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Ն. Չաքխաաեայև 

(ՊԱՏմՈՒԱԾՔ) 

Զի ամենեՌան, որ սուր աոնուցուն, սուրով անկանեցին։ 
Ս. ՄԱՏԹԷՈՍ, ԻԶ, 52 

Հերման, թիկնաթոռին Տոաւյրր նստած՜, կէս ժամէ ի վեր կը 
սպասէր ննջասենեակին փակ դրան առթւ, մահապարտի մը 
անձկութեամբ, որուն ճակատագիրը կ՚որոշուի այդ տախտակէ 
պատնէշին միւս կողմը։ 

Վերջապէս դուոը բախուեցաւ եւ բժիշկը յայտնուեցաւ 
խորՀրդաւոր սֆինքսի մը պէս։ Ան պայուսակը զետեղեց կեդ-
րոնի սեղանին վբայ ու գլանիկ մը վաոեց։ Բժիշկները ընդՀան– 
րապէս Հոգեբան ու վերապահ, մարդիկ կ՚ըԱան եւ կը խուսափին 
նայելէ ալքերուն մէջ այն մարգոց, որոնց գէշ լուր մը Հաղորդելու 
կը պատրաստուին։ Բայց այս մէկը անոնցմէ չէր։ Ան կը նախ֊ 
ընտրէր մէկ անգամէն յայանել ճշմարտութիւնը, քան երկդիմի 
ակնարկութիւներով երկարել իր խոսակիցին մղձաւանջը: 

Գլանիկին կէսը սպաւռհլէ եւ մնացեալ մասը մոխրամա-
նին մէջ ճզմելէ ետք, ան նայեցաւ Հերմանի ալքերուն մէջ եւ 
ըսաւ, 
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- Տիկնոջդ վիճակը կարծածէդ չաա աւելի ծանր կ, թայց 
ո՛չ յուսահատական: Այժմ մաՀուան վաանգ չկայ, բայց եթէ 
Հատու եւ արագ միջոցներ ձեռք չառնուին, մա Հէն շատ աւեչի 
գէշ բաներ կրնան պատաՀիլ։ 

- Այսի՛՞նքն։ 
- Այսինքն1 մարմնի ձախ կէսին ամբողջական անդամա-

լուծութիւն: Ինծի ըսիր, որ փամփուշտը մտաւ աջ կողմէն, բայց 
ըստ իմ ախտաճանաչումիս, ան մտած է ձախ կողմի 15երորդ 
եւ 16երորգ ո ղներուն մէՀէն եւ վիրաւորած է ողնածուծը։ Լաւ 
կ*րԱաի որ անգամ մը ալ պատմես պատահածը, որ պէս զի կա-
րենամ ախտաճանաչումը բանաձեւել աւելի ճշգրիտ կերպով• 

- Կնոջս պատահածը սովորական աղէտ մըն է։ Մեր 
շրջանը քաղաքին ամէնէն ապահով թաղերէն մէկն է, այնպէս 
որ, ամէնէն գէշ օրերուն իսկ, գոնէ ցերեկներր, որոշ եոուղեո. 
մը կ՚ըԱայ փողոցներուն մէջ։ Ցերեկը անցուցած էինք քենիէս 
տունը, որ կը գտնուի քանի մը փողոց անգին, Մայրիներու պո-
ղոտային միւս կողմը։ Ցետմիջօրէին տուն կը վերադառնայինք։ 
Մեղի պէս ուրիշ անցորդներ ալ կը չտապէին մայթերու վրայ։ 
Հեոուէն կը լսուէին ընդհատ կրակոցներ։ Հասած էինք մեր 
փողոցին անկիւնը, երր կապար մը սուլեց ականջիս: Կը 
պատրաստուէինք ապաստանիլ ղրան մը բացուածքին մէջ, 
երբ սուլեց երկրորդ կապարը։ Գլարա ձեռքը տարաւ կռնակին 
եւ ինկաւ մայթին վրայ։ Հասկցայ, որ զարնուած էր։ Անմիջա– 
ւգէս զայն առի թեւերուս մէջ եւ շտապեցի տուն։ Հարկաւ չէի 
գիտեր վիճակին ծանրութիւնը, րայց զգուշացայ աւելորդ– 
պակաս շարժումներ ընելէ, որ պէս ղի կապարը չտեղափոխուի 
մարմնին մէջ։ 

- Հաւան արար որոշ փորձառութիւն մը ունիս այդ մարգին 
մէջ։ Կնոջդ կեանքը կը պարտիս այդ զգուշաւորութեանգ։ 

- Փորձառութիւնս ասպարէզիս կը պարտիմ։ Քորէայի 
պատերազմին՝ գոմաճաոներու ջոկատի մը հրամանատարն էի, 
իբր կամաւոր ա մերիկեան բանակին մէջ։ Գոմանտոներու գոր-
ծուն էութիւնը շատ վտանգաւոր է։ Գիշերները պէաք է մօտե-
նայինք թշնամի գիծերուն եւ դարանակալ սպասէինք թաւուտ-
ներու մէջ՝ որսալու Համար անխոհեմ քորէացիները։ Եւ վըս֊ 
տաՀ եղէք, որ մեր գնդակները չէին վրիպեր իրենց թիրախէն: 
Երբ գինուորներէն մէկը վիրաւորուէր, ինծի կ՚իյնար զայն 
խնամելու պարտականութիւնը: 

- Շատ լաւ։ Այդ օրերուն կը փրկէիր վիրաւոր ընկերներդ, 
Հիմա պէտք է փրկես քեղի աւելի մօտիկ էակի մը կեանքը։ Այս 
երկրին մէջ տիրող պայմաններուն բերմամբ, կարելի չէ մեծ 
բան ակնկալել։ Մասնագէտ բժիշկները ապաստանած են 
օտար երկիրներ; իսկ Հիւանդանոցներուն վիճակը ողբալի է։ 
Լուրջ ու շուտափոյթ դարմանում մր անհրաժեշտ է։ Կորսուած 
իւրաքանչիւր օր, նոյնիսկ իւրաքանչիւր ժամ կրնայ վտանգել 
կնոջդ կեանքը։ 
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- Եւ այդ դարմանումը պա Հովելու Համար պէտք է դիմեմ 
օտար երկիր մը։ 

- Եթէ պայմաններդ կը ներեն; քեզ կը յանձնարարեմ 
Լոնտոնի լաւագոյն մասնագէտներէն մէկուն; որ շատ լաւ բա-
րեկամս է։ Որովհետեւ կինդ պէտք չէ սխալ շարժումներ ընէ; 
զայն կը զետեղենք մասնայատուկ պատգարակի մը մէջ եւ կը 
գնենք օդանաւ։ Ան ճամբայ չելած, կը Հեասձայնեմ Լոնտոն, 
որպէսզի Հիւանդակառք մը զայն փոխագրէ օդակայանէն Հի-
ւանդանոց։ 

Հերման չպատասխանեց։ Մեղմ լոյս մը խուժեց աչքերէն 
ներս եւ Գլարայի քաղցր գէմքը երեւցաւ Հեոուե, անվերջանալի 
փապուղիի մը ծայրը։ Գլարա աշխարՀի միակ անձն էր, որան 
Համար պատրաստ էր զոՀելու ամէն բան, նոյնիսկ կեանքը։ 

- Ամէն պարագայի- ըսաւ բժիշկը,– ես անմիջապէս կը 
գրեմ յանձնարարականը եւ մնացեալը կը ձգեմ քեղի։ 

Նստաւ սեղանին աո.ջեւ ու շարադրեց երկար նամակ մը 
Լոնտոնի իր պաշտօնակիցին։ Նամակը ծալեցֆ դրաւ նախապէս 
Հասցէագրած պա Հարանին մէջ ու երկարեց Հեր մանին։ 

՜ Ո՛րքան շուտ, ա՛յնքան լաւ։ Մարմնի մէջ կորսուած 
գեղակը կը նմանի կոյր կարիճի մը։ Կանգ կ՚առնէ միայն; երբ 
բախի անանցանելի արգելքի մը։ Կնոջդ պարագային այդ ար-
գելքը ողնայարն ԷՓՓՓ 

- Տոքթո՛ր;– ըսաւ Հերման; պաՀարանը մատներուն մէջ 
սեղմելովկ՚ուզէի գաղափար մը ունենալ անՀրաժեշտ ծախ-
քերու մասին։ Ինչպէս գիտէք, ես պաշտօնեայ եմ եւ եկամուտս 
սաՀմանափակ է։ Եթէ անՀրաժեշտ գումարը իմ կարոզութե-
նէս վեր է, այն ատեն պէաք է դիմեմ արտակարգ միջոցներու։ 

՜ Նը կարծեմ\ թէ բոլ"Ր ծախքերը՝ Հիւանդանոց եւ երթե-
ւեկ, չորս Հազար սթերլին լիուլի կը բաւեն։ Վիրաբոյժ բարե-
կամս խղճամիտ է եւ նկատի կ՚առնէ ձեր նիւթական պարա-
գան։ Նամակիս մէջ պարզեցի այդ բոլորը։ 

Բժիշկը մեկնեցաւ։ Հերման նամակը սաՀեցուց գրպանը 
եւ սեսաւ շրջիլ փոքրիկ դաՀլիճին մէջ։ Ուղեղը սկսած էր փո– 
թորկիլ եւ ներքին խռովքը կ ՛արտաբերէր բառերովդ 

- Զո՜րս Հազար սթերլին; այսինքն՝ մօտ 9000 տոլար։ Այդ 
գումարը անՀրաժեշտ է Գլարայիս կեանքը փրկելու Համար, 
իսկ ես Հարիւր տոլար չունիմ ձեռքիս տակ։ Ա՛Հ, եթէ այդ սրի՜ 
կայ ոճրագործը ձեռքս անցնի զայն բզիկ-բզիկ կ՚ընեմ։ Եւ 
ըսելֆ որ այդ անպիտաններուն կու տան արձակազէն անունը, 
մինչդեռ, անոնք զզուելի մարդորսներ են։ 

Յանկարծ յիշեց Առագրող բարեկամի մը մէկ յօդուածը, 
որուն մէջ ան կ՚ըսէր. «Անցեալին արձակազէն կը կոչէին այն 
զինուորը, որ իր կեանքը կը վտանգէր թշնամին Հալածելու 
Համար։ Իսկ մեր օրերուն արձակազէն կ՚ըսեն այն չարագոր-
ծին, որ դիրքաւորուած բարձր ու ապաՀով տեղ մը, կը կրակէ 

\ 
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անծանօթ՛ եւ անմեղ անցորդներու վրայ եւ իւրաքանչիւր զո֊ 
Հին Համար կը սաանայ կոկիկ գումար մըփփփ»։ 

Հերման ոաքի ելաւ, վերցուց Հեռաձայնի ընկալուչը եւ 
կազմեց լըագրող րարեկամին թիւրէ Դէպքերուն պատճառով, 
Հեռաձայնի գի ծերը լքուած էին իրենց ճակատագրին եւ կը 
գործէին ըստ րախախ Մեծ եղաւ ուրախութիւնը, երր ընկա-
լուչին մէջէն լսեց րարեկամին ձայնը։ Հերման անոր բացատ-
րեց եղելութիւնը, կնոջ յուսաՀատական վիճակը եւ կարեւոր 
գումար մր անյապաղ ապա Հովելու անՀրավքեշտութիւնը։ 

- Կնոջս կեանքը թելէ մը կախուած է,– ըսաւ Հերման, ու 
ես տրամագիր եմ անկարելին ընելու, նոյնիսկ ոճիր գործելու՝ 
կնոջս կեանքը փրկելու Համար։ Զեր յօդուածներէն մէկուն մէջ 
գրած էիք արձակազէններու մասին։ Ես եղած եմ զինուոր, 
կռուած եմ զանազան ճակատներու վրայ եւ ապաՀոված եմ 
լաւ նշանառուի Համբաւ։ 

երկար լռութիւն մը աիրեց գիծին միւս ծայրը։ Հաւանա– 
բար Հերմանի առաջարկը չփոթի մ ատն ած էր խօսակիցը։ 

՜ Կ՛ըմբռնեմ ձեր կացութեան ծանրութիւնը։ եթէ որոշած 
էք արձա կազինութիւն ընել, կրնամ ձեզ յանձնարարել անձի 
մը, որ արձակազէն կը վարձէ եւ լաւ կը վճարէ անոնց ծառա-
յութիւնը։ 

Հերման կանգ առաւ բարձր շէնքի մը առջեւ։ Արդէն քա– 
ղաքակեղրոնը սկսած էր բոնկիլ սովորականին պէս, իսկ Հա֊ 
րաւային արուարձաններէն կր լսուէին ընղՀատ կրակոցներ։ 
Փողոցին լոյսերը տակաւին վառած չէին, այնպէս որ, մուտքի 
տախտակին վրայի անունը կարգելու Համար ստիպուեցաւ 
գործածել ՀրաՀանը։ 

Զեոքի պայուսակը սկսած էր ծանր կշոել բազուկին։ 
Մտնելէ առաջ՝ զայն անցուց ձախ ձեռքին։ երկաթէ գուռը կի-
սաբաց էր։ Մօտեցաւ վերելակին եւ մատր գրաւ կարմիր կո-
ճակին վրայ, բայց ան մ իրապէս միտքը փոխեց եւ ուղղուեցաւ 
դէպի աստիճանները։ 

երր Հասաւ չորրորդ յարկին աստիճանագլուխը, նայեցաւ 
շուրջը։ Գրան մը վրայ կարդաց փնտռած անունըՓ Ե • Մաթէք են 
ընկերութիւն։ Փայտէ այս պատնէշին միւս կողմը կ՚ապրէր 
մարդ մը, որ մէկ խօսքով պիտի որո շէր Գլարայի եւ իր ճակա– 
տիրը։ Գլարայի ճակատագիրը, թէեւ վտանգաւոր, ՛յստակ էր եւ 
որոշ, բայց իրը կը մնար մութ՝ փոթորկոտ գիշերուան մը պէս: 

ԳաՀլիճը, ուր զինք առաջնորդեց Համազգեստաւոր սպա– 
սուՀին, կաՀաւորուած էր փարթամօրէն։ եւրոպայի պատմա-
կան դղեակներու ձեռաՀիւս գորգերը եւ կաՀ-կարասիները կը 
զարդարէին այս նորակառոյց սրաՀին պատերը եւ սալայա– 
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տակը։ Իւրաքանչիւր աթոռ, իւրաքանչիւր սեղան, իւրաքան-
չիւր գեղօր կ՚արժէր Հարստութիւն մը, ամէն պարագայի շատ 
աւելի՝ քան իր ակնկալած քանի մը Հազար տոլարը։ 

ՍպասուՀին անՀետացած էր կողմնակի դուռն է մը եւ, 
վայրկեան մը չանցած՝ նոյն տեղէն յայտնուեցաւ միջաՀասակ, 
բարեկազմ եւ կլոր ղէմքով յիսուննոց մարգ մը։ 

- ես կու գամ ծանօթ Հրապարակագիր պարոն Ս ի 
կողմ է,– ըսաւ Հերման,- ան ինծի խոստացաւ ձեզի խօսիլ իմ 
մասիս, այնպէս որ, գիտնալու էք այցելութեանս պատճառը։ 

Պարոն Մաթէք չպատասխանեց։ Ներս մտնելէն ի վեր, 
ան աչքերը չէր Հեռացուցած նորեկի դէմքէն, կարծէք Հոն 
կարդալու Համար անոր գաղտնի մտ ա դրութիւնն երը։ Վերջա-
պէս ան ցոյց տուաւ թիկնաթոռ մը Հերմանին եւ ինք նստաւ 
անոր դէմը գտնուող բազկաթոռին վրայ։ Ցետոյ բացաւ մ է ջ ֊ 
տեղի ցած սեղանին վրայ գտնուող սատափազարդ տուփը եւ 
անկէ Հանեց երկու բուրումնաւէտ սիկառներ, որոնցմէ մէկը 
երկարեց նորեկին, իսկ միւսը տարաւ շրթներուն։ 

- Այո՛, քիչ առաջ պարոն Ս ՓՓՓ խօսեցաւ ձեր մասին եւ գո-
վեց ձեր բարեմասնութիւնները։ ես մեծ վստաՀութիւն ունիմ 
անոր վրայ, որովՀետեւ գիտէ ընտրել գործին յարմար անձերը։ 
Հաւանաբար ան ձեզի Հասկցուց, որ առանց զէնքի արձակա-
զէն չ՚րԱար, որովՀետեւ, թէեւ զէնքի վաճառական, ես ան– 
Հատներուն զէնք չեմ Հայթայթեր։ Նախ Հարցում մըփ Հերման 
գերմանական անուն մըն է, բայց ձեր դիմագիծը գերմանական 

չէ։ 
- Գերմանացիներ կան, որոնք թուխ են սպանացիէ մը 

աւելի։ Բայց ձեր դիտողութիւնը տեղին է։ Իմ բան անունս 
Արմէն է։ երբ կամաւոր արձանագրուեցայ կռուելու Համար 
՝Բորէայի մէջ իբր թարգման ընգունուեցայ ամերիկեան ուժե-
րու սպայակոյտին կողմ է։ Հոն է, որ Հայկական անունս վե-
րա ծուեց աւ Հերմանի։ Չմոռնամ ըսելու, որ Հերմանը՝ Ար– 
մինիուսի արդիական ձեւն է, Արմին, Արմինիուս, Հերման։ 

- Բայց եթէ չեմ սխալիր, անմիջապէս որ առիթը ներկա-
յացաւ, անցայ գոմանտոկերու զօրագունդը եւ պէտք է ըսելֆ 

որ լաւ արդիւնքներ ձեռք ձգեցի։ երր պատերազմը վերջացաւ, 
շատ մը զինուորներ, որոնց կարգին ես, ստացան շքանշաններ 
իրենց քաջագործութիւններուն Համար։ Իսկ լաւագոյն տասը 
նշանառուները ստացան մէ կա կան Հընթըր 27 Հրացան, որոնք 
ապսպրուած էին այդ առիթին Համար՝ տասը օրինակով։ Հըն-
թըր 27 աշխարՀի ամէնէն կատարելագործուած ու ճշգրիտ 
զէնքն է։ Ան օժտուած է անղր-կարմիր գիտակով մը, որ տե-
սանելի կը դարձնէ թիրախՀ նոյնիսկ Դեկտեմբերի մառախլա-
պատ գիշերներուն մէ$ Այս Հրացանին Համար ինծի մեծ գու-
մարներ առաջարկողներ եղան, բայց ես մերժեցխ 
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- Զեր զէնքին վրայ աչք մը նեաելէ առաջ, պէաք է տեղե-
կանաք պայմաններուս։ Վիրաւորները Հաշուի՛ չեմ առներ, իսկ 
իւրաքանչիւր դիակին Համար կը վճարեմ 700 տոլար։ 

- Պարոն Ս փփփ ինծի տարրեր բաներ ըսաւ։ Տրուած ըԱա– 
լով, որ դուք զէնք չէք Հայթայթեր, պէտք է նկատի առնէք են-
թակային ներդրումը, որ այս պարադային Հազարներ արժող 
իմ Հրնթըր 27 Հրացանս է։ Բարեկամս բացատրեց, որ ունիք 
արուեստագէտի Հոդի եւ գիտէք գնաՀատել արժէքաւոր 
բաները։ 

Մաթէք պաՀ մը լուռ, մնաց, յետոյ սիկառը ղնելէ ետք 
բիւրեղէ մոխրամանին ծայրը, ձեռքը երկարեց սեւ պայուսա-
կին կողմը։ 

- Կրնա՞մ աչք մը նետել ձեր գործիքին վրայ,– Հար ցուց։ 
Հերման պայուսակը զգուշութեամբ դրաւ սեղանին վրայ, 

գրպանէն Հանեց պզաիկ բանալի մը, բացաւ կղպանքը ու վեր 
առաւ կափարիչը։ 

Լազուարթ թաւիշին խորշերուն մէջ, թանկագին ոսկե-
ղէններու պէս, զետեղուած էին մետաղէ այլազան ձեւով պող-
պատէ կտորներ, որոնք ունէին անփայլ սառնութիւն մը։ Մա-
թէք ուշի-ուշով զննեց այդ կտորները եւ Հիացումէն աչքերը 
փայլեցան։ երկար ատեն, տեսակ մը երկիւղածութեամբ, ան-
շարժ մնաց բաց պայուսակին առջեւ, ինչպէս արուեստի սիրա– 
Հար մը՝ մեծ վարպետի մը անծանօթ մէկ պաստառին առջեւ։ 

- Հոյակապ գործիք մըն էբացագանչեց Մաթէք,– 
կրնայիՀք ինծի բացատրել անոր յատկութիւնները։ 

- Ինչպէս րսի% այս զէնքը ինծի պարգեւ տրուեցաւ պա-
տերազմական բարձրագոյն շքանշանին Հետ։ Աշխար Հի վրայ 
ասկէ տասը Հատ կայ միայն։ Պէտք չկայ գովելու անոր ճշգըր– 
տութիւնը եւ տարողութեան սաՀմանը։ Ան օժտուած է անղըր– 
կարմիր ճառագայթ արտադրող դիտակով մը, որուն շնորՀիւ 
կարելի կ՚ըԱայ թափանցել խաւարին պատնէշը եւ զանազանել 
թիրախները, մաՂւաւանդ կենդանի թիրախները, որոնք ջեր-
մութիւն կ՛արտաբերեն։ 

- Պարո՛ն Հերման, ես միշտ սիրած եմ կատարելութիւնը։ 
Մինչեւ Հիմաթ բոլոր այն մարզիկը, որոնք եկած էին ծառայե-
լու, լաւ նշանառուներ էին։ Կու տային իրենց փռած դիակնե-
րուն Հաշիւը եւ կը ստանային փոխարժէքը։ ես ալ աւելին չէի 
պաՀանջեր։ Այսօր կը տեսնեմ, որ գործ ունիմ արուեստագէտի 
մը Հետ, որ ճաշակի եւ մեթոտի տէր է։ ես կը յարգեմ բոլոր 
արուեստագէտները՝ բանաստեղծ ըԱան անոնք թէ երաժիշտ, 
նկարիչ թէ ճարտարապետ։ Բարձրանանք տանիքը եւ ինծի 
ցոյց տուր այս Հրաշալի գործիքին մասնայատկութիւնները։ 

Հերման գոցեց պայուսակը ու Հետեւեցաւ Մաթէքին։ Վե-
րելակը զիրենք Հասցուց շէնքին 24րդ յարկը։ Հէնքը կը թուէր 
լուռ, ու ամայի։ Մաթէք Հասկցաւ Հերմանի միտքը։ 
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- Հքէնքը ինծի կը պատկանի։ երբ դէպքերը սկսան, թաղը 
վտանգաւոր գօտի նկատուեցաւ. այն սակաւաթիւ վարձակալ-
ները, զորս յօժարած էի ներս առնել, փոխադրուեցան ուրիշ 
տեղ։ Իմ ուզածս ալ այդ էր։ 

Տանիքը ընդարձակ էր խաղավայրի մը չափ։ Հերման աչք 
մը նետեց շուրթը։ Ամբողջ քաղաքը, արուարձանները եւ մօ-
տակայ բլուրները տարածուեցան իր տեսողութեան առջեւ։ 

Մաթէք մօտեցաւ Հերմանին եւ անոր ցոյց տուաւ բլուր-
ներուն վրայ պլպլացող լոյսերը, որոնք լուսապսակ մը կը 
կազմէին խաւարամոլն եղած քաղաքին շուրջը։ Այդ բլուրնե-
րէն մէկուն վրայ կը պլպլար միայնակ լամբ մը։ Մաթէք Հեր-
մանին մատնանշեց այդ միայնակ լամբը եւ ըսաւՓ 

- եթէ մէկ գեղակով մարէք այդ լոյսը, այն ատեն կ՚ըն– 
գունիմ ձեր պայմանները։ Հակառակ պարագային1 դուք կ*րն– 
ղունիք իմ պայմաններս։ Մինչեւ Հիմա, բոլորն ալ ձախողեցան 
եւ լամբը կը շարունակէ պլպլալ1 Հեգնելով այն բոլոր յոխոր-
տացող նշանառուները։ 

- Բայց այդ լամբը կրնայ լուսաւորել անմեղ մանուկի մը 
ննջասենեակը կամ կար կարող աղքատ մօր մը աշխատանքը։ 
Գնդակս կը մարէ լամբը, բայց ճամբուն վրայ կրնայ խլել ան-
մեղի մը կեանքը։ 

- Այդ կողմէն ան Հոգ եղէք։ Այդ լամբը կը լուսաւորէ 
ամայի վիԱայի մը պարտէզը եւ կը գտնուի մօտ 4000 մեթր Հե-
ռաւորութեան վրայ։ Ամէն պարագայի, եթէ նոյնիսկ կնդակդ 
վրիպի, ան կը կորսուի բնութեան մէջ, որովՀետեւ այդ բլրան 
ետեւր կր գտնուի ամայի ձոր մը։ 

Հերման կրկին բացաւ պայուսակը, իրարու զօդեց կտոր-
ները եւ ձեռքը ունեցաւ Հրացան մը, որ չէր նմաներ ցարդ 
գոյութիւն ուենցող որեւէ Հրացանի։ Գիտակը զետեղեց փողին 
վրայ եւ զայն ուղղեց բլուրին կողմը, յետոյ աչքը մօտեցուց 
դիտակին եւ անոր մէջէն զննեց թիրախը եւ զգուշութեամբ 
դարձուց Հորիզոնական պտուտակ մը, որ իրարու կը մօտեց-
նէր կամ իրարմէ կը Հեռացնէր ոսպնեակները, մինչեւ որ 
միայնակ լամբին լոյսը նոյն ան այ զիրար խաչաձեւող ուղղաձիգ 
եւ Հորիզոնական գիծերուն Հանդիպման կէտին։ 

- Պարոն Մաթէք, թիրախը կը գտնուի իմ կեցած տեղէս 
4163 մեթր Հեռու,– ըսաւ, առանց տեղէն շարժելու։ 

Պայուսակին լազուարթ թաւիշի խոռոչներուն մէջէն Հա-
նեց մետաղէ տուփ մը, որուն մէջ շարուած էին արծաթագոյն 
փամփուշտներ եւ երեք մատի երկայնութեամբ պողպատէ խո-
ղովակներ։ 

Մաթէք երկիւղած լռութեամբ կը Հետեւէր Հերմանի շար-
ժումներուն, մէկու մը պէս, որ կ՛ուզէ բացատրութիւն։ Հերման 
տուաւ այդ բացատրութիւնը։ 

- Պարոն Մաթէք, ինչպէս գիաէք Հրացանի մը տարողու-
թիւնը կախում ունի փողին երկայնութենէն եւ փամփուշտին 
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պարունակած վառօդի տեսակէն եւ քանակութենէն։ Այս կարճ 
խողովակները փողին ագուցելով կ՚աւելցնեմ անոր տարողու-
թիւնը, իսկ ինչպէս կը տեսնէք1 փամփուշտներուն վրայ 
գրուած թուանշանները կը յայտն են անոնց տարողութիւնը1 

3000, 4000 եւ 5000 մեթր։ Իւրաքանչիւրէն ունիմ տասը Հատ։ 
Անոնք անփոխարինելի են։ երր սպառին, Հրացանը կը կոր֊ 
սընցնէ իր արժէքը։ 

Խողովակները Հրացանին ծայրը ագուցելէ ետք, փամ-
փուշտ մը զետեղեց փողին մէջ, ուղղեց լամրին կողմը եւ պէաք 
եղած ճշղումները ընելէ ետք, ցուցամատով ճնշեց րւթակին 
վրայ։ Ո՛չ ցնցում տեղի ունեցաւ եւ ոչ ալ պայթիւն լսուեցաւ, 
այլ տեսնուեցաւ լուսաւոր գիծ մը, որ կը սուրար գէպի թիրա-
խը։ երբ լուսաւոր գիծը եւ լուսաւոր կէաը իրարու միացան, 
լամբը գաղրած էր գոյութիւն ունենալէ։ 

- Պրաւօ, Հիանալի էր,– բացագանչեց Մաթէք,– Հիմա 
իջնենք վար եւ ընենք վերջին կարգաղրութիւնները։ 

Հերման զէնքին կտորները զետեղեց պայուսակին մէջ եւ 
Հետեւեցաւ Մաթէքին։ վերելակ չՀասած՝ անցաւ տանիքին 
միւս կողմը, ուրկէ կարելի էր նշմարել իր տունը։ եւ իսկապէս, 
բաւական Հեռու, միջակ րարձրութեամբ շէնքերու զանգուա-
ծին մէջ տեսաւ իր բնակարանը։ ետեւի կողմի պատուՀանները 
լուսաւորուած էին։ Ինչպէս պատուիրած էր, Մարլէն եկած էր 
Հսկել ու քրոջ վրայ։ 

- Այս տանիքէն քաղաքին Համայնապատկերը իսկապէս 
գեղեցիկ է,– ըսաւ Մաթէք, վերելակ մտնելէ առաջ,– անմիջա– 
պէս որ Համաձայնինք, կը ճշդեմ այն դիրքը, ուրկէ պիաի կրա-
կէք երէներուն վրայ։ 

ՍպասուՀին ցած սեղանին վբայ զետեղած էր շիշ մը ուիս-
քխ երկու բաժակ, աման մը աղանդեր եւ ափսէ մը, որուն մէջ 
շարուած էին սիկարէթի զանազան տուփեր։ Մաթէք լեցուց 
բաժակներէն մէկը եւ Հրամցուց Հերմանին։ 

- Ըսէք նայիմ, ի՞նչ են ձեր պայմանները։ ես պատրաստ 
եմ վճարելու 1000 տոլար իւրաքանչիւր զոՀին Համար։ 

՜ Այղ պայմանը կ՚ընդունիմ, բայց կը պահանջեմ 8000 
տոլար կանխիկ։ եթէ չկարենամ ձեզի գոհացում աալ, 
այսինքն՝ եթէ չկարենամ ութ դիակ գետին փռել, այս պայու-
սակը իր ամբողջ պարունակութեամր կը պա հէք իբր գրաւա-
կան, մինչեւ որ պարտքս վճարեմ։ Այս զէնքը, կնոջմէս ետք, 
ինծի համար ամէնէն թանկագին րանն է։ 

՜ Ուրիշ ըսելիք ունխ°ք։ 
- Հարցում մը միայն։ Մայրիներու պողոտայի երկայնքին 

կրակող արձակազէնը ձեր վարձկաններէն մէկը ըԱալու է։ 
Բաւական վարպետ կ՚երեւի։ Կրնայի՞ք անոր մասին տեղեկու-
թիւն տալ։ 

- Հիմա՝ որ դուք ալ դարձաք իմ վարձկաններէս մէկը, 
կրնամ ձեր հարցումին գոհացում տալ։ Ան կը կոչուի ճուչիօ 
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Փիթթի եւ ամիսէ մը ի վեր կ՚աշխատի իմ հաչուոյս։ Ան աս-
պարէզով կենկսթ-ըր է եւ մարդասպան։ Գնդակը երրեք չի վրի-
պիր։ Իր միակ սխալը գործեց երէկ։ Ան կրակած էր այդ պողո-
տայէն ա նցնող զպգի մը վրայ։ Ինծի ըսաւ, որ սպաննած է 
կինը։ Մարդիկ ղրկեցի իր ըսածը ստուգելու համար։ Անոնք 
ըսին; որ տեսած էին արեան հետքեր միայն, բայց ո՛չ դիակ։ 
երր դիակ չկայ, վճարում չ՚ըԱար։ 

Հերմանի մատները պրկուեցան բաժակին չ ա ք ^ Քիչ 
մնաց զայն պիտի փշրէր։ Աչքերը պահ մը անշարժացան, ակ-
ռաները կճրտացին։ եթէ Գլարայի վիճակը յուսահատական 
չըԱար, իր պողպատեայ մատներով պիտի ոլորէր Մաթէքի 
վիզը։ 

Սակայն Մաթէքի ձայնը զինք սթափեցուց. 
֊ ճխւի° Փիթթի ամէն չարաթ կը գանձէ 10էն 16 հազար 

տոլար։ 
- Պարոն Մաթէք,– միջամտեց յանկարծ Հերմանայս 

հաշուով ղոլՔ ամէն ամիս հազարաւոր տոլարներ կը ծախսէք 
մարդ սպաննել տալու համար։ Յանուն ինչի՞։ 

- Սիրելի Հերման, հակառակ ձեր մղած աղտոտ պատե-
րազմներուն, ղուք մաքուր մնացած էք եւ լաւ է, որ այղպէս 
մնաք։ Հարկաւ կ՚ընղունիք, որ րոլոր պատերազմները աղտոտ 
են եւ անմարդկային։ Կեանքը կրկէս մըն է, ուր կը մղուի մա֊ 
հացու պայքար յանուն փառքի, հարստութեան եւ ընչաքաղ-
ցութեան։ Մարդը աշխարհի ամէնէն կռուազան եւ արիւնար-
բու գազանն է եւ այդ պատճառով տիրացած է աշխարհին, 
բայց կորսնցուցած է իր հոգին։ երբ երիտասարդ էի, սիրտս կը 
յորդէր րարութեամր, կը քալէի աչքս յառած աստղերուն, կ ո ֊ 
րոնէի անկարելի երազներ։ Սիրեցի, յուսախաբուեցայ, դաոնա֊ 
պայ եւ &այ կրկէս՝ գազաններուն հետ պայքարելու համար։ 
Անոնք զիրար կը րզկաէին դիրքի եւ հարստութեան համար, 
ես ալ ըրի նոյնը։ Դէպքերու րերմամր դարձայ զէնքի վաճա-
ռական։ Սկիզրները կը ներածէի սնտուկով, հիմա կը ներածեմ 
նաւերով։ Մի՛ կարծէք, որ դիւրին գործէ զէնքի վաճառակա-
նութիւնը։ Այսօր եթէ ծրագիրս ձախողի, կընամ սնանկանալ։ 
Բոլոր ունեցածս, քանի մը միլիոն, ներդրած եմ մեծ քանակու֊ 
ԽհԽաաամաա ոԵԱՕ ՈԼ զինամթերք ներածելու համար, եւ զանոնք 
փոխադրող չորս նաւերը, մէկ ամիսէ ի վեր, կը սպասեն նա-
ւահանգիստին բացերը, միջազգային ջուրերու մէջ։ եկուր տես, 
որ կացութիւնը խաղաղելու վրայ է եւ կողմերը արդէն նստած 
են րանակցութեանց սեղանին շուրջ։ Մէկ խօսքով՝ զէնք ուզող 
չկայ։ Սաիպուած եմ մթնոլորտը բռնկեցնել։ ՛Բանի մը դիակ 
այս կողմէն, քանի մը դիակ միւս կողմէն՝ գլուխները կը 
տաքնան, բախումները կը վերսկսին եւ զէնքի պահանջը կը 
մ ե ծ ն ա յ , դիները կը բարձրանան... 

- Բայց երրեք խղճի խայթ չ է ՚ ք ունենար, երր այնքան մեծ 
գումարներ կը ծախսէք անմեղներ սպաննել տալու համար։ 

ճւցւէւտ6ճ Ե^ 
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- Ըստ Աստուածաշունչ մատեանին, անմեղ մարդ չկայ 
աշխարՀի մէֆ։ Ցետոյ մի՛ կարծէք, որ ես գոՀ եմ ընտրած աս-
պարէզէս։ Պիտի նախընտրէի դրամ շաՀիլ տարբեր միջոցնե-
րով։ Բայց ի*նչ, դէպքերու բերմամբ ստեղծուած է կացութիւն 
մը, որուն պատասխանատուն չեմ եւ որմէ կ՛ուզեմ օդտուիլ 
շատ մը շատերու պէս։ Արդէն որոշած եմ դործէն քաշուիլ ան-
միՀապէս որ այդ չորս նաւերու պարունակութեան յաճախորդ-
ներ գտնեմ։ 

Մաթէք ուիսքիի բաժակը տարաւ շրթներուն եւ մէկ ում-
պով պարպեց։ ՊաՀ մը լուաւ մնալէ ետք, դարձաւ Հերմանին 
կողմը եւ շարունակեցփ 

- Հար կա ւ, այս երկար պատասխանէն ետք, կ՚արտօնէք, 
որ ես ալ ձեզի Հարցում մը ուղղեմ։ Դուք, ինչպէս ըսի, մաքուր 
մէկն էք, կը պատկանիք դասակարգին այն Հազուագիւտ մար-
գոց, որոնք կր նախընտրեն տառապիլ, անօթի մեռնիլ1 քան 
գործել կարգ մը արարքներ, օրինակի Համար, խլել իրենց նման-
ներուն կեանքը, որոնց մտածումները խոտոր կը Համեմատին 
իրենց Համոզումներուն։ Կը զգամ, որ ձեր խիղճը բարձրաձայն կը 
բողոքէ այն արարքին ղէմ, զոր որոշած էք գործելփփփ 

֊ Պարոն Մաթէք, մարդ արարածին մեծութիւնը պէտք է 
փնտռել ո՛չ թէ իր ուղեղին, այլ իր սրտին մէ$ Երբ ուղերր կր 
Հնազանդի սրտին, այն ատեն կր կատարուին Հանճարեղ գոր– 
ծեր, որոնք մարդը կ՛ազնուացնեն, կ՚անմաՀացնեն։ Դժբախ-
տաբար, իր նպատակին Հասնելու Համար, մարդ կը ստիպուի 
քալել արգիլուած ճամբաներէ։ ՈրովՀետեւ մեծ գումարի մը 
պէտք ունէի այս գիշեր իսկ, դիմեցի ձեզի։ Կինս կը գտնուի 
մաՀուան ղուոներուն աոֆեւ, եթէ վաղն իսկ չենթարկուի գոր-
ծողութեան, ան կրնայ մեռնիլ։ եւ որովՀետեւ այդ գումարը չեմ 
կրնար ստանալ առանց փոխադարձութեան, պիտի ստիպուիմ 
անմեղներ սպաննել՛ սիրած կնոՀս կեանքը փրկելու Համար։ 

Մաթէք գլուխը վեր առաւ եւ շեշտակի նայեցաւ Հերմանի 
աչքերուն մէջ։ 

՜ Մէկ խօսքով՝ կ՚ուզէք, որ նիւթական մասնակցութիւնս 
բերեմ ձեր կնոջ փրկութեան գործին։ Ինչպէս Հասկցայ, ըստ 
ձեզի պէտք եղածը բաւական մեծ գումար մըն է եւ չեմ կար– 
ծեր, որ մէկ գիշերուան մէջ կարենաք այդ գումարին Համար-
ժէք գործ տեսնել։ 

- Հարցը դիտեցէք ո՛ր անկիւնէն որ կ՚ուզէք։ Խնդրածս 
նուիրատուութիւն մը չէ, այլ՝ կանխավճար մը, որովՀետեւ ձեր 
տալիք գումարը պիաի Հատուցանեմ մինչեւ վերջին լուման եւ 
ձեր տրամադրութեան տակ իրրեւ գրաւական՛ պիտի գնեմ այս 
զէնքը։ եթէ կ՚ուզէք՝ տոկոս ալ կը վճարեմ։ 

- Մի՚ փորձէք զիս վիրաւորել եւ զիս մի՚ շփոթէք վենե-
տիկի վաճառականին Հետ։ ես արիւնարբու վաշխ առու մը չեմ։ 
Դուք զիս կը ճանչնաք իբր զէնքի վաճառական, տեսակ մը 
պողպատէ մարդ, որուն սրտին տեղ նստած է խոշոր քար մը, 

եւ որ իր նպատակին Հասնելու Համար խտրութիւն չի զներ 
գործածած միջոցներուն միջեւ։ Զիս կը տեսնէք իմ փարթամ 
ղաՀլիճիս մէջ, Հաստ սիկառ մը բերնիս եւ ընտիր ուիսքիի բա-
ժակ մր ձեռքիս, շրջապատուած տասնեակ մը ղիցուՀիներով, 
որոնց Հետ օրն ի բուն սանձարձակ սաթուոնականներ կը 
սարքեմ։ Կը խոստովանիմ, որ չեմ արՀամարՀեր գեղեցիկ 
սեռը, բայց ես Ներոն մը չեմ։ Իբր անձնակազմ ունիմ ծեր խո֊ 
ՀարարուՀի մը եւ այդ միջին տարիքով սպասուՀին։ Անոնք, 
իրենց գործը տեսնելէ ետք, կը վերադառնան իրենց տուները 
եւ ես կը մնամ Հոս, առանձին։ 

Մաթէք երկրորդ սիկառ մը վառելէ ետք, շարունակեցՓ 

- Զեր միտքէն Հանեցէ՚ք այդ լպիրշ ու ծիծաղելի պատկե-
րը։ ես ձեր կարծածէն շատ աւելի ժուժկալ ու քիչով բաւա– 
րարուող մէկն եմ։ Մի մոռնաք, որ մեր երիտասարդութեան 
կենցաղը միշտ ալ Հետք մը կը ձգէ մեր ներաշխարՀին մէջ։ 
երբ մեր երիտասարդ տարիներու պատրանքները կը փշրուին 
դրամ կոչուած այդ Հր էշային ապառաժին ղէմ, երբ մեր երազ-
ներու ղիցուՀին, զոր կը պաշտէինք, կը յայտնուի իր իսկու-
թեան մէջ եւ մեզի կը ներկայանայ իբր Հասարակ էգ մը, այն 
ատեն կը գտնուինք երկընտրանքի մը աո.ջեւՓ կա՛մ անտեսել 
այդ Հր էշային ապառաժը եւ կորսուիլ մարդկային ամբոխին 
մէջ եւ կամ պայքար մղել անոր ղէմ՝ զայն նուաճելու Համար։ 
ես Հարստութիւնը փնտռեցի՝ իրագործելու Համար երիտա-
սարդութեան երազներս։ Զէնքի եւ թմրեցուցիչի վաճառակա-
նութիւնը մեր արդի քաղաքակրթութեան արգասիքներն են եւ 
Հարստանալու ամէնէն ձեռնտու միջոցները։ 

Մաթէք պարպեց ուիսքիի երկրորդ բաժակը ՝ մեղմացնե-
լու Համար իր ներքին ընդվզումը։ 

- իմ մանկութեան երազս էր դաոնալ արուեստագէտ, 
բանաստեղծ կամ նկարիչ։ Բաւական ձիրք ունէի եւ տուած էի 
արժէքաւոր գործեր։ Առաջին օրէն իսկ բախեցայ արուեստի 
վաշխառուներուն, ցուցասրաՀներու աղուէսներուն, կաշառա-
կեր քննադատներուն։ Բանաստեղծութիւններուս մասին լաւ 
բաներ կ՚ըսէին, որովՀետեւ անոնք շուկայիկ արժէք չունէին։ 
Կռուախնձորները պաստառներս էին։ Գրամ պէաք էր ցուցա֊ 
Հանդէսներ սարքելու, քննադատներ սիրաշաՀելու։ Առաջին 
ցուցաՀանղէսս եղաւ կատարեալ ձախոզութիւն, որովՀետեւ 
սրաՀը Համեստ էր եւ անուանի քննադատները եւ թղթակից-
ները չէի կրցած սիրաշաՀիլ ճաշկերոյթներով եւ նուէրներով։ 
Մէկղի դրի վրձինը եւ երանգապնակը եւ դարձայ արգիլուած 
բաներու փերեզակ։ Նպատակս բարի էր. կ՚ուզէի խորտակել 
մտքի վաշխառուները եւ զօրավիգ կանպնիլ մութին մէջ մնա-
ցած իրա՛ւ արուեստագէտներուն։ Կրնաք դատապարտել մի-
ջոցներս, բայց ո՛չ՝ նպատակս։ 

Մաթէք այնքան տարուած էր, որ աչքերը կը փայլէին։ 
Ոտքի ելաւ եւ քալեց ղէպի դուռը։ 
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- Եկէ՛ք,֊ ըսաւ,– ձեզի ցոյց աամ գիրք եր ուս, պաստառնե-
րուս եւ զէնքերուս Հաւաքածոն։ Ունի մ Հանրածանօթ ն կտրիչ-
ներուն գործերէն, բայց ունիմ նաեւ անծանօթ, բայց մեծ վար-
պետներէն ետ չմնացող արուեստագէտներու պաստառներէն։ 

Տան նախադաՀլիճէն աստիճան մը կը տանէր վերի յար-
կը։ Լայն նրբանցքի մր երկու կողմերը, իրարմէ բաւական Հե-
ռու, կային թուագրուած գոց ղուոներ։ 

Աջ կողմի սրաՀները յատկացուած էին պաստառներու եւ 
գիրք եր ու, իսկ ձախ կողմինները՝ զէնքերու։ Գասաւորումը 
ժամա կա գրական էր։ 

Մաթէքի Հաւաքածոները ճոխ էին եւ արժէքաւոր։ Անոր 
ճաշակի տէր ըԱալը անուրանալի էր։ Աջ կողմի մեծագոյն սրա-
Հը յատկացուած էր արուեստի գործերուն, սկսելով Հին ժողո-
վուրդներէն մնացած արձանիկներով, կաւէ ամաններով եւ 
լամբերով։ Պաստառները դասաւորուած էին ժամանակագրա-
կան շարքով՝ ԺԳ գարու Հազուագիւտ նկարներէն սկսեալ 
մինչեւ մեր օրերու անծանօթ նկարիչներու գործերը։ Անոր քո-
վի սրաՀը յատկացուած էր գիրք եր ու։ Մինչեւ առաստաղը 
Հասնող ապակեպատ դարաններու մէջ շարուած էին Հին ու 
նոր մ ատեաններ։ 

- Բոլորն ալ կը բովանդակեն բանաստեղծութիւնն եր։ 
Հարկաւ Հաւաքածոս ամբողջական չէ, բայց կրնամ ըսել, որ 
աշխարՀի ամէնէն Հարուստներէն մէկն է։ 

Ցետոյ անցան ձախ կողմի սրաՀը, որ շէնքին երկարու-
թիւնը ունէր։ Հոս ալ գասաւորումը նոյնն էր եւ կր սկսէր նա– 
խաջրՀեղեղեան քարէ եւ ոսկորէ զէնքերէն մինչեւ Ի գարու 
վերջին իրագործումները։ Թաւշապատ ցուցափեղկերու մէջ 
շարուած էին թեթեւ գնդացիրներ, արագաՀարուածներ, պարզ 
Հրացաններ, ատրճանակներ, նոյնիսկ ձեռնառումբեր։ 

- Հրազէններուս Հաւաքածոն ամբողջական է, աշխարՀի 
մէջ չկայ զէնքի տեսակ մր, որ չգտնուի Հոս։ Կը պակսի միայն 
ձեր ունեցածը։ 

Հերման դանդաղ քայլերով կը քալէր ցուցափեղկերուն առ– 
ջեւէն եւ ուշի-ուշով կը զննէր անոնց մէջ շարուած մաՀուան 
գործիքները։ 

֊ Պարոն Հերման,- ըսաւ յանկարծ Մաթէք,– աշխարՀի 
մէջ չկայ մարդ-արարած մը, որ մոլութիւն մը կամ կիրք մը 
չունենայ։ Աոանց անոնց կեանքը պիտի դաոնար գորշ, միօրի-
նակ եւ անտանելի իրականութիւն մը, եւ շատեր պիտի նախ֊ 
ընտրէին անձնասպան ըԱալ։ Մոլութիւնները եւ կիրքերը մոռ֊ 
ցընել կու տան մարդկային ճակատագրին ողբերգութիւնը եւ 
անՀեթեթութիւնը եւ մեզ կը կապեն կեանքին։ Հարկաւ կան 
վնասակար եւ շինիչ մոլութիւնն եր։ Արժէքաւոր առարկաներ 
եւ արուեստի գործեր Հաւաքելը կը կարծեմ, որ մաս կը կազմէ 
շինիչ մոլութիւններու դասակարգին։ Եթէ ինծի ըսեն, թէ 
այսինչ տեղը առարկայ մը կայ, որ կը պակսի Հաւաքածոյէդ, 
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եթէ նոյնիսկ գանուիմ աշխարՀի ամէնէն դեղեցիկ կնոջ բա-
զուկներուն մէջ, զայն կը լքեմ անմիջապէս ու կը վազեմ այն 
տեղը, ուր կը գտնուի Հաւաքածոյէս պակսող առարկան։ Զայն 
ունենալու Համար ո՛չ միայն դրամ չեմ խնայեր, այլեւ կրնամ 
դիմել գողութեան եւ նոյնիսկ ոճիրի։ Հիմա, որ տեսայ ձեր զէն-
քը, ոչինչ պիտի խնայեմ1 զայն ունենալու Համար։ 

Հերման, որ կը գտնուէր «Գոլթերու» ցուցափեղկին առ-
ջեւ, զարմացական նայուածք մը նետեց Մաթէքի կողմը։ Այս 
անագորոյն եւ անսկզբունք մարդը, որ կրնար իր եղբայրը 
սպաննել տալ վարձկանի մը կողմէ, բոլորովին այլափոխուած 
էր։ Ան ունէր արտայայտութիւնը մանուկի մը, որ վաճառա-
տան մը ցուցափեղկին մէջ կը տեսնէ իր երազած խաղալիքը։ 

- Ասկէ աւելի ի*նչ կրնայիք ակնկալել,– թախանձեց զէն-
քի վաճառականը, սիրաՀարի մը պէս, որ կը փորձէ Համոզել 
իր անդրդուելի սիրուհինես կ՚ունենամ կատարեալ Հաւաքա-
ծոյ մը, իսկ դուք կը փրկէք ձեր կնոջ կեանքը։ Երդում կ՚ընեմ, 
որ ձեր զէնքը միշտ կը մնայ այս ցուցափեղկին մէջ եւ ոչ մէկ 
պարագայի կը ծառայէ իբրեւ մաՀուան գործիք։ 

Հերման, որ կը գտնուէր վերջին ցուցափեղկին առջեւ, 
դաոնալով Մաթէքին՝ ըսաւՓ 

- Զեր առաջարկը իսկապէս Հրապուրիչ է եւ սկզբունքով 
ընդունելի։ Զիս կը դնէք երկընտրանքի մը առջեւ։ Մէկ կողմէ 
կայ կնոջս կեանքը, միւս կողմէ՝ այս զէնքը, որ կը խորՀրդա– 
նշէ Հայրենասիրութիւն եւ զինուորական պարտականութիւն։ 
Հոս գալով չէի գիտեր, որ գիմումս այս անակնկալ ելքին պիտի 
յանգէր։ Որոշած էի փրկել կնոջս կեանքը եւ չբաժնուիլ այս զէն-
քէն։ Եթէ անլուծելի երկընտրանքի մը առջեւ գտնոփմ, ամէն 
բան կը զոՀեմ կնոջս փրկութեան։ Բայց ունիմ պայմաններ։ 

֊Ի՛՞նչ րսել կ՚ուզէք։ 
- Այս վայրկեանիս պէաք ունիմ 8000 տոլարի՝ կինս առ– 

տըւան օդանաւով Լոնտոն ղրկելու Համար։ Այդ գումարին փո-
խարէն ամբողջ գիշերը դիրք կը բոն եմ ձեր տանիքին վրայ ու 
մարդորսութիւն կ՚ընեմ։ 

- Ըսել կ՚ուզէք, որ ամբողջ գիշերը այս Հրաշալի զէնքով 
պիտի կրակէք անցորդներուն վրայ եւ պիտի սպաոէք անոր 
անգտանելի փամփուշտները։ Արդէն մեծագոյն սխալը գործե-
ցի քիչ առաջ, երբ փորձի Համար կրակել տուի այղ միայնակ 
լամբին վբայ։ Ըսած էի, որ Հաւաքածոյիս մէջ չեմ պա Հեր ար-
դիական զէնք մը, որ գործածուած ըԱայ։ Զէնքին ներկայ վի-
ճակին մէջ կ՚ընղունիմ ձեր պայմանները, իսկ եթէ այս գիշեր 
մէկ փամփուշտ իսկ արձակէք, Հարցը կը փոխուխ 

֊ Այս գիշեր միայն մէկ փամփուշտ պիտի արձակեմ։ Այդ 
փամփուշտը ձեր ձեռքով կը զետեղէք Հրացանին մէջ ու մնա-
ցած 28 Հատը կը պաՀէք։ Աաոու կանուխ ձեզմէ Հրաժեշտ 
կ՚առնեմ եւ դուք կը տիրանաք զէնքիս։ 

- Ա՞յս է ձեր վերջին խօսքը։ 
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- Պարոն Մաթէք, զիս լա՛ւ Հասկցէք, եթէ ստիպուիմ, ո՛չ 
միայն զէնքս, այլեւ կեանքս ալ կը զոՀեմ% կինս փրկելու Հա-
մար: Նպատակ ալ չունիմ կացութենէն օգտուելու եւ ձեզմէ 
պաՀանշելու առասպելական գումարներ: Իմ պատերազմի ըն-
կերներէս մէկը, որ իրր պարգեւ ստացած՜ էր տասը զէնքերէն 
մէկը, քանի մը ամիս առաջ զայն աճուրդի Հանած է Թոքիոյի 
մէշ եւ ստացած է 45000 տոլար: Ես ալ կրնամ նոյնը ընել, բայց 
այն ատեն ուշ կ՚րԱայ։ Ինծի պէտք եղածը 8000 տոլար է անմի– 
2ապէս, որ պէս զի կարենամ առտուան առածին օդանաւով 
կինս ղրկել Լոնտոն։ Անկէ ետք, այս զէնքը ձերը նկատեցէք, 
միայն ինծի իրաւունք տուէք, որ այս գիշեր, անով փամփուշտ 
մը պարպեմ իմ ընտրած թիրախիս վրայ։ 

Մաթէք կոն ակը ղարձուց եւ սկսաւ երթեւեկել սրաՀին 
մ է2։ Մերթ կը նայէր այն ցուցափեղկին, որուն կեդրոնը պիտի 
զետեղէր այգ Հազուագիւտ Հրացանը, մերթ1 Հերմանի դէմքին, 
ուր կար միանգամայն վճռական եւ աղաչական արտայայտու-
թիւն մը։ 

- Լա՛ւ,– ըսաւ,– կ՚ընղունիմ ձեր առա^արկր եւ կ՛ար տօ-
նեմ, որ այս զէնքով փամփուշտ մը արձակէք։ Ես այդ փամ-
փուշտը ձեռքովս կը զետեղեմ Հրացանին մէ^ եւ մնացեալները 
կը պաՀեմ քովս։ Անկէ առաշ կը ստորագրէք մուրՀակ մը իբր 
պարտական այգ 8000 տոլարին, որ կը ստանաք անմիշապէս։ 
Զեղի մէկ ժամ ժամանակ կու տամ, որպէսզի երթաք տուն եւ 
ապաՀովէք ձեր կնոշ մեկնումը։ Պէտք է մէկ ժամէն վերադար-
ձած ըԱաք Հոս։ Կը բարձրանաք տանիք եւ կը կատարէք ձեր 
գործը։ Եթէ վաղը առտու ինծի ցոյց աաք ձեր սպաննած մար-
դուն դիակը, կը պատոեմ մուրՀակը եւ զէնքը կը վերադարձը-
նեմ ձեզի։ Հակառակ պարագային, կը գրաւեմ զէնքը եւ դուք 
8000 տոլար պարտական կ*ԸԱաք ինծի։ 

- Կ՚ընդունիմ ձեր բոլոր պայմանները,– ըսաւ Հերման։ 
Միասին վար իշան։ Մաթէք պաՀ մը անՀետացաւ ու վե-

րադարձաւ լեցուն պաՀարանով մը եւ մուրՀակի տետրակով 
մը։ Հերման ստորագրեց մուրՀակը եւ ստացաւ 8000 տոլար 
պարունակող պաՀարանը։ 

՜ եթէ մէկ ժամէն աւելի ուշանաք, կը կորսնցնէք ձեր բո-
լոր իրաւունքները։ Իսկ եթէ ճամբան վրայ ձեզի արկած մը 
պատաՀի, այն աեոեն կը տիրանամ զէնքին եւ 29 փամփուշտ-
ներուն։ 

* 

* * 

Հերման կը քալէր դարձդարձիկ փողոցէ մը, որ կը տանէր 
Մայրիներու պողոտային վերջաւորութեան: Մերթ ընդ մերթ 
կրակոց մը կը լսուէր աք կողմէն։ ճուլիօ Փիթթի թառած 
բարձր շէնքի մը տանիքը, կը կրակէր անցորդներու վրայ, պո֊ 
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ղոտայի երկայնքին, զոր Հերման պէտք է կտրէր Հասնելու 
Համար իրենց տան փողոցը։ 

Երբ Հասաւ իրենց տան փողոցին բարձրութեան, Հերման 
զգուշութեամբ քալեց պողոտային կողմը եւ կանգ առաւ վեր-
ջին շէնքին ետեւը։ Գիմացի մայթը կը գտնուէր իր մ է քառա-
սուն մեթր Հեռու, բայց մինչեւ որ Հասնէր միւս մայթը, ճուլիօ 
ժամանակ պիտի ունենար աոնուազն երկու անգամ կրակելու 
իր վբայ։ Հերման գիտէր, որ մինչեւ երկու Հազար մեթր ճու– 
լիոյի փամփուշները չէին վրիպեր իրենց թիրախէն։ Տասը երկ– 
վայրկեան պիտի բաւէր, որ ինք Հասնի միւս մայթին վրայ։ Պո-
ղոտան կտրելու լաւագոյն առիթը պիտի ըԱար այն պաՀը, երբ 
ճուլիօ պիտի փոխէր Հրացանին սանտրը, որ կը պարունակէր 
ինը փամփուշտ։ Այդ գործողութիւնը կ՚առնէր աոնուազն 
տասը երկվայրկեան։ 

Հերման սկսաւ խորՀիլ. 
- Երբ Մաթէքի տունէն բաժնուեցայ, ճուլիօ նոր սկսած 

էր կրակել, մինչեւ Հոս Հասնիլս լսեցի Հինգ կրակոց, ուրեմն 
ան ունի չորս փամփուշտ իր սանտրին մէջ։ Անմիջապէս որ 
այդ չորս փամփուշտները արձակէ, կը կտրեմ պողոտան։ 

Հերման պատին քսուելով սաՀեցաւ մինչեւ շէնքին ան-
կիւնը։ Երկու քայլ առաւ մէկու մը պէս, որ պողոտան պիտի 
կտրէ, յետոյ մէկ ոստումով վերադարձաւ պատին ետեւը։ Ար՜՜ 
դէն ճուլիօ կրակած էր եւ անոր արձակած փամփուշտը 
զարնուեցաւ պատին եւ սկրթեց ուսը։ 

- Այս ոճրագործին Հետ կատակ չ՚ԸԱար,– ըսաւ ինքնի-
րեն,– եթէ պարզ անցորդ մը ըԱայի, պիտի ստանայի գնդակ մը 
ճակտիս։ 

Հերման նայեցաւ շուրջը եւ տեսաւ Հաստաբեստ ծառ մը, 
որուն ճիւղերէն մէկը կը Հակէր պարտէզի մը պատէն դուրս։ 

՜ եթէ յաջողիմ այս ճիւղը բաժնել բունէն, գործս կը դիւ֊ 
րանայ։ Աստուած տայ ալ քիչ մը չորցած ըԱայ։ 

Հերման երկու ձեռքերով բռնեց ճիւղին ծայրը եւ ամբողջ 
ծանրութեամր կախուեցաւ անկէ եւ սկսաւ ցնցել։ Բարեբախ-
տաբար ծառը առաձգական չէր։ Քանի մը ցնցում* եւ յանկարծ 
ճարճատիւն մը լսուեցաւ, եւ ճիւղը մնաց ձեոքերուն մէջ։ 

Զգուշութեամբ մօտեցաւ շէնքին ծայրը եւ, ճիւղը ուղղա-
ձիգ բռնելով, երկարեց պատին անկիւնէն դուրս։ ճիւղը Հեոուէն 
մարդկային ստուերի մը նմանելու էր։ Փամփուշտ մը սուլեց 
Հեռու էն եւ անցաւ տերեւներուն մէՀէն։ Հնարքը յաջողած էր։ 
Տեղափոխուեցաւ զուգահեռ երկրորդ փողոցը եւ ճիւղը երկա-
րեց՝։ անկիւնէն դուրս եւ պարպել տուաւ երրորդ փամփուշտը։ 
Ցետոյ վերադարձաւ այն փողոցը, ուրկէ պիտի կտրէր պողո-
տան։ երբ ճուլիօ պարպեց փամփուչտ մըն ալ, Հերման մէկ 
կողմ նետեց ճիւղը եւ, հարիւր մեթր վազողի մը պէս, նետուե– 
ցաւ առաջ։ Բայց Հերմանի ըրած հաշիւը սխալ էր, որովհետեւ 
ճուլիօ ութ փամփուշտ միայն կրակած էր։ երբ հասաւ պողո– 
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աային կեդրոնը, լոյս մը փայլատակեց աք կողմ էն։ Հերման 
զգաց վտանգը եւ բնազդաբար փռուեցաւ գետին։ Փամփուշ-
տը, որ ուղղուած էր գ/քսուն, անցաւ վրայ էն եւ, սալաքարին 
բախելովա կայծեր արձակեց։ Քանի մը մեթր սողալէ ետք, ոտ-
քի ելաւ եւ սուրաց ղէպի այն կողմնակի փողոցը, ուր կը 
գտնուէր տունը։ Դրան բանալին չգտաւ գրպանին մէջ եւ 
ստիպուեցաւ զանգահարել։ Մարլէն բացաւ դուռը։ 

- Ինչպէ՞ս է Գլարային վիճակըՀարցուց։ 
- Գրեթէ անփոփոխ, աւելի գէշ քան լաւ։ 
Հերման զգուշութեամբ բացաւ ննջասենեակին դուռը ու 

մօտեցաւ կնոջ մահճակալին։ Գլարա, մեղրամոմի պէս տժգոյն, 
աչքերը փակ, կ՚աւաղէր։ Երբ բռնեց ձեռքը՝ Գլարա աչքերը 
բացաւ։ 

- Հանդարտէ՚, սիրելս,– ըսաւ,– ամէն բան կարգադրուած 
է։ Վաղը առաջին օդանաւով կը մեկնիս Լոնտոն եւ կ՚առողջա-
նաս։ Պէտք եղած գումարը ապահովեցի եւ պիտի յանձնեմ 
քրոջդ։ եթէ գէշ րան մը չպատահի քեղի կ՚ընկերանամ մինչեւ 
օդակայան եւ եթէ պէաք ըլլայ, մինչեւ Լոնտոն։ 

- Ծնորհակալ եմ, Հերման, որքան բարի ես,– ըսաւ Գլա-
րա հազիւ լսելի ձայնով մը։ 

Հերման թեթեւօրէն համբուրեց Գլարայի շրթները, որոնք 
մարմարի սառնութիւնը ունէին։ Ցետոյ մատներուն վրայ քա-
լելով, դուրս ելաւ եւ գոցեց դուռը։ 

Մարլէն յայտնուեցաւ խոհանոցին կողմէն եւ հարցական 
նայուածք մը ուղղեց Հերմանին։ 

- Գլարային վիճակը զիս շատ կը մտահոգէ,– ըսաւ Հեր-
ման,– երբ քանի մը ժամ առաջ տունէն հեռացայ, ան աւելի 
աշխոյժ էր։ Կը վախնամ, որ բժիշկին նախատեսութիւնները 
իրականանան մեր կարծածէն շատ աւելի առաջ։ Կապարը կը 
նմանի մետաղէ որդի մը, որ կը տեղափոխուի մարմնին մէջ։ Կը 
յառաջանալ, մինչեւ որ բախի ոսկորի մը։ Եթէ այդ ոսկորը ող-
նայարն է, կապարը կը ճնշէ ջիղերու հանգոյցներուն վրայ, այդ 
պարագային կը ներկայանան երկու հաւանականութիւններՓ 

ենթական կը ղաոնայ ցկեանս անդամալոյծ, այսինքն1 կենդա-
նի դիակ մը կամ կը մեռնի։ 

- Ինչո՞ւ այսքան յոռետես դարձար, Հերմանբացագան-
չեց Մարլէն, ծածկելու համար իր վախերը,– բժիշկները շատ 
րան գիտեն, բայց անսխալական չեն։ Եղած են պարագաներ, 
երբ փամփուշտը ո՛չ միայն բախած է ողնայարին, այլեւ փշրած 
է զայն եւ ենթական քանի մը օր հիւանդանոց մնալէ ետք, 
դուրս ելած է ողջ-առողջ,• 

- Այդ այդպէս է։ Հարցը կապարին արձակման ուժը չէ, 
այլ՝ բախման կէաը։ Ըստ բժիշկին կատարած ախտաճանաչու֊ 
մին, միսի բարակ խաւ մը զայն կը բաժնէ ջիղերու այն հան-
գոյցէն, որոնք կը տնօրինեն շարժումի եւ տեղափոխութեան 
մկանները։ Ուշ կամ կանուխ, կապարը պիտի խորտակէ այդ 

դիւրաբեկ պատնէշը։ Միայն աղօթենք, որ այդ «կանուխը» 
տեւէ քանի մը օր։ 

- Ի՞նչ պէաք է ընել ուրեմն։ 

- Աղօթել եւ սպասել։ Որեւէ ցնցում, որեւէ շարժում կրնայ 
մահացու Հետեւանքներ ունենալ Գլարայի Համար։ 

- Այն ատեն կը նստիմ Գլարայի սնարին մօտ եւ աչքս չեմ 
Հեռացներ անկէ։ 

- նոյնիսկ եթէ աչքերը բանայ եւ տառապի ծարաւէն, պէտք 
չէ տկարանաս։ ՈրովՀետեւ պէաք պիտի ըԱայ անոր գլուխը 
վերցնել՝ ջուրի պաւաթը բերանը տանելու Համար։ Գլուխը վեր 
վերցնել • կը նչանակէ երկարել ողնայարին մկանները։ 

Հերման նայեցաւ թեւի ժամացոյցին։ ճիչդ քսանՀինգ 
վայրկեան ու նէր Մաթէքի չէնքը Հասնելու Համար։ վերջին 
անգամ մը աչքերը պտտցուց չուր^ը։ ԳաՀլիճը շատ փարթամ 
չէր, բայց Հոն էր Գլարայի շունչը։ Անոր ձեռքը Հպած էր այս 
առարկաներուն, կա Հերուն, գիրքերուն եւ գեղօրներուն։ Անոր 
պարիկի մատներուն խաղերը գեղեցկացուցած էին այս փոք-
րիկ տան երեւոյթը։ Հոս, այս Համեստ երղիքին տակ, ապրած 
էր կեանքին երջաեկագոյն պաՀերը։ եւ աՀա, անոպայի մը 
պատճառով, իր աննման պարիկին կեանքը վտանգուած էր։ 
Բայց վայ անոր, որ իր կոյր գնդակով քանդած էր այնքան 
դժուարութեամբ կառուցած իր եդեմը։ 

Հերման անցաւ խոՀանոց, որ կը գտնուէր տան ետեւի 
կողմը։ Առաստաղէն քիչ մը վար կը բացուէր փոքրիկ լուսա-
մուտ մը։ Հերման աթոռ մը դրաւ ու բարձրացաւ լսււսւպոյ/ւն 
եզերքը եւ լուսամուտին մէջէն, ցած տուներու զանգուածէն 
անդին, տեսաւ Մաթէքի շէնքին վերի մասը։ 

վար իՀաւ ու կանչեց Մարլէնը։ 
- Զիս լա՛ւ մտիկ ըրէ– ըսաւ,– խոՀանոցին լոյսը միշտ բաց 

կը ձգես։ Այն տեղէն, ուր կ՚երթամ, կրնամ տեսնել այս լուսա-
մուտը։ Ան կ՚ըԱայ մեր Հաղորդակցութեան միջոցը։ Այնքան 
ատեն, որ լոյսը վառած մնայ, չեմ մտաՀոգուիր։ Իսկ եթէ Գլա-
րային վիճակը վատթարանայ եւ Հարկադրուիս ինծի իմաց 
տալ, քանի մը անգամ կը մարես ու կը վառես լոյսը։ Իսկ եթէ " 

Հերման գլուխը դարձուց դրան կողմը, որպէսզիՄարլէն 
չտեսնէ արցունքի կաթիլը, որ կը սողոսկէր այտերէն 4աՐ~ 

֊ Իսկ ւեթէ,– շարունակեց Հերման խեղդուած ձայնով մը,– 
պատաՀի անդարմանելին, այն ատեն կը մարես լամբը։ 

- ԻնչոՀ այս բաները կ՚ըսես ինծի. Հիմա «Ր 
կարգադրուած է։ Քանի մը ժամէն գիշերը կը 
կսինորօր մը։ քԻվ պիտի ընկերանայ Գլարային։ 
յութիւնդ ձոր կ ^ մ Խ սփոփանք մը կ՚ըլլայ իրեն Համար։ 
՚ - ես խոստած իրեն ընկերանալ, բայց 

ազատ չեմ։ ՆախԼատուոյս վրայ խոսաացայ ^ 
րաոաոնալ այն Հնձին մօտ, որմէ սաացայ այս գումարը որուն 
փոխԼրէնԼգէաւԱի շատ թանկագին առարկայ մը։ Հարկաւ 

ճւցւէւտ©ճ Ե^ 
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կրնամ չյարգել խո ս տ ո ւմս ել մնալ Հոս։ Բացի անկէ՚ ունիմ դե– 
րագյռյն պարտականութիւն մր, որմէ չեմ կրնար Հրաժարիլ, 
չեմ կրնար ուրանալ մաՀամերձ կնոթս րրած երդումս։ Անմիթա– 
պէս որ կատարեմ երդումս, կր վերադառնամ Հոս եւ երեքս 
միասին կ՚երթ՜անք օդակայան։ 

1Ու աոանց ետին նայելու, Հերման նետուեցաւ դյուրս ու 
քաշեց դուռը։ Մարլէն վազեց ետեւէն, բացաււ դուռը, ու աստի-
ճաններու բազրիքին վբայէն ծոելով, կանչեց. 

- Հերման, Հերման... 

լք^այց անոր ձայնր կորսուեցաւ միզանցքներուն մէթ։ 
Հերման Հաս աճ՜ էր Մայրիներու պողոտայի մայթին վյրայ 

եւ աոիթի մր կր սպասէր միւս կողմր անցնելու Համար։ Վեր-
ջին նայուածք մր նետեց տան կողմր։ Համատարած՛ խաւարին 
մէջ, խոՀանռցին լուսամուտը կր նմանէր դիչերուան որոգայթ՜-
ներուն վրայ Հսկող փարոսի մր։ 

Հերման նոյն զգուշութեամբ կտրեց Մայրիներու պողո-
տան։ Ջարմանալիօբէն՛ ո՛չ մէկ փամփուշտ սուրաց ականթնե-
րուն։ Արդեօք ճուլիօ զինադյռ՚՞ւլ Հռչակած էր° նկատելով պո-
ղոտային ւվրայ տիրող ամայութիւնր։ 

Հերման, առանց ետին նայելու, կր քալէր դէպի իր ճակա– 
տագիրր։ Վիրաւոր քաղաքին վրայ լառւթիւնր եւ անձկութիւնր 
կր սաւառնէին գիշատիչ ագռաւներու պէս։ 

Մաթէք իրեն կր սպասէր աստիճաններուն վերը, բաց 

դրան աո.շեւ։ 
֊ ՊաՀ մր վախցայ, որ չէք վերադառնար։ ժամկէտին քա– 

աորդ մնացած, ելայ պատշգամ եւ սպասեցի։ Տ1եզի կր սպաս էի 
անՀամբեր սիրահարի մր պէս։ երբ յայտնուեցաք փողոցին 
անկիւնր, ուրախութենէս սիրտս սկսաւ ուժգին տրոփել։ Տա-
րօրինակ Հրճուանք մր զգացի։ եթէ չգայիք, կեանքէս պիտի 
պակսէր շատ կարեւոր դէպք մր, որովՀետեւ յաջողած էի թա-
փանցել ձեր ներքին աշխարհը։ Կեանքի մէջ կան բաներ, որոնց 
կաաարոււմին Համար մարդս կր զոհէ ամէն բան. Հարստու-
թիւն, Հանգիստ, երբեմն կին ու զաւակ։ Թէեւ այգ բանր կր 
կատարուի սիրոյ մզումով։ 

- ԻՊեչ րսել կ՚ուզէք։ 
- Միտքս շատ լաւ Հասկցաք։ ճանչւցած եմ ամէն տեսակ 

մարդիկ0 ազնուականէն մինչեւ յետին սրիկան։ Տասը դաՀեկա– 
նի Համար մարգ սպաննող ճիւազյը, իր կինը, քոյրը եւ մայրը 
վաճառքի Հանող բախտախաղի մոլին, իր զաւակը վարձու 
տուող կաւատը, եւ նկատած եմ բան մր, որ ձեզի զարմանք 
պիտի պատճաոէ։ Մարդկութեան տականքը նկաաուող այս 
ճիւաղները ունին Հասարակ յայտարար մր, անոնք կր հետա-
պնդեն վեհ նպատակ մը, որ կը կոչուի արդարութիւն։ Հարկաւ 

անոնց մէջ այս նպատակը կր մնայ սաղմնային մղում մր։ Բայց 
կան ուրիշներ, որոնց Համար արդարութիւնը բարձրադիր փա-

րոս մըն է, որուն հասնելու համար կայ լուսաւոր եւ ուղիղ 
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ճամբայ մը։ Պհո՚ւք, այդ վեր ջինն եր էն էք։ երբ Հեռացաք, ինք-
զինքս զգացի զրկուած, ինչպէս այն Հ անդիս ատ եսր, որ կը 
սպասէ գոց վարագոյրին առթեւ եւ վերջին վայրկեանին կ՚իմա– 
նայ, որ փ իեսը պիտի չներկայացուի՝ գլխաւոր դերակատարին 
Հիւանդութեան պատճառով։ 

Հերման զարմացաւ։ Մաթէքի այս խանդավաառւթիւնը 
իրեն տարօրինակ կը թու էր։ Ներս մտան։ Մաթէք զէնքի պա-
յուսակը յանձնեց Հեր մանին։ 

- Զէնքը պատրաստեցէք եւ ընտրեցէք ձեր գործածելիք 
փամփուշտը,– ըսաւ,֊ եթէ ձեր ընտրած փամփուշտը Հարուա-
ծէ ձեր ընտրած թիրախը, կը կորսնցնեմ լաւագոյն արձակա-
զէնս եւ ամիսներով մշակած իմ ծրագիրներս ջուրը կիյնան, 
այսինքն* զէնքով լեցուն իմ չորս նաւերս յաճախորդ չեն ունե-
նար եւ ես ո ՚չ միայն կը կորսնցնեմ բոլոր ունեցածս, այլեւ կը 
մնամ պարտական։ եւ աՀա՛, ձեռքովս կը զետեղեմ այն փամ-
փուշտը, որ պատճառ, պիտի դառնայ իմ նիւթական անկումիս, 
բայց ինծի պիտի պարգեւէ Հոգեկան անՀուն բաւարարութիւն։ 

Հերման բացաւ պայուսակը եւ կտորները զօդեց իրարու, 
յետոյ ընտրեց փամփուշտ մր եւ երկարեց Մաթէքին։ 

- Չէի՞ք ուզեր գաւաթ մր գռնիաք առնել, տանիքին վրայ 
գիշերները շատ ցուրտ կ՚ըԱան։ Աստիճաններուն ձախ կռղմը 
կայ կոկիկ սթ-իւտիօ մը, ուր ցերեկները երբեմն կ՚առանձնա-
նամ։ երբ որ ուզէք, կրնաք Հոն Հանգչիլ։ Բայց չեմ կարծեր, որ 
ձեր թանկագին ժամանակը վատնէք չորս պատերու միջեւ, 
երբ խնդրոյ առարկայ է ձեր սիրած անձին կեանքը։ 

- Շնորհակալ եմ,– ըսաւ Հերման,– կը նախընտրեմ պաՀել 
պաղարիւնութիւնս։ Ալքոլը ընդՀանրապէս կը ն եր շնչէ խաբու-
սիկ ինքնավստաՀութիւն մը եւ կը դանդաղեցնէ կամ կ արա-
գացնէ մեր թիզերուն Հակազդեցութիւնը։ 

֊Շա՛տ լաւ, ըրէ՛ք ինչպէս որ խուզէք։ ես ձեզի Հոս կը 
սպասեմ եւ մինչեւ ձեր դալը արթուն կը մնամ։ &եր բացակա-
յութիւնը կրնայ աեւել քաառըդ ժամ, կէս մամ, մէկ ժամ չորս 
Հ մ ։ Անմիջապէս որ պարպէք փամփուշտը. Հարցը վերացած 
կ ՚ըԱայ։ Մի՛ մոռնաք, որ պայմանաժամը կը վերանայ աքա– 

^ ^ լ ա կ ի ն մէջ եւ մատը կոխեց ամէնէն 
վերի կոճակին վրայ։ Յարկերու թուանշանները կը լուսա-
ւորուէին յաջորդձրար՝ չարաճճի աղջկան մը աչքերուն պէս։ 

Բ Հերման աչք մը ՚ պատցուց կնիքին վրայ եւ զրլու– 
թեամ/յառաջացաւ մինչեւ այն անկիւնը, որ կը նայէր իր տան 
կողմը։ Խոհանոցին լուսամուտը 
մըՂփողոց անդին, ուրիշ բարձր շէնքի մը ^ 
Լ 1 Լւլիօ դարանակալ կը սպասէր, որ յայտն ուի անխոհեմ 

զոհը։ Աղօտ % որ ԿԴ^ԷԲ " " ^ ^ ^ Գ Տ Ր ^ է 
եըեւռյթմը կու տար շէնքերու կուտակումին։ Սթիւտիոն կը 

գանուէր աստիճաններուն ա ք կողմը որմնարազրիքէն ոչ շատ 

^ցատօճ Ե^ 



ՌԱԴԻՆ 20 

հեառւ եւ կրնար պատնէշ ծառայել դուրսէն արձակուած գըն– 
դակներուն։ Հերմանի աչքերը մութին վարժուած ըԱալով, 
կրցաւ նշմար ել ճուլիոյի սիլուէթը, ար կը Հսկէր Մայրիներու 
պողոտային վրայ։ Անոր Հրացանին փողը կը յայտնուէր որւմ– 
նարազրիքին վրայէն, գոպրա օձի մը պէս, որ կը պատրաս– 
աըւի իր թոյնը արձակել անխոհեմ երէին վրայ։ Ցանկարծ 
րոցիկ մը երեւցաւ Հրացանին փողին Տոայրէն, յետոյ երկրորդ 
մը եւ երրորդ մը։ ճուլիօ սկսած էր կրակել Մայրիներու պողո-
տայի երկայնքին, Հաւանարար իր սպաննած անցորդներուն 
ստուերներուն վյրայ։ 

Թէեւ ճուլիոյի գտնուած տանիքր Մաթէքինէն բաւական 
ցած էր եւ դիրքը խոցելի, սակայն ան փոքրիկ ամրոց մը շինած 
էր աւադի պարկերով, որոնք դրեթէ իր Հասակին բարձրու-
թիւնը ունէին։ Միակ խոցելի կողմը բարձրութիւնն էր։ Պէտք 
էր անպայման Հնարքով մր ճուլիկն դյուրս Հանէր իր ամրոցէն։ 
Այդ շատ դիւրին պիտի ըլլար, եթէ Հերման ունեցած ըԱար մէ-
կէ աւելի փամփուշտ։ 

Հերման կրկին անցաւ տանիքին միւս կողմը։ Լուսամուտը 
բաց աչքի մը պէս կը զննէր խաւարը։ Այդ քառանկիւն բաց– 
ւածքէն անդին՛ իր սիրելի Գլարան կը նաւարկէր մաՀուան եւ 
կեանքի թուրերուն վյրայէն։ 

Գլարա՛, Գլարա՜... 
էւ Հերման յիշեց այն օրը, երբ զայն տեսած էր առաջին 

անդամ։ Պատերազմի օրերուն էր։ Ինք, քանի մը օրուան ար-
ձակուրդէ ետք, ճակատ կը վերադառնար։ Կայարանի սպաս-
ման սրաՀին մ էշ, եառւզեոը եւ տակնուվրայութիւնը աննկա-
րագրելի էին։ Ընտանիքներ ամբողջ կր գաղթէին աւելի ապա-
հով շրթաններ։ Ընդհանրապէս կիներ ու մանուկներ էին։ Բոլո-
րին դէմքին վրայ կար անձկագին լրթութիւն մը, որ կնոջական 
արտայայտութեան մէկ ա նդիմադրելի Հմայքն է, անոնց ներ-
աշխարհին հարազատ ցոլացումը։ 

Շոգեկառքը պիտի մեկնէր մէկ ժամէն եւ Հերման նա-
խընտրած էր այդ մամը անցրնել հոս, քաղաքայիններու վե– 
ր ապա հո ւած սրահին մէջ, փոխանակ զինուորականներու 
յատկացուած հանդյււտաւէտ բաժինին։ 

եւ յանկարծ տեսած էր զայն՝ ճամբորդական պայուսակ 
մը ձեռքը։ Գլարա, կանգնած անկիւն մը, կը սպասէր մեկնումի 
ժամուն։ Հերման քանի մը քայլ առաւ աղջկան կողմր եւ պիտի 
ուղղուէր ղէպի ելքի դռւոը, երբ անոնց աչքերը իրարու հան– 
դիպեցան։ Հերման ունեցաւ ելեկտրահարի մը յանկարծական 
ցնցումը։ Այս դէմքը յար ու նման էր իր ներաշխարհին մէջ 
քանդակուած նախատիպարի պատկերին։ Ան միայն կրնար 
րաւարարութիւն տալ իր անկատար էութեան եւ իրեն ընծայել 
ապրումներ, որոնք կը չնորՀուին հազուագիւտ մահկանացունե-
րու։ Հերման զգաց, որ Գլարա ստեղծուած էր իրեն համար եւ 
Նախախնամութիւնը, ահա՛, զիրենք կը բերէր ղէմ-յանդիման։ 
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Այդ եղաւ իր աոաջին քայլը ղէպի կատարեալ երջանկու-
թիւն։ Բայց ահա՚, այդ երջանկութիւնը կը խորտակուէր վարձ-
կանի մը արձակած գնդակին պատճառով, որ իր ոճիրին փո-
խարէն պիտի ստանար տրցակ մը թղթադրամ։ 

Հերման կրկին անցաւ տանիքին միւս ծայրը՝՝ ստուգելու 
համար ճուլիոյի ներկայութիւնը։ Բայց ներկայիս կարեւորը 
ճուլիկն չէր, այլ այն լուսամուտը, որ իրեն պիտի հաղորդէր 
ճակատագրական պատգամը։ 

Ջոտիաքի ւվրայ, աստղերը եւ մոլորակները դան դա զօր էն 
տեղափոխուելով, շուտով պիտի բոնէին այն ղիրքր, որ, ըստ 
աստղագուշակներուն՛ կը խորհրդանշէ կեանքը կամ մահը։ 
Իսկ երկրագունդը, հսկայ կիսալուսնի մը պէս, կ*ընթանար դէ-
պի այդ ճակատագրական ժամադրութիւնը։ 

Ժամը երկուքը կ՚անցնէր, երբ Հերման անցաւ տանիքին 
այն կողմը, ուրկէ կը տեսնուէր իր տան ետեւի մասը։ Փափաքը 
ունեցաւ վառելու գլանիկ մը, բայց հրաժարեցաւ, որովհետեւ 
չէր ուզեր, որ շուրջի արձակազէնները իմանան իր ներկայու-
թիւնը Մաթէքի տանիքին վրայ։ 

եւ յանկարծ իրենց խոհանոցին լուսաւոր պատռւհանր 
դարձաւ կոյր աչք մը։ Հերմանի մկանները պրկուեցան եւ ջի-
ղերուն մէջէն անցաւ պաղ հոսանք մը։ Ծունկերը սկսած էին 
կթոտիլ, եւ իրանին ամբողջ ծանրութիւնը հանգչեցուց տանի-
քի բազրիքին վրայ" գետին չիյնալու համար։ Արցունքներ կը 
բարձրանային ղէպի աչքերը ու կը խեղդէին շնչառութիւնը։ 
Քիչ մնաց հրացանը տանիքէն վար իյնար։ 

Ցետոյ ցնցուեցաւ ու վերջին անդամ մը ոգեկոչեց իր 
սիրած կնոջ անունը։ Բայց րան մը զինք կը զարմացնէր։ Ինք 
Մարլէնին պատուիրած էր, որ եթէ Գլարայի վիճակը ծանրա֊ 
նայ, երեք անգամ բանայ եւ գոցէ խոհանոցին լոյսը։ Ան նկա-
տեց նաեւ, որ ամբողջ թաղամասը մտած էր խաւարի մէջ եւ 
բոլոր րնակարաններուն պատուՀանները եւ լուսամուտները 
խաւարած էին։ Ուրեմն եղածը ելեկտրական Հոսանքի ընդհա-
տում մըն էր, բան մը, որ կը պատահէր յաճախ այս խառնակ 
օրերուն։ Արդէն բարձր շէնքերուն պատուհանները կրկին լու-
սաւորուած էին եւ ամէն կողմէ կը լսուէր ելեկտրածին շար-
ժիչներու աղմուկր։ 

ճիշդ այդ պահուն, գնդակ մը սուլեց ականջին եւ բախե-
ցաւ սթիւտիոյի պատին։ ճուլի® նշմարած էր իր ներկայու-
թիւնը, եւ որովհետեւ փողոցները ամայի էին, ուզած էր այս 
հազուագիւտ եր էն անցընել յաջորդ օրուան զոհերուն ցանկին 
վրայ։ 

Հերման հրացանին փողը ուղղեց ճուլիոյի ամրոցին վբայ, 
ուր նշմարած էր անոր ստուերը: Սթիւտիոյի պատը իրեն 
պատնէշ կը ծառայէր։ Աչքը մօտեցուց հեռադիտակին ծայրին 
եւ սկսաւ կամաց-կամաց դարձնել ճշգրտութեան պտուտակը։ 
Ծնորհիւ անոր անդր-կարմիր ճա աւագայթն եր ուն, անոր շրթա– 

^ցատտճ Ե^ 
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գիծին մէթ գտնուող իրերը կը զանազանուէին զիրենք շրթա– 
պատող իըաւարէն։ 

Հերման այսպէս մնաց երկար, Հրացանին փողյը ուղղած 
ճիշդ Հոն, ուր թաքնուած էր իր Նեմեսիսը։ երկու ուրիշ 
գնդակներ սուլեցին ականթին, այնքան մօտէն, որ զգաց անոնց 
ստեղծած օղի Հոսանքը, բայց տեղէն չշարժեցաւ։ Ո՛չ, ինք մա– 
Հէն չէր վախնար, ոչ ալ ճուլիկի անւվրէպ գնդակներէն։ Կը 
զգար, որ այս պաՀուս ինք անխոցելի էր, եւ պահապան Հրեշ-
տակ մը զինք առած էր իր թեւին տակ։ 

Վերթապէս ճուլիոյի Հրացանին փողը յայտնուեցաւ աւա-
դի պարկերուն վրայէն, բայց Հերման չփոխեց իր դիրքը։ Գի-
տէր, որ ուշ կամ կանուխ ճուլիօ պիտի փորձէր ղինք սպաննել 
եւ նշան առնելու Համար պիտի ստիպուէր պլլուխը Հանել 
դյուրս։ եւ իսկապէս, շատ չանցած, պատնէշին վրայէն յայտնը֊ 
ւեցաւ անոր գլխուն վերի մասը։ 

երբ դիտակին խաչաձեւ գիծերուն կեդրոնը նոյնացաւ 
ճուլիոյի երկու յօնքերուն միթել, Հերման քաշեց բլթակը։ ճու– 
լի^ւէ11 Գ11ո1Լ1ա,Ը անհետացաւ եւ անոր հրացանը ինկաւ տանիքէն 
վար։ 

Հերման վերթին ակնարկ մը նետեց տան կողմը եւ դան-
դաղ քայլերով իթաւ շէնքին աստիճաններէն։ Ան չէր ուզած 
գործածել վերելակը, որպէսզի Մաթէք չիմանայ մեկնումը։ 

Հերման հասած էր Մաթէքի դրան առթեւ, երբ ներսէն 
լսեց խոսակցութիւն մը։ 

- Վերթին երկու նաւերը ձեզի կր վերապահեմ, աոաթին 
երկուքին համար արդէն յաճախորդ գտած եմ։ Գումարին կէսը 
կը վճարէք կանխիկ, իսկ մնացեալ կէսը, երբ նաւը խարսխէ 
ձեր որոշած տեղը։ Զէնքերուն հաշուեցուցակը կը ստանաք 
անմիթապէս, որ վճարէք կէսական միլիոն իւրաքանչիւր նա– 
ւուն Համար իբրեւ կանխավճար,– կ՚ըսէր Մաթէքի ձայնը։ 

Հերման Հրացանը դրաւ դրան առթեւ եւ նոյն ընթացքով 
շարունակեց վար իթնել։ երբ փողոց Հասաւ, արադացուց ըն-
թացքը, Գլարա իրեն կը ռւպասէր իր տխուր ժպիտով, Գլարա 
պիտի Համբուրէր այն ձեռքը, որ իր վրէժը լուծած էր։ 

երբ տուն Հասաւ, Գլարա ոչ եւս էր։ 

ՆՈԻՊԱՐ ԶԱՐԽՈԻՏԵԱՆ 

Փասատենա 
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Արմանա 

Ա Ս Ք Ս Պ Ա Ս Մ Ա ե 

Մեր ե ր ա զ ա ն ք ի յ ա ճ ա խ ա ն ք ի ն 
Ու ճ ա խ ր ա ն ք ի ն յանձնուած, 

Սպասում ենք որ, 
Մարմնաւորուի նա, 

Դ ա ո ն ա յ համ ու գո յն ։ 

Մ ե ն ք սպասում ենք մեր ժ լատ բ ա խ տ ի ն ՝ 
Ի ն չ պ է ս որ լիքը ը ս տ ի ն ք ի ն իր մօր 

Մանուկը ք ա ղ ց ա ծ , 
Ե կ ա ծ խմորը՝ թոնրի թ է ժ թ շ ի ն , 

Ու հողը ծարաւ՝ 
Ա շ ն ա ն անձրեւի տ ո տ ի կ ն ե ր ի ն թ ա ց ։ 

Մ ե ն ք սպասում ե ն ք , որ հրաշքով մի 
Յ ե տ դ ա ռ նայ ա ն գ ա մ մանկութիւնը մեր 

Ա յ ղ անուշ յուշը, 
Որը, ո ՜վ գ ի տ է , թէ ո՞ւր է հիմի 

Թ ա ւ ի ա ա ս մ ա ն տ է ր , 
Ու չ կ ա յ մէկը , որ հասնի, հանի 

Իր ոտքի փուշը.. . 

Դ ո ւ , ո ՞ վ «Սպասում» , երկուորեակը դու 
Կենդանի Յ ո յ ս ի , -

Մի՛ կոտրիր սիրտս, 
Ուր բ ա բ ա խ ո ւ մ են սրտերը փափուկ՝ 

Ա շ խ ա ր հ ի համայն, 
Ու մարղու խ ի ղ ճ ը ։ 

Ա ս ա ՛ , ա ն ա ր դ ա ր , ի ն չ պ է ՞ ս է լինում, 
Որ վ ա յ ր կ ե ա ն ը քո , 

Ե ր բ ե մ ն ա մ բ ո ղ ջ մի դար է թտւմ. . . 

^ցատօճ Ե^ 
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Բա՛ւ է , շտապիր ու խոնարհուիր դու, 

Ծնկի եկ ու քո գլխարկը հանիր՝ 
Երբ կարօտ մայ՛ր է քեզ ապաւի ն ա մ , -
Աչքը ջուը կտրած՝ նայում է ճամբի ն, 

քքակատ գնացած, կամ Նոյեան Ագոաւ 
Դարձած իր որդու... 

Դու, նրա փոխան՝ խարիր նորից ինձ 
Եւ յոաախարիր, 

Միայն թէ, նրան չտեսնեմ տխուր, 
Այդպէս լալագին , իր վիգը ծոած՝ 

Կանգնած տան շեմքին... 

Դու, ո՜վ «Սպասում», էլ մի՛ թող, մի՛ թող 
Որ հողը ծարաւ՝ 

Երկար սպասի անձրեւին վարար՝ 
Թող նա շուտ տեղայ, 

Ու մոլախոտի ու փշի փոխան՝ 
Սինձ ու դաղձ ծլեն, 

Ու ծլարձակի հասկը մի ամսում, 
Հաց դաոնայ, հասնի քաղցածի րերան։ 

Թող միրգը հասնի մի շարաթոաւյ մէջ՝ 
Սիրող աղջկայ հայեացքի տակ թէժ։ 
Մի՛ թող, դ ա մի՛ թող, որ կոյսը ծամի 

Եղունգներն իր՝ 
Երր սպասում է ժամադրութեանը 

Ն ա իր աոաջին։ 
Եղի՛ր դու բարի, ու մի՛ չար չարի 

Ն ր ա փուխր հոգին՝ 
Քաշքշուքով քո ու յապաղումով, 

Ակնկալ՜իքը ի չիք դարձնելով 
Մի անակնկալ ու գէշ փորձանքով.. . 

Եւ մօր կողերը, կոնքերը նրա– 
Աղեղներ լարուած– 

Չայլակերպուեն թ ո ղ -
ոնը ամտսայ տեղ՝ վաթսունինն օր 
Մայրը թող կրի բեււն իր մանկան, 
Որ կողերն իր չըտնքան այդքան.. . 

Դու , ո՜վ «Սպասում», 
Լաւութեան դիմաց՝ 

Փոխարինութեան, օ՜ , դու միամիտ 
Անհալութիւն, 

Որ օրօրեց մեզ՝ քնած թէ արթուն։ 

Դիտե՞ս, ես հայ եմ, 
«Համբերութիւն» է միւս անունս. 

Ես լաւ եմ ծանօթ քո լեզուին անխօս, 
Քո խոստումների դիւրաբեկութեան, 

Դաոնութեանն անուշ, 
Տուած յոյսերիդ նաւաբեկութեան... 

Տե՛ս, ուշանում է, շա՜տ է ուշանում 
Այն մէկը, որին դու շատ լաւ գիտես,-

Անաոակների անաոակն է ֊ 
«Արդարութիւն» է նրա անունը. 

Ո՞ւր է արդեօք նա, որտե՞ղ է կորել... 

Ասացի՝ հա՛յ եմ. 
«Տոկունութիւն» է միւս անունս, 

Բայց, վա՜յ թէ հատնի համբերութիւնս։ 
Ասա՛, այդ ասա՛ դու մեր թշնամուն, 

Հասկացրո՛ւ նրան, 
Թէեւ նա անվերջ խուլ է ձեւանամ... 

Լսո՞ւմ ես ձայնը կարմրաշէկ արեան, 
Որ անմեղօրէն թափուեց սեւ մի օր... 

Նրա ամէն մի կաթիլը հիմա 
Դարձել է բողոք կրակալեզու, 

Շաչում է բորբոք.. . 
Թօթափի ՚ր , ինչ որ սրտմաշուկ է լոկ, 
Տագնապ է ու տենդ ճգնաժամային– 

Հասկացի ՚ր Հային... 

ԱՐՄԱՆՏ 

Թեհրան 

^ցատօճ Ե^ 
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Ս Ի Ր Ո Յ Ա Շ Տ Մ Ն Ա Կ Ք . . . 

Կը յիշեւմ այն օրը, երբ ազաա երկինքի տակ յայտնեցինք 
մեր սէրը, վայելեցինք անձրեւին խարոյկը, կայլակներու շա-
ռաչիւնը, անհետացող ասուպները, ազատութեան ճրագը ու 
մնացինք մինչեւ արշալոյսի առաջին շողերը։ 

Մեղաւոր էինք այդ գիշեր, երր միաձուլած էինք մեր 
Հոգիները, մոռցած աշխարհը ° իր զգլխիչ տառապանքներով ոււ 
կր չօ չափ էինք մարմնացած երազին գեղեցկութիւնը։ 

Շաբաթ մը ամբողթ բանտարկուած մնացինք անկողինին 
մէթ եւ անձրեւին կաթիլները փառաբանեցին մեր քաղցր ապ-
րումները... 

Որքան պիտի ուզէի ներկայ պաՀը փոխարինել այն օրե-
րու փառքով, միացման փոթորիկով, տաք համբոյրով եւ ազա– 
տիլ անգութ զգացումներու բարկութենէն, որոնք կը ճնշեն 
գիշերուան թասնձրութեան Հետ։ 

Շունչը կը գալարի կարծես Հիմա Հոգիիս մէթ, Հոգիս՝ 
մարմինին մէջ, իսկ մարմինս՝՝ բազուկներուն մէթ։ 

Զգացումները կը կարկաչեն ցանկութեան Հետ, մինակու-
թիւնը կը դաոնայ տրտմութեան հոմանիշը, բաժանման գա-
ղափարը կը Հեծկլտայ եւ արցունքը կը գտնէ իր ճամբան։ 

Արցո՛ւնքր... 
Այտերը գգուող մշտափայլ մարգարիտը... 

* 

* * 

Գիշերուան նազանքին մէք թափառելով՛ կը խօսիմ մտա-
ծումներուս Հեա։ 

Գիշերը՝ բորբ, Հոգիիս մէթ։ 
Գիշերը՝ խաղաղ, երկինքին մէթ։ 
«Պայծառ, տխրութֆ1ւն»ը կը սփոէ գեղեցկագոյն լռու-

թիւնը, եւ երջանկութիւնը կը սաւառնի ամպերէն բարձր, ուր 
կարծես երկնային տաւիղներ կը Հնչեցնեն սիրոյ մեղեդին։ 

երկինքը կը թափի ծովուն մէ% աստղերը կը թաչին, իսկ 
լուսնի շողը կը ծփայ գետնատարած հրայրքին մէֆ 
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Հորիզոնը այնքան Հեռու կը թուի, որքան յոյսի ճրագը 
անՀունին մէթ; 

Հնախոյզ աւազը կը մորմոքի ոտքեր ուս տակ, կը նստիմ, 
մոմ մը կը վառեմ եւ պատրոյգէն ձնող արեւը յիշատակներ կը 
բերէ իրեն Հետ... 

* 

* * 

Կարօտը կը ցաթի մրմունջին Հետ. բառերը կը շրջին զգա-
ցումներուն Հետ. սէրը կը բորբոքի բ^յբին Հետ։ 

Սէ՜րը... 
ԱնՀուն կարօտի առաջին ստուերը։ 
Արբեցնող Հեքիաթնելաւ արձագանգը։ 
երակներու մէջ Հնչող աՀազանգը։ 
Սիրտեր ու չունչեր րոցավաառղ կրակը։ 

Սէ՜րը... 
Արցունքներու օրրանը... 

Աշուն է։ Հովը կը փէէ Կ.Ը տանի մտածումները Հեռուն ° 
այն երրորդ աշխարհը, ուր թաքուն երազներ նոր յոյսերով 
կ ՛ոռոգեն անմռունչ սիրտիս լարերը... 

* 

* * 

Աչքերը կը նային երկինք, եւ կ՛որոնեն վերապրող 

նչոյլներ։ 
Աչքեր կը նային Հ եռուն, եւ ապրումներ կը շնչեն: 
Աչքեր կը բացայայտեն անէացած կաթիլներ: 
Աչքեր կը մղկտան դողդոջուն երանգով, լոյսի բերելու 

մթամած երազները... 

* 

* * 

Սպասումը կը շողայ, իսկ Հանդիպման յոյսը կը խամրի 

մայրամուտի բեհեզին մէթ։ 
Հրացայտ բաժանումը... 
Ուժ մը, որ կը գրգոէ երակներուս շառագոյն կաթիլները։ 
Լոյս մը, որ կը փարատի0 հոգիիս մէջ ապաստան չգտած։ 
Մեկնում մը, որ կը կանխէ ուրախութիւնս։ 
Սրինգ մը, որ հեղձուկ ձայնով կ՚արտասուէ սիրտիս 

խորը... 

^ցատօճ Ե^ 
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* 

* * 

Ե՛րակներուս մէթ կը թաւալի սէրը, աչքեր ուս մէթ՛՝ պատ– 
կերն եր ու շարժումներ, սրտիս։ մէթ՛ քաղցրահունչ բառեր, իսկ 
հոգիիս մէջ՝ կարօտին հնչիւնը։ 

Կարօ՜աը... 
Խանձող արելէն բարձրացած չոգի մըն է կարօտը, որ 

հետզհետէ հմայիչ դարձուցած է մեր հանգիստը։ 
Համբոյրի փոխարէն՝ մինչեւ երկինք բարձրացող հ առա– 

չանք մըն է, երբ կը հոսին արցունքի կաթիլները։ 
Իղձերու գոյ ա տեւումն է, որ ունի հորիզոնէն անգին 

երազներ ուրուագծելու զօրութիւն մը։ 
երթանկ ութեան ու տառապանքին մէջ կը փնտռեմ զինք՝ 

ոչնչացած կրակի մը պէս։ 
Կը զետեղեմ զգացումներս կարմրորակ պատեանի 

պլպլացող տեսիլքին մէթ։ 
Կը շնչեմ յուշերս, ու կ՚ապրիմ անոնց ծնունդով։ 
Կ՚ունկնդրեմ աշտանակիս երաժշտութիւնը, որ կը խոս– 

տանայ յաւիտենականութեան սօսափիւնը։ 

Տակաւին կը վառի իմ սիրոյ աշտանակը... 

ՊՒ 
ՍԱԼԲԻ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ 

.յրութ 
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3. ՄւսեակԽաճ 

Մ Ո Ւ Ս Ա Յ Ի Ս 

Ըսիր թէ դ ա ն 
Ա ֆ ր ո տ ի թ ն ես գեղահմւսյ, 
Եկած աշխարհ՝ 
Մութ խորշերէն անցեալիս։ 
Ըսիր թէ դուն 
Անրջանք ես անկերպարան, 
Ծ ա ղ կ ա ծ ծոցէն 
Անաշխարհիկ գոյութեան։ 
Ըսիր թէ դուն 
Ունիս աչքեր խորհրդասոյգ, 
Ծ ն ա ծ լո յսէն 
Ոլորտներու ծածկախորհուրդ։ 
Բայց կը շնչես, կը գոյակցիս ինծի հետ, 
Իբրեւ թախիծ եւ ցնծութիւն. 
Կ ՚ ո գ ե շ ի ն ե ս զիս քու շունչովդ աղուական, 
Իրրեւ ոգի եւ էութիւն։ 

Զ գ ա ց ա կ ա ն արժեչափն ես գերագոյն , 
Ես լոկ քեզմով կը պատկերեմ մա՛հն անգամ, 
Ք ս ա ն ա մ ե ա յ աղջկան մը 
Ծաղկատեսիլ կերպարով.. . 

Կը յօրինուիս դուն մտքիս մէջ անդադրում՝ 
Սաղարթաշունչ ցայգերի պէս յուզական. 
Կը տեսլանաս խոկումներուս յանդիման՝ 
ժ ա մ ա ն ա կ ի յարափոփոխ յայտնութեամր. 
Ողջ բնութիւնն աոանց քեզ 
Շնորհազուրկ հանդիսութիւն է միայն՝ 
Անհրապոյր գեղեցկութեամբ համայնացած... 
Անկապակից խորհուրդներ են բառե՛րն անգամ, 
Երբ չեն ապրիր, չեն բաբախեր տենդո՛վն անանց՝ 
Շնորհներուդ սխրալի.. . 

Դ ա ն ես միայն, 
Որ ցոյց կ ա տաս պատրանքները ծնուցիչ՝ 
Անրջւսբո՜յր բերկրութեան. 
Կ ա տաս հրճուանքը ցաւատանջ՝ 
Աշնանային յ ա զ ա մ ն ա յ ե ղ ց զգայնաթեան. . . 

ժցատ@ժ ԵV . 
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Դուն եւս միայն, 
Որ համասփիւռ թոհուբոհին մէջ կեանքին, 
Զերծ կը պահես ներաշխարհն իմ ալեկոծ՝ 
Տաոապանքի մահակսկիծ մթնոլորտէն. 
Կը վայելես ինծի հետ՝ 
Այգաբացի լոյսը ծիծղուն, 
Մրգահասի բոյրն աւշայորդ 
Եւ մինչեւ իսկ վայելչութիւնն անմատոյց՝ 
Եթերային երանութեան... 

Դուն ես միայն, 
Որ տարօրէն կը տագնապիս միշտ իմ մէջ , 
Եւ կ ՚ ը ն ղ վ գ ի ս ճակատագրիս դէմ դժնէ՝ 
Իբրեւ երկունք եւ գ ա ղ ա փ ա ր , 
Զիս մղելով գոյամարտէ գոյամարտ՝ 
Ահագնութեամբ անզսպելի. . . 

Դուն իմ սիրոյ հզօր լարն ես յարաթրթիո 
Եւ խոհերուս բեղմնափոշին արարչագործ՝ 
Քու ոգեշունչ ներգործութեամբ վերացած՝ 
Ես կ՛արարեմ ա յ գ ա բ ա ց է այգաբաց. . . 

նոյեմբեր 2000, Պէյրուր 

Խ Ւ Ւ Ա Ր Ո Ա ՝ 

Ասէ ցԸա Յիսաս. Այդ զի տեսերդ զիս 
եւ հաւատացեր, երանի որոց ոչ իցէ 
տեսեաչ եւ հաւատասցեն։ 

Յովհ. Ի.29 

Թախծախոր հուրդ մենութեան մէջ սենեակիս 
Ե ս կը սպասեմ անձանձիր, 
Որ վերջ գտնէ եղկ խաւարումն արեգակի։ 

Ըսին ինծի, 
Թէ երբ նայիմ արեաւ ստուերամած շողերուն՝ 
Պիտի յաւէտ մթագնի տեսողութիւնն աչքերուս 
Եւ գրկուիմ կախարդանքէն աոինքնող՝ 
Հ մ ա յ ա գ ե ղ բնութեան։ 

Ըսին ինծի, 
Թէ հարկ չկայ իջնել փողոց, 
Ն մ ա ն մար դո ց թերահաւատ, 
Վկայելու փորձաոութեամբ սեփական՝ 
Ներգործութիւնն աղիտաբեր 
Խաւարումին արեգակի.. . 

Բայց սենեակիս ներքեւ մթին որմերուն, 
Աոանց երբեք հաղորդակից ըլ լալու 
Կեանքի եոուն հոլովոյթին արտաքին 
Կամ վայրերուն հեոակայ, 
Ես կը տեսնեմ բորբ ճաճանչներն արեգակի, 
Որ լուսախայտ կենդանութեամբ կը տոգորեն 
Խ ա յ տ ա բ ղ է տ երեւոյթներն աշխարհի. 
Ես կը տեսնեմ ցօղածիծաղ ծաղիկներ, 
Որ նորածաղկ այգաբացի լոյսովն արբշիո, 
Ինքնամոոաց ի՜նչ նազանքով կը հակին՝ 
Թիթեոներու բերկրամատոյց համբոյրին... 
Ես կը տեսնեմ 
Տիւնասպիտակ մշուշներով վարշամակուած՝ 
Արտեւաններն հեասնիստ. 
Ու կը լսեմ 
Վերջալոյսի շողերուն տակ մակընթացող՝ 
Ձկնորսի երգն ալետատան։ 

Ա ո ա ն ց երբեք ականատես ըլ լալու 
Տարաշխարհի դրուագներուն բազմախայտ՝ 
Ե ս կ ՚ ո ղ ջ ո ւ ն ե մ սիրաժպիտ հայեացքով 
Բոլոր մարդերն այս երկրի, 
Հ ա ւ ա տ ա լ ո վ , թէ աստ ղեր ու տակ օտար, 
Կան հոգիներ, որ կը ցնծան՝ 
Արեւաշող ժպիտներով ջերմացած. 
Կան մանուկներ սիրասուն, 
Որ կը խաղան արեւուն տակ միջօրէի 
Եւ աղջիկներ կան ծաղկատի, 
Ց ն ո ր ա գ ե ղ բաղձանքներու անձնատուր... 

Աոանց երբեք հաղորդակից ըլ լալու 
Քու վարսերուդ լուսածփանք հմայքին 
Եւ կերպարիդ վայե լ չական, 
Հեոաւո՜ր իմ, 
Դուն՝ որ հիմա կ ՚ ա պ ր ի ս անյայտ ոլորտներուն, 
Իբրեւ երազ ստուերական, 
Ք ե զ կը տեսնեմ ճշմարտապէս, 
Ը մ բ ո շ խ ն ե լ ո վ գեղեցկութիւնն անստուեր՝ 
Քու աչքերուդ մեղրաթպր.. . 

ժցատ@ժ ԵV -
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Մենութեան մէջ ստաերալոյս սենեակիս, 
Հարկ չեմ տեսներ իջնել փողոց, 
Ըմբռնելու իմ սեփական նայուածքով, 
Թէ եղկելի ի՜նչ դիմագիծ կը կրեն՝ 
Պայծառ շողերն արեգակի. 
Որով գիտեմ, կը հաւատամ, 
Տեսանողի հեռահայեաց գիտակցութեամբ, 
Թէ ոչ մէկ եղկ խաւարում 
Կրնայ պահել կալանքի տակ մնայուն, 
Ու եղծանել ճշմարտութիւնն անհերքելի՝ 
Արեւային լուսաճաճանչ գոյութեան... 

Օգո ստոս 2000, Պկյրութ 

Պ Ա Հ Գ Ի < Ը ե Ր Ա Կ Ա \ 

Կէս գիշեր է։ 
Կիսամութին մէջ սենեակիս 
Չարագուշակ դիմաստուերը ճակատագրի՝ 
Տագնասյահեղձ մթնոլորտ մը կը կերպարէ։ 
Ինչպէ՞ս վանել պահն այս ցաւոտ, 
Որ կը տանջէ զիս նորէն՝ 
Հին խոհերով տխրամած... 

Արթուն են դեռ՝ 
ժամսւցոյցի զարկերն անխոնջ 
Եւ յոյզերն իմ մենաւոր. 
Լռութեան մէջ գիշերական՝ 
3 ի շատ ակներն իմ անդարձ 
Հագար երանգ կը փոխեն. 
Մինչ , շէներու նայուածքին տակ կիսարթուն՝ 
Հովը աշնան եղերերգ մը կ ՚արտասուէ. . . 

Ծարաւի եմ 
Բարեհամբոյր երագի մը գրգանքին 
Եւ օրհնանքին լուսառատ. 
Ջկաւ իմ շուրջ՝ 
Ոչ մէկ տեսիլ բերկրաշող 
Եւ ոչ մէկ պահ կենսախայտ, 
Լոկ հին երգեր կը պարուրեն զիս հիմա՝ 
Խռովքներով սւնձկայոյզ... 

Լռութեան մէջ համատարած 
Անտարբեր են ինծի հանդէպ 
Շրջապատի իրերն ամբողջ. 
Անտարբեր են պատէն կախուած 
Թերթիկները օրացոյցի, 
Որ կը սպասեն դեռ արթուն՝ 
Լուսածիծաղ վաղորդայնի մը ի խնդիր... 
Անտարբեր է լուսամփոփիս լ ո ՚ յ ս ն անգամ, 
Որ արբեցած ցնորքներով վարդաշուրթ՝ 
Զերմ համբոյրներ կը դրոշմէ 
Ծաղկամանիս անրջածուփ ծաղիկներուն... 

Կ ՚ ե ղ ե ր ե ր գ է հովը աշնան 
Եւ իր անքուն հեծութեամբ, 
Յիշատակի հին փշրանքներ կը բերէ՝ 
Իմ անցեալի մոխրաթախիծ ափերէն... 

Մենութեան մէջ գիշերական 
Քու երկնաշունչ ձայնդ է միայն, 
Որ հոգելին կ ՚ոգեւորէ պահ մը զիս, 
Փարատելով ներաշխարհն իմ փոթորկող՝ 
Բախտի հեգնանքն անողորմ... 

Յորդորական ձայնդ է միայն, 
Որ կ՛օրհներգէ սրտիս մէջ, 
Կ ՚ ե ղ բ ա յ ր ա ն ա յ ցաւերուս հետ, 
Կ ՚ ը լ լ ա յ պատգամ հոգեհաղորդ. 
Ու կը ջնջէ յաւէտ մտքէս՝ 
Ամէն երկիւղ անդոհական 
Եւ տարակոյս երկդիմի, 
Ով դուն աղօթք հրաշագործ՝ 
Սրբամատեան նարեկաշունչ... 

ՅԱԿՌԲ ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ 

Դեկտեմբեր 2000, Պկրուր 
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Ողջ հայ ժողովուրդի Ը հոգեբանութիւնը յեղաշրջած ու մեր 

ռոոՔԸ Ըոր հք1ւռՒ մը մէջ դրաՇ ուժեԲէը քրիստոնէաթեան 
1/ՍՕամեակն է այս տաբի, ու ինչ պէս հին օրերուն պատահած է, 
այս անգամ եւս գրականութիւնը անտարբեր չմնաց անկխնադար– 
օայբն նշանակութիւն ունեցող անոր հանդէպ։ Աո այդ ՝ եղան տար-
րեր դրսեւորումներ, որոնց մէջ ըստ մեզի կ՚առանձնանայ տաղան-
դաւոր արձակագիր Պերճ Զ՚էյթանցեանի «Խոր վիրաս)» անուն 
թատերգութիւնը, որ, ինչպէս ցոյց կա տայ այս էջին երեւցող ձեոա– 
գիըը, ուղղակի տրամադրաած է<Ք\յսւգ\)Ա»ին։ 

ՏոԲեչեանական թուականի մր մթնպորտէն ծնած է «Խոր վի– 
րապ»^, բայց ընթերցողը շուտով պիտի նկատէ, որ թուականի մր 
ԱՀջ չր սահմանափակէոիր անոր արժէքը, կը մտնէ բացարձակ ար֊ 

ս,Տ,՝ ե 0ու^աս^ետ^թեաւ1 մէջ, ինչպէս եղած են ու կ՚ըԱան կեն-
սատու հարցերռւն զարնուած տաղանդաւոր գրտթխններր։ Գրա– 

Հ ^սամութեան մէջ շատ են այս վարկածը հաստատող 
<<ՍոտԲ Մես*Հ*Ը.ՕշակաԸի «Աստուած 

»հո ճ»/» ՎԿապահած էինք քրիստոնէաթեան եբեայ֊ 
աատճառռ^Բ^ Բացաոիկի մը համար, որ կամքէ անկախ 

մ0աց։ "Բխուեցաւ մէկ տեղա ած 

Պ. Զէյթաճցեաքւ 

Խ Ո Ր Վ Ի Ր Ա Պ 

( Դ ո ս յ լ յ ՍՈՍԱ ՅՍՍԻՅ, 2 8 ՊԱՏԿԵՐՈՎ ) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄՔՐԻՍՏՐՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՈՐՊԷՍ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆ ՀՈՉԱԿԵԼՈՒ 1700ԱՄԵԱԿԻՆ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆ Ե Ր Կ Ր Ո Ր Ո 

Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ ս ս Ն մ է Կ ե Ր Ո Ր Ո 

Պատմիչը (կաՆդՆել է չամբուտի ծայրին եւ 
կանչում է իր արքային) . «Արքայ, արքա՛յ»... 
Շամբուտի մի^ից քէ ՚է անց դուրս է դալիս Տրդա-
տը՝ .խոդի կերպարանքով, կասկածանքով Նա-
յում պատմիչին, յետոյ, կարծվես ւյիչելով Նրան, 
առաշ է դալիս։ 

ՏՐԴԱՏ֊ Լաւ արեցիր, աւր եկար... Գաւ միակն ես մարդկային 
ցեղից, ում կ^՚ուզենայի տեսնել... 

ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈՍ ( յո ւզուսւծ ) . ֊ ինչպէ՞ս ես, արքայ... 
ՏԲԳԱՏ.֊ Հիմա լաւ եմ... Ինձ կարծես ընդունում են արդէն... 
ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈՍ.– ես չգիտէի, ար այսքան կարօտելու եմ 

քեզ... 
ՏԲԳԱՏ.֊ Սրտանց կՏասէի՝ մեզ մօտ արի... Բայց գիտեմ, որ 

այդքան խելք չես ունենայ... Բացի այդ, որքան էլ 
միջնորդեմ, որքան էլ խնդրեմ, վարազներր երեւի 
չընդունեն քեզ... ՈրովՀետեւ դու մեծագոյն արՀա– 
մարՀանքի ես արժանի քո մարդկային տեսքով... 

ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈՍ.֊ Արքայ, գրիչս կանգ է առել, աոա^ չի 
գնում... Գիտես, որ իրեն-իրեն էր գրւում քո օրօք... 
Հիմա ինքս փորձեցի նոյնն անել, սուտ ստացուեց... 
Յաջորդ օրը մագաղաթի վրայից ջնջուել էր գրածս... 

ՏԲԳԱՏ.– Գատարկ գործով ես զրաղւում... Խելք Հաւաքիր, ինչ 
Հայոց պատմութիւն... Այստեղ մեզ ո՛չ երէկուայ օրն 
է Հետաքրքրում, ո՛չ վաղուայ... Այստեղ միայն 
այսօրն է, աւելին ° այս պա Հը... Այնպէս որ, Հրա֊ 
ժարուիր այդ անօգուտ գործից... 

ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈՍ (շփոթ-ուսւծ)– Լաւ, արքայ, կը մտածեմ... 
ՏԲԳԱՏ.֊ Մտածիր եւ կը տեսնես, թէ որքան ճիշտ եմ ես... Այս 

ներքնակը, վերմակն ու սաւաննե՞րը ինչու ես բե-
րել... Գու կատարեալ խենթ ես... Ինչիս են պէտք 

ժցատ@ժ ԵV .. 
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դրանք... Գիտես ինչ Հաճելի է գետինը փորփրել ու 
քնել զով Հողի վրայ... (Դէպի դսւհլին)։ Ի՛նչ էք ծիծա-
ղում, կարծես ձեր պատմութիւնը այնքան լիքն է 
արքաներով, որ կարելի է նրանց դժբախտութեան 
վրայ ծիծաղել... (Ինք՛ն իրեն) ։ Դժբախտութիւն՝ ձեր 
աչքերով, իսկ ինձ Համար՝ երանելի կեանք... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ.– Դու կր բուժուես, արքայ... Հր աչք կը լինի 
դարձեալ, եւ դու կը վերաըլաոնաս տուն... 

ՏՐԴԱՏ.– Ի՞նչ տուն... Բա սա՛՞ ինչ է, տուն չի՞... Միայն թէ 

սրանք իրենց արքան ունեն, ու երբ ասում եմ, որ ես 
էլ եմ արքայ, ծիծաղում են վրաս ել ինձ շարքային 
Համարում... Նոյնիսկ ամենայետինը, քանի որ ես 
միայն կիսով չափ եմ նրանց նման... Թքած, աւելի 
լաւ, այսքան վարազի ես ինչպէս պիտի ղեկա-
վարէի... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ.֊ Մի՞թէ աչ մի կարօտ չունես, արքայ... 
Մի՞թէ ոչ մի ձայն չի կանչում քեզ... 

ՏՐԴԱՏ.֊ ԹադուՀին ինչպէ՞ս է... Կրկնակը գիշերները գնո՞ւմ 
է նրա մօտ... Այսինքն ինչ կրկնակ... Ես եմ, թէ նա, 
յայտնի չի ոչ մէկին... Թագուհին փաղաքուշ խօսքեր 
է սիրում, պէտք է նրան միշտ գովել, չես պատկե-
րացնում՝ որքան է սիրում գովեստը, եթէ անգամ չի 
հ աւատ ում... Թող գովի արքան, թող չծուլանայ... 
Ուզածը մեծ բան չի... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ.- Կարօտ, արքայ, կարօտ... Ես կարօտի մա-
սին Հարցրի... 

ՏՐԴԱՏ.֊ Ոչ ոքի չեմ կարօտել, պատմիչ... Բարեւ չտանես իմ 
անունից... Հազիւ եմ պրծել այդ ունայն կեանքից, 
երբ չգիտես՛ ով է բարեկամ, ով է թշնամի... Այստեղ 
ամէն ինչ պարզ է, համակրանքն էլ, ատելութիւնն էլ 
եւ ձեւանալու կարիք չկայ բոլորովին... Միայն ուրիշի 
կերը մի խլիր, մի փորձիր աոաթնորդ դաոնալ, եթէ 
վստահ չես ուժերիդ... Խեղճ պատմիչ, ինչպէս ես 
ապրում այդ գարշահոտ պալատում... Գիտեմ, գի-
տեմ, մեղկ, անուշ Հոտեր են այնտեղ, բայց, մէկ է, 
գարշահոտ է փչում... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ( յանկարծ գլխի ը ն կ ն ե լ ո վ ) – Քաղցած չե՞ս, 

արքայ... 
ՏՐԴԱՏ.– Վերթապէս կարգին հարց տուեցիր... Դու երբեմն 

ուտելիքի մնացորղներ բեր պալատի խոհանոցից, 
դիր շամբուտի եզրին, այս նոյն տեղում... Մէկ֊մէկ 
կերի պակաս ենք զգում ել ուտում ենք ինչ պատա-
հի... (Դէպի դահլիճ) ։ Ո՞ւմ վյրայ էք ծիծաղում, ձեր 
նախկին թագաւորի՞... Աե՚զ վյւայ ծիծաղէք, ձե՛զ... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ.- էս միշտ կը գամ քեզ մօտ, արքայ... կ՛օգ-
նեմ, որ յիշես փառաւոր անցեալգ.. 
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ՏՐԴԱՏ.– Գն ա ՛ պատմիչ, չեմ ուզում, որ ինձ տեսնեն քեզ հետ, 
յանկարծ գլխի ընկնեն, որ ես էլ քո ցեղին եմ պատ– 
կանել ժամանակին... (Ագաթ-անգեղոսը ահա ուր որ է 
գլխիկոր կր հեասնայ ։ Յանկարծ) ։ Պատմիչ, պատմիչ... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ.֊ Լսում եմ, արքայ... Հրամայիր... 
ՏՐԴԱՏ.– Մի բան պատմիր իմ անցեալից... Մի փայլուն էջ... 

ճիշտն ասած, մէկ-մէկ կարօտում եմ ինձ եւ սաստիկ 
զայրանում այդ կարօտի համար... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ (արցունքն ա չ ք ե ր ի ն ) . ֊ Երբ ղու դեռ Հռոմէա– 
ցոց մօտ էիր, զոթերը յարձակուեցին կայսրութեան 
վյրայ, ու թշնամի թագաւորը պատգամ յղեց յունաց 
թագաւորին, թէ ինչու ենք անմտօրէն ելնում պա-
տերազմի, մեր զօրքը սպառում եւ միաժամանակ 
երկրին վտանգ ու տագնապ Հասցնում։ ԱՀաւասիկ 
ես քո դէմ եմ գուբս գալիս իբր եւ ախոյեան մեր 
զօրքի միջից եւ դու էլ իմ դէմ* յունական կողմից։ 
Եթէ ես քեզ յաղթեմ, յոյներն ինձ կը Հնազանղուեն, 

իսկ եթէ դու ինձ յաղթես, մենք կը Հպատակուենք 

քեզ եւ առանց արիւն ու կոտորածի երկու կողմերի 
Համար էլ խաղաղութիւն կը լինի։ 

ՏՐԴԱՏ.– Հետաքրքիր է, մեզ մօտ էլ այդ նոյն կարգն է իշխում։ 
Ով ուզում է առաջնորդ դաոնալ, պէտք է կռուի բուն 
առաջնորդի Հետ եւ ով յաղթի, դա էլ լուծում է վէճը: 
Ա՜յ քեզ զուդադիպու թիւն։ Պ ատմիր, պատմիչ։ 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ (արցունքն աչքերին, ո գ ե ւ ո ր ո ւ ա ծ ) – Երբ յու-
նաց թագաւորը այս ամէնը լսեց՝ չատ վախեցաւ, 
որովՀետեւ ո՛չ բաւարար զօրք ունէր ճակատելու, ոչ 
էլ ուժ՛ գոթերի իշխանի Հետ անձամբ մենամարտե-
լու։ Այնժամ նրա զօրավարներից մէկը ասաց. «Թող 
իմ տիրոջ սիրտր բոլորովին չզարՀուրի, քանզի այս-
տեղ քո պալատում մի քաջ Հայ կայ, անունը՝ 
Տրդատ, Հայոց թագաւորական տոհմից...»։ 

ՏՐԴԱՏ.֊ Ինձ մի պատմիր, սրանց պատմիր... Ես պատմում եմ, 
չեն հաւատում... Լսէք, լաւ լսէք... Խոզեր... 

ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ֊ Միւս օրը կայսրը ծիրանի պատմուճանը 
Տրդատի վրայ նետեց, եւ Հրաման եղաւ ամէնքին, որ 
սա ինքն իսկ կայսրն է։ Զօրքը եկաւ ու կանգնեց 
թշնամուն դէմ-յանդիման։ Կայսերակերպ Տրդատր եւ 
գոթերի թագաւորը, ձիերին մտրակելով, յարձակուե-
ցին միմեանց վրայ։ Իմ տէրը, Հայոց ապագայ ար-
քան, յաղթեց գոթերի թագաւորին եւ բռնելով նրան, 
բերեց, կանգնեցրեց կայսեր աոաՀ։ Այնժամ կայսրը 
թագը դրեց քո գլխին, զարդարեց ծիրանի պատմու-
ճաններով եւ օգնական բազում զօրք յանձնելով՛ 
քեզ ուղարկեց սեփական Հայոց աշխարհդ՛ որպէս 
Մեծ Հայքի թագաւոր։ 

^ցատօճ Ե^ 
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ՏՐԴԱՏ.֊ Դատարկ բաներ են... Ես չեմ Էլ յիշում նման բան... Ի 
զուր ինձ լսեցիր ու պատմեցիր... Գնա՛՝, պատմիչ, ես 
մարդուց ձանձրացայ, կարօտեցի իմ ընկերներին... 
Գնա՛... (ք– այլերն ուղղում է դէսլի եղեգնուտր։ Կէս ճամ– 
բին, մի բան յիշելով, անհանգիստ շրջւում է պատմիչի 
կողմր)։ Եթէ յանկարծ վարաղի որսի դուրս գան, 
նախօրօք կը զգուշացնես ինձ, որ փրկեմ ընկեր-
ներիս... 

(Խոժոռ հայեացք է ցցում դէպի դահլին)։ 

Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ Ա Ս Ն Ե Ր Կ Ո Ւ Ե Ր Ո Ր Դ 

ԳԱՀԱՍՐԱՀ 

ՔՐՄԱՊԵՏ.– Տէր արքայ, փորձանք է Հայոց աշիսարՀում... Զար 
ԱՀրի մանը թեւերը փոհլ է մեր եր կրի վրայ եւ չարիք 
չարիքի ետեւից է գործում... 

ՏՐԴԱՏ.– Տարիքի մասին էլ չես կարողանում մարդավարի 
խօսել։ Ասա՛՚, ի՞նչ է եղել։ 

ՔՐՄԱՊԵՏ.– Պալատականներից չատերը մեր դժբախտ արքա-
յի ճակ ատագրին արժանացան... Տարբեր չափերով, 
մէկը շատ, միւսը0 քիչ, խոզ են դարձել... Միջանցք-
ներում վազվզում են ել կեր փնտառւմ անկիւն– 
ներում... 

ՏՐԴԱՏ.– ի՞նչ սխալ ենք գործել, քրմապետ, ինչո՞ւ են ասա– 
ւածները զայրացել մեզ վրայ... Բոլորին քշէք սեն-
եակները, զինուորներին կարգադրէք ոչ ոքի դուրս 
չթողնել... (Յանկարծ)։ Այսօր դու էլ մի տեսակ ես 
երեւում աչքիս... 

ՔՐՄԱՊԵՏ (սարսափահար). ֊ Արքայ... Խնայիր ինձ... 
(Ընկնում է արքայի ոտք՚երր)։ 

ՏՐԴԱՏ.– Ե՞ս ինչու պիտի խնայեմ... Աստուա՛ծ եմ, ինչ եմ ես... 

Վեր կաց, Հևա՛ աղօթիր Արամազդին, զոՀեր մատու-
ցիր աստուածների Հօրը... 

(քրմապետը, ահուդող ընկած, զննում , շօշափում է 
իր մարմինն ու դէմքը) ։ 

ՏՐԴԱՏ.֊ Բոլոր ծագերից կանչել աուր Հայոց երեւելի բախ֊ 
աագուշակներին, կախարդներին ու Հմայողներին, 
յատկապէս՝ Աուրմակին Հա ցեկա ց պիւղից... Թ ո ղ 

ցատկեն թէժ խարոյկների վրայ ով, կրակ կուլ աան, 
շիկացած ածուխների վրաավ քայլեն, խելացնոր 
շարժումներով գետնին թաւալուեն, Հող ու մոխիր 

թափեն գլխներին, թող ամէն կերպ սիրաչաՀեն 
յաւիտենական խաւարի տիրոջը... 

ՔՐՄԱՊԵՏ (վ աիփց աչքերը չասծ) .– Արքայ, ես չեմ ուզում, չեմ 
ուզում... Ես վախենում եմ, արքայ... 

ՏՐԴԱՏ.– Մի վախեցիր։ Վարազը ընտրովի է մտնում մարդու 
մարմինը։ Ամէն մարդու մարմին Հաճոյ չէ նրան։ 

ՔՐՄԱՊԵՏ (փսիփց խելքը կ ո ր ց ր ա ծ ) – Երանի, արքայ, երանի 
ճիշտ լինես... Ինչո՞ւ ինձ ընտրի, ո՞ր արժանիքիս 
Համար... Ի՞նչ լաւ բան եմ արել... Ինձ ոչ ոք չի սի-
րում, դու Հօ լաւ գիտես... Դո՛ւ էլ, դո՛ւ էլ ատում ես 
ինձ... էլ ինչի՞ Համար ինձ ընտրեն, ճիշտ չի՞, արքայ... 

ՏՐԴԱՏ.– Քրմապետ, ուշքի եկ, ինչ ես քեզ կորցրել... 
ՔՐՄԱՊԵՏ ( աչքերը փայլում են խելացնոր փայլով) • - Գտայ, ար-

քայ, գտա՛յ, թէ ինչ պիտի անես... Մորթել տուր 
բոլորին... Ա ի թող պալատը լցուի խոզերով... Հրա-
ման արձակիր, աղաչում եմ քեզ... Մորթել, բոլորին 
մորթել... 

(Յանկարծ բերանից խռխռոց է դուրս պրծնում, ու 
նւս լեղապատառ փախչում է գահասրահից) ։ 

Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ Ա Ս Ն Ե Ր Ե Ք Ե Ր Ո Ր Դ 

Ուշ գիշեր է ։ Արքան հարճերից մէկի հետ պառկած է իր 
մտհնում ։ Տագնապահար ներս է մտնում Աշխէն թ ա գ ո ւ -
հին, մօտենում մահնին եւ ցնցում արքային։ 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Արքայ, վեր կաց... վեր կաց... 
(Արք՛ան քնաթաթախ նստում է մահնում , շփում աչ– 
քերր եւ կէս քուն, կէս արթուն, հարցական նայում 
է թագուհուն) ։ 

ՏՐԴԱՏ.– Այսօր քո գիշերը չի, թագուՀի... Ինչո՞ւ ես եկել... 
(Հարճը եւս արթնացել է ու վախեցած նայում է նրանց)։ 

ԹԱԳՈՒՀԻ .- Դուրս արա նրան... Ես կարեւոր բան ունեմ քեզ 
ասելու... 

(Տրդատը գլխով նշան է անում հարճին, որն շտա-
պելուց ոտքերը իրար խառնելով դուրս է գ ն ո ւ մ ) ։ 

ԹԱԳՈՒՀԻ.– Երազ եմ տեսել, արքայ, անսովոր մի երազ... 
Արդէն մի քանի օր է նոյն տեսիլքն է երեւում ինձ... 

ՏՐԴԱՏ.֊ Քեզ է երեւում, ի՞նչ կապ ունի ինձ Հետ; Գիչերուայւ 
կէսին ինչո՞ւ ես իմ օթեւանը ներխուժում: 

ԹԱԳՈՒՀԻ.– Այդ տեսիլը թէեւ վախ պաաճաոհց թ է ոայց վե-
րաբերում է քեզ, ոչ թէ ինձ... 

^ցատօճ Ե^ 
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ՏՐԳԱՏ.֊ Ասա տեսնեմ՚, ինչ տեսիլ է դա։ 
ԹԱԳՈՒՀԻ (խունապով) Մի մարդ լայ/սի նմանութեամր մի 

քանի գիշեր գալիս ու ասում է ինձ, թէ ձեզ վրայ 

Հասած Հարուածներից բժշկութիւն չի լին/է՛՛՛ եթէ Խոր 

Վիրապից չՀանէք կապեալ Գրիգորին։ ՛հա ձեզ կր 

սովորեցնի ցաւերից բուժուելու միթոցր։ ( Ն ա յ ե | ո վ 

դռանը> որտեղից հարնը դուրս եկաւ.)։ Ինչ էլ ծուռ 
ոտքեր ունէր... Աչքդ չի՞ տեսնում... 

ՏՐԳԱՏ.– Ուրիշ ի՞նչ ասաց այդ մարդր։ 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Միշտ նոյնն է կրկնում, արքայ... Արդէն քանի 
գիշեր է... 

ՏՐԳԱՏ.– Բայց ինչո՞ւ քեզ մօտ եկաւ եւ ոչ թէ ինձ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Զգիաեմ, արքայ... Ցիմար Հարցեր մի տուր... 
ՏՐԳԱՏ.– Ապասիր, արթնանամ... Քունը գլուխս է դեո^.. 
ԹԱԳՈՒՀԻ.– ես վախենում եմ գիշերներից... Նա անընդՀատ 

Հետապնդում է ինձ... Ցորգռրում, սպաոնում... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Գուցէ փորձե՞նք իսկապէս... Գուցէ պատուՀասից 

իրօ՞ք փրկի մեզ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ ես ինչ կապ ունեմ այս ամէնի Հետ... Ինչո՞ւ է իմ 

օձիքից բոնել... ես ամէն գիշեր քեզ եմ սպասում 

անՀամբեր... եթէ գայիր, նա չէր Համարձակուի 

երեւալ... 

ՏՐԳԱՏ.֊ ես Հրաման կը աամ վաղյը եւեթ Գրիգորին Հանել 
Խոր Վիրապից։ 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ ինչ ուզում ես արա, միայն այդ մարդն էլ չերեւայ 
գիշերները... 

ՏՐԳԱՏ ( մ տ ա հ ո գ ) . ֊ Գու անարդար էիր, նա ծուռ. ոտքեր 
չունէր... 

ԹԱԳՈՒՀԻ.– Արքայ, թոյ լ աուր մնամ քեզ մօտ... վախենում եմ 
իմ օթեւանը գնալ... Նա երեւի դհո. սպասում է ինձ... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Իսկ նա չասա՞ց, թէ ով է եղեգնուտում... Արքա՞ն, 
թէ կրկնակը... Ո՛չ ես գիտեմ, ոչ էլ իմ միւս կէսը, որ 
դժբախտութեան մէջ է Հիմա... 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Ինչո՞ւ ասի, եթէ ես միակն եմ, որ դիտի գաղտ-
նիքը... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Հա սկացայ... ՈրովՀետեւ դու մերկ ես տեսել թէ՛ ինձ, 
թէ՛ նրան... Մենք միայն մօր է մերկ ենք տարբերւում 
իրարից... Ասա՛՜, ո՞վ եմ ես... 

ԹԱԳՈՒՀԻ.– Տրդատ արքան... 
ՏՐԳԱՏ.– Ուրեմն, նա՞ էր կրկնակը... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Ձսխալուես, արքայ... Նա Տրդատն է, մեր արքան... 
ՏՐԳԱՏ.– Բայց ես քեզանից գիժ վայելք եմ ստանում գիշերնե-

րը... ԳՈԼ քո բոլոր Հիւթերը անմնացորդ տալիս ես 
ինձ... Ուրեմն, քո ամուսինը չեմ ես... 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Ամուսինս ես, ամուսինը... ճիշտ է, աոաթ ղու ո՛չ 
ծարաւ էիր լինում, ո՛չ քաղցած... Միշտ կուշտ էիր... 
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Բայց երբ մրցակից երեւաց, գու չուզեցիր տարբեր– 
ւել նրանից... Ո՛չ թէ ի սէր ինձ, այլ՛ ի սէր ձեր 
երկուսի... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Գլուխ չեմ Հանում քեզնից, կին։ ես Հրաման կը տամ 
Գրիգորին Հանել Խոր Վիրապից։ Տեսնենք ինչքանով 
էր քո տեսիլը ճիշտ։ 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Մնա՞մ, արքայ։ 
ՏՐԳԱՏ.֊ Մնա՛... բայց, մէկ է, նա ծուռ, ոտքեր չունէր... 

Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ Ա Ս Ն Չ Ո Ր Ս Ե Ր Ո Ր Դ 

Խ Ո Ր Վ Ի Ր Ա Պ 

ՏՐԳԱՏ֊ Կեանքս կերար, Գրիգոր... Խաոնեցիր ամբողթ երկի-
րը... Գիտե՞ս ոնց չանսատակ կռանէի քեզ... Ափսոս, 
ձեռքերս կարճ են... 

ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԱՑՆԸ.֊ Մօտ է ժամը, արքայ։ Մենք նորից բարե-
կամներ կը լինենք, առաիւանից աւելի Հարազատ։ 

ՏՐԳԱՏ.֊ Սիրոյ մէջ էլ ես մոլեռանդ... ես քեզ տառապանք եմ 
պատճառել քանի տարի, իսկ դու սիրուց ես խօսում... 

ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԼԱՑՆԸ.֊ Սէրը նա է, արքայ, Քրիստոսը։ ես նրա 
յետին ծառան եմ։ 

ՏՐԳԱՏ.– Այս ինչ արեցիր, Գրիգոր... Տակնուվրայ եղաւ Հա-
յաստանը... Գու ինձ մի սիրիր, Հայաստանը սիրիր... 
Հապա մեղք չե՞ն, որ ուզում ես նրանց զրկել 
Հաւատից... 

ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԱՑՆԸ֊ Գաւ դեռ. խօսում ես քո սին Հաւատի՞ց... 

Հաւատը նոր է գալու, արքայ... 
ՏՐԳԱՏ.– Արի պայման կապենք։ ես ամէն ինչ կ՛անեմ, որ մեր 

աստուածներին աւելանայ եւս մէկը, քո աստուածը։ 
Ծ Լ առա ջինը ես կը գնամ նրան երկրպագելու։ 

ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԱՑՆԸ.֊ Մէկը, միայն մէկը եւ նրա Սուրբ Որդին... 
ՏՐԳԱՏ.– Բայց ես ինչպէս արմատախիլ անեմ այն, ինչ դարերով 

նստած է մեր արեան մէջ... Իսկ տասնեակ ու տասըն– 
եակ մեՀեաննե՞րր, մեր սքանչելի տաճարնե՞րը... 

ԳՐԻԳՈՐԻ ԶԱՑՆԸ.֊ ես կը քանդեմ բոլորը։ Քո իսկ Հրամանով 
կը քանդեմ, քարը քարին չի մնայ։ 

ՏՐԳԱՏ.֊ Իսկ մարդկանց յիչողութիւնի՞ց... Զէ՞ ար նրանք աւե– 
րակներին կը գնան պաշտամունքի... 

ԳՐԻԳՈՐԻ աՑՆԸ.– Թոյլ չենք տար ես ու դու... Ասաուր 
տաճարը կը կառլցենք քո մայր ^ք՛ 
ղարշապատում... Հէնց Հեթանոսական մեՀեանի 
աւ երակների վրայ... 

^ցատօճ Ե^ 
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ՏԲԳԱՏ.– ԳՈԼ ինձ վախեցնում եւս, Գրիգոր... Գաժան է պայ– 
մանդ... եկ Հաշտեցնենք Հինն ու նորը, թող խաղաղ 
գյռյակցեն միասին... 

ԳՐԻԳՈՐԻ ՋԱՑՆԸ.֊ Որոշուած է, արքայ, էլ մի յամառիր... Լաւ 
պեղիր ներսդ, սլեղիր, ել կը տեսնես, որ քրիստռ– 
նէւութեան սերմր ես արդէն գցել եմ քո մէթ... 

ՏՐԳԱՏ.֊ ես չեմ ժխտում, որ եթէ այսքան տարի ապրել ես 
այս գարչաՀոտ փոսի մէթ, օձերի ընկերակցութեամր, 
սոված ու ծարաւ, ու այս անյատակ տառապանքով 
Հանդերձ ողթ ես մնացել, ուրեմն անչուչտ, մի գերբր– 
նական ուժ է քեղ պաՀել... Գա Համոզիչ փաստարկ 
է քո Աստուծոյ օգտին... Բայց ո՛՞վ է նա, ինչո՞ւ 
միայն դու ես ճանաչում նրան... Ինչո՞ւ մօտ չի գալիս 
ինձ... 

ԳՐԻԳՈՐԻ ՋԱՑՆԸ.– Արդէն եկել է, արքայ... Ինձ դուրս Հանիր 
Խոր Վիրապից... Ձէ՞ որ դրա Համար ես եկել այս-
տեղ... էլ մի ուչացրու... Այսքան տարի դիմացայ, վա-
խենում եմ վերջին րոպէն երին չդիմանամ... 

(Արք՛ան նշան է անում, ներս են լքանում՛ զին– 
ւորները, հասա պարան են իջեցնում Խոր Վիրապի 
մէջ, եւ բոլորը, շունչները պահած, սպասում են, 
թէ ով է դուրս գալու փոսից։ 

Ահա երեւաց նա, մօրուքաւոր մի ծերունի, 
պատսաոտուն քրծերի մէջ փաթաթուած, ոտաբո-
բիկ, չոփի պէս նիհար։ 

Դուրս է գալիս, ապշած նայում շուրջը եւ յ ա ն -
կարծ վախեցած գ ո ս ո ւ մ . «Լո՚յսը, լո՜յսը»՛–– Փ ա -
կում է աչք՛երը։ Քայլերն ուղղում է դէպի ետ, դէպի 
փոսը։ Զինուորնեբը բսնում են նրա թ-եւերից, թոյլ 
չեն տալիս Խոր Վիրապ վերադառնալ եւ բերում են 
արք՛այի մօտ)։ 

ՏՐԴԱՏ.– կապէք աչք երր... Արա՛գ... 
(Զինուորներից մէկը կապում է Գրիգորի աչքե-

րը։ Միւսները բերում են մի սեղան, որ լի է աոատ 
ուտելիք՛ներով եւ գինու սափորներով։ 

(Արք՛ան թեւանցուկ է անում Գրիգորին, զ գ ո ւ -
շութեամբ նստեցնում աթոոին, ինքն էլ գ ն ո ւ մ , 
նստում է դիմացը) ։ 

ՏՐԳԱՏ,– էլ մի՛ խօսիր... Կեր, որ ուժ Հաւաքես... (Գրիգորը, 
աոատ ուտեստեղէնից շշմած, փակ աչքերով վերցնում է 
ինչ պատահի եւ սկսում է գայլի ախորժակով ուտել) ։ 
Այստեղ գինի էլ կայ, խմիր, որ երակներդ կեանք 
լցուի... 
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ԳՐԻԳՈՐ.֊ Դու էլ կեր, արքայ... Սա իմ սեղանն է... ես եմ քեզ 
Հիւրա սիրում... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Այսքան նիւթական արժէք, այսքան Հարստութիւն 
մենք ինչպէս գետնին Հաւասարեցնենք... ՎաՀեւան– 
եան ՄեՀեանը Տարօնի երկրռւմ, Վիչապաքաղ Վա– 
Հագնի բագինը՛ Քարքէ լեռան լանջին, Տաւրոս մեծ 
սարի դիմացն ընկած Աչաիչատը, երազամոյն 
գաւառի ԱնաՀիտ դիցուՀու բագինը, Տիր աստծու 
ճարտարութեան ուսման մեՀեանը, էլ ո՞րն ասեմ, էլ 
Ո՞րը... 

ԳՐԻԳՈՐ.– ես բարոյականի, Հոգու մասին եմ խօսում, իսկ դու՝ 
Համր շինութիւնների։ 

ՏՐԴԱՏ– կեր, կեր, էլ մի՛ խօսիր... ես էլ կը լոեմ, որ չխանգա-
րեմ քեզ... 

ԳՐԻԳՈՐ ֊ Մենք նոր Հայաստան կը կառուցենք, կը ստեղծենք 
նոր Հայի տիպար, դիր ու գրականութիւն, նոր դի-
մագիծ կը կերտենք, Համբերատար արձանագործի 
նման կը տաչենք, կը յղկենք մեր ղէմքը, մեր ինք-
նութիւնը կը գանենք... Իսկ եթէ Հռոմի ու Պարս-
կաստանի Հետ նոյն ճամբռվ գնանք, մի օր ինքդ էլ 
չես իմանայ, թէ ինչպէս կուլ տուին մեզ։ Փոքր ազ– 
գերը ւլիւրամարս են, արքայ։ 

ՏՐԴԱՏ.֊ Իսկ եթէ օրերից մի օր Հռո՞մն էլ ընդունի այդ նոյն 
կրօնը... Ի՞նչ կը ստացուի, Գրիգոր, մենք էլֆ չե՞նք 
նռյնանայ... 

ԳՐԻԳՈՐ.֊ եթէ նրանք էլ ք բիս առն էութիւն ընդունեն, մենք 
ձեւ կը գտնենք ուրիշ տեսակ քրիստռնեայ դառնա-
լու։ Միշա ուրիշ տեսակ... Այս գինուց էլի կա՞յ... Կը 
թողնե՞ս այս սափորը ինձ Հետ տանեմ... Մենք կը 
տարրերուենք միւսներից եւ այդ տարբերությամբ 
կը յարատեւենք։ 

ՏՐԴԱՏ.– Մէկ է, ուժեղը կուլ կը աայ թոյւին։ 
ԳՐԻԳՈՐ.֊ Ամէն ինչ ուժով ձեռք չի բերւում, Տրդատ։ Հապա 

ո՞ւր են Բաբելռնն ու Ասորեստանը... Այդ ի"նչ 
գաղտնիք է, որ լինելով փոքր ածու մենք դեռ դի-
մանում ենք Հ զօրն երի արանքներում... ես քէն9ՀղԻ 
տեսակի մասին եմ խօսում, ես այդ տեսակն եմ 
կատարելագործում Աստուծոյ գոյութեամբ Կեր, 
կե՛ր, թոզ զինուորներն էլ ուտեն, թող Հեո^ւից չնա-
յեն մեզ... Կերէ՚ք, իմ սեղանն է սա... 

(Արքայի նշանով, զինոարները թափլում են սեղանի 
վրայ եւ մի պահ անց մաքրում բոլոր ուտելիքները։ 

ՏԲԳԱՏ.– Գնանք, Գրիգոր։ 
ԳՐԻԳՈՐ (յանկարծ ա ն հ ա ն գ ի ս տ ) – ( Ի ւ ր . . . 
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ՏՐԳԱՏ.֊ Ինչպէ՚ս թէ ուր։... Պալա՛տ... Քեզ կր լողացնեն, մա-
քուր չորեր կր Հագցնեն, կը կտրեն մօրուքդ... Քո 
անձը կը վերադարձնեն քեզ... 

ԳՐԻԳՈՐ.– Պալատ չեմ գայ ես... Ինձ տարէք կոյսերի Հնձանը... 
ե՛ս պիտի Հաւաքեմ նրանց ոսկորները եւ քրիստոն֊ 
եայի պէս թաղեմ... 

ՏՐԳԱՏ.– Թող քո կամքը լինի, Գրիգոր... 
(Գրիգորը կտրուկ շարժումով հանում1 է աչքերի 
կապը, կարօտով ու տխրութեամբ նայում՛ Խոր Վի-
րապին եւ , արցունքն աչք՛երին, ուժսւսպառու– 
թ ֊ ի ւ ն ի ց գինուորների թեւից կսւխուած, հետեւում՛ է 
արքային): 

Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ Ա Ս Ն Հ Ի Ն Գ Ե Ր Ո Ր Դ 

(յւսմրուտ։ Վախուորսւծ մ՛տնում է թագուհին եւ ցած-
րաձայն, հսւգիւ լսելի կանչում՛. «Արքայ, արքայ»... 
Լսւում է վարաղների խ ռ խ ռ ո ց , թագուհին սարսա-
փահար ետ-ետ է գ ն ո ւ մ ։ Եղեգների միջից դուրս է 
գալիս Տրդատը։ 

ՏՐԳԱՏ.– քիվ ես դու... ինչո՞ւ ես ինձ կանչում... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Աչխէնն եմ, արքայ... Քո թադուՀին... 
ՏՐԳԱՏ.– ի՞նչ ես անում այս կողմերում... եկել ես որսի՞... Որ 

ի՞նձ որսաս... Հապա ո՞ւր են զէնքերդ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ եկել եմ քեզ տանելու, արքայ... Գրիգորին Հանել 

են Խոր Վիրապից, եւ նա կը րուժի քեզ... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Ինչի՞ց... Թող քեզ բու<Դ, որ յիմարարար մարդ ես 

Առնացել դեռ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Գնանք, արքայ... Աղ աչում եմ քեզ... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Ուտելու բան բերե՞լ ես... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Այնտեղ շատ ուտելիք կայ, արքայ... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Հա՞... Հապա ինչպէս մենակ ուտեմ, առանց րնկեր– 

ներիս... Մի՞թէ ես մարդ եմ, որ այդպէս ստոր պա֊ 
Հեմ ինձ... 

(Եղեգների միջից երեւում՛ են վարաղների գլուխ– 
ներր։ Թագուհին սարսափահար ուղում՛ է փախչել։ 
Տրղատր ըոնում՛ է նրա թեւից) ։ 

ՏՐԳԱՏ.֊ Մի վախեցիր... Քանի ես այստեղ եմ, նրանք քեզ 
վնաս չեն տայ... 

ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Ասա, թող Հեռանան... 
ՏՐԳԱՏ.– Ջեմ կարող... Առաջնորդը ես չեմ, ինձ չեն լսի... 
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ԹԱԳՈՒՀԻ.– Ինձ ուղարկեցին քեզ մօտ, կարծելով, որ դու ի սէր 
ինձ կը յիչես անցեալդ ու կը գաս ինձ Հետ... Տեսնում 
եմ, սխալուել են... երեւի պատմիչը պէտք է գար... 

ՏՐԳԱՏ.֊ էլի պատմութի՞ւն է գրում այդ յիմարր։ 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Ք ո պատմութիւնը, արքայ... 
ՏՐԳԱՏ.– Նա ինչ դիտի շամբուտից... Ինչ գիտի ճաՀիճներից... 

Գիտի՞ մեր օրէնքները... եթէ չգիտի, էլ ո՞նց է 
գրելու... 

ԹԱԳՈՒՀԻ.– ես քեզ չեմ թողնի այստեղ... ես քեզ տուն կը 
տանեմ... Կը սովորեցնեմ կտուրի տակ ապրել... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Բայց դու գեղեցիկ ես... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.– Ցիշեցի՞ր ինձ, արքայ... Իմացա՞ր ով եմ ես... 
ՏՐԳԱՏ.– Լաւ, ես կը դամ քո ետեւից, բայց միայն մի պայմանովդ 
ԹԱԳՈՒՀԻ.– Ի՞նչ պայման, արքայ... 
ՏՐԳԱՏ.– եթէ ղու ինձ Հետ շամբուտ դաս... ես վաղուց սէր 

չեմ արել որեւէ մէկի Հետ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.– Թող Գրիգորը քեզ բումի, ես ամէն օր կու դամ քո 

օթեւանը... 
ՏՐԳԱՏ (գոռում է ) . ֊ Հիմա՛, Հիմա՛... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.– Խնայիր ինձ, արքայ... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Հիմա՛, Հիմա՛... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Խղճա՛, ես վախենում եմ քեզնից, արքայ... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Ուրեմն չեմ գայ քեզ Հետ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ ես պէաք է տանեմ քեզ... եթէ կամաւոր չգաս, 

քեզ բոնի կը տանեն— 
ՏՐԳԱՏ.֊ Իսկ ո՞վ կը թողնի... Ով կը Համարձակուի շամբուտ 

մտնել... Գիտե՞ս ինչ կ՛անեն նրանց իմ ընկերները... 
ԹԱԳՈՒՀԻ (խորամ՛անկելով) • - եկ, արքայ... Այնտեղ այնքան Հա-

մեղ բաներ կան... Ամբողջ օրը կուշա կը \ինես 
ՏՐԳԱՏ.֊ Իմ պայմանը նոյնն է, եկ ինձ մօա, եւ ես կ են թարկը– 

ւեմ քեզ։ 
ԹԱԳՈՒՀԻ (կատաղած հայհոյում է ) – Խո՛զ, խո՛զ... Ինչպէս ես 

Համարձակւում... 

ՏՐԳԱՏ (հայհոյում է ) – Մա՛րդ, մա՛րդ... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.– Ներիր, արքայ, ես չափն անցայ... Գնանք ինձ Հետ... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Շամբո՛ւտը, շամբո՛ւտը... Հէնց Հիմա... 
ԹԱԳՈՒՀԻ.֊ Բայց ես սոսկում եմ քեզանից։ 
ՏՐԳԱՏ.– Ուրիշ ճար չունես, թագուՀի... Շամբուտը... 

(Թագուհին, գլխիԿոՐ՛ հաԳԻ լ գգուանքը ցսպերւվ, 
բռնում է Տրդատի մ՛եկնած ձեռքը եւ նրա հետ միա-
սին անհետանում եղեգնուտների մէջ)։ 

^ցատօճ Ե^ 
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Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ Ա Ս Ն Վ Ե Ց Ե Ր Ո Ր Դ 

Արքունիք; Գրիգոր , 
զինուորներ։ 

Տրդատ, ք՛րմապետ եւ 

ՏՐԳԱՏ.֊ Ինչո՞ւ էք ինձ խաբել, բեբել այստեղ... ես ուզում եմ 
իմ չամբուտը զն ալ... 

ԳՐԻԳՈՐ.֊ Համբերիր մի քիչ, արքայ, ամէն ինչ կարգի կ՚րնկնխ 
ՏՐԳԱՏ.֊ Արանք ինչո՞ւ են թրերով եկել... Որ ինձ մորթե՞ն... 

Ասա, թող ցած նետեն թրերր... 
ԳՐԻԳՈՐ (գինուորնհրին) .– Գցէք թրերը։ 

(Զինուորները թ՜րերը գ ց ո ւ մ են գետնին։ Տրդատը 
մօտենում, մէկ աո. մէկ հոտոտում է բոլորին) ։ 

ՏՐԳԱՏ.֊ Հօ գաղտնի նետ ու աղեղ չէ՚՞ք պաՀ ել։ 
ԳՐԻԳՈՐԻ.֊ Արքայ, քո զինուորներն են սրանք... 
ՏՐԳԱՏ.– ե՛ս եմ զինուոր... Իմ Հօտի զյինուորը... Մեր առաջ-

նորդը բարձր է գնաՀատում, միշտ օրինակ է բերում 
ինձ... Ի միջի այլոց, ես տեսայ նաեւ ձեր պալատի 
խոզերին... Զզուանքս եկաւ... Ինչ փափլիկ խազեր 
էին, վարդագոյն, մաքուր, ցեխի երես չտեսած... Ժա-
մանակին ուտում են, քնում, ծառաները լողացնում 
են ամէն օր, ոչ մի վտանգ չի սպաոնում նրանց... Այդ 
ապուչներր չգիտեն, սակայն, որ մսացու են ձեզ Հա-
մար... Ինչ արՀամարՀանքով էլ նայում էին ինձ, գի-
տե՞ս, որովՀետեւ, Հա՛, կեղտոտ եմ ես, փնթի, ցեխե-
րի մէջ է անցնում կեանքս, բաց երկնքի տակ, 
անձրեւի ու ձիւնի մէջ... Ասա, ի՚^եչ ես ուզում, Գրի– 
դռր, ինչո՞ւ է աչքդ ինձ վրայ, ձեր խոզերը ք ի ՞ չ են... 

ԳՐԻԳՈՐՀանիր կնճիթդ... Ջ եռքդ տար երեսիդ ու պոկիր... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Քեզ ինչո՞վ է կնճիթս խանգարում... Իմն է... Պինդ 

կպած է ինձ, չի պոկուիր... 
ԳՐԻԳՈՐ.– Պոկիր, արքայ, պոկիր... 

(Մօտենում է Տրդատին եւ հեշտութեամբ պոկում է 
կնճիթը, դէն գ ց ո ւ մ ) ։ 

ՏՐԳԱՏ ( ս ա ր ս ա փ ա ծ ) – Ինչ արեցիր, այլանդակեցիր ինձ, Հիմա 
ես ինչպէ՞ս երեւամ նրանց աչքին... 

ԳՐԻԳՈՐ.֊ Կճղակներդ Հանիր... 

(Գրիգորը ինքն է պոկում Տրդատի ձեռքերի ու ոտքե-
րի կնդակները։ Տրդւստր դիմւսդրում է ու գոռում) ։ 

ԳՐԻԳՈՐ.֊ Ցաւե՞ց։ 
ՏՐԳԱՏ.– Զի ցաւում, չէ, չի ցաւում... Բայց այս ինչ արեցիր, 

մա՛րգ.. 

(Գրիգորը նրա վրայից պոկում է խոզի մաշկը եւ 
գետնին գ ց ո ւ մ ։ Տրդատը ընկնում է յատակին» հա– 

ԲԱԳԻՆ 46 

լաքում իր մարմնի մասերը, եւ կրծքին սեղմած 
սպառնանքով ու ւստելութեամբ նայում Գրիգորին)։ 

ԳՐԻԳՈՐ.֊ Ցիշեցի՞ր, Տրդատ.. Գռւ մեր արքան ես... (Տրդւստը, 
իագի նշաններից զրկուած, խեղնացած գլխով է անում)։ 
Հիմա ղու, քրմապետ... նոյն բաներն արա... (քրմա-
պետը արսւգ-արագ հանում է կննիթը, կնղակները, վրւս– 
յի մորթին եւ դէն գցում) ։ Խոզ էլ չկարողացար դառ-
նալ... Ո՛չ մարդ, ո՛չ խոզ... 

ՔՐՄԱՊեՏ.– Արքայ, ես երջանիկ եմ, որ քեզ եմ ծառայում 
նորից։ 

ՏՐԳԱՏ (վախեցած).– Բերանիցս խռխռոց դուրս չի գալիս, Գրի-
գոր... էլ դուրս չի՛ գալիս... Ասա, ի՞նչ անեմ, ես վա-
խենում եմ ձեզանից... Այսքան մարդու մէջ ես ինչ-
պէս ապրեմ... 

ՔՐՄԱՊեՏ.֊ Կ՛անցնի, արքայ... ես սովորեցի արդէն... Գռւ էլ 
րնղռւնակ մարդ ես, չուտ կը վարժուես... 

ԳՐԻԳՈՐ.– Հապա ե՞ս ինչ ասեմ, որ տարիներ չարունակ Խոր 
Վիրապում թաղուած էի օձերի մէջ, որոնք վխտում, 
խլրտում էին մարմնիս վրայ, սակայն Տիրոջ մեծաս-
քանչ ողորմութիւնր ինձ կենդանի պաՀեց։ 

ՔՐՄԱՊեՏ.– ԱյսուՀետեւ մենք կը պաչտենք միայն մի Աստու-
ծոյ եւ նրա մինուճար Որդի Նազու^րեցի Քրիստոսին։ 
Ով յանդզնի պաչտամունք մատուցել քարեղէն ու 
փայտեղէն սուտ աստուածներին, կ՚արէհսնանայ մե-
ծագոյն պատժի։ Խոստանում եմ ամենայն դաժա– 
նութեամբ պատմել նրանց, Սուրբ Գրիգոր։ 

ՏՐԳԱՏ.֊ ԳՈԼ մռռանում ես, որ ես եմ Մեծ Հայքի արքան։ 
Այդպէս սպաոնալ կարող եմ միայն ես։ 

ԳՐԻԳՈՐ (Ժ՜պտում է).֊Արքան է, արքան... Վերջապէ՛ս... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Գրիգոր, ես քեզ նչանակում եմ Հայոց եկեղեցապետ 
եւ Հրամայում քրիստոնէական կրօնը տարածել ամ-
բողջ երկրով մէկ։ 

ԳՐԻԳՈՐ.֊ ես Հրով ու սրով ի կատար կ՛ածեմ քո Հրամանը։ 
ՏԲԳԱՏ.– Հրով ՈԼ սրո՞վ։ Իսկ ինչո՞ւ ոչ խաղաղ խօսքով... 
ԳՐԻԳՈՐ.– Խօսքր թոյլ զէնք է, արքայ։ եթէ չստիպենք, մար-

դիկ գաղտնի կ՚աղօթեն Հին աստուածներին։ Իսկ 
մեզ Համար վտանգը ոչ այնքան մեՀեաններն են ու 
բագիններր, որոնք Հեչտ է քանդել, որքան մարդ-
կանց Հոգիները, որ թաքուն են մեր աչքից։ 

ՏՐԳԱՏ.– Հապա ո՞ւր մնացին քո քարոզած բարութիւնն ու 
սէրը։ 

ԳՐԻԳՈՐ– Արքայ, Հինը պէաք է արմատից կտրել, ոչ մի Հետք 
չթողնել, որ աներես ծիլեր չարձակի։ Գու էլ գիտես, 
որ Հինը միչտ սիրելի է... Հարազատ ու տաքուկ բան 
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կայ Հնի մէջ... Իսկ նորր խորթ է եւ խոստումներ 
չունի... Հապա ինչպէ՞ս ես ուզում, որ ես վարուեմ... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Ափ սոս չէ՞ միթէ մեր տասնեակ սերունղների չար– 
չարանքր, մեր Հոյակերտ մեՀեաններր... Գուցէ Հէնց 
դրա՞նք եկեղեցու վերածենք... 

ԳՐԻԳՈՐ.– Կա՛մ ամէն ինչ, կա՛մ ոչինչ, արքայ, կիսատ-պռատ 
միջոցներով րան դուրս չի գայ։ 

ՏՐԳԱՏ.֊ ես քեզ տալիս եմ բոլոր իրաւունքները։ Բայց թոյլ 
տուր վերջին անգամ գնամ, երկրպագեմ Հին 
աստուածներին։ 

ԳՐԻԳՈՐ.– Ի՞նչ ես ասելու նրանց... Զղջման խօսքե՞ր... Ափսո-
սանքի արցունքնե՞ր... Բացատրութի՞ւն ես տալու, 
արդարանալո՞ւ ես դուցէ... Ոչ, արքայ, թոյլ չեմ տա– 
լիս... ես քո գործերին չեմ խաոնուի, ում Հետ ուզում 
ես պատերազմիր, ում Հետ ուզում ես Հաշտութիւն 
կնքիր, բայց Հաւատի Հարցերում մի խաոնուիր իմ 
գործերին... Ներիր յանդգնութիւնս, բայց պաՀը 
վճռական է՝ կա՛մ, կա՛մ... 

ՏՐԳԱՏ.֊ Կամաց-կամաց, Գրիգոր... Աստիճան առ աստիճան... 
ԳՐԻԳՈՐ.֊ Ոչ, արքայ, միանգամից։ Այլապէս բան չի ստացուի։ 
ՏՐԳԱՏ.֊ Ապստամբ Հոգի ունես, Գրիգոր... Իսկ իմ Հոգին կա-

րօտ է խաղաղ խօսքի... 
ԳՐԻԳՈՐԽօսքը խաղաղ, կամ ոչ-խաղաղ, պատմութիւն է, 

արքայ։ ես ապստամբութեան դրօչն եմ նախընտրում... 
ՏՐԳԱՏ.֊ Մեղքը վիզդ, արա, տեսնենք ինչ կը ստացուի... 

Պ Ա Տ Կ Ե Ր Տ ս ս ն ե Օ Թ ն ե Ր Ո Ր Դ 

Արք՛ան ասաինանի վրայ բարձրացած, պատից հա-
նում է զանազան կենդանիների գ լուխները, ցած 
գ ց ո ւ մ , ի սկ պատմիչը դրանց փոխարէն գետնից 
վերցնում է վարազների գլուխները եւ տալիս ար-
քային։ Արքան հոգատարությամբ դրանց ա մ ր ա ց -
նում է պատին։ 

ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈՍ.– Արքայ, սենեկապետը կ՛ասի ծա սաներին, 
նրանք կ՚ամրացնեն... Գո՞լ ինչու ես անում... 

ՏՐԳԱՏ– Մի խաոնուիր... ինքս, ինքս... (Գլուխներն ամրացնում 
է պատին հւ , յուշերի գիրկն ընկած, իրեն-իրեն խօսում) ։ 
Սրանց բոլորին ճանաչում եմ... Սա վախկոտի մէկն 
էր ու շատակեր... Գեղեցիկ վարազ էր այս մէկը, 
արագավազ, բոլորից առաջ էր անցնում, նոյնիսկ 
առաջնորդից... Միակ բացառութիւնը սրան էր 
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անում առաջնորդը, չէր դժգոՀում, որ ինչ-որ մէկը 
խախտում է չամբռւտի օրէնքներր... (Յանկարծ 
ցնցուած պատմիչից հէնց նոր վերցրած վարազի գլուխը 
ձեռքին)։ Սրա՞ն էլ են խփել անխիղճները... ես 
արգիլել էի, չէ՞։ Շամբուտում որս անելը... Որսագո– 
ղերին մտրակի տասը Հարուած Հասցրի՞ն... ՛Քիչ եմ 
ասել, քիչ... Ախր, առաջնորղն էր սա... Ինչ վարազ 
էր, ջաՀել, վառվռուն, Հա՛, Հա՛, խելացի... ես նա-
խանձում էի սրա ուժին ու ճարպկռւթեանը... Բոլոր 
էգերը գժւում էին սրա Համար, իրենք չէին ուտում, 
որ սրան բաժին Հանեն... Իսկ ինքը Հպարտ էր 
պաՀում իրեն, երես չէր տալիս իր Հպատակներին... 
Տեսնես Հիմա ինչ է անում երամակր, երեւի անտէր է 
մնացել, առանց առաջնորդի... Բա ո՞նց պիտի ապ-
րեն այս դաժան աչխարՀում... Տեսնում ես, պատմիչ, 
աչխարՀում ինչեր կան, որ դեռ չգիտես դու ու երրեք 
չես իմանայ... (Իջնում է աստիճաններից)։ Սենեկապե-
տին կ՛ասես, թող մնացածներր ամրացնել տայ 
պատին... (Շեփորի ձայն)։ Հառմէացի պատռւիրա կներ 
ժամանեցին։ ես քեզ խօսք էի տուել՝ պալատի մուտ-
քին չդիմաւռրել նրանք։ Տես այս անգամ ինչ խիսա 
եմ խօսելու։ 

(Մտնում են հռոմէւսցի պատուիրակները եւ գլուխ 

տալիս): 
ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.֊ Ինքնակալ կայսր Գիոկղետիանոսը ողջոյն է 

յղում իր սիրելի եղրայր եւ աթոռակից Մեծ Հայքի 
արքայ Տրդատին։ 

ՏՐԳԱՏ.– Ինձ Համար մեծ պատիւ է ընդունել իմ աւագ եղբօր 
պա տուիր ակն երին։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ֊ Կայսրը մտաՀոգուած է, թէ այդ ինչ կրօն ես 
պաչտօնապէս րնղունել քո պետութեան մէջ։ Ջէ՞ որ 
մեր աստուածները Համարեա՛ նոյնն են, միայն 
անուններն են տարբեր, ուրեմն ինչո՞ւ ես ուզում 
Հեռանալ մեզնից։ 

ՏՐԳԱՏ.– Հեռանա՞լ... Մտքովս չէ անցել, պատուիրակ... 
ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.– կայսրր Հաղորդեց, որ ի գիտութիւն լինԻ Քո 

եղբայրութեանր այն չարիքների մասին, որ ամէն օր 
Հասնում են մեզ քրիստոնեայ խաբեբայ աղանդից։ 
Մի ոմն խաչեալի են պաշտում, փայտին երկրպա-
գում, մեոելների ոսկորները յարգում եւ իրենց աս֊ 
տուԼյ սիրոյն մաՀը փառք ու պատիւ են Համարում։ 

ՏԲԳԱՏ.– Բայց կայսրին քաջ յայանի է, որ երբ եօթանասաւն 
կոյսերը Գայեանէ դայեակի ուղեկցութեամր Հոոմից 
փախան Հայաստան, ես կատարեցի եղբօրս կամքը, 
բռնել տուի նրանց եւ տանջամաՀ արի բոլորին։ 
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ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.֊ Առաւել եւս զարմանք է յարուցում, ար Հիմա 
ինքդ ես Հետեւում նրանց պիղծ Հաւատին։ 

ՏՐԴԱՏ.– Գուցէ մեր յարգարժան պատուիրակները Հանգստա-
նան մի փոքր: երկար ճանապարՀ էք անցել, յոգնած 
կը լինէք։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.– Մեր տէրը շտապ պատասխան է սպասում 
մեզնից, արքայ։ 

ՏՐԴԱՏ.– ես եղել եւ մնում եմ նրա դաշնակիցն ու եղբայրը։ 
ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.– Դու քանդում ես բոլոր բապլիններն ու մեՀեան– 

ներր ու նրանց տեղում եկեղեցիներ կառուցում; 
Մենք մեր աչքով տեսանք, որ քո ոստանի կենտրո-
նում արդէն աւարտւում է մի մեծ՝ տաճարի կառոյցը։ 
Տեսանք նաեւ այն եկեղեցիների Հիմքերը, որոնք, 
ըստ մեր Հաւաքած տեղեկութիւնն եր ի, կոչուելու են 
Հռիփսիմէ, Դայանէ եւ Շողակաթ։ Կայսրը որոչակի 
պատասիսան է պաՀանթում քեզնից։ 

(Տրդատը մի պահ թռուցիկ նայում է Ագաթանգեղոսին): 
ՏՐԴԱՏ.– Հաղորդեցէք կայսրին, որ եթէ պատերազմ լինի, նա 

կարող է պաՀանթել իր եղբօր օդհութիւնը, եւ ես 
երբեք չեմ զլանայ իմ զօրքը, ինձ էլ Հետը, յան ձնել 
նրա տնօրինութեանը։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.– Հոոմր կարիք չունի օգնական զօրքի։ 
ՏՐԴԱՏ (վիրաւորանքը հազիւ զսպելով).– Կայսրին յայտնի է, որ 

աշխարՀում չկայ ուրիչ քրիստոնէական երկիր 
մեզանից բացի։ Ուստի, մեր կողմնորոշումը չի կա-
րող երբեւիցէ փոփոխութիւն կրել։ Ամէն ինչ մնում է 
նոյնը։ 

(Հռոմէացի պատուիրակները թեթեւակի գլուխ են 
տափս ու հեռանում ։ Երկար պաուզա։ Արքան 
աշխատում է չնայել պատմիչին) ։ 

ՏՐԴԱՏ.֊ Ինչ կարգին մարդ ես, պատմիչ, մաքուր, անբիծ, նա-
յում եմ քեզ ու չեմ Հիանում, չէ, չեմ Հիանում քեզա-
նով... Ազնիւ մարդիկ Հոտ չունեն, Հասկանո՞ւմ ես, 
անՀոտ են նրանք... Այսքան տարուայ ընկերներ ենք, 
բայց ես դեռ. չդիտեմ՝ ընտանիք ունե՞ս, կին ունե՞ս, 
երեխաներ, սիրուՀի... Բւս մարդ էլ իր ամբոդթ կեան-
քը ն ուիր է մի ուրիշ մարդու, թէկուզ ինձ... Այսքան 
տարի մի կարգին բան չկարողացար սովորել... Նե– 
րիր ինձ, քեզ Համար եմ ասում, մի կարգին սուտ էլ 
չկարողացար գրել... Ուրեմն դա ինչ պատմութիւն 
է... Այդպիսի պատմութի՞ւն կը լինի։ 

ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈԱ– Դու՝ ի՞մ Աքասին ես վատ բան ասում, թէ 
քո։ 

ՏՐԳԱՏ.– Շատւ Համարձակ չե՞ս, պատմիչ... Օդյալում ես, որ 
ընկերներ ենք... Գէ լաւ, օգաուիր, ոչինչ, ես թհույլ եմ 
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տալիս... (Ձայնի մէջ անսպասելի մետաղ)։ Բայց չա-
փով... Լսո՞ւմ ես... Զափը չանցնես։ 

(Գնում է ։ Պատմիչը ահա ուր որ է դուրս կր գայ 
հակառակ ուղզութեամբ, երբ յանկարծ ներս են 
մտնում մի քանի պարսիկ պատուիրակ եւ զարմա-
ցած նայում շուրջը, տեսնելով, որ արքան չկայ) ։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.֊ Մեզ յայ տնեցին, որ արքան այսքան սպասեցնել 
տալուց յետոյ, վերջապէս ընդունում է մեր պատուի– 
րակութեանը։ Ո՞վ ես ղու։ 

ՏՐԴԱՏ (մտնելով).– Իմ պատմիչն է նա։ Ողջոյն Աասանեան 
պատուիրակներին։ Ի՞նչն է ձեզ բերել մեր երկիրը։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.– Աասանեան ԱտաՀրացի Արա աշիր արքան մեր 
բերանով իր զարմանքն է յայտնում, թէ ինչու մեր 
Հայ եղբայրները ինչ-որ Հրեայի պաշտամունք են 
ընդունել, երբ մեր աստուածներր դարեր չարունակ 
Համարեա՛ Հա մընդՀանուր են եղել եւ միայն նրանց 
անուններն են տարրերուել՝ ըստ մեր լեզուների յար-
մարութեան։ 

ՏՐԴԱՏ.֊ Հայաստան աչխարՀը, որքան ինձ յայտնի է, պատուի-
րակ, մէկր չէ Պարսկաստանի նաՀանգներից։ Հետե– 
ւաբար, մենք ազատ ենք պաչտելու այն Աստծուն, 
ում նախրնտրում է մեր ժողովուրդը։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ.֊ Մեր արքան շատ կր վշտանայ լսելով իր Հարե-
ւանի նման պատասխանը։ 

ՏՐԴԱՏ.– Բայց, խոստովանիր, պատուիրակ, որ դու եկել էիր 
ոչ թէ Հարց տալու, այլ պաՀանջ դնելու իմ աո.ջեւ։ 
Հաղորղիր քո արքային, որն իմ ազդակից պարթեււ– 
ների թշնամին է եղել, որ ղրանով Հանդերձ ես 
պատրաստ եմ խաղաղ ապրել իր Հետ որպէս սաՀ– 
մանակից Հարեւաններ։ Ուրիշ Հարց ունե՞ս, պատ֊ 
ւիրակ։ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ֊ Իմ Հարցը միայն մէկն էր, արքայ։ 
ՏՐԴԱՏ.– ես էլ միայն մէկ պատասխան տուեցի քեզ։ 

(Պարսիկ պատուիրակները գլուխ են տալիս եւ հեռա-
նում։ Արքայի հայեացքը հանդիպում է պատմիչին)։ 

ՏՐԴԱՏ.– Հը՞, ի՞նչ կայ, պատմիչ, ինչո՞ւ ես դժդոՀ։ 
ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈԱ.– Ասե՞մ, արքայ... 
ՏՐԴԱՏ– Ասա՛, ասա՛, մի քաչուիր։ Ինչո՞ւ ես դժգոՀ։ 
ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈԱ.֊ ՈրովՀետեւ ձեր երկու պատասխաններն էլ 

երկու ծայրայեղութիւն էր... Հայի ծայրայեղութիւն... 
ՏՐԴԱՏ.– Միջի՞նն ես ուզում։ 
ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈԱ.– Ուզում եմ, արքայ... 
ՏՐԴԱՏ– Ուրեմն ազգդ փոխիր, պատմիչ։ 
ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈԱ.֊ Բայց, արքայ... 
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ՏՐԳԱՏ.֊ Գիտեմ, վատ բան չի միջինը, թերեւս լաւ է նոյնիսկ, 
բայց չի լյինելու, պատմիչ, ես ինչ անեմ, ոբ չի 
լինելու։ (Գնում է) ։ 

(Հակւսոակ կողմից արագ քայլերով դարձեալ մանում է 
արքան)։ 

ՏՐԳԱՏ (իվ ւսա անհանգիստ) — Շո՛ւտ, չո՚ւտ... Խայտաաակուե– 

ցինք, պատմիչ... Պալատը պաչարռւած է չոբս կող-
մից... Պարսիկներին թոյլ չեն տալիս դյուրս դալ... 

ԱԳԱԹԱՆԳեՂՈՍ.– ի՞նչ է պատահել, արքայ... Ո՞վ թոյլ չի 
տալիս՛.. 

ՏՐԳԱՏ.֊ Ցետոյ կ՛իմանաս... Շո՛ւտ, շո՛ւտ... 

(Պատմիչը, բան չհասկանալով, տարակուսանք՛ով 
հետեւում է արք՛ային)։ 

* 

* * 

Պալատի մուտքի մօտ վայրի վարազների մի մեծ 
խումբ է հաւաք՛ուած։ Արքային տեսնելով, նրանց 
սպաոնալի խոխոոցները դադարում են։ Տիրում է 
լռութիւն ։ Արքան, մ ո ռ ա ց ա ծ քիչ ւսոաջուայ իր 
տագնապը, երկար նայում է նրանց, դէմքին ժպիտ 
եւ կարօտ։ 

ՏՐԳԱՏ.– Չճանաչեցի՞ք... ես եմ, ես... ճիչտ է, կորցրել եմ իմ 
նախկին տեսքր, մարդու կերպարանք եմ ստացել, 
բայց Հոգիս շամբուտում է դեռս.. Ի զուր էք զայրա-
ցել, ինձ չեն առեւանգել, ես իմ ոտքով եմ եկել... Նե-
րող եղէք, որ րնտրութիւն կատարեցի իմ մարդկային 
անցեալի ու չամբուտի միջել, նախապատուութիւնը 
տալով անցեալին... Բայց ես մեղաւոր չեմ, մեղաւորը 
իմ մարդկային բնութիւնն է, որից սիրով կ՛ուզենայի 
Հրաժարուել, բայց դա իմ ուժերից վեր է... Մենք 
միասին անմոռանալի մի քանի ամիս ապրեցինք, իմ 
կեանքի լաւագոյն ամիսները... Մեզանից ոչ մէկր 
չդավաճանեց, չստեց, չզրպարտեց, չխարդաւեց... 
չչարախօսեց, չնախանձեց, չգողացաւ, մէջքից չհար– 
ւածեց... Բո լորս ենթարկուեցինք մեր առաջնորդին, 
իսկ Հիմա քեզ են Հնազանդվում, նոր, ջահել աաւսջ֊ 
նորդիդ... ես այդպէս էլ գիտէի, նրանք քեզ էին 
ընտրելու մարդու ձեռքով ստորաբար սպաննուած 
մեր ընկերոջ փոխարէն, որովՀետեւ դու ամենաար-
ժանին էիր մեր միջից... Հսկայ, գեղեցիկ ու Հպարտօ-
րէն վայրի... Թող այսուՀետ մարդու նետը երրեք 
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չկպչի Ո՛չ քեզ, ո՛չ քո ընկերներին... Քանի ես կամ, 
քանի կենդանի եմ զեռ, մարդու եւ չամբուտի միջել կը 
տիրի լիակատար Հաչտռււթիւն, պատուռվս եմ երդ– 
ւում... Իսկ Հիմա իմ Հիւրերին թոյլ տուէք գնալ իրենց 
տներր... Գուք էլ գնացէք, մտէք ձեր չամբռւտր... Սա 
էլ իմ տունն է... Այնքան մեծ, այնքան Հսկայ, որ տուն 
կոչել էլ չի լինի... Գրա Համար էլ արքաները տուն 
չունեն... ՈրովՀետեւ ամէն տան մէջ, քիչ թէ շատ եր-
ջանիկ լինելու Համար, պէտք է գռնէ մի քիչ նեղուածք 
լինի, զյռնէ մի քիչ... Գիտեմ, որ չէք այցելի ինձ, ոտք 
չէք զնի այնտեղ, ուր մարզիկ են ապրում... Բայց ես 
խօսք եմ տալիս, ռր ինքս յաճախ կ՛այցելեմ ձեզ... եթէ, 
անչուչտ, րնզյռւնէք ձեր նախկին ընկերոջը... եթէ Հաս-
կանաք եւ մեծաՀոգաբար ներէք նրան... 

(վարազները անձայն շրջւում են ու հեսանում)։ 

ՏԲԳԱՏ (պատուիրակներին).– Գնացէք, բաց է ճանապարՀը— 
(Պատուիրակները շտապով հեռանում են։ Մնում են 
արքան ու պատմիչը)։ 

ՏԲԳԱՏ (դւսռը ք մ ծ ի ծ ա ղ ) – Տուն զնանք, պատմիչ... 

* 

* * 

Պալատում։ Տրդատ եւ Գրիգոր։ 
Մտնում են սպասաւորները եւ նաշ բերում արքայի 
համար։ Տրդատը նստում է սեղանին եւ ախորժա-
կով սկսում է ուտել։ 

ՏՐԳԱՏ– Հր°, Գրիգոր, ե՞րբ ենք բացելու մայր տաճարի դռները։ 
ԳՐԻԳՈՐ.– Շուտով, արքայ։ 
ՏՐԳԱՏ.֊ Իսկ մեՀեանները չարունակռ՞ւմ ես քանդել նոյն 

եռանդով։ 
ԳՐԻԳՈՐ.֊ Քո օրՀնռւթեամբ, արքայ։ 
ՏԲԳԱՏ.֊ Գաժան ես, Գրիգոր, դաժան ես... Քաղցած չե՞ս, ըն-

կերակցիր ինձ... 
ԳՐԻԳՈՐ֊ Արքայ, այս ու այն տեղ ժողովուրդը չի Հնազանդ֊ 

ւռւմ քո կամքին, տխում եւ գաղտնի երկրպագութիւն 
է անում քանդուած մեՀեանների տեղում... 

ՏՐԳԱՏ ( յանկարծ սփրթնած գոռում է ) . ֊ Ի՞նչ միս էր սա... Ի՞նչ 

միս էր... 
ԾԱՌԱՑԱՊեՏ– Հարթի, արքայ։ 
ՏՐԳԱՏ (փորձելով անվրդով երեւալ )– Համեղ էր, իմ գովեստը 

յայտնիր խոհարարներին... (Գրիգորին)։ Ասում ես 

^ցատօճ Ե^ 
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անՀնազանղութի՞ւնփփփ Հապա ի*նչ էիր կարծում, 
Գրիղորփփփ Հրամանով կարելի է մեՀեան քանդել, 
բայց մարդկանց Հաւատր ինչպէ՞ս Հրամանով քան՜ 
դես միանդամիցփփփ (Ծիծաղում է)։ Ինձ Հարցրու, ինձ, 
աւելի քրիստոնեա՞յ եմ ես, թէ Հեթանոս: Նստիր, 
նսաիր, ճաշիր ինձ Հեափփփ Կր Հարկադրենք անՀա– 
ւաաներին, ինչպէս ղու Հարկադրեցիր քո արքայինփփփ 

ԳՐԻԳՈՐԹոյլ կը տա՞ս կարգադրել իմ վարպետներից մէ-
կին, որ զօրքի Հետ դնայ եւ ցրի անՀաւատներին։ 

ՏՐԳԱՏԼ– &ոյլ եմ տալիս, Գրիգոր։ էլ բան մնա՞ց, որ թոյլ 
չտամ: 

(Գրիգորը ծափ է զարկում: Ներս է մտնում նախկին 
քրմապետը՝ վարդապետի զգեստով)։ 

ՏՐԳԱՏ (պատաււը զարմանքից կանգնում է կոկորդին).– Քրմա-
պե՞տ^ 

ՔՐՄԱՊԵՏՎարդապետ, արքայ... 
ԳՐԻԳՈՐՆա եկեղեցու սպասաւոր է, արքայ: 
ՏՐԳԱՏ1– Եւ նոյնքա՞ն մոլեռանդ է Հիմա, որքան աոա$փփփ 

ԳՐԻԳՈՐ.– Մեզ այսպիսի մարդիկ են պէտք։ Ընտրութիւն չու-
նենք, արքայ։ 

ՏՐԳԱՏՈ՞ւր ես տանում մեզ, Գրիդորփփփ Կ՛ուզենայի իմանալ, 
թէ ինչ ենք թողնել ու մեզանից յետոյփփփ Ինչ երկիր եւ 
ինչ ժողովուրդ0ՓՓ Սերունդները անիծելո՞ւ են ինձ, թէ 
օրհնելու... Ասւոուաձները մեզ Հետ... (Ուղղում է 
իրեն)։ Աստուած՜ մեզ Հետ... 

ՊԵՐՃ ԶԷՅԹՈԻ ՆՑ ԾԱՆ 

(Շար. 2 եւ վերջը յաջորդով) 
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Կ. ճաճճիկեսւճ 

՝ ե ե Ր Բ Ո Ղ Հ Ա Ց Ի 

* * 

Կաւ՜օ Աբաւհամեանի ւսշխատասիտւ– 
թեւսմբ հաւտաւ-ակութեան ւդատաատուած է ոդոլ– 
սահայ գայկւսնանութեան նոփաւած ԱՏՈԼԱՄ 
հսւտ^ մը, ոաւն յառաջաբանը գւ՚ած է բանաս-
տեղծ Պէւդօ Սիմոնեւսն։ 

Թէ՛ յառաջաբանը եւ թէ յառաջաբանի հե-
ղինակին կողմէ ընտտւած բանաստեղծութիւննե– 
Հը դաւած են « Բ ա գ ի ն ի խմբագտւթեան տաւ– 
մադաւթեան տակ, ւս ն ե ղ ա ց ն ե լ ո վ ամբողջու-
թիւնը, կը յուսայ, թէ անաւ՜ձագանգ ուիտի չմնայ 
անիկա... 

Խմորէն կը շինուին 
պսւգլաւաները պէօրէքները 

Խմորէն կը շինուիս դուն 
զանոնք կերանք մենք 
տօներուն եւ կիրսւկիէ կիրակի 

գրպաննիս երր լեցուն ըլլար դրամով 
քեզ ամէն օր կ ՚ուտենք 
քիչ թէ շատ 

շերտ շերտ կտրողներ կ ՚ Ը Ա ա ն 
կրակի վրայ կարմրցնողներ 
1ետոյ մէկ երեսիդ 
կարագ մեղր քսողներ 
մածուն պալամսւ եւ անուշներ 
պանիրը փոր ընողներ 
կամ ցամաք ուտողներ 

ապուրներու կերակուրնեիու մէջ կը ջարդուիս 
ինչ ունիմ քեզմէ աւելի սիրած 

քեզմէ շատ կերած 
աշխարհ քեզի համար կ՚աշխատի 
մարդիկ քեզի համար կը տաոապին 

ճւցւէւտ6ճ Ե7 
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տագնապի օրերուն քեզի 
մէկ արժէքիդ հինգ տուողներ գտնուեցան 

եւ կոկորդ կոկորդի կաւադներ 
դրամ չունեցած օրերուս գիշերներէն մէկուն մէջ 
չեմ մոռնար ծախելս 
ճերմակեդէններս կօշիկս գիրքերս բոլոր 
անօթութեամբ եւ քու համիդ անհամբեր 

ողջ ըլլան ձեռքերը մշակին 
ահա հնձեց հասկերը ցորենի 
ջաղացպանը ողջ մնայ 
պարկերն են շարուած ալիւրով լեցուն 
խմորը բռնող ձեռքերը դալար 
ձեռքերը դալար հացեփին 
բլուրները կ՛երգեն վարդենիներու մէջ 
աղջիկները կը պտըտին 

անուշահոտութեանց խանութներ 
ու ես փուռերուն դռներուն առջեւ 
տաք հացին բոյրը 

խորոված միսի չափ համեղ 
եւ ցորենի հացին համը 

գետնախնձորի տապկածին չափ աղուոր 
աստուծմէ կը հայցեմ առողջութիւնս եւ քեզ 

(«Պատկեր», 24 Փետրուար 1945) 

Գ Ո Ր Ծ Ա Զ Ո հ Ր Կ Ը 

Պւոըտած ժամանակ կը յոգնէր 
հանրային պարտէզ մը կ ՚երթար հանգչելու համար 
մոռցեր էր 
սիրականը 
գարեջուրը 
ներկայացումները 
եւ բոլոր լիւքսերը քաղաքին 
կը մտածէր հիմա ոչխարներուն կովերուն 
եւ բոլոր արածող կենդանիներուն վրայ 
անոնք խոտով կը սնանէին 

(«Պատկեր», 16 Հոկ. 1944) 

Օ Ր Է Օ Ր 

Օրէ օր 
օրերուն հետ օրերս 
կը մարին– 
ցոլքերն ապրումիս։ 
Կը հալին 
ճիգերն օրերու 
յուշիկ յուշիկ-
տենչերն օրերուս։ 
Կը թափին 
չոր թերթերն օրերու... 

Օրէ օր 
օրերուն հետ օրերս 

կը մարին։ 

(հՊատկեր»1939) 

Ի Ր Ի Կ Ր ք ֊ ե Ը Վ ե Ր Ջ Ի ՝ ն 

Կ ՛արիւնի հեոուն 
ձանձրոյթը լոյսին 

օրը կ ՛արիւնի։ 

Ծովը երկինք մըն է 
բաժակ մը ջուր է ծովը 

ուր նոճիներ իրենց գագաթը կը լուան։ 

Արագիլ մը 
Կօ ւ Ի զ է 

թեւերն անհունին 
բոցի մը հանգոյն։ 

Կը սուրայ 
օրուան չափ արագ 

ճւցւէւտ©ճ Ե^ 
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օրուան սիրտը ծակելու 
ըմպելու 

մինչեւ վերջին կայլակը բոսոր։ 

Կ ՛անցնիմ... 
վերջին մարդուն պէս 

մարդուն պէս վերջին 
վերջին ժամուն պէս մինակ։ 

Կը կրեմ ես 
իմ սրտի վրայ 

թրթուրն յուսալքման 
որ կը կրծէ անձայն... 

Կը հատնի հոգիս 
կաթիլ մը դաոնութեամբ 

որպէս իրիկուն մը վերջին։ 

(«Պատկեր» 1939) 

Հ. Գսղուսաեաքւ 

՝ ե ե Ր Կ Ա Ր Ա Ր Տ Ղ 1 Ո . 

գ ո ր ծ ի ս ճ ա մ բ ո ղ վ ր ա յ 

Ահաւասիկ այսօր դարձեալ գործիս ճամբան վրան եմ 
եւ կը շնչեմ աոաւօտեան մաքուր օդը փողոցներուն 
փողոցները գծուած պատրաստ մեր քայլերուն կը սպասեն 
շարժէ՛ ընկեր - շարժէ՛ շարժէ 
փողոցները գծուած պատրաստ մեր քայլերուն կը սպասեն 
շարժէ՛ ընկեր– շարժէ՛ շարժէ 
փողոցները լոյս գոյն ստուեր կը փոխեն 

Զանգակի մը ղօղւսնջխնով կապուած ենք մեր գործերան 
զանգակի մը ղօղսւնջիւնով՝ մեր յոյսերուն մեր հացին 
շարժէ՛ ընկեր - շարժէ՛ շարժէ 
փողոցները գծուած պատրաստ մեր քայլերուն կը սպասեն 
շարժէ՛ ընկեր - շարժէ՛ շարժէ 
փողոցները լոյս գոյն ստուեր կը փոխեն 

Սրիկայ մը կարծեր էին 
անոնք որ փողոցը տեսան զանիկա 
մարդ չգիտցաւ ինչո՛՛՛ւ այդ փոքրիկ տղան 
միշտ կը քալէր այդպէս 

ձեոքերը գրպանը խոթած 
սրիկայ մը կարծեր էին 
անոնք որ փողոցը տեսան զանիկա 

ԿԱՐՊԻՍ ՃԱՆՃԻԿԵԱՆ 

(«Պատկեր» 1 նոյեմբեր 1944) 

Գ Ո Ր Ծ Փ ՝ և Տ Ո Վ 1 Ղ Ի Ս ՝ Ը ե Օ Թ Ը Օ Ր ե Ր Ը 

Երկուշաբթի՝ հաւատքով գնաց՝ յոյսով եկաւ 
երեքշաբթի՝ յոյսով գնաց՝ երազով եկաւ 
չորեքշաբթի՝ երազով գնաց երազը երազ մնաց 
հինգշաբթի՝ աստուծմէ խնդրեց 
ուրբաթ՝ մարդոցմէ խնդրեց 
շաբաթ՝ ստիպուած գործ փնտռեց 
Կիրակի արդէն հանգիստի օր էր 
Կիրակի տօնեց 

1961 

\ 
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Ց Ի Օ ) Ղ Ո Ի Բ ՝ Ի հ Ն 

Ցիշողութիւնս տկար է եղեր 
հետզհետէ կը տկարանայ եղեր յիշողութիւնս 
ամէն օր քիչ մը աւելի կը մօտենամ եղեր ծերութեան 
հա՜գս 

Սահմանափակ է եղեր մարդկային միտքը 
յիշողութիւնը որոշ տարողութիւն մը ունի եղեր 
մէկ կողմէն նոր բաներ սորվելու համար 
միւս կողմէն նախապէս սորվածներուն մէկ մասը 

մոոնալու է եղեր 
հո՜գս 

Ինչ որ ալ ը լ լայ 
անանկներ կան որ պիտի չմոոնամ բնաւ 
անանկներ կան որ պէտք չէ մոոցուին 
շատ լաւը - շատ գէշը 
որքան ալ հին ըլ լան 

Ք Ա Ր Ի Ւ Ղ Ի Լ Ա Մ Ր Ա Ր Ր 

Կ ՚ ա շ խ ա տ ի ն ք ՝ ապրելու համար 
կ ՚ ա պ ր ի ն ք ՝ աշխատելու համար 
կ ՛ապրի նք եւ կ ՛աշխատի նք 
օրն ի բ ա ն 

Օրական ժամ մը - երկու ժամ - հացին 
ժամ մը՝ լաթին կաշիին 
ժամ մը... 
կէս ժամ... 

... վարձքին 

... տուրքին 

Վ ա յ ր կ ե ա ն մը ժպիտին 
վայրկեան մը սիրոյ 
ամէն օր 
հինգ տասը վայրկեան 
կ ՚ ա շ խ ա տ ի ն ք ՝ 
քարիւղի լամբարին համար 

Լոյսը կը վաոես՝ կը նստիս ճաշի 
պատաո մը պանիր - պատաո մը հաց 
չա՛թ ապակին կը ճաթի 

Աղէկը շինելու աշխատող չկայ 
հիմա 
ամէն ապակի 
հինգ տասը օր կը դիմանայ 

Քարիւղն ալ երբեմն շատ գէշ կ ՚ ը լ լ ա յ 
ժամ մը կ ՚ ա շ խ ա տ ի ս վառելու համար 
տուփ մը լուցկի կը գործածես 
հոգիդ կ ՚ ե լ լ է 

Մ ա ր դ կ ՚ ա մ չ ն ա յ 
Գէշ գէշ ապրանքներու համար ամէն օր 
մեր կեանքէն 
հինգ տասը վայրկեան 
վրայ կ ՚ ե ր թ ա յ 

1951 

ե Ր Գ Կ ե Ա Ն Ք Ի 

Լինե՛՞լ թէ չլինել 
այդ չէ հարցը 
չի բաւեր միայն ապրած ըլլալ 
ապրի՜լ . . . 

աղուոր բան է կեանքը 
բայց կ ՚ ա պ ր ի ն ինծի պէս 
թււչունն ալ 
օձն ալ 

Ձուկերը կ ՚ ա պ ր ի ն պզտիկ ձուկեր կ լ լե լով 
աղուէս մը գլուխը հակած՝ նոր խորամանկութիւներ 

կ՜ը խար հի 

թոչուն մը կը տուայտի վանդակին մէջ 
շուն մը կը լ ի զ է ձեոքերը իր տիրոջ 

Անդին՝ կատու մը կը վ ա զ է մուկերուն ետեւէն 
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անդին՝ մուկ մը թակարդը կ ՚ ի յ ն ա յ պ ա տ ա ռ մը ապուխտի 
համար 

անդին՝ շուն մը կը հաջէ 
կատու մը կը մլաւէ կտոր մը ոսկորի համար 

Անդին՝ գայլ մը գառնուկ մը կը բ զ կ տ է 
անդին՝ էշ մը կը հեւայ բեոան տակ 
օձ մը կը յաոաջանայ սողալով 
մլուկ մը կը ծծէ արիւնը քնացող բանուորին 

Պաքթերիներ պասի լներ կը շրջին ամէն կողմ 
մէկը թոքախտ կը բերէ մեզի 
մէկը մահացու քուն մը կը տանի ափրիկեցիներուն 
ամէն էակ բաներ մը կ ՚ ը ն է ապրելու համար 
գիւղացի մը կը կթէ կաթը կովուն 

Ծ ա ռ մը օրերով ամիսներով չէ տեսեր երեսը դոյլ մը ջուրի 
իր արմատները կ ՚ ե ր կ ա ր է ու կ ՚ ե ր կ ա ր է խոնաւ հողի շերտ մր 

գտնելու համար 
ամէնքն ալ ապրելու համար բաներ մը կ ՚ ը ն ե ն 
ես՝ տասնապատիկը կ ՚ ը ն ե մ 
բայց ես 

որ մարդ եմ 
կ ՛ըսեմ 

չի բաւեր միայն ապրած ըլլալ 
եթէ միայն ապրիլ ուգէի 
շուն ալ կ ՚ ը լ լ ա յ ի - կատու ալ 
բայց ես 
որ մարդ եմ 
առիւծ ալ ըլ լամ՝ 
չեմ ընդունիր 

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԳԱԼՈԻՍՏԵԱՆ 

1952 
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Ա. Շաւարշ 

Բ ե ք ա ւ Կ Ի Ր Հ ս ւ յ ՜ ք ք լ 

Իրիկուն մը, 
երբ լոյսերը վաոեցան 
հագարամեայ ծեր քաղաքին, 
կաոքի մը վրայ բեռնսաւար 

պաոկած Համոն 
ընկերները տուն բերին։ 

Ո՞վ Կ ՚ըսէի ւ»է, 

ծաոի մը պէս 
աոողջ բունի մը պէս 

գետնէն ժայթքող այդ տղան, 
կաոքով մը բեոնատար 

տուն պիտի գար։ 
Բայց հոն, խանին մէջ 
ծանր սնտուկ մը ինկաւ անոր ուսին, 

անցորդները եկան տեսան 
«թեւն է միայն, բան չէ» ըսին 

ու գոհունակ հեռացան, 
Իրիկուն մը, 
երբ լոյսերր վաոեցան 
հագարամեայ ծեր քաղաքին։ 
Իրիկուն մ ՚ է ր , 

եւ լոյսերը դեռ 
իրենց բազուկներր մերկ, 
սեւ ծոցը ծովուն 

չէին մխրճեր։ 
Եւ դ ե ռ 
հորիզոնին, 
լո յսէ դեղին պաստառ մ ՚ է պրկուեր, 

եւ քաղաքը հին 
եւ քաղաքին 

աշտարակները երկնամերձ, 
մինարէները սար, 

տանիքները սեւ 
քանդակուեր են 

դեղին լոյսէ պաստառին։ 

ճւցատտճ ԵV 



ԲԱԳԻՆ 2(5 
ԲԱԳԻՆ 6 5 

Իրիկունը, 
երբ լոյսերը վառին 
հազւսրամեայ ծեը քաղաքին, 

ի՜նչ փոյթ մեզի թէ 
ղըան աոջեւ ա յ լ ե ա 
կինը անոը պիտի չսպասէ։ 
Ի՜նչ փոյթ մեգի 
ի՜նչ փոյթ թէ անոը 
կրակարանը պիտի մսի 

աոանց ցայտուն կրակի։ 
Ի՜նչ փոյթ թէ մեզի 

ցուրտ կրակարանին վրայ 
փոքրիկ սանը այլեւս, 

շուրջիններուն 
անուշ հեքիաթ մը 

պիտի չփսփսայ ։ 

Ի՜նչ փոյթ թէ մեգի, 
անկումէն վերջ անակնկալ 

լաճերն անոր 
շաքարը 

սուրճի տուփէն 
պիտի չկրնան գողնալ ։ 

Եւ ա յ լ ե ա ի՜նչ փոյթ մեզի 
թէ ան ինկաւ 
քարերուն վրայ 
խանի մը հին, 
թէ անցորդները 
«թեւն է միայն, բան չէ» ըսին, 

ու գոհունակ հեռացան։ 

իրիկուն մը, 
երբ լպսերը վառեցան 
հազարամեայ ծեր քաղաքին։ 

1940 

Ս ՝ ե ՝ Ն Ո Ի Թ Ի Ի ՝ ե 

Դուրսը, մայթերու դաշնամուրին վրայ 
հեկեկանքը անձրեւի փշրուող մատներուն՝ 
ու փողոցի մութին մէջ 
խոժոռ ստուերներ անգոյն 
եւ աներեւոյթ պատուհանէն կաթկթող 
դաշնակի տրտունջքը տրտում։ 

Առանձին եմ։ 

Վանքի մը պէս մենակեաց ու մեղաւոր, 
լեռակեաց հեռագրասիւնի մը պէս այսօր 
աշխարհներու, քաղաքներու անվերջ ժխորին մէջ 
առանձին ես 
առանձին ու հզօր։ 

Դեկա. 1937 

Ա Մ Ա Ռ ՝ 

Որքան որ մենք 
երկինքը աշխատանոցին 
փոքր պատուհաններուն 

ետին 
պրկուած 

կապոյտ պաստառի մը մէջ կը տեսնենք, 
որքան որ մեր 
քսանըչորս ժամերուն 

տասնըչորսը, 
եւ բոլոր ուժը մեր մարմնի մկաններուն 

կը ցնդին 
մեքենաներա ժխորին հետ, 

ա մ ա ռ է։ 

^ցատօճ Ե^ 
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Եւ ամառը իր՝ 
ծովու հոտով արբած, 
խ ա ղ ա ղ ջուրերուն մէջ 

թաւսղգլոր 
ծովեզրերով, 
ամառը մեր ն է։ 

Ամէն իրիկուն 
կրնամ ես 

ւցաոկիլ պապակած հողին վրայ , 
խոտերուն մէջ արեւակէզ, 
լեցնել թոքերս 
արեւահամ խոտերու 

գաղջ հոտովն ամաոնային, 
կրնամ դնել գլուխս գիրկը, 

դիմացի սեղանին վրայ 
աշխատող աղջկան, 

վրաս առնել աստղամած 
վերմակ մը անսահման։ 

Ամառը մերն է. 
քանի որ առատ է հացը սեւ 

սեխը քաղցրահամ 
եւ սոխը թարմ։ 

Ամառը մերն է. 
արեւուն հեղեղը տաք, 
իջած՝ խաւար ծոցը ջուրերուն, 
եւ տաք է ծոցը արեւախառն ծովուն, 
ջուրերու քամակը կապոյտ 

արեւով ծեփուն, 
ջուրերը որ կը յորդին 

հորիզոններէն ալ անդին, 
եւ գգուանքը արեւախառն ալիքներուն 

ամէն իրիկուն 
կը շոյէ ճակատս պատրանքներով լի , 

ու քրտինքը աշխատանքի, 
եւ յոգնութիւնը իմ 

տանջուած մկաններուն։ 

Ա, ՇԱՒԱՐՇ 

28 Ցուլիս 1945 

Պ. Սիմ ոճն աճ 

Պ Ո Լ Ս 1 4 Հ Ա Յ Բ Ա ~ Ն 1 ա Տ Ե Ղ Ծ Ո Ւ Թ Ե 1 ք Ն 

Ն Ո Ր Դ Պ Լ Ր Ո Ց Ր 

Մինչեւ Մեծ֊ եղեռն, Պոլիսը ԱրեւմտաՀայ ւգրականութեան 

կենսունակ կեդրոնն էր1 իրրեւ Հանդիսավայրը արեւմտաՀայ 

մշակութային ճիգին՝ ամբողջական իմաստով։ Հոն է, որ իրենց 

ստեղծագործական փառքը նուաճեցին ԱրեւմտաՀայ դրակա-

նութեան մեծերը։ Պոլսոյ գրական անդաստանը անշքանալով 

ամա յա ցաւ Մեծ եղեռնին տուած նաՀատակ գրագէտներու 

չքեղ Հոյլին տուրքով։ վերապրած ուրիչ մեծեր Հաստատուե-

ցան արտասաՀմանեան երկիրներ0 երր արդէն արեւմաաՀա– 

յութեան սփիւոքացած մնացորդացով Հայկական Սփիւռքը 

սկսած էր կազմաւորուիլ։ 
Զինադադարին մտաւորական այն շարժումը, սր սկսաւ 

գեղագիտական ուրոյն ըմբռնումներով « Բ ա ր ձ ր ա վ ա ն ք շ ո ւ ր ջ 
մէկտեղուած մտաւո բտկաններով եւ գրողներով– Կոստան 
Զարեան, ՆաՀան Ռ. Պէրպէրեան, Ցակոբ կական, վահան 
Թէքէեան,– երկար կեանք չունեցաւ. 1922 Յունուարէն 192Ճ 

Յունիս։ Քեմալական ազգայնական շարժման բռնամիջոցների 

ու բռնարարքները դարձեալ Հարուածեցին Հայ միտքը եւ զայի 

դարբնող Հայ դպրոցն ու մշակութային օճախները։ Հակառակ 

Շն7ր, 1ր բանաստեղծ Մատթ^ոս Ջարիֆեանի Հ ի ՝ * * * 

Հրատարակուեցան պոլսաՀայ գրականութեան " Փ Ւ ^ ք 

շրջանին ^ « Տ ր տ մ ո ւ թ ե ա ն ե ւ խ ա ղ ա ղ ո ւ թ ե ա ն երգեր» , ՊոՀս 1®21ք 

«Կեանքի ե ւ մահուան երգեր» , Պոլիս, 1922), սակայն անոնք իբր 
Հոգեխ առնութիւն եւ գեղագիտական ճաշակ արեւմաաՀայ 

բանաստ ե ղ ծ ո ւ թ ե ա ն ժառանգը կը կազմեն; 

ճւցւէւտտճ ԵV 
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եղեռնէն ետք կը սկսի պոլսաՀայ գրականութեան 
Սփիւոքի շբֆանը։ Աիպիլյը՚ Հակառակ ստեղծադոբծական 
կեանքը շարունակելուն՝ նոր րան չ՛աւելցներ իր գրական բեր-
քին վյրայ. Թորոս Ազատեան, ՋոՀական (Համբարձում Ցարու– 
թիւնեան), եդուարդ Սիմքէշեան արեւմտաՀայ բանաստեղծու-
թեան ուղիով կ՛ընթանան՝ Հակառակ ստեղծուած նոր պայ-
մաններուն, նոր գոյավիճակին, ձեւաւորուող սփիւոքաՀայ նոր 
Հոդեխառնութեան։ Միայն եղիչէ Այվաղեանն է, որ սկիզբը 
Պոլիս, ապա՝ Փարիզ, չեղելով աւանդական ուղիէն, կը փորձէ 
բանաստեղծական նոր եւ ինքնուրոյն ճաշակի մը վկայութիւնը 
տալ, բայց զարգացման Հոլովոյթով մը չ՛ամբողջանար։ 

ՊոլսաՀայ մամուլը կը չարունակէ Հրատարակուիլ, բայց 
չի յատկանշուիր գրական մթնոլորտ եւ շարժում ստեղծողի 
գերով։ Թէեւ չի մնար նաեւ անՀրապոյր լրատուութեան ծիրէն 
ներս միայն, կը զարգացնէ Հ ր ա պ ա ր ա կ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն մըն ալ, 
որուն տիրական ներկայացուցիչը կը Հանգիսանայ Մանուկ 
Արսլանեան։ 

Աասսջին տասնամեակի դրական լճացումէն ետք, պոլսա֊ 
Հայ գրական կեանքր կ՛ա շխուժանայ։ Հանրապետական 
Թուրքիոյ մէջ գրական նոր սերունդ մը կը յառաջանայ՝ Կեդ-
րոնական, էսայեան եւ Մխիթարեան վարժարաններէն շրջա-
նաւարտ գրական Հակումի եւ խառնուածքի տէր երիտասարդ-
ներով, որոնք իրենց ա զգային֊Հայեցի կազմաւորումէն ետք, 
թրքական տեղական Համալսարաններուն մէջ կը ստանան 
իրենց մասնագիտական ուսումը՝ դիտական, ընկերային, դրա-
կան եւ փիլիսոփայական ճիւղերու մէջ։ Բնական է, որ Համա– 
լսարանական ուսման, տ եզական եւ միջազգային աոնչութիւն– 
ներով եւ տուեալներով նոր շունչ, նոր Հայեացք եւ նոր չափա-
նիշ Կը բերեն յառաջացած գրողներն ու մտաւորականները՝ 
մշակութային Հարցերու շուրջ։ Կը ձղաին յաոաջապաՀ ըմբըո.– 
նումներով եւ Հինը վերանորոգելու աոաջադրութեամբ դուրս 
բերել պոլսաՀայ գրական կեանքը իր լճացումէն, ազգային նեղ 
պարունակէն։ ՊոլսաՀայ յաոաջապաՀ սերունդի բանաստեղծ-
ներն ու գրողները Հիմնականին մէջ կը բոլորուին Մխիթար՜ 
եաններու «Սան»/ւն եւ կեդրոնականցիներու «Հանդէս մշա-
կ ո յ թ է ն շուրջ։ Կարելի չէ անտեսել նաեւ Աւետիս Ալիքսան– 
եանի «Պատկեր» Հանդէսը, որուն էջերուն մէջ Հանդէս գալով՝ 
Կարպիս շք անճիկեան եւ Հայկազ Գալուստեան պոլսաՀայ 
բանաստեղծութեան նոր դպրոցի աոաջին սերմերը ցանած են։ 

Կարպիս ճանճիկեան Հայկական թէ թրքական գրական 
մամուլին մէջ լոյս ընծայած բանաստեղծութիւններով յայտ-
նութիւն մը կը դաոնայ, բանաստեղծութեան Հին ոճ էն, դասա-
կանէն ձեր բա զատուելու ազատածուփ իր կչռոյթով։ Բանաս-
տեղծական ազատական թ՜ռիչքի որոնումներուն աոաջին յատ-
կանշական կողմը այն էր, որ կ՚ուզէր դուրս դալ շքեղախօսու– 
թենէ, ուռուցիկ պատկերներու սարդոսաայնէն եւ իրապաշտ 
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դոյնով եւ դերիրապաշտ յղացքով Հասնիլ զանգուածներուն եւ 
անոնց ցաւին։ Ցաւը նաեւ իր անձնական թշուառ ու դժուար 
կեանքին Հեւքէն կու գար, որ փոխան ցոլելով իր բանաստեղ– 
ծութիւններուն խորքին՝ մարդկայնական իւրայատուկ երանգ 
կը ստանար, նոր երակ կը բանար։ Արտաքինին սեթեւանքէն 
անդին՝ խորքով ձեւր նուաճելու խորունկ զգացողութեամր։ 
Խառնուածքի եւ կազմաւորումի տուեալներէն անկախաբար,-
բանաստեղծական աշխարՀաՀայեացքի տեսակէտով,– ան 
կրած է թուրք բանաստեղծներու (ՕրՀան Վելի, Օքթա Ռրֆա– 
թի, ԱրՀոն Աաըրպուռնի) ճամբով ժամանակակից արեւմտա– 
եւրոպական բանաստեղծութեան արդի Հոսանքներէն յատկա-
պէս իրապաշտութեան ազդեցութիւնը՝ Ժագ Փրեվէրով յատ֊ 
կանչուող։ Ան իր բանաստեղծական աշխարՀէն ներս ընղգըր– 
կած Հասարակ մարդոց,– գործազուրկ, ներկարար տղայ, աղ– 
բաՀաւաք,– նման պաճուճանք չունի իր բանաստեղծական 
մտածողութիւնը։ Ընկալեալ կերպերէ Հեռու մնալու ոճը, որ ո՛չ 
միայն ժողովրդականին Հակումով մինչեւ իսկ լեզոււի անխնա-
մության կ՚աոաիորդէ, այլեւ մերժումի՝ բանաստեղծութիւնը 
կաղապարող չափի, յանգի կառուցումներուն։ Իր աշխարՀը 
մարդկային իրականության աշխարՀն է, զգացականին ագու-
ցումով։ Իր տարերքէն մեկնող բանաստեղծական ապրումնե-
րը, որ երբեք Հետամուտ չեն բանաստեղծական Հովեր եւ 
թռիչքներ առնելու, պարզին ու անմիջականին ոճով, երբեմն 
Հեգնական, երբեմն իմաստասիրական խորք կ՚արտայայաեն; 
Ցայտուն նմոյշ է «Աղբահաւաքը». 

75 աւսրի 
ծառայեց քաղաքին 
փողոցները աւլեց 
մեռաւ առանց յոբելեանի 
19 9 Օին, Իսթանպուլի ԱաՀակեան Սանուց Միութեան 

Հրատարակութեամր եւ աշխատասիրությամբ Ռուբէն Ա. Մա– 
շոյեանի լոյս տեսաւ «Կարպիս ճւսննիկեանի հետքերով» Հատորը, 
որ բովանդակությամբ արժանի յարգանք մրն է պոլսաՀայ 
բանաստեղծութեան նոր դպրոցի նախակարապետին։ Աշխա-
տասիրողը Հատորը վերածած է վաղամեռիկ բանաստեղծին 
անձին ու գործին ուսումնասիրութեան Համար կարեւոր 
աղբիլրի՝ նոյն կողքին տակ Հաւաքելով եւ Համադրելով վկա֊ 
յութիւններ, մաՀուան եւ կորուստին անդրադարձներ, մամուլի 
կարծիքներ եւ ժամանակակից գրողներէ վկայութիւնն եր։ Հա– 
աորը արժեւորած է վաղամեռիկ բանաստեղծին արձակ ան-
տիպներուն եւ Հատորէ գուբս մնացած անտիպ բանասաեղ– 

ծոլթիւններուն մէկաեղումով։ Անոնք, որքան ալ րանասաեղ– 

Գն նուիրագործուած արժէքին Համար նոր լոյս չեն սփռեր, 

բայց կ՚ամբողիսցնեն բանաստեղծական վտիտ վաստակը։ 
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Բանաստեղծութիւններու միակ Հատորին՝ «Օրէ օր» (յետ֊ 
մաՀու Հրատարակութիւն) միացած են Կարպիս ճանճիկեանի 
թրքերէնով դրուած բանաստեղծութիւներուն եւ 8Ձ11ՍՏ խո֊ 
րադրուած Հատորին քերթուածները եւ թուրք բանաստեղծներէ* 
ՖէթՀի Կիրայէն եւ Պէտբի ՌաՀմիէն թարգմանական նմոյչներ։ 

Նոր Սերունդին Կարպիս ճանճիկեանը ծանօթացնելու 
մեկնակէտով «Կարպիս ճսւննիկեանի հետք՛երովդ Հայ գրականու-
թեան պատմութեան Համար եւս կը պաՀԷ իր չաՀեկանութիւնը։ 

Իր ուղիով եւ իրեն ընկերակից ուրիշ բանաստեղծի մը՚ 
Հայկազուն Գալուստեանի Հետ 1924ին Հեղինակած են «Պալ– 
ք ՚ըս» Հատորը, թրքերէն լեզուով։ ՊոլսաՀայ բանաստեղծու-
թեան նոր դպրոցի Հիմնադիրները կամ նախակարապետները 
Համարուող այս երկու բանաստեղծները, Հատորին յառաջա-
բանին մէջ, այսպէս կը ձեւակերպեն իրապաշտ բանաստեղ-
ծութեան իրենց ըմբռնումները. 

«Այն համոզումը ունինք, թ-է գեղեցկութիւնը՝ զոր կը կարծենք 
գտնել չափի, յանգի նմ՛ան թմրեցուցիչ տարրերու մէջ, միմիայն 
թելադրանքի մը բնոյթը ունի։ Իրապաշտութեան խոտոր կը 
համեմատին չափը եւ յ ա ն գ ը , անոր համար որ լեզուն անբնական կը 
դարձնեն։ Ամէն պարագայի այս անբնականութիւնը միայն լեզուի 
մէջ չէ , այլ գործին բանաստեղծականութեան մէջ ալ ի յայտ կու 
գ ա յ ։ Կը կրկնենք, ն մ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ե ր ո ւ , չափազանցութիւններու նման 
կարգ մը անպարարութիւններ այս վնասակար մտայնութիւնը բ ե -
րած են բանաստեղծութեան։ Իրապաշտը ընկերային եղելութիւննե– 
րը ցոյց կու տայ այնպէս, ինչպէս որ ե ն » ։ 

Կարպիս ճանճիկեան ո՛չ իր ըմբռնումները խորացնելու 
եւ ոչ ալ իր բանաստեղծական ա նՀատականոււթիւնը զարգաց-
նելու ժամանակը ունեցաւ։ Իրենց ճակատագրէն (թոքախտէն) 
զգետնուած միւս եղերաբախտ բանաստեղծներուն նման ան 
26 տարեկանին մաՀացաւ (1946)։ 

Քննադատական միտքը, որքան ալ որ ոչ նախնականու– 
թիւն մը Հաստատէ Կարպիս 1$անճիկեանի 1956ին, յետ մաՀու 
Հրատարակուած «Օրէ օր» բանաստեղծութիւններր մէկտեղող 
նիՀար Հատորին քերթողական արուեստին մէջ, բառերու, 
ոճերու պարզ ու մերկ արտայայտչականութեամբ,– ան կը 
մնայ մեկնակէտը պոլսաՀայ բանաստեղծութեան նոր դպրո-
ցին, անաւարտ քերթողի իր գիմ ասա ուեր ով։ 

Կարպիս ճանճիկեանով բացուած ա կօսին Հունով իրենց 

բանաստեղծական նախափորձերը կատարելէ ետք, քերթողա– 

գիրքերով Հանդէս եկան Ա. Շաւարչ («ք՛աղաքի Ժխորին մէջ»– 
1949), երուանդ Կոպէլեան ("«Երանի՜ թ է . . . » – 1948), Հայկազուն 
Գալուստեան ("«Քարիւղի լամբարը»– 1948 եւ Հետագային՛ «Դոր– 
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ծիս նամբուն վրայ»– 1962), Խաչիկ Ամիրեան («Երգեր սիրոյ եւ պայ-
ք ա ր ի » ֊ 1948, «Ազատարար ինքնաշարժ»– 1959, «էումումբսւ»– 1962)։ 

Կարպիս ճանճիկեանի գր ելա կերպին ազդեցությամբ եւ 

դերիրապաշտ ուղղությամբ խանդավառ^ որ այդ օրերու եւրո-

պական գրական Հոսանքներու նորոյթն էր, նոբայայտ բա-

նաստեղծներու այս Հոյլը իր ներկայութիւնը զգալի դաբձուց 

պոլսաՀայ գրական կեանքէն ներս։ Կարպիս ճանճիկեան ի բա-

նաստեղծութեան Հանդէպ ստեղծուած Համակրանքն ու Հա-

մա բո ւմր գրասէր Հասարակութեան մօտ, ուչադրութիւն եւ 

Հետաքրքրութիւն Հրաւիրել կու տան նաեւ ասոնց վրայ։ Ա ն ֊ 

Հատականէ աւելի՛ Հաւաքական դիմագիծը շեշտուած կը մնայ 

այս քերթողներու պարագային։ Ցիշեցնելով Հանդերձ Կարպիս 

ճանճիկեանի քերթողութեան յատկանիշները, անոր լեղուա– 

կան պարզությամբ, բայց պատկերներու անսովոր եւ զար-

մացնող ինքնուրոյնութեան չեն Հասնիր։ Իրենց քերթողու-

թեան Հաւաքական դիմագիծ տուողը եթէ մէկ կողմէ Համա-

մարդկային լարն է, կեանքի իրական ներշնչումներով պարուր– 

ւած, միւս կողմէ՝ լեզուի գործածութեան կերպն է, որ չ ա– 

խորժիր փնտռուած բաոերու որոնումներէն, ճիգէն ու քրտին-

քէն: Բառերը կու գան կեանքէն եւ ոչ թէ բառարաններէն։ Ա 

Ծաւարչ քաղաքի ժխորէն կը Հիւսէ իր բանաստեղծութեան 

երգը։ երգ մը, որ սակայն քնարերգութիւն չէ դասական 

իմաստով, ա յ լ ՝ ք ա ղ ա ք ը յատկանչող երեւոյթներուն՝ պողոտա-

ներուն ամբոխներուն, մեքենաներուն եւ անոնց ձայներուն 

կչռութաւոր Հիւսուածքը։ Սիրոյ տենչանքն անգամ նրբազգաց 

գրգիռներէ չի մղուիր, այլ՛ 

Սիրել կ՛ուզեմ 

մեքենւսներու սրտին մէջ վաււող նաւթին պէս քեզ 

քեզ իմ մէջս վւսււել կ՛ուզեմ։ 

Սիրել կ՛ուզեմ, 
երեւակայութեանս հրասայլին մէջ 
վաոելով քեզ 
նաւթի պէս 
անարատ.. . 
Յախուռն խառնուածք արտայայտած այս բանաստեղծը 

կեանքի մէջ եւս նոյն գիծը պաՀած է։ ^ ^ Հ 

բ ն ո յ թ ի յօդուածները զինք առաջնորդած են թփքական բանտ։ 
ՈւրիչպոլսաՀայ գրողներուն պէս Հետագային ազատութեան 
ափեր նեԼւածէ՝ Սուրիա, Լիբանան, Փարիզ, Հուսկ ^ ^ ք ֊ 
ւե,եան Գերմանիոյ մէջ 1979ին մաՀացահ III էաւարչ իր մի Հա-
տորիկով պոլսաՀայ բանաստեղծութեան նոր դպրոցի կազմա– 

ւոոման իբ Համեստ լուման մուծած է։ 
^ Կեանքի տառապանքին դասընկեր եղած Հայկազուն 

լուստեանը աւ ելի խորացած է տառապանքի ալք բու 

ճւցատօճ Ե^ 
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բայց իր բանաստեղծութիւնը բիւրեղացած չէ լիութեան Հաս-
նելով։ 1948ին Հրատարակուած «Քարիւղի լամբար» Հատորը 
աւելի մօտ է կեանքին, անոր Հարազատ ելեւէջներուն, քարիւ-
ղի լամբին պէս սպաառղ մարդուն տառապակոծ Հեւքերուն, 
քան 1962ին Հրատարակուած « Գ ո ր ծ ի ս նսւմբուն վ ր ա յ » Հատորը, 
որ դարձեալ կեանքի րնթացիկ եւ սովորական կարծուած պա– 
Հերուն ծնունդն է, իր « Ե ր գ ր երգելու փ ա փ ա ք » ո վ ։ Հիմնականին 
մէջ Հայկազուն Գալուստեանին պակսողը սովորականը անսո-
վոր եղանակով մատուցելն է եղած։ Բայց բանաստեղծի իբր 
ինքնեկ արտայայտութիւն՝՛ ան բացայայտուած է Հետեւեալ 
տողերուն մէջ. 

Ամէնք ն ալ ապրելու համար բաներ մը կ ՚ ընեն 

ես՝ տասնապատիկը կ ՚ ը ն ե մ 
բ ա յ ց ես 
որ մարդ եմ 
կ ՚ ը ս ե մ 
չի բաւեր միայն ապրած ըլլալ 
ե թ ֊ է միայն ապրիլ ուգէի 
շուն ալ կ ՚ ը լ լ ա յ ի ֊ կ ա տ ո ւ ալ 
բ ա յ ց ես 
որ մ ա ր դ եմ 
ա ո ի ւ ծ ալ ըլլամ՝ 
չ ե մ ընդունիր 

ՊոլսաՀայ բանաստեղծութեան նոր դպրոցի կազմաւոր– 
ման շրջանին յայտնուած դէմքերէն Հայկազուն Գալուստեան 
իր ւտեղը ունի Կարպիս ճ անճիկեան ի կողքին, յատկապէս նոր 
բանաստեղծութեան լինելութեան Հոլովոյթին մասնակիցնե-
րէն ըԱալու Հանգամանքով։ 1965ին Հայաստան փոխաղրուելէ 
ետք, մինչեւ մաՀը (1985) կը նուիրուի գիտա-Հետազօտական 
ուսումնասիրութիւներու, որոնցմէ կարեւոր մաս մր տակաւին 
անաիպ կը մնան։ 

Հակառակ դպրոցին նորարար շունչէն վարակուած եւ 
շարժումով խանդավաոուած րԱալնուն* էրուանդ Կոպէլեանն 
ու Խաչիկ Ամիրեանը (աոաջինը մէկ, երկրորդը՛ քանի մը Հա-
տորներով) կարեւոր նպաստ մը բերելէ Հեոու կը մնան։ 

1960ական թուականներէն սկսեալ պոլսաՀայ բանաս-
տեղծութեան նոր դպրոցը զարգացման նոր Հոլովոյթ կ՚ապրի, 
յյատկապէ՚ս ՄխիՀհսրեան Աանուց Միութեան «Սան» Հանդէսին 
շուրջ Հաւաքուած բանաստեղծներով եւ արձակագիրներս մ։ Ան-
կախաբար Մխիթարեան Սանուց Միութեան ստեղծած մշակու-
թային եաւուն կեանքի արձագանգէն («Սսւն» Հանդէսի էջերէն), 
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դրականութիւնը իր բանաստեղծական եւ արձակ աշխատակցու– 
թիւններով պոլսաՀայ բանաստեղծութեան նոր դպրոցի գեղար– 
ւեստական յատկանիշները կ՚որդեդրէ* զայն զարգացնելով ար-
դիական եւ (քամանակակից դարձնելու Հեռանկարներով։ 

«Սան» Հանդէսի բանաստեղծներն են՝՝ ՋաՀրատ, Ցակոբ 
Խաչիկեան, ՋարեՀ Խրախունի, Արսէն ճանեան, Խորէն Մանաւ– 
եան, Տոքթ. Վարդ ՀյիկաՀեր, Օննիկ Ֆըչըճեան, որոնք ո՛չ 
միայն «Սան»քտ գրական-գեղարուեսաական յաոաջապաՀ Հան-
դէսի վերածեցին իրենց փորձառական ստեղծագործութիւննե– 
րով թէ բանաստեղծական նոր տեսութիւնն եր ով, այլեւ՚ ար– 
աայայտիչ ըԱալով եւրոպական նորագոյն եւ արղիաշունչ իմա-
ցական շարէհումներուն, ձդյւոեցան ծնունդ տալ գրականութեան 
մը, որ Հայ գրական կեանքին եւ ստեղծագործական ընթացքին 
շիճուկ ներարկէ, թարմ արիւն եւ աւիւն ապաՀովէ, 20րդ գա-
րուն պաՀանջքներուն պատասխանէ, ձեւի եւ նիւթի այլազա-
նութիւն ներմուծէ։ Յեղափոխական շունչով վերանորոգէ կա-
ղապարուած գրական օրինաչափութիւնները։ Բանաստեղ-
ծութեան ա ռընթեր արձակը եւ թատրերգութիւնը՝՝ նոյն ոգիով 
եւ շունչով թարմացուցին Ռոպէր Հատտէճեան, Վարուժան 
Աճեմեան, Արեգ Տիրազան, Ջաւէն Պիպէոեան, Գեղամ Աեւան։ 

ԱփիւոքաՀայ բանաստեղծութեան Համար նշելի երեւոյթ 
է, որ դարու պաՀանջքներուն գոՀացում տուող արդիական 
Հոսանքր, մեր օրերու կեանքին Համընթաց ըԱալու մտածո– 
ղութեամբ, կը սկսի Պոլսէն։ Գուցէ անոր մէջ ղեր մը ունեցած 
կրնան ըԱալ թրքական բանաստեղծութեան մէջ ի յայտ եկած 
գրական նորագոյն շարժումները՝ եւրոպականին Հետեւողա– 
կանութեամբ։ էւրոպայի մէջ, յատկապէ՛ս Փարիզը նկատի 
ունենալով իբրեւ դրական դպրոցներու ծննդավայր, 1950ական 
թուա կաններուն արդէն իրապաշտ բանաստեղծութիւնը իրա-
գործումներու Հասած էր։ Ժադ փրեվէրեան իրապաշտ բա-
նաստեղծութեան սկզբունքներով պոլսաՀայ բանաստեղծները 
Հրաժարելով Հայ բանաստեղծութեան աւանդական քնարեր– 
գութենէն, տաղաչափեալ յանդաբանութենէն եւ ժամանակա-
կից արուեստին Հաղորդ մնալու գրական աշխարՀաՀայեաց– 
քով, աոաջին Հերթին վերանորոգեցին ծամծմուած հիւթերը՛ 
կեանքի ընթացիկ առօրեայէն եւ աշխարՀը յուղող երեւոյթ– 
ներր դարձուցին իրենց բանաստեղծական աշխարՀը եւ բա-
նաս տեղծութիւններուն առանցքը։ երկինք, լուսին, ասաղեր, 
զեփիւո եւ թռչուններ դուրս մնացին իրենց ոլորտէն։ Մարդուն 
եւ կեանքին առօրեան րացուեցաւ իրենց Հորիզոնին, զայն 
իրենց ներաչխարՀին մերելով։ Բանաստեղծութեան մէջէն 
աոօրեան է, որ Հոսեցաւ իր իրականութեան Համեստագոյն 
արտայայտութիւներով եւ տիպարներովո խորՀրդապաշաա– 

կան քողով պարուրուած։ 
ՊոլսաՀայ բանաստեղծութեան նոր դպրոցի ներկայա-

ցուցիչներս վ արեւմտաՀայ բանաստեղծութեան աւանդական 

ժցատ@ժ ԵV ^ 
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բառապաշարը Հիմնովին բարեշրջուեցաւ այն մտասեւեռումով, 
որ բանաստեղծութիւնը պարտադրանքի տակ պիտի չզգայ 
մասնաւոր բառամթերքի (բանաստեղծական) գործածութեան, 
այլ՛ ինչպէս իրենց ընկալումով կեանքի մէջ ամէն ինչ, ամէն 
երեւոյթ բանաստեղծ՜ական է, այնպէս ալ ամէն բառ գործա-
ծութեան իրաւունք ունի բանաստեղծութեան մէջ, զայն գոր-
ծածող բանաստեղծին երանգաւորումով։ Բաոերուն եւ կեանքի 
երեւոյթներուն տրուած վերարժեւորումը պոլսաՀայ բանաս– 
տեղծներր մղեց նաեւ այն Հայեցողութեան, որ նախամարդէն 
20րդ գարու մարդը դոյութիւն ունեցող անջրսլետը վերանալով 
չեչտուի մարդու մէջ մարդկայինը՛ վերադարձ կատարելով 
դէպի նախնականր։ ՈրովՀետեւ, Ջ աՀրատի ըմբոն/ումով նա-
խամարդը նոյնքան բանաստեղծ է, որքան 20րդ գարու մարդը։ 

Նախնականին վերադառնալու միտումն է, որ պոլսաՀայ 
նոր դպրոցի բանաստեղծները բնական ճամբով առաջնորդեց 
ազատ բանաստեղծութեան կառուցումին, որ Հրաժարումն էր 
տաղաչափական ըստ իրենց Հինցած կանոններէն, կէտադրու– 
թեան աւանդական գործածութենէն եւ գլխագիրի դասական, 
գործածական կերպերէն; ՊոլսաՀայ բանաստեղծութեան այս 
կերպերու կիրարկութենէն ետք, սփիւռքաՀայ բանաստեղծու-
թեան մէջ, յատկապէս նորերբ որգեդրեցին գրելաձեւի այս 
եղանակները։ ԸնդՀանրացաւ Հայաստանի թէ Սփիւռքի մէջ 
բանաստեղծութեան արտաքին կերպի այս ոճր։ 

Բառերու պարզութեան եւ նախնականութեան ապաւի֊ 
նած՛ պոլսաՀայ բանաստեղծները ախորւՒեցան սակայն բառա-
խաղերով բանաստեղծութիւն Հիւսելու կերպէն։ Բառերու չար-
չարանքով, բառերու արուեստական ածանցումներով կառուց֊ 
լ ած բանաստեղծս ւթիւննեբր ոչինչ ունին բանաստեղծական։ 
Նմոյչ մը դպրոցին ամէնէն ինքնատիպ եւ տաղանդաւոր 
ներկայացուցիչէն՛ ԶաՀրատէն (Պարոնեան), «Բարի երկինք» 
խորագրուած Հատորէն, էջ 103)։ 

Անոնք 
Անոնք 
Անոնք 
Անոնք՛ 
Անոնք 
Անոնք 
Անոնք՛ 
Անոնք 
Անոնք 
Անոնք՛ 
Անոնք՛ 
Անոնք 
Անոնք 

որոնք՛ կր բաղկաթոասբսպմին 
որոնք՛ կը բարեհամբաւածւսխեն 
որոնք կր բարեւահամբաւագնեն 
որոնք՛ կր |որձնւսշրթնա ծափահարեն 
որոնք՛ կր )ործ նաշ րթնւս ծափ ւս հարուին 
որոնք կ՚ափշափաուսբանեն ու կ ՚ափշափաոաբանուին 
որոնք՛ կ ՚ամենագիտանան դրամախելացօրէն 
որոնք՛ պհտք-չէ-ըլըսն-այնպէս-ինչպէս-ոը-են 
որոնք կը մեծխօսին 
որոնք՛ կը դրամւսդիզեն 
որոնք՛ կր պնակա|իէ|են 
որոնք՛ կը վաշխաոսւգործեն շւսհախղնաբար 
որոնք կր հ ա մա | ւս ր ա խաղան մ՛ի ւսչ ա ան 
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Անոնք որոնք կր պարծենւսմուրան 
Անոնք որոնք կր մ՚եծոչնչանւսն 
Անոնք որոնք կը նախանձաշարժին անոնք–յ՜ւր–իրենց–պէս–չեն 
Անոնք որոնք կը տիրւսցուատեւեն 
Անոնք՛ որոնք կը մեծաբերանւսն թ-երթ֊ասիւնակօրէն 
Կր նային հայելիիդ մէջ 
Կը մ՛եռնին խնդալէն 

Այս եւ նման տարօրինակութիւննեբ քիչ թիւ չեն կազմեր 
պոլսաՀայ բանաստեղծութեան նոր դպրոցի ներկայացուցիչնե֊ 
բու քերթողութեան մէջ։ Բայց անով պէտք չէ դատել անոնց նո– 
րարարութիւնը։ Պէտք է մեկնիլ իրենց նոր բանաստեղծութեան 
տեսական ըմբռնումէն, որ ըստ իրենց բանաստեղծ տեսաբանին՝ 
ԶարեՀ Խրախունիին՛ ստացած է Հետեւեալ ձեւակերպումը. 

«Կը խորհիմ՛ թ-է առարկայական խորհրդանշապւսշտութփւնն է 
(սիմպոլիղմ օպժէքթիւ) մեր գրական դպրոցի ամէնէն ցայտուն 
գ ի ծ ը ։ Այսինքն՝ բացարձակ խցում «ես»սւպաշտութեան հետ, ենթ ֊ա– 
կւսյութ-ենէն խուսափում՛՝ նոյնիսկ ինքն իր մասին խօսելու ատեն՝ 
իբր ա սար կւսյ միայն տեսնելով իր անձը, իր «ես»ը , իր հոգին, իր 
երազները։ Ձգտում դէպի իրականը, դէպի նշմարիտը, գործածելով 
ի հարկին ամ՛էնէն անիրական, գերիրւսկան կամ երեւակայական ար-
տայայտութեան մ՛իջոցները՝ նշմւսրիտին եւ իրականին պատրանքր 
ստեղծելու համ՛ար։ Մեր ամբողջ կեանքը կ՛անցնի խորհրդւսնշաննե– 
րով շրջապատուած եւ խորհրդանշաններ գործածելով» ( « Տ ա ո ա ջ » , 
12 Մայիս, 1987, «Հարցազրոյց Խրախունիի Հետ»)։ 

ՊոլսաՀայ բանաստեղծոռւթեան նոր դպրոցի գեղագիտա-
կան ըմբռնումները եւ այդ ուղղութեամբ գրուած ստեղծագոր-
ծութիւները յեղաչրջում յառաջացուցին սփիւռքաՀայ բանաս-
տեղծութեան աւանդական ուղիով րնթացող զգացական-քնա– 
րական ոլղղոլթենէն ներս։ Սկիզբը՝ Հայրենիքէն թէ Սփիւոքի 
աւանդական թեւէն Հ ա կա զգեցո ւթիւն ը ուժեղ եղաւ։ Հեզնա– 
քննագատական յօդուածներ գրուեցան։ Բանաստեղծութեան 
ոգին աղճատող խիստ վերագրումներ եւ դատումներ բանա-
ձեւուեցան։ Ցետ-պատերազմեան եւրոպական գրական շար-
ժումներու՝ Հին արժէքներու ուրացումով անոնց անիշխանա-
կան տրամադրութիւներուն եւ ձդտումներուն Հետեւոզակա– 
նութեամբ մեկնաբանուեցաւ պոլսաՀայ նոր դպրոցի բանաս-
տեղծներուն նորին Հետամուտ որոնումները։ 

ՊԷՊՕ ՍԻՄՈՆԵԱՆ 

(ՄԸ ացքեաչը յ աջորդո վ) 
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էւ^ ԽաչատրԽաճ. 

Բ Ս Ց Ս Ր Տ Ի Պ Է Ս Բ Ս Ց Գ - Ի Բ ֊ Ք 

Կարպիս Աուրէնեանը մեր արդի գրականութեան ամենա– 
Հետաքրքիր ու ինքնատիպ դէմբերից մէկն է, ցաւօս, <ժամանա– 
կին ըստ արժանւոյն չգնաՀատուած եւ, շիտակն ասենւք, եր-
բեմն նոյնիսկ պարզապէս անտեսուած։ Մինչդեռ. Կարպիս Աու– 
րէնեանի գրեթէ բոլոր գրքերը՝ «Բնիկ որտեղացի1 0 էք՛», « Ա ր ե – 
ւ ո ր դ ի ն ե ր » , «Ոգու ա մ ր ո ց ն ե ր » , « Ե ր ա ն ո ւ թ ե ա ն կ ղ զ ի ն » , եւայլն, ար-
ժանի էին աոանձնայատուկ վերաբերմունքի եւ մանրամասն, 
Հանդաման ալից ւծութեան։ Տաղանդաւոր մարդու 
գրականութիւնը իւրայաաուկ է ամէնից առաջ նիւթի, թեմայի, 
լեզուական ինքն օրին ակ արտայայտչականութեամբ եւ մանա– 
ւանդ ժանրի բնոյթով։ Նա մեզանում մշակեց գրական ազատ 
խօսքի ժանրր, իբրեւ նախորդ եւ աւագ ժամանակակից ունե-
նալով Կոսաան Զարեանի նման գրական Հսկային։ Կարպիս 
Աուրէնե անի նախընտրած ժանրը ինքն իրենից աճող, ծաւալ– 
ւող ու րնդարձակուող, գեղարուեստ ական ոճ եւ խոՀափիլիսո– 
փայական կերպ ունեցող գրական խօսքն է, այլ խօսքով՝ 
գրական-գրաղւսսւկան միտքն է ու այդ մտքի ստեղծագործական 
շարժումը; Այդ գրականութիւնը իր մէջ միաւորում է 
պատկերային֊սիւժեաային գեղարուեստ ական ստեղծագոր-
ծութեան ել խոՀափիլիսոփայական ազատ շարադրանքի 
տարրերն ու առանձնայատկութիւնները։ 

եւ աՀա Հրապարակի վրայ է գրողի նոր գիրքր, որ խո-
րագրուած է « Հ ի ն պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն » ։ ժողովածուն ընդգրկում է մի 
վիպակ, որ կրում է նոյն խորագիրը՝ « Հ ի ն պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն » եւ 
վերջին տարիներին գրուած մի քանի էսսէներ։ 

Վիպակում պատկերուած գործողով՚Ժիւններր կատարւում 
են երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի տարիներին Մի-
ջերկրական ծովի ամենախաղաղ, երանաւէտ մի անկիւնում՝ 
Կիպրոս կղզում, ուր դտնւում է նշանաւոր Մելդոնեան կրթա-
կան Հաստատութիւնը; Այստեղ ուսանում են իրենց տանից ու 
ընտանիքից զատուած Հայ պատանիներ ու աղջիկներ, որոնք 
ապրում են մաքուր, եղբայրական սիրոյ, բարության ու 
մարդկայնության մթնոլորտի մէջ, Հեոու աշխարՀային թոՀու– 
բոՀից, ցնցումներից ու իրարանցոււմներից։ Գրողը Հրաշալի է 
պատկերել դպրոցի միջավայրը, մթնոլորտը, մանաւանդ այս-
տեղ ուսանող պատանիների Հոգեբանութիւնը, յուզաշխարՀը, 
կենցաղը, ապրելակերպը, Հետաքրքրութիւնները, աոյօրեան։ 
Այն, ինչ պատկերուած է վիպակում, վկայում է, որ այդ Հաս-
տատութիւնը գոնէ ժամանակին եղել է Հայ լաւագոյն դպրոց– 
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Կարպիս Սուրէնեան 
ծնած է 1925ին՝ Աթէնք։ 
1938-1945 թուականներուն 
ուսանած է Կիպբոսի Մեչ– 
գոնեան կրթական Հաս-
տատութեան մէջ։ 1946ին 
Յունաստանէն կը ներգաղ-
թէ եւ կ՚աշխատի Ակադե-
միայի, Պետական երգչա– 
խումբի եւ «Արուեստ» ամ-
սագրի խմբագրութեան մէջ 
ու կ՚աւարտէ Մոսկուայի 
գրական ինստիտուտի դա-
սընթացքները։ 

Կարպիս Սարէնեանի 
գւխաւոր գործերն են՝ «Մա-
քուր ձեոքեր»– 1959, «Բնիկ 
որւոեղացի" էք»– 1969, «Արե– 
ւոր դիներ»– 1979, «Ոգու ամ-
րոցներ» ֊ 1982, «Երանու-
թեան կղզին»– 1986 եւ «Հին 
պատմութիւն»– 1999։ 

Կարպիս Սուրէնեան նոյնպէս տէր է թարգմանական վաստակի 
մր ու մեծ վարպետաթեամր թարմա Տած է Տոտոեակիի «Քստամազով 
եղբայր նեբ » վէպը, Գպսաորդիի «ֆորսւսյթների պատմութիւնը» անուն 
վիպաշարր, պատմաածքներ՝ Ո փչեր մ Սարպանէն, հատուածներ՝ հին 
հնդկական «Չըհանդոգեւպ» ուպանիշադէն, թատերգութխններ եւ այչ 
երկեր։ 

ներից մէկը։ Բայց աՀա Հոս դպրոցի կեանքի մէջ, օրերի ու 
աոօրեայի միալար ընթացքը խախտելով, ներխուժում-մխրճւում 
է մարդկային կեանքի մեծագոյն աղէտը՝ պատերազմը՝ Ձարի– 
քը֊Զարր-Ապանութիւնը... Կիպրոս Հասնում է պատերազմի 
միայն Հեռաւոր ալիքը՝ մի-երկու ռմբակոծութիւն, մի գիւղացու 
խորհրդաւոր սպանութիւն՝ մի ինչ-որ անյայտ զինուորի աո– 
կայութեամբ, կենցաղային մի քանի մանր մունր պատաՀար... 
Բայց պատերազմի այս Հեռաւոր ալիքը տակնուվրայ է անում 
պատանիների ներաչխարՀր, դաոնում է մի իսկական փորձու-
թիւն, որ բացայայտ ում է նրանց ներաշխարՀը, նրանց էու-
թեան ու Հոգեբանութեան թաքուն, դեոեւս չբացայայտուած ու 
չձեւաւորուած, իրենց Համար իսկ անսպասելի ու անակնկալ 
կողմերը։ Իւրաքանչիւր մարդու մէջ իրօք որ անակնկալ կայ, եւ 
մանաւանդ լաւ ու բաբի անակնկալ, բարձրի, վսեմի, խորապէս 
մարդկայինի մի թաքուն ձգտում։ Գրողյը ընթերցողի աո.ջեւ 
բացում է իր Հերոսների ներաշխարհում եղած այդ անակնկա– 
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լը; Իր Հերոսները, իրենց ապրած կեանքի ու իրենց ընտանիք-
ների ճակատագրերի բերումով զարմանալի Հասուն, ինքնագի-
տակցումի Հասած, կեանքի երեւոյթների խորքը թափանցել 
փորձող եւ իրականութեանր քննական Հայեացքով նայող պա-
տանիներ են, որոնց Համար կեանքը դեռ շատ անակնկալներ 
ունի պաՀած։ Նրանցից իւրաքանչիւրին սպասում է իր ճակա-
տագիրը՛ բաբդ, դրամատիկական, ոմանց Համար՛ նոյնիսկ ող-
բերգական: Վաբպետօրէն միաՀիւսելով իրականը գեղարուես֊ 
տականին, վաւերականը՚ պայմանականին, անցեալյը՛ ներկային, 
Կարպիս Աուրէնեանը ստեղծում է մարդկային կեանքի ու ճակա-
տագրերի յուզիչ ու սրտառուչ մի պատմութիւն, որ որքան Մել– 
պլոնեանցիների, նոյնքան էլ մեր ու մեր կեանքի մասին է։ 

Կիպրոսում պատանիների կեանքի մէջ ներխուժած չա-
րիքը, թւում է, չի լքում նրանց, չի աւաբտւում։ Նրանք յայտնը– 
ւում են մի ուբիչ իրականութեան մէջ՝ Սովետական երկրռւմ, 
եւ այստեղ արդէն չարիքը նորանոր ու մանաւանդ անսպասելի 
ու անՀասկանալի կերպեր է առնում։ «Զգացինք, Հասկացանք, 
ոբ իրականում րնկել ենք մեր Հոգուն, մեր մտայնութեանը, 
մեր դաստիաբակութեանը, Հէնց մեր իտէալներին իսկ խորթ, 
բոլորովին խորթ, օտարից էլ օտար, մութ, աՀաբեկող մի աչ– 
խարՀ, ոչ թէ արդար մարդկութեան, այլ՛ եղծանուած մարդ-
կութեան մի անդունդ; ...Ոգեւորութեան մեր խեղճ թեւերը լրիւ 
պոկուեցին-ընկան մեր Հոգուց, փետրատուած, կոտրուած, 
փչբուած»։ 

՚ ^ բ ք ի յաիբդ գործը* "Օօ թքօքւամւտ" էսսէն, այդ ողբեր-
գութեան մասին է եւ ներքուստ չարունակում է վիպակի 
էջերում ծաւալուող խօսակցութիւնը։ էսսէն ընթերցողի առքեւ 
բացում է վիպակի իրական Հերոսներից մէկի ներաչխարՀը՛ 
տարիքի Համար զարմանալի Հասուն ու Հարուստ մի ներաչ– 
խարՀ, որն, անչուչտ, քննական-վերլուծական-խոՀական մըտ– 
քի ու Հայեացքի տէր մարդու ներաչխարՀ է։ ԱՀա, այդ նեբաչ– 
խարՀի վրայ է ծանրանալով փլւում սովետական իրականու-
թեան մարդատեաց ու մարդաՀալած Համակարգը։ 

«Գիլգսւմեշ»^ չարուն ակում է չարիքի մասին գրողի խօս– 
քը։ ճիչդ է, ի վերջոյ հհնոյնն են Գիլգամեչը եւ Խումբաբան», 
բայց ՀՀերկու երրորդով մարդ եւ մէկ երրորդով աստուած» 
Գիլգամեչը բարութեան Համար է կոչուած կեանքի եւ իր 
աեսակի մէջ մի՛ է, մինչդեռ. Խումբաբան չարի ու չարիքի 
մարմնացումը Հազար ձեւ ու կերպարանք է առնում։ ԱՀա, 
@րինակ, 1963 թուականի Հոկտեմբեր 21ի Երկուշաբթի օրը 
Ձարր նստել է Բաքու քաղաքի Ծմիտդ փողոցի մի սովորական 
ճաշարան - խորովածանոցում նոյն սեղանի շուրջ նստած եր-
կու հայի Հեա, խորոված ու խմիչք է վայելում, եւ ի պատասխան 
Հայի անակնկալ Հարցի՛ « Դ Ո Ն ինծ կը մորթելս» , լայն ժալիտը 
գէ&քթե աատւմ է ° «Ալլահը ինչ հրամայի, այն էլ կ ՛անեմ. . . » եւ այնու– 
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ամենայնիլ «Գիլգամեշ» էսսէն էլ է աւարտւում լուսաւոր տողով՛ 
«Օհ, լաւ է ստուերն այս ծաոի, լի է բերկրանքով.. .» ։ 

«Հին պատմութիւն» գրքի Հիմնական թեմաներից մէկը իր 
կեանքի բնական ընթացքից ու բնական Հունից Հարկադրաբար՛ 
չողոմութեամբ ու քսու խաբէութեամբ, Հանուած, Հոգեկան ու 
ներաչխարՀային տառապանքների պարտադրուած, սեփական 
Հայրենիքում օտարութեան դատապարտուած մտածական ու 
զգացական մարդու, տաղանդաւոր մարդու գր աման է։ Մայր 
Ցակոբսենի առակաւոր պատմութիւնը ո՛չ միայն մարդկային ան– 
սաՀման բարութեան, գթասրտութեան, քրիստոնէական սիրոյ ու 
կարեկցանքի մասին է, այլեւ՛ սեփական կեանքն ու ճակատա– 
գիրը, կոչումն ու արժանապատուութիւնր սեփական երկրռւմ 
վաանգի տակ գրած մտաւորական մարդու դրամայի։ 

Կարպիս Աուրէնեանի թարգմանական գործը մեծ եւ ծաւա-
լուն խօսակցութեան նիւթ է, աւելին, գիտական ուսումնասի-
րութեան եւ Հետազօտութեան նիւթ, որ անկասկած լինելու է։ Իր 
թարգմանութիւնները, որոնցից գոն է երկուսը՝ Գոստոեւսկու 
«Կարամսսլով եղբայրներ» վէպը եւ Գոլսուորղու «Ֆորսայթների 
պատմութիւնը» ւ^իպաչարը, այսօր անառարկելիօրէն ճանաչուած 
ու վաւերական են եւ ներկայացնում են, աոանց չափազանցու-
թեան, արդի Հայ գրական լեզուի Հարստութեան եւ գեղեցկու-
թեան, ուժի եւ արտայայտչականութեան ամենաբարձր մակար-
դակը։ Թարգմանական իր արուեստը արձագանգում է Հնագոյն 
ու նոր ժամանակների մեր ընտիր թարգմանիչների գործին, եւ 
ենթադրում է ո՛չ միայն գրողական անուրանալի ձիրք ու տա-
ղանդ, այլեւ՛ նիւթի ու առարկայի խոր իմացութիւն, քննական ու 
վերլուծական թափանցող միտք, Հետազօտողի Հետեւողակա– 
նութիւն, գրականագէտի Հայեացք եւ քննադատի տեսողակա– 
նութիւն; ԱՀա այս խնդիրներն է արծարծում գրքի լաւագոյն 
գործերից մէկը ° «Գովք թարգմանութեան» էսսէն։ 

Կարպիս Աուրէնեանր եզակիօրէն մչակոյթի մարդ է, Համաչ– 
խարՀային մչակոյթի՛ գրականութեան, երաժշտութեան, կերպար– 
ւեստի, ճարտարապետութեան բացառիկ գիտակ, եւ չրխյպատող 
աչիարՀի ու երկրի կեանքի բոլոր կեւէջումներր տեսնում է մարդու 
Հոգեւոր աչխարՀի ու գործունէութեան ոգեղէն սաՀմանների մէջ։ 
Այս առումով ուղղակի ընտիր երեւոյթ էր նրա «Արեւորդիներ» գիր– 
քր; Գրողի իր Հայեացքը տեսնում է երեւոյթների ու առարկաների 
ոչ թէ արտաքին կողմն ու տպաւորականութիՀնը, այլ՛ նիւթի խոր-
քում թաքնուած թաքուն ու անտես շերտերը, երեւան է Հանում 

ժամանակների կապը։ էրազմ Ռոտերդամցոււ ու Մարտին Լութերի 
շուրջ գրուած «Գործդ ւսրա...» սքանչելի գրուածքը, ինքնին Հասկա-
նալի է, մեր օրերի ու մեր մասին է; 

Գրքի անառարկելի արժանիքն եմ Համարում նրա խոր ար-
դիականութիւնը եւ, մանաւանդ, գրողի քաղաքացիական դիրքո-

րոշումը; Իսկական գրողը յօրինուածքի ու պայմանականութիւն– 
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ների մէջ անպլամ Հաւաստի է ու ճշմարտացի։ « Հ ի ն պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն » 

գրքի բոլոր գործերը դաոնութեամբ ու սբտացաւօրէն արձա– 

դանգում են վերջին տարիների մեր ապրած՜ կեանքին։ Այս մի 

տասնամեակում մենք տեսանք ու Հասկացանք, թէ ինչ ասել է 

գրողի\, արուեստագէտի խիղճ ու բարոյական նկարագիր։ եւ 

Հասկացանք նաեւ, որ գրողի բարոյական նկարագիրը ո՛չ միայն 

ուղիղ Համեմատական չէ իր ձիրքին, այլեւ աոՀասարակ կարող է 

կապ չունենալ գրողի ու իր գրածի Հետ։ Թւում է, մեր օրերում 

քաղաքացիականութիւն ու բարոյական խիղճ աս ուած բաները 

դարձել են աւելորդութիւն, բայց Հէնց Հիմա է, Հիմա, երբ ամէն 

ինչ փլւում է չուր^յյ, երբ Հայրենիքդ դաբձել-դաոնում է բարոյա-

կան ու ֆիղիքական անապատ, Հիմա՛, մեր այս անմակդիր իրա– 

կանութեան մէջ է, որ մարդու, գրազի քաղաքացիական նկարա-

գիրը իբ բարոյական արժէքով Հաւասարւում է գրողական տա-

ղանդին։ Իր բոլոր մանր ու մեծ խօսակցութիւնների, իր զանա-

զան թեմաների մէջ պարզ ու որոչ երեւում է Կարպիս Սուրէն– 

եան գրողի բարձր ու ազնիւ նկարագիրը, բարձր մտաւորականի 

ու քաղաքացու իր գրողական դիրքորոչումը ընդպլծւում է ժողո-

վածուի բոլոր գործերում։ 

« Հ ի ն պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն » գրքում կայ ե՛լ դաոնութիւն ու Հիաս-

թափութիւն, ե՛ւ ապրած կեանքի թախիծ ու աղաչանք, բայց եւ 

կայ կեանքի Հանդէպ պարզ ու վճիտ Հայեացք, ներքին պայծա-

ռութիւն ու Հոգեկան լոյս, ինչը բնորոշ է գրազի բա լար գրքերին։ 

Կարպիս Սուրէնեանր իր բոլոր գրքերում Հաւատարիմ է մնում 

իր բարձր սկզբունքներին, կեանքն ու բնութեան անվախճան 

Հեքիաթը «ինչ արրեցութեամբ» զգալու, ապրելու եւ գրողական 

բարձր խօսքով ընթերցողին ներկայացնելու իր կարողութեանը։ 

Կեանքում մչտապէս ներամփոփ ու փակ մարդ Կարպիս 

Աուրէնեանը իր գրքերում միչտ բաց է, բաց՛ սրտաբացութեան 

ու անկեղծ խոստովանութեան չափ։ Այս առումով « Հ ի ն պ ա տ -

մ ո ւ թ ի ւ ն » ^ բաց գիրք է, որի բոլոր էջերով անցնում է զբաղի 

գծած լուսաւոր գիծը. «... Կսւըեւորը այն է , որ կարողանաս չկա– 
դապարուել ոչ մի բ ա ն ո վ , ոչ իսկ սեփական ա ն ծ ո վ դ , եւ ս ի ր տ դ ու 
մ ի տ ք դ լինեն միշտ բաց՝ սիրելու կեանքն ու աշխարհը պւսրց, 
ա կ ն յ ա յ տ , բնական ն շ մ ա ր տ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո վ . . • » : 
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ժ. ԱթթարԵանւ 

Ա ՜ Ն Ո Ւ Ր Ա Խ Խ Ո Ր Հ Ր Դ - տ ա Ւ յ Թ Փ Ւ ՜ Ն ՜ Ն Ե Ր 

ՍփիւռքաՀայ գրականութեան ապագան... 

Այս նիւթին մասին կարծիք յայտնելու Համար կան որ 

կ՚երթան, կը սուզուին պատմութեան, պատմագիտութեան 

մինչեւ խորերը եւ իմացական, իմաստասիրական մարզանքնե-

րու օգնութեամբ կը ճգնին բացատրել, թէ ի՞նչ ըսել է գրակա-

նութիւն, ինչպէ՞ս կ՚ըԱայ դրականութիւնը, յետոյ նաեւ՛ թէ 

ինչո՞ւ, ի՚^եւչ տուեալներով սփիւռքաՀայ պիտի կոչենք զայն։ 

Կը ճզնին, կը տքնին, այսինքն՚ կաթք*լ մը ջուրի մասին խօսելու 

Համար առիթ կարծէք կը գտնեն տանելու ձեզ տարերային 

ժաման ակն եր ու մինչեւ սկիզբր, մինչեւ ջրհեղեղ դեռ... Նոյեան 

Տապան, որպէսզի այղպէս, գիտական իբրեւ թէ մեթոտներով 

լուսաւորած ըԱան ձեզ, մոռացութան տալով այն Հիմնական 

իրողութիւնր, որ Հարցը սփիւռքաՀայ գրականութեան ապա-

գային մասին էր... 

Ինչ կը վերաբերի սակայն այս տողերը գրող ձեր խոնարհ 

ծառային, այն Հաստատ Համոզումին ենք, որ ընթերցողը ծաղ-

կոցի գոգնոցաւոր աչակերտը չէ եւ կարիք չունի մանուածա– 

պատ դասընթացքներու սփիւռքաՀայ գրականութիւնը չշփոթե-

լու Համար... Քամչաթկայինին Հետ։ Իմացական, իմաստասի-

րական մարզանքներու պէտք չունի, երբ Հարցը սփիւռքաՀայ 

դրականութեան դիմագրաւած ներկայ ճակատագրական, չը-

սելու Համար աղէտաբեր դժուարութիւնները ճշդելու եւ 

անոնց լուծում մը գտնելու մասին է։ 

ՍփխաքաՀայ գրականութեան ապագան... 

Հարց մը, որ մեր ազգային դիմագիծը, ինքնութիւնը, նկա -

րագիրը պայմանաւորող եւ սփիւոքեան գոյութեան ներկայի 

Հանգրուաններուն ճակատագրական բնոյթ ստացած մէկ 

ամէնէն կենսական Հաբցերէն ամէնէն զգայունն ու ճակա– 

աագրականր կը մարմնաւորէ։ 
Սփիւոքեան գրականութեան ապագան... 
Աւելի ճիշդը՝ ոփիւոքեան գրականութեան մռայլ ապագան։ 

Փանտորայի այդ անյատակ խորութեամբ խաւարակուռ 

սնտուկը բանալու փորձութեան կը մատնուի մարդ, երբ 

սփիւոքեան գրականութեան ապագային մասին խորհրդածել 

կը սկսի՛ ՈրովՀետեւ, մեղաւորիս Համար եւ... յոոետեսու– 

թեամբ մեղադրված ինծի նման չաաերուն Համար, մոայլ է 

այդ նոյն Հարցի ապագան։ 
Յոռետես ըսինք։ Զարակամօրէն այղպէս որակուած մէկը 

այսինքն, որ կէսով դատարկ գաւաթի մը դիմաց «գաւաթը 
կիսովլեցմ-լն է» բացագանչող երանելիներու շարքերուն մաս 
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չէ կազմած եր թելից է, պիտի չկազմէ երբեք։ Որուն Համար ւ՜| ա ֊ 
տարկետ լեցուելու կարօտ, սակայն իր դատարկությամբ Հոդի 
րզկաող իրողութ՜իւն է։ Իսկ այդ չակերտաւոր լեցունը, չա-
կերտներով գաւաթ լեցնողներու աղանդը, երկրագունդի չորս 
ծագերուն դատարկութեամբ սնանող, կէսով-քառորդով դա-
տարկութիւնը ամբողջութիւն Համարելով զուարճացող եւ 
այդպէսով իրողութիւնը զեղծող, իրականութիւնր խաթարող 
եւ իրենց երջանիկ անձերէն անդին ոչինչ տեսնելու Հնարաւո֊ 
րութենէն զրկուած երանելիներու բազմութիւնն է...։ 

Պիտի չծանրանամ այդ Հարցին վյրայ։ 
Պիտի գոՀանամ միայն այս կաապկցութեամբ ֆրանսա-

կան ասացուածք մը յիշելով, ուր կ՚ըսուի մօտաւորապէս սա 
բառերով, թէ5 «Յոռետեսին եւ լաւատեսին տարբերութիւնը կը 
կայանայ այն բանին մէջ միայն, որ յոռետեսը կը տրտմի, կու 
լայ աղէտէն առաջ, իսկ լաւատեսը կու լայ անպայման աղէ-
տէն ետք»։ Կր մնայ մեզի Հետեւցնել, որ աղէտը պատաՀելէն 
աաաջ մտմտուքի մատնուող այդ զատորոշ արարածը ձեւով մը 
նախատեսած կ՚ըԱայ զայն ու այդպէսով դարմաններ փնտռե-
լու առիթ ունեցած։ Նոյնինքն այդ աղէտը դիմագրաւելու մի-
ջոցներուն ու կարելիութեանց մասին աոնուազն մտածած։ Իսկ 
մի ւսը, գաւաթները տեւաբար լեցուն տեսնելու երանութեամբ 
Համակուած այդ միւսը, Լաֆոնթէնի առակին ծղրիթին նման, 
ամբողջ ամառը եր գելէ, ճռճռալէ ետք, ձմեռն ալ անշուշտ 
պիտի կուշտ ու կուռ պարէ... 

Կ՚ըսէինք ուրեմն, թէ՝՝ մութ է սփիւռքաՀայ գրականու 
թԳան ապագան։ Գաւաթը մինչեւ յատակը պարպեցինք թէ 
զայն մինչեւ կ ոկորդը լեցուցինք* միեւնոյնն է, տեսանելի, 
անժխտելի իրողութիւնը այն է, որ Ափիւոքի մեր գրականու-
թիւնը մարտաՀրաւէր դվււմագլյաւելու կարելիութիւնն եր էն 
բոլորովին զուրկ՝ եւ ընկրկումէ-ընկրկում եկած է այլեւս ու 
կանգնած պաշտպանութեան վերջին դիծեր ուն, ուր միայն 
աղէա դիմագրաւելու պատեՀութիւն կր տրուի իրեն։ 

- Գժուարութիւններ կան, անպատեՀութիւններ կան, 
պիտի ըսէր լաւատես բարեմիտներէն մէկը։ 

Գժուարութիւններ կան, անշո՛ւշտ որ կան, եղած են միշտ, 
պիտի ըԱան տեւաբար։ Աակայն անոնց, այդ դժուարութիւննե– 
րուն բոլորը, ըԱան անոնք առ ի Հետեւանք ներկայի Հաղոր-
դակցութեան միջոցներու կայծակնային արագութեամբ զար-
գացման ու աիեզերականացման, կեանքի, կենցաղի մեքենա– 
կանացման թէ զուարճութիւն, Հաճոյք Հետապնդելու սան-
ձարձակութեան, այդ դժուարութիւնն եր ուն բոլորը զարգաց– 
եալ կոչուած երկիրներուն բոլորին յատուկ Համայնական, ընդ– 
Հ անրակ ան դժուարութիւն են ու կը դիմագրաւուին Համայնա-
կան, ընդՀանրական միջոցառումներով։ Գիր ու գրականու-
թիւն անկասկած որ կը խոչընդոտուին, սակայն դիրք մը աւե-
լի, գիրք մը պակաս, միջազգային գրականութեան կարաւանը 
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կը չարունակէ իր ճամբան1 առանց ճակատագրական փլու-
զումներու Հարց ստեղծելու։ 

Նոյնը չէ սակայն պարագան մեզի* Հայերուս, սփիւռքա-
Հայ մեր գրականութեան Համար։ Վերոյիշեալ դժուարու– 
թեանց, անպատեՀութիւններուն բոլորը անշուշտ իրենց բա-
ցասական անդրադարձը կ՚ունենան Ափիւոքի Հայութեան 
կեանքին, կենցաղին, յետոյ նաեւ ազգային, իմացական, գրա-
կան, դեղարուեստական եւ այլ կալուածներու գործունէու– 
թեանց վյրայ, բայց° անդրադարձ, մակերեսային ազդեցութիւն 
միմիայն, առանց երբեք ճակատագրական Հետեւանքներ 
առաջացնելու։ Մակերեսային ալեկոծում մը, եւ այդքան միայն։ 

Իսկ այդ միւս «դժուարութիւնը» ֊ եթէ երբեք դժուարու-
թիւն պիտի անուանենք վերը յիշուած Փանտորայի սնտուկին 
աՀաբեկող դաժանութիւն— սփիւռքաՀայ գրականութեան դո– 
յութեանը սպառնացող ճակատագրական դժուարութիւն է։ 
ՊատուՀաս, որ բառին բովանդակ իմաստով կը սպաոնայ Հի-
մեր էն սարսել, խարիսխներէն քանդել ո՛չ միայն մեր ազգային 
դպրութիւնը, դիրն ու գրականութիւնը, այլեւ՛ ազգային մեր 
անմիջական էութիւնը, իսկութիւնն անգամ։ ԱփիւոքաՀայ 
գրականութեան դիմագրաւած այդ պատուՀասը ուրիշ ոչինչ է, 
եթէ ոչ* իրեն սնունդ, աւիշ Հայթայթող նախահիւթին, իր Հիմ-
նական ամրոցին՝՝ լեզուին պարտադրուած աղէտալի ընկըր– 
կումը, նաՀանջը։ Մեր դարաւոր լեզուին իւրաքանչիւր նոր օր 
մեր աչքերուն դիմաց դաժանօրէն ողջակիզումը։ երեւակայեցէք 
գետ մը, որուն ակր ցամքիլ սկսի յանկարծ։ երեւակայեցէք ծառ 
մր, որուն արմատներր անբուժելի մէկ ախտով չորնալ սկսին... 

Ինչպէ՞ս կրնայ մէկը գրականութիւն մշակելու, գրակա-
նութիւն պաՀելու յաւակնութիւն ունենալ, երբ այդպէս Հիմ ու 
արմատ խախտած են, երբ ակ ու աղբիւր չորնալ, ցամքիլ կը 
սպաոնան։ 

Կը բաւէ աչք մը նետել այժմու ՀայաՀոծ կեդրոններու 
ազգային, մչակութային, գրական եւ այլ գործունէութեանց 
իրավիճակին վրայ ՝ Հաստատելու Համար իսկոյն վերը յիշուած 
ախուր իրականութեան ստուգութիւնը։ 

վերջին երկու եւ քիչ մը աւելի տասնամեակներուն, Մի-
ջին Արեւելքի երկիրներու Ափիւոքը ինքն իր մէջէն ծնունդ 
տուաւ նոր սփիւռքներու։ /Ունեցանք յանկարծ անկարելի, 
աՀաբեկող Հեոաւորութեամբ... Աւստրալիա, ունեցանք սառ-
նամանիք Գանաաա եւ կարգ մը այդպէս Հեռու, Հեռաւոր 
ցրուածութիւներէ ետք, ունեցանք Հին աշխարՀի նոր ցա-
մաքներէն Քոլոմպոսի արկածախնդրությամբ յայանարեր– 
ւած... Ամերիկա, իր Հիւսիսով, Հարաւով, Արեւելքով ու Արեւ-
մուտքով։ Աւելի քան երկու աասնամեակ աոաք, Հովերէն 
քշուած յարդի շիւղերու նման Հայեր եկած-ինկած են օտար, 
ան Հաղորդ, Հեոու-Հեոաւոր այս երկիրները, սակայն մինչեւ 
օրս ոգի ի բռին կը ճդնին Լիբանանի, Աուրիոյ, եգիպաոսի թէ 
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Պարսկաստանի իրենց նախկին կեանքը, կենցաղը վերակեն-
դանացնել։ Հին ու քաղցր օրերու խոցոտող կարօտով թէ 
իրենց զաւակներուն սպառնացող այլասերման առաջքն առնե-
լու միտումով, մշակութային, մարզական, բարեսիրական, 
գրական եւ այլ կազմակերսլութիւններ, ինչպէս նաեւ Հոյլ մը 
օրաթերթ, չարթհաթերթ, պարբերաթերթ իրար կր Հրմչտկեն, 
զիրար կը խաչաձեւեն, ճիչդ այնպէս° ինչպէս Միջին Արեւելքի 
նախկին կեդրոններուն մէջ։ Բայց աՀաւասիկ, այս նոր աչ– 
խարՀի բոլորովին նոր, բոլորովին խորթ ու անՀաղորդ պայ-
մաններուն մէջ, Հին ու քաղցր օրերու անդարձ կորուստին 
մխիթարանքը միայն կ՚ապաՀովէ կարծէք այլեւս ինքզինքին 
աստանդական Հայ մարդը, իր անցեալյը յար եւ նման կրկնելով, 
անցեալի իր Հանրային, Հաւաքական կենցաղը ֆոթ-ոք՚ոփքփ 
ճչդրտութեամբ վերականգնել ջանալով։ Իր անցեալը որոճա-
լով տեւաբար։ ՈրովՀետեւ, Հակառակ այդ ջանքերուն, աոաջին 
իսկ օրերէն տեղի տուած ու Հիմնովին խախտած են անցեալի 
սովորութիւն, նիստ ու կաց։ Մոռացութեան տրուած են ազ-
գային բարք ու աւանգ..։ Կաղանդ, Ծնունդ, Բարեկենդան, 
վարդանանք եւ տակաւին ինչքան այդպէս աւանդական 
սրբութիւն փոխարինուած են օտարոտի լղըճկութիւններով։ 
Մեր դարաւոր ու փառաՀեղ Կաղանդներն ու Ծնունդները այ 
լակերպուած ու վերածուած են աղմկարար, չուկայիկ... Լա՚– 
լա՚-լա՚-լա՚... Լ օ ՚ - լ օ ՚ ֊ լ օ ՚ - լ օ ՛ ք՝ը\ամըսն եր ու։ Աւանդական մեր 
Բարեկենդանը այլանդակուած, ծպտուած փոխարինուած է 
սարսափազդու, կախարդական Հպլո վաներու եւ տակաւին 
տօնական մեր օրացոյցը բեռնաւորուած է Վալանդայն-Պսւլլան– 
դայն կեղծ ու պատիր իբրեւ թէ սէրեր մեծարող ու չես գիտեր 
ինչքան ուրիչ ունայնամիտ այլանդակութիւնն եր ով։ Բայց մա՛-
նաւանդ նուազած է, ընկրկած է, «կը նաՀանջէ, կը նաՀանջէ, 
կը նաՀանջէ» տեւաբար Հայուն դարաւոր երկնառաք լեզուն; 
Հայութեան Հիմ ու արմատ, Հայ ինքնության ակ ու աղբիւր 
Հայուն լեզուն կր նուաղի տեւաբար... 

Հայ թերթ, չաբթաթերթ անպայման որ անգլերէնի լայ-
նատարած, պատկառազդու բաժիններ ունին։ Ժողով, ձեռ-
նարկ, Հաւաքոյթ եթէ երբեք Հայերէնով րացուեցան, անպայ-
ման որ անգլերէնով կը փակու ին, այդպէս, ինքնաբերաբար, 
առանց պետական թէ օրինական պարտադրանքի։ Իսկ Հայ 
ծնողքը չնչաՀեղձ կ՚ըԱայ իր զաւակներուն օր ու զիչեր, տու-
նէն ներս թէ տունէն դուրս - «Հայերէն խօսեցէք, Հայերէն 
խօսեցէք» պոռալով։ Նոյնիսկ անոնք, որոնք իրենց զաւակնե-
րը Հայ վարժարան կը ղրկեն... 

֊ ճչմարիտ կորսեմ,– կը գանգատէր անոնցմէ մէկր,– այս 
ան գլեր էն ըսուածը մեր աղաքր կքիւրացնեն իրենց շնչած օդին 
Հեա, իրենց խմած ջուրին Հետ... 

Բայց ինչ որ ամէնէն աղէտա^ն է, աղէտի պատճառ ու 
Հետեւանք միեւնոյն ատեն, ինչ որ այդաէս ակ ու աղյբիւր ու 

^ց^տտճ Ե^ 
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արմատ ցամքեցնել ու չորցնել կը սպաոնայ, աՀազղեցիկ այդ 
սպառնալիքը, պատանի թէ երիտասարդ տարրին, մէկ 
խօսքով" յաջորդականութիւն ապահովելու կոչուած նոր սե-
րունդին սարսափազդու բացակայութիւնն է Հանրային բեմէն, 
ազգային գործուն էութեան բոլոր ղաչտերէն—: Առաջին իսկ 
առիթով տրտմօրէն կր բացայայտուի, որ սերունդներու չա-
րուն ա կա կանո ւթիւնը, Հասկնալի պատճառներով, աւելի ճիչդը" 
մեզի ծանօթ... լ ա ՚ - լ ա ՚ ֊ լ ա ՚ ֊ լ ա ՛ – լօ՚-լօ՚-լօ՚-լօ՛ այդ պատճաոնե– 
րուն բոլորով կանզնած է այստեղ, խցուած կեցած է։ Սերունդ-
ներու փոխանցման կապը խզուած, կամուրջները փլած են...։ 
Ազգային արժէքներու ջաՀը չի փոխանցուիր այլեւս նորաՀաս 
Հայ սերունդներուն։ Բացակայ է նոր սերունդը ազգային բոլոր 
կալուածներէն։ 

Անչուչտ երբ կ՚ըսենք բացակայ, կձկնարկենք գործօն 
մասնակցութեան մը չգոյութեան։ Բացակայ է նոր սերունդը 
մանաւանդ գրական ասպարէզէն, գրականութեան անդաս-
տանէն ներս եւ ասիկա Հակառակ այն իրողութեան, որ ամե– 
րիկեան եւ դանատական չրջաններէ ներս տասնեակներով Հայ 
վարժարաններ կան բացուած, որոնցմէ քանի մը Հատը աւելի 
քան քսան, երեսուն տարիներու գործուն էութիւն ունի։ 

Գաժան ձմրան մր անսկիզբ ու անծայր սառնամանիքին 
մէջ Հոս ու Հոն վառուած, Հոս ու Հոն պլպլացող դալուկ մոմե– 
րու կը նմանին այդ վարժարաններուն բոլորը, մոմեր, որոնք 
Հազիւ-Հազ կը յաջողին ինքզինքնին լուսաւորել, ինքղինքնին 
ջերմացնել... 

Կը մնայ մաղթել, որ գաւաթները միշտ լեփ-լեցուն տես-
նելու երանությամբ Համակուած երանելի երջանիկներէն մէ-
կը, լաւատեսութեան իր պաշարներուն բոլոր բարեմասնու֊ 
թիւններր գործի լծէ այլեւս, որպէսզի վեր եւ յիշուած Փանտո֊ 
բ՛այի սնտուկին սպաոնացող կափարիչը փակուի վերջնակա-
նապէս Սփիւռքի մեր Հայ իրականության դիմաց... 

ԺԻՐԱՅՐ ԱԹԹԱՐԵԱՆ 

Նիւ Եորք 
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Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Շ Տ Ա Մ Ո Ւ Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն 

Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 

Դ Ա Ր Ե Ր Ո Ւ Ր Ն Դ Մ Է Զ Է ՚ Ն 

Հայ ժողովուրդի բազմադարեան մշակութային ժառանգու– 
թեան ամէնէն յատկանշական իրագործուողներէն մէկն է կառու-
ցելու արուեստը՝ ճարտարապետութիւնը, իր բազմազան եւ 
րազմաբնոյթ կոթողներով - քաղաքաշինարարական, բնակարա-
նային, Հանրային* - օրինակ, թատրոն։ Պաշտպանողական՚ - ամ-
րոց, պարիսպ։ Պալատական, առող^ապաՀական, կրթական, գի– 
տաՀետազօտական՝ - բնալուծարան։ հուշարձանային՚ ֊ դամբա-
րաններ։ Պաշտամունքային* ֊ տաճար, եկեղեցի, մզկիթ։ 

ճարտարապետական պաշտամունքային կառոյցները կա-
րելի է բաժնել Հիմնական երկու մասի. 

Ա.– Հեթանոսական աղօթատեզիներ։ 
Բ.– Քրիստոնէական եկեղեցիներ եւ տաճարներ։ 

Պատմական իւրաքանչիւր ժամանակաշրջան, զարգացման 
իր մակարդակին Համապատասխան ունենալով իր փիլիսոփա-
յութիւնը, ազդած է կառոյցներու ձեւին, ծաւալին, ինչպէս նաեւ՛ 
ներքին եւ արտաքին մանրամասներու մշակման վյրայ։ 

Ա.– ՀԽյ&ահաամլանշշւջան 

Հեթանոսական շբթանի գաղափարախօսութեան մէջ, շեշտը 
դրուած է երկնային տեսանելի մարմիննեբու պաշտամունքին եւ 
ծնող ու մեռնող, բայց միշտ գարնան եւ բնութեան զարթօնքին 
Հեա կապուած՝ վերակենդանացման գաղափարին վրայ։ Այս 
մտածելակերպը դրսեւորուած է իբրեւ կենաց ծառ, սեբմ-Հա֊ 
տիկի եւ անոր արգասաւորումը ապաՀովող բնութեան չորս 
տարրերուն՝ Հողի, ջուր ի, օդի եւ կրակի դոյակցութեամբ։ 

Այս չորս տարրերու ներդաշնակ գործունէութիւնը կ՚ա-
պահովէր կեանքի շարունակութիւնը։ Զորս տարրերը արտա-
յայտուած են ուղղանկիւն, իսկ Հատիկը՛ կոր խորՀրդանիչերով։ 
Այս խորհրդանիշերու զարգացումով է, որ Հետագային մշակուած 
է ճարտարապետական ձեււերու եւ ծաւալներու յղացումը: 

1965-66 թուականներուն, Հայաստանի Գիտութիւններու 
Կաճաաի Հովանաւորութեամբ պեղուած եւ յայտն արեր ուած է 
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Ս եծամօրի Հեթանոսական տաճարը։ Ն. Ք. ՅՕՕՕական թուա-
կաններուն մեր նախնիներուն կառուցած այս տաճարը նուիր– 
ւած է թիլով 7 երկնային մարւմիններռւ, որոնք են՛ Արեւ, Լու-
սին եւ տեսանելի Հետեւեալ 6 մոլորակները.– Փայլածու, 
Արուսեակ, Հրատ, Լուսնթագ եւ երեւակ։ 

Մեծամօրի տաճարը ունեցած է ուղղանկիւն յատակագիծ, 
արեւելք-արեւմուտք առանցքով, երկու սրաՀներ, որոնց պատե-
րը իրականացուած են կաւով ծեփուած քարերով, իսկ առաս-
տաղները՛ փայտէ։ Իւրաքանչիւր սրաՀ ունեցած է գոգաւոր վեր– 
ջաւորութեամբ 7 սիւն, իսկ մուտքը եղած է արեւմուտքէն։ Հոն 
գտնուած են զենումի, կրակի եւ ջուրի Համապատասխան յար– 
մարանքներ, ՀացաՀատիկի եւ այլազան սերմերու անօթներ, 
խնկամաններ, Հացի պատրաստութեան Համար սաճ եւ կաղա-
պար, ինչպէս նաեւ՛ մարդանման արձաններ։ Այս բոլորը նուիր– 
ւած են բնութեան արգյւսսաբերութեան, Հողի բերրիութեան, 
ջուրի առատութեան, անձրեւաշատութեան եւ երկրագործական 
այլ նպատակներու։ 

Ժայռի վրայ փորագրուած պատկերագիրերով նշուած են 
Զոդիակոսի 12 դաղափ արանշանները, Համապլատասխան ամ-
սական դրութեամբ՛ արեւու եւ աստղաՀոյլերու դիրքին։ Այս 
գաղափարանշանները մինչեւ օրս անփոփոխ կերպով պաՀ– 
պանուած են։ ՛Շաբաթը բաժնուած է 7 օրերու, որոնց անուա-
նումները որոչուած են ըստ երկնային մարմիննեբու անուննե-
րուն։ Մեծամօրի պեղումներու յայտնադոբծումով Հաստատ– 
ւած է մարդու եւ բնութեան սերտ կապր, ուր երկնային մար֊ 
մինները կը նոյնանան աստուածներու Հետ եւ ուր մարդ արա-
րածը բնութեան Հզօր ուժերուն Հաղորդակից է մոգութեան, 
կրօնքի եւ գիտութեան միջոցով։ 

Ուրարտական շրջանին գոյութիւն ունէր աստուածներու եր-
րորդութեան Հասկացողութիւնըչ յանձինս՝ Խալդի, Թկշէբանի եւ 
Ծիւինիի։ Ուրարտական տաճարները կը բաժնուին 2 տեսակի. 

Առաջին տեսակի տաճարներէն են Արին բերդի, Աուսի եւ 
Մ ուս աս իր ի տաճարները, որոնք ունին քառանկիւն յատակա-
գիծ, մուտքը՛ կարճ ճակատէն։ Այս տաճարներու ճարտարա– 
ձդեաութիւնր բնորոշ է անով, որ Հանդէս կու գայ քանդակա-
գործութեան Հետ միաձուլուած։ Իսկ երկրաչափական, բուսա-
կան ել կենդանական ձեւերով որմնանկարները ուրարտական 
ի՛ւրաքանչիւր կոթողի անՀրաժեշտ մէկ մասը կը կազմեն։ Գոր-
ծածուած գոյներու կարգին են1 դեղինը, կապոյտը, կարմիրը, 
երկնագոյնը եւ սեւը։ Իսկ կոթողային քանդակը• կը պատկերէ 
մուտքի երկու կողմերուն վբայ «դռնապաններ», ինչպէս նաեւ՝ 
կովն ու իր Հորթը: Առանձին արձաններ կան նաեւ տաճարին 
՚^՚երսը. Տաճարը պսակուած է վեր խոյացող նիզակածայրով, 
ՈՐ կը ներկայացնէ Խալդի աստուածը իբրեւ Հովանաւոր։ 

Ուրարտական երկրորդ տեսակի տաճար մըն է Տաշբուրու– 
աաճարը։ Այս ալ քէսռանկիւն է, սակայն դա Հլիճը կ՛երկարի 
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լայնական ուղղութեամբ, որ նաեւ մուտքն է եւ մեծ դահլիճ մը, 
իր յարակից օժանդակ սենեակով եւ սիւնազարդ բաց սրաՀով։ 
կառոյցը ծածկուած է երկթեք կղմինտրէ ծածկով։ երկու տեսակ 
տաճարներն ալ կաոուցուած են քարով, կաւով եւ փայտով։ 

Ն. Ք. 6րդ դարէն մինչեւ Ք. ե. 4րդ դարերու ընթացքին, 
ճարտարապետական եւ շինարարական արուեստի զարգաց-
ման Հիմնական օճախները Հանդիսացած են 20ի Հասնող քա֊ 
ղաքնեբու չին ար արութիւնը, ուր իբրեւ չինանիւթ օգտադործը– 
ւած են քարը - որձաքար, տուֆ - գետաքարր, թրծուած աղիւ-
սը եւ փայտը։ Պատերը չարուած են առանց չաղախի, երբեմն 
միացած՝ մետաղէ կապերով։ Ծածկերը փայտէ են, երբ Հարթ 
են, իսկ քարէ, երբ թաղակապ են։ 

ՄեՀենական կառոյցներէն յայտնի են Արմաւիրի մէջ՝ 
Արեւի եւ Լուսնի նուիրուած տաճարր։ 

Անի֊Կամախի մէշ՝ Արամազդի, 
եկեզեաց գաւառի երիզաւանի մէջ՛ ԱնաՀիտի, 
Արտաչատի եւ Անձեւացեաց երկրի մէշ՝ ԱնաՀիտի, 

Աստղիկի եւ ՎաՀագնի, 
Բագայաոիճ գիւղի մէշ՛ ՄիՀրի, 
Բիլ աւանի մէշ՝ Նունէի 
եւ երազմոյն աւանի մէշ՝ Տիրի նուիրուած տաճարները։ 
Արմաւիր քաղաքր կը Համարուի րԱալ Հեթանոսական 

տաճարներու կեդրոններէն մէկը։ Իսկ Հեթանոսական կրօնքի 
պլլխաւոր կեդրոնն էր Աչտիչատ քաղաքը, որ մեծ Հեղինակու-
թիւն ունէր... 

Ըսա Ագաթանգեղոսի եւ Գլակի, Հեթանոսական տաճար-
ները ունեցած են ուղղանկիւն երկայնական յատակագիծ, քա– 
րաչէն պատեր եւ փայտէ տանիք։ 

Գաոնիի Հեթանոսական տաճարը 66 թուականին կա-
ոուցուած է Տրդատ Ափ պատուէրով եւ նուիրուած է ՄիՀր աս– 
աուծոյն։ Այս տաճարը, Հակառակ շինարարական Հարթաքան– 
դակային Հայկական իր արուեստին, արդիւնքն է ՀեԱէնա-Հոո– 
մէական ազդեցութեան, ուր գլխաւոր սրաՀը կը լուսաւորուի 
առաստաղէն ու մուտքէն, եւ չր2ապատուած է սիւներով։ Կա– 
ռոյցը տեզադրուած է բարձր պատուանդանի վրայ։ Այս տաճարր 
նաեւ կը յիչեցնէ Պաալպէքի Բագոսի տաճարին մանրակերտը։ 

Գաոնիի Հեթանոսական տաճարը միա կն է ամբողջ Ան– 
դըրկովկասի մէշ, որ կանգուն մնացած է։ Նոյնիսկ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ չէ քանդած զայն, այլ՝ անոր կողքին չինած է նորը։ 
հաճարը աւերուած է երկրաշարժի Հետեւանքով։ Իսկ 1975 

թուականին, ճարտարապետ ԱաՀինեանի ղեկավար ութեամբ ՝ 
լիովին վերանորոգուած է։ 

ԲԱԳԻՆ 
105 

Բ.– –Քոհսաո1ւէսւկսմւ Շըջան 

301 թուականին ք բիս տոն էութիւնը Հայաստանի մէջ Հըռ– 
չակուեցաւ պետական կրօն։ Նոր այս գաղափարա—մշակու֊ 
թային փիլիսոփայութիւնը որոչակի փոփոխութիւններով ո ր ֊ 
դեգրեց նախորդ ժամանակաշրջանի կառուցողական բարձր 
արուեստը եւ մեՀեաններու յատակագծային ու ծաւալային 
լուծումները։ 

5րդ գարուն, ՑովՀաննէս Ա. Մանդակոււնի կաթողիկոս կը 
նշէ եկեղեցիի Հիմնադրման կանոնադիրը։ Ընտրեալ վայրի մէջ 
ճարտարապետը պէտք է նշէ յատակագիծփ չափերը։ Իսկ որպէս– 
զի պիղծ եւ սրբագործուած տարածութիւնները իրարմէ բամնը– 
ւին, պատերու Հիմերուն ակօսը բրիչով փորելու պարտականու-
թիւնը կ՚իյնայ եպիսկոպոսին։ եկեղեցիին պատը կը դիտուի իբրեւ 
արտաքին եւ ներքին աշխարհները բաժնելու միջոց, իսկ արեւ– 
մըաեան գլխաւոր դուռը ՝ մուտք ղէպի ներաչխարՀ։ 

Մչակելով կառոյցի Հիմնական նախադրեալները, Հայ 
վարպետները ընդգծած են լոյսի, ձեւի եւ գոյնի փոխկապակ– 
ցոււթիւնները։ Կառոյցի ուղղուածոււթիւնր կատարուած է երկ-
րի կողմերուն Համապատասխան, ըսա արեւու շրջափուլին, 
խորանը տեղագրելով արեւելք, իսկ մուտքը՚ արեւմուտք։ Հա-
րաւը նկատուած է Ար. Հոգիի խորՀրդանիշ, իսկ Հիւսիսը՝ Աս֊ 
աուծմէ Հեռանալու ուղղութիւն։ 

Ասորիքի Հետ սերտ յարաբերութիւներու իբրեւ ար-
դիւնք, մեծ նմանութիւններ կան ճարտարապետական առան-
ձին ձեւերուլ եւ մանրամասներու միջել, յատկապէս պաշտամուն-
քային կառոյցներու պարագային։ Ասորիքի մէջ տարածուած էր 
Բազիլիկ տաճարներու տեսակը։ Ասոնք երկայնական սրաՀներ 
են, միանաւ կամ եռանաւ։ Ծածկը միշտ երկթեք է եւ ծածկուած 
է կղմինտրով։ Այս շրջանին Հիմնական շինանիւթն է տուֆը։ 

Գոյութիւն ունէին երկու տեսակ ծածկեր.- Հարթ՚ եթէ փայ֊ 
՚սռաչէն էր եւ թաղակապ՚ եթէ քարաշէն էր։ Թաղերը ու նէին 
կիսակլոր կամ պայտաձեւ Հատուածք։ երկթեք տանիքներու 
կարճ ճակատները կը պսակուէին եռանկիւն ճակտոնով։ Այս 
կաաւոյցներուն Համար պատը եւ երեսապատող բազմերանգ 
քարը դարձած էին ճարտարապետական արտայայտութեան 
Հիմնական միջոցը։ 

4–6րդ դարերուն, աղօթասբաՀնեբու արեւելեան կողմե– 
րաււն կը ստեղՏոռւին մէկ կամ երկու օժանդակ սենեակներ, եր-
բեմն ալ՝ 4 սենեակներ, երկուքը արեւելեան եւ երկուքը արեւ– 
մըաեան կողմերուն։ Այս սենեակները մեծաւ մասամբ երկյյար֊ 
կանի էին եւ կը ծառայէին իբրեւ քաՀանայի բնակարան: 6-քբդ 
Դարերուն, արեւելեան կողմի սենեակները կը ծառայէին եկե-
ղեցիի սպասներու պաՀպանման եւ որոշ ծէսերու կատարման 
Համար, իսկ արեւմտեան սենեակները՛ ապաշխարութեան եւ 
խոսաովանանքի նպատակներով։ 
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Այս շրջանին կան յուշարձաններ, որոնք արտաքին սրահ-
ներու արեւելեան կողմին ունին կորագիծ խորշեր եւ գմբէ– 
թարդ խորաններ։ Մեղաւոր մարղր իրաւունք չունէր եկեղեցի 
մտնելու։ Այ ս պատճառով արեւմտեան ճակատին կից կը կա– 
ռուցէին նախասրահ մը, կամ՛ եկեղեցիին երեք կողմ եր ուն 
վրայ՚ կամարակապ ել սիւնազարդ րաց սրահներ։ Այս մէկը 
որդեդրուած էր 325ին, Նիկիոյ տիեզերական ժողովին կողմէ։ 
Օրինակներ են էրերուքի եւ Օձունի տաճարները։ 6–7րդ դարե-
րուն այս սրահներուն անհրաժեշտութիւնը այլեւս չէր զգացուեր, 
օրինակ, Ար. Գայիանէ եւ Ար. Հոիփսիմէ եկեղեցիները։ 

Բազիլիկ եկեղեցիներու յաջորդ փուլը" անոնց վրայ գմբէ– 
թի տեղադրումն է։ Այս անցումին փուլերը կարելի է տեսնել 
ուսումնասիրելով գմրէթի տեղադրումը կանխող երեւոյթները։ 
Աո այգ յատկանշական է, որ 2– Յրդ դարերուն, Ասրեւու 
պաշտամունքը ստացած֊ էր նոր իմաստ, Արեւելքի թէ Արեւ-
մուտքի մէֆ երբ հեթանոսական տաճարը համարուած՜ է եր-
կինքի խորհրդանիշ, երկնային կամարի ձեւ ունեցող գմրէթը 
դարձած է շէնքի բնական ծածկը։ Արին ակ, Պարթենոնի Հար– 
րիանոսի վիԱան, Հոոմի Մինէրվա Մէտիկան եւ սասանեան 
կրակի տաճարները։ 

վյատ աւելի հին օրինակ մըն է վանի ժայռափոր դամբա-
րանի ծածկը, որ գմբէթաձեւ է եւ անդի աշխարհր կը խորհրր֊ 
դանշէ։ Փաստօրէն, գմրէթը կը պարունակէ երկինք հասկա-
ցողութիւնը։ 

Գմրէթի 
պարզագոյն ձեւը կը բաղկանայ 4 ձողերէ, որոնց 

վրայ կերպաս քաշուած է։ Այս կարելի է տեսնել իշխաններու 
անկողին ի ամպհովանիին ընդմէջէն, դամբարաններու մէջ, 
պատարագի սեղանին, եւայլն։ Պատկերագրական եւ խորհըր– 
դանշական նոյն արժէքը անի այն կառոյցը, որ կը պատկերէ 
կամարակապ 4 սիւներ, որոնք ծածկուած են հարթ կամ բըր– 
դաձեւ։ Արինակներ են՝ Հոռմի Աանթա Ձիչիլիա եկեղեցին, կամ 
հայկական մանրանկարչութեան մէջ պատկերուած խորաննե-
րը՝ երկու սիւնով եւ կամարով։ 

Ագաթանգեղոս նկարագրած է Գրիգոր Լուսաւորիչի տե-
սիլը.– «9. որս սիւներ խաչերու վրայ զարմանատես կամարներ մ ի մ -
եանց կապուեցան ե, նոցա վ ր ա յ գմրէթածեւ խորանարդ աստուա-
ծակերտ զարմանալի ամպեզէն շինուածք տեսայ» ։ 

Ատոր եր կրեայ ուժերուն հաւատացողներու պաշտամուն-
քը կը կատարուէր ժայռափոր կամ բնական քարայրներու մէջ։ 
Իրրեւ ձեւ, անոնք ունէին աբսիդը, խորշը ե լ թաղակապ քա– 
րայրասենեակը, որ կը ներկայացնէր մայր երկրի սուրբ ար-
գանդը։ Դամբարան ֊ քարայրները յայտնի են վանի Արա– 
ր ատեան թագաւորոլթեան շրջանէն։ վանի ժայռերուն մէջ 
փորուած՛ Իշպուինիի, Մենուայի, Արգիչաիի եւ Աարդուր Բ. 
թագաւորներու դամբարանները ֊ Ն.Ք. 843-743 - որոնց մա– 
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սին կը գրէ Մովսէս Խորենացի, թէ՝ իբրեւ երկինքի պատկեր 
ունին քանդակուած թաղային առաստաղներ։ 

Հայաստանի մէջ կառոյցը իրագործուած է ուղղանկիւնի 
շբջանակի սահմաններուն մէջ, իսկ ծաւալայինը՝ լեոներու 

նմանութեամբ՝ բրգաձեւ։ Գամբարաններն ու տաճարները կա-
րելի է րնկալել իբրեւ «մշտնջենական բնակութեան վայրեր», 
որոնք կ՚արտայայտեն մահէն ետք կեանքի շարունակութիւնը։ 

Հայկական եկեղեցիներու վեղարաձեւ արտաքին ծածկը 
կը ներկայացնէ քողը-առադաստը, իսկ գմրէթը՝ երկինքը։ 
Ցովհան Մայրագոմեցիի բառերով.– «Փեսւսյ քրիստոս է . . . եւ 
հարսն եկեղեցի։ Նոյնպէս եւ երկինք կոչեն եւ երկնից երկինքն եւ 
երկնային աասզաստ»։ Գմրէթը կարելի է տեսնել ներսէն, իսկ 
կոնաձեւ ծածկը՝ դուրս էն - այսինքն՝ ներաշխարհ եւ արտա-
քին աշխարհ - իսկ կառոյցը ամբողջութեամբ՝ յաղթութեան 
կոթող «երկնից ալրինակեալ»։ 

Հայկական արուեստը հեթանոսական ել քրիստոնէական 
վերացական ընկալումներու միասերտ արտայայտութիւնն է։ 
Հակամարտ ուժերու՝ Հայկի եւ Բէլի պայքարը հայուն համար 
ինքնահաստատում է, հետեւաբար՝ ինքնաիմաստաւորում, 
ապա՛՝ բարոյականութիւն։ 

Ըստ Ատրիժիկովսկիի, «Հայր քառակուսի յատակւսգիծը ծւսծ– 
կսւծ է կլոր զմրէթ-ով։ Այս հւսյ նարտարաււլետակւսն մտքի մեծւսգոյն 
ստեղծւսզործութ-իւնն է , որուն նշանւսկութ֊իւնր դարձաւ հւսմաեւ– 
րոպական, շնորհիւ իաւսլական վերւսծնունդին»։ 

Ըստ Ֆիդլէրի, ճարտարապետութեան պատմութեան մէջ 
գոյութիւն ունին երկու արտայայտութիւններ՝ յունական տա-
ճարը, որ հետեւողականօրէն որդեդրած է փայտի շինարարա-
կան կարելիութիւնները, եւ հռոմէական կառոյցը, որուն հիմ-
նական էութիւնը թաղածածկ տարածութիւնն է, միակազմ 
թաղանթով։ Այդ թաղանթը սկսելով յատակէն կ՚եԱէ վեր եւ 
կը վերադաոնայ յատակ։ 

Հայկականի պարագային, թաղի կորնթաց մակերեսը" յե-
նելով զուգակիր եռաշերտ պատերուն, անկէ կը բաժնուի հո-
րիզոնական ելուստով։ Գետնէն խոյացող սիւնախուրձը կը 
սաեղծէ վերը ծաւալող կամարներու եւ թաղերու անմիջական 
կարելփռւթիւնր։ Հայկական ճարտարապետութեան բնորոշ 
յատկանիշերէն մէկը ինքնամփոփ ծաւալն է։ Հիմնական սկըզ– 
րունքը գմբէթաւոր ծածկն է, որմէ յառաջացած հորիզոնական 
ուժերը կեդրոնացած չեն ազատ սիւներու վրայ, այլ ° հաւասա– 
րակշոուած են յենախորշերու համակարգով։ Հայկական ճարտա-
րապետութեան համար, իրագործուած տարրերու միահիւսուա– 
ծոլթեան բերումով, ձեւը պէտք է ամբողջական ըԱայ։ Ասոր 
Ապացոյցը գոյութիւն ունեցող եկեղեցիներու մանրակերտերն են։ 
Շրջագիծը, գունդը եւ երկրաչափական այլեւայ/լ ձեւերը այն իրա~ 

\ 

ճւցատօճ Ե^ 
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կանութիւններն են, որոնց մ^ոցաւ Հայր արտայայտած է 

արուեստի եւ Հաւատքի տիեզերական արժէքները։ 

ճարտարապետական երկը ունի երկու տարր,– արտաքին 
ծաւալ եւ ներքին տարածութիւն։ 

Ներքին ծաւալը կ՚ենթարկուի արտացոլուած լոյսի օրի-

նաչափության, իսկ արտաքին ր՛ արեւու ճառադայթներուն։ 

կոնաձեւ կրկնակի ծածկուած դմբէթը իր շուրջ կր Հաւաքէ 

եկեղեցիին ամբողջութիւնը՛ իբրեւ Հաւատքի վկայութիւն։ ճիշդ 
այս պատճառով է, որ զանգակատունը Հայկական եկեղեցիին 

Համար օտարամուտ տարր է, որովՀետեւ կը խախտէ տաճա-

րին ամբողջական եւ միակտուր ծաւալը։ 

Յոյնին Համար մարդու կերպարը առարկայական է, իսկ 

Հայուն Համար՚ բարոյական։ Հետեւաբար, յունական արուես-

տի բարձրագոյն արտայայտութիւնը արձանն է, իսկ Հայկակա-

նը" եկեղեցին։ 

Հէնքեր ձեւակերտելու Հայկական եղանակը ընթացած է 

միաւոր ծաւալներու եւ ոչ սիւներու եւ մակերեսներու ձեւով։ 

Հայկական ճարտարապետութեան մէջ գերիշխած է պատը, 

որուն չաղկապուած են որմնամոյթերր, մոյթը եւ գմրէթը։ 

Առանց պատի Հարթութիւնը խախտելու, Հայերը քանդակած 

են զարդեր եւ բարձրաքանդակներ։ 

ժողովրդական տուներու շինարարության մէջ փայտէ 

Հեծաններով շինուած Հարթ ծածկերուն զուգընթաց, կիրար– 

կրւած է նաեւ աստիճանաբար նեղցող եւ եբդիքաւոր ծածկե֊ 

բու գմբէթաձեւ յօրինուածքը, որ կր կոչուի սողոմաչէն կամ 

Հազարաչէն։ Գիտելով լեռը եւ ձգտելով զայն իբրեւ գմբէթ 

ներկայացնել, ճարտարապետը ղէմ֊յանդիման եկած է « " ^ " ՜ 

տագիտական դժուարութեանց, որոնց ժողովրդային լուծումը 

Հազարաչէն տանիքն է։ Ասկէ մեկնելով, գմրէթը եւս Հազա– 

րաշէնի ոճով կա առ լցուած է։ Այս ձեւը Հետագային կատարե-

լագործողով, կոթողային ճարտարապետութեան մէջ Հիմք 

դարձած է պալատներու եւ եկեղեցիներու քարաշէն անդրա-

նիկ գմբէթներուն։ 

Քարաշէն անդրանիկ գմրէթը կը բարձրանայ աոանձին 

կանգնած 4 մոյթերու վրայ ստեղծուած գմբէթակիր քառակու 

սիին վրայէն եւ Հազարաշէնի սկզբունքով աստիճանաբար վեր 

բարձրանալով կը ստանայ գմբէթի ձեւ, ներսէն թէ դուրսէԽ 

Գմբէթաւոր տաճարներ Հայաստանի մէջ Հանդէս կու դան 4 ֊ 

5րդ դարերուն, երկայնական շէնքերու Հիմքի վրայ, օրինակ՚ 

գմբէթաւոր բա ղիլիկ, գմբէթաւոր սրաՀ եւ եոասբիդ երկայնա– 

կան տաճար: Միւս կո ղմէ կը յա ռաջան այ խաչաձեւ կեդրո– 

նագմբէթ կառուցուածքի ձեւը։ 

Հայկա կան ճարտարապետութեան բնորոշ է կառուցուածքի 

տրամաբանական մտայղացումր, տարած՜ութե ան նպատակա-

յարմար կազմակերպումը, ինչպէս նաեւ՛ տարածական եւ ծա– 

ւալային լուծումներու միասնութիւնը։ Աւելորդութիւները եւ 
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ինքնանպատակ պաճուճանքները խորթ են Հայկական ճար-

տարապետութեան։ 

Բուսական, կենդանական եւ մարդկային կեանքի աճի եւ 
զարգացման ըմբռնումներու խորՀրդանչական կերպաւորող-
ներուն կը Հանդիպինք Հայկական մանրանկարչութեան եւ 
զարդարուեստի մէջ եւս։ Այս զարդերը յայտնի են քառակուսիի 
եւ շրջանակներու Համադրումներով, որոնք կը յառաջացնեն 
խաչի պատկերներ։ Հատիկը խորՀրգանչող չրջանակը կամ 
քառակուսիի մէջ ներդրուած չորս տարրերը կը Համարուին 
կենաց ծառ։ Ըստ քրիստոնէական պատկերացման, Աստուած 
ամենակարող է։ Ան ամէն ինչ ստեղծողն է. այսինքն՛ օժտուած 
է 5 ուժերով– Հող, ջուր, օղ, լոյս եւ Հատիկ կամ Հոգի։ Քրիս-
տոս կը մարմնաւորէ բնութեան չորս տարրերը, ան պտղա-
բերող չէ, այլ՛ կը մեռնի եւ յարութիւն կ՚առնէ։ Հետեւաբար 
զայն խորՀրգանչող թիւր պէտք է ըԱայ չորսը կամ խաչը, որ 
բնութեան չորս ուժերու խորՀբդանիչն է։ Պտղաբերող Աստ– 
ւածը Հանդէս կու գայ իբրեւ 6 ուժերը մարմնաւորող։ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ նոր իմաստ տուած է Հեթանոսական տաճարէն 
ժառանգուած այդ ձեւին։ վաՀան Մամիկոնեան մեՀեանի վրայ 
կառուցած է Ամիածնի տաճարր, անոր յատակաձեւէն բխող 
գաղափարին եւ նոր կրօնքի խաչին միջեւ Համապատասխա– 
նութիւն գտնելով։ Այսպէս, ուղղակի կապ կը ստեղծուի ներ-
կայ եւ նախկին կառոյցներու միջեւ, նախկին քառակուսիին 
չորս կողմերուն աւելցնելով չորս կիսակլորներ, որոնք կը ներ-
կայացնեն բնութեան չորս տարրերը։ 

եգիպտական արուեստի արեւակեգրոն գաղափարախօ– 
սութիւնը ճարտարապետութեան մէջ իր կեր պա րաւո բումը 
ստացած է ծնելով բուրդըքառակուսի յատակագիծ, Հիմք, 

ձգտում դէպի արեւ. իսկ արտաքին իւրաքանչիւր ճակատ 

եռանկիւն մը, որ իր Հերթին կ՛արտայայտէ երկինքի, եր կրի եւ 
ստորերկրեայ աշխարՀի գաղափարը։ 

Յունական փիլիսոփայութեան առանցքը երկինքի Հետ չի 

կապուիր, այլ՝ արտայայտուած է տաճարներու ուղղանկիւն եւ 

ոչ վերասլաց ձեւին մէ^ երկթեք տանիքներով ուղղանկիւն 

այս կառոյցները ունին երկու ճակտոններ, որոնց վրայ պատ֊ 

կերուած են աս տուածներուն նուիրուած նիւթեր։ Այս տաճար-
ները շրջապատուած են սիւներով, որոնց թիւր պայմանաւոր֊ 

ւած է աստ ուածներու քանակով։ Այս բոլորը կը խ ո ր Հ ր դ ա ն ը 

չեն վերգետնեայ աչխարՀը, մատուցուած՛ բարձր պատուան-

դանի վրայ։ Գետնի եւ տաճարի միջեւ եղած մասն է, որ կը 
խորՀրդանչէ ստորերկրեայ աչխարՀը։ 

Արան Հինգ ուժերը մարմնաւորող աստուած էր։ Ան մարդ 
էր կր մեռնէր եւ յարութիւն կ՚առնէր, Քրիստոսի նման՛ Հոգիի 
վերադարձով։ Հետեւաբար՝ Հոգիի գալստեան աըտայայտու֊ 

Ա ւ ն ը Դ տ ք է տեղ գանէր ^ 
կառոյցներու ուղղահայեաց ձեւեբուն մէջ Եւ ար յ յ 

^ցատօճ Ե^ 
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Հոպլիի, երկինքի եւ երկրի կապը։ Ասոր լաւագոյն ձեւը դմբէթն 

է՜, ոը ըստ Լուսաւորիչի° երազի նման է, երկնային քաղաքին եւ 

երկինքի միաբանութեան վայրն է։ 

Քրիստոնէութիւնը Հայաստանի մէ^ ստացած՜ է ուրոյն 
ձեւ եւ չէ ենթարկուած այլ երկիրներու քրիստոնէական ձեւե-
րուն եւ օրէնքներուն։ Ըստ այդ մտածողութեան, մարդ Աստ– 
ւածյը * Քրիստոս, ծնած է Աստուծոյ Հոգիով եւ Հանդէս կու գայ 
Ար. Երրորդութեամբ.– Հայր, Որդի եւ Ար. Հոգի։ Այս Հանգա-
մանքը իր դրսեւորումը գտած է, օրինակ, Տեկորի «Աուրբ եր՜ 
րորդութիւն» տաճարին մէջ, ուր կեդրոնական նաւը եւ կողմ-
նակի երկու նաւերը երրորդութիւն մը կը ներկայացնեն։ 

&ատ Հաւանական է, որ քրիստոնէական վաղ շրջանին 
յարմար նկատուած է րաըլիլիկի ձեւը, որուն յատակագիծը կը 
յիշեցնէ մարդու պատկերը։ Յատակագիծի Հարցը քննարկելու 
ընթացքին նոյնքան կարեւոր է այն Հանգամանքը, որ Հայ 
ա ոաք ելա կան եկեղեցին, ի տարբերութիւն քրիստոնէական այլ 
եկեղեցիներու, բազմաթիւ ծէսերու Հետ միասին չէ ընդունած 
եկեղեցիին մէջ մարդ թաղելու կարգը։ Արբացած մարդու 
մարմնաձեւի վրայ մարդ թաղելն անթույլատրելի էր։ Փոխարէ– 
նը, անոնց նաՀատակութեան վայրերու վրայ կառուցուած են 
վկայարաններ, ապա° անոնց նուիրուած եկեղեցիներ, ուր զե-
տեղուած են այդ սուրբերու մասունքները կամ դերեզմաններր։ 
Օրինակներու կարգին են Հոիփսիմէ, Գայիանէ, Խոր Վիրապ եւ 
Աչական։ 

Տեկորի տաճարը, կաոաւցուած՝ 301 թուականին, եղած է 
եռանաւ բազիլիկ եւ ունեցած է ուղղանկիւն խորան։ Կեդրո-
նական նաւը եղած է կողքի նաւերէն աւելի բարձր։ Տաճարը 
երկայնական պատերու վբայ ունեցած է լուսամուտներ։ 4–5րդ 
դարերուն անիկա կրած է յաւելումներ, որոնց կարգին են ար-
տաքին սիւնասրաՀները, գմրէթը եւ այմմեան խորանը0 դուր– 
սէն բազմանիստ, իսկ ներսէն կորագիծ։ Այս դմբէթին յաւելու– 
մով Տեկորի տաճարը կ՚ունենայ կառուցուածքներու զարգաց-
ման նոր եւ աւելի բարձր աստիճան,– կը ստեղծուի գմրէթա– 
կիր /բազիլիկի տեսակը։ 

էջմիածնի մայր տաճարը քրիստոնէական արուեստի 
Հնագոյն կոթողներէն է։ Բազմաթիւ անգամներ ենթարկուած 
է աւերածութիւններու, բայց միշտ նոբոգուած է ժամանակի 
ոգիին Համապատասխան։ Տաճարի սկզբնական կաոոյցը, ըստ 
Ագաթանգեղոս ի՝ ստեղծուած է Տրդատ Գ. թագաւորի եւ Գրի-
գոր Լուսաւորիչի կողմէ՛ Պարսիկները զայն կ՚աւերեն 80 տարի 
ետք։ ներսէս եւ ԱաՀակ կաթողիկոսներու ժամանակ կը կա-
տարուին երկու վերանորոգումներ* 363-73, 387-439, բայց ոչ 
Հիմնաւոր կերպով: Ղազար Փարպեցին 5րդ դար ու վերջաւո-
րութեան կը Հաղորդէ, որ « Ա յ ն հիմնարկեսւլ նորոգեսւց մ ե ծ ա -
պայծառ. շքեղությամբ ղհնսւցեալ գ ո ր ծ նախնեացն իւրոց՝ քաջ ղօ– 
րավարն հայոց Մամիկոնեանն Վահան»։ Տաճարը սկիզբը եղած՜ է 
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եոանաւ բազիլիկ, կամարակապ եւ թաղածածկ, իսկ 5րդ գա-
րուն՝՝ Հիմնովին վերափոխուելով ունեցած է գմբէթ։ Արտաքին 
տեսքը եզերուած է ուղղանկիւն եւ ներսէն խաչաձեւ դասա-
ւորուած 4 գմբէթարդներով, իսկ անկիւններու վրայ տեղադ– 
րըւած են մէկական աւանդատուներ։ Կեդրոնական 4 մոյթերը 
կրած են գմրէթը։ Հետեւաբար, 5րդ գարուն, Հայաստանի մէջ 
արդէն ստեղծուած էր խաչաձեւ կեդրոնագմրէթ կառուցման 
վերջնական կերպարը։ 

5 ֊ 7 ր դ դարերուն Հայկական ճարտարապետութիւնը այն-
պիսի աճ եւ վերելք արձանագրած է, որ ճարտարապետու-
թեան նոյնիսկ ՀամաշխարՀային պատմութեան մէջ առանձ– 
նայատուկ նշանակութիւն ունի։ Այս շրջանին է, որ վերջնակա-
նապէս կը ձեւաւորուի վաղ միջնադարեան ճարտարապետու-
թիւնը եւ կ՚աւարտի Հնադարեան ձեւերու վերամշակումը։ Նա-
խորդ շրջանի ճարտարապետական մշակոյթը Հարուստ նա-
խապատրաստութիւնն էր 7րդ ղարու Հայկական գմբէթաւոր 
ճարտարապետութեան այն փայլուն վերելքին, որ այդ շրջա-
նին իր ծաւալով նմանը չունի ոչ մէկ երկրի մէջ։ Այս բարձր 
մակարդակը պաՀպանուած է մինչեւ 7րդ գարու աւարտը։ 

Այս շրջանին արՀեստագիտութեան մէջ արմատական 
փոփոխութիւններ չկան, այլ* շեշտը կը դրուի գմբէթաւոր կա-
ռոյցներու քարով իրականացման վրայ։ եռաշերտ պատերը կը 
մշակուին Հարթ, ներսէն թէ դուրսէն, Հորիզոնական կարերով։ 
Հիանալի մշակուած Հարթ պատր կը դաոնայ կառոյցի ճար-
տարապետական մշակման ամէնէն նշանակալից գործօններէն 
մէկր։ Իբրեւ օրէնք, պատերը կը բարձրանան եռաստիճան 
խարիսխներու վրայ։ 7րդ գարուն, քառակուսիէն շրջագիծի 
անցումը կը կատարուէր տրոմպային ձեւով,- ասոնք քառա-
կուսի անկիւնները ծածկող Հեծաններ են, որոնք տաշուած են 
իւրայատուկ կամարներու ձեւով։ Այս տրոմպներու երկշարք 
ղասաւորութեամբ կը ստեղծուի 16 նիստ ունեցող բազման-
կիւն մը, որուն վրայ կը տեղադրուի գմրէթը։ 

Հայկական գմբէթներու անքակտելի մասը կը կազմէ 
թմբուկը, որուն վրայ կը բացուին լուսամուտները։ Իսկ տանի-
քը կը ծածկուի կղմինտրով։ 

Այս շրջանին Համար իւրայատուկ է արտաքին ճակատնե-
րու զուսպ մշակումը։ Իսկ դաբդաբային Հիմնական մասերն են 
լուսամուտներու պսակները, խորշերը, շքամուտքերը եւ քիւե-
րը։ 650 թուականէն ետք, կը սկսին կիրարկել խուլ կամարա– 
չարքերը եւ զաբդարային քանդակներով գօտիները, ուր կ՚երե-
ւին նուոն ու խաղողը։ 

ճարտարապետական ձեւաստեղծման կեդրոն պէտք է 
Համարել Արցախը, ուրկէ այդ ձեւերը տարածուած են դէպի 
Վա սպուր ական, Արարատեան դաշտ եւ Հիւսիս։ Օրինակ, 
Օխտդոնեվանք՝ 5–6րդ դար, որ իբրեւ նախատիպար ծառայած 
է Հոիփսիմէի՛ 7րդ դար, Ջօրադիրի՝ 6րդ դար, եւ Աղթամարի 
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10րդ դար, եկեղեցիներու յատակա գծման։ Այս շրջանին կը 
պատկանին Աւանի տաճարր՝ 591-609, Հոիփսիմէի տաճարը՚ 
618, Հռիփսիմէատիպ եկեղեցիներ՛ Թարգմանչաց, ԳաոնաՀո– 
վիտ, Աիսաւան՝ 691, եւ էջմիաձնատիպ եկեղեցիներ՛ Բագա-
րան՛ 629, Գայիանէ՛ 630, Մրեն* 639։ 

Ջուարթնոցի տաճարը, Հիմնադրուած Ներս էս կաթողի-
կոսի կողմէ 642-43 թուականներուն, կր ներկայացնէ Հայկա-
կան ճարտարապետութեան եզակի կառոյցներէն մէկը, որ կը 
խտացնէ Հայկական Հին եւ նոր մչակոյթի իրականացումներն 
ու աւանգութիւններր։ Անիկա ունի կլոր յատակագիծի մէջ 
առնուած քաոաբսիդ խորաններ, արտաքին կլոր պատերու եւ 
քաոարսիզներու միջեւ յառաջացած շրջասրաՀով։ Իր յատա-
կագիծէն բխող գաղափարական բովանդակությամբ անիկա 
կը նոյնանայ մարդկային բնապաշտական, բնափիլիսոփայա֊ 
կան ըմբռնումն եր ուն Հետ։ Ջուարթնոցի յատակագիծը, որ 
նոնաձեւ է, կը ներկայացնէ կենաց ծառի գաղափարր։ Անիկա 
իր ձեւով, բովանդակությամբ եւ անուանումով պէտք է 
արտայայտէ Հայ ոգիի զարթօնքի, աճի եւ յարատեւման գա-
ղափարը։ Ներսէս կաթողիկոսի պէս կրթուած եւ զարգացած 
մարդը իր մտայղացման դոՀացումը պէտք է գտնէր իր նախ-
նիներու երկար դարերով սրբագործուած Հասկացողութիւնե-
րու մէջ, այն է՝ կենաց ծակ, գաղափարին մէջ, ուր բնութեան 
չորս տարբերը իրենց կենսունակությամբ եւ յարատեւու– 
թեամբ կը բաւարարէին նշուած գաղափարի վերամարմնաւո– 
րումր։ Հետեւաբար՛ պատաՀական չէ, որ Ջուարթնոցը 
նուիրուած էր երկնային արթուն ուժերուն, «Յանուն երկնային 
Ջուարթնոց»։ Այդ երկնային ուժերու Հասկացողութիւնը կը 
կալսւլուի չորս տարրերուն։ Ջուարթնոցի պատերուն վբայ 
վարպետներուն փորագրած նչանները իրենց ձեւերով եւ բո– 
վանդակութեա մբ կ ՛արտայայտեն պտղաբերութեան եւ յաւեր– 
ժութեան գաղափարները։ Խոյակներու վրայ պատկերուած 
նչանը կենաց ծառ է եւ նուռ կը խորՀրդանչէ։ Հինդ մուտքերու 
առկայո ւթիւն ը Հինգ ուժերու - չորս տարրերր եւ Հոգի ֊ այլ 
փաստ մը եւս կը ներկայացնէ։ Այս բոլորր կը վկայեն, որ 
Ջուարթնոցի յատակագիծը կ՚արտայայտէ ազգի աճի, զար-
գացման, պտղաբերման եւ յարատեւման գաղափարները։ 

Քբիսւտոնէական աչխարՀի պալատական ամէնէն Հին 
եկեղեցին Ջուարթնոցն է - 643 թուական - միւսը՝ Աախէնի 
մէջ, Կապլ Մեգ ՊֆալցկապաԱէն է - 788-806 որուն ճար-
տարապետը, ըստ իր դամբանաքարին՛ &տո ֆոն Աեսսէնն է, որ 
Արեւելքէն եկած էր, իսկ երրորդը՝ Պոլսոյ վասիլ Ափ պալատի 
Նէա էկլեսիան է - 880 ֊ , որ Բագարանի տիպի եկեղեցի է։ 
Ինչպէս գիտենք, վասիլ Հայազգի* էր։ Յաջորդը՝ Գա զիկ Արծ– 
րունի թագաւորին պատուէրով եւ Մանուէլ ճարտարապետի 
կողմէ կաոոլցուած՛ Աղթամարի Ար. Խաչ եկեղեցին է - 916 
թուականին։ 

ԲԱԴԻՆ ֊ ֊ 9 7 

Ջուարթնոցը, ըստ յատակագիծի, եղած է Հաւասարաթեւ 
քաոաբսիդ կառուցուածք մը, շրջապատուած՛ օղակաձեւ սրա– 
Հով մը։ Կեդրոնական մասը դրուած է միջանցիկ սիւնազարդ 
կամարա չարքի վրայ, միայն արեւելեան կողմէն ունենալով 
խուլ պատ։ Թորոս Թորամանեան ապացուցած է, որ ճարտա-
րապետը օղակաձեւ ծածկի Հարցը լուծած է իւրաքանչիւր 
մոյթի ետեւ դրուած առանձին սիւներէն լայնաթոիչք կամար-
ներ ձգելով մինչեւ արսիդներու կեդրոնները։ Ապա՛ այդ ութ 
կամարներու միջոցաւ ստացուած շրջագծային յենարանին 
վրայ դնելով օղակաձեւ թաղի դէպի տաճարի ներսը նայող 
կրունկը։ Օղակաձեւ սրաՀին երկրորդ յարկը լուսաւորուած է 
կլոր պատուՀաններով։ Բացի այգ, լայնախիչք կամարներու 
վրայ յենող վերնայարկի օղակաձեւ պատը չարունակած է 
վեր՛ կազմելով երկրորդ յարկը, պարփակելով ներքին քա– 
ռաբսիդ կաոուցուածքր։ երրորդ յարկը կազմած է բազմա-
նիստ դմբէթը: Բորբ միջանցիկ աբսիդները իրականացուած 
են չորս մեթր բարձրութիւն ունեցող վեցական սիւներով, 
որոնց խոյակները զարդարուած են Հիւսուած զամբիւղի մէջ 
դրուած ոլորազարդերով եւ չրջադիծի մէջ առնուած Հաւասա-
րաթեւ խաչով։ Մոյթերու ձեւերը եղած են բարդ, թելադրուած 
օղակաձեւ սրաՀի ծածկի յենարան Հանդիսացող լայնաթոիչք 
երկկոր թաղերու Համար Համապատասխան յենարան ստեղ-
ծելու անՀրաժեչտութենէն։ 

վազ միջնադարեան ճարտարապետութեան մէջ եզակի 
երեւոյթ ներկայացնող՛ արծուաքանղակ, անկրկնելի չորս խո-
յակները ունին դէպի վեր ձգտում։ Բաց թեւերով, թռչելու 
պատրաստ եւ իրարու նայող արծիւներու այս մոթիւը չատ Հին 
է. զայն կը տեսնենք Տիդրան Գփ ոսկեՀուռ թագին վրայ եւս։ 

կեդրոնական շբջաձեւ կաոուցուածքը չատ Հաւանաբաբ 
եղած է աւանդատուն։ Աոաջին յարկի շրջանաձեւ արտաքին 
պատը, ներսէն շրջանագիծ, իսկ դուրսէն բազմանիստ, ունե-
ցած է զպգ ոբմնասիւներու խուլ կամարաշարք, որ կ՚ընդգըր֊ 
կէր 32 նիստեր, որոնց Հատման անկիւնները կրած են պատ-
կերաքանդակներ։ Իսկ յարդարանքի իսկական զարդը նռան եւ 
խաղողի Հ ր ա շ ա լ ի օր էն մչակուած զարդագօտին է։ երրորդ 
յարկը՛ 16 նիստերով գմրէթը, դարձեալ խուլ կամարաշարք 
ունի եւ վերջացած է կորաձեւ կամ գնդաձեւ։ 

Հայ ժողո վուրդը կառուցած է ազգային ճարտարապետու 
թեան իբ այս գլուխ-գործոցը, ուր խտացուած են դարերով կու-
տակուած խարարական եւ գեղարուեստ ական աւանդութիւն֊ 
ները։ Այս վեՀ կոթողով, Հայ ճարտարապետը արտայայտած է իր 
ել իր ժողովուրդի Հանճարին բոլոր Հնարաւորութիւները։ 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՄԱՐՏԻՐԵԱՆ 

(Մն ացեալը յաջորդով) 

Լ 
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Թ. ԹորաՏւեաե 

մ ա ր տ ի ր ո ս ս ա ր ե ա ն , 

կ ո ս տ ա ն ձ ա ր ե ա ն , պ ա ր ո յ ր ս ե ւ ա կ 

Վարպետ Մարտիրոս Սարեանը կ՚այցեչէ 
բանաստեղծ Կ ոստ ան Ջարեանը 

Անցեր են տասնամեակներ, բայց ալքերուս աաւթեւն է այն 
օրը, երր Փարիըլի 9րդ թաղամասի Ռիչէ փողոցին ււիրայ ծանօ֊ 
թացայ գորգի առեւտուրով զբաղող Հայկ Աղարեկեանին: 

Հայկին այդ զբաղումը իր Հոդին լեցնելու Համար չէր, 
թէեւ ան շատ կը սիրէր գորգին դոյները, դծադրերր եւ ունէր 
անսաՀման Հպարտութիւն մը, քանի քաջ դիտէր, թէ գորգը 
եղած է Հայ մարդու ձեռակերտը։ 

Այս զբաղումս, կ՚ըսէր Հայկ, այնքան մը դրամ չաՀելու 
Համար է, որպէսղի կարենամ ունեցած շաՀերս ծառայեցնել 
արուեստի գործերու գնումին; 

Ու օր մը զիս իը տունը Հրաւիրեց։ 
Տուն որ կ՚ըսեմ՛ տուն չէր, այլ՝ թանգյւսրան մը, որուն տի-

րական բնակիչը նկարիչ օֆորթիստ՝ էտկար է, ա Հինն Էր։ եթէ 
ըսեմ, թէ այդ ա ունին մէջ քանի մը Հալ ՚ " " * ^՜՜" 
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կային Հայ նկարիչէն, ճիչդ ըսած ըԱալս րառացիօրէն կրնաք 
Հաստատել։ 

Տուեալ ժամուն, երբ Հայկը կը բացատրէր, թէ ինչպէս 
ձեռք ձգած էր նման գանձ մը, զարմանքս բազմապատկուեցաւ, 
երբ պատէն առկախ գտայ Մարտիրոս Աարեանի մէկ գործը, 
նկարուած՝ 1927 թուականին, Փարիզի մէջ։ 

Աարեանր Փարիզի մէջ Հայկական գիւղ մը նկարած էր... 
Այդ երեւոյթը, Հոգեկան խոր ապրումներու մակընթացու-

թիւն մը ստեղծեց ինձմէ ներս եւ վայրկենական բռնկումով մը 
ըսել տուաւ տանտիրոջ. 

- Բայց, պարոն Հայկ, այս նկարին տեղը Հայաստանն է։ 
Հայկը պղտոր Հայեացք մը ուղղելէ ետք ինծի, րոպէ մը, 

լրջօրէն ըսաւ՝ Հազիւ նշմարելի ժպիտով մը. 
- Բարեկամ, էտկար <&ա Հինէն Փարիզի մէջ վ աճառուոո 

գործեր գտնելը անՀնարին չէ, ինչպէս կը տեսնէք, բայց Աար– 
եանէն գործ մը ունենալը, եւ այդ ալ այս գործին վա ղեմի ու֊ 
թեամբը, դժուար է, շա՛տ ղժուար։ ԱՀա թէ ինչու այս նկարր 
կը մնայ, պէտք է մնայ տանս մէջ։ 

Մեր պատասխանը. 
- Աիրելի Հայկ, այս նկարին տեղը Հայաստանն է. կու 

տաս, կը տանիմ Վարպետին։ 
֊ եկէք կարելի Հարցերուն մասին խօսինք,– րսաւ մեր 

Հիւրընկալը եւ մեզ պատուեց երկու օֆորթներով, գործ" էտ-
կար էԾաՀինի, որոնք տասնամեակներէ ի վեր կը զարդարէին 
տարագիրի Հիւրասենեակս։ 

Քսաներորդ դարու վաթսունական թուականներն էին,ու 
ես՝ ուսանող, երեւանի մէջ։ 

Ցաջորդ տարուան արձակուրդին դարձեալ Փարիզ ենք ու 
կը բախենք Հայկին դուռը։ 

Կը բացուի դուռը ուրախութեան կանչով մը. 
- Այդ դո՛՞ւն ես, եկած ես դարձեալ, որ Աարեա՞նս առե-

ւանգես, չեմ տար, այս գործը ապիկիս պէս կը սիրեմ, բայց 
եթէ արուեստի սիրահար ես, աՀա ՚ԵաՀին մը եւս քեզի։ 

Հիւրասիրեց, զրուցեցինք, մենք, թէ՝ 
- Հայկ, այս նկարին աեըյլը Հայաստանն է, ինք, թէ" 
- Աղջիկէս չեմ բաժն ուիր։ 
- երբ աղջիկդ կ՛ուզէ ամուսնանալ Հայաստանի Հետ՝ պի-

տի արգե՛՞լք ըԱաս... 

֊ Ոչ ու ոչ,– եղաւ իր պատասխանը։ 
երրորդ տարին ըԱալով երբ արձակուրդով դարձեալ Փա-

րիզ կը գտնուէինք, կրկին բախեցինք Հայկին գուռը։ 
- Ա՛յո, Հայկ,– ըսինք,– եկած ենք Աարեանին այս գործը 

առեւանգելու Հաստատ որոշումով։ 
- Անխիղճ, ան աս տուած,– եղաւ Հայկին պատասխանը,-

իմ ձեռքս չ՚երթար պատէն իջեցնել սիրած գործս, եթէ խիղճդ 
կը ներէ, իջեցուր, տա՛ր։ 
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Նոյն րոպէին փետրաւելով մը նկարին թեթեւ փոշին 
կ ՛առնէինք։ 

Մեր մեկնելէն եաք, Հայկը կը Հանդիպի մեր մէկ ընկերոջ 
ու Հարց կու տայ մեր մասին, թէ արդեօք կը ճանչնայ մեզ։ 

Ընկերս, թէ" 
- Այո՛, կը ճանչնամ; 

֊ Այդ ճանչցածգ– կ՚ըսէ Հայկ,– սրիկայ մրն է, տունս 
եկաւ, աղջիկս առաւ ու տարաւ։ 

- Իմ ճանչցած մարդս,– կ՚ըսէ ընկերս,– նախ երկու զա-
ւակի Հայր է եւ յետոյ նման գործերով զբաղող մէկը չէ։ 

- ԶՀասկցար,– կ՚ըսէ Հայկ,– նկար մը ունէի Աարեանէն, 
զոր աղջիկիս պէս կը սիրէխ անխիղճը վար առաւ պատէն եւ 
Վարպետին տարաւ։ 

Հասնելով Հայաստան, ինծի նուիրուած երրորդ էտկար 
ԾաՀինը իմ կարգիս նուիրեցի սփիւռքաՀայ ուսանողի մր, որ 
ետքէն ՜լսեցի, թէ մենք իրեն Փարիզէն թանկագին իր մը նուէր 
բերելու փոխարէն (նոր ամուսնացած էր երեւանցի աղջկան 
մր Հետ), թուղթի կտոր մը բերած ենք... 

վարպետը զարմանքով եւ ուրախութեամբ ընդունեց 
Հայկին «ուղարկածը» ու Հրամայեց, որ էաՀէն Խաչատրր– 
եանին Հետ ի պատիւ բերուած նկարին, զոր ՀրդեՀի զոՀ եղած 
ըԱալ կը կարծէր իր վ ե ր ա դ ա ր ձ ի նաւուն վրայ, խմենք շիշ մը 
քոնեաք։ Մերժելը անՀնար դարձաւ։ Խմեցինք։ 

Ու Վարպետը, յուզումնաՀար, պատուիրեց ՇաՀէնին, որ 
Փարիզի մէջ ապրող տարագիր Հայը, Հայկը, զրկուած չմնայ իր 
մէկ դործէն ու փոխարէնը իր ղրկածին՚ ստանայ գործ մը իր– 
մէ, որ կրէ 1957 թուականր։ 

Այդպէս ալ եղաւ, երբ յաջորդ արձակուրդին նոր երփնագիր 
մը Հասցուցի Հայկին, ելած Վարպետին արեւային վբձինէն։ 

Տօն էր Հայկին Համար։ 
Այդ օրերուն, Վարպետը մեզ ընտանեօք պատուեց ճաշով 

եւ օր մըն ալ ջրաներկ գործով մը՚ բնապատկեր Հայրենի, որ 
աՀա աւելի քան երեք տասնամեակէ ի վեր ճառագայթարձակ 
շողերով կը ջերմացնէ ու կը լուսաւորէ տունս։ 

Մեզի Համար փոքր Հարստութիւն մր չէր Վարպետին 
բարեկամութիւնը ունենալը։ 

Մեր Հանդիպու մներէն մէկուն ընթացքին, Աարեան խօ-
սեցաւ մեզի Կոստան Զարեանի մասին, բարձր գնաՀատեց 
անոր գրականութիւնը ու նոյնքան կարեւորեց գրողին Հայրե-
նադարձս ւթիւնը։ 

երբ մեր խօսակցութիւնը տեւեց երկար, վարպետը ըսաւ. 
- Սխալ է մենակ թողնել մեծ գրագէտը։ Մեր մտաւորա– 

կանութիւնը կ՛իմանամ, որ Հետաքրքրութքււն ցոյց չի տալիս 
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նրա նկատմամբ։ Նա վերադարձել է Հողփն, պէտք է յարգել 
վերադարձողին։ Ու աՀա իրը խօսք չէր եղած, այցելած էր 
կոստան Ջարեանին եւ երկու մեծութիւններ բաժակ խփած 
էին իրարու Հետ ու խօսած երկրին ապագային մասին։ 

Մենք ունեցանք այդ Հանդիպումին վաւերաթուղթը, զոր 
աՀա կը Հրամցնենք ընթերցողներուն։ 

Որքա՛ն ճիչդ էր ուրիշ Հայկի մը, մելդոնեանցի ընկերոջս՝ 
Հայկ ԱԱաՀվերտեանի խօսքը, որ Կոստան Զարեանի Հայրենիք 
վերադարձի օրը եղած էր մեծ գրողին Հետ։ 

Մեր ընկերը կը յայտնէր Կոստան Զարեանի խօսքը. 
- Հայկ, տղաս, մենակութիւնն է ինձ տանում Հայաստան։ 

Այս վիթխարի երկրռւմ, որ Ամերիկան է, ես մենակ եմ, գնում 
եմ, որ ազատուեմ մենակ ութիւնից։ 

Կոստան Զարեանը եկաւ Հայաստան, իր Հողին վրայ եւս 
մնալու Համար մենակ։ 

Աակաւ, շատ սակաւ էին իր այցելուները, որոնց շարքին 
եթէ յիշեցինք Աարեանը, չմոռնանք Ռուբէն Զարեանր, որ յա-
տուկ յարգանք կը տածէր մեծ գրողին նկատմամբ։ 

Ու աՀա, օր մր, առնուած ժամադրութեան մը Հիման 
վրայ, կ՚աճապարէինք Հասն իլ Կոստան Զարեանի բնակարա– 
նր։ Աայաթ-Նովա-Աբովեան քառուղին կտրելու պաՀուն, ան-
ցորդ մը ուժգին զարկաւ կարծէք մեր ուսին։ Մենք կարեւո-
րութիւն չտալով եղածին, շարունակել փորձենցինք մեր ուղին, 
մինչ անծանօթը մեր ետեւէն բարձր ձայնով մը կ՚ըսէր. 

- Զարնռւմ են եւ ներողութիւն անգամ չեն խնդրում։ 
Այդ ձայնը ծանօթ ըԱալուն՚ կեցուց մեզ, դարձանք, որ 

Պարոյր Աեւակն էր, Հարցական, իրեն յատուկ ժպիտով. 
- էդ ո՞ւր, կարծես թռչում էք փողոցով... 
- Գէպի Կոստան Զարեանի բնակարանը, ժամադրուած 

ենք եւ ուշանալու վրայ... 
- Որ մի բան ասեմ՚ կը Հաղորդէք վարպետին, (այդպէս 

ալ ըսաւ՛ Վարպետին)։ 
- Անշուշտ, կը յայտնենք բառացիօրէն եւ անմիջապէս։ 
- կ՛ասես, որ մենք անարդար ենք գտնւում արձակի եւ 

պոեզիայի մեծ վարպետի առաջ, անարդար ենք գոնւոլմ, չենք 
այցելում իրեն: Կ՛ասես նաեւ, որ շուտով Պարոյրը կը գտնի 
ժամանակ եւ կը լինԻ ձեԸ մ օ ա ՈԼ՚" մե 1աաոԽ> ա$ աՂաԻ ո լ 

կ՚աւելացնես, որ Պարոյրը խոստովանում է, թէ ինք շատ^է 
ազդուել Կոստան Ջարեան րանաստեղծքյ պոեզիայից։ եղա՞ւ, 
կ՛ասես, չէ՛՞֊՛ 

- Անպայման։ 
Հինգ րոպէ յետոյ Պարոյրին ըսածները երբ կրկնեցինք 

Կոստան Ջարեանին, ժպիտ մը գծագրուեցաւ Վարպետին բա-
րակ շբթներուն վրայ երբ ըսաւ. 
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- Աուտ չե՞ս խաբում... 
- Ըսի ամբողջ ճչմարտութիւնը։ 
- Այսքանով էլ բաւաբարուած եմ,– ըսաւ Վարպետը։ 
Բւ երբ 1969ի Դ՛եկտեմբեր 11ին մաՀացաւ ու Հայրենի Հո-

ղին միացաւ Համբաւաւոր բանաստեղծն ու արձակապլիրը, ու 
կոկիկ բազմութիւն մը Հետեւեցաւ անոր դագաղին, մենք եւս 
յուղարկաւորներու խումբին մէջ էինք։ 

Մեր կողքին կր քալէր գրող մը, որ յարեց. 
- Աղբար մը եւս մեոաւ։ 
Ծնչ լաւ Է, որ մոռցած ենք ինքնութիւնը այդ գրողին, զի 

յիչատակութեան արժանի չէ՛ այդպիսի «դրող» մը։ 
Արմէն Ջարեան, ճարտարապետ որդին կոստան Զարեա-

նի, Համեստ, տարօրէն մտաւորական Հանդիպում մը, աւելի 
ընդունելութիւն մը կազմակերպած էր իր Հօրր մաՀուան 

առիթով։ 
Արմէնր յարգանքի իր որդիական խօսքը ըսաւ այդ օր։ Կր 

յիչենք նաեւ Ռուբէն Ջարեանի սրտառուչ ելոյթը։ 
Հիմա, բոլորն ալ չկան, բոլորն ալ սակայն կը պատկանին 

Հայ մչակոյթի պատմութեան։ 

ԹՈԲՈՄ ԹՈՐԱՆԵԱՆ 
Հալէպ, 25 Մարտ 2001 

ԲԱԳԻՆ 103 

Վ. Մա տթէո սեաե 

ԿՈՍՏՄՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ՎԱՀԱՆ 
ՆԱՒԱՍԱՐՂ-ԵԱՆ, ՎԵՐՍՏԻՆ Ց Տ Ի Ե Ա Ւ Ա 

Կ Ո Ս Տ Ա Ն Ք Ա Ր Ե Ա Ն Վ Ա Հ Ա Ն Ն Ա Ւ Ա Ա Ա Ր Դ Ե Ա Ն 

երկու տարի առաջ «Բադին»ի մէք լոյս տեսած «Կոսաան 
Ջարեան եւ վաՀան Նաւասարղեան» խորագրուած մեր յօդ– 
ւածին կից Հրապարակուած նամակներուն մասին կը գրէինք.– 
«Ինչպէս կարելի է նկատել նամակներու ընթերցումէն, մեզի 
չՀասած նամակներ եղած են, եւ Հնարաւոր է, որ չյիչուածներ 
ալ ըԱան» («Բա գին», թիւ 4, 1999, էջ ...): 

Ցօղուածը մօտ տարի մը առաջ Հրատարակութեան 
յանձնուած էր, եւ գեղեցիկ զուգադիպութեամբ, անոր լոյս 
ընծայումի օրերուն «Համազգային»ի Կեդրոնական Արխիւի 
պատասխանատու՝ Հանգուցեալ պրն. Հրաչ Տասնապետեանի 
սիրալիր օժանդակությամբ, այդ դիւաններէն կը ստանայինք 
Զարեանի Հետ կապուած նիւթերու ամբողջ թղթածրարը, 
որուն չարքին մեր ուշադրութիւնը գրաւեցին վաՀան Նաւա– 
սարդեանի Հետ կապուած երկու նիւթեր։ Առաջինը 21 
Յունուար 19Ց2ի Ջարեանի գրած նամակին բնագիրն է, որուն 
մեքենագիր պատճէնէն կատարած էինք մեր Հրապարակումը, 
իսկ երկրորդը՝ նոյն տարուան 17 Մարտի թուակիրը, ձեոագիր, 
որ ամբողջովին նոր էր մեզի Համար։ 

Այս նամակներուն երեւումը չ9ամբողջացներ այս նամա-
կանին: Թէ ինչպէ՞ս Հասած են անոնք Պէյրութ, կ՛անգիտա-

նանք։ Բայց ընթերցողը պիտի յիչէ, թէ Ջարեանի գրած ուրիշ 
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նամակներու արձագանգներն ալ կային Վ. Նաւասարդեանի 

պատասխաններուն մէթ։ Կը մնայ յուսալ, որ այլ պահեստներէ 

այգ գրութիւնն եր ուն Հետքերը երեւան եըեն։ Այս երկրորդ 

Հրապարակումը նաեւ այդ նպատակը կը Հետապնդէ։ 

Ատորեւ տրուող Զարեանի նորայայտ նամակին, ինչպէս 

պիտի տեսնուի, կ՚ընկերանար գրութիւն մը, որ այլ թան չէր, 

քան նշանաւոր «Նաւատոմար թիւ 20»ը, որ 26 Ա արտ 1932ին 

լոյս կը տեսնէր «$ուսարեր»ի մէջ եւ, ինչպէս բացատրած 

էինք մեր յիշեալ յօդուածին մէջ, ՚Ծաւարշ Ա իսաքեանի պա-

տասխանին բերումով գրական փոթորիկ մը յառաջացուցած 

էր։ Ռուբէնը՚ Ռ. Տէր Մինասեանն է, իսկ Լիպարիտը" Լ. 

Նազարեանցը։ 

Նիւ ճըրգի 

Վ. Մ. 

17-3-32 
Մի/ան 

Սիրեչի Պ. Նաւասարդեան, 
Տեսնում էք, վերջապէս հասար. Սրանից յետոյ այչեւս կանո-

նաւոր կերպով, ամիսը երկու անգամ, պիտի ղրկեմ եւ, ինչպէս 
գրած էիք, նամակիս մէջ շօշափած հարցերի վրայ եւս պիտի անդ-
րադառնամ։ 

Ուշացայ, որովհետեւ վերջերս շատ տակնուվրայութիւներ 
ունեցայ եւ ուղղակի ֆիզիկապէս անկարող էի ամէն բանի հասներ 

Պիտի խնդրէի ձեզանից մի բան. եթէ գրուածքիս աոթիւ հայ 
թերթերու որեւէ արտայայտութիւներ լինին ինձ իմաց տար ՂբԿե՜ 
ցէք ինձ նաեւ այն հրատարակութիւնները որոնց մասին խօսում էի։ 

Ռաբէնին բարեւներ, ասացէք նրան որ շուտով կը գրեմ։ 
Բարեւներ նաեւ Լիպարիտին։ 

Մն աս ձեր 

Կ.Զ. 
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ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՆՈՐԱՑԱՅՏ 
ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՀԱՄԱՍՏԵՂԻՆ 

Կոստան Զարեանի ու Համաստեղի կապը վկայող Հինգ 
նամակներ 1990ական թուականներուն ուսումնասիրած, բնա-
գրով Հրապարակած էինք ու անգլերէնի թարգմանածՏ Նա-
մակները պաՀպանուած են երեւանի Գրականութեան եւ 
Արուեստի Թանգարանին մէջ (Համաստեղի ֆոնտ, թիւ 103)։ 
Ինչպէս կը գրէինք 1996ին, «բացաոուած չէ, որ ուրիշ նամակ-
ներ դրուած ըԱան, որոնք յայտնի չեն, ինչպէս եւ ծանօթ չեն 
մեղի Համաստեղի պատասխանները» : 

Մեր գուչակումին աոաջին մասը ճիշդ էր։ Տարի մը ետք, 
Համաստեղի արխիւի /մնացեալ մասը նոյն թանգարանին մէջ 
իր վերջնական Հանգրուանը կը գտնէր, իսկ Փետրուար 1998ին 
պատեՀութիւնը կ՚ունենայինք նախորդներու շարքին՝ 1934– 
1936 թուականներուն գրուած չորս նամակներ եւս գտնելու։ 
Ատորեւ նոյնութեամբ կը Հրատարակենք զանոնք, լեզուական 
եւ ուղղագրական բոլոր իւրայատկութիւնները պաՀելով 
(ԳԱԹ, Համաստեղի ֆոնտ, չմշակուած նիւթեր)։ Ընթերցողը 
կը յղենք աոաջին շարքին՝ յաւելեալ մանրամասնութիւններ եւ 
լուսաբանութիւնն եր գտնելու Համար։ 

երկու գրողներուն յարաբերութիւնը սկսած էր 1920ական 
թուականներուն, Զարեանի «Անցորդը եւ իր ճամբան»ի Հրատա-
րակութեան օրերուն, եւ ամրապնդուած էր Համաստեղի եւրոպա 
այցելութեամբ. ան Զարեանին Հանդիպած է Փարիզի մէջ, 1929ին։ 
1988էն ետք, այս կապին մասին յաւելեալ մանրամասնութիւններ 
չկան։ երկու գրողներ, որոնց ներաշխարՀը, ինչպէս եւ իմացական 
Հետաքրքրութիւներու դաշտը տարբեր կազմաւորում ունէին, կա-
րողացած էին շփումի մտերիմ եւ գուրգուրոտ եզը մը գտնել, ինչ-
պէս կյը վերաՀաստատուի այս նամակներովն ընթերցումով։ 

Նիւ ճըրգի վ Մ 

1 – Մասնակի հրապարակում՝ «Սիրելի Համաստեղ» (Երկու նամակ Կոս-
տան Զարեսւնէն), «Հորիզոն –Գրական Յաւելուած», Օգոստոս 1996 ։ 
Ամբողջական հրապարակում՛ Կոստան Զարեանի նամակները Հա-
մաստեղին, «Բանբեր Երեւանի համալսարանի», 2 , 1996 ։ Անգլերէն 
րարգմանութիւն՝ ՕօտէԶՈ 2աւաւ, Ր ^ շ Լշէէշռ էօ Ւ1<տատճշ§հ, 
" ճ ա ա է " Չս&ւէշճ^, ՏթՈՈ§ 1994։ Անոնց ուսումնասիրութիւնը տե՛ս 
վարդան ՄատթԷոսեան, Այժմէական հարցականներ (Կ. Զարեանի 
նամակները Համաստեղին), «Յւաւաջ - Միտք եւ Արուեստ», Նոյեմ-
բեր 1992 (վերամշակուած տարբերակով՝ վարդան ՄատթԷոսեան, 
Կոստան Զարեանի շուրջ, Անթիլիաս, 1998 , էջ 2 9 9 - 3 2 5 ) ։ 

2 – Կոստան Զարեանի նամակները Համաստեղին, 149 ։ 

ճւցատօճ Ե^ 
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11– 
13-3-34 
53 ատէ 70էհ 

քօւ՚հ 

Սիրելի Համա սա եղ, 
Ց այ ան ում եմ քեպլ իմ խորին ց աւա կզութիւնն եր ս թ՜անկա-

գին կորստիդ Համար : Մենք ամէնքս վաղուց է որ անՀայր 
ենք ու նաեւ աներկիր.– մնում են գերագոյն Հոգեկան թափա-
ռումի միջոցները, որով զատում՝, անջատում չկայ։ Զկայ կո-
րուստ ու քեզ նման արուեստագէտի Համար Ադէտք չէ լինի 
նաեւ վիչտ, իսկ եթէ կայ * թռիչք է։ 

Մնամ սիրով 

Կ. Ջսբսսս 

8-6-34 
57 Ըռտէ 59տէ Տէ. 
շ/օ ճ. Օտ^սէժ 
Րվքս՛ 

Սիրելի Համաստեղ, 
՛համակս բաւականի ուշացաւ... Գլուխս շատ խառն Էր եւ 

Նիւ եորքր ՀեռուԷն էլ այնքան յոգնեցուցիչ է՝ գիտես։ Լսի՛ր, 
(Հէքէքեանր) եւ Ասատուրր4 քեզ Հետ խօսած՜ կը լինեն մեր 
ծրագիրների մասին։ Ծ ատ պիտի ուզէի որ լրբօրէն մտ աճէիր 
այդ մասին եւ որոշում առնէիր։ Իմ ապաւաւրաււթիւնս այն է, որ 
ներկայ պայմաններում եւ տուեալ միջավայրում Ամերիկա 
մնալը քեզ Համար գրականօրէն մահ է։ Պէտք է գոնէ աոժա– 
մապէս այդ փոչին ոտքերիցդ թափ տաս եւ թեւեր առնես, 
աոանց սէնտիմանթալիզմի եւ աոանց ետ նայելու։ Վերադառ-
նալ միշտ կաբելի է եւ ճուտերր ուտելու միշտ ժամանակ կայ... 
Նոյն իսկ կարծում եմ, որ շնորՀիւ Հալերիդ Հայ գրակա-
նութեան ապագան որոշ չափով ապաՀոված է եւ «գարդ» 
անելու պէտք չ՚ունինք... Սակայն, կատակը մի կողմ, մտածիր 
ինչ մեծ գործ կարող ենք կատարել այնտեղ : Գիրքեր, 
Հանդէս, նոր կեանք, նոր շարժում... 

3 – Կ՛ ՛ենթադրենք, որ խօսքր Հ ա մ ա ս տ ե ղ ի մօր մ ա ս ի ն է ։ 
4 – « Հ է ք է ք ե ա ն » ը ն թ ե ր ց ո ւ մ ը թ է ա կ ա ն է ։ « Ա ս ա տ ո ւ ր » ի ի ն ք ն ո ւ թ ի ւ ն ը 

չ ե ն ք կ ր ց ա ծ բ ա ց ա յ ա յ տ ե լ ։ 
5 Կ ՚ ա կ ն ա ր կ է Գ ո ր ֆ ո ւ տ ե ղ ա փ ո խ ո ւ թ ե ա ն : 
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Ասատուրը ասում էր ինձ, որ եթէ դու որոշես, ինքը ան-
պայման մեզ կը միայնայ եւ իր կազմակերպիչի ձիրքերը կը 
զնի մեր տրամադրութեան տակ։ Բւ մտածիր որ այնտեղ կա-
րող ենք ապրել շատ չնչին դրամով ու մէկը միւսին աջակցե-
լով։ Այդ մասին դրիր ինձ մանրամասնօրէն։ 

Իմ տպաւորութիւնս այն է որ Բոստոնի միջավայրը քանի 
գնայ այնքան պիտի վատթաբանայ եւ Գարբինեանը ինք մեզ 
պիտի միանայ չատ մօտիկ ապագայում։ Իսկ կենդանի ստեղ-
ծագործութեան Համար՝՝ Հող չկայ, այդ քեզ Համար էլ պարզ է։ 

Գրիր։ 
Գարբինեանին ասիր թո՛ղ թերթ ղրկի ինձ մինչեւ Ցուլիս 

3-ը։ Աչխատակցութեան Համար նիւթերս պատրաստում եմ եւ 
դա սալոր ում" թող մտաՀոգ չլինի։ Տուր նրան նոր Հասցէս։ 
Յարգանքներս մայրիկիդ եւ բարեւիբ բոլոր կեղծ եւ անկեղծ 
բ ար եկա մներին։ 

Միչա քո 
Կ. Զս^սսս 

Գ 

\ 

4-7-35 
Տօտէօո 

Սիրելի Համաստեղ, 
Մնաս բարեւ... երբ Հասնեմ Յունաստան կը գրեմ։ Յաջո-

ղութիւն։ Բարեւներ Ասատուբին եւ Գարբինեանին։ 

•Քո Զա՚ՈՂշս 

ա(ւոատէ68 
185 Աաւշօշե Տէ. 
ԽՔՈէէ, Իճռտտ 

1 ՝ . 

7-9-35 
^Աևւ Շսբօմւտէոս 
ՇօՈւա ԲԽէԱքոօ, 

Շօէքօս 
Օոտշտ 

Սիրելի Համաստեղ, 
Նամակս բաւականի ուշացաւ, պատճաւոր այն Է աւր մտա-

ծում Էի նախ ԱթԷնք գնալ ապա յետոյ գրել։ Աթէնք մինչեւ Հիմա 
չգնացի, ասում են չատ տաք է եւ նաեւ աշխատանքներս։ այնքան 
լաւ են գնում գեղեցիկ եւ խաղաղ եւ աժան այս կղզի ում, որ վա-
խում եմ նոր եւ ուրիչ տպաւորութիւներ խանգարեն։ 

6 – Ռուբէն Դարբինեան (1883-1968) , «Հայրենիք» օրաթերթի եւ ամ-
սագրի խմբագիր ւ 

^ցատօճ Ե^ 
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Աթէնք կր գնամ երեւի գալ ամսի վերջերը, ոչ ամա որ։ Տես-
նենք եւրոպական գործերը ինչպէս են վերծանում, պատերազմով 
թէ խաղաղութեամր եւ ըստ այնմ որոչենք մեր սեփական գործե-
րը։ Այգ է նաեւ պատճառը որ մինչեւ Հիմա Իտալիա չեմ գնում.-
այնտեղի ընդՀանուր մտայնութիւն(ը) ուղ(ղ)ակի զզուանք է ինձ 
պատճառում ել բարեբախտաբար իմիններս էլ գիւղն են։ Կօր– 
ֆուն Հրաչալի տեղ է. առատ եւ գեղեցիկ բնութիւն, յաւիտենա– 
պէս (Տ1Շ) կապոյտ ծով եւ չատ պարզ ժողովուրդ։ Թէպէտ պէտք 
է ասեմ որ Ամերիկայից յետոյ այստեղի մարդկութիւնը մի տեսակ 
թափթփուկ է երեւում, մարդ ուզում է ամէն մի անցնողին մի 
ակացի (տԽ) տայ,– չարժիր, չան որդի, ինչ ես կանդ առել... 

Կեանքը չատ աժան է, գոնէ այստեղ, եւ մարդիկ եմ ճանա-
չում որ իսկապէս 16 դոլ(ար)ով ամիսր կարողանում են բա-
ւականի լաւ ապրել։ Աչխատանքի Համար իտեալ տեղ է, ինչ որ 
դրդեց ինձ նոր մի ծրագիր յղանալ, որի մասին թէպէտ տարիներ 
է որ երազում եմ։ Կազմել այստեղ մի տեսակ սհօճՔէՈՕՏ, պղա֊ 
տոնեան իմաստով եւ Հետաքրքրել ընկունդիրներ (տԽ) եւ աչխա– 
տակիցներ։ Ամերիկայում արդէն կազմել էք մի այդպիսի բան եւ 
՚ՐւկոտՏ օքէհտ Տբւոէ՚ները չարուն ակում են զարգանալ եւ շատա-

նալ։ Այդ մասին թէ նրանց դրեցի ել թէ Կալիֆորնիայի աչա– 
կերտներիս եւ աՀա որ քսան մարդ եւ կին գարնան պաարաստ 
են այստեղ գալու եւ 6 ամիս մնալու։ եթէ այդ յազողի այն ժա-
մանակ ամբողջ աչխատանքս Ապլիտի կենտրոնացնեմ այգ ձեռ-
նարկի վերա(յ) եւ տարին վեց ամիս այստեղ սլիտի լինեմ եւ 
տարին 6 ամիս Ամերիկայում։ Բայց տեսնենք, քաղաքական դէպ-
քերը կարող են ամէն բան տակն ու վրայ անել : 

Գոլ ի՞նչ ես անում, լայնաչք այն ծակում որ Բոստօն են 
անուանում։ Ամուսնացա՞ր, ամուսնանալու վերա՞(յ) ես ու Հալե-
րը մեծանո՞ւմ են։ Ու ի՚^նչ ես գրում.– ամենակարեւորր դա է։ 

&ատ ուրախ պիտի լինեմ եթէ քո մասին տեղեկութիւն– 
նեբ տաս եւ առՀասարակ գրես ՚ դեսից դենից։ 

Ամերիկայից, աւելի չուտ Բոստօնից մեկնելուց ի վեր, Հայ 
թերթ չեմ տեսել, այնպէս որ լաւ կր լինի եթէ Գաբբինեանը 
թերթերը ղրկի եւ նաեւ «Հայրենիքի» այն թլերը որ զատել 
պատրաստել էր ինձ Համար։ Հատ ինձ Հարկաւոր է։ 

Բարեւիբ ամենայն Հայութեան։ 
Մնամ սիրով 

Կ. ԶէՏք՚սսս 

Հրատարակչականիդ ծրագրի Համար ի՛՛նչ արիր։ 

1 – Այս ծ ր ա գ ի ր ը , որքան որ յայտնի I., ի ր ա գ ո ր ծ ա ած չ է ։ Հ ե տ ա ք ր ք -
րական է , սակ այն , Գալիֆորնիոյ աշակերտներուն ակնարկու-
թ ի ւ ն ը , զոր ա ռ ա յ ժ մ կարելի չէ |ա սարանել։ 
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Շուրջ տասը տարի առաջ, « Բ ա գ ի ն »ի ըն-
թերցողին ներկայացուած է Ստեփան Վարդան– 
եան ստորագրող մարդուն հետագայ գրութիւնը, ՈՐ 
օ/–/7/7«1Ս1մեփկան մ թ ն ո ւ մ է » խորագրով լոյս տե-
սած էր «.Սովետական գ րա կան ո ւ թ ի ւ ն» ամսա-
թերթին մէջ եւ նոյն խորագրին տակ հրապարակ 
հանու ած առանձին գիրք ով մը։ 

Անիկա, ինչպէս նաեւ նոյն առիթով Հա-
մաստեղին գրած նամակները եւ անոնց անդրա-
դարձող նշմարները եթէ հարկ համարուեցաւ 
կրկին ուշադրութեան յանձնել, պատճառը այն է, 
ՈՐ « Ա մ ե ր ի կ ա ն մ թ ն ո ւ մ է » ուղեգրութեան էջե-
րուն ներկայացուած հոգեպէս ձեւազեղուած Հա-
մաստեղին տեղ, նոյն մարդը նոյն հանդիպումը 
երկրորդ անգամ նկարագրած ատեն փորձած է 
ճշմափտ Համաստեղին մօտ Համաստեղ մը ներ-
կայացնել, լռելեայն ուրուագրելով այն տիպարը, 
զոր ստեղծեց համայնավարութիւնը թոյլ խառնը֊ 
լ ածէներէն ու լ ծեց իր կառքին... 

Ա եղանը ծանրաբեռնուած է Հայկական ուտելիքով՝՝ բաս-
տուրմա, սուճուխ, արեւելեան Համեղ խորտիկներ։ Օղին թուր-
քական է։ Գիտեմ, որ ղրանից յետոյ ամբողջ երկու օր գլուխս 
տրաքելու է, սակայն տանտիրոջ Հետ Հաւասար խմում եմ։ 

Նորից զրոյլյւր քաղաքական բանավէճի բնոյթ է ստանում։ 
Վիճում ենք մեր ժողովրդի բախտի, նրա անցեալի, այսօրուայ եւ 
ապագայի բազմաթիւ Հարցերի չուր^ը։ Մեր Հայեացքները չեն 
Համընկնում, տարբեր են մեր մօտեցումները եւ տարրեր0 դիրքերը։ 

Գրիդորեանն ու ես ներկայացնում ենք մեր վերածնուած 
Հայրենիքը, Հայ պետականութիւնը, նման ենք գործից եկած 
մարդկանց։ Համաստեղը դիտորդ է, Հակառակ դիրքերում 
կանգնած դիտորդ, որն, ի տարբերութիւն իր չատ գաղափա-
րակիցների, պատրաստ է ընդունել մեր Հանրապետութեան 
նուաճումները, ժողովրդի վերածննգի փաստը, միայն... 

- Այդ ամէնը՝ քաղաքները, գործարանները, գիւղերը Հայ 
ժողովրդին տաղանդին եւ չնորՀքին արդիւնքն են։ 

- Հայ ժողովուրդը չինարար ժողովուրդ մըն է,– կարծես ի 
միջի այլոց նկատում է նա, որոչակիօրէն Հասկացնելով, որ ան-
կախ կարգերից, Հայաստանն այսօր այլ կերպ լինել չէր կարող։ 

ԶՀամաձայնոււել նրա Հետ այն Հարցում, որ մեր ժողովուրդն 
իսկապէս չինարար ժողովուրդ է, չի կարելի։ Բայց մի՞թէ Համաս-
տեղին յայտնի չէ այդ չինարար ժողովրդի անցեալը, մի՞թէ նա 
չգիտէ, որ պատմութեան քառուղին եր ում թողնելով Հոյակապ 
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բերդաքաղաքների, տաճարների ու ամրոցներ/ի աւերակները, նա 
ընդամէնը 40-45 տարի առաջ ստիպուած էր իր գոյութիւնը քարշ 
տալ գետնափոր, քարանձաւանման Հիւղակներուն, պատսպարուել 
կաւածեփ խրճիթներում, տառապել աղքատութիլնից, Համաճա-
րակներից, խաւարից, դրան տակ մշտապէս պատրաստ պաՀելով 
գաղթականի ուսապարկը։ Մի՞թէ նրան յայտնի չէ, որ Թուրքիայի 
եւ Պարսկաստանի Հարեւան չբիսններում այժմ, քսան թուականի 
համեմատությամբ, Համարեա՛ ոչինչ չի փոխուկ, մինչդեռ Հա-

յաստանը, Ադբբեջանը, Վրաստանը դարձել են զարգացած արգիլ– 
նաբերութեան, յարաճուն գիւղատնտեսութեան առաջաւոր գիտու-
թեան ու մշակոյթի Հանրապետութիւնն եր։ Մի՞թէ նա իսկապէս 
միամտօրէն Հաւատացածէ, որ եթէ չչինէին սովետական կարգերը, 
չՓնէր եղբայրական ժողովուրդի եր ի մեծ միութիւնը, Հայ ժողո-
վուրդը կը կարողանար Հասնել այսօրուայ բարձունքներին։ 

Համաստեղը փորձում է պաշտպանութեան տակ առնել այն 
կուսակցութեանդ որի պաշտօնական անդամը քնելու դժբախ-
տութիւնն է ունեցել, ջանում է բացատրել նրա կործանարար 
քաղաքականութեան Հետեւանքով մեր ժողովրդի գլխին եկած 
արՀաւիրքները։ ՚ 

Սակայն դժուար չէ Հասկանալ, որ վաստակաշատ գրողն 
այդ անում է0 կոա լելով սեփական խղճի Հետ։ 

Սովետները Հայաստանը ժառանգեցին, երբ այն Հոգե֊ 
վարք էր ապրում։ Օտարների քմաՀաճոյքին եւ սեփական 
տնօրէննեբի արկածախնդրական քաղաքականությանը զոՀ 
դարձած մի բուռ ժողովուրդ ծուէն-ծուէն էր եղել, տեղա– 
Հանուել, մեռնում էր մայթերին, եկեղեցիների պատերի տակ, 
աանը, ճանապարհներին... 

Մեռնում էր դարերից եկած մի անմեռ ժողովուրդ: 
Ի՞նչ դեղատոմս եր էին առաջարկում դաշնակցական ջո-

ջերը, որոնք կ առավարութիւն կազմելու յանդգնութիւն էին 
ունեցել։ /Ո՞ւմ չդիմեցին, ո՞ւմ դուռը չթակեցին «ազատ, ան-
կախ» Հայաստանի այդ բախտախնդիր ջատագովները, անվը– 
ճար առաջարկելով մեր երկրի մանդատը։ 

Իսկ Ռուսաստանին, Սովետական Ռուսաստանին, որը 
միակ բարեկամն էր մեր ժողովրդի, թշն ամի էին։ Թշնամի էին, 
որովՀետեւ այնտեղ իշխանութիւնը բանուորներինն էր, գ ի լ ֊ 
ղացիներինը։ 

ՊաՀ եղաւ, որ նրանք ստրկամտօբէն «բարեկամութիւն» 
էին Հայցում նոյնիսկ թուրք ջարդարարներից, կռուեցնելով 
"եր ժողովրդին վրացիների, ադրբեջանցիների Հետ, որոնց դա-
խերի բարեկամությամբ էինք կապուած։ Ցետպ, երբ երկիրը, 
ժողովուրդը սկսեցին բուժել մաՀացու վէրքերը, դաշնակները 
ղրսից ՀայՀոյում էին, չարախնդում, պարսաւում։ 

երբ աշխատաւորները, Հետեւելով կոմունիստներին, աւելի 
ամուր էին սեղմում գօտիները, զրկանքների, մեծ զրկանքների 
դնով ստեղծում էին իրենց նոր, այսօրուայ Հայրենիքդ բարձ 
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րացնում էին քաղաքներ ու գիւղեր, ջրանցքներ էին փորում ու 
մշակոյթի տաճարներ կերտում, օտար բներում թառած, երկրի 
համար մատը մատին չտուած պարոնները լուտանքներ էին 
թափում, ամբաստանում սեփական ժողովրդին, նրա գործերը։ 

Ատալինգրադի ճակատամարտերի օրերին Հայաստանի 
սահմանամերձ խճուղիները ծածկուեցին խոռոչներով, որոն-
ցում պէտք է ականներ դրուէին, կարմիր բանակի փոքրաթիւ 
զօրամասերի մարտիկները ամէն գիշեր սահմանապաՀ դիրքե-
րում ՀերթապաՀում էին, որովՀետեւ սաՀմանի այն կողմում 
սպասում էին Ստալինգրադի անկմանր, որպէսզի շարժեն զօր-
քերը, նորից նոյն զօրքերը նոյն Հայաստանով։ Իսկ դաշնակ-
ցական խմբաււլետները Հիտլերեան Համազգեստներով պճնուած 
կռւում Էին մեր դէմ, որպէսզի Ատալինգրաղը շուտ ընկնի։ 

Անցաւ պատերազմր։ Ծանր Հիւանդութիւնից դեռեւս լրիւ 
չամոքուած մօր նման Աովետական Հայաստանը ձեռքերը 
պարզեց աշխարՀի բոլոր ծագերում փռուած իր զաւակներէն, 
եկէ՛ք ձեր պապերի երկիրը, եկէ՛ք ապրէք այստեղ ու կաառւ– 
ցէք։ Նա Հեքիաթների կախարդական սփռոցներ ու մոգական 
գաւազանի մէկ Հարուածով խոյացած պալատներ չառաջար-
կեց։ Ով գալիս էր, պէտք է աշխատէր, բոլորի Հետ Հաւասար 
կիսէր ղժուարութիւնները, եթէ Հարկ կար՝ տանէր զբկանքներ, 
որպէսզի ծաղկէր երկիրը, երջանիկ լինէին սերունդները։ Ով 
տուն է կառուցում, նա ինչ-որ չափով չի կարող չզրկել իրեն։ 

Իսկ սփիւոքում, եկեղեցու պատին կպցրած մոմի նման 
Հալւում ու մարում է Հայոց լեզուն, երեխաներն իրենց ժողո– 
վըրդի պատմութիւնն ուսումնասիրում են ուրիշ լեզուներով, 
երգերը երգում ուրիշ լեզուներով։ 

Այն բրիւսելցի տղան արդէն Հայ չէ, նրա ծնողներն են 
Հայ եղել։ 

դ՛աշնակները դարձեալ Հակառակ են։ Նրանք խանգարում 
են Հայրենադարձութիւնը, Համոզում են Հայերին Մերձաւոր 
Արեւելքից մեկնել Կանադա, Աւստրալիա, ԱՄՆ, մասսայաբար 
նետուել ուծացման խառնարանը։ 

Այստեղ Համաստեղը փորձում է ընդհատել մեզ։ 
- «Դաշնակցութիւնը» դէմ չէ Հայրենադարձությանը... 

որքան որ դիտեմ։ 
Մեզ մնում է միայն ժպտալ։ 
Տիկին ԱրբուՀին ոչ միայն ազնիւ կին է, այլեւ սկզբունքա-

յին մարդ։ 
- Համաստե՛ղ,– առանց վրդովմունքի դիմում է նա 

ամուսնուն,– Հոգիիդ վրան մեղք մի վերցներ, մեր բարեկամնե-

րը ճիշտ կ՚ըսեն։ 
- ես միշտ ալ կողմ եղած եմ Հայրենադարձությանը, 

միշտ ըսած եմ՞ գացէք Հայաստան, եթէ նոյնիսկ տասէն եր-
կուսը փրկուի, նոբէն գացէ՛ք, որովՀետեւ ատկէ մեր ժող*– 
վուրդր կը շաՀի միայն։ 
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Զգում եմ, որ եօթանասունամեայ գրողը յուզւում է. նա 

Համաձայն չէ դաշնակցութեան Հեա, բայց չի կարողանում 

բարձրաձայն ասել այդ մասին։ 
43 տարի «պաչտօնական անդամ է եղել», Համարեա՛ 

ամբողջ գիտակցական կեանքը։ երբ արդէն 70 տարեկան ես 
ու յետեւում են մնացել ճանապարՀները, դժուար է խոստովա-
նել, որ տասնամեակներ առաջ ճամբաբամնում սխալուել ես, 
ուղիղ գնալու փոխարէն* թեքուել դէպի աթ ու երկար տարի-
ներ յոգնաբեկ ի զուր թափառել մոլոր ուղիներում։ 

Գուցէ ես սխալւում եմ, գուցէ Համաստեղը դեռ չի Հաս– 
ցրրել վերաղնաՀատել մի չարք բաներ, որոնք վերագնաՀատ– 
ւման կարիք ունեն։ 

Տիկին ԱրբուՀին անսպասելիօրէն ամփոփում է մեր բանավէճը։ 
- Բարեկա՛մս,– դիմում է նա ինձ,– մինչեւ Հիմա աչխար– 

Հիս մէշ ոչ մէկը իր սեփական Հրաժարականովը կեանքէն չէ 
Հեռացած՜։ Թողէք, որ դաչնակցութիւնը մինչեւ վերթ կրէ իր 
խաչը։ Անոր վերջին չատ չէ մնացած։ («Ամ՛երիկան մ՛թնում է » , 
երեւան֊1966, էջ 117-122)։ 

ՍՏԵՓԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ 
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Անդրադառնալով իր հիւրին զրպարտչական 
գրութեան, Համաստեդ դառնադառն սրտովը իրեն 
մօտիկ անձերուն գրեց քանի մը նամակներ, որոնց 
լոյ սին տակ մեր թ երթերէն ոմանք մատնանշեցին 
բուն իրականութիւնը, ծանրանալով նոյն ատեն 
կարմիր սակաւապետութեան երկարամեայ բարքե-
րուն վրայ, որոնցմէ մէկը սուտ խօսելու եւ սուտ 
յօդուածներ գրելու սուտ մարդոց առաքելութիւն– 
ներ վստահելու ոճն ԷՐ։ 

Ընթերցողը քիչ անդին պիտի հանդիպի 
Ամերիկան մթնցուցած նոյն գիրքին մէջ նաեւ Հա-
մաստեղի վրայ բաւական մութ դիզած այն նոյն 
մարդուն, ՈՐ երեսուն եւ այսքան տարիներ ետք նոյն 
հանդիպումին նոր նկարագրութեան մէջ լռելեայն 
կը խոստովանի, ՈՐ նախկին գրութիւնը իրակա– 
նութեան բացարձակ խեղաթիւրում էր... 

երեւանէն մեկնած եւ Ամերիկա այցելած Վարդանեան 
անունով անոբոչ մարդ մր, այսինքն՛ չփոթ ստեղծելու Համար 
ճամբայ Հանուած տուրիստ մը իր տպաւորութիւններն ու Հան-
դիպումները ամփոփող ուղեգրութիւն մը Հրատարակութեան 

տուած էր «Սովետական գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն » ամսա թերթի Ապրիլի 

Համարին մէջ* « Ա մ ե ր ի կ ա ն մ թ ն ո ւ մ է » խորագրով։ 
Այս «մթնող» Ամերիկային մէջ՝ « Հ ա մ ա ս տ ե ղ ։ Ետեւում մ՛նա-

ցած սխալ նւսմրաներ» ենթախորագիրին տակ, տուրիստը նկարագ-
րած է Համաստեղի տան մէջ, Համաստեղի բացած սեղանին 
շուրջ, Համաստեղի Հետ ունեցած իր Հանդիպումը, եւ ըսած 
բաներ, որոնք, ընդՀանբապէս, տուրիստական նկարագիր մը 
ունին, այսինքն° լրջութենէ Հեռու են, պարկեչտ չեն, անՀե֊ 
թ ե ՚ թ են։ Տուրիստը Համաստեղի սեղանին փռած է ինչ որ սո-
վետական բան կայ, մինչ գրագէտը, Հիւրընկալի լրջՈւթեամբ 
մտիկ կ՚ընէ միայն, այլ միչտ մեղմօրէն կը յայտնէ իր կուսակ-
ցութեան տեսակէտները եւ իր Համոզումները։ Իսկ միւսը.– 

«Համաստեղը վարձում է պաշտպանութեան տակ սւոնել այն կու-
ս ա կ ց ո ւ թ ե ա ն դ որի պաշտօնական անդամը լինելու դ ժ բ ա խ տ ո ւ թ ի ւ ն ն է 
ունեցել , ջանում՛ է բացատրել նրա կործանարար ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն 

հետեւանքով մեր ժողովրդի գլխին եկած արհաւիրքները»։ 
Իր գոց սորված ղասերը արտասանելէ ետք, Գաշնակցու֊ 

թեան կապակցությամբ Համաստեղի կատարած մէկ Հաստա-
տումին ի լուր՝ տուրիստը «կը զգայ»... 

« Զ գ ո ւ մ ե մ , որ եօթանասունամեայ գրողը յուղւում՛ է . նա 

հ ա մ ա ձ ա յ ն չէ Դաշնակցութեան հետ, բ ա յ ց չի կարողանում այղ 

բ ա ր ձ ր ա ձ ա յ ն ա ս ե լ » ։ 

ժցատ@ժ ԵV | է \ 
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Արին ցաւեցանք, երբ կարդացինք այս աո ղերը։ Մեզի 
ներկայացուած֊ Համաստեղը՝ Համասաեղը չէր։ Այդպիսի Հա-
մաստեղ մը դոյ ո ւթի լ ն չունէր, չէր կրնար գոյութիւն ունենալ։ 
Իր մտածումներէն վախցողը Համաստեղը Համաստեղ չէր ըլ-
լար։ Մարդ մը ներկայացնելու այդ ձեւը պարկեշտ ձեւ մը չէր, 
տուրիստական էր, սովետակա՛ն էր։ Ցաւեցանք։ Չմոռնանք, որ 
Համաստեղը Հայաստանէն եկած Հայ մարդ մը Հիլը ընդունած 
էր, «բոլորն ուրախ էին, որ Հայաստանից հիւր ունեն իրենց տա-
նը» , սեղան բացած էր այդ մէկուն, սովետական քարոզներ 
լսելու Համար դուռ բացած չէ՛ր, եւ ոչ ալ քաղաքական ու կու-
սակցական վէճերու ի խնդիր Հրաւէր ուղղած։ Այս պայմաննե-
րուն մէջ, բնական է, պիտի մնար բարեկիրթ, լուրջ։ Ու մնաց 
բարեկիրթ- լուրջ։ Հայերու դէմ՝ Հայ մարդ մը, որուն մ աքէն չէր 
անցներ, թէ Հիլրերը Հիւրընկալի իր ժպիտներուն եւ չափի 
զգացումը պաՀելու Հոգածութեան կրնան տարբեր խորք մը 
տալ եւ վերածել իր սեղանը Հաւատաքննութեան ատեանի մը։ 
«Դիւղ»^յ խոնարՀ գիւղացին իրաւունք ունէր այդպէս մտածե-
լու. « Չ է ՞ որ մինչ այդ ոչ ոք՛ Հայաստանից չի եղել այստեղ» ։ 

Օրին ցաւեցանք, այլ չուզեցինք խօսիլ այդ մասին։ Ցետոյ 
Համասաեղը կար։ կրնար իր «անՀամաձայնութիւնը» բարձ-
րաձայն պոռալ «այն կուսակցութեւսնը, որի պաշտօնական անդա-
մը լինելու դժբախտ ու թ ֊իւնն է ո ւ ն ե ց ե ք ։ 

Այսօր չկայ Համաստեղը, բայց կայ իր մէկ նամակը ու 
նամակին մէջ ինքն է նորէն, իր ուխտին ու Համոզումներուն 
Հաւատարիմ, իր տեսակէտներուն տէր, բարի, գիւղացի, որ եօ– 
թոանասուն տարեկանին տակաւին կը մտածէ, որ կրնայ իր 
տունը մտած մարգէն «որպէս բարեկամ բ ա ժ ն ո ւ ի լ » ։ 

Նամակը գրուած է Նարւէբոււնիին ու տպուած «3\11Ո.աջ»ի 8 
Դեկտեմբեր թիլին մէջ։ Համաստեղ վրդով ումով կը գբէ.~ 

«Տեսայ «Արսւզ»ն ալ այդ վարդանեանին ըսելիք՛ ունեցաւ։ Ես ալ 
կուզէի Հիւմորով պատասխանել, բայց ինծի ըսին որ չ ՚ ւսրժեր պա-
տասխանել։ Խաթարուած նկարագիրներ են ու կատուի մը պէս պար֊– 
ա Ի ա , )Ի փէշերուն ք ՚սուող։ Իմ խօսածներէս մէջբերում ըրած չէր, երբ 
իրեն կր բացատրէի Դաշնակցութիւնը, իր պատմութեան ընթացք՛ին, 
մինչեւ Հայաստանի մը գոյութիւնը, որ հիմա էժան հայրենասիրու-
թիւն կր ք՛արոզէք՛։ Ինծի համար անակնկալ էր իր ելոյթը, որովհետեւ, 
որպէս բարեկամ բաժնուեցանք այդ խլուրդին հետ»։ 

Կասկած կա՞ր միթէ, որ այդ այդպէս էր ու անակնկա՛լ 
էր։ եթէ Հայաստանէն դուրս եԱողը բանաստեղծ չէ, երգիչ չէ, 
դերասան չէ, պա՛րզ է, ո ր ա յ ն մ ի լ ս ն է խ լ ո ՚ լ ր ղ ն է, եւ իր Հան-
դիպումներն ու բաժանումները նոյն ոճը ունին միշտ՛ խլբդա– 
° • են, խ ո ր Հ ր դ ա յ ի ն 
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^ Կը թուի թէ վարդանեան կոչուած մարդուն խլբդային 
ելոյթը կարծուածէն աւեչի խոցած է եօթանասունամեայ գրա-
գէտին սիրտը։ Դարձեալ խօսած է վերեւ յիչուած արարատ 
«ժանգոտած յօդուածին» մասին, այս անգամ «Յուսաբեր»^ 
խմբագրին ուղղուած նամակի մը մէջ, դարձեալ դաոնու– 
թեամբ, սխալ Հասկցուած ու սխալ ներկայացուած մարդու մը 
ցաւագին շեշտով.֊ 

«Ուզեցի ծանօթացնել իրեն Դաշնակցութիւնը, որուն մասին 
տգէտ են եւ նախապաշարես^ Չգիտեմ՛ ինչ հաշուով, ուզած է զիս 
աղքատ ներկայացնել։ Բլուրին վրայի մեր խոշոր տունը փ ո ս ա ց ո ւ -
ցեր է։ Կահ ֊կարասիները ներկայացուցած է մաշած, գորգերը՝ էժա-
նագին, իսկ օդին՝ թրքական։ Եւ ըսել, որ մենք այնքան ուրախու– 
թեամբ եւ սրտաբաց ձեւով ընդունեցինք Հայաստանի մ՛եր երկու 
հիլրերը , որոնք փափւսք յւսյտնած էին զիս տեսնելու։ Լւսւ կ ՚ընէիք, 
եթէ անտեսէիք իր յօդուածը , որ ինչպէս հաւատացած եմ , արտա-
յայտութիւնը չէ հայրենական մ՛եր եղբայրներու զգացում՛ներուն»։ 

Չդիտեմ ինչ Հաշուով։ Ի՞նչ Հաշուով։ Բայց պարզապէս 
պաշտօնով։ Այլապէս Հայ մարդ մը կրնար ուրախանալ միայն, 
որ Հայ գրագէտ մր իր արդար վաստակով, օտար քաղաքի մը 
մէջ կրցած է անօթի չմնալ, կահկարասիներ ունի եւ կաՀ-կա– 
ր ա սին եր ը մաշած չեն, գորգերը ճոխ են, սեղանը աոատ։ Այս 
պատկերին դէմ՝ Հայ մարդը կրնար ուրախանալ միայն, բայց 
իր Հոգիին եւ աչքերուն մէջ ի յառաջագունէ մութ դիզած ել 
Ամերիկայի մէջ ամէն ինչ մութ տեսնելու պաշտօնով ճամբայ 
Հանուած մարդը ո՛չ միայն պզտիկ լուսամուտ մը չէ ձգած իր 
մթնած Հոգիին վրայ, այլեւ թրքացուցած է մինչեւ իսկ իրեն 
Հբամցուցած Համաստեղի օղին։ Կը թուի, թէ որքան ալ մեծ 
ուրախութեամբ ու սրտբաց ձեւով ըն դուն ինք «չուրջեր կրեայ 
թ՜ռիչքներ» կատարող այս մարգերը, բան չի փոխոլիր կացու– 
թենէն, կը մնան իրենց պաչտօնին վրայ եւ իրերն ու իրողու– 
թիւնները կը ներկայացնեն իրենց յանձնառութիւններուն Հա-
մաձայն, իրենց ներքին պատկերով՚ մութ, պղտո՛ր։ 

Բայց կը մնայ միւս պարագան, մխիթարականը, Համաս-
տեղի Հաւատքը, ըստ որում՚ իր ներքին տունը եւ արտաքին 
աունը աղքատացնող, ներքին կաՀ-կարասիները եւ շօշափելի 
կաՀ-կարասիները մաշեցնող, գորգերը էժանացնող եւ օղին 
թրքացնող այս աղքատ, մաշած, էժան եւ Հայու սրտով չտրո-
փող մարդուն խարդախութիւնը «արտայւսյտութիւնը չէ հւսյ– 
ըենւսկան մեր եղբւսյրներու զգւսցումներուն» ։ 
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ՄԵՐ ՇԱՏ 
ԱԻՐԾԼԻ 
ԳՈՒՐԳեՆ 

« Ա մ ե ր ի կ ա ն մ թ ն ո ւ մ է » ուղեգրութեան մէջ 
նկարագրու ած Համաստեղ-Ստեփան Վարդան֊ 
եան հանդիպումին հանդէպ, ինչպէս կռահեցիք 
նախորդ էջերուն, Շաւարշ Ն արդու նիի, Բենի ամին 
Թաշեանի եւ այլոց գրած նամակներուն մէջ, Հա-
մաստեղ անտարբեր չմնաց եւ անսփոփ դառնու-
թիւնը ամփոփեց հոն շարադրուած սուտերուն մա-
սին, իսկ Գուրգէն Մահափին ուղղուած նամակի 
մը մէջ բաւական լայն ծաւալի մը վրայ նկա-
րագրեց նոյն հանդիպումը, ընդգծելով խօսակ– 
ցութեան նիւթ դարձած հարցետւն առանցքային 
մասերը։ 

Սահարիին ուղղուած այդ նամակը լոյս տե-
սաւ գրառում էն ուղիղ քառորդ դար ետք, Երե-
ւանի « Ա զ ա տ ա մ ա ր տ » շաբաթաթերթին մէջ, 
1991 թիւ 7-8։ 

Թարմացնելու համար անոր բովանդակու-
թեան ծանօթ ընթերցողներուն յիշողութիւնը եւ 
անծանօթները տեղեակ պահելու համար հա– 
մաստեղեան ճշմարտութեանց որոշեցինք դարձ-
եալ ուշադրութեանյանձնել անոր կարգ մը մա-
սերը, այն մտածումով, ՈՐ ոչ թէ երկարդ, այլ քա-
նի մը անգամ պէտք է կարդանք անոր կարգ մը 
մասերը, կարդան շատերը... 

Յունուար 1 1966 

Մոսկու այ էն, Ռուբէն Գրիգոր եան, Համակրելի ժպիտով ու 
կակուղ աչքերով, չաա չէր մասնակցեր մեր զրոյցներուն, 
սակայն կր սիրէր կրկնել, որ ինք 40 աարուայ կոմունիստ է եւ 
կր պարծենար չաա րարի արտայայտութիւններով, տեսակ մր 
Հպարտ պարծանք էր իրեն Համար, որ տեղական գրամի նման 
աաւսւելապէս տեղական արժէք ունէր։ Ինծի Համար անակնկալ 
էր, երբ մեր չատ Հաճելի զրոյցներու րնթացքին, վարղանեանր 
յանկարծ, վերէն ինկած օդաքարի մը նման Հարցուց. 

- Համաստեղ, դուք դյւսչնակցակա՞ն էք։ 
- Անչուչա, երր դուք տակաւին ծնած չէիք։ 
- Մեղք... եթէ դաչնակցական չըԱայիք, այժմ ձեր գործերը 

կը Հրատարակէին Հայաստանի մէջ,– եւ կրկնեց «մեղք» բաոը։ 
- եթէ մեղք մը կայ,– ըսի,– ան ալ կարելի է Հայաստանի խոր– 

Հըրդային գծին եւ նախապաչարումին վերադրել։ Ինչո՞ւ «մեղք», 
երբ իմ գործերը Հայ ժողովուրդի նկարադիբր արտայայտող ար-
ժէքներ են եւ առաւելապէս գեղարուեստական արժէքներ ունին։ 

֊ Թէ ի՞նչ գտած ես Գաչնակցութեան մէջ,– Հարցուց եւ 
արդէն զրոյցը տարածուեցաւ։ Ուզեցի ըսել, քարացած նախա– 
պա չար ում կայ Գաչնակցութեան Հանդէպ, այդպէս ալ դաս-
տիարակուած էք դպրոցով եւ «անՀատի պաչտամունքի» չըր՜ 
ջանի գրականութիւնով, ամէն բան գլխի վրայ դարձնելով։ 
Ուզեցի ըսել, որ դա շնա կցականն երբ ինգ պէս առանց կոտոչի 
մարդիկներ են եւ անոնց մէջ կայ ուժեղ Հայկական աւանդու-
թիւն մը, մանաւանդ որ գիտէ զոՀեր տալ եւ Հերոսներ ստեղծել 
ֆիտայական շրջանէն սկսեալ մինչեւ Հայաստանի Հանրապե– 
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տութիւն, որու սաՀմանները արիւնով գծուեցան։ Այսօրուայ 
Հայաստանը կրնար թուրք ինը ըԱալ, մանաւանդ որ մենք այն-
տեղ մեծամասնութիւն չէինք, եթէ Սարդարապատն ու Ղարա– 
քիլիսէի կռիւները չըԱային, եթէ չի մաքրուէր օտար տարրե-
րէն։ Այժմ սկսած էք պատմական արժէք տալ Սարդարապա-
տին, Գաչնակցութիւնր մ էջէն դուրս Հանելով՛ «խորՀրղային» 
ընելու Համար «ժողովրդային» բառը գործածած էք։ Ժողո– 
գուրդը երբ չառաջնորդուի, չկազմակերպուի, կը դաոնալ ամ 
բոխ։ Կ՚ուզէք տէր դաոնալ Անդրանիկին եւ քիչ կը մնայ անոր 
բերանը Մարքսէն խօսքեր զնէք խորՀրղային դարձնելու Հա-
մար, Հեռու պաՀելու Համար Գաչնակցութեանը։ Տէր կը դառ-
նաք Վարուժանի, Աիամանթոյի, երբ անոնք որպէս դաչնակ-
ցական նաՀատակուեցան։ Անոնք եւս կ՚ուզէք Հեռացնել։ 

Նման յետ֊առաջ֊Հեոաւոր֊մօտաւոր խօսքեր եղան, կ՚ե-
րեւի խմելիքն էր, որ զիս քիչ մըն ալ չատախօս դարձուց 
(բնաւոբութեամբ քչախօս եմ) եւ այդ1 բոլոր Հաճելի տրամադ– 
րութեամբ։ Իսկապէս Համակրելի էր Վարղանեանր. եւ այդ 
բոլոր զրոյցներուն մէջ ուզեցի նաեւ րսել, որ մեզի Համար Հա-
յաստանն ու Հայ ժողովուրղն է էականր։ Այսօր կր խանղա– 
վառուինք Հայաստանով, մեր երեւանով, որովՀետեւ Համե– 
մատօրէն խաղաղ պայմաններու մէջ Հայկականութիւնն է, որ 
կ՚ուժեղանայ, բան մր, որ դուրս էն չի գար, վանեցու, մչեցու 
ոգին է, որ կքարտայայտուի մեր գրականութեան, մեր բանաս-
տեղծութեան եւ մշակութային վերելքին մէջ. մեզի Համար 
Հիմնականը այդ ոգին է։ 

Այդ զրոյցներու րնթացքին էր, որ քառասուն տարուայ 
կոմունիստ Ռ. Գըիգորեանը, գաւաթը վերցուց՝ ըսելով. «Մենք 
կը խմենք խորՀրղային Հայաստանի կենացը»։ եո ալ իմ կար-
գին գաւաթ վերցուցի եւ ըսի. «Մենք այժմ մոռնանք «խորՀրր– 
դայինր» եւ խմենք Հայաստանի եւ Հայ ժողովուրդին կենացը»։ 

Այդ էր միայն տարրերոււթիւնր իմ, 40 տարուայ կոմունիս-
տի եւ սիրելի Վարդանեանին միջեւ։ Իմ զրոյցներս առաւելա-
պէս Հայաստանով ու Հայ ժողովուրդով տարուած էին։ Զէ, 
կուսակցական կիրք ունեցած չեմ. իմ մէջ այդ՝ Հայկականու-
թիւնն է եւ այդ նոյնքան ուժեղ է նաեւ քու մէջ, սիրելի Գուր-
գէն։ եթէ դամ, «միասին պիտի խմենք Հայաստանի ու Հայ ժո-
ղովուրդին կենացը»։ Գուցէ թերութիւն է, որ Հաշիւներ ու 
փառասիրութիւն ունեցած չեմ։ եկած եմ իմ գ ո յ ո ւ թ ե ն է ն բան 
մը տալու Հայ ժողովուրդին եւ զանազան նկատումներով Հա-
յաստանի Հրատարակչականը տակաւին որեւէ բան Հրատա-
րակած չէ ինձմէ, երբ լայն ու երկար տեղեր կը տրութ Հա-
յաստանի թերթերուն մէջ Սփիւռքի միջակութիւներուն։ Կ ու-
ռէի, որ իմ աշխատութիւններուն Հաղորդակից դաոնար Հայ 
ժողովուրդը, ինչ որ լաւ բան ըրած եմ, Հայ ժողովուրդին կը 
պարտիմ, թերութիւնները իմս են։ ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
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ՓՈՐՁԵՑԷՔ, 
Ինչպէս կ՚երեւի նախորդ էգերուն արտատարուած նշմար-

ներէն, մեր թերթերէն ոմանք Հազիւ անդրադարձած՜ Ամերի-
կան մթնցնելու պաշտօնով ճամբայ Հանուած մարդուն Հիւսած 
ճչացոզ սուտերուն, Համաստեղ անձամբ ու խոր դաոնու– 
թեամբ ճշդեց անոնց յերիւրածոյ բնոյթը, խ լ ո ւ ր դ կոչելով յերիւ– 
րածողը, որ Հխրի պէս րնդունուած էր գրագէտին յարկէն 
ներս ու զրպարտութիւններ Հիւսելու Հոգեկան պղտորու– 
թեամր դուրս ելած անկէ։ 

Եղան թերթեր, որոնք խլբդային այդ եղանակով Համաս-
տեղին վերա դրուած կարծիքներուն Հերքումին կամ Հաստա-
տումին քիչ մը սպասելու Համբերութիւն չունեցան, այլ ճիչդ 
Համարելով խլուրդէ սեւագրութիւնը, փութացին նոյն յերիւ– 
րանքները ցուցադրել նաեւ իրենց էջերուն։ 

Այգ աճապարանքին միտք բանին, անչուչտ, չէր խուսափեր 
ոեւէ մէկուն ուչադրութենէն։ Կարմիր Աուտին այդ Հին երկրպա-
գումները եւ նորընծայ խնկարկուները, Համաստեղին վերագրուած 
աննպաստ կարծիքներով Գաչնակցութեան դէմ սկսած իրենց խա-
չակրութեան յաւելուածական պատճաո մը գտած ըԱալու պատ-
րանքով փորձեցին օրօրել իրենց յանցապարտ խղճմտանքը ու 
մարտնչող չարախնդրութեամբ էջ բացին զրպարտիչին 

Խլուրդը՛ խլո՛ւրդ. Համաստեղը ինչպէ՞ս գնաՀատեց կամ 
պիտի գնաՀատէր արդեօք անոր խլրդայինը գրկաբաց Հիւրըն-
կալած այդ մարգոց ելոյթը, որոնց մէջ կային եւ անձեր, որոնք 
օր մը ազնուարիւն գրագէտին բարեւ տուած ըԱալու իրականու– 
թիւնլւ իրենք իրենց պարծանք կը Համարէին։ 

երեսուն ու աւելի տարիներ առաջ խլրդային ոճով Հան-
դէս եկած եւ իր Հիւսած սուտերով ուրիչներր փորձութեան 
մատն ած այս նոյն մարդը, որ մոռցուած - գյացած էր թերթե– 
բոււ գերեզմանն եր ուն ծոցը, դարձեալ Հարկ Համարած է յ ի չ ե ց ֊ 
նել ինքզինք, դարձեալ Համաստեղի առիթով, այս անգամ ճիչ– 
դր տեսնելու եւ ճիչդ բաներ լսելու եւ Հետեւաբար Ճշմարիտ 
ըԱալու Հանդերձանքի մը մէջ, երեւանի « Գ ա ր ո ւ ն » ամսադիրի 
էջերուն, «Երեք Ժամ Համաստեղի հ ե տ » խորադիրի մը ներքեւ։ 

Հոս ինք, այդ Ստեփան վարդանեան կոչուածը, նոյն 
մարգն է, ամէն նուագի պարող պատեՀապաչտը, բայց Հա-
մաստեղը « Ա մ ե ր ի կ ա ն մ թ ն ո ւ մ է>փ մէջ նկարադրուած Համաս-
տեղը չէ, տարբեր Համաստեղ մըն է, ինքն իրեն նմանող Հա-
մաստեղ մը, ու իր պարագաները, մա՛նաւանդ տիկին Համաս-
տեղ երեսունՀինգ տարիներ առաջ ներկայացուած ու այն օրե-
րու երեւանի դամբանախօսներուն ոճով Գաչնակցութեան 
մասին դամբանական կարդացող տիկինը չէ, Համաստեղի տի-
կինն է, պարզ, Հիւրընկալ, Համաստեղեան... 

Փորձեցէք անգամ մը եւս աչքէ անցընել «Ամերիկան մ թ ն ո ւ մ 
է » ուղեգրութենէն արտադրուած էջերը ու եթէ կրնաք զսպեցէք 
ձեր զարմանքը° Հետագայ էջերուն արտագրուած նոյն Հանդի-
պումին նոր նկարագրութեան դիմաց... 
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Ս. ՎաբդաևԽաճ 

Ե Ր Ե Ք «յ՜այ՛ ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ՏԱ՞ՆՐ 

Ստեփան Վարդանեան, Արմինէ, Լորիկ, 
տիկ. Սրբուհի եւ Համաստեղ 

Հ ա մ ա ս տ ե ղ . . . 
Գրական չրջաններում աւելի ու աւելի յաճախ էր լսւում 

այդ անունը։ Հյշուկո վ էին խօսում նրա մասին։ Գրսում 1965 
թուականն էր։ Ինձ Համար անծանօթ գրող էր, նրանից ոչինչ 
չէի կարդացել։ Հանրային գրադարանի տնօրէն Արազի Թի՜ 
րաբեանից իմացայ, որ գբապաՀոցի յատուկ ֆոնդում Համաս 
տեղի գրքերից մի քանիսը կան։ Ուղարկեց «Անձրեւր» եւ « Ա յ ֊ 
ծետոմարր»։ ՓառաՀեղ գրականութիւն՚ Հողոտ-մողոտ պատ– 
մըւածքներ, գողտրիկ բանաստեղծութիւներ ՝ արեւմտաՀայե– 
բէնի առինքնող Հնչեղութեամր... 

... «Զրոյց չունի մը Հետ». աՀա թէ ինչպէս է «կ»Հ* " ՚ * 
պատմուածքը. «Անձրեւոտ ու մութ գիշեր մըն էր։ հուրսը 
աշունի տերեւներուն Հետ ա նձրեւի ձայնը կար։ Անտաշ գայ 
տերով շինուած խուցին մէջ միս֊մինակ նստած կը ծխէի ու 
պատէն կախուած գանկը կը դիտէի երբ լսեցի քո կաղկա » ը 
աղաչաւոր։^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ըսի ինքնիրենս։ 
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երբ դուռին ձայնն իմացար, ինձ մօտ վազեցիր, Հովին ու 
անձրեւին Հետ իմ ոտքեր ուս քսուեցար եւ թոյլ տուիր, որ չոյէի 
գլուխդ, դունչդ ձեռքեր ուս մէջ ա ոնէխ 

Զգիաէի՝ ի՛՞նչ անուն տալ քեզ։ ճակատդ սուրբի ճակատի 
էր նման։ էս տեսած էի Սուրբ Անտոնիոսի նկարր, ձեոագիր 
Աստուածաշունչի մր մէջ նկարուած.– աջ ձեոքր կուրծքին վբայ, 
խոշոր աչքերր երկինք վերցուցած էր այնքան աղաչաւոր ու 
աղօթաւոր։ Քու աչքերդ Սուրբ Անտոնիոսի աչքերուն բարու-
թիւնն ունէին, անոր աչքերուն պէս միւոոնաւոր։ Այդ գիշեր ոտ-
քերուս քով ապաստան գտած1 կր նայէիր ինձ ջերմեռանդ Հաւա– 
տաւորի մր պէս, այնպէս, ինչպէս Սուրբր երկինք կր նայի»։ 

Համաստեղը յայտնագործութիւն եղաւ ինձ Համար։ 
Մտքովս անգամ չէր կարող անցնել, որ ընդամէնը մի 

քանի ամիս յետոյ ամերիկեան Բոստոն քաղաքում Հանդիպելու 
եմ Համաստեղին, առաւել եւս1 Հիւրրնկալուելու եմ նրա յարկի 
տակ։ Որքանով ինձ էր յայտնի, մինչ այդ ոչ մի Հայաստանցի 
մտաւորական այդ բախտին չէր արժանացել։ 

... Աշնան կէսերին իմացայ, որ Սովետական Միութիւնից 
Ամերիկա է մեկնելու տարրեր Հանրապետութիւնների ներկա-
յացուցիչներից բաղկացած մի խումբ, եւ ես այդ խմբի մէջ եմ 
լինելու։ Ցիշեցնեմ, որ սառը պատերազմի այդ տարիներին մեր 
երկու երկըների յարաբերութիւններր, մեղմ ասած, բարեկա-
մական չէին։ Ամերիկայում գործում էր սենատոր Մակարտիի 
անունով յայտնի օրէնքը։ Կոմունիստները ցանկալի Հիւր չէին 
ամերիկեան իշխանութիւնն եր ի Համար։ Մեր խմբի անդամների 
ցուցակում իմ ազգանուան դիմաց կենտկոմի գաղափարական 
բաժնի վարիչի փոխարէն1 երեւանի պետական Համալսարանի 
պատմութեան պրոֆեսոր։ 

Ծրագրով նախատեսուած էր, ի թիւս միւս քաղաքների, 
այ9եւեւ նաեւ Բոստոն, որն այն ժամանակ ամերիկաՀայու-
թեան կենտրոնատեղին էր, այնտեղ էին Հրատարակւում Դաշ-
նակցութեան «Հայրենիք» եւ ռամկավարների «Պայքար» 
թերթերը։ Բոստոնում էին գտնւում մեր աւանդական կուսակ-
ցութիւնների տեղական ղեկավար մարմինները։ 

... Բոստոն, Համաստեղ, Հնարաւո՞ր էր, արդեօք, մեր 
Հանդիպումը, եւ եթէ այո, ինձ Համար ինչպիսին էին լինելու 
Հետեւանքները։ Ղեկավարութեան Համաձայնութիւնը ստա-
նալու Հանգամանքը բացառւում էր, կը մերժէին, իսկ դա նշա-
նակում էր բացառել նոյնիսկ Հպանցիկ ծանօթութիւնը։ 

Նիւ եորքի օդանաւակայանում ինձ դիմաւորեցին Պատ՜ 
րիկ Սելեանը եւ «Լրաբերի» խմբագիր վաՀան Ղազարեանը։ 
Երկուսին էլ Երեւանից գիտէխ Մինչեւ ճամպրուկները կը 
ստանայինք, Հասցրեցին պատճառաբանել Համաստեղի Հետ 
իմ Հանդիպման անՀրաժեշտութիւնը։ 

Ուղիղ մէկ տարի յետոյ նշուելու էր գրողի եօթանա– 
սունամեակը։ Սաեղծուել էր ներկայացուցչական յորելեանա֊ 

կան յանձնախումբ։ Համայնքի, այսպէս կոչուած, առաջադի-
մական թեւից ոչ ոք նրանում ընդգրկուած չէր։ ՀքաՀեկան կը 
լինէր, եթէ Հայրենիքից ժամանած «պատմութեան պրոֆեսո-
րի» միջեորդութեամբ ուղղուէր այդ սխալը։ Մեկուսացումը 
անցանկալի էր մեր բարեկամների Համար։ 

(Առաջ անցնելով ասեմ, որ Համաստեղի Հետ մեր Հանդի-
պումից յետոյ, յանձնախմրի անդամների ցուցակում աւելացել 
էր Կարապետ Սիաալի ազգանունը)։ 

Առիթը կար։ Ցամենայնգէպս Երեւանում կարելի էր բա-
ցատրել, թէ ինչու էր անՀրաժեշտ այդ Հանդիպումը։ 

- Մենք ընդամէնը երկու օր ենք մնալու Բոստոնում։ 
- Խնդիր չկայ,– ասաց ՎաՀան Ղազարեանը,– մեր ընկեր-

ները կը Հոգան, որ ձեր Հանդիպումը կայանայ։ 
Մինչեւ Բոստոն մեկնելը Ուաշինգտոնում մեր խմբին ընդու-

նեց Ամերիկայում Սովետական Միութեան դեսպան Գորրինինր։ 
Զրոյցի աւարտին մօտեցայ նրան։ Այսպէս, այսպէս, մեր բարե-
կամները կարծում են, որ գա կարող է օգտակար լինել։ 

- ճան աչուած գրող է, քսանական թուականներից Դաշ-
նակցութիւն կուսակցութեան անդամ։ 

- Իսկ դուք ինչպէ՞ս էք կարծում,– Հարցիս Հարցով պա-
տասխանեց փորձառու դիւանագէտը։ 

Ասացի, որ ոչինչ արտառոց չեմ տեսնում այն բանում, որ 
Հայաստանի ներկայացուցիչը ցանկանայ ծանօթանալ Ամերի-
կայում ապրող Հայ նշանաւոր գրողի Հետ։ 

- Ես էլ այդ կարծիքին եմ,– ասաց նա, Համարէք, որ Հար-
ցը Համաձայնեցրել էք ինձ Հետ։ 

Բոստոնում գտնուելու յաջորդ առաւօտեան Հիւրանոցի 
սպասասրաՀում ինձ մօտեցաւ բարձրաՀասակ, վաթսունն անց 
մի անծանօթ։ Ներկայացաւ՝ Ցոլակ Սուքիասեան։ 

- Ալպէր ճանճիկեանէն եկած եմ, պիտի ձեզի տանեմ 
անոր տուն։ 

Ալպէր ճանճիկեանը առաջադիմականի նախադաՀն էր, 
րստ պայմանաւորուածութեան, նա էր ինձ ծանօթացնելու 
Համաստեղի Հետ։ 

Այդ միջոցին կողքիս յայտնուեց Ռութէն Գրիգորեանը՝ 
Նորքում ծնուած, ամբողՀ կեանքը Մոսկուայում անցկացրած 
իմ նոր բարեկամր։ Իմանալո վ բանն ինչ է, ցանկութիւն յայտ– 
նեց ընկերանալ ինձ։ 

ճանճիկեանը մեզ ղիմաւորեց առանձնատան մուտքի մօտ։ 
- Պարոն Համաստեղը Հոս է։ երբ Հեոախօսեցխ ըսի, ՈՐ 

Հայաստանէն լրագրող մը կ՛ուզէ ձեզի Հանդիպել, շատ ուրա-
խացաւ եւ ձեզմէ աոաՀ Հոս Հասաւ։ 

Յանկարծակիի եկայ, եկել էինք Հանդիպման մասին պայ֊ 
մանաւորուելու եւ յանկարծ 

Մերժեց աանաիկնոջ՝ «բաժակ մը սուրճի» առաջարկու-

թիւնը. 

ճւցւէւտ6ճ ԵԱ 
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֊ ԱրբուՀին կը սպասի, մեզի մօտ կխաոնենք։ 
Որոշուած՛ էր, Հիւր էինք լինելսւ քսանական թուականնե– 

րից Գաշնակցութեան անդամ, տաղանդաւոր ու վաստակա-
շատ գրողի տանը։ 

Գոբրինինի «Հանդիպէքը» կը բաւէ՞ր, արդեօք, վերա-
դարձիս մերոնց մօտ արդարանալու Համար։ 

Տիկին ՍբբուՀին եւ երկու օրիորդներ ջերմօրէն ողթունե– 
ցին մեզ եւ բարի գալուստ մաղթեցին։ 

Անողոք ժամանակը տիկին ԱրբուՀու երբեմնի գեղեցկու– 
թիւնից խնայել էր միայն բարի, ժպտացող աչքերը։ ԱնՀարկի 
կնճիռները, որպէս ժամանակի եւ կենաց դժուարին ուղու 
վկաներ, ակօսել էին նրա դէմքը, կարճես ընդգծելու Համար 
այն վեՀութիւնր, որը տարբերում է տարեց մօրը աշխարՀի բո-
լոր կանանցից։ 

Աւադ դուստրը՝՝ Լորիկը, ամերիկեան թեքումով գեղ^կու– 
Հու էր նման* ամօթխածութեան զուլալը թերթերունքների 
տակ։ Կրտսերը* Արմինէն, գեղեցիկ դիմագծերով պարմանուՀի 
էր, խոշոր, խելօք աչքերով, անզուգական ժպիտր այտերի փո-
սիկներում։ Ինչպէս յետոյ իմացայ, Լորիկն աշիսատում էր 
ապաՀովագրական ընկերութիւնն երից մէկում, Արմինէն 
ուսուցչուՀի էր եւ, միաժամանակ, սովորում էր։ Բոլորը ուրախ 
էին, որ Հայաստանից Հիւրեր ունեն։ 

Զրոյցի նստեցինք ճաշակով կաՀաւորուած Հիւրասեն– 
եակում։ 

Տիկին ԱրբուՀին առաջարկեց զրոյցը Համեմել ոգելիցով։ 
Ռուբէնը եւ ես առանձնապէս դէմ չէինք։ Տանտէրը ներողութիւն 
խնդրեց ու մի քանի «վայրկեանով» մեզ թողեց տիկին ԱրբուՀու 
Հոդածութեանը։ Լորիկն ու Արմինէն նոյնպէս ոտքի ելան։ 

Ռուբէնը Հեաաքրքրուեց նրանց նիստ ու կացով։ 
- Ապրելու Համար չատ բան մը Հարկաւոր չէ։ էրեխանե– 

րր մեծ մխիթարութիւն են մեզի Համար։ 
Ժպիտը մի տեսակ տխուր էր տիկին ԱրբուՀու չուրթերի 

վրայ։ 
- (Շարունակո՛՞ւմ է գրել,– Հարց տուողը ես էի։ 
՜ Կը գրի, ինչպէս չէ։ Իսկ դուք կարդացե՛՞լ էք պարոն 

Համաստեղին։ 
Նկատեցի, որ ամուսնու մասին խօսելիք յաճախ է օգտա-

գործում «պարոն Համաստեղ» բաոակապակցութիւնը։ 
֊ Որոշ բաներ կարդացել եմ՝ «Անձրեւը», «Աղքի եղսիկը», 

«Տունը», «Զրոյց մը շուն ի Հետ», «Այծետոմարը»։ Սքանչելի 
գործեր են։ 

Թ՛իկունքով զգացի տանտիրոջ ներկայութիւնը։ Կանգնած 
էր կիսաբաց գռան մօտ, ձեռքին0 խմիչքով ծանրաբեռնուած 
սկուտեղը։ 

Իմ գրքերը Հայաստանում արգելուած են,– թոթովեց՝՝ 
չփորձելով թւսքցնել զարմանքը,֊ ինչպէ՞ս յաջողած էք։ 

- Ցանկութեան դէպքում կարելի է դաոնում նոյնիսկ ան-
կարելին,֊ ուղղակի պատասխանից խուսափեցի ես,– գտայ ու 
կարդացի։ Ուրախ եմ ձեզ Հետ նախապէս ծանօթ լինելու 
Համար։ 

Քաղաքականութիւնը խառնուեց մեր զրոյցին, թեման՝՝ 
Դաշնակցութիւնը, Հայրենիք֊Ափիւոք յարաբերութիւնները։ 
ե՛րեւանի պետական Համալսարանի «պատմութեան պրոֆե-
սորը» գաղափարական ամուր դիրքերի վրայ պիտի լինէր։ 

Առիթը նպաստաւոր էր մեր բարեկամների «յանձնարա– 
րութիւնը» կատարելու Համար, ակնարկեցի յոբելեան ական 
յանձնախմբի կազմում խտրականութեան Հանգամանքը։ 

- Համաստեղ գրողը ՀամաՀայկական երեւոյթ է։ 
Մանրիկ, մանրիկ ծիծաղեց. 
- Հայաստանում շատե՞րն են այդ կարծիքին։ 
Տիկին ԱրբուՀին Հաշտարարի դերում էր, միջամտեց. 
- եթէ աշխարՀում երկու Հայ էլ ըլլան, տարբեր կուռքե-

րու են պաշտելու։ 
- Իսկ եթէ երեքը լինեն,– կատակեց Ռուբէն Գրիգոր֊ 

եանը,֊ մէկն անպայման իրեն աստուած է Հռչակելու։ - Վէճը 
դրանով աւարտուեց։ 

- Ինչպէ՞ս է ՄաՀարին, ծանօ՞թ էք անոր,– չէզոք թեմայի 
անցաւ Համաստեղը։ 

Ասացի, որ Գուրդէն խանի բարեկամներից մէկը լինելու 
պատիլը ունեմ։ 

֊ ես ալ, բարեբախտաբար, այդ պատիւը ունեմ։ Հեռակայ 
կարգով, նամակագրութեամբ։ Գրած է, որ վէպի վբայ կ՚աշ-
խատի՛ Վան, Վասպուրական, դժուար ժամանակներ... 

ՄաՀարու տանը յաճախ էի լինում, մեծ մասամբ Համօ 
ԱաՀեանի ընկերակցութեամբ։ Որ նա վէպ էր գրում, չգիտէի։ 
Համաստեղը գիտէր։ երկրագնդի Հակառակ կողմում, բայց գի-
տէր։ Ցիմացաւ, սակայն, որ Հազիւ լոյս աչիարՀ եկած «Այրուող 
այգեստանները» անդրջրՀեղեղեան աղմուկ էր Հանելու չարա– 
մըտութեան երեւանեան ջունգլիներում։ 

(Մի տարի յետոյ, երբ իր գրչակից եղբօր մաՀուան բօթը 
Հասաւ Հայաստան, ՄաՀարին խօսք գրեց Համաստեղի մասին։ 
«Գարոււնի» խմբագրի բարեՀաճութեամբ ես այն ստորեւ 
ներկայացնում եմ ընթերցողի ուշադրութեանը։ Համաստեղի 
մասին աւելի ընգգբկուն ոչինչ չեմ կարդացել բազմաթիւ 
ուրիշների մօտ, ովքեր նոյն սրտացաւութեամբ իրենց յարգան-
քը բերեցին բազմավաստակ գրողի յիչատակին)։ 

... Հայի տուն էր։ Տիկին ԱրբուՀու0 առարկութիւն չընդու-
նող առաջարկութեամբ տեղափոխուեցինք ճաշասենեակ։ Լո 
րիկը եւ Արմինէն Հոգացել էին, որ սեղանը Հայկական լինէր։ 
Ամերիկեանը նոյնպէս ներկայ էր. Ամերիկան ծննդավայր էր, 
գաղթական Հայը՝ ամերիկացի։ 
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Ռուբէն Դրիգորեանը, որի Հայերէնը քերականական 
ճշգրտումների կարիք ունէր, իր աարերքի մէշ էր՝ Հումորով 
շաղախուած կենացներ, անչար կատակն եր փփփ Համաստեղին 
դուր էր եկել այդ մարդը, ՀոդեՀարազատութիւն տեսայ նրանց 
փոխյարարերութիւններում։ Տարիքն առած Հայեր էին, պար-
զապէս Հայեր, որոնցից մէկը ՛հաշնակցութեան մէշ էր քսանա-
կան թուականներից, միւսը կոմկուսի մէշ նոյն տարիներից։ 

Հրաժեշտից աուսշ Համաստեղը իր գրքերը նուիրեց մեզ, 
«Սիրելի ՌՓ Գրիգորեանին», «Սիրելի Ա Վարղանեանին»։ Ցետ– 
դրութեամր նշեմ\ որ ես Երեւան բերեցի նաեւ «Սիրելի Ռ. 
Գրիդորեանին» մակադրութեամբ գրքերը: Նորքում ծնուած 
բարեկամս մտադիր չէր ճամպրուկը ծանրաբեռնել մեզանում 
արգելուած՛ գրականութեամբ։ 

Բակում գործի գրեցի ֆոտոապարատը։ Համաստեղի գեր-
դաստանի խմբանկարը Գուրգէն ՄաՀարու Համար էր։ Այն 
մինչեւ վերշերս նրա գրապաՀոցի ապակու ետեւում էր։ 

Ամենավերին պաՀին տիկին ՍրբուՀին ցանկութիւն 
յայտնեց ուղեկցել մեզ մինչեւ Հիւրանոց։ Համաստեղի աչքերր 
թացացան։ Տիկին ՍրբուՀին տառապում էր անբուժելի Հիւան– 
դութեամր, մի քանի ամիս էր, ինչ դուրս չէր եկել տնից։ 
Դարձեալ մի քանի րոպէ մենք վայելելու էինք այդ ազնուա-
կան կնոշ ներկայութիւնը։ 

ՓՓՓ Համաստեղը յանկարծամաՀ եղաւ 1966 թՓ Նոյեմբերի 
26ին, իր ծննղեան եօթանասունամեակին նուիրուած Հանդի-
սաւոր երեկոյին։ Այդպէս էլ չտեսաւ Հայաստանը։ Իր կարօտի, 
իր ցաւի մասին ամէնից լաւ ինքն է գրելփ 

Ներսս ծնծղայ, ներսս պար, ներսս միշտ երգ ու կիթսւո, 

չմօտեցայ դոներուն, լուո. հեոսւցայ ու անցայ, 

յոութեան մէջ մութ ու խոր մտիկ արի միալար 

անձրեւին, որ անդադար մարմինիս մէջ կը տհղար։ 

Մտիկ ըրի –յուշերուս մահուսւն տխուր քայլերգին , 

ուր դագաղի մը ետեւ, որպէս թեթեւ լոյսի թեւ, 

յոյսս էր մոլար, որ կուլսւր, ձեոքին րււնուսւծ լար-քնսւր, 

յոյսը վաղուսւն սւրեւին, յոյսն անստոյգ գալիքի։ 

Անստոյգ գալիքի յոյսը, ^այի յոյսԸ> ՈՐԸ ձգյւում է վաղուայ 
արեւին, որքան էլ ամպակուտակ լինի երկինք ու չարագուշակ 
ճակատագիր կոչուող երկերեսանին («Գարուն», 2000, թիւ 9, 
Է2 45-47)։ 
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«ԿՈՂՄՆԱԿԻ» ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ.. 

Կանխող էշերուն տրուած նոյն Հանդիպումին զոյգ նկա-
րագրութեան մէշ սուտին ու ճշմարտութեան մօտենալու փոր-
ձին միշեւ 

տեղի ունեցած վէճը Հոս ձգելով, պիտի ուզէինք 
ուշադրութեան յանձնել «Ամերիկան մթնում է» ուղեգրութեան 
վրայ արծարծուած Համաստեղեան Հարց մը եւս, որ ուրիշնե– 
րու գրչին տակ ալ խնդրոյ առարկայ դարձած է։ ՍաՓ 

- Հհտւսքրքրւում եմ,– կ՚ըսէ ուղեգիրըթէ չիր փորձել արդ-
եօք պարոն Համաստեղը հայրենիք այցելել։ 

«Ո՛չ չի փորձեի աոիթներ եղել են, հրաւէր, րայց. . . տիկին 
Սրբուհու առողջական վիՑակը խանգարել է» (էշ 117)։ 

ճիշդ է, տիկին ՍրրուՀիի առողջական վիճակը խանգարեց 
Հայրենիքը այցելելու առիթներէն մէկը, րայց այդ մէկը վեր-
ջինն էր եւ վերինէն առաջ կային ուրիշներ, առաջինը՝ ինք, 
Համայնավարութիւնը, որուն երկաթէ վարագոյրին ետին ար-
գիլուած էր ո՛չ միայն Դաշնակցական Համաստեղին մուտքը, 
այլեւ Հա մա Հայ կա կան անոր գրականութիւնըՓ «Իմ դիրքերը Հա-
յաստանում արգելուած են» ։ 

Աոաջինին եւ վերինին միջեւ կար տակաւին 
զուտ Հա-

մաստեղեան պատճառ մը՝ «Հրաւէրը»։ 
Իսկապէս տեղի ունեցած էր այդ «Հրաւէր »ը, րայց ինչ-

պէս ղաոնօրէն կը յիշէ անուանի գրագէտը, «կողմնակի» ճա– 
նապարՀով, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս վազդէն Ափ կողմէ 
ուղղուած, ինչպէս ցոյց կու տայ Գէորդ էմին՝ Հայրենի « Ա զ գ » 
թերթին յանձնած գրութեան մէջ (23 Յունուար 1996)։ 

«Իր նամակներից մէկում Համաստեղն ինձ գրել էր, թէ փաււք 
Աստծուն, իրեն արդէն հրաւիրում են Հայաստան, րայց նա չի ու-
զում Հայաստան գալ «կողմնակի» ճանապարհով, սոսկ որպէս էջ– 
միածնի հիւր, քանի որ ինքը հոգեւորական չէ եւ նախընտրում է, 
որ որպէս գրող իրեն հրաւիրի Հայաստանի գրողների միութիւնը»։ 

Հայ մարգը, վստաՀաբար, Հպարտութեամբ պիտի յիշէ ու 
միտք պաՀԷ այս պարագան, ինչպէս խոր ցաւով յիչեց ու բնաւ 
մտքէն չ՚եԱեր այն այցելուները, որոնք կողմնակի ճանապար-
հով գացին Հայաստան, տիրացուներն ու տէրտէրները չուքի 
մէջ ձգող լորձնաշուրթն զեղումներով, երր իրենցմէ սպաս֊ 
ւածը Հայ գրագէտին ու գրականութեան արժանապատուու֊ 
թիւնը վեր բոնող Համաստեղեան ոճն էրՓՓՓ 

\ 
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ան թո ւա կաններո ւն ս կիղրր Լիր ան ան է նկար– 

չական արուեստի բեմին վրայ կր յայտնուի քսան 

տարուայ պատ մութիւն ունեցող գեղան կա րչո ւթեան 

իւրայատուկ աշխարհ մր, երբ Հուրի & եքերճեան, վերա-

դառնալով Փարիզէն, կր ներկայացնէ Լիբանանի մէջ իր 

ա ուածին անհատական ցուցահանդէսը։ 

Լի բան ան ե ան պատերազմի սկզբնական տարիներուն, 

կեանքի անարդարութեան ու մարդկային անիրաւութիւն– 

ներու դէմ իբրեւ լուռ, բողոք, Հուրի <&եքերճեան կր նուիր– 

ւի գոյն եր ու ու 

ձեւ եր ու աշխարհին։ 

Իր բառերով՛ 

« Լ ի բ ա ն ա ն ի պ ա տ ե ր ա զ մ ի ս կ զ բ ն ա կ ա ն շ ր ջ ա ն ի ն , ն կ ա ր ե լ ը 
ի ն ծ ի հ ա մ ա ր > ա ն ջ ա տ ո ւ ե լ ո ւ ե ւ ա ռ ա ն ձ ն ո ւ թ ե ա ն ս մ է ջ ե ր կ խ օ – 
ս ո ւ թ ֊ ի ւ ն ս տ ե ղ ծ ե լ ո ւ լ ա ւ ա գ ո յ ն մ ի ջ ո ց ը դ ա ր ձ ա ւ ։ Պ ա ս տ ա ռ ս , 
վ ր ձ ի ն ս ո ւ ես բ ա ւ ա ր ա ր է ի ն ք , ա ր դ է ն ե ր ե ք հ ո գ ի կը դ ա ո ն ա ֊ 
յ ի ն ք ։ 

« Ե ր բ մ ա ր դ ի կ ո ր ե ւ է պ ա տ ճ ա ռ ո վ ա ն ա պ ա հ ո վ կը զ գ ա ն 
կ ա մ յ ո գ ն ա ծ ե ն , կ ՛ ո ւ զ ե ն տ ո ւ ն վ ե ր ա դ ա ռ ն ա լ , ն ո յ ն պ է ս ե ս , 
տ ա գ ն ա պ ա լ ի ց ո ր ե ւ է վ ի ճ ա կ է դ ո ւ ր ս գ ա լ ո ւ հ ա մ ա ր կը վ ե ր ա -
դ ա ռ ն ա յ ի պ ա ս տ ա ռ ի ս » ։ 

Հուրի & եքերճեան իր ստեղծագործական սկզբնական 
շրջանին կր նկարէ իւղանկարներ, որոնք Հարազատ արտա– 
ցոլացումն են արդարութեան իր փնտռտուքին եւ Բարիի 
ձգտումին։ 

Ժամանակ մր ետք իր մէջ կր զարգանայ կրաւիւրի 
նկատմամբ յատուկ Հետաքրքրութիւն եւ Լիբանանի Ամե– 
րիկեան Համալսարանին մէջ կ՝ աշակերտէ գերմանացի 
դասախօս Մարթէն կիզրնի եւ կ՝իւրացնէ լի թոյի եւ կրաւիւ-
րի մասնագիտութիւն ու 

Ադա, երկրին ան ապահովութեան պատճառով՝ կր մեկ-
նի Փարիզ եւ կրաւիւրի իր ուսումնասիրութիւնր աւելի կր 
խորացնէ ու կր զարգացնէ, հետեւելով մասնակի դասըն-
թացքներ 
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Նկարչութեան հանգէպ իր ունեցած հետաքրքրութեան 
կողքին, Հուրի & եքերճեան տասր տարի Ֆրանսա իր կեցու-
թեան րնթացքին, իբրեւ ազատ ունկնգիր՝ Աորպոնի մէջ կր 
հետեւի կրօնքներու եւ հին փիլիսոփայութիւններու գիտու-
թեան ու պատմութեան–. 

Փարիզ իր կեցութեան սկիզբի շրջանին կր շարունակէ 
կրաւիւրի աշխատանքր ել կր մասնակցի հաւաքական քանի 
մր ցուցահանդէսներու ու կր ներկայացնէ կրաւիւրի յա-
տուկ իր առաջին անհատական ցուցահանգէսր: 

Հուրի & եքերճեան մնայուն փնտռտուքի ձգտումր զինք 
կր մղեն ստեղծագործելու նոր ոճով ու տարբեր թեմանե-
րով։ Օ շ օ ա շ է հ օ քօւաերով ստեղծուած իր գեղանկարներր, 
խորհրդաւոր շունչով համագրուած ցոյց կու տան արուես– 
տագիտու հիին հմտ ութիւնր եւ հաւասարակշռութեան րմբրռ– 
նումր։ 

իր երկու հետաքրքրոււթիւններր, արուեստի ու փիլիսո-
փայութեան աշխարհն եր ու աստիճանական միաձուլումր, հե-
տաքրքրական խորհրդաւորութիւն մր կր գրոշմեն իր գեղա-
նկարներուն վրայ: 

կ ապոյտ լեռն եր ու Լարքր եր եւա կայա կան խո րհրրգաւո ր 
աշխարհ մր կր յայտնաբերէ մեր գիմաց, որ երազային այգա-
բացի մր բանաստեղծական հմայքր կր ներկայացնէ՛. 

Հուրի & եքերճեան յա ^որ դա բար Նկարելով մտերմու-
թիւն խորհրգանշող անկենդան բնութիւն, հաւասարակրշ– 
ռրւած կշռոյթով §60աՇէ1՜1Շ քՕՀԱճեր, երեւակայական խորհրր– 
գաւոր բնանկարներ եւ օգտագործելով կրաւիւր, իւղաներկ 
եւ փ ասթէլ, իբրեւ միջոց կր հասնի իր վերջին շրջանի ստեղծա-
գործական այն փուլին, ուր իր թեմաներր կր սկսին մարմնա-
ւորուիլ եւ մարդկային կերպարներր մուտք կր գործեն իր 
արու ես տի աշխարհին մէջ՛. 

Ան կր նկարէ դիմանկարներ, որոնց սեւ եռ ա բիբ աչքեր ր 
այնպիսի թախծոտ նայուածք մր կր ՆերկայացնեՆ, որ պահ մր 
կր մագնիսացնեն գիտող ր՛. 

Արուեստաբան եւ արուեստի քննադատ ժոզէֆ թ՝ար– 
րապ 1993^7 իր ցուցահանդէսին առիթով կր գրէր՛ 

« Հ ո ւ ր ի Շ ե ք ե ր ճ ե ս ւ ն ա յ ն ք ա ն հ ա ր ա զ ա տ ո ւ հ ա ս տ ա տ կը 
մ ն ա յ ի ր բ ն ա զ դ ա յ ի ն ն ե ր շ ն չ մ ա ն ե ւ հ ո գ ե ւ ո ր հ ա ղ ո ր դ ա կ ց ո ւ թ ե ա ն 
մ է ջ , ո ր կ ա ր ծ ե ս ա ր դ է ն ն ա խ կ ի ն կ ե ա ն ք ե ր ո վ ա պ ր ո ւ ա ծ ճ ա ն ա -
պ ա ր հ ի մ ը շ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ը ը լ լ ա յ , ո ր տ ա կ ա ւ ի ն պ ի տ ի շսւրու– 
ն ա կ ո ւ ի գ ա լ ի ք կ ե ա ն ք ե ր ո ւ ն մ է ջ ։ 

« Տ ե ս ի լ ք ն ե ր է հ ի ւ ս ո ւ ա ծ Հ ո ւ ր ի Շ ե ք ՚ ե ր ն ե ա ն ի ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր -
ծ ա կ ա ն ա շ խ ա ր հ ը կը ծ փ ա յ ե ր ա զ ա յ ի ն լ ո ւ ս ա ւ ո ր մ ա ն մ է ջ ։ Ա ն ո ր 
գ ե ղ ա ն կ ա ր ն ե ր է ն շ ո ղ ա ր ձ ա կ ո ւ ո ղ խ ո ր հ ր դ ա ւ ո ր լ ո յ ս ը կ ա ր ե լ ի չ է 
չ ն շ մ ա ր ե լ » : 
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Հուրի Շեքեըճեանի իւըայատուկ աչխարՀը... 
թ՝աւի անցիկ նայուածք ներ... 
Արտասովոր Հաղորդակցութ՜իւն՛ •• 
Անշշուկ նայուածքներով սաըքուած լուռ, զըոյցի մը^եըմ 

մթնոլորւո • • • 
Հարազատներ ու Համախմբում՛. 
Որոնք սլաՀ մը մտածել կու տան, թէ ո՞րն է արգեօք– • • 
քիիտո՞ցր թէ դիտուողը, 
Ղ՚նաՀատո՛ ղը թէ քննադատողը, 
(իսլտո՞ւնը թէ տխուրը, 
Հ ա ր ա զատ ը թէ դժդոՀը, 
— կարծեմ բո լո ր լլ։ 

•••Այս է ասլըումը, երբ չը^ա սլա տուած ես Հ ուր ի Շ եքերճ-
եանի ստեղծագործութիւներով՛. 

* 
* * 

Հուրի & եքեըճեանի երեսուն տարուան ստեզծադոբծա-
կան աչխաըՀը Հարազատ աըձագանգն է իր Հոգիէն բխած 
ներքին ապրումներուն ու երեւութական աշխարՀի ա Ներե– 
ւոյթ ոլորտներուն թը թո.ացո ւմին: 

Հուրի Շեքերճեան ներկայացուցած էանՀատական չարք 
մը ցո ւցաՀանդէսնեը ու մասնակցած Հաւաքական ցուցա– 
Հ ան գէսն եր ու ուրիշ չարքի մը, միասին քս անՀինգէ աւելի 
անդամներ, Ֆրանսայի, թափոնի, Լիբանանի եւ արաբական 
կարդ մը երկիրներու մէի 

1 9 9 7 ի ն տեղի ունեցած Հաըցազըոյցի մլլ ընթացքին, երբ 
Հուրի եքեըճեանին Հարց տրուեցաւ, թէ «Բնութիւնը Ձեզի 
հ ա մ ա ր ի ՞ ն չ կ ը ն շ ւ ս ն ա կ է » , դա տասխան եց– 

« Բ ն ո ւ թ ի ւ ն ը ծ ա ղ ի կ ի ն ա ո ւ ա ծ է բ ո ւ ր մ ո ւ ն ք ՝ զ ա յ ն տ ա ր ա ծ ե -
լ ո ւ ի ր շ ո ւ ր ջ ը ։ Ինչ մ ե ծ բ ա խ տ ա ւ ո ր ո ւ թ ի ւ ն է յ ե թ է մ է կ ը կ ա ր ե ն ա յ 
տ ա ր ա ծ ե լ ի ր հ ո գ ի ի ն Բ ա ր ի բ ո յ ր ը ի ր շ ո ւ ր ջ ը » ։ 

Մ Ա Ր Ա Լ Փ Ա Ն Ո Ս Ե Ա ՚ ե 

Պէյրութ 

ճւցւնտօճ Ե^ 1 

Օ Հօ Օ Հօ– Օ Հօ Օ • Հ օ Հ> Հ օ Օ օ^օ օ^օ Օ Հօ օ օ*օ Օ օ*օ Օ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ՝ 
ՀՈԻՐԻ ՇԵԲԵՐՃԵԱՆԻ ՀԵՏ 

փ օ^օ օ օ^օ Օ օՀօ օ օ^օ օ օՀօ Օ օ*օ օֆ օ*օ Օ օ^օ Օ Հ օ Օ Հ օ Օ օ^օ • -

Իմ ստեղծագործութիւն– 
ները ունին իրենց անձնա-
կան կեանքը, պատմութիւնը 
եւ թրթռացումը : . . . : Անոնք 
ինծի համաը ապըող ու շնչող 
իրականութիւննեը են , որոնք, 
ճիշդ է , որ ծնունդ առած են 
իմ միջոցաւ , սակայն ունին , 
ինչպէս ըսի, իըենց յատուկ 
կեանքը , հասու նացման եղա-
նակն ու հաղորդակցելու ոճը։ 
Իսկ դուք կրնաք պատկեըա– 
ցընել , թէ ինչպիսի գոհու– 
նակութիւն կընամ զգալ, երբ 
շրջապատուած եմ իրենցմով : 

Հ . Շ . 

© ՛Նկարչական ա ր ո ւ ե ս տ ի ե ւ հ ի ն փ ի լ ի ս ո փ ա յ ո ւ թ ե ա ն հ ա ն -
դ է պ ի ն չ պ է ՞ ս յ ա յ ա ն ա բ ե ը ե ց ի ք Ձ ե ր ս է ր ը ։ 

—Լիբանանի պատերազմի սկզբնական շրջանին ծայըա֊ 
յեղ ըմբո ս տ ո ւթիւն մը եւ բողոքի մնայուն զգացում մը 
սկսաւ անհանգստացնել զիս՛. Չէի կրնար ընդունիչ մարդ-
կային ան իրաւութիւնն եր ը եւ կատարուած վայրագութիւ-
ները–. Ա յ դ Հոգեվիճակէն դուրս գալու կամ ա ը տ ա յ ա յ տ ֊ 

ւելու լաւագոյն միջոցը ինծի Համար եղաւ նկարչական ար֊ 
ւ ես տ ի ճամբով բողոքս դոյն ով եւ ծաւ ալով բացայայտելը, 
իսկ իբրեւ ընկեըա կից եւ խօսակից Հարազատներ ունենալով 
Հին փիլիսոփաներու գիրքեըը։ 

էրբ այգ ռմբակոծումներուն առանձնացած էի իմ տան 
մէ^ ստեղծած էի իլը ա յա տուկ աչխաըՀ մը, ուր վրձիններս, 
դիրքերս ու ես արդէն երեք Հոգի դարձած էինք, եւ ատիկա 
բաւաըաը էր՛՛՛ 
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« Հ ի ն եւ ն ո ր փ ի լ ի ս ո փ ա յ ո ւ թ ֊ ի ւ ն ն ե ր ո ւ ա շ խ ս ւ ր հ է ն յ ա տ -
կ ա ն շ ա կ ա ն ի ՚ °նչ տ պ ա ւ ո ր ո ւ թ - ի ւ ն յ ա տ ո ւ կ տ ե ղ գ ր ա ւ ա ծ է ձեր 
կ ե ա ն ք ի ն մ է ջ ։ 

– " Լ շ 8 ւ շ ո , 1© Յշտւս 6է 16 (քնարին, Գ ե ղ ե ց ի կ ը եւ 
ճ շ մ ա ր ի տ ը ) այս երեքին փնտուտուքր եւ անոնց ձգտիչր կեան-

քիս Նպատակն է: 
ս տ ո ս է ետք եր-

րորդ գարուն ապրած (204– 
2 7 0 ) փիլիս ոփայ Փլոթենի 
տեսութիւն՛ն եր ԷՆ է այս մէ– 
կր, որ վերջին երեսուն տա-
րիներուն, դարձաւ Նաեւ իմ 
կեանքի ն պատ ակր։ Այս երե– 
քր հաւասարապէս իրար 
լրացնող երեւոյթներ են, 
իՆչպէս <ձԲարի՝$>ն անպայմա– 
ՆօրէՆ Գեղեցիկ է ու ր չ ֊ 
մարիտ• իսկ «Գեղեցիկ՝» ր 
Բարի է ու չմարիտ, ինչ ՜ 
պէս Նաեւ «շք չմ ա ր ի տ՝>՝> ր 
Հաստատ կեր պո վ Բարի է 
ու Գեղեցիկ։ Երրորդութիւն 
մր, որ ՆմաՆ է քրիստոնէ-
ական Երրորդու թե Ն մեր 
րմբռնու մին: թ արձրագո յն 
իմաստութեան ձգտելու իս-
կական ուղիՆ Բարիի, Գե-
ղեցիկի եւ ճ շմ ա ր ի տ ի 

փն 
տռտուքէն կր սկսի, որ աստիճանաբար կր բաՆայ անթա-

փանց վարագոյրՆերր մտքին, ՀասցՆելով խնդրո յ առարկան 
Հոգիի Հայելիի փայլքիՆ։ Անշուշտ, այս փնտռտուքր մէկ-
եր կու օրւաՆ Հարց չէ, այլ ամբող^ կեաՆքի մր րնթացքր 
կամ նոյնիսկ քանի մր կեաՆքո մ (ւ^շտօաւտէաո) շարունա– կուող երեւոյթ՛–. 

©Թոյլ տ ո ւ է ք ի ն ծ ի ը ն դ մ ի ջ ե լ ։ Ձ ե զ լ ս ե լ ո վ ՝ պ ի տ ի բ ա ն ա ձ ե -
ւ ե մ ի մ յ ա ջ ո ր դ հ ա ր ց ո ւ մ ը ։ 

Ե ր ր ո ր դ դ ա ր ո ւ փ ի լ ի ս ո փ ա յ : 
Տ ե ս ո ւ թ ի ւ ն մ ը , հ ի մ ն ո ւ ա ծ ՝ ե ր ե ք ա զ դ ա կ ն ե ր ո ւ վ ր ա յ ։ 
ք ր ի ս տ ո ն է ա կ ա ն Ե ր ր ո ր դ ո ւ թ ե ա ն ը մ բ ռ ն ո ւ մ ։ 
Ա յ ս բ ո լ ո ր ե ր ե ք ն ե ր է ն մ ե կ ն ե լ ո վ , Հ ո ւ ր ի Շ ե ք է ր ն ե ա ն ը պ ի -

տ ի բ ա ժ ն ե մ ե ր ե ք ի . -

Անցք ղէպի անորոշ... 

<^ցատ6ճ ԵԱ 1 

է ա կ : 

Ի բ ր ե ւ կ ի ն իր ս ո վ ո ր ա կ ա ն կ ե ա ն ք ի ն մ է ջ ։ 
Ի բ ր ե ւ հ ի ն փ ի լ ի ս ո վ ս ս յ ո ւ թ փ ւ ն ն ե ր ո ւ ա շ խ ա ր հ ը պ ր պ տ ո ղ 

Եւ ի բ ր ե ւ ս տ ե ղ ծ ւ ս գ ո ր ծ ո ղ ՝ ի ր ա ր ո ւ ե ս տ ի կ ե ա ն ք ի ն մ է ջ ։ 
Ու հ ա ր ց ն ե մ . 
Ինչպիսի՛ 3 ի ր ա գ ո ր ծ ո ւ մ ն ե ր ո ւ հ ա ս ա ծ է՝ մ ե կ ն ա կ է տ ո ւ ն ե -

ն ա լ ո վ Փ լ ո թ ե ն ի ա յ ս տ ե ս ո ւ թ ի ւ ն ը ։ 

—իՆչպէս որ ՓլոթեՆի երեք աղգակՆերր իրար լրացնող 
ամբողջութիւն մր կր կաղմեՆ, Նոյն ձեւով ալ իմ բողոքե-
լու, սովորակաՆր չրնգունելու ել յաճախ ղիս անհանգս տա֊ 
ցրՆող երեւոյթՆերր մերժելու խաո.ՆուածքայիՆ իմ խմո֊ 
րումր, մղած են ղիս գտնելու Երկրորդ Աշխարհ մր ան քաւո-
ւէ՛ լու այս աշխարհԷՆ ել տիրող մտ ածո ղո ւթեն ԷՆ, ուստի՝ 
հոգիս լաւագոյն կերպով ՆերգաշՆակուած է հին փիլիսո– 
փաՆերու աշխարհին հետ, ուր աւելի հարազատ զգացած եմ 
ինքզինքս, իսկ ևրբ այգ հարազատութեան մասին ցանկու-
թիւն աո-ա^ացաե է մէ^ս, արտայայտուելու իբրեւ մի^ոց րնտ֊ 
րած եմ Նկարչութիւնր։ կ՛եզրակացնեմ՝ ես իմ առօրեայով, 
մտքով, զգացական աշխարհով եւ արտայայտուելու ու ստեղ– 
օ՜ագոր ծել ու կարողո ւթե ամէ1 կր փորձեմ հասն ի լ բարձրա֊ 
գոյն իմաստութեան ոլորտներուն իբրեւ ես ինքս։ Այսինքն՝ 
հասնիլ Բարիին, Գեղեցիկին ել ճշմարիտին միաժամանակ։ 

© Ա յ ս օ ր , ե ր ր ո ր դ հ ա զ ա -
ր ա մ ե ա կ ի ս ե մ ի ն , ա յ լ ա զ ա ն 
գ ի ւ տ ե ր ո ւ ե ւ գ ի տ ա կ ա ն յ ա – 
ռ ւ ս ջ դ ի մ ո ւ թ ե ա ն ա յ ս զ գ ա ց ո ւ մ -
ն ե ր ո ւ ն զ ո ւ գ ա հ ե ռ ի ն չ պ է ^ ս կը 
դ ի տ ո ւ ի ը ս տ ձ ե զ ի Բ ա ր ի ի , Գ ե -
ղ ե ց ի կ ի ե ւ ճ շ մ ա ր ի տ ի տ ե ս ո ւ – 
թ ի ւ ն ը : 

—Այս երեքն ալ Ներկայ 
դար. :ն հ արց ման ն^աննեւ 
ունին իրենց աո-^եւ: Բո լորս 
ալ նոյնր կր վկայենք կար-
ծեմ։ Մարդկութիւնէշ իր րն– 
թացքով որքա՛ն մօտ է իրա-
կան ո ւթեան, որքա՛ն տուժած 
է Բարին այս օրերուն, ի՞նչ Շ ո ղ ա ր ձ ա կ ո ւ մ . 
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կլ/ մնայ մեզի այսօր ԳեղեցիկէՆ ու ճշմարիտ էն։ 
Հետաքրքրականը այն է, որ ամէն մարգ կը գժդոՀի 

տիրող իրավիճակէն, սակայն ո՞վ ժամանակ ունի մտածելու 
լուծման մասին–. Եթէ լաւ գիտենք, սլիտի տեսնենք, ինչ որ 
տրուած է մեզի ՚Նախախնամութենէն, այսինքն Աստուծմէ, 
միայն Բարին է եւ կը մնայ Բարի, Գեղեցիկ ու ջ$չմարիտ, 
այսինքն՝ բնութիւնը, ինչպէս աըեւը, բուսականութիւնը, 
օդը, ծովը եւ նման չատ բաներ–. Աակայն եթէ լաւ պրպտենք, 
պիտի տեսնենք, որ Ձարին, Տգեղին ու Աուտին Հեղինակնե-
րը մենք ենք՝ մարգերս–. Հիւանգո ւթիւններր, պատերազմ-
ները եւ նոյնիսկ երբեմն բնական աղէտները մեր բնութեան 
կարգն ու կանոնր խանգարելու Հետեւանքով է, մինչ մար-
դուն վստաՀուած պա ր տ ա կան ո ւթիւն ր բո լո րո վին տարբեր 
պէտք է ըլչայ–. Ան եթէ վերադառնա յ իր ակունքներուն ու 

իր երջանկութիւնը փնտաւէ տարբեր արժէքներու մկք, ինչ 
որ արդէն իրեն վեր ա պաՀո ւած է բնութեան կողմէ, իր 
դ ժ բ ա խ տ ո ւ թ ի ւ ն ն եր ու մեծ մասէն ձ եր բա զա տուած կ՚ըլլայ 
ինքնաբերաբար։ Հին փ իյփս ո փ ան եր էն Հերմէս րսած է. « Ե ր -
կ ի ն ք ի ո ւ ե ր կ ր ի ի ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը ն ո յ ն ն Է » , այսինքն՝ մէկը 
միւսին Հայելին է : Աւելի ճիչդր մենք պէտք է որ երկիրը 
երկինքի Հայելին դարձնենք, սակայն դժբախտաբար մար-

դը, Հակառակ իր բոլոր իրագործումներուն, չկրցաւ Հասնիլ 
այդ բարձրագոյն իմաստութեան։ 
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Օրաւլսւյիե այգաբաց 

®վերադառնանք Ջեր ւսրուեւսոի աշխարհին, ի՞նչ փուլե-
րէ անցած է Ջեր ւսռեղծագործական աշխարհը։ 

— ինչպէս մեր Հարցազրոյցին սկիզբը բացատրեցի, իմ 
ս կզբն ա կան շրջանի գործերս բողոք էին տիրող կացութեան 
դէմ, սակայն անոնք իրենց մէ^ ժխտական կեցուածքի չունչ 
երբեք չէին պարփակեր, այլ խաղաղ, լուռ, ու երազային աչ~ 
խարՀներու պատկերը կը պարզէին, որ չատ խոտոր կը Համե-
մատէր տիրող իրականութեան Հետ։ իսկ երբ սկսայ խորանալ 
իմ մի ւս ուսում՛ն աս իր ու թիւններ ուս մէ^ ինքնաբերաբար իմ 
ստեղծագործութիւնն երր ստացան աւելի խորհրդաւոր եւ երա-
զային չունչ–. Այս տ պա ւո ր ո ւթեա մ բ է, 1993// Լիբանանի մէՀ 
կայացած առածին ցուցաՀանդէսիս առթիւ, ալպոմիս մէֆ, իմ 
ստեղծագործութիւներուս տրուեցաւ Հետեւեալ խորադիր-
ները ՚ ՚ 1 օ օ ո օ § ա բ հ ւ 6 Տ Տ տ ջ ս ւ ւ շ ւ ՚ շ տ . . . < 3 շ տ բ շ տ է ա շ տ ա շ ժ ա ա ա գ ս շ տ , 

կսււք՝ իւրւսյաաո ւկ ս ր բ ա ն կ ա ր չ ո ւ թ ի ւ ն . . . անորոշէն փոխան– 
ցըւած նկարչութիւն, որ կը բովանդակէ անորոշէն եկած յատուկ 
պատգամներ) ։ 

Բնութիւնը մեծ տեղ գրաւած է իմ ներշնչման մ ԷՀ, 
ունիմ « Կ ա պ ո յ տ լ ե ո ն ե ր ո ւ » լրմանս, ուր նկարած եմ երազա-
յին լեռներՆաեւ ունիմ լուռ բնութեան չարք մը, ուր մէկ֊ 

ճ1ցւէւտ©ճ Ե^ ձ 
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տեղուած պտուղները մտերմութեան գաղափարը կը փոխան-
ցեն–. կրաւիւրի աշխատանքներս րնգհանրապէս միսթիք աշ-
խարհի խորհրդանշաններու կրկնութիւներով ու շարժում-
ներով համագրուած, Սան տա լան եր ու տպաւորութիւնը կը 
ձգեն–, իսկ վերջին շրջանի ստեղծագործութիւներս երեւա-
կայական դիմանկարներ են, որոնք ուրիշ ոլորտներու մէջ 
գոյութիւն ունեցող 1\4ՁՏէՇ1՝Տ իմ ա ս տ ո ւնն եր ո ւ ել կամ լու-
սաւորուած երեխաներու տիպարներ են–. 

• Ի ն չ պ ի ս ի ՞ գ ո հ ո ւ ն ա կ ո ւ թ փ ւ ն կը զ գ ա ք նկարչական ա շ -
խ ա տ ա ն ք մը աւարտելէ ետք; 

֊ Ի մ ստեղծագործութիւները ունին իրենց անձնական 
կեանքը, պատմութիւնը ու թրթռացումը։ Անոնք կը Նմանին 
իմ երեխան եր ուն, որոնք ստեղծուելէն ետք ալ կր հասուննան, 
երր կը հաղորդուին դիտողին ու շրջապատին հետ –. Անոնք ինծի 
համար ապրող ու շնչող իր ա կան ո ւթիւնն եր են, որոնք, ճիշդ 
է, որ ծնունդ առած են իմ միջոցաւ, սակայն ունին, ինչպէս 
րսի, իրենց յատուկ կեանքը, հասունացման եղանակն ու հա-
ղորդակցելու ոճը-. իսկ դուք կրնաք պատկերացնել, թէ ինչ-
պիսի գոհունակութիւն կրնամ զգալ, երր չլվա պա տուած եմ 
իրենցմով–. 
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Աեխորագիր 

օ Ի բ ն չ ը ս ե լ ի ք ո ւ ն ի ք ա յ ս օ ր ո ւ ա ն ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն կ ա – 
ր ի չ ն ե ր ո ւ ն , ի ր ր ե ւ թ ե լ ա դ ր ա ն ք ե ւ ա պ ա գ ա յ ի պ ա տ կ ե ր ա ց ո ւ մ ։ 

Հաւատացէք ձեր ներքին ձայնին։ Օրուան արադ կ չ ո ֊ ո յ ֊ 
թր պահելով հանդերձ, փորձեցէք յաճախ կանդ առնել պահ 
մր, հաղորդուելու լռութեան խորհուրդին հետ, վերադար-
ձէք ձեր հոգիներուն, լսեցէք ձեր բնազդային ձայնր, եւ 
հետեւեցէք անոր, որովհետեւ բարձրագոյն իմաստութեան 
իսկական աղբիւրր միտքր չէ, այլ շարունակական կեանքե-
րէ մեզի փոխանցուած բնազդային հին եւ նոր արժէքն եր ր։ 

Հաւատացէք դուք ձեր արժանիքներուն, ձեր անձին 
համար ճշդուած կեանքի նպատակէ7 իրագործելու, առանց 
կախեալ րչլա լո ւ ուր իլն եր էն ա րժեւո րո ւեէո ւ խաբկանքէն: 

Հ ա ր ց ա զ ր ո յ ց ը վ ա ր ե ց ՝ 

ՄԱՐԱԼ ՓԱՆՈՍԵԱՆ 

ԹԻՒՐԻՄԱՑՈՒԹԵԱՄԲ 
ԵՒ ՄԱՍԱՄԲ նՈՐԻն -Գ , 

Ի դ է պ յ Հ մ ա - ի հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն ը , 
բ ա ց ի ա ր տ ա ք ս ո ւ ա ծ «Հարիւր մէկ տար֊ 
ւան» խ ո ր ա դ ի ր ի յ ս ւ ւ ե լ ո ւ մ ի ց ո ր ե ւ է 
տ ա ր բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն , չ ո ւ ն ի ( զ ա ն ց ե ն ք ա ռ -
ն ո ւ մ մ ի ք ա ն ի ւ լ ր ի պ ա կ ն ե ր ի ս ր բ ա գ ր ո ւ – 
թ ի ւ ն ն ե ր ը ) Ե - ի ց ե ւ ա յ դ տ պ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ն 
ա ն հ ա ս կ ա ն ա լ ի է » ( է ջ 1 9 1 ) ։ 

ենռ առնում»: <ձՋանց 
Անշո ւշա։ 
Երբ հետապնդուածը վէպին անաղարտ ւզաՀւզա– 

նումէն աւելի մեղադրանքներ հիւսելու միտք մըն է։ 
իսկասլէս զարմանալի մօտեցում՝. 
« Հ ա յ ր ե ն ի ք » / * մէջ կռահուած վրէպներուն սրբագ– 

րութիւններր երբ յաջորդ Հրատարակութիւներուն մէջ 
հարիւր տոկոսով ճիշդ կր գտնէ բանասէրը, կ՚առնէ կր 
քալէ, այլ թոյլ տրուած աննշան թերին եր ր կր հիւրա սի-
րէ իր աղիւսակներուն մէջ՛. 

Օրինակ մր• 
« Հ ո դ ա մ պ ն » բառր ե ր կ ր ո ր դ եւ ե ր ր ո ր դ Հրատարա-

կ ո ւ թ ի ւ ն ն եր ուն մէջ չենք դիտեր ինչպէս, կամ հաճոյ 
թուելու Համար բանասէրին՝ ըսենք տգիտաբա՛ր, հ ո դ ա ֊ 
մ ո յ ն դարձուցած էինք, որուն համար ան կր մեկնաբա-
նէ• 

« Ս ա ա յ ն տ ա ր ը ն թ ե ր ց ո ւ մ ն ե ր ի շ ա ր ք ի ց է , ո ր ի ց մ ե կ ն ե -
լ ո վ ա ր ձ ա ն ա գ ր ե ց ի , թ է « ս ն ա պ ե ա ն ա կ ա ն » տ ա ր բ ե ր ա կ ն ե ր -
բ ե մ ն բ ն ա գ ր ի ց ա ւ ե լ ի հ ե ռ ա ց ե լ է » Լ է ջ 2 8 3 ) ։ 

Երբե՜մն։ ի՜նչ զիջում–. 
Բառի մը, երկու բառի կամ չորս ու աւելի բառերու 

աարրնթերցումներր կրնա՞ն այնքան շեղել բնագիրը, 

որ այնքան ծանր մեղադրանքներ կր բեռցուին ենթա-

կային վրայ։ 
Երեւի կրնան։ Զենք բողոքեր։ 
Յիշեցնենք միայն, որ Հեղինակը Օշական, նման 

աարընթերցումներու Հետեւանքով երբեք բնագրէն Հ ե ֊ 

ացած չհամարեց իր « Հ ա ճ ի Ա պ տ ո ւ լ լ ա հ » ^ Այդ մասին ռ. 
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երկար խօսուած է « Բ ա գ ի ն » / » նախորդ Համարին մէջ ու 
Հարկ չկայ Հոս նոյնը կրկնելու։ 

Ղ՝աո–ՆաՆք ու ա կն ար կ մր եւս ն ետ ենք առաջին մ 
բերումիՆ տրամաբանութեան վրայ։ 

« Ե ր կ ե ր »ո ւՆ ընդգրկած « Հ ա ճ ի Ա պ տ ո ւ լ լ ս ւ \ւ»ին եւ 
« Հ ա ր ի ւ ր մ է կ տ ա ր ո ւ ա ն » Հատորին մէջ առնուած « Հ ա ճ ի 
Ա պ տ ո ւ լ լ ս ւ հ » / ^ միջեւ բառային քանի մը տա րբերու– 
թիւնները Հաշուի առած, բն ա դր ա դէ տ –բան ա ս է ր ը նոյն 
պատճառով « ա յ դ տ պ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ն ա ն հ ա ս կ ա ն ա լ ի է » կը 
յա յտ ա ր ա ր է։ 

«Բագին»/» նախորդ Համարին մէջ, յոլզուած նոյն 
Հարցին կապակցութեամբ, բայց քիչ մը չեղելով « Հ ա ճ ի 
Ա պ ա ո ւ լ լ ա հ » / » երրորդ տսլադրութիւնը ա ւելո ր դ Համա-
րող տրամաբանութենէն, խօսուած է « Հ ա ր ի ւ ր լքէկ տ ա ր -
ա ն » Հատորին կազմութեան մասին, րնգՀանրապէս 
ծանրանալով շարքին լրացուցիչ « Ս ի ւ լ է յ մ ս ւ ն է ֆ է ն տ ի » / » 5 > 
ասլագրական բ ախտին վրայ, Հանդամանօրէն, եռագ– 
րութեան երեք միութիւնները վերջապէս նոյն ծածկին 
տակ ընթերցողին ներկայացուցած ըլլալու բերկրան– 
քո վ: 

Հիմա կ ըս ո ւի, որ քան ի մը բառերու տարրերու– 
թիւնը չ արդարացներ « Հ ա ճ ի Ա պ տ ո ւ լ լ ս ւ ե » Հ 7 երրորդ ան-
դամ տ սլա դր ած ըլլա լո ւ ձեռնարկը, Հետեւաբար « ա յ դ 
տ պ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ն ա ն հ ա ս կ ա ն ա լ ի է » ։ 

Ըստ երեւոյթին, եռա գր ո ւթիւն ը նոյն ծածկին տակ 
բերած ըլլա լո ւ աշխատանքն ու կարելիութիւնը ոչինչ 
ըսած են ու Լլ ըս են բանասէրին, երբ կը ս սլա ս ո ւէր, որ 
դր ա կան խղճմտանքը տարբեր բաներ թելադրէր իրեն: 

Առա^ քշուած տեսութեՆԷՆ այնպէս կը Հասկցուի, 
որ քանի մը բառերու. տարբերութիւնը երբեք չի կրնար 
արդարացնել գիրքի մը երկրորդ կամ աւելի տպագրու-
թիւնը։ 

Գ֊րակաՆութեան սլա տ մո ւթեան ո ր էջին արձա-
նագրուած է արդեօք այս սաՀմանագրութիւնը, որ այս 
ՀաՆ դիս ա ւոր ո ւթե ամր կը թե լա դր ո ւի մեղի։ 

Մէկ տսլագրութենէն միւսը իրենց ունեցած Հիմնա-
կան տարբերութիւնն եր ուն շնորՀի՞ ւ կրկին ու կրկին, 
Հինգ, տասը, քսան ու աւելի տ սլա գր ո ւթեանց արժա-
նացան ու Լլ արժանանա ն Թ ումաՆեանի, Ջարենցի, Աե– 
ւակի եւ միւս արժանաւորներուն դիրքերը, թէ սսլառած 
ըլլալու Հանգամանքներուն, դարձեալ ու դարձեալ կար-
դացուելու արժանի իրենց բո վան դա կո ւթեանց բերու-
մ՛ ով։ 

Ի՞նչը անՀասկնալի է Հոս, որ առածին տսլագ-
րութենէն քսան տարի ետք կրկին անդամ րնթերցողին 
ներկայացուած « Հ ա ճ ի Ա պ ա ո ւ լ լ ա հ » ի ն Համար ըսուէր՛ 
« Ա յ դ ա պ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ն ա ն հ ա ս կ ա ն ա լ ի է » ։ 

Բայց եթէ իրապէս անՀասկանալի բան մը կայ Հոս, 
այն ալ բնագրագէտ-բանասէրին «անհասկնալիէն է: 

&ատ չհեռանանք սակայն վերը մէթրեր ուած դիտո֊ 
ղութենէն, այլ ուշադրութեան յանձնենք նաեւ անոր 
մէկ նմանակը՛ 

« Հ ե տ ա ք ր ք ի ր է յ ո ր Ս ն ա պ ե ս ւ ն ը Ե ^ ո ւ մ « ն կ ա տ ո ւ ա ծ 
վ ր ի պ ա կ ն ե ր » բ ա ժ ն ո ւ մ զ ե տ ե ղ ե լ է ճ ի շ տ ձ ե ւ ը , ս ա կ ա յ ն Հ մ տ -
ո ւ մ գ ե ր ա դ ա ս ե լ է « Չ գ ի տ ց ո ղ » ս խ ա լ ձ ե ւ ը ՝ հ ա ւ ա ն ա բ ա ր 
ն ա խ ա պ ա տ ո ւ ո ւ թ ի ւ ն ը տ ա լ ո վ Հ - ի ն ( տ ե ս « Բ ն ա գ ր ա յ ի ն տ ա ր -
բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր » , Ա ղ ի ւ ս ա կ 2 » ( է ջ 2 7 1 ) ։ 

ես ա նք ։ 
Դիտողութիւնը ճիչդ է։ Մեր գործած սխալը սխալ։ 
Բայց « Հ ւ ս ր ի ւ ր մ է կ տ ա ր ո ւ ա ն » / » մէջ միայն սխայներ 

թոյ լ չէ տուած խմբագիրը, այլ դարձեալ Հաճոյ թուելու 
Համար բան ա ս է ր իՆ՝ ըս ենք արթնութեան «Հա դո ւա– 
գէ՜պ» պա Հեր ուն սրբագրած է սխալները եւ արձանագ-
րած է ճիշդ երր։ « Ե ր կ ե ր »/7Հ– մէջ սպրդած շ ա ղ փ ա ղ փ ո ւ ն ը 
« Հ ա ր ի ւ ր մ է կ տ ա ր ո ւ ա ն » / ^ մէջ դարձուցած է զ ա ղ փ ա ղ -
փ ո ւ ն ( 1 2 8 ) , ա մ է ն ա է ա կ ա ն ը ա մ ե ն ա է ա կ ա ն (143)– Հ ե ղ ո ւ մ ը ՝ 
յ ե ղ ո ւ մ ( 4 9 2 ) , չ ե փ ա կ ը ՝ չ փ ա կ ( 1 8 6 ) , եւայլն: 

Քիչ մը Օշականի ոճին ծանօթ ըլլալու Հանգաման– 
քով, 

Քիչ մը լեգուական մեր բնազդին վստաՀած, 
Ու քիչ մը մեր տրամաբանութեան ապա լին ած 
« Հ ա յ ր ե ն ի ք էջերուն կռաՀելով որոշ բառերու 

անճշդութիւնները, յաջորդ երկու Հրատարակութիւն֊ 
ներուն կատարուած էին անոնց սրբագրութիւնն երը, 
որոնց մեծ մասը մե՜ծ լռութեամբ որդեդրած են Երեւա-
նի « Ա պ տ ո ւ լ լ ա հ » ^ խմբագիրները ու այս անգամ մեր 
ալքէն վրիպած պգտիկ մասը մե՜ծ եռանդով մատի փաթ-
թոց դարձուցած անոնք՝՝ բառային թէ աղիւսակային 
ցուցադրութիւնն եր ով։ 

Ե ր կ ր ո ր դ եւ ե ր ր ո ր դ Հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ո ւ ն 

խմբագիրը, կրկնենք, առանց ձեռագիր ի օժանդակու-

թեան « Հ ա յ ր ե ն ի ք մէջ նկաաուած վրիպակներուն մեր 

կատարած ս ր բա դրութիւնն երը, շուրք^ յիսուն պարա-
գաներու, կը Համընկնին իրենց ձեռքին աակ ձեռագիր 

ունեցող երեւանեան « Ա պ տ ո ւ լ լ ա ե » / * խմբագիրներու ըն-

թերցումներուն, բայց մարդկօրէն Հնարաւոր նախան֊ 

ձախնդրութեամբ մը ընթերցողին Օ լական ներկայացը– 

ճ1ցւէւտ©ճ Ե^ 
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նելու մեր վերւսբերումր գրւսկւսն ոչի՛նչ ըսած է բնա– 
գրագէտ-բանասէրին, որ շրջանցած է մեր բոլոր ճ ի շ գ ե ֊ 
րր, ի Հարկէ այն մտածումով, որ ուշագրութենէ դուրս 
մնացած այսինչ կամ այնինչ սոսկական բառին վրայ 
կռթնած կարենայ շարունակել նախորդ խմբագիրնե-
րուն Հասցէին ուղղած իր սանձարձակ մեղադրանքը, 
Հոլովելով րսա իրեն վէպը այլասեր ած շարք մր Հատըն– 
աիր բայեր, «խեղդել են, շեղել են, փոխել են, այլակերպել 
են, խեղաթիւրել են, խճողել են», եւայլն, ասոնք՝ եւ 
ասոնց ազդակից գործողութիւններ, այնքան անկարելի 
գիւրութեամբ, ինչսլէս մ ա ան ան շո լեց ա ւ անդամ մր: 

Ա ռ ա ջ ի ն եւ ե ր կ ր ո ր դ Հրաաարակութեանց խմբադի– 
ՐՐ լո֊ելեայն ու բարձրաձայն ծանուցած է իր մօաեցու֊ 
մր, որ տեղաւորուած է ե ր կ ր ո ր դ տ սլա գր ո ւթեան առա֊ 
ջին էջերուն, « Ս ր բ ա գ ր ա կ ա ն ն ո թ - ե ր » անունին տակ, գրե– 

ԼՈՎ՝ 

« Ն ե ր կ ա յ հ ա ա ո ր ի ն մ էջ , ս ո վ ո ր ա կ ա ն վ ր է պ ն ե ր է ն զ ա տ ՝ 
ա յ ս կ ա ր գ ի հ ա ր ի ւ ր ա ւ ո ր թ ի ւ ր ի մ ա ց ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր հ ա ր թ ո ւ ե -
ց ա ն : 

« Թ ո ղ ն ե ր է մ ե գ ի վ ա ր պ ե տ ի ն յ ի շ ա տ ա կ ը , ե թ է մ ե ր 
կ ա ր գ ի ն ս խ ա լ ն ե ր ո ւ մ է ջ ի ն կ ա ն ք կ ա մ չ կ ր ց ա ն ք ն կ ա տ ե լ 
բ ո լ ո ր ս խ ա լ ն ե ր ը » ։ 

Մենք այս ս կդրո ւնքն եր ո վ ընթացած ենք ու կատա-
րած մեր «շտկումները.», որոնց Համար կ՚ըսուի երեւան– 
եան « Հ ա ճ ի Ա պ ա ո ւ լ լ ա հ » ^ էջերուն. 

« Ն ա խ ո ր դ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ - ի ւ ն ն ե ր ի խ մ բ ա գ ի ր ն ե ր ր 
( յ ա տ կ ա պ է ս Պ օ ղ ո ս Ս ն ա պ ե ա ն ը ) մ ի ա ս ն ա կ ա ն ա ց մ ա ն , ա ր դ ի 
ո ւ դ ղ ա գ ր ո ւ թ - ե ա ն ը հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ն ե լ ո ւ թ ե լ ա դ ր ա ն -
ք ո վ ՝ ա ն հ ա մ ա ր « շ տ կ ո ւ մ ն ե ր » ե ն ա ր ե լ , ո ր ո ն ց « բ ն ա գ ր ա յ ի ն 
տ ա ր բ ե ր ո ւ թ - ի ւ ն ն ե ր ո ւ մ չ ե ն ք ա ր ճ ա ն ա գ ր ե լ ՝ հ ա տ ո ր ի ս ծ ա -
ւ ա լ ը ա ն ա ս ե լ ի օ ր է ն չ մ ե ծ ա ց ն ե լ ո ւ հ ա մ ա ր » ( է ջ 1 9 2 ) ։ 

«ԱնՀ ա մա ր ր՜» Համար ունի անշուշտ, եթէ Հաշուի 
չառնենք Համարակալին չա փ ա զանց ո ւթիւնն եր ը։ 

Կ արեւորը այգ չէ սակայն՝. 
Հետաքրքրականը ծա լալային մտաՀոգու թիւնն է՝. 
Երանի՛՛, սլիաի ըսէինք մենք, երանի Հատորին ծա-

ւալը այսքան ալ մեծցուած չըլլար։ 
Եր անելին եր ր օդին մէջ չձգենք։ կարգենք։ 
Դիրքին ծաւալը անասելիօրէն չմեծցնելու մտաՀո֊ 

գութիւնը ունեցող բանասէրը ատկէ առաջ ուրիշ շատ 
ւզա աճառներ ունէր նո յն մա ա Հոգու թեւս մր առաջնորդը֊ 
ւելու. դժբախտաբար, սակայն, փոխանակ խն այո դ ո ւ ֊ 
թեամբ վարուելու իր էջերուն Հետ, աճող եռանդով մը 
շարունակած է սկսած աւելորդ կուտակումները, յատ-

կապէս Հատորին ետեւը կցուած բաժիններու եւ ի մաս– 
նաւորի աղիւսակներուն պարագային։ Իբր թէ տարբե-
րութիւնն եր մատնանշելու Համար կազմուած են անոնք, 
աղիւսակները, ուր սակայն ն ոյն ո ւթիւնն եր ո ւն ցուցադ-
րութիւնը պզտիկ Համեմատութիւն մր չի ներկայացներ, 
ծանրացնելով արդէն աւելորդ չափազանցութիւնն եր ով 
ծանրաբեռն Հատորը։ 

Մենք բնաւ անՀրաժեշտ չենք տեսներ այդ մասին 
աւելի երկար խօսիլ կամ օրինակներով Հիմնաւորել մեր 
դիաողո ւթիւնն եր ը, յա ւելո ւածա կան տաղտուկով մը 
չվրդովելու Համար ընթերցողին խաղաղութիւնը։ 

Նման բան եր ո ւ Համար ժամանակ սպառելու տեղ, 
շատ աւելի շաՀեկան պիտի րչլար Հարկաւ, եթէ պաՀուէր 
վէպին ա ն կ ա խ ո ւ թ ի ւ ն դ , որպէսզի Հայրենի ընթերցողը 
ինք եւս զուր զբաղումներով տարուելու փոխարէն՝ 
ուղղակի մտնէր 0 շա կան ի յարգարած մթնոլորտին մէջ, 
ու Հեր ո ս ներ ու վերծանուած Հոգիներուն ակօսով ճանչ– 
նար տուեալ խաժամուժին Հո գեյա տ ա կը։ 

« Հ ա ճ ի Ա պ տ ո ւ լ լ ա հ » ^ բեւեռա դիր ր կրկին ու կրկին 
Հետազօտելու, անոր ըն կեր ացո ւած վերլուծումին ու 
բա ցա տ ր ո ւթիւնն եր ո ւն Հանդէպ աւելի ուշադիր ըլլա-
լու եւ վէպին երեւանեան Հրատարակութիւնը նուազ 
թեր ո ւթիւնն եր ո վ լոյս րնծայելու նախանձախնդրու-
թեան փոխարէն, ինչպէս կրկնուեցաւ քանիցս, կը թո լի, 
թէ մէկ մա ա ս եւեռո ւմ առաջնորդած է բնագրադէտ– 
բան ա ս է ր ը,— նախորդ երեք Հր ա տ ա ր ա կո ւթիւնն եր ո ւն 
մ էջ թերո ւթիւնն եր որսալ եւե Հարկին յօրինել, որպէսզի 
իր պատրաստած տ պա գր ո ւթեան Համար առաւելու-
թիւնն եր ձեռք ձդէ։ 

Եր եւանեան Հրատարակութեան պարադային, ըն-
թերցողը բնաւ Հաշուի չէ առնուած եւ անոր ներկայաց– 
ւած է առեղծոլածներ լուծելու պարագայ մը ել ոչ թէ 
փայփայուած է Օշական կարդալ տալու մտածում մը։ 

Նոյն այս մօտեցումին մէջ գժուար կ՚ըլլայ ճշգել 
նաեւ խմբագիրի պաշտօնին ըմբռնումը։ 

Այնպէս կը թուի, որ « Հ ա ճ ի Ս Լ պ տ ո ւ լ լ ա հ » ^ երեւան– 
եան խմբագիրներուն Համար խմբագիր ըսուածը լեզ– 
ւական, ուղղագրական, կէտագրական պատասխանա-
տուութիւնն եր չունի եւ պէտք չէ ուն են այ եւ շատանայ 
ներկայացուած ձեռագիրին Հաւատարիմ մնալու սաՀ– 
մանափակութեամբ մը՝. Եթէ այգ է խմբագիրէն պա~ 
Հանջուածը, ա յն ա տ են իր պա շտօնին արժանապատուու-
թիւնը ունեցող ենթակային կը մնայ երկու բան ընել, 
կա՛մ Հրաժարիլ նոյն գործը շարունակելու գործէն եւ 
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կամ բազմաձեւ իւրաքանչիւր բառին կցել ծանօթագ-
րութիւն մր աւելցնելովդ որ ինք մեղաւոր չէ եր կա կեն֊ 
ՑաՂ րա ոքերուն խճողումին Համար, այս սլար ադային 
ինք, 0Լականն է պատասխանատուն, որ երկու շէյթան 
(շէ յդան) արձակած է իր « Հ ա ճ ի Ապաուլլսւհ»^3> էգերուն, 
երկու ճիչդ ( Ց ի շ ս ւ ) դաւանած, երկու ռոմանթիքներ ( ա ւ – 
լ ք ս ւ ն դ ի ք ն ե ր ) դարպասած, երկու փլան ( պ լ ա ն ) սարքած, 
եւայլն, եւայլն տ 

Խմբագիր մր չի կրնար այդքան ազատ ձգել Հեղի-
նակ մր, ոչ ալ կրնայ ծանօթագրութիւնն եր ով ու աղիւ-
սակներով խճողել իրեն տրա մա դրուած գործին էֆերրւ 

կրնայ, անշուշտ, տուեալ Հեղինակին, մանաւանդ 
եթէ ան արդէն Հեղինակութիւն է, նոթի մր մէշ րսել, որ 
ուղղագրական, կէտադրական, քերականական ե ր ֊ 
կուութիւններ թոյլ տուած է ինք% տուեալ երկին 
Հեղին ակր, րայց թոյլ տուած եր կուութիւններ ով ան֊ 
Հրաժեշտ չէ խճողել ԷՀերր ու անճաՀ բանի մր վերածել 
րնթերցումր, ինչ որ եղած է «Հաճի Ապաուլլսւհ»^ երե-
ւանէ ան Հրատարակութիւնդ 

«Երկեր»/**, եւ «Հարիւր մէկ տարուան» Հատորին 
խմբագիրդ Հաշուի առնելով «Հայրենիք»^*/ մէջ չենք 
դիտեր որու կողմէ թոյլ տրուած որոշ բառերու ե ր ֊ 
կուութիւնները, քիչ առաջ նշուած նոթով տ ր ո լած բա-
ցա տրութիւններ էն ետք, ա ուա^ն ո ր դո ւած էր Հոն բանա-
ձեւուած սկզբունքով, «բա գմտձեւութիւնն եր ո վ՝» ու 
նման մանրուքներով զբաղելու եւ զբաղեցնելու փոխա-
րկն, ընթերցողը մղելով գործին է ո ւթեան ա լքեր ուն Հ 

Այս եղած է մեկնակէտր «Երկեր»/*/.*/ եւ «Հարիւր 
ւքէկ սւարուան» Հատորին տպագրութեանդ ատեն եւ ո՛չ 
մԷԿ& ե լ Օշականի Հարազատներէ՚ն եւ ոչ մէկը, Հարա-
զատն եր էն գրագէտը, ՎաՀԷ Օշակ ան, ո՛չ միայն որեւէ 
դիտողութիւն ըրած կամ արձանագրած են այդ վերա-
բերումին առիթով, այլեւ... եւա յլն։ 

Եթէ Գիտութիւնը եւ կամ անոր աղախիններէն բ ա ֊ 
նասիրութիւնր մեղք կր Համարէ այս մօտեցումը, թող 
այդպէս Ը1Լահ կ՚ընդունինք մեր մեղքը, մերժելով ո ւ ֊ 
րիշներուն գիտութեան բացարձակութիւնը, որ տուեալ 
մօտեցումով երբեք գրականութեան նպաստող ուժ մը 
չէ, այսինքն՝ գրագէտի մը երկը ներկայացնելու եւ 
կարդալ տալու յանձնարարելի ձեւ մը չէ, այլ այսինչ 
կամ այնինչ գործ օնին վկայական ու տիտղոս Հայթայ-
թելու Հաշուական ծիրին մէջ ինկող ղրաղում մըն է 
պարզապէս է 

^ցատՑճ 
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3 աւիտենական Է գաղափարին եւ լեզուի ն Հասցէ֊ 
ներր ճշդելու քննութիւնը, թէ 

Առաջինը Հեղինակին կը պատկանի: 

ԵրԿՐոՐԴՌ աուեալ ժողովուրդին: 
Գաղափարական աշխարՀին մէջ, կորսեն իմաստուն֊ 

ներր, բացարձակապէս ազատ է մարդը, բայց նոյն աղա֊ 
տութեամբ չի կրնար վարուիլ կիր արկած լեզուին մէջ, 
Օշական կոչուի ան, թէ կրէ երախտաշատ ուրիշ անուն 
մրւ Լեզուն ազգային Հարստութիւն է, որուն Հետ ոչ ոք 
եւ ոչ մէկ պարագայի կրնան մարդիկ ըստ կամս վար֊ 
լիլ, նոյն պայմաններուն մէջ կիրարկել երկու քերակա֊ 
ն ո ւթիւն, երկու ուղղագրութիւն, եւա յլն է 

քհերեւս առիթր պատեՀ Է երկու խօսք եւս րսել այդ 
երկու արժէքներուն եւ անոնց իր աւատ էրեր ուն մասին՛. 

ի Հարկէ, առանց նոր բան մը ըսած ըլլալու յաւակ֊ 
նութեանւ 

Այսպէս 
Հեղինակ մր Հարիւր տոկոսով իրաւունք ունի ո ւ ֊ 

զած գաղափարը դրսեւորել, լուսաւոր թէ մթին ամէն 
միտք նետել Հրապարակ, սրբազնասուրբ կամ 
սրբապիղծ ամէն փիլիսոփայութիւն, եւ ոչ ոք ար տօն֊ 
ւած է անոր բանաձեւած տեսակէտներուն մէջ մատիտ 
խաղցներ 

ՐՒուենք մեր ապրած փորձառութիւնն եր էն օրինակ 
մրւ 

Կ իլիկի" յ Հայոց նախկին կաթողիկոսը, երջանկայի-
շատակ Գարեդին Բ• Սարգիսեան, Յակոբ 0լականի 
« Հ ա մ ա պ ա տ կ ե ր » 10րդի ձեռագիրը կարդալու, վերծա-
նելու եւ մեքենագրելու պարտականութիւնը տուած էր 
միաբանութեան անդամ Վարուժան վարդապետ Հ ե ր ֊ 
կելեանին, նոյն ատեն առաջարկած այս տողերըխմբադ֊ 
րող անձին, որ վարդապետին Հետ Հեղ մր միասին կար֊ 
դան ձեռագիրրւ Յանձնարարուած աշխատա նքինատեն 
ն կա տո կեցան անընդունելի Լարք մը կարծիքներ, որոնց 
կարգին Հետեւեալը* ; 

«Սարեսւն> Չարհճց, Շիրագ, Վշաունի, Ն. Զարեան 
բանասաեղծնհր են հոԹ։ Ինչու չէ, երբ ասդին Ամերիկայի 
մէջ Կ– Սիսւալը, իբր արձագանգ կը դաււնսւյ հսկայ քհր– 
թ-ուլ» (էք 311)։ 

Հատորը տպագրութեան պատրաստող վարդապե-
տը, ինչպէս նաեւ անոր Հետ ձեռագիրը կարդալու կ ո չ ֊ 
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ւած անձը կրնային, 0շականի թէ Ջարենցի Համար, 
«սրբագրել» յատկադէս Ջ իրենցի անունին եղած յամե֊ 
նայնի անարդար գ ն ա հ ա տ ա ն ք ը յ բայց նման արարք մր 
չէին կրնար անոնք ներել իրենք իրենց եւ չներեցին–. 
Օշական ագատ էր յայտնել իր կարծիքր, որուն ճշմար-
տութեան փառքը կրնար վայլել կամ կրել անիրաւու-
թեան գառն Հետեւանքը։ 

Միայն նման ւգարագաներու չէ, որ խմբագիրը Հա-
րազատ ւգէաք է մնայ բնագրին, կ՚ըսուի մեգի Հիմա, 
բնագրին Հանդէ սլ Հարազատութիւնը սլէտք է տ ա ր ա ծ ֊ 
ւի բոլոր երեւոյթներուն ա ռնչո ւթեա մբ ՚ օրինակ, եթէ 
Օշական Ա պ ա ո ւ լ լ ա հ դ տեղ մը ուղղագրած է ճիշգ ա յ գ ֊ 
դէս ԱւզաուլլաՀ եւ ուրիշ էջի մր վրայ Ա բ դ ո ւ գ լ ս ւ հ > խմբա– 
ԳՒա դէտՔ էէ «խոր շի» այգ բազմ՛աձեւութենէն ու դ ա ֊ 
հէ թէ մէկ Ա պ տ ո ւ լ լ ս ւ հ դ եւ թէ միւս Ա բ դ ո Ն լ լ ա հ դ եւ 
յանուն «բա զմաձեւո ւթեան» մեծարէ երկուքն ար Աբեղ֊ 
եանական սխալերէնէն ետք, կարծէք չէինք կշտացած 
բազմաձեւութեան սլղտ ո ր Հեղեղէն– • • 

Ջ ակեր աո ւած ա յգ բառին, «բազմաձեւո ւթեան» մա-
սին անՀրաժեշտ է կարծէք քանի մը իյօսք եւս ըսեր 

՚ ^ ի չ մը դժուար է ճշդել, թէ քիուբէն Գարբինեանին 
տ բա մա դրուած « Հ ա ՛ ն ի Ա պ տ ո ւ լ լ ա հ » ^ մ էորքան ճիշդ է 
եւ որքան տեղ գրաւած է օշականեան բա զմ աձեւո ւ– 
թիւնը, 

ԲայՅ չՀաշուած ստուգածէս սխալ կարգաց֊ 
ւած բառերը, Երեւանի « Ի ն ք ն ա գ ի ր » / ^ մէջ բաւական 
թիւ մը կը ներկայացնեն բա զմա ձեւեր ը, ա՛յն քան որ 
ընթերցոդր կամայ թէ ակամայ կը սկսի Հարցումներու 
տեղատարափի մը ենթարկել իր միտքը. Ա՞յս է եղեր մեծ ահ ամբաւ 0շականը։ 

Մեծ գրագէտը% 

Հռչակաւոր քնն ա դա տր։ 
Գրականութեան պատմիչր։ 

Գրականութեան դասագիրք կազմած մանկավարժը: 
Ուսուցիչը: 

Ընդամէնը ա՞յս է եգեր 0շականը։ 
Երկու 

ուղղագրութիւնն եր ու, երկու քերականու– 
թի ւններոլ, տասը տեսակ կէտագըութե ան, Հետեւողա– 
կանոլթենէ բոլորովին զուրկ այս անն ախանձախն գիր 
անձն էր 0 շականը, եր եւանեան « Հ ա ճ ի Ա պ տ ո ւ ը ա հ » / * 
մէջ աչքկապոլկ խաղացող այս «բազմաձե՞ւն» էր։ Բայց 0լականը այս չ է ր է 

- / / ր երկինքէն ինկաւ սակայն այս «բազմաձեւ»ը, ֊ 
դիտի Հարցնէ արդար օրէն դար զա մ իա ընթերցողը,-
ո ւր է գաղտնիքը ուրեմն այո ա ն ծ ա ն օ թ / ^ ։ 
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«Անծ անօթը» ճշմարաո ւթե ան լոյսին մէջ Լլ առնուի 
այն ատեն, երբ մտաբերենք ու անդրադառնանք այն 
վարկածին, որ Օշական եր ե ւ ան ե ան Ինքնագիրդ Հայ 
թերթի մը կամ տ դա ր ան ի մր յանձնելու Համար չէր 
արտադրած, այլ անոր վրայ հակած էր ել կարդ մը 
մասերուն վրայ հոգեբանական նոր շերտեր ու Համաշ֊ 
խարՀային յատկանիշներ ունեցող մասեր գումարած 
իտալերէն թարգմանուելու տրամադրութեան ի լուր։ 
Ուշադիր ընթերցումը իսկոյն կը դարզէ, որ յայտնա– 
բերուած I1 ն ք ն ա գ ի ր / * 5/ վրայ գումարուած նոր Հա տ լած-
ներուն դիմաց լեգուական առումով Օշական աւելի 
անփոյթ գտնուած է ո ւզղա գր ա կան, քերականական ու 
կէտագրական կանոններուն նկատմամբ։ 

Սկզբունքային ըլլալու ու մնալու յայտարարու– 
թիւններով լոյս ընծւսյուա ծ Ի ն ք ն ա գ ի ր / ^ սոր գրուաօ՜ 
բաժիններուն մէջ վխտացող սխալները, իրենց կա ր գին, 
կր Հաստատեն ա յն, որ այս Ինքնագիրդ եւ քիուբէն 
Դ-արբինեա նին օ գտագործա ծ ձեռ ագիրները, ինչդէս 
քանիցս առիթ եղաւ Հաստատելու, նոյնը չեն, տարբեր 
բն ա գիրներ են։ 

Նկատելի է նոյնդէս, որ նոր գրուած Հատուածնե-
րուն Համադատասխան ծաւալներու վրայ նոյնքան 
առատ չեն առաջին տ դա գր ո ւթեան մէջ երեւցած վրէդ– 
ները։ Այս կը նշանակէ, որ քիուբէն Դ֊արբինեան շատ 
աւելիք ճիշգ կա ր գա ց ած է 0 չա կանի գիրր, քան փողով ու 
թմբուկով անոր գիըրրնթեռնեչի Հռչակող բնա գրագէտ֊ 
բան ա ս է ր ը։ 

Համեմատութիւնը Համարձակութիւն կու տայ մե-
գի աւելին ըսելու, որ Երեւանի խմբագիրները Ի ն ք ն ս ւ գ ի – 
՚գւին միւս էջերը կա ր գա ցած են քիո ւբէն Ղ՝ա րբինեանի 
ընթ-հրցոլած՜ին վրայ եւ այգ դատճառով Հոն շատ աւելի 
քիչ են թոյլ տրուած վրէդները, քան նորայայտ էջերուն 
մէջ, որուն դիմաց անոնք, խմբագիրները, մինակ մնա-
ցած են ու դժուար ընթեռնելի դիրերուն դիմաց ան– 
ճրրկելով աճեցո ւցած են «բա զմա ձեւեր ո ւն» դումա– 

ա՝՝ 

՝Բիչ առաջ նշուած իտալերէն թարգմանուելու դ ա յ ֊ 
մաններ ուն մէջ առաջ եկած են «բա զմաձեւերը» եւ քիչ 
մըն ալ ձեռագիր կարդալու քիչ մը դժուար վարժու-
թեան Հետեւանքներէն եւ ոչ թէ երկու շէյթանները եւ 
միւսները իրարու Հետ շփոթելու գրադէաին անփու֊ 
թո ւթեն էն կամ «բազմաձեւութեան»՛.՛ նախասիրութե– 
նէն՛ • ՚ 

(Շար. 3 եւ վերջը յաջորդով) 

^ցատօճ Ե ^ 



ԲԱԳԻՆ 146 

Ս Պ Ա Ս Ե Լ Ո Վ . , . « Շ Ի Ր Ա Կ » Ի Ղ յ 

Կիրակի, 2 Նոյեմբեր 1997ին, Թէքէեան կեդրոնի Հանդի-
սասրաՀին մէջ տեղի ունեցաւ « Շ ի ր ա կ » ամսադիրին Հիմնադ-
րութեան 40ամեակը, ուր, Հին ու նոր աշխատակիցներուն ու 
տարուած աշխատանքին զնաՀատանքը կաաարելէ ետք, տեղ֊ 
ւոյն բանախօսները թէ Հխր բանախօսը՝ պոլսաՀայ բանաս– 
աեղծ ՋաըեՀ Խրախունի, գալիք Հանգրուաններուն կապակ-
ցությամբ վառ յոյսերով եզըափակեցին իրենց խօսքերը։ 

4 Օամեակի 
աօնակաաարութենէն ետք, սակայն, քանի մը 

թիւեր միայն լոյս ընծայեց «Շիրակ», իսկ վերջին երեք տարի– 
Ներուն բոլորովին դադըած կը թուխ ոըուն բուն պատճառը 
թէեւ կը խուսափի մեզմէ, բայց ենթադրաբար երկու Հիմք 
միայն կրնայ ունենալ անիկա,– աշխատակիցներու սակաւու-
թիւնը եւ նիւթականի չգոյութիւնը։ 

Րայց, մեր կարծիքով, չորս տասնամեակի վրայ իը գոյու-
թիւնը պաՀած գրական Հանդէսի մը վերջ ղնող տրամաբանա-
կան պատճառներ չեն ասոնք։ Նախ՝ խմբագիրներն ու աչխա– 
աակիցնեըը այս երկինքին տակ կ՚ապրին ու իրենց սեղաննե-
րուն Հետքէն ըրած չեն թուիր, իսկ նիւթական երեսը երբեք չի 
կրնար նման ձեոնարկներու դադարեցման Հիմնական պատ-
ճառ. ըԱալ։ ^ 

Նիւթականէն աւելի մեծ ի՛նչ ուժ ունի այսօր մեր ժողո֊ 
ՎՈԼՐ՚Ա1> ™Ր այդ ուժով կարելի բարոյական ձեոնարկներուն 
զ րջ աալու ոչ֊պատուաբեր աւանդութիւն մը կապէինք մեր 
անունին. Գրագէտի, խմբագիրի, տնօրէնի, ուսուցիչի, դերու– 
սոլցի, խմբավարի կոչումներով գործող սակաւաթիւ արժա– 

աւոընեըը չՀաչուած, Հոդեւոր ուժերու Համատարած սով մը 
Գը աիրէ մեր շուրջն ռւ Հեռուն, մինչդեռ մեր չուրի ու Հեառւն 
հարիւրաւոր մեծաՀարուսաներ ունինք եւ բնաւ ճիշդ չէ, որ 
անոնք Հեռու մնան մեր կենսատու օճախներռւն պէտք երր 
յանձանձելու նուիրական մասնակցութիւներէն։ 

«Օիրակ»/ , չրջապատի անձնաւորութիւնն երբ շենը կառ֊ 
*եր, յ զուրկ են նիւթական Հնարաւորութիւնն եր է եւ Լ 1 – 

լր Տ", որ անոնք իրենց Հերթին փորձեն չունչ տալ 40ամեայ 

նախօրեին ս է Համ™1Ի™>բՀային երկրորդ պատերազմի 

մը վ ա ս տ կ ^ Լ ^ ք ^ քէք ^ ^ կ ո ւ թ ե ա ն իրաւունք 
ցութեամ1 մհն\եւ , է 7 ԲԴ"րանՈլէր մասնակ-
ների տակ ռ է ի , ՚ ^ ^ 
մս ծ ա ւ ա ^ ե է " ռ է ե Ր Ը " ^ ^ ր է ն կամ չափով մը լ ո ^ լ զ ^ ո ի հ կ ր պ ա ր ա ի ն ի ր ե ն տ խ մ ո ր ո լ մ ն ե ր ն ո լ 
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աճման Հոլովոյթները, ել դրութիւնը այնպէս է, որ կաըձակ 
ոստերը դեռհւս այս երկինքին տակ պիտի երեւին՝ թէ իր ել 
թէ միւս գաղթողներուն օգտին։ 

Ինչ որ մեր Հաւաքականութիւնները եւ անՀատ դէմքերը 
Հսկայ զոՀողութիւննեըով առա^ կը տանին էւրոպայի ել զոյդ 
Ամերիկաներու տարածքներուն, արժանի է ամէն գովքի, Հերո-
սական ըսուելու չափ սրտառուչ է ի գործ դրուած ամէն ճիգ։ 
Բայց անոնց Հիմնադրած ու Հովանաւորած կրթական ու մշա-
կութային օճախներէն անցնող մատաղ Հոգիները Հազիւ իրենք 
իրենց բաւող սնունղներ կը ստանան եւ ոչ թէ այնքան բան, 
որ յորդէր իրենցմէ եւ փողփողող բովանդակությամբ Հասնէը 
նաեւ այլոց... 

Միջին Արեւելքի միւս գաղութները եւս, ցաւօք, վերջին 
երկու տասնամե ակնեըուն պատաՀած տարտղնուածութեան 
Հետեւանքով իմացապէս տկարացան ել առայժմ չաա մեծ 
պատրանքներ պէտք է կապել անոնց։ Սփիւռքի Համար կը 
մնան մասամբ Սուրիան ել առաւելագոյն չափով մը Լիբանա-
նը, որուն վրայ պարտինք չափէն աւելի գուրգուրալ «մա֊ 
սամը»ին անփառունակ Հետեւանքներէն կարենալ Հեռու մնա-
լու Համար։ 

Ու Հեռու մնալու Համար պէտք է կանգուն պա Հեյ մչա– 
կութային մեր օճախները, դպրոցները, մամուլը, թատրոնները, 
տպագրական օրգանները, գրական մրցանակները, որոնց դոր– 
ծունէութեան վրայ Հսկող մարմինները պէտք է Հրաժարին 
վերջերս մատնած իրենց կործանարար մտայնութենէն ու 
դպրոց գոցելու, թերթ դադըեցնելու, բեմ քանդելու դիլ1ՐՒն մի-
ջոցներուն դիմելու փոխաըէն, զգան իրենց ռւսերուն պատմու-
թեան դրած պատասխանատուութիւնը ել չերկնչին գժուա֊ 
րութիււններէն ու չընկրկին։ 

Ինչպէս դպրոց մը դոցելով, անոր բոլոր սս չակերտները 
պայման ական օրէն ուրիչ դպրոցներ չեն յաճախեր ու կը բռնեն 
դիւրին այլասերման զոյգ ճամրաներէն մէկը կամ միւսը, նոյն֊ 
պէս թերթ մը գոցելով աչխատակիցները կամ ընթերցողները 
ուրիչ թերթերու չեն դիմեր անպայման։ Ուրիչ խօսքով՛ աճող 
աչակերտնեըն ու իմացական գետիններու վրայ ճգնող տար֊ 
րերը ակամայ կը կոըսուին ֊ կ՚երթան, իրենց կորուստով Ֆի-
զիքապէս ռւ րարոյապէս բան մը պակսեցնելով մեր Հաւաքա– 
կանութենէն։ 

Փափաքելի է , ու «<յիրակ>փ պատասխանատուները չատ 
մտածեն այս մասին ել օր առաջ վերստին կեանք տան Հանդէ-
սին, բերեն իրենց բաժինը Լիբանանի մեր գաղութին բարոյա-
կան բովանդակութիւնը խորացնելու ու պայծառացնելու պայ-

քարին, Հեոսու մնալով անոր բո վան գա կա զրկո ւթեան կամայ 
թէ ակամայ մասնակցած ըԱալու աննախանձելի ղերէն... 

ճ1ցւէւտ©ճ Ե^յ 
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ԼՈՅՍ Տ ծ Մ Ա Ն 

ՀՍՑեՐէՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
( հ^ ե էլիս ա // \յր ուս/և գ \Հ՝ոՆոֆարեա1ւ) 

)) 

Անցեալ տարի, Պէյրութի 
Սթար» տպարանէն, իբրեւ «Հա– 

յասա» հրատարակութեան առա-
ջին նախաձեռնութիւն՝ լոյս տեսաւ 
Երուանդ Մոնոֆարեանի «Հայե-
րէնի ուղղագրութիւն.» անուն աշ-
խատասիրութիւնը։ Հինգ մասերէ 
բաղկացող հատորը կը բացոփ 
հեղինակին «Բացատրութիւն եւ 
ներկայացում»\սորագրեալ ներա-
ծականով, որ յայտնելէ ետք, թէ 
«տաժանք պարտաւլրող» հայերէ-
նի ուղղագրութեան ճշգրիտ ուսու-
ցումը եւ անթերի գործածութիւնը 
ազգային պարտականութիւն մըն 
է, կ՚աւելցնէ, թէ «այս աշխատասի-
րութիւնը կատարուած է օժան-
դակել համար ուղղագրութեան 

խրացման, կարելի դիւրութիւնը ընծայելով եւ առ այդ միջոցներ 
տրամադրութեան տակ դնելով»։ 

Ապա, դիտել տալէ ետք, որ ուղղագրութիւնը գլխաւորաբար 
Կ իւրացուի հայերէնի ամբողջական տիրացումով, յիշողութեամբ եւ 
քերականական կանոններով, Ե. Մոնոֆարեան իբրեւ առաջնահերթ 
բացատրութիւն կը ճշդէ, թէ այս աշխատասիրութիւնը ո՛չ քերակա-
նութեան գիրք է եւ ոչ ալ բառարան, հակառակ այն բացայայտ իրո-
ղութեան, որ ուղղակի թէ անոպղակիօրէն կարգ մը պարագաներու 
կ առնչուի քերականական հարցերու եւ կը բովանդակէ նմանաձայն 
բառեր ա բացատրութիւն ու բառացանկ, որովհետեւ «երկու պարա-
գաներն աւ զատ ուղղագրական մօտեցումով տրուած են»։ 

Այս հաստատումներուն կր յաջորդէ հայերէնի հնչխնային հա-
րստութեան, նրբերանգներուն, սփիաքեան վնասներուն եւ այս բո-
րբիս պատճառով ստեղծուած դժուարութիւներուն անդրադարձող 

հատուածը, որմէ ետք Ե. Մոնոֆարեան կը ներկայացնէ աշխատա-
սիրութեան իրերայաջորդ հինգ բաժինները՝ մանրամասնութիւները 
եւ նրբերանգները լոյսին բերող անհրաժեշտ բացատրութիւններով 
եւ նոյնքան բնորոշ օրինակներով։ 

Սիասնաբար երամցուող հատորին առաջին երեք բաժինները՝ 
«Կանոններ», «Բառացանկ», «Նմանաձայն բառեր», կ՛ընթանան 
այբբենական կարգով։ Իւրաքանչիւր տառի, անոր թուական եւ ձայ-
նային արժէքին, բացառութիւներուն, ուղղագրական մանրամաս-
նութիւներուն եւ փովախութիւններուն մասին խիտ, բայց շահեկան 
տեղեկութիւներ կը արուին առաջին առիթով։ Ապա ընթերցողին կը 
հրամցուին բառացանկերը, անոնց զուգահեռ, շրջանակի մէջ, էջին 
մէկ անկիւնը գրաւած կանոնները եւ հուսկ՝ նմանաձայն բառերու 
այլազան իմաստները՝ լեզուագիտական ճշգրիտ եւ անհրաժեշտ 
յստւսկացումներով։ 

«Հայերէնի ուղղագրութիւն» խորագրեալ աշխատասիրու-
թեան առիւծի բաժինը գրաւած յիշեալ առաջին երեք մասերուն (էջ 
9-180) կը յաջորդէ «ւՈւղղագրութեան առնչակից նիւթեր» անուն 
բաժինը (էջ 181-199), որ բծախնդիր միեւնոյն մօտեցումով կը կեդրո– 
նանայ հինգ նիւթերու՝ կէտադրութեան, առոգանութեան նշաններու, 
բացայայտութեան նշաններու, տողադարձի, գլխագիրի գործածու-
թեան եւ սղումի ու կրճատումի կանոններուն վրայ, որոնք, իրենց 
կարգին, ընթերցողին կը հրամցուին առարկայական միեւնոյն հիմ-
նաւորողներով։ 

Երուանդ Մոնոֆարեանի «Հայերէնի ուղղագրութիւն» աշխա-
տասիրութիւնը կը վւակուի «Այբուբենի ձայնական արժէքը» վերջին 
գլուխով (201-207), որ տառ առ տառ ամփոփ տեղեկութիւններ կը 
վւոխանցէ այբուբենի իւրաքանչիւր գիրին մասին։ Ստեվւան Մալխաս֊ 
եանի «Հայերէն բացատրական բառարանէ եւ Հայկական ՍՍՀ 
Գիտութիւններու Ակադեմիայի հրատարակած «ժամանակակից Հա-
յոց չեզոփ բացատրական բառարանփ վրայ հիմնուած այս խիտ բա-
ժինով ալ (201-207) կը վւակուի ուսանողին, ուսուցիչին, խմբագիրին եւ 
նոյնիսկ մասնագէտին համար շահեկան այս աշխատասիրութիւնը։ 

^ցատօճ Ե^ ձ 
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Ս՝արոիթաըոիՆՉ 
(Հեղի՛ս աԼ/ \\սյրգգիս ^օնաւցետեսւե) 

ՎԱՐԴԳԷՍ Տ(Ո,1ԼԳեՅէ>ԱՆ 

Վարդգէս Տօնապետեանի 
գրչ)ւն պատկանող «Մարութա– 
շունչ» անուն մեծածաւսդ հատորը 
(28 X 21.5 սմ., 424 էջ), որ ընթեր-
ցողին կը հրամցնէ դէպի Արեւմը– 
տահայաստան ուխտագնացու-
թեան մը յուշագրութիւնը, յաշեր, 
ոգեկոչումներ, զրոյցներ, ասոյթ– 
ներ, առածներ եւ այլ գրողներու 
գործերէն քաղուած սասանական 
էջեր, Սասնոյ բարբառով եյ 
արեւմտաեայերէնով մեր իրակա֊ 
նութեան մէջ առաջին անգամ հրա-
տարակուած գիրքն է։ 2000ին, 
Միացեալ Նահանցներու Մասա– 
չուսէց Նահանգին մէջ լոյսին եկած 
այս հատորին առաջին 214 էջերը 
կը բովանդակեն 18 գրութիւններ՝ 

Սասնոյ բարբառով, որոնց արեւմտահայերէն թարգմանութիւնը ըն-
թերցողը կը սկսի կարդալ 215րդ էջէն սկսեալ։ 

Շօշափուած նիւթերուն եւ ոգեկոչուող դէմքերուն հետ առնչը– 
ւող կարգ մը լուսանկարներու պատճէններով ճոխացած «Մարա– 
թաշաճչպ կը բացուի Մարի Օհաննէսեանի «Ողջոյն, «Մարաթա– 
շանրփն»խորագրեալ ներածականով, որ ողջունելէ ետք իր տեսա-
կին մէջ եզակի գործ մը հանդիսացող այս հատորը, կ՛անցնի անոր 
բովանդակութեան ներկայացման եւ ոճային արժանիքներուն ու 
գաղափարաշունչ բովանդակութեան գնահատման։ Հատորին 
Գռ1ա1ՈԲ եւ առաջին ԳՐութենէն՝ «Ջօհրապ դէմ դիմաց Մարաթայ 
դաաշաք ւերան»խորագրեալ վիպականացած յուշագրութենէն հե– 
ոո^ր լ, ս,Ր տ ս ա ս ո լ ն 9 Ի այլ տիպարներու նուիրուած գրութիւնե-
ր ս . Խաչիկ Դաշտենցի, Սոնա Զէյթլեանի, Սիմոն Սիմոնեանի եւ 
աո ու,ո ԿաՐԳ մԸ սասանական էջերուն ու նոյն մթնո– 
լորտրս մէջ զարգացող Վ. Տօնապետեանի ինքնագիր պատմուածք– 
Տ Լ մ հ ա ա 9 տ ^ Մ ա ր Ի 0 հ ա ն ն ^ ա ն կը կատարէ հատորին 

ք հետեւեալ գ ն 1 

աճուկ աբդաոասՇաՏ «Մարութաշունչ»^ իր 
արդար հպՇ^7ռ7ՀԿռէ է ^ ք ԱՐտԻ ^սանցիի աաոռԽած Ք Վ Գ ա փ ք սերունդներուն ոգեղէն աւանդ մը պարգեւած ըւրպու բաւարարութեամբ»։ 

«Եօթը տարիներու երկարատեւ աշխատանք»ի մը արգասիքը 
հանդիսացող «Մարութաշունչ>դ, որ լոյս տեսած է անոր մեկենասու– 
թիւնը «գովելի պատրաստակամութեամբ» ստանձնած հեղինակին 
անդրանիկ զաւակին՝ Շահէն Տօնապետեանի շնորհիւ, իր առաջին 
97 էջերով կը ներկայացնէ Սասունի եւ Սասնոյ բարբառի անմար 
կրակէն վարակուած այլ ծուռի մը՝ Զոհրապ Մկրտիչեանի դէպի Սա-
սան կատարած արկածախնդրութիւնը։ Այս անվախ հայորդին իր 
ուխտագնացութիւնը կը յղանայ Պոլսոյ մէջ՝ 1968ի ամրան, Եւրոպա– 
յէն Հալէպ վերադարձի ճամբան վրայ, Ս. Խաչ վանքի շրջավւակէն 
ներս, երբ, ծառերուն տակ նստած շուրջ 40 ընտանիքներու քրտերէն 
խօսակցութենէն ծնած իր հետաքրքրութեան իբր պատասխան՝ 
տեսուչ վարդապետէն կ՚իմանայ, որ «հալածական այդ խլեակնե– 
րը» ազատած եւ Պոլիս բերել տուած է Հայոց պատրիարքարանը ... 
Սասնոյ զանազան շրջաններէն։ 

Սասնոյ Իշխընձոր, Հեղին, Ընկուզնակ. էհուր, Արխունդ, Փա– 
սուր, Ահըրոնք եւ Սաղտուն գիւղերէն բերուած այս քրտախօս հայե-
րու անլուր տառապանքին դիմաց, Զոհրապ կ՚ուխտէ շաբաթ մը ետք 
սպասուող Աստուածածնայ տօնին առաջին ողկոյզ խաղողը ուտել 
Սասնոյ Գոմք գիւղի իր հօրենական տան յավւշտակուած այգիէն։ 

Այս մեկնակէտէն ալ ճամրայ կ՚ելլէ Զոհրապ Մկրտիչեան, 
որուն հետ քայլ առ քայլ ընկերանալով՝ Վարդգէս Տօնապետեան կը 
ներկայացնէ իր հերոսին ուղեւորութիւնը՝ հետաքրքրաշարժ ժապա-
ւէնի մը պէս, երբ առինքնող դէպքերն ու դրուագները կը հարստա-
նան ազգագրական ու աշխարհագրական տեղեկութիւններով եւ հե-
ղինակին ներքին աշխարհին մէջ ծաւալող մենախօսութխններով, 
աղապատանքներով ու պոռթկումներով՝ հայկական սրբապղծուած 
եկեղեցիներու, աւերակ վանքերու եւ Մարութայ սարի զոյգ գագաթ-
ներուն լռութեան դիմաց։ 

Ամէն քայլավախի նոր յազում, իւրաքանչիւր աւերակի դիմաց՝ 
նոր զայրոյթ, որ կ՛երկարի ու կ՛երկարի, "՝քձՏ&1<" ազդարարող ցու– 
ցատախտակէն մինչեւ Սասնոյ գետ եւ անոր ահեղավազ զայրոյթէն 
մինչեւ Մեծ Եղեռն, Գոմք գիւղ, հայրենի գիւղի աւերակուած գերեզ-
մանատուն, Ս. Աստուածածին, Մատին ճկոյթ վանք, Քառասուն 
Մանուկ եկեղեցի եւ բազում այլ սրբավայրեր, որոնց աւերակեալ 
խորաններուն վբայ նայ ուխտաւորին ապրած խռովքը կը դրսե– 
ւորուի պարզ ոճով մը։ 

Սասնոյ լեռնաշխարհի հին աստուածներուն հետ անդադար 
զյւոյցի նստած Զոհրապի «ներքին դաշտանկար»ը գլուխ առ գլուխ 
եւ էջ առ էջ ա՛լ աւելի կը պայծառանայ ու կ՛ամբողջանա), եւ Վարդ-
գէս Տօնապետեան, իր գլխաւոր հերոսին զրոյցներուն, Տիրամօր 
կամ Մարութայ սարի հետ ունեցած մենախօսութիւններուն եւ «զա-
նազան դէմքերա եւ դէպքերու նկարագրութեանց միջոց աւ, Սփիւռ-
քի հայուն, մանաւանդ Եղեռնէն վերապրողներա զաւակներուն 
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առաջիԱ սերունդին հոգեվիճակն. Է. որ կը ներկայացնէ», ինչպէս 
կ՚ընդգծէ Մարի Օհաննէսեան։ 

Փորձանաւոր, բայց սրտայոյց ճամբաներէ անցած Զոհրապի 
ուխտին կատարումով, ուխտագնացութեան անդրադարձներով ևւ 
ուխտաւորին հաւատարմութիւնն ու յիշատակը վատաբանող վեր-
ջաբանով ալ կը փակուի « Մարաթաշանչփ առաջին մասը։ «Մօրս 
անթառամ յիշատակին» անուն գրութեամբ Վ. Տօնապետեան կը 
սկսի մեծարել յիշատակելի սւյյ սասունցիներ՝ ջաղացպան Զաքւսր 
Սարգիսեանը, Նարդուհի Ցակոբեանը, Խաչիկ Ցակոբեանը, Լեւոն 
Աբգարեանը, Սիմոն Սիմոնեանը, Քեռի Հայրապետը եւ այլ նուիր-
եալներ՝ յուշագրութիւններով, ոգեկոչական գրութիւններով եւ պատ– 
մըւածքով։ 

Մեծ Եղեռնի որբերը անապատներէն վւրկած Խաչիկ Ցակոբ– 
եանի եւ Լեւոն Աբգարեանի սխրագործութիւններէն մինչեւ Խաչիկ 
Դաշտենցի «Ռանչպարների կանչըՎն քաղուած էջն ու Սիմոն Սի– 
մոնեանի «Հարսանիք անապատին մէջ»գրութիւնը կը ծաւալին մէկ 
շունչ ու ոգի, որ իր մոխիրներէն յարութիւն առած եայ ցեղի վերապ-
րումի, վճռակամութեան, հաւատարմութեան, գոհաբերութեան եւ 
նուիրումի աւանդն է։ 

Աւանդը՝ եայ բռնագրաւեալ հողին եւ անմահ հայ ոգիին, որոնք 
իբրեւ սրբազան կտակ հեղինակը կը փոխանցէ նորահաս սերունդ-
ներուն, ոբպէսզի անոնք «արժանաւորապէս աւանդատէ՚րը մնան 
նախահայրերու ազգային դարաւոր ժառանգութեանց»։ 
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ԱՈ֊ԱՋԻ՛. ԱՕԱՐՀԱՍ՝ԱՐՏԸ 
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Կացմակերպութեամբ Պէյրու– 
թի Արեւելեան Ուսումնասիրա– 
թիւններու Գերմանական Կեդրո-
նին (Օրիընթ Ինսթիթութ) եւ գոր– 
ծսւկցաթեամբ Հռոմի Պատմական 
Ոաումնասիբութխններա Գերմա-
նական Հիմնարկին ու Անատոլուի 
Օաումնասիրութիւններու ֆրան– 
սական ՀիմնարԼլ1ւն (Պոլիս), 
«Առաջին Աշխարհամարտը ԱրԽ 
ւՒզհան Միջերկրականի երկիրնե-
րուն յիշողաթեան մէջ» թեմայով 
խորհրղաժոդով մը տեղի ունեցաւ 
Ապրիլ 27էն Մայիս 1, «Ն. Փա– 
յանճեան» ճեմարանի «Վասպու– 
րական» սրահին մէջ։ 

Խորհրդաժողովին Իրենց մաս-
նակցութիւնը բերին Միացեալ 
Նահանգներէն, Գ-երմանիայէն, 
Յունաստանէն, Զուիցերիայէն, 
Իտալիայէն, Թուրքիայէն, Կիպրո– 
սէն, Եգիպսասէն եւ Աւստրավւա– 
յէն աւելի քան 30 դասախօսներ։ 

Խորհրդաժողովի ընթացքին, 
երկու տարբեր առիթներով ար-
ծարծուեցաւ Հայկական Ցեղաս-
պանութիւնը, առաջինը՝ Շաբաթ, 
28 Ապրիլին, երբ Փրոֆ. Ռիչըրտ 
Ցովեաննէսեան խօսեցաւ «Առա-
ջին Աշյսարհամարւրը իբրեւ որո-
շող պահ արդի հայկական ինք-
նութեան համար» նիւթին մասին, 
իսկ երկրորդը Կիրակի, 29 Ապրի-
լին, երբ Փրոֆ. Ուոլֆկանկ Ուի– 
վւըրման արծարծեց «Հայկական 

Փրոֆ. ՈաւֆկաԱկ Ոփփըրւհսն 

ջարդերուն անդրադարձը Գ՛եթ 
մանիոյ մէջ»թեման։ 

Համաշխարհային Ա. Պատե-
րազմին քաղաքական, ընկերա-
յին եւ մշակութային ազդեցա– 
թիւնները իբրեւ հիմնահարց 
ունեցող այս խորհրդաժողովին 
բացումը կատարուեցաւ Օւրբաթ, 
27 Ապրիլի երեկոյեան։ Օրիընթ 
Ինսթիթութի անունով բացման 
խօսքը արտասանեց Փրոֆ. 
Մանֆրէտ Քրովւ, որ խօսեցաւ 
այս խորհրդաժողովը կազմա-
կերպելու ղրդապատճառներուն, 

ճւցւէւտտճ 
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ինչպէս նաեւ՝ անոր այժմէակա-
նութեան մասին։ 

Ապա բարի գալուստի խօս– 
քով հանդէս եկաւ Գերմանիոյ 
դեսպան Քէմֆը Սիքորա։ 

Լիբանանի մշակոյթի նախա-
րարին ներկայացուցիչը, իր կար-
գին, խիստ շահեկան որակեց 
խորհրդաժողովը եւ վստահու-
թիւն յայտնեց, թէ քննարկումնե-
րը ուշագրաւ ներդրումներ պիտի 
ըլլան պատմագիտութեան մէջ։ 

Երեկոյեան ժամը 6ին տեղի 
ունեցաւ խորհրդաժողովի անդ-
րանիկ դասախօսութիւնը, զոր 
մատուցեց Ա. Աշխարհամարտի 
ականատես 93ամեայ փբա– 
նանցի դասախօս Դոկտ. Նի– 
քոլա Զիատէ։ Ան ներկայացուց 
իր եւ իր ընտանիքին փորձառու-
թիւները Առաջին Աշխարհա-
մարտի օրերուն։ 

Վերոյիշեալ դասախօսութիւն– 
ներու շարքին, Կիրակի, 29 Ապրի– 
փ կէսօրին Փրոֆ.–Դոկտ. Ուոլֆ– 
կանկ Ուիփըրման ներկայացուց 
Հայկական ջարդերու անջնջեփ 
յիշատակը՝ Գերմանիոյ մէջ։ 

Փրոֆ. Ու. Ուիփըրման իր դա-
սախօսութիւնը սկսաւ հետեւեալ 
խօսքերոփ «Հայկական Ցեղաս-
պանութիւնը ոչ թէ Համաշխար-
հային Ա Պատերազմիս զուգա-
հեռ պատահած իրողութիւն մըն 
է այչ օսմանեան Երիտասարդ 
Թուրքերու կառավարութեան 
կողմէ կանխածրագրաած եւ 
ճպատակադրուած ցեղասպա-
նութիւն մը, որ Չիրականացնէր 
օսմաճեաճ յետամնաց եւ բազ-
մազգեաճ կայսրութխճը թրքա– 
կաճ ազգայիճ արդի պետու-
թեաճ մը վերածեչու ծրագիրը»։ 
Ապա, անցնելով իր գլխաւոր նիւ-
թին ան ներկայացուց Հայկա-
կան Ցեղասպանութիւնը այնպէս 
ինչպէս որ դրոշմուած է գերմա-
նական յիշողութեան մէջ։ Ան իր 

նիւթին մօտեցաւ հետեւեալ երեք 
դիտանկիւններէն՝ 

- Գերմանիոյ մէջ Հայկական 
Ցեղասպանութեան յիշատակը՝ իբ-
րեւ պատմական անմոռանալի եւ 
անջնջեփ հաւաքական յիշողութիւն։ 

- Հայկական Ցեղասպանու-
թիւնը օրինակ Ողջակիզումին։ 

- Ողջակիզումին յիշատակը 
Հայկական Ցեղասպանութեան յի-
շատակին միացնելու կարելիութիւն։ 

Վերոյիշեալ երեք բաժանում-
ները պատմական փաստերով 
մանրամասնօրէն ներկայացնելէ 
ետք, Փրոֆ. Ու. Ուիփըրման իր 
խօսքը եզրափակելով ըսաւ, որ 
գերման ժողովուրդը այլեւս պէտք 
է հրաժարի Ողջակիզումի իր մը– 
տասեւեռումէն եւ ընդունի, որ Հայ-
կական Ցեղասպանութիւնը քը– 
սաներորդ դարու առաջին ցեղաս-
պանութիւնն է։ 

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ 
այդ նիստի ընթացքին ներկա-
յացուած զեկուցումներուն արժե– 
ւորումը։ Ներկաները արտայայ-
տեցին իրենց կարծիքները եւ 
կատարեցին հարցադրումներ։ 

Պատասխանելով թուրք մաս-
նակիցի մը այն հարցին, թէ Հայ-
կական Ցեղասպանութիւնը որ-
քանո՞վ կը համընկնի Ցեղասպա-
նութեան միջազգային սահմա-
նումին, փրոֆ. Ու. Ուիփըրման 
ըսաւ. «Հայկակաճ Ցեղասպա-
նութիւնը աոաջիճճ է, որ կը 
համապատասխանէ այդ սահ-
մանումին եւ ժամանակն է, որ 
թարք պաշտօնակիցներս ընդու– 
նին այդ մէկը»։ 

Փրոֆ. Ու. Ուիփըրման ներ-
կայիս դասախօս է Պերլինի 
Ազատ համալսարանին մէջ։ 
Եդած է Ողջակիզումը եւ գնչու-
ներու բնաջնջումը ուսումնասի-
րած ակադեմական մը։ Իր ու» 
սումնասիրութխններուն ընթաց-
քին հասած է այն եզրակացու-

թեան, որ Հայկական Ցեղասպա-
նութիւնը գործադրած թուրքերուն 
հետեւողութեամբ է, որ գերման-
ները իրականացուցած են Ող-
ջակիզումը։ Փրոֆ. Ու. Ուիփըր-
ման հրատարակած է Ողջակի-
զումին եւ գնչուներու բնաջնջման 
մասին շարք մը ուսումնասիրու-
թիւներ, իսկ ներկայիս կը խո-
րացնէ Ողջակիզումի եւ Հայ-
կական Ցեղասպանութեան բաղ-
դատական ուսումնասիրութիւնը՝ 
հիմնուած Գերմանիոյ պատմու-
թեան եւ Հայկական Ցեղասպա-
նութեան մասին գերմանացիներու 
յիշողութեան վրայ։ Իր իսկ խօսքե– 
րով, Փրոֆ. Ու. Ուիփըրման տա-
կաւին «սկսնակ» մըն է Հայկա-
կան Ցեղասպանութեան ուսում-
նասիրութեան մարզին մէջ։ 
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16, 17, 18 Յունիսին, Պուտսւ– 
փէշտի Քիշցելի եկեղեցի-թան– 
գարանին մէջ, որ ներկայիս կ՚օգ– 
տագործուի իբրեւ հոգեւոր եւ 
դասական երաժշտական ձեռ– 
նարկներու սրահ, ներկայացուած 
է Հայաստանի մէջ քրիստոնէու– 
թեան պետական կրօն հռչակ-
ման 1700ամեսւկին նուիրուած 
«Հայկական աոասպեէ» պարա-
յին բեմականացումը (քանթաթ), 
կազմակերպութեամբ Հունգարիոյ 
Հայ Ինքնավարութեան, աջակ– 
ցութեամբ Հունգարիոյ պետական 
մարմիններու եւ հասարակական 
ու մշակութային կազմակերպու-
թիւներու։ 

Ներկայ եղած են Հունգարիոյ 
առաջին տիկինը՝ Լեւայի Անիքոն, 
Հունգարիոյ պետական - քաղաքա-
կան գործիչներ, արուեստագէտներ 
եւ մշակութային կազմակերպու-
թիւներու ներկայացուցիչներ։ 

Այս բեմադրութեան միջոցով 
Հունգարիոյ մէջ ներկայացուած է 
հայկական մշակոյթը՝ անդրա-
դառնալով անոր դարաւոր ար– 
մատներուն եւ համաշխարհային 
քաղաքակրթութեան մէջ անոր 
ունեցած դերակատարութեան։ 
«Հայկական առասպեչփն ընդմէ– 
ջէն հանդիսատեսին ներկայաց-
ւած է Հայաստանի մէջ քրիստո– 
նէութեան պետական կրօն հռչա-
կումը, անկէ ետք տեղի ունեցած 
իրադարձութիւնները եւ այս ծիրէն 
ներս գլխաւոր դերակատարութիւն 
ունեցած Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչը, 
Տրդատ թագաւորը եւ Հռիփսիմէն։ 

«Հայկակաճ առասպեչ» թա-
տերական ներկայացումը ընդգըր– 
կած է պարեր, երգեր եւ նուագներ, 
որոնց մէջ կ՚արտացոլայ հայկա-
կան շունչն ու ոգին։ Անիկա կա– 
աարեալ է իր կատարողական 
արուեստով, պարային խումբով, 
նուագախումբին եւ երգչուհիին 
ներդաշնակ միահիւսուածու– 
թեամբ։ Յատկանշական է նաեւ 
ներկայացման վայրը՝ եկեղեցին, 
որ իւրայատուկ է իր պատ– 
մականութեամբ եւ կառոյցով։ 

«Հայկական առասպեչ» թա-
տերական ներկայացումը մեծ 
հետաքրքրութիւն յառաջացու-
ցած է Հունգարիոյ մէջ։ Տեղւոյն 
լրատուական օրգանները լայնօ– 
րէն անդրադարձած են այս բե-
մադրութեան եւ Հայաստանի մէջ 
քրիստոնէութեան պետական 
կրօն հռչակման 1700 ամեակին։ 

«Հայկական առասպերին 
մտայդացման եւ բեմագիրին հե-
ղինակներն են Հունգարիոյ հայ 
համայնքին գործօն անդամներէն 

^ցատտժ Ե4 
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արուեստագէտ Ալեքս Աւանէսեան 
եւ Պուտավւեշտի Սենեկային 
Օվւերւսյի ղեկավար Տոմոկոշ Մո|– 
տովանի։ Ներկայացման երաժըշ– 
տական բաժինները պատրաս-
տած է հունգար երգահան Սելիշ 
Լասլօ։ Պարերը ներկայացուած 
են Հունգարիոյ պարի պետական 
համոյթին կողմէ, ղեկավարու– 
թեամբ Ս^ւհայ Կապորի եւ մաս– 
նակցութեամբ Հայաստանի պարի 
պետական եամոյթի ղեկավար 
Ասատուր Կարապետեանի։ Ներ-
կայացման հայկական շարական-
ները մեկնաբանած է յատկապէս 
այս նպատակով Հայաստանէն 
հրաւիրուած Աննա Մայիսեան։ 

«Հայկական առասպկփն բե– 
մադրիչն է Տոմոկոշ Մոլտովանի։ 

Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն 

ԳՐԱԴԱՐԱեԻ 
0 Ր Ո ա ե ՝ ե Ը Ո 1 ^ Ս ՝ 

4 Յուլիսին, Երեւանի մէջ 
նշուած է Հայաստանի Ազգային 
գրադարանի օրը։ Ներկայ եղած 
են Ազգային ժողովի պատգամա-
ւորներ, կառավարութեան անդամ-
ներ, Հայաստանի մշակոյթի նա-
խարարութեան պաշտօնատար-
ներ, հոգեւորականներ, մտաւորա– 
կաններ եւ գրասէր բազմութիւն մը։ 

Ազգային գրադարանի տնօ-
րէն Դաւիթ Սարգսեան այս առի-
թով ըսած է, որ գրադարանը հա-
յերէն գիրքի եւ մամուփ մեծագոյն 
եւ հարուստ պահեստանոցն է։ Ան 
իբրե1 «հայ գիրքի պահպանման 
պետական պահոց»՝ եիմնադըր– 
ման առաջին իսկ օրէն նպատա– 
կադրած է հաւաքել աշխարհի բո– 
յոր կողմերը լոյս տեսնող հա-
յատառ գիրք եր ն ու թերթերը։ 

Գրադարանի արխիւային եւ 
եացուագխտ գրականութեան բա-
ժանմունքին մէջ յատուկ խնամքով 
կը պահուի Հայաստանի եւ օտար 
երկիրներու մէջ հրատարակուած 
հայ հնատիպ գիրքերու ամէնէն 
հարուստ հաւաքածէն։ 

Հացուագիւտ հրատարակու-
թիւներու հաւաքածոյին մէջ ամէ-
նէն հին գիրքբ հայերէն առաջին 
տպագիր գիրքն է՝ «Պստզատո– 
մար>դ, որ լոյս տեսած է 1512 
թաականին, Վենետիկի մէջ, հայ 
առաջին տպագրիչ Յւսկոբ Մեղա-
պարտի կողմէ։ Այստեւլ կը գտնր– 
ւին նաեւ 1513ին անոր կողմէ հրա-
տարակուած «Ուրբաթա դիրք >դ 
եւ «Տաղարանդ։ 

Ներկայիս գրադարանը ունի 6 
միլիոն 400 հացար հատոր գրա-
կանութիւն, շուրջ 30 հազար ընթեր-
ցող, 14 մասնագիտական ընթեր-
ցասրահներ 450 կարդալու տեղով։ 
Ացգային գրադարանը ճանաչում 
ստացած է ԱՊՀ ե1 միջազգային 
գրադարանային կեանքին մէջ։ 

Վերականգնած եւ հաստատ– 
ւած են գործնական փոխյարա– 
բերութիւններ հայագիտական 
ֆոնտի, դեսպանատուներու եւ 
շահագրգիռ հաստատութիւննե– 
րու հետ։ Ազգային գրադարանին 
կ՛օգնեն Հայաստանի մէջ գործող 
դեսպանատուներ զայն հարըս– 
տացնելով իրենց երկիրներու 
պատմութիւնը, գիտութիւնը եւ 
մշակոյթը ներկայացնող տեղե-
կատու, հանրագիտարանային եւ 
այլ հրատարակութիւններով։ 

Հայաստանի Ազգային գրա-
դարանը ծնունդ առած է 4 Ցուլիս 
1919ին, Հայաստանի առաջին 
անկախ հանրապետութեան 
վարչապետ Յովհաննէս –Քաջազ– 
նունիի հրամանով, Հայաստանի 
պետական հանրային մատենա-
դարան անունին տակ։ 
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«ԼԱ ՍՔԱԼ1ՒԻ ՌԱՑԱՈՓԿ եԼՈՅԹԸ 
եՐե1Վ1եԻ 1քէՏ 

Ռիքստտօ Մաղին, կը պարգեւատրաի 
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով 

Քրիսսւոնէաթեան 1700ամեա– 
կի տօնակատարութիւններու ծի– 
րէն ներս, 23 Յուլիսին, Երեւան 
ժամանած է Միլսւնի «Լա Սքա– 
լա» օվւերւսյի ն թատրոնի ֆիլհար– 
մոնիք նուագախումբը, երգչա-
խումբն ու մենակատարները, ղե– 
կավարութեամբ աշխարհահռչակ 
խմբավար Ռիքարտօ Սաղիի։ 

«Լա Սքալա»ն նոյն օրը ելոյթ 
ունեցած է Երեւանի օվւերւսյի 
թատրոնին մէջ, աւեփ քան 7000 
հանդիսատեսներու ներկայու– 
թեամբ։ Սոյն ելոյթը, որ ուղղակի 
սվւռած է Հայաստանի պետա-
կան պատկերասվփտը, Հայաս-
տանի նորագոյն պատմութեան 
մէջ արձանագրուած մշակութա-

յին ամէնէն յիշատակեփ ձեռ– 
նարկներէն մէկը նկատուած է։ 
«Լա Սքալա»ն ներկայացուցած 
է 19րդ դարու իտալացի երգա-
հան Վերտիի աստուածաշնչա– 
կան գործերը։ 

Հայաստանի նախագահ Ռո– 
պերթ Քոչարեան «Լա Սքալա»ի 
խմբավար Ռիքարտօ Սուդին 
պարգեւատրած է «Ս. Սեսրոպ 
Մաշտոց» շքանշանով։ 

«Մեր ժողովուրդը հասկանում 
եւ գնահատում է բարձր արուես-
տը», ըսած է Ռ. Քոչարեան, «Լա 
Ս քարափ համերգը համարելով 
իրադարձաթիւն Հայաստանի 
մշակութային կեանքին մէջ։ 
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ա ր օ ա յ տ Ի 
ՑՈք֊ՑԱՀԱՆԳԷՄ 

Ս– ՂԱԶԱՐԻ 
Մ՛ԷԶ 

Յունիս ամսուան ընթացքին, 
Վենետիկի Մ|Նւիթարեաններու Ս. 
Ղազար վանքին մէջ տեղի ունե-
ցած է Հայաստանի մէջ քրիստո– 
նէութեան պետական կրօն հըռ– 
չակման 1700ամեակին նուիրուած 
«Աիֆաարմենիան կամ հայոց 
այբուբենը» խորւսգիրով ցուցա-
հանդէսը։ 

Զբօսաշրջիկներու հոծ բազ-
մութեան ներկայութեամբ՝ Եդիա 
վրդ– Քիլաղպեան հայերէնով եւ 
իտալերէնով նշած է, թէ աւելի 
յարմար տեղ չէր կրնար երեւա-
կայել հայոց այբուբենին համար, 
քան միաբանութեան կամարա-
կապ դահլիճը, ուր տարիներ շա-
րունակ ապրած են այդ տառերուն 
կեանք տուած Չամչեանները, 
Բագրատունիները, Ափշանները, 
Ղազիկեանները ել ուրիշներ։ 

Ցուցահանդէսին ներկայաց-
ա ծ են այբուբենի տառերր, 
որոնք նոր ձեւ եւ տարազ ստա-
ցած են իտալացի արուեստա-
գէտ Կլորիա Սորանիի արուես-
տագէտի մատներուն տակ։ 
Արուեստագէտը ը ս ա ծ է, թէ 
առաջին հանդիպումէն սիրահա– 
րած է հայոց այբուբենին, տառե– 
րա կախարդական գիծերուն եւ 
մտայղացած է անոնցմէ արուես-
տի գործ ստեղծել։ 

Կազմակերպիչները պ ա տ . 
րաստակամութխն յայտնած են 
ցուցահանդէսը փոխադրերո 
նաեւ այլ երկիրներ։ 

ԻՐԱեՑԻ ՄԻԼԻՈՆԱՒՈՐ 
ՈՒՆկՆԴԻՐՆեՐՈՒՆ 

Թեհրանի ձայնասվւխռէն 
հաղորդուող «Գիշերուան գիրը» 
յայտագիրը, 14էն 19 Յուլիսի իր 
ծրագիրով, անդրադարձած է 
պարսիկ բանաստեղծ եւ մտա֊ 
արական Ահմատ Նուրիզատէի 
գրական գործունէութեան, եայե– 
րէնագիտութեան բնագաւառին 
մէջ պարսկերէնով կատարած 
աշխատանքներում եւ ներկայա-
ցուցած է անոր թարգմանած ու 
կազմած «Խնձորի այգին» հա-
տորը եւ անոր էջերով հրամցը– 
ւած քանի մը այլ պատմուածք– 
ները։ «Խնձորի այգին» գիրքին 
մէջ տեղ գտած են հայ նշանաւոր 
գրողներէն նմոյշներ եւ արձակա-
գիր Ստեվւան Զօրեանի «Խնձո-
րի այգին» վիպակը, որ 14էն 19 
Յուփսին, ամէն գիշեր, կէս ժամ 
տեւողութեամբ սվւռուած է իրան-
ցի միւիոնաւոր ունկնդիրներուն։ 

Այսպէսով, առաջին անգամ 
ըլլալով, միլիոնաւոր իրանցիներ 
7 գիշերներու ընթացքին ծանօ-
թացած են հայ նշանաւոր արձա-
կագիրներուն։ 

Ահմատ Նուրիզատէի հետե– 
ւողական ջանքերուն եւ գնահա-
տելի աշխատանքին շնորհիւ՝ 
շուրջ երեք տասնամեակէ ի վեր, 
հայ գրականութեան եւ մշակոյթի 
ծանօթացման աշխատանքը եր-
կար ճանապարհ կտրած է, իսկ 
վերջին երկու տարիներուն ըն-
թացքին հայ գրականութիւնն ու 
մշակոյթը լայնօրէն աբծարծը– 
ւած են Իրանի մշակութային 
շրջանակներուն մէջ, երբ անոնց 
անդրադարձած են մամուլը, 
ձայնասվւիւռն ու պատկերաս– 
փիւռը, որոնք արձագանգ գտած 
են ամբողջ Իրանի մէջ։ 
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Վերջերս, «Մշակոյթ» յայ-
տագիրէն՝ մէկժամեայ հարցազը– 
րոյցի մը ընթացքին Ահմատ Նու– 
րիզատէ ունկնդիրներուն ներկա-
յացուցած է հայ մշակոյթն ու 
գրականութիւնը։ 

ԱՍՆՐԻԿեմե 

՝եՈ1ՓՐՈ1Վ1Ծ 
ՀԱՅեՐՈՒՆ հև 

ԼեՌՆԱՅԻ՝1 ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
Բանաստեղծ Արտեմ Յա– 

րութիւնեան վերջերս լոյս ընծա-
յած է «Ընտրանի ամերիկեան եւ 
անգլիական պոեզիայից» գիր-
քը, որուն մէջ ընդգրկած է 19րդ 
դարու ամերիկեան բանաստեղծ 
Ուութ Ուիթմընի ստեղծագործա-
կան կենսագրութիւնը եւ բանւսս– 
տեղծութիւններուն քանի մը հա-
տին հայերէն թարգմանութիւնը։ 
Այդ շարքին մէջ զետեղուած է 
«Սափւ օ մոնտ» («Ողջոյն աշ-
խարհին») բանաստեղծութիւնը, 
ուր հեղինակը, դիմելով տարբեր 
ազգերու՝ անգլիացիներուն, ռուսե– 
րուն, իտալացիներուն, յոյներուն, 
սպանացիներուն, Տաւրոսի ու 
Կովկասի լեռնցիներուն եւ հրեա-
ներուն, բարձր գնահատանքի 
խօսքեր կ՚ուղղէ հայերուն։ 

Եդիշէ Չարենց, կը գրէ Յարու– 
թիւնեան, բարձր գնահատած է 
Ուիթմընի նորարական հանճարը, 
իսկ բանաստեղծին հատորը անոր 
գրասեղանի մնայուն գիրքերէն 
եղած է։ Չարենց թարգմանած է 
Ուիթմընի «Եւրոպա» բանաս-
տեղծութիւնը։ 

ԸՆՏՐԱՆԻ 

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՎ ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ 
ՊՈԵԶԻԱՅԻ 

Ա. Յարութիւնեանի գիրքին 
մէջ տեղ գտած է նաեւ այլ բա-
նաստեղծ մը՝ Աէէն Կինզպըրկ։ 
Ան անդրադարձած է Հայկական 
Ցեղասպանութեան՝ իր «Ապի-
զակ պատրանք» բանաստեղծա-
կան ժողովածուին մէջ, ուր մեղադ-
րած է թուրք մարդասպանները. 
«Դուք ներխուժեցիք Թուրքիա եւ 
սպաննեցիք բոթր հայերը», 
գրած է Կինզպըրկ։ «Հրեշտակա-
յին սեւ անցքեր» բանաստեղծու-
թիւնը Ալէն Կինզպըրկ նուիրած է 
Լեռնային Ղարաբւսղին։ 

570 էջերէ բաղկացած այս ժո-
ղովածուն կ՚ընդգրկէ 17 հեղինա-
կի ստեղծագործական, նկարագ-
րական եւ անոնց բանաստեղծա– 
թիւններու ընտրանին, ինչպէս 
նաեւ՝ Տրայզըրէն, Ֆպքնըրէն, 
ճոն Ուիլիըմ Ֆուլպրայթէն եւ 
ճոն Ֆիցճերալա Քենեաիէն մէ– 
կական յօդուած եւ այլ նիւթեր։ 

^ցատօճ Ե^ 
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Ժ՝ԱՔ ըիրաք 

Կ Ը Պ Ա Տ Ո Ւ Է ՛ 

է ք Լ Ի Ի 1 0 0 0 Ա Ս ՝ ե Ա Կ Ը 

Փարիզի արուեսաի սրահնե-
րէն մէկուն մէջ, Փետրուար 6ին, 
Ֆրան սայի նախագահ ժւսք Շի– 
րաքի հովանաւորութեամր, բա-
ցումը կատարուած է հայկական 
միջնադարեան Անի քաղաքի 
ւՕՕՕսւմեսճլին նուիրուած ցուցա-
հանդէսին, որ կազմակերպուած 
է Փարիզի քաղաքապետարանին 
կողմէ, եամագործակցութեամբ 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի եւ Հայաստանի Պատ-
մութեան Պետական Թանգարա-
նին։ Բացման հանդիսութեան 
ներկայ գտնուած են Փարիզի 
քաղաքապետը ժ՜ան Թիպերի, 
առաջնորդ Գիւտ Արք. Նագգաշ– 
եան, Հ.Բ.Ը.Մ.ի նախագահ Լուիզ 
Մանուկեան-Սիմոն, դեսպան էդ– 
ւարդ Նալբանդեան, Մատենա-
դարանի փոխ-տնօրէն Գէորզ 

Տէր Վարդանեան ե1 մեծ թխով 
փարիզահայեր։ 

Այս ցուցահանդէսը, որ երկա-
րած է մինչեւ Մայիսի կէսերը, կր 
նախապատրաստուէր երկու տա-
րի՛. Ի վեր, պատմաբան Յարու-
թիւն Գէորզեանի ջանքերով։ Ցու-
ցահանդէսին ներկայացուած են 
Հայաստանի Պատմութեան Թան-
գարանի, Մատենադարանի, Լուվ– 
րի եւ Ֆրանսայի Ազգային Գրա-
դարանի միջնադարեան Հայաս-
տանի հռչակաւոր մայրաքաղա-
քէն Անիէն պեղուած մօտ հարիւր 
նմոյշներ։ 

Վ Ա Տ Ի Կ մ ե Կ Ը ՝ Կ Օ Է 

ՔՐԻՍՏմեէՈՒԹհւքե 
Պ ե Տ Ա Կ 1 | Ն Կ Ր Օ ՝ և 

Հ Ռ Չ Ա Կ Ս ՝ 1 1 ե 

1 7 0 0 Ա Մ ե 1 1 Կ Ը 

Այս օրերուն, երբ հայ ժողո-
վուրդը, Հայաստանի թէ Սփիւռքի 
մէջ, զանազան արարողութիւննե– 
րով կը տօնէ քրիստոնէութեան 
Հայաստանի պետական կրօն 
հռչակման 1700ամեակը, Վ ա տ ի ֊ 
կան եւս, Յովհաննէս-Պօղոս Բ. 
Պապ|լ միջոցով, իր մասնակցու-
թիւնը կը բերէ այս կարեւոր թուա-
կանի յիշւստակամին։ 

Այս առիթով, Վատիկանի Դրոշ-
մաթուղթերու Ընկերակցութիւնը 15 
Փետրուար 2001ին հրապարակեց 
քրիստոնէութեան 1700ամեակին 
նուիրուած երեք դրոշմաթուղթ։ Դը– 
րոշմաթուղթերը կը պատկերացը– 
նեն Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչն ու 
Տրդատ թագաւորը։ 

ՌԱԴԻՆ 1 6 1 

« )) 

Պ Ի Տ Ի 

Ն կ Ա Ր Ա Հ Ա ե Ո Ի Ի 

Հ Ա Յ Ո Ց ե Ղ ե Օ Բ և Ը 

Ժ ՝ Ա Պ Ա Ի Է ՝ Ն Ը 

«Սիւնիք» շարժապատկերի 
սթիւտիոն շուտով պիտի սկսի 
նկարահանեւ Պերճ Զէյթունցեա– 
նի հեղինակած «Հայոց եղեռնը» 
շարժապատկերի ժապաւէնը։ 
Ըստ «Սիւնիք»ի տնօրէն Խաչիկ 
Ասրեանի, ժապաւէնը միայն 
1915ի հայկական աղէտին եւ ճո-
ղոպրած հայորդիներու տառա-
պանքին ու վերականգնումի ճի-
գին մասին չէ, այւ հիմնուած է 
մարդկային եւ համամարդկային 
սկզբունքներու վրայ։ 

Շարժապատկերի այս ժա-
պաւէնին բեմադրիչը Վիզէն 
Չալդրանեանն է։ Նկարահա-
նումներ տեղի պիտի ունենան 
Սիւնիքի, Արցախի, Վայոց Ձորի 
եւ Տէր-Զօրի անապատին մէջ։ 

ժապաւէնին գլխաւոր դերա-
սանն է Սօս Սարգսեան։ Դերա-
սաններ պիտի հրաւիրուին նաեւ 
արտասահմանէն։ Նախնական 
հաշիւներով՝ շարժապատկերին 
ծախսերը նկատի առնուած են 
1.5 միլոն տոլար։ 

Ֆ Է Յ Ս Ա Լ 

Խ Ո Ի Ր Գ Ո Ը Ի 

Օ Տ Ա Ր Ն ե Ր Ո Ի Ն 

ՀՈՂԸ" 
24 Յունուարին, Հալէպի «Ալ 

Քընտի» շարժապատկերի սրա-
հին մէջ սկսած է ցուցադրուիլ 
«Օտարճերաճ հաչը» սարի ակ ան 

ժապաւէնը, եովանաւորութեամբ 
Սուրիոյ մշակոյթի նախարարու– 
հի Մահա Քաննութի։ 

ժապաւէնը, որուն հեղ1ւնակն 
է «ԲագինվՂ ընթերցողներուն 
ծանօթ սուրիացի երիտասարդ 
արձակագիր Ֆէյսալ Խուրդոշ, 
կը ներկայացնէ դարասկիզբի ա– 
րաբ նշանաւոր մտաւորականնե– 
րէն Ապւոող Ռաեման ալ-Քաուա– 
Քիպիի կեանքի մէկ հատուածը, 
երբ ան կը պայքարէր Օսման-
եան կայսրութեան գործադրած 
ժողովուրդներու հարստահարման 
ու ձուլման քաղաքականութեան 
դէմ։ ժապաւէնին մէջ հպանցիկ 
ակնարկ կայ նաեւ օսմանցինե-
րու հակահայ քաղաքականու-
թեան մասին։ 

Արաբական մէկէ աւելի մրցա-
նակի արժանացած այս գործին 
մասնակցած են նաեւ հալէպահայ 
արուեստագէտներ։ ժապաւէնին 
երաժշտական ձեւաւորումը կա-
տարած է ժիրայր Ռէիսեան, իսկ 
սուլթանի պատուիրակի դերով 
հանդէս եկած է ծանօթ դերասան 
ու պաղ Յակոբ Սիքայէլեան։ 

ճ1ց1էւտ©ճ Ե4 ճ 
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ԳեՐՍՂքն 
ԱՐՁԱԿԱԳԻՐԻՆ 

ՎԷՊԸ՝ ՍՆԾ 
եՂեՈՆԻ Ս՝ԱՍԻՆ 
Վերջերս, Մոսկուայի «Թեքսթ» 

հրատարակչութենէն ռուսերէնով 
լոյս տեսած է գերման գրող է տ ֊ 
կար Հիլզէնրաթի «Մահառաջի 
հեքիաթ» վէպը, որ կը պատմէ 
1915ի Հայկական Ցեղասպանու-
թեան մասին։ Վէպին թարգմա– 
նութիւնր կատարած է Ալեք– 
սանտր Ասլանեան։ 

Վէպը առաջին անգամ հրա-
տարակուած է 1989ին։ Գիրքին 
յառաջաբանին մէջ, ռուս հրա-
պարակախօս Ալեքսանտր Պո– 
վին կը գրէ, թէ պաշտօնական 
Թուրքիա եւ անոր հասարակա-
կան կարծիքը մինչեւ հիմա կը 
փորձեն «մոռնալ» աւելի քան 
մէկ միլիոն հայերու բնաջնջումը, 
եւ կը ճգնին ջնջել այդ էջերը 
Թուրքիոյ պատմութենէն եւ 20րդ 
գարու յանցագործութիւններու 
պատմութենէն, բայց որքան ալ 
ղիմադրէ Անգարա, այս ահաւոր 
իրադարձութիւններուն սւնհերքե– 
փ ճշմարտութիւնը դուրս պիտի 
գայ պատմութեան ընւլյատսւկէն։ 

Վէպը տակաւին հայերէնի չէ 
թարգմանուած։ 

եՒ ՀԱՅԿԱԿՍ^ 
ՑեՂԱՍՊԱեՈՒԹեԱե 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 
ԱեԳէեՐէՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔ 

9 Մարտին, Արեւմտեան Ամե-
րիկայի Հայ Դատի յանձնախում-
բը հրապարակային ձեռնարկով 
մը հանրութեան ներկայացուցած 

է Դոկտ. Սիմոն Փայասլեանի 
«Հայկական Ցեղասպանութիւն 
1915-1923. գրքոյկ մը աշակերտ-
ներու եւ ուսուցիչներու Խսմար» 
անգլերէն դասագիրքը, որ պիտի 
տրամադրուի Քափֆորնիոյ պե-
տական երկրորդական վարժա-
րաններու աշակերտութեան եւ 
ուսուցիչներուն՝ իբրեւ ըւացուցիչ 
ոպեցոյց համաշխարհային պատ-
մութեան դասընթացքներու։ 

Ձեռնարկը տեւփ ունեցած է 
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ 
Դատի յանձնախումբին կեւյրո– 
նատեւփին մէջ, մասնակցու– 
թեամբ 75 հոգիի՝ պետական 
պաշտօնատարներու, ուսուցիչ-
ներու եւ Հայ Դատի յանձնա-
խումբի զօրակիցներու։ 

«Հայկական Ցեղասպանութիւն 
1915-1923» գիրքը հրատարակուած 
է հովանաարութեամբ Հայ Մշակու-
թային Հիմնարկութեան կրթական 
անթիւրներու յանձնախումբին եւ 
մեկենասութեամբ Ռիչըրտ եւ Թինա 
Քարոլայններու։ 

Նշենք, որ Քափֆորնիոյ 
Կրթական Խորհուրդը 1999ին 
որոշած էր Հայկական Ցեղաս-
պանութիւնը ներառել 10րդ կար-
գի պատմութեան եւ ընկերային 
գիտութիւններու կրթական ծրա– 
գիրին մէջ։ Նաեւ որոշուած է Հա– 
յասպանութիւնը նկատի ունենալ 
երկրորդականի աւարտական 
քննութիւններու հարցարանին մէջ։ 
Ասկէ մեկնելով՝ Արեւմտեան Ամե-
րիկայի Հայ Դատի յանձնախում-
բը որոշած է հրատարակել վերո– 
յիշեալ գրքոյկը, որպէսգի Հայ-
կական Ցեղասպանութեան մասին 
տրուելիք ուսուցումը ճշգրիտ եւ 
համապարփակ ձեւով Ըէլայ։ 
«Հայկական Ցեղասպանութիւն 
1915-1923» գրքոյկը ձօնուած է 
Մեծ Եղեռնին զոհուած հայ աշա-
կերտներու եւ ուսուցիչներու 
յիշատակին։ 
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Զենք դիտեր, թէ այս քանիերորդ անգամն է, որ կրկին ու 

կրկին կատարուած ստուգումներէ ետք, Հրապարակ եկած ատեն, 

« Բ ա գ ի ն » / ՛ էջերուն մեր աչքին կը զարնեն ա՛չք ծակող վրէպներ։ 

Նոյն պատճառով մենք մեղի դէմ թշնամանալէ ետք, իբրեւ 

արդար պատիժ կը վայելենք նաեւ թչնամութիւնը մեր աշխատա-

կիցներուն ու բարեկամներուն–. 

Նման ցաւալի պարագաներուն ամէնէ՛ն ցաւալին պատաՀե– 

ցաւ բանաստեղծ ԱբբաՀամ Ալիքեանի Հետ, Մեծարենցի ծննդեան 

100ամեակին առիթով գրած բանաստեղծութեանց տպագրութեան 

ատեն ( « Ր ա գ ի ն » 1993, թիւ 1 - 2 ) ։ 
Ըստ խմբագրութեանս ոբդեգըած սովորութիւներէն մէ-

կուն, ֆիզիքապէս մեղի մօտ գտնուող աշխատակիցներուն ան-

դամ մը անպայման կարդալ կու տանք իրենց գրութիւներուն 

վերջին փորձերը: Նոյնպէս վարուած էինք Ափքեանի բանաստեղ-

ծութիւներուն տուեալ չարքին առիթով եւ Ալիքեան իրեն յանձնը– 

ւած փորձերը վերադարձուցած էր վերջին էջին վրայ արձանագ-

րելով Հետեւեալ գնահատականը՛ 

Բանաստեղծութիւները ճիշդ այդպէս ալ <0մաքուր սրբագ֊ 

րութեամբ» յանձնուեցան մամուլին, բայց անոր տակէն դուրս 

եըսն բոլորովին տարբեր տեսքով մը, աւելի քան տասը սխալնե-

րով, տանջալից չփ"թԻ մՌ մատնելով մեզ ու գրգո-ելով Հեղինակին 

զայրոյթը։ Մենք չկրցանք լուծել ա զեղծուածը, ուժ տուինք միայն 

մէկ Հաւանականութեան, որ Համակարգին ն նախորդ փորձը 

յանձնուած պէտք է ըԱար էջագրումի, ու պատահած էր աղէտը։ 

Ոչ նոյն Համեմ ատ ութեամբ թէեւ, բայց նոյնը պատահած էր 

նաեւ «Բ՛ագին»^ նախկին Համարին մէջ, էջ 1Տի վրայ յեղաշրջածը Հ– 

ով սպրդած էր, էջ 69ի վրայ եդած խորադիրէն Ն դիրը. 

էր, աւելի անդին չքացած էին ամբողջ երկու տողեր (էջ 1 0 4 ) , իսկ 

ՈՕ-աի վրայ խախտած էր թուանշաններու յաջորդականութիւնը, 

դարձեալ չփոթի մատնելով մեզ։ 
Երիէ կան ուրիշ սպրդածներ եւս, որոնց մատնանշումը 

կրնան կատարել ուրիշներ եւ խարանել մեր մեղքը ինչպէս որ Հու-

զեն, ինչ խստութեամբ որ յարմար կը դատեն, որովհետեւ չի կրնար 

ներե/ի րոալ մեղի բան մը, որ մենք երբեք չենք ներած ա նգամ մեր 

բարեկամներուն թէ այլոց, որոնց Հետ թշնամութեան որեւէ 

պատճառ, չենք ունեցած նախօրօք։ Նոյնը տեղի պիտի ունենայ «Րա– 
2ա»ի յաջորդ համարին մէ^, Հայկ I.ագգաշեանի <#հրքահա,աք »ին 

Սարդիս վահագնի « Տ ա գ ն ա պ ը » անուն Հատորին առիթով։ 

ճւցւէւտ6ճ Ե^ 
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«Բագին»/; Հետագայ թիւեբէԸ մէկը ամբռղ՛ 
ջութեամբ նուիրուած պիտի ըլչայ համայնավա-
րութեան փչազռւմէն ետք, գրական ճակատի 
վրայ մեր ունեցած կորուստներուն,– բանաս-
տեղծներուն, գրագէտներուն, քննադատներուն 
ու մտաարականներան, որոնց յատկացուած 
աոանձին էջերուն ընթերցողը անգամ մը եւս, 
բայց աւելի լայն տարածքի մը վրայ պիտի 
հանդիպի անոնց Լուսանկարչական պատճէն-
ներուն, կենսագրական գիծերուն ու իրենց 
ստորագրութիւնը կրող յատուկ գրութխններա։ 

Ինչպէս իսկոյն պիտի նկատուի, համայնա-
վարութեան փչոպումէն ետք, այսինքն՝ անկա-
խութեան աոաջին տասնամեակին, քիչ չեղան 
իրենց կեանքի Լիութեան կամ հասանաթեան 
կ էսօրին կեանքին հրաժեշտ տուած դէմքերը, 
որոնք աւեչի քան քառասուն տարի իրենց ու-
սին առած էին մեր զոյգ գրականաթեանց բե-
ռան կարեւոր մէկ բաժինը։ 

Մեր ցանկին մէջ անինք Հայ աստ ա նէ ն՝ 
շուրջ քսան, իսկ Սփիւռքէն՝ մօտ տասնհինգ 
անուններ եւ այն մտածումով, որ ցաւառիթ այս 
ցանկը նոր ցաւ մը չպատճաոէ մեզի, պրպտում– 
ները կը շարունակաին։ 

Ընթերցողը անմիջապէս պիտի անդրա-
դառնա; հարկաւ, որ ծրագրուած այս ձեռնարկը 
կը միտի միաժամանակ յարգանք ընծայեչ բո-
ւռը անհետացածներուն, որոնցմէ իւրաքանչիւ-
րը իր ուժերուն ներած չափով ծառայեց հայ գի-
րին, միշտ դժնդակ պայմաններուն մէջ, հոն՝ 
կարմիր բոԸակաչութեան մուրճ ու մանգաղին 
տակ, հոս՝ տարբեր ճնշումներու ներքեւ։ 

Կեանքին հրաժեշտ տուած տարիներուն, 
անոնք կոտտացող ցաւ մը տարին իրենց հետ,– 
Հայաստանէն կատարուած մեծաթիւ արտա-
գաղթը, փոխարէնը, սակայն, բպոբովին բաց 
աչքերով չմեկնեցան այս աշխար հէն, գոնէ 
տեսան մեր «անկատար տենչեր»ան մէկ մասին 
իրականացումը,– Հայաստանի անկախութեան 
վերականգնումը, Արցախի վերանաաճամը, 
Եռագոյնին ծածանումը, Քայչերգին թնդիւնը եւ 
աղօթեչա ա ինքնարոյն մտածելու իրաւունք՛ 
սեր ան վերահաստատումը։ 

ԼՈՅՍ Տ ե Ս ճ և ւյւ Յ Ս տ ա & 

ՄԱՔԱՌՈՒՄ 
- արձակ ֊ 

Սուրէն Սանինեան, Պէյրութ, ապարան Կաթողիկոսութիւն 
Մեծի Տանն կիլիկիոյ, 2001, 309 էջ։ 

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
- աշխատասիրութիւն -

Երուանդ Մոնոֆարեան, Պէյրութ, 
Հայասա հրատարակչութիւն, 2001, 208 էջ։ 

1 

ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԹՕՃԱԽԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ - ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 1846-1950 
- աշխատասիրութիւն -

Վարդի Քէշիշեան, Պէյրութ, տպարան Կաթողիկոսութիւն 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2001, 274 էջ։ 

«ծ» 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ 
ՀԱՅ ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

- յուշեր -
Թորոս Թորանեան, Երեւան, «Գարուն» 

հրատարակչութիւն, 2001, 238 էջ։ 

ՏԱՐԵԴԱՐՁՆԵՐ 
- ապաւորութիւններ -

Պ օ դո ս 11նապեան, Պէյրութ, տպարան Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան», 2001, 208 էջ։ 

^ցատտճ Ե4 



յ\ 
է Լ ՅՀՔԷ, 4 ե ճ 

յ յ > 1 1 

Ր & * 1 1Տ1 տ 
ւ^ՏԻքՏՍՏԼԼՏ ւո՜ք^քւ^ատ & .\ւատո<ՅՍ& 

ք քՕՏ>ք1*|աք« 

Բ Ա Գ Ի Ն 

Ա Մ Ս Ա Գ Ի Ր 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ 

Խ մ բ ա գ ի ր 
Պ Օ Ղ Ո Ս Ս Ն Ա Պ Ե Ա Ն 

Խ մ բ ա գ ր ո ւ թ ե ա ն ա ն դ ա մ 
Ս Ա Ր Գ Ի Ս Կ Ի Ր Ա Կ Ո Ս Ե Ա Ն 

Խ մ բ ա գ ր ա կ ա ն խ ո ր հ ո ւ ր դ 
ԱԹԹԱՐԵԱՆ Ժ Ի Ր Ա Յ Ր 

ԱՐՄԱՆՏ 
ԱՐՄԷՆԵԱՆ Կ Ա Ր Օ 

Մ Ա Ր Գ Ա Ր Ե Ա Ն Հ Ր Ա Ն Դ 
ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ ՎԱՐԴԱՆ 

ՆՇԱՆԵԱՆ ԱԱՐԿ 
ՉԱՐԽՈՒՏԵԱՆ ՆՈՒՊԱՐ 

Պ է Ր Պ է Ր Ե Ա Ն ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ՎԱՐԱՆԴ 

ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն Բ Ա Ժ Ն Ե Գ Ի Ն 

Լիբանան 

Արտասահման 

Հ ա տ ա վ ա ճ ս ա 

4 0 . 0 0 0 լ.ո. 

4 0 ամ. տոլար 

10 .000 լ.ո. 

ձսացԼ՝ 

Շշոէւ՚շ Օս1էսւ՝շ1 Տ«ՃՕՒ1207ՃԻ1 
13օսո1յ 11&աաօսճ - Լւե&ո 

^ցատօճ Ե^ 


