռնութիւնը, խօսեցաւ Վահէ Օշա-
կանի հետ 25 տարի աոաշ իր ունե-
ցած գործակցութեան մասին եւ բարձր 
գնահատեց «իւրայատուկ եւ արտասո-
վոր այս գրողն ու մաատրականը», ո– 
րուն գլխաւոր յատկանիշներէն մէկը ե– 

ղաւ ու կը շարունակէ մնալ հայ մար-
դուն եւ յատկապէս Սփիւռքի հայուն 
փնտռտուքը2 

Եգրափսւկելով իր խօսքը. Վեհա-
փառ հայրապետը յայտարարեց, որ 
Կիւիկիոյ կաթողիկոսութեան հաստա-
տած Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի առաջին 
շքանշանով կը պատուէ Վահէ Օշա– 
կանը եւ պատրաստ է ստանձնելու 
գրագէտին անտիպ գործերէն մէկուն 
հրատարակումը։ 

Շքանշանի սրտառուչ ւսրարողութե– 
նէն ետք, ներկաներուն իր սրտի խօս-
քը փոխանցեց յոբելեար գրագէտը, որ 
յուզուած ձայնով խօսեցաւ հայ մտսւտ– 
րականին եւ յատկապէս սփիտքահայ 
մտա տրական ի վիճակին ու կոչումին 
մասին։ 

*Հայ միտքը աոոդֆ է եւ ար-

տագրող, Հայ ժողովուրդի ստեղծա-

գործական կարո ղու.թի ւձւները կը մը– 

նան կենսունակ եւ Սփիւռքը կ արդա-

րացնէ իր գոյութեան իմաստն ու 

առաքելութիւնը՛* իր համոզումը բա-
նաձեւելէ ետք, Վահէ Օշական դիտել 
տուաւ, որ Սփիւռքի մաատրական ու-
թի ւնը ունի քանի մը պարտատրու– 
թիւններ, նախ* պահել ու ապահովել 
սփիտքեան մշակոյթն ու անոր շսւրու– 
նակականութիւնը, սյաշտպանել անոր 
իւրայատուկ դիմագիծը եւ ապա՛ օ– 
ժանդակել հայրենի մտսււորականու– 
թեան, որ կ՚ապրի մեծ դժուարութիւն– 
ներ։ Եւ, վերջապէս, շեշտեց մտածումի 
ազատութեան հրամայականը, որով-
հետեւ «ազատութիւնը բարձր գագաթ 
է, ուր կը բարձրանաս, հակառակ 
կաշկանդող բոլոր ագդեցութխններուն, 
իսկ Հիմ մտքի ազատութիւնը ապա-

գայի կերտումին Համար կենսական 

ուժ էՖ՚՛ 

Վահէ Օշական «հայրենաբաղձու-
թեան» խօսքերով արտայայտուեցաւ 
էիբանանի եւ ընղհանրապէս Միջին 
Արեւելքի հայկական օճախներուն մա-
սին, յայտարարելով, որ այլ տեղեր 
նկատելի է շպար, սակայն հոս՛ Լիբա-
նանի եւ Սուրիոյ մէջ կայ տարբեր 
բան, հայութեան սիրտը հոս է եւ 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ Ե7 
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«բազմաթիւ ուժեր զիս կը քաշեն դէպի 
այս սւվւերը»։ 

Եզրափսւկելով իր խօսքը, Վահէ 0 – 
շական շեշաեց, որ այս պահը չի նկա-
տեր վայրէջքի սկիզբ* հակառակ սւ– 
նոր, որ բարձրակէտէն ետք կու գայ 
վայրէջքը։ Ան պատմեց մրջիւնին 
պատմութիւնը, որ լերսւն միւս կողմը 
գտնուող իր սիրուհիին հասնելու 
նպատակով՝ սկսած է լեռը Փորել։ 
«Մրջիւնին ըսին. «Ա՛յ մրջիւն, ինչպէ՚ս 
պիտի կարենաս այս հսկայ լեռը ծսւ– 
կել եւ միւս կողմը հասնիլ»։ Ան պա-
տասխանեց. «Կրնայ ըլլալ, որ սիրու-
հիի ս չհասնիմ, բայց այդ ճամբուն 
վրայ կը մեռնիմ»։ 

«–Ես ալ,– եզրափակեց Վսւհէ Օշա-
կան պիտի շարունակեմ իմ գործս 
այդ մրջիւնին կամքովն ու հաւատքովը 
եւ պիտի շարունակեմ փորել իմ լեռը 
ու եթէ գործս չհասցնեմ անգամ իր ա– 
ւարւոին՛ գոնէ այդ ճամբուն վրայ կը 
մեռնիմ...»։ 

Ի Ր Լ Ա Ն Տ Ա Ց Ի Շ Է Յ Մ Ը Ս 
Հ Ի Ն Է 3 ՝ 1 9 9 5 Ի Ն Ո Պ Է Լ Ե Ս Լ Ն 
Մ Ր Ց Ա Ն Ա Կ Ա Կ Ի Ր 

Ոփլիըմ Պարթլըր Եիթցէն եւ Սա– 
մուէլ Պեքէթէե ետք. 1995ին Նոպէլեան 
գրականութեան մրցանակին արժա-
նացաւ երրորդ իրլանտացի մը՛ բա-
նաստեղծ Շէյմըս Հինէյ։ 

Հողամշակ իրլանտացիի մը բազ-
մանդամ ընտանիքին երիցագոյն զա-
ւակը հանդիսացող Շէյմըս Հինէյ ծնած 
է 1939ին, Պելֆաթսէն 50 քլմ. դէպի 
հիւսիս–արեւմուտք գտնուող Քաանթ 
Տէրի շրջանի մէկ ագարակին մէջ եւ 
հասակ նետած՝ բնութեան զօրեղ ազ– 
դեցութեան տակ։ Բողոքական միջա-
վայրով շրջապատուած կաթողիկէ ըն-
տանիքի մը 9 զաւակներուն անդրա-
նիկը հանդիսացող Շէյմըս Հինէյ իր 

մանկութիւնը կանցընէ հողին եւ բնու-
թեան հանդէպ յատուկ սէր եւ պաշտա-
մունք ունեցող բարեպաշտ ընտանիքի 
մը կղզիացած աշխարհին մէջ, որուն 
անդրադառնալով՝ հետագային պիտի 
գրէր. <ԽորՀրդանշական կերպով տե– 
զագրույոե էի անգլիական ագդեցու– 
թե ան աակ գանուող նշաններուն եւ. 
բնիկի փորձառութեան Հրապոյրին 
միքեւ, Վաւաաական Հողին» եւ ճախ-
ճախուտին մ ի քել: <Աւաաական Հողը* 

ագատով չրՀապատաո-ասե էր, եաոերով 
լեցուն էր եւ մեր Հասողութենէն Հե– 
աո. էբտ Ճախճախուտը յարգով եաե– 

կըւաե էր եւ դաւադիր երեւոյթ ու-
նէր• անիկա մանուկներու յարմար 

Վայրռ ւէր>1 

Կեանքի եւ մահուան, ուրախու-
թեան եւ տխրութեան, յիշողութեան եւ 
կորուստի, թշոաւասթեան եւ մաքառու-
մի հակասութիւնները, բայց մա՚նա– 
ւանդ հողին եւ բնութեան հանդէպ իր-
լանտացի մշակին սիրոյ բնորոշ ապ-
րումները հետագային իրենց գեղսւր– 
ւեստական ձեւաւորումը պիտի գտնէին 
Հինէյի քնարաշունչ բանաստեղծու– 
թիւններուն մէջ, երբ արտն ու բրիչը ե– 
րիտասարդ բանաստեղծը պիտի փո-
խարինէր գրիչով՛ Պելֆասթի համա-
լսարանին մէջ անգլերէն սորվելու, եւ 
ապա՝ ուսուցչութեամբ զբաղելու հա-
մար։ Փաստօրէն, ան իր հողամշակ 
մեծ հօր եւ հօր աշխատանքը պիտի 
շարունակէր նոյն երկիւղածութեամբ 
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եւ, իր կարգին, գրիչով պիաի վարէր 
իր իմացականութեսւն ու հոգեկան աշ-
խարհին հարուստ ենթահողը։ 

«Աքքայնապաչտի մը մահը» խորա– 

գբեալ իր անդրանիկ հատորին առա-
ջին բանասւոեդծութենէն՛ *Փորելով»ԷԿ 

սկսեալ, ան պիաի մնար հաւատարիմ 
իր հօր կերպարին եւ զայն պիաի ոգե– 
կոչէր գետնախնձոր քաղելու համար 
հողը փորելու դիրքով։ Ապա, իր երկ-
րորդ հատորին՛ վԳուո. դէպի մթու– 

թիւձւ»ի <1969) էջերուն, երբ վայրագու-
թիւնը արդէն պայթած էր Իրլանաայի 
կաթողիկէներուն եւ բողոքականներուն 
միշեւ եւ տառապանքի ու ծնունդի 
խորհրդանիշ հողը արիւնով թաթխը– 
ւած, ՚^ինէյ աւելի խոր թախիծով պի-
աի քնարերգէր ՚՚տիւսիսային Իրլանւոա-
յի արիւնոտ տառապանքը,չքերծելով 
ներգրաւուիլ քաղաքական պայքարի 
ոլորտներուն մէջ։ Քաղաքական դեր 
մը ստանձնելու անկարող՝ համալսա-
րանի այս բանաստեղծ-դասախօսը 
պիաի ապրէր յանցանքի դառն զգա-
ցողութիւնը, որ շարունակ պիաի հա-
լածէր զինք՛ իբրեւ ամէնօրեայ հոգե-
կան պատիժ ու չարչարանք։ ^Հետե– 
ւանքը պիաի ըլլար այն, որ 1972ին 
՝Հինէյ պիաի հեռանար Պելֆասթէն՝ 
Տապլինի մօա բնակելու համար։ 

ՀՔանաստեղեին պարտականութիւնն 

է ապահովել գեղեցկութեան դոյաաե-

լումը, մասնավորաբար այնպիսի ժա-

մանակներով երր րոնատիրական իշ-

խանութիւները կը սպաոնան քանդել 

զայն» հաստատումը կատարած այս 
գեղապաշտ բանաստեղծը, 1975ին, իր 
« Հիւսիս» քերթո դա գիրքին « Պատիժ» 
խորագրեալ քերթուածին մէջ ինքզինք 
պիտի կոչէր «շինծու գուշակ», որ մէկ 
կողմ կանգնած՛ բրտութեան տեսա-
րանները կը դիտէ, մինչ պելֆասթցի 
աղջիկներ *կը կուպրապատուին եւ 
կը աիեարաղարդուինայսինքն՛ կը 

պատմուին ԻՐԱյի կողմէ։ 
1984ին, Շէյմըս "Հին էյի ներքին 

տագնապը պիտի ճանչնար իր գա-
գաթնակէտը, երբ սպաննուած իր հօ– 
րեդբօրորդին ոգեկոչող «Կայարան 

Կղզին» բանաստեղծութեան մէշ, ան 
նախ պիտի աղերսէր՛ <ՆեՐէ իմ վախ-

կոտի չրքաՀայեաց գերակատարու– 

թեանս Համար», ապա՛ պիտի պոռթ-
կ ա ր . « V ատեմ այն վայրը, որ Ննաե 

եմ»–. Սակայն, բանաստեղծութեան 
շարքը պիտի աւարտէր ճէյմս ճոյսի ո– 
գեղէն պատկերով, որ զինք պիտի ա– 
զատագրէր յանցանքի զգացումէն։ 

1988ին, երբ բանաստեղծը էոնտոն 
պիտի երթար՛ ընդունելու բրիտանա-
կան մրցանակ մը, պարգեւը ստանձ-
նելու պահուն արտասանած իր 
խօսքին մէջ, ան պիտի քննադատէր 
Թաչըրի կառավարութիւնը՛ սւնգլիա– 
կանփրլանտական համաձայնութեան 
ոգին նոր բախումներով խախտած ըլ-
լալուն համար եւ զայն պիտի ամբաս– 
տանէր վիրլանտացի ժողովուրդին 

արժանապատուութիւնը անտեսած ըյ– 

լալու մեղքով»։ 

Մ. Նահանգներու Պըրքլի եւ ^ար– 
վըրտ համալսարաններուն մէշ դասա-
ւանդելը ՚^ինէյի պիտի տար նոր եւ ա– 
ւելի լայն աշխարհահայեացք մը, որուն 
անդրադառնալով՛ պիտի ըսէր. «՚Բալի– 

ֆորնիոյ ամբողջական թեթեւութեան 

մէջ իյնալը անջրպետի մէջ քալելու 

կը նմանի»–. Սակայն այս հոգեփոխու-
թիւնը յաւելեալ ուժական ութեամբ պի-
տի օժտէր իր ժողովուրդին չարչար– 
ւած հողին հանդէպ բանաստեղծին 
տածած անսակարկ սէրն ու կապուա– 
ծութեան զգացումը։ 1987ին լոյս տե-
ս ա ծ ի ր «Ցեխոա տեսիլք» ք ե ր թ ո ղ ա ֊ 

գիրքին մէշ, Հինէյ աւելի խոր հաւատ-
քով պիտի կաոչէր «սրբազան հող»ին, 
Հուր կը կանգնէինք կարմիր ցօղին 

տակ եւ Խաղիկներուն րոյրլ» կ աո.– 

նէինք»ւ 

Ե լ ո ր ո վ հ ե տ ե ւ « ա ր ո ւ ե ս տ ի ն վերիւ– 

ւորութիձ*ը խաղաղութիւ-նն է» տ ե ս -

լականէն առաջնորդուած՝ Իրլանտսւփ 
բնութեան խորհուրդը փառաբանած եւ 
իր ազգի բարդ պատմութեան անդաս-
տանները պեղած բանաստեղծը խօս– 
քով եւ կենդանի գործով բերած է իր 
դրական նպաստը, Շուէտի Ակադե-
միան բարձր գնահատեց Շէյմըս Տի– 

Ժ1Ց1Է1Տ6Ճ Ե7 
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նէյ մարդն ա բանաստեղծը՝ իր Հքնա– 

րական դեղեցկութեամբ ել բաբոյա-
կան խորութեամբ յաականշուող բա-
նասաեղութիւններուն Համար% որոնք 
կը փաոյսւյւրեն ամէնօրեայ Հրաշքներ 
եւ. ապրող անցեալը*՛ 

Ց Վ Ե Տ Ա Ն Ա Պ Ա Ս Կ Ա Լ Ե Ի Ա Յ Ի 
Վ Ա Ի Ե Ր Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն 
Ֆ Ի Լ Մ Ե Ր Ը Կ Ը 
Ց Ո Ի Ց Ա Դ Ր Ո Ի Ի Ն 
Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Մ Է Ջ 

Երեւանի Կոմիաասի անուան երսւ– 
ժըշտանոցի դահլիճին մէջ տեղի ունե-
ցած է հրապարակային հանդիպում մը 
պոզկար յայանի լրսւգրող-նկարահան, 
Արցախի ազատագրական պայքարի 
նուիրուած վաւերագրական շարժսւնը– 
կարներու հեղինակ Ցվեւոանա Պաս– 
կալեւայի հետ։ 

Հանդիպման ընթացքին Պսակալե– 
լա բացատրած է, թէ հինգ տարիներու 
Հայաստան իր կեցութեան ընթացքին 
նկարահանած է վաւերագրական 6 
ժապաւէններ, որոնք թարգմանուած 
են ռուսերէնի, անգլերէնի, հայերէնի 
եւ պուլկարերէնի ու ցուցադրուած՛ 
բազմաթիւ երկիրներու մէջ։ 

Ինչ կը վերաբերի իր վերջին ծրա– 
գիրին, պուլկար արուեսւոագիտուհին 
նշած է, թէ ներկայիս կը պատրաստէ 
Արցախի իրադարձութիւնները շօշա-
փող նոր հաղորդաշար մը, որ պիտի 
ցուցադրուի Հայաստանի պատկերաս– 
փիտէն։ Ան նախատեսած է հայրենի 
ժողովուրդին ցուցադրել իր բոլոր ժա-
պաւէնները, որոնց կ՚ընկերակցի հայ 
նշանաւոր երգահան Աւետ Տէրաէր– 
եանի երաժշտութիւնը։ 

վՈր երկրռւմ էլ որ ցուցադրուիլ 
են իմ ժապաւէնները,, ես թոյլ շեմ 
տունէ որպէսղի դրանք ներկայացուեն 
ՀատուաՆաբար ՚ Իրական փաստերը 
ՀատուաՆաբար ցուցադրելու դէպքում 
խեղաթիլրլում Է ժապաւէնի բուն ի– 
ս աստը*, շեշտած է Պասկալեւա։ 

Ռ Ո Ւ Մ Ա Ն Ա Հ Ա Յ 
Շ Է Ց Ք Ս Փ Ի Ր Ա Գ Է Տ Ի Ն 
Մ Ե Ն Ա Գ Ր Ո Ի Թ Ի Ի Ն Ը 

Պուքրէշի (Ո-ումանիա) «Թագաւոր 
Քարոլ Բ.» գրականութեան եւ արուես-
տի հիմնադրամը, «Ռումէն ժամանա-
կակից գ ր ո ղ ն ե ր » մատենաշարով, 
1938ին հրատարակած էր թատերագիր 
Հայկ Աքթերեանի «էէյքսփիր* հատո-
րը։ Այժմ, Ռումսւնիոյ հայոց միութեւսն 
«Արարատ» հրատարակչատունը լոյս 
ընծայած է այդ աշխատութեան մէկ 
նոր հրատարակութիւնը, որոշ յաւե– 
լումներով։ 

Հեղինակը, բացի Շէյքսվփրի նը– 
փրուած վերոնշեալ գործէն, ունի ձե-
ռագիր մենագրութիւն մը՝ <Մոլէէո.* 

վերնագրով, որ շուտով լոյս պիտի 
տեսնէ դարձեալ «Արարատ» հրատա-
րակչատան հովանաւորութեամբ։ 30 
Յ ո ւ ն ի ս ի ն , Պուքրէշի գրադարանի 
սրահին մէջ կազմակերպուած երեկոյի 
մը ընթացքին ներկայացուած են Հայկ 
Աքթերեանի €Ծկքսփիր*ը եւ միաժա-
մանակ «Իւնիվերս» ռումանական 
հրաւոարակչսւտունէն լոյս ընծայուած 
վՇկքսփիրեան երկերու շարքին Ը. 
հատորը։ Ձեռնարկի ընթացքին ելոյթ 
ունեցած են «Արարատ» հրատարակ-
չատան տնօրէն Ստեփան Ցակոբեան 
եւ €իւնիվերս»ի գլխաւոր խմբագիր 
Տենիսա Քոմընեսքու։ 

Մ Ե Ծ Ա Ր Ա Ն Ք Ի Ե Ր Ե Կ Ո Յ ՝ 
Ա Ր Մ Ա Ն Տ Ի 8 0 Ա Մ Ե Ա Կ Ի 
Ա Ռ Ի Թ Ո Վ 

«Համազգային »ի Նիւ Եորքի մաս– 
նաճիւղին նախաձեռնութեամբ* Ուր-
բաթ, 24 Մարտ 1995ին, Վուտսայտի 
Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ տեղի ունե-
ցած է ՑՕամեայ բանաստեղծ Արման– 
տի (Արամ Անտոնեան) գրական վաս-
տակին նուիրուած մեծարանքի երեկոյ 
մը։ 
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3. ՊզտիկԵան ԱոՏանտի կք յսւնձնէ 
« Համազգային »ի յուշատախտակը 

Ձեռնարկին բացումը կատարած Է 
«^Հսւ մւս զգային» ի վերոնշեալ մասնսւ– 
ճիւղի վարչութեան ատենապետը՛ Յով– 
հաննէս Պզտիկեան, որ բարի գալուս-
տի խօսքերէն ետք, հրաւիրած Է օր– 
ւան բանախօսը՝ թսւտերագիր-բեմադ– 
րիչ դոկտ. ՚ ^րանդ Մարգարեանը, 
ներկայացնելու համար Արմանտի 
գրական վաստակը։ 

Մեծարեալ բանաստեղծին կենսա-
գրական գիծերը ներկայացնելէ ետք, 

Մարգարեան հանգամանօրէն 
անդրադարձած է Արմանտի հրատա-
րակած չորս քերթողագիրքերուն, վեր-
լուծելով այդ հատորներուն առանց-
քային թեմաները, յատկապէս «սաեղծ– 
ւածային մարդ արարածը՝ իր բոլոր 
վերիվայրումներով»: 

Ապա բեմ հրափրուած է ծերունա-
զարդ բանաստեղծը, որ առաջին հեր-
թին բարձր գնահատած է «համազ-
գային »ի բեղուն գործունէութիւնը* 
Սփիւռքի եւ Հայաստանի տարածքին, 
շնորհակալական խօսք ուղղած է մե-
ծարման երեկոյի կազմակերպիչնե-
րուն, բարձր գնահատած է հայ լեգուի 
եւ մշակոյթի ազգակերտ արժէքը եւ 

անդրադարձած՝ իր բանաստեղծական 
փորձառութեան ու համոզումներուն։ 

Հանդիսութեան աւարտին, յանուն 
« համազգային »ի Նիւ Եորքի վարչու-
թեան՛ 6 . Պզտիկեան Արմանտի 
կուրծքը զարդարած է մասնաճիւղի 
25ամեակի կրծքանշանով, ապա մե-
ծարեալ բանաստեղծը պատուած է 
պրոնզեայ գնահատագիր-յուշատախ– 
տակով մը, մակագրուած՝ «Իր գրա-
կան վասաակին եւ անսակարկ նուի-

րումին Հայ Մշակոյթին եւ Հայ *հը– 

րականութեան»՛՛ 

Մ Ո Վ Ս Է Ս Պ Չ Ա Ք Ճ Ե Ա Ն Ի 
Գ Ա Ն Ա Տ Ս Ւ Ա Յ Ց Ե Լ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 

«"տա մա զգային» ի Գանատայի Շրջ. 
Վարչութեան հրաւէրով, անցեալ տար– 
ւան Յունիսին Գանատա այցելած է 
ֆրանսահայ գրագէտ ու մտաւորական 
Մովսէս Պչաքճեան, որ գաղութի գրա-
սէրներուն հետ ունեցած է հանդիպում-
ներու շարք մը։ 

1940ին Հալէպ ծնած, շրջան մը Լի-
բանան ապրած եւ 1976էն ասդին Փա-
րիզ կայք հաստատած Մովսէս Պչաքճ-
եան արձակագիրին վաստակը, բայց 
Ի մ ա ս ն ա տ ր ի «Լուսաւոր աչքերով օ– 
ւ«արականը» խորսւգրեսւլ իր վերջին 
հատորը <1993, Երեւան, «Ար» հրա-
տարակչատուն) գանատահայ գրասէր 
հասարակութեան ներկայացնելու նը– 
պատակով, «Տամազգային»ի կազմա– 
կերպութեամբ տեղի ունեցած են գրա-
կան գոյգ երեկոներ՛ Թոր ոն թոյի <28 
Յունիս) եւ Մոնթրէալի <5 Յուլիս) մէջ։ 

Նոյնաբնոյթ երկու ձեռնարկներուն 
ալ, մեծարեալ հեղինակին համառօտ 
կենսագրականի ներկայացումէն ետք, 
Մ . Պ չ ա ք ճ ե ա ն ի € Լուսաւոր աչքերով 
օտարականը» անուն վէպին շուրջ բա-
նախօսած է փրոֆ. Շաքէ Տէր Մելքոն– 
եան-Մինասեան, որ հանգամանօրէն 
վերլուծելէ ետք Ֆրանսահայ արձակա-
գիրին վերջին հատորը, զայն նկա-
տ ա ծ է € ո ՚ չ միայն սփիւյւքեան, այլ 
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Նաեւ* ՀամաՀայկական աոումով ար-

ժ է քաւոր վէպ մ ը * , Մ * Պչաքճ– 

եան ի ընդհանուր ստեղծագործութեան 

ւ/ք^՝ •••մինչեւ Հիմա իր ամբարած 

ու ապրած գրական—իմացական փոր– 

ձ ա ո ֊ ո ւ թ իւննե րոլ գ ո ւ մ ա ր ը (Լձ 

Տօաաշ)»: 
Վերոնշեալ զոյգ երեկոներուն, օր– 

ւան գլխաւոր բանախօսին ելոյթէն 
ետք, կարճ խօսք մը արտասանած է 
նաեւ մեծարեալ գրագէտը եւ պատաս-
խանած՛ գրասէրներու հարցումներուն։ 

Գանաւոա իր կեցութեան ընթաց-
քին, Մ . Պչաքճեան նաեւ ունեցած է 
այլ հանդիպումներ՝ գրասէրներու, 
« Գ ո լ ո լ ե ա ն » վարժարանի շրջանա-
ւարտներուն եւ ազգային-մշակութային 
պատասխանատուներու հետ։ 

Մ Ե Ծ Ա Ր Ա Ն Ք Ի Ե Ր Ե Կ Ո Յ ՝ 
Ն Ա Ե Ի Մ Ի Ա Ց Ե Ա Լ 
Ն Ա Հ Ա Ն Գ Ն Ե Ր Ո Ւ Մ Է Ջ 

Մոնթրէալէն Միացեալ Նահանգ-
ներու Արեւելեան Շրջան անցնելով, 
Մովսէս Պչաքճեան նաեւ հանդիպում 

ունեցած է Նիւ Եորքի, Նիւ ճըրզիի էլ 
այլ հայաշատ քաղաքներու հայ գրա-
սէր հասարակութեան հետ։ 

Հինգշաբթի, 13 Յուլիսին, « Հ ա -
մ ա զ գ ա յ ի ն ի Նիւ Եորքի մասնաճիւղին 
կազմակերպութեամբ՝ «Գաւուքճեան» 
մշակութային համալիրին մէջ, տեղի 
ունեցած է հեղինակին վերջին գործին՛ 
«Լուսաւոր աչքերով օ տ ա ր ա կ ա ն ը * վ է -

պին նուիրուած գրական երեկոյ մը։ 
Օրուան գլխաւոր բանախօսը եղած է 
բանաստեղծ եւ արձակագիր Վեհա– 
նոյշ Թէքեան, որ վերլուծական մօտե-
ցումով հատորին բովանդակութիւնը, 
շօշափած նիւթերը, ոճային ու կառու– 
ց ա յ ի ն առանձնայատկութիւնները 
բարձր գնահատելէ ետք, եզրակացու-
ց ա ծ է . վԱյս գիրքը Մովսէս Պչաքճ– 

եանի Կենաց Ծաոն է , որուն պտուղը 

կը կեղուէ, կը կեղուէ, եւ յետոյ Հա-

սուն միջուկ ու կորիպր կր Հանէ եւ 

ցոյց կու տայ ա չքսարՀին*՝՛ 

Նշենք, որ «Հորիզոն» շաբաթաթեր-
թի «Գրական յաւեւուած»ի խմբագրու-
թիւնը, ֆրանսահայ գրագէտը ըստ 
արժանւոյն մեծարելու նախանձա– 
խնդրութեամբ* Սեպտեմբեր ամսուան 
իր յաւելուածը (թիւ 9) ամբողջութեամբ 
նուիրած էր Մ . Պչաքճեանին, ի մի 
խմբելով Շաքէ Տէր Մելքոնեան-Մի– 
նասեանի եւ Վեհանոյշ Թէքեանի վեր-
լուծական ելոյթներուն բնագիրը, Վի-
գէն Թիւֆէնքճեանի « Մ ո վ ս է ս Պչաքճ-

եան գրող» խորագրեալ կենսագրա-
կան ակնարկը, «Գոլոլեան» վարժա-
րանէ շրջանաւարտներուն ուղղած Մ. 
Պչսւքճեյսնի խօսքը եւ եզրափակիչ 
հ ա տ ո ւ ա ծ ը € Լուսաւոր աչքերով օտա-

րականը* վ է պ ի ն ։ 

« Ա Ր © Ի Լ Կ Ո Ր Ք Ի » 
Ա Ր Ո Ի Ե Ս Տ Ա Ն Ո Ց Ի 
1 0 Օ Ա Մ Ե Ա Կ Ը 

«Համազգային»ի Հալէպի «Նիկոլ 
Աղբալեան» մասնաճիւղի «Արշիւ Կ"Ր~ 
քի» արուեստանոցի հիմնադրութեան 
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տասնամեակին առիթով, Կերպսւր– 
ւեստի յանձնախումբը վերջերս կազ-
մակերպած է ձեռնարկներու շարք մը, 
որ փառաաօնի բնոյթ ստացած է՛– 

Արդարեւ, մեծ ճիգերու իբրեւ ար-
դիւնք, կարելի եղած է առաշին հեր-
թին հրատարակել «Արշիլ Կորքի» գե-
ղ ա ն կ ա ր չ ո ւ թ ե ա ն արուեստանոցի 
տասնամեակին նուիրուած գրքոյկ մը, 
որ կը բաղկանայ 71 էջերու մէշ ամ-
փոփուած 75 նկւսրներէ եւ գրութիւննե– 
րէ։ Անիկա կը ներկայացնէ արուես-
տանոցի 10 տարուան կեանքը, ծրագի" 
րը եւ 4 0 0 աշակերտներու (կրտսեր եւ 
երէց) անուանացանկը։ Գրքոյկը խըմ– 
բագրուած է Քնարիկ Գասպարեանի, 
Աոնիա Գաբրիէլեանի, Անի Ֆէլէնկճ– 
եանի եւ Արտօ համբարձումն սւն ի 
կողմէ։ 

Փ Օ Է Ք Ա Լ Ի Ն Ե Ա Ն Ի 

Ֆ ի լ ա տ ե լ ֆ ի ո յ համաշխարհային 
շարժանկարի փառատօնը, որուն մաս-
նակցած են 12 երկիրներ (Մ. Ն ա -
հանգներ, Գանատա, Սպանիսւ, Չի-
նաստան...) ներկայացնող բեմսւդրիչ– 
ներ, ոսկի մետալով պարգեւատրած է 
ֆրեզնոյսւբնակ (Քալիֆորնիա) Փօլ 
Քալինեանը՛ իբրեւ լաւագոյն վաւե-
րագրական ժապաւէնի հեղինակ։ 

Ֆիլաւոելֆիոյ համաշխարհային վե– 
րոնշեալ վւառատօնի «էէյ ՈւիԲնՐ» ո ս " 
կի մրցանակը Փօլ Քալինեանի *Ուիլ՛ 
իըմ Սարոյեան՝ մարգը եւ գրողը» 

վաւերագրական ժապաւէնին շնորհե-
լով՝ փառաաօնի դատակազմը յատուկ 
գնահատանքի արժանացուցած է խոր 
հիացումի եւ անհուն սիրոյ աշխա-
տանք մը հանդիսացող այս բարձրո-
րակ վաւերագրականը, որ Քալինեանի 
առաջին գործն է, ամբողջովին իր մի-
ջոցներով գլովս հանուած–– 

Վերոյիշեալ հանդիսւումէն առաջ 
անցեալ տարուան ԱսսփւԻե Աոնթ– 

րէայի փառաաօնին, իսկ 1994ին ՚Հիւս– 
թըն Քաղաքի շարժանկարի միջազգա-
յին փառասւօնին ցուցադրուած եւ ըստ 
արժանտյն գնահատուած Փ. Քալին-
եանի սոյն ժապաւէնը կը ներկայացնէ 
Ուիւիըմ Սարոյեանի կեանքն ու գործը, 
անոր մարդկային նկարագիրը եւ սէրն 
ու յարգանքը* հանդէպ Ամերիկայի եւ 
–«Հայաստանի; ժապաւէնին մէշ, Սա-
րոյեան հանգամանօրէն կը խօսի իր 
մշակութային ժառանգութեան եւ հայ-
կական արմատներուն մասին, կանգ 
կ՚առնէ իր գրականութեան վրայ հայ-
կական ագդակին ունեցած բարերար 
ագդեցութեան առջեւ եւ կ ՚ընդգծէ, թէ 
իբրեւ մարդ ու գրող իր վերջնական 
հանգիԱտն Ան Գ ա ն է ԻՐ հայկական ա– 
կունքին մէշ։ 

հոկտեմբերին, Քալինեանի ժապա-
ւէնը նաեւ մասնակցած է Օհիոյի Օօ– 
1սահստ շարժանկարի 42րդ համաշ-
խարհային փառաաօնին եւ արժանա-
ցած՛ երկու այլ մրցանակներու, առա-
ջինը՛ շարժանկարին որակին համար 
(«օօտուէւօո օք ^x^11^ո^^), իսկ երկ-
րորդը՛ պատուակալ նշում շարժանկա-
րին պատմութեան համար։ 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ Ե7 ձ 
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Ռ - Ո Ի Ռ Է Ն Դ Է Ո Ր Գ Ե Ա Ն Ց Ի 
« Փ Ա Ր Ա Ջ Ա Ն Ո Վ » Ը 

Աշխարհահռչակ բեմադրիչ Սերգէյ 
Փարա ջան ռվի (Սար գի ս Փարաջան– 
եան) մասին ցարդ պատրաստուած են 
14 ժապաւէններ, որոնցմէ երեքը՝ Հ ա -
յաստանի մէջ։ Վերոնշեալ երեք ժա-
պաւէններէն վերջինը կը կոչոփ <Փա– 
րաքանով^ վերքին քո շամ՜* , որուն ա– 
ռաջին ցուցադրութիւնը տեղի ունեցած 
է 12 Չուլիս 1995ին։ ժապաւէնին բե– 
մսւդրիչը՝ Ռուբէն Գէորգեանց, այս ա– 
ռիթով նշած է, թէ 7 0 վայրկեան տեւո– 
ղութեսւմբ ժապաւէնը կը պարունակէ 
փարաջանովեան մտորումներ՝ քաղ– 
ւած իր ն ա մ ա կ ն ե ր է ն ու յուշերէն։ 
Հարկ է նշել, թէ ֆիլմը հսւյ^ֆրանսա– 
կան համագործակցութեան առաջին 
արդիւնքն է եւ արդէն պատրաստ են 
անոր հայերէն եւ ֆրանսերէն տարբե-
րակները։ 

Լ Ե Ն Ա Ե Ր Է Ց Ե Ա Ն ՝ 
Մ Ր Ց Ա Ն Ա Կ Ա Կ Ի Ր 

Մոնթրէալի մէջ վերջերս տեղի ու-
նեցած «Աշակերտական ֆիլմերու փա– 

ոատօն»ին մասնակցութիւն բերած է 
նաեւ հայազգի ֆիլմարուեստի ուսա-
նողուհի Լենա Երէցեան։ Փառատօնին 
ներկայացուած շուրջ 65 ժապաւէննե– 
րէն առաջնութիւնը խլած է Լ. Երէցեա– 
նի 12 վայրկեան տետղութեամբ սեւ– 
ձերմակ ժապաւէնը՛ "Րոօէսոտ ա 
Աջեէ" ևԲեկոսք չոյսիհ մ է ի ) , անուն 
Ժապաւէնը, որուն ընդհանուր թեման 
կազմուած է Փարաջանովի վերացա-
կան արուեստէն քաղուած թապչոնԿ֊ 
րով, որոնց միշոցաւ Լ. Երէցեան ներ-
կայացուցած է կնոջ մը զգացումները։ 

Հ Ա Յ Ա Ր Ո Ի Ե Ա Տ Ի Ն 
Ն Ո Ի Ի Ր Ո Ի Ա Ծ Դ Ի Տ Ա Փ Ո Ղ Ո Վ 

Երեւանի մէջ, անցեալ տարի տեղի 
ունեցած է Հայաստանի Գիտութիւն՜ 
ներու Ազգային Ակադեմիայի արուես-
տի հիմնարկին կազմակերպած 7րդ 
գիտաժողովը, նուիրուած՝ հայ արուես-
տին։ 

Հիմնարկի տնօրէն Լեան Հախվեդ– 
եան յայտնած է, թէ ներկայիս արուես-
տի հիմնարկին հիմնական նպատակն 
է ուսումնասիրել Ժողովրդական եւ 
20րդ դարու հայկական արուեստը–. Ան 
նաեւ նշած է, որ հայ արուեստին նը– 
ւիրուած շուրջ 5 0 աշխատութիւններ 
պատրաստ են հրատարակուելու։ 

Գիտաժողովի ընթացքին ներկա-
յացուած են 5 զեկուցումներ՝ «Մեծ Ե– 
ղեո-նի թեմայի արտացոլումը ճար-

տա ոտ պետ ու թե ան մ է ի , «Թոր»* 

(խո*չինի արուեստը եւ անոր աո.ըն– 

չութիւնները րիւզանդական գեղանը– 

կարչութեան Հետ*, «Գրիգոր Լուսա-

ւորիչի Խաչվառը*, ե ւ ա յ լ ն ։ 

Երկու օր տեւած այս գիտաժողովի 
ընթացքին մասնակիցներուն հրամցը– 
լած են .նաեւ ճարտարապետութեան, 
կերպարուեստի, թատրոնի եւ երաժըշ– 
տութեան նոփրուած զեկուցումներ։ 
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Գ Ր Ա Կ Ա Ն Հ Ա Ն Դ Ի Պ Ո Ւ Մ ՝ 
Մ Ա Ր Տ Ո Ւ Ն Ի Ւ Մ Է Զ 

Մարտունիի (Արցախ) շրջանային 
գրական-մշսւկութային միաւորը վեր-
ջերս կազմակերպած է հանդիպում մը, 
Նորշէն գիւզի աշխատսււորութեն հետ։ 
Գիսլի Մշակոյթի Տան մէշ կայացած 
հաւաքին մասնակցած ու իրենց ստեղ– 
ծագործութիւնները ներկայացուցած են 
բանաստեղծ եւ արձակագիր էրնեստ 
Եսայեան, լրագրող եւ արձակագիր 
Աշխէն Պետրոսեան, երգահան Գրի-
գոր Ուլուբաբեսւն, բանաստեղծուհի 
Զոյա Աւանէսեան, գրականագէտ Սիլ– 
վա Խաչատրեան Ե լ ոտիշներ։ 

^արկ է նշել, թէ սոյն հաւաքը գրա-
կան –մշակութային միաւորի անդրանիկ 
ձեռնարկը եղած է, իսկ մինչ այդ նոյ– 
նանման գրական հաւաքներ ու հան-
դիպումներ եւ նոր լոյս տեսած «լիրքե-
րու քննարկումներ կատարուած են 
Մարաունիի շրջկեդրոնի եւ շրջանի 
Կաղսւրծի, Ծովատեղ, Կարմիր Շուկայ 
եւ այլ բնակավայրերու մէշ։ 

. . Ե Ւ Ֆ Ր Ա Ն Ց Վ Ե Ր Ֆ Է Լ Ի 
Մ Ա Հ Ո Ի Ա Ն 5 0 Ա Մ Ե Ա Կ Ի Ն 
Ա Ռ Ի Թ Ո Վ 

Գրողներու Միութեան Լոս Անճե– 
լըսի մասնաճիւղը, 31 Օգոստոսին, 
Տոլիվուաի «Կարապեաեան» սրահին 
մէշ, կազմակերպած է յիշատակի երե-
կոյ մը, նուիրուած՛ հայ ժողովուրդի 
մեծ բարեկամ Ֆրանց Վերֆէլի մահ-
լան 50ամեակին։ 

Օրուան հանդիսավար Սամուէլ 
Մկրտչեան փոխանցած է միութեան 
խօսքը, մատնանշելով Ֆ . Վերֆէլ 
մարդուն եւ արուեստագէտին մաատ-
րական ու բարոյական արժանիքները։ 

Այնուհետեւ, <Մուսա չերան 40 օ– 
րերը» վէպին գրական արժէքը ներկա-
յացուցած է Գէորգ Քրիստինեան։ Ա– 
պա ելոյթ ունեցած է երեկոյի պատոտյ 
հիւրը՛ Աւստրիոյ հիւպատոս Ուըրնըր 
Պրանտըսթիթըր, որ ներկայացուցած է 
մարդկային իրաւանց եւ փոքրամաս– 
նութիւններու համար պայքարող 
աւստրիացի մեծ մտաարականին կեր-
պարը։ Փակման խօսքը կատարած է 
թեմի առաջնորդ Տաթեւ արքեպս. 
Սարգիսեան։ 

Ռ Ո Ւ Բ Է Ն Ս Ե Ւ Ա Կ Ի 
Ն Ա Հ Ա Տ Ա Կ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 
8 0 Ա Մ Ե Ա Կ Ի Ն Ա Ռ Ի Թ Ո Վ 

Փարիզ հրատարակոտղ "Լ& 
&ստտշ" ռուսերէն շաբաթաթերթին 7-13 
Սեպտեմբերի թիտվ հրատարակուած է 
հայրենի գրականագէտ Ալեքսանդր 
Թ ո փ չ ե ա ն ի <Պատափ ես պարաքի աս-
պետը» խորագրով յօդուածը, նոփր– 
ւած՛ Ռուբէն Սեւակի նահատակու-
թեան ՑՕսւմեակին, ուր հեղինակը 
անդրադարձած է 1915ի հայկական 
Ցեղասպանութեան եւ մասնատրաբար 
հայ մտատրականութեան ջարդին ու 
աքսորին։ 

Նշենք, թէ "Լձ ՐշոյՏշ Խւտտշ՞ը Կ0 
հրատարակոփ 50000 օրինակով։ 

Ժ1Ց1Է1Տ6Ճ Ե7 
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Ա Ր Ա Պ Ա Լ Ի Ո & Ե Ա Ն Ի Ն Ո Ր 
Գ Ի Ր Ք Ը 

Կլենտէյլի (Քալիֆորնիսւ) «Ռըվե– 
րընս պուքզ քոմփընի» հրաաարակչսւ– 
սաւնէն վերջերս լոյս տեսած է գանսւ– 
ասւհայ հանրածանօթ գրող, ք ն ն ա -
դատ եւ թարգմանիչ Արա Պսւլիոզ– 
եանի Դւ ՚ օա ՐԱէօ էօ Տտւէո։ Հ^ւտժօա ճո՛ 
ճւ՜ատաՅՈՏ" ղաաոնէն Սարթր* ի– 

մասաութիւն Հայերուն Համար՝*) 

անգլերէն հատորը։ 
Իր այս գիրքին մէջ, Արա Պսւ– 

լիոզեան կը մեկնաբանէ 23 փիլիսո– 
փաներու եւ գրողներու միտքերը՝ 
Պղատոնէն մինչեւ Տեքարթ, Նիցչէ , 
Կանաի, Ֆրէօյւո, Սարթր, Պերթրանտ 
Ռասըլ, Լեվի-Սթրաաս եւ այլ մտա-
ծողներ։ 

Օտար գրականութեանց կոթողա-
կան գործերը հայացնելու մաշտոցեան 
աւանդէն առաջնորդուելով՝ Ա . Պա– 
փոզեան կ ՚ընդգծէ վաւերական գործե-
րով պատուաստոէելու եւ հայ գրակա-
նութիւնը հարստացնելու մշակութային 
անհրաժեշտութիւնը։ Աո այդ, գանա– 

տահայ անուանի գրագէտը կ ՞եզրա-
կ ա ց ն է . «.Թերեւս մեղի այսօր Հարկա-

ւոր եղաեը Նոր այբուբեն մըն է, 

մ ի աքերու եւ Հա յ գրականութիւնը 

գաղափարներու այբուբեն մը, որ 

մեգի աոիթ պիաի աայ կարդալու, 

Հասկնալու, թերեւս նոյնիսկ փոխելու 

մեր Հաւաքականութեան ճակաաագրին 

ուղղութիւնը*– 

ԺՒՑՒԷՒՏ6Ժ Ե7 
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«ԿԵԱՆՔԻՆ ՊԷՍ» 
֊ վ է պ – 

Յակոբ Օշական, Լոս Անճեւըս, 1995, «Ապրիլ 
հրատարակչատուն», 282 էջ։ 

«ԿԵԱՆՔԻ ԱՓԵՐԷՆ» 
֊ արձակ էջեր -

Եղոսսրգ Պօյաճեան, Անթիլիաս, 1995, Մեծի Տանն Կխիկիոյ 
կաթողիկոսութեան տպարան, հրատարակութիւն՝ «Գէորգ 

Սէլիտինեցի» գրական մրցանակի, 470 էջ։ 

«ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ» 
- պատմուածքներ ֊ 

Վահէ Օշական, Պէյրութ, 1995,«Համազգային»ի 
«Վահէ Սէթեան» տպարան, հրատարակութիւն՝ 

«Համագգային»ի Կեդրոնական Վարչութեան, 220 էջ։ 

«ՍՓԻՒՌՔ» 
- րանաստեղծութիւններ -

Շուշիկ Տասնապետեան, Լիբանան, 1995, Սեծի Տանն Կիփկիոյ 
կաթողիկոսութեան տպարան, 94 էջ։ 
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