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Բ Ա Գ Ի Ն Ի ԱՅՍ Հ Ա Մ Ա Ր Ը ԵՒ Բ Ա Գ Ի Ն Ի Շ Ո Ւ Ր Ջ 

Այսօր. գրականութիւնը դիմադրական շարժում դարձած Է 
թշնամիի մը որ դէմք չունի, որ ունի սոսկ անորոշ եւ գորշ 
ինցնութիւ նը անտարբերաթեան։ Այդ պէտք չէ յուսաչքէ գրելու 
ԿԻՐՔԸ՛ ընդհակառակն։ ճիշդ անոր համար որ ոչինչ 
ակնկաչելի է ընկերային էւ լրատուամիջոցներու ընծայած 
երեւեւիութենէն ընդհանրապէս, գրեւ կը նմանի աւելի եւ աւելի 
անշահախնդիր կոչման մը» 6ՀՕէցտտ Բւօւքժ, ւ՚օսք էտ աօոժ& 
ժ^քՅւէ 6շրմ8, Հճ. յօտ 6 ՇօՈԼ 2006։ 

ԲԱԳԻՆ գրականութեան, արուէստի եւ իմացական աշխարհի արձագանգ Ըլլա՝ 
լա յպւաէյնութիւն ունեցած է եւ ունի։ Լոր ծեւաւորուող հանրութեան մը ակնկա– 
ւութիւններուն գիծով կ՛ուզէ ընթանալ– կը ծգտի նուազող գրական եւ իմացական 
հետաքրքրութիւնները արթնցնել, երթալ շահախնդրութիւներու ծիրէն դուրս 
գտնուող կոչումներու։ Անոնք է որ կը դիմանան, երբ կը տժգունին անցողիկ փառ– 
բերը։ Գրական ազնուացնող կիրքը մնայուն դիմադրական ճիգ է անւոարբե-
րության դէմ որ մեզ կը բանտարկէ մակերեսային եւ նիւթական աշխարհին մէջ։ 

Այս համարով պիտի հանդիպինք վկւսյաթիւններու անհետացող դէմրերու մա-
սին - Զահրատ. ^ւսնրի Թրաայա բանաստեղծութեան, - Յակոբ Մանուկեան եւ 
Կամիլա պատմուածբի, վէպի. - Սաթենիկ Խաչաւորեան, Պօղոս Գռւբելեան, Յա՝ 
կոբ արք. Գլըննեան, օովակ Գռհարեւսն, 3 Պալեան գրական պատմութեան եւ 
քննադատութեան աոընյուող խնդիրներ-֊Պօղոս ՍնապԵան, ^իլտա Գսսլֆայեան՝ 
Փւււնոսեան, արուեստ՜ ԶաւԷն Խտըշեան։ Երէցներու կողքին կան նորերը, 
անոնցմով պիտի շարունակոլի գրակսւն անդաստանի հերկը։ 

ԲԱԳԻՆի էջերը բաց պիտի մնան գրական ամէն կարգի վարձերու առքեւ, որ– 
պէսղի խմորումներ տեղի ունենան, յայտնուին նոր դէմքեր եւ ուղիներ, որոնք 
կրնան դասականէ հեռու ըլլալ, անհանգստացնել կամ ցնցել։ Բայց էական է վառ 
պահել գրելու կիրքը, Եւ թոյլ տալ որ ժամանակը ընէ զտումը։ Այս ըմբռնումով 
պէտք է մօտենալ գրական թերթերու եւ անոնց բովանդակութեան։ Գրական եւ 
իմացական ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ են համագործակցութիւնը, 
վիճարկումը, ստեղծելու փորձի գնահատումը։ Գրել խմբագրութեան երբ գոհ 
ենք, երբ դժգոհ ենք. որպէսզի հաստատուի երկխօսութիւն. որ միասին յաոաջդի՜ 
մելա ճանապարհն է։ Կարելի չէ միշտ լաւագոյնը ըլլալ, բայց կարեւոր է անոր 
ձզտիլ։ 

Հակառակ բացասական պայմաններու, կան գրելու կիրքով բռնկած նորեր, 
որոնց թերիներէն աւելի տեսնենք ներկայ ըլլալու կամքը։ Բոլոր գրական փորձե-
րը միշտ յաջողութիւն յեն ըլլալէ, մեծ գրողներ երբեմն տւսփակութիւններու 
ծնունդ տուած են։ Գրական հրատարակութիւնը բեմ է, ուրկէ անցնողները պիտի 
յաջողին, պիտի ձախողին, երբեմն միայն պիտի նուաճեն մեծ անուն։ Այս կը յի– 
շեցնէ գիտնական իմաստասէր ժան Ռոստանը, որ կըսէր «ճշմարտութիւնը 
բարձրացած իր սխալներու պատուանդանին վրայ»։ Այդպէս է գրականութիւնը, 
ար յաջողութիւնը կու գայ խարխափումներու եւ ձախողանքներու դէզին վրայ,.. 

էականը այլ է. աւսյքարիլ անտարբերութեան դէմ եւ շարունակել անշահա-
խնդիր ստեղծագործական նիգը։ 

Բ. 
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Զահրաւոի մահը յիշողոլթիւններու 
ալհ& մը ւսրթնցուց մէջս։ Յիշոդու– 
թիւններ, որոնք ոչ թէ իրմէ անճէն 

կա գսւն, որովհետեւ տարիներ առաջ, 
Սոնբրէւսլի մէք, շատ կարճ պահ մը սւռիթ 
ստեդՕուած էր հանդիպելու իրեն, այլ իր 
բանաստեղծութիւններան առթած հաճոյ-
քէն։ 

Զւսհրատի մահաան օրը Վեհանոյշ Թէք– 
եան հեռածայնեց Նիւ ճըրզիէն հաղորդե-
լու գոյժը, գոր լսած էի արդէն. Պարդ էր, որ 
կ՛ուզեր այս մաւփն ապրումները բաժնել մէ-
կու մը հետ. որուն համար նոյնքան իմաս-
տալից Էր բանաստեղծին Ժառանգութիւնը։ 
Վերյիշեցինք այն օրերը, երբ Վեհանոյշ 
կրցած Էր երթալ Պոլիս, այն Պոլիսը որ մե-
զի համար Սրեւմտահայ գրականութեան 
ծննդավայրն ու շրջապատն էր, եւ հոն հան-
դիպած էր Սնծոլրիի, Զահրատի Ել ուրիշ-
ներու Այդ օրերուն տեւածներուն մասին 
մանրադէպեր կը պատմէր, զորս օր մը 
պէտք է գրէ ոլ հրատարակէ։ 

Զւսհրատի բանաստեղծութիւնը, վաթ-
սունական թուականներու վերջաւորու-
թեան կամ եօթանասունականներռլ 
սկզբնաւորութեան, ինծի եւ կարգ մը գրչա-
կիցներիս համար, ՎահԷ Օշականի րա– 
նաստեղծութիւններուն հետ գարնանային 
անարեւի պէս բան մըն Էր, թարմ շունչ, զո-
վացնող հոսանք, հակառակ անոր որ այո 
երկուքը այդքան տարբեր Էին իրարմէ։ 
Սարդիս Կիրակոսեանի, Խոսրով Ասոյե 
նի կամ այդ օրերուն գրականութեան շ 
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հագրգիռ Վահան Զսսնոյեանի հետ կը սիրէ՝ 
ինք Վահէի «ՊԷյրաթ–Փարիզ»Էն հատուած-
ներ արտասանել, կամ Զահրատի «Տիկին 
բրածոյէն կարդալ, աւելցնելով յաճախ. 
«Գացէք ըսէք չար բաբերուն որ չըլլան)՛, 
հասնելու համար անոր կաղանդի ծառերու 
շարքին արտասանելով. 

՛՛Շառէն ձանձրոյթ ձառէն ձանձրոյթ ծա՛ 
ռէն ձանձրոյթ կախԵցէջ 

- Այդքան ւսռատ արդէն ուրիշ ի ՛՛նչ ունիթ 
-» տողերուն։ 

Երբեմն «Կաղանդչէքէ մէկ տունը կը 
փակէր այս զուարթ տրամադրութիւնը. 

« Հարիւր կաղանդ ալ կը սպասեմ 
Եթէ գիտնամ 
Թէ վերջընթեր կաղանդին 
Պիտի նուէրս ընդունիս 
ժպիտներուն ամէնէն կոյս 
Ամէնէն լոյս 
Եւ ամէնէն երջանիկովն աղուորցած 
Սակայն ուրկէ* ծնած էր կամ կու գար 

ւսյս սէրը։ «Սեծ քաղաքը» հատորին որոշ 
դրաթիւնները, Կի կոներուն կապուած, 
իրենց ընկերային ծգտումնաւորաթեամբ. 
հետաքրքրական ըլլալով հանդերձ, իբրեւ 
քերթողական իրագործում շատ բան չէին 
ըսեր իրենց մտահոգութխններուն մէշ 
հասկնալի ըլլալով հանդերձ։ Սակայն հոն 
կար նաեւ փրեւէրեան շունչով բանաստեղ– 
ծաթիւններա փանք մը, որ կ անտեսէր քեր-
թողութեան դասական հնարքները; կը 
տնտեգէր բառերը եւ զարմանալի թեթեւու-
թիւն վք անէր, մարդուն նման որ ւքրայէն նե– 

ք ա ֊ քյ&Հ^ 
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Ղհեյյլ՛ 

տած է ձմեռնային Փանք վերարկուն, մոյ-
կերն ու երկարաթել շապիկները եւ թեթեւօ– 
րէն կը յսսռաջանայ, իր Երիտասարդ ա աշ-
խոյժ մարմինը ազատագրած հանդերձան-
քի կապանքներէն... 

Տխրութեան խառնուած որոշ հեգնանք 
կար այդ տողերուն մէջ, Երբեմն սեւ Երգի-
ծանք եւ պարզութիւն, ինչ որ անմիջապէս 
կը բռնէր ընթերցողը։ Այս գիծը յաջորդող 
հատորներուն մէջ շարռւ նակռւեցաւ, եր-
բեմն սսյլ երանգներ առնելով։ կրնա՛նք 
մոռնալ Իր <՚Պարոնեան»ը, որ կը սկսի այս-
պէս. 

<՛ Անոնց որոնց կը բազկաթոոաբազմին 
Անոնք որոնք կը բարեհամբաւ տծախսեՕ 
Անոնք որոնք կը բարեհամբաւագնեն 
Անոնք որոնք կը լորձնաշրթնածափահա– 

րեն» 
եւ նոյն ձեւով կը շարունակուի բերելով 

Պոլիսը, Պարոնեանը Ել մեր հաւաքական 
փորձառութիւներէն շատ բան Զահրատ– 
Պարոնեան հեգնանքով ըսուած... 

Երբեմն այս բանաստեղծութիւնը խազի 
տպաւորութիւն կը ձգէ, ինչպէս «Ոսպ 
ստկող կինը» կտորին մէջ կը կարդանք, 
սակայն ան այնքան դքԱրին թուսւցող թեթե– 
ւուբեամբ գրուբենէն կեանքին կ՛անցնի եւ 
հակսւոակը որ խաղին մէք ընթերցողն ալ 
կը մտնէ ոսպ մը - ոսպ մը - քար մը - ոսպ մը 
կրկնելու); Ապա կը մտնէ կեանք մը - ուրիշ 
կեանք մը - դիւրին կեանք մը - դժուար 
կեանք Օը - հասնելու կեանք մը - յետոյ բառ 
մը - յետոյ ոսպ մը... կարծես կեանքը վերա-
ծելով գիրի եւ փՕւոոոդ զայն մարմնաւորող 
բառերը։ 

Երբեմն այդ նոր, քսաներորդ ղարու աշ-
խարհին մէջ, բանաստեղծը յարաբերական 
կը դարձնէր բւսռերոււն իմաստը, ձ ե տ ս Օը 
կը խՕղրականացնէր անուններուն ցոյց 
տուած առարկան. 

է՚ Սայմուն որ կ՚ըսեմ կապիկ չկարծէք 
Տան սեւ փիսիկիս անունն է 
... Սեւ է որ կըսեմ սեփ սԵլ չկարծէք 
Սեւութեան մէջ աչքերը դեղին են» 
Ասոր կողքին կեւսնքի սյռօրեւսյէն բխած 

խորունկ տխրութիւն մը կը կարդացուէր յա-
ճախ իր տողերուն մէբ, ին^պէս Հաճի ԼԵւո– 
նի մահով շեշտուած «ԱաՒւագրւսկան՚՚ին, 
«Ողբ*ին կամ «Այսպէս ամէն առաւօտ»ի(յ 
մէջ։ 

Սակայն վերջին հաշոտվ սսՕենայուզիչը 
ԶաՒւրատի եւ իր սերնդւսկիցներուն համար, 
որոնք յետ-ԵղեռՕեան Պոլսոյ մէշ հասակ 
առին եւ համտեսեցին անոր արեւոտ եւ ամ-
պոտ օրերը, իրենց մայրենիին հետ կապն է։ 
Լեզուն կը դառնւսյ այն միակ վայրը, ուր 
գրողը կրնալ ապաստանիլ եւ մւսրդկւպնօ– 
րէն շնչել, գիրը կը փրկէ զինք արտաքին 
կաշկանդումներէն, ատոր համար ւսլ ԶաԻ– 
րատ «Աեսրոպաբոյրխփ վերքին տողերուն 
մէ$ պիտի ըսէ, 

ււՕէր որ ըլլան հողմացրիւ ուր որ գաղ-
թեն կարդապեա 

Քու տառերդ ազատութիւն կը բուրեն». 
Վստահաբար կեանքին ու գրականու-

թեան հետ հաշիւները փակած մարդ Էր 
Զահրատ իմաստաւորած իր կեանքն ու 
վաստակը։ Չեմ կրնար այսւոեղ փորձու-
թեան դիմանալ իր մէկ այլ տոդր ՕէբբԵրե– 
լու, որուն «Պատմութեան դաս մը» բանաս-
տեղծութեան վերջաւորութեան կը հանդի– 
պինք. 

« Եկեր էմ կ՚երթամ այսպէս - որու ինչ»։ 
Այս պարագային սակայն, քիչ մը զահ– 

րատեան երգիծանքով ըսուած բառերուն 
համաձայն պիտի չըլլան շատեր։ Զահրա– 
տի ձգած ժառանգը կարեւոր Է քսաներորդ 
դւսրու հայ բանաստեղծութեան նորոգման, 
ւ|Երաթարմացման մէ$։ Իր վաստակը կարե– 
ւոր է բպորիս։ 

ՅԱՐՈէՏԻՒՆ ՊԷՐՊէՐԵԱՆ 
Մոնթրէաւ 
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Բանաստեղծ մը մեռաւ։ Բանաստեղծը շիքսւծ Է Փետրուար 20–21ի գի– 
շերը։ 

Պոլսահայ գրական նկրտումներու ինքնատիպ ղէմքն է Զահրատ որ 
դասական ուղիէն հեռացաւ, որուն համար ընդունուած մեծերը դպրոց չե-
ղան։ Այս բանաստեղծը, հակառակ Պոլսէն ստացած իր ոգեկան Ել ար– 
ւեստի ժառանգութեան, սովորութիւները չյարգեց, աւանդականէն գե-
րադասեց նորը, ազգայինէն անդին դիտեց համամարդկայինը, հաւանօ– 
րէն ինքնաՒաստատման յանդգնութիւն մը, երկրի Օը մէջ ուր տարբեր ըլ-
լալ եւ այդ դրսելորել վտանգաւոր կրնսւր ըլլալ մնացորդացին համար։ 

Զահրատ, աոանց կորսռւելու յաւերժական ոարմած անցեալի մը զգա-
ցական. հայրենասիրական Եւ ամբոխավարական ոգեկոչման մէք, ինք– 
նատպութեամբ կը կսւմրջէ անցեալը Եւ ներկան, «երազատես սուրբեր 
անանուն» խտսւցեալ պատմութեան կցելով «յոյսի նայուածքները մեր 
նոր կարգերուն», անցեալը եւ ներկան մարդոց որոնք Են «պահակներ 
բարի մեր հին բարքերուն», որոնք Եղած Են «ականատես վկաներ մեր 
հին փառքերուն»։ 



Տարբեր բանաստեղծ մը եղաւ 
Զահր ատ։ Իր օրերուն, հայ գրակա-
նութեան մէշ առանց յանգի Եւ առանց 
կէտադրութեւսն գրել գայթակղու-
թեան համազօր էր։ Բայց իր ինքնւստ– 
պութեամբ, մարդկայինը սեւեռելու 
անկեղծությամբ եւ բնւս՚կանու– 
բեամբ, իր ոճով եւ ստեղծագործու-
թեան ներքին ուժեղ կշռութով, Զահ– 
րատ արեւմտեան չափանիշներով 
մուտք գործեց գրական անդաստան։ 
Ան իր հետ բերաւ իր ժամանակի 
տագնապող մարգոց ապրումները, 
որոնց հւսգցաց համամարդկային սի-
րոյ պատմուճան։ Չեղաւ ողբերգակ, 
կեանքի հանդէպ իր սէրը համեմեց * Հ 

սրամտութեամբ, որ յաճախ կր պակ-
սի մեր մէք։ Բանաստեղծութիւնը եր-
գիծանքի կալուածին կը մօտենա; Տահրատի տիպարներով եւ պատկեր-
ներով, նաեւ ինքնատիպ իմաստասիրաթեամբ մը՛ երբ կը դիտէ մարզի– 
կը, իրերը, շրջապատը։ Ունի մտերմութեան եւ բարեկամութեան հւսնդէպ 
անշպար հակում։ 

Հրատարակուած են իր բանաստեղծաթիւնները քանի մը հատորնե-
րով, ինչպէս ՄԵԾ ՔԱՂԱՔԸ, ԳՈՒՆԱԳԵՂ ՍԱՀԱԱՍՆեՐԸ. ԲԱՐԻ ԵՐԿԻՆՔ, ԿԱ-
ՆԱՆՉ ՀՈՂ, ՄէԿ ԲԱՐՈՎ ԵՐԿՈՒ ԹՌՉՈՒՆ, ՄԱՂ ՄԸ ՅՈՒՐ, ՕԱՅՈԸ ՕԱՅՐԻՆ, 
ԶՈՒՐԸ ՊԱՏէՆ ՎԵՐ.,, 

Ուշագրաւ է երեւոյթ մը. Զահրատի բանաստեղծութիւներէն թարգմա– 
նութիւններ լոյս տեսած Են օտար գրական պարբերականներու մէք։ Նոյն-
պէս, տարբեր լեզուներով լոյս տեսած են իր գործերը, անգլերէն, ֆրան-
սերէն, արաբերէն, յունարէն, լաթաերէն, լիթուաներէն, էՄտոնեբէն, հնդկե-
րէն, իտալերէն։ Իր անունը յիշատակուած է Բանաստեղծներու միջազգա-
յին ալպոմին մէջ։ 

Արդէն դասական մըն Է Զահրսւտ, եւ նուաճած է իր ուրոյն տեղը մեր 
գրական անդաստանին մէջ։ Ի հարկէ, ինչպէս յաճախ կը կրկնենք, բա-
նա ստեղծութեաՕ մասին խօսիլ լաւ է, բայց ոչինչ կը փոխարինէ բանաս-
տեղծութեան ընթերցումը։ Եւ այղ կ՚ըլլայ լաւացոյն գնահատանքը ժողո-
վուրդին կոդմէ տրուած, տարբեր շքանշաններէ եւ մրցանակներէ. որ կը 
կկւսյէ բանաստեղծի շարունակուող կեանքի մասին։ 

=1իմա որ չկայ բանաստեղծը, ժամանակն է խօսելու անոր տեղի եւ դե-
րի մասին՝ հայ գրականութեան եւ ընղհանրապէս գրականութեան մէշ։ 

Բ. 
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ւա& 

Խ Մ Բ Ա Ն Կ Ա Ր 

ճերմկած մազեր 
ճերմակ գլուխներ 
Դուք ականջալուր 
Դուք ականատես վկաներ մեր հին 

Հինցած փառքերուն -
Եւ դաք խանդավառ 
Սիրտի պէս յամառ 
Պահակներ բարի մեր հին 

բարքերուն -

Դուք արեւագարդ 
ճակատներ Ւպւսրտ 
Դուք աշխարհակոծ 
Դուք սւշխարհացրիւ 

Ուղեւորներ հին գաղթի կառքերուն 
- Եւ անմխիթար 
Սիրտի ւկէս անմար 
Յոյսի նայուածքներ մեր նոր 

կարգերուն 

Դուք երազատես սուրբեր անանուն 

Տ Ի Կ Ի Ն Դ Ո Ւ Ք ԵՒ Պ Ա Ր Ո Ն ԵՍ 

I | 
Տիկին եթէ կը հաճիք 

Սէկ ծայրէն ղուք - մէկ ծայրէն ես բռնենք սա լայն աշխարհին 

Ծալենք ծալենք պզտիկնայ 
Անկոզինի չափ ըլլայ 

Յետոյ - եթէ հաճիք 
Սյս աշխարհի բազմութիւներն աւելորդ 

Անկոդինէն նետենք վար 
Անդունդն ի վար գլորին 

Ու մենք մնանք առանձին 
Տիկին Դուք եւ Պարոն Ես 

6 



Ղհհա 

Կ Ա Ր Ի 6 

Քեզ չենք սիրեր 
քանի որ 

կրնաս դուն քեզ 

քռլ յոյնովդ պսսշւոպւսնել 

Ո՛՛վ ուզեց որ զօրեղ ըլլաս դուն այդքան 

Սրդ - պոչդ խած - մեռիր գնա 
դուն հոն հանգիստ 
մենք ալ հոս Տ201»1 

6ԱՌԱԽՕՍԸ 

Երբ աւարտին խօսքերն ու 
ծափերը լռեն 

Ել երբ սրահը պարապ չէ դեռ - պսւրապ մը 
կը մնայ 
սրահին 
ճսւոախօսին 

- եւ անոնք որ մտիկ ըրին -
անոնց մէջ -

Տառախօսը կը խորհի 
թէ չէ ըսած ամէն ինչ 
ինչ որ ուզած էր ըսել 

Ունկնդիրը 
թէ չէ լսած ամէն ինչ 
ինչ որ ուզած էր լսհլ 

մինչ սրահը կը խորհի 
թէ հիասթափ - յուսախաբ 
նախ քան մեկնի սւմէն ոք 

թանձր ւկւսրւսպ մը կը ծփայ աթոռներէն դէպի բեմ 

- Ես այդ պարապը կ՜երգեմ -
կ՛երգեմ առանց ըսելու 
ինչ որ ուզեր եմ ըսել -

Նորէն պարապն է - կը մխայ երգէս վերջ -

7 
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Ռ Ա ^ Ա Ւ Ն 
Պ&եա 

Զ Ա Հ Օ Ա Տ 

Ե Ր Ա Զ 

Սրու եւ էգ նախ մարղիկը 

երկու մասի կը բաժնես 
Արուները կը նետես 
Լոկ էգերը կը մնան 

Ծ Ա Յ Ր Ը . 
Երիտասարդ կամ ծեր - զանոնք 

ալ խումբերու կը բաժնես 
ծերերը կը նետես 

Ծ Ա Յ Ր Ի Ե 

Մնացածներն գեղեցիկ թէ տգեղ 
կ՜ընտրես - անոնշ որ տգեղ չեն 
կը պահես 

Գեղեցիկին ալ գեղեցիկը կը զատես 
- ի՛նչ տեսնես 

այսքան տարուան կինդ չելլէ՝՛ քու դէմղ 

Տ Ի Կ Ի Ն Բ Ր Ա Ձ Ո Յ 

Տիկին Բրածոյ - ինչպէս էք 
Ինչպէս ըլլաք - ծովէն ելած ձուկի պէս 
Ծաղարանը նստեր էք 
Պաղպաղակ չէ - ձեր մենութիւնը կը լիգէք ծովուն դէմ -
Հին փառքերու մովէն ելած ու շլմորած ճուկի պէս -
Տիկին Բրածոյ - լքուեր էք։ 

Տիկին Բրածոյ - բարեւ ձեզ -
Ձեր փաՓկասուն գեղեցկութիւնն ինչպէս Է -
Ուր Է չկայ - քսան տարի առաջ Էր 
Այն ատեն դուք կին գեղանի - ես պարմանի նորելուկ 

Ձեր իգութեան հրաւցոյրին անձնատուր 
Շատերոլ հետ ձեր բոլորտիքն Էի շրշեր սիրտս թունդ 
Ձեր անմատոյց մտերմութեան մէկ փշրանքին տիրանալու գոտ յոյսով 
Չէիք գիտեր որ յիշէք 
Ծաղարանին մէկ անկիւնը նստեր էք 
Պաղպաղակ չէ - ծեր անցեալի հպարտութիւնը կը կրծէք ճովուն ղէմ 

Հիացումի ծովէն ելած ու մոռցուած ճուկի պէս 
Պարզ բարելի մը ծարաւով տապլտկող ճակի պէս 
էատեցէք -

Սնաք բարով տիկին Բրածոյ - տիկին Ձոփ; 
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Ւ ֊ ^ ս , ՝ – ւ ՝ ւ ս 

դա* 
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Գ Ի Շ Ե Ր Ա Պ Ա Հ Ի 

Ա Ր Բ ^ Ո ^ Թ Ե Ա Ս ^ 

Չեն քնանար յի շատակները երբեք, 
Այլ կը շրքին մայթերն ի վար 
քաղաքին 
Գիշերապահի ա ր թ ն ո ւ թ յ ա մ բ 

Մուտք կը գործեն սենեակէդ ներս 
խմբովին 
Լռութեան մէջ գիշերուան. 
Եւ, էբ առ էք, կը թերթատեն 
անշշուկ. 
Ժամանակի շունչին ներքեւ 
դալկացած 
Յուշամատեանն անցեալիդ. . . 

Կը յսւնծնուին ննջարանիդ 

մտերմութեան 
Տխրամորմոք կարօտով. 
Տառապանքիդ յաճսսխանքը 
հակակշռող 
Պահակներ Են մշտարթուն, 
Որ կը հսկեն սնարիդ մօւո 
ժամեր անդուլ, 
ժամեր անքուն Եւ անթարթափ... 

Երբ քուն Օտնեււ 
Չեն քնանար անոնք երբեք, 
Այլ կ՛ենթարկեն խորագննին 

քննութեան 
Ամէն մէկ պահ անցելասոյդ, 
ԱմԷն մէկ գիր փոշեթաթախ 
Եւ մինչեւ իսկ յոյգերուդ հետ 
առընչուաՓ 
Սմէն մէկ երգ անձայնանի;. , . 

Ձեն քնանար յիշւստակներր երբեք, 

Այլ մինչեւ վաղ այգաբաց 
Փառաւոօն մը կը սարքեն 
Մենութեան մէջ սենեակիդ, 
Ոուրս բերելով դիւաններէն 

անցեալիդ 

10 
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Ռ Ա Դ Ի Ն 

ՁեռագիրՕԵր ծածկագիր 
Եւ նամակներ գաղւոնւսսքոզ. 

Եւ յարււււոեւ տցնութեամբ 
Կրկին ի յայտ կը բերեն 
Իրենց անյայտ խորշերէն 
Գերեդմանուած հագար խայտանք. 
Հազար յուշ եւ յուշապսււոկեր, 
Մոռացութեան ժանտ հողմերէն 
փրկելով 
Բազմաբեղուն բնաշխարհը քու 
ոգեկան... 
Երազիդ մէ$> կ՛երգեն անոնք 
Երգեր սիրոյ եւ թախծութեան. 

Երազիդ մէք կ՚ըլլան ոգին 
կենսագործ 
Բաղձանքներու անկարելի. . . 

Երբ մահը գայ 
Եւ, պահ աո պահ, վարշամակէ քոլ 
հոգիդ 
Ռսկեթախիծ խոհերով. 
Լոկ անոնք են, որ մենաւոր շիրմիդ 
վրայ 
Աշնանային հեծուբիւններ 

կ՚անձրեւեն... 

Փետրուար 2004 - Պէյրութ 

Ս ՝ Ը ՝ Ն 1 Ո | Ե 

Թոզ միս–ւ>ինակ կանգնէի 
Ծովահայեաց աւերակի մը նման. 
Եւ մամուռներ քողարկէին որմերն 
իմ 
Թախիծներով դարաւոր։ 

Հովը ողբար պարիսպներուս ւոակ 
անշուք. 
Ամէն վայրկեան մահոււսն գոյժը 
սփռելով. 

|1 
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Ռ Ս Ք Ա ՜ ՚ Ն 
ՊւհսէԸ 

Հովը իմ շուրջ երգէր վիշտն իմ 
անարցունք . 

Զիս քիչ աո քիչ քայքայող 
Զարկերուն ւոակ ժամանակի . 

Ես կ՜ուգէի, ա ւերակի մը նման, 
Ը լ լալ այն կաււյն անքակտե լի . 

Որ կւսմր^էր անցեալն անդարձ 

Իր յուշերովն ա ն վ ե ր ա դ ա ր ձ 
Կենդսսնաբոյր ապրումներուն 
ներկայի... 
Թոդ որ ինձմով ամէն էակ 

տարաշխարհիկ . 
Ամէն օ տ ա ր այցելու,. 
Վերագտնէր ափունքներուն 
անցեալի , 
էութիւնն իր կենսաւորոդ 
Երջանկութեան արժեչավւը 
կորուսեալ. . . 

Թուլ որ պահ մը գայի ն ինձի 

Ի մ ա ց ա կ ա ն նոյն տենչերով 
նոյնացած 
Բացում անձեր լուսամիտ 
Եւ քարերուս լռութեան մէջ 
հնաբոյր, 
Որոնէին նոր խոհերով ներթափանց 
Տեսադաշտեր ճշմարտութեան.. . 

Թող որ պահ մը գայի՜ն ինծի 
Կեանքի դաժան դիպուածներէն 

յուսաբեկ 
Տառապեալներ անտէրունջ. 
Եւ թեւաբաց ողջո ւնփ էս գսսնոնք, 
Բարեյուսոյ հրուանդանի մը նման. 

Եւ խրախոյս տայի անոնց 

Վկայութեամբն իմ անխօս. 
ԹԷ հակառակ իմ աւերակ վիճակիս 
Կը սնւսնիմ Յոյսի վճիտ աւիշով. 
Որ, քառ առ քար, կ՚ոգեղինէ 

կառոյցն ամբողջ 
Իմ մամռաբոյր գոյութեան, 

Փետրո ւար 2004, ՊԷյրութ ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 
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ՈէԽոէ՛ 

ԿՈՄԻՏԱՍԻՆ 

Գար ա 1յ ա , ձին, 

՚Հ էւ ու նկներ անէ յան ծրէք երի մեքաք, , 
էքուժր եարին ^ լալիս... 
Գոմէշն արօտին ճամրայ ( բանա մ՝. 
Գարնան աէքերր 

Ջի* ն ե հ /ա/իյյ -
Հձ/քքւ ւ ^ ճամբան ճգնաւորին 
Երթ ամէՆ պեդահէէյ 
Մի էւռկե Հասւիկ : 
^ աւ քեր են ւէէո՚յրի 

դեո ւճՀ սլա 

Երր գարնան աչքեր ր 
Քիւ 1/ են քաքխք ֊ 
Հաքեբբ սարերում 
Գար մ ան չեն աՆա մէ 

քՒ ա է /ւր ի մայր Է 
Ա<լ ու. մ ան գ ա^ ար: 
Փլաէ– մ եՆ գ երաններ 
՛Էյ ր ա Տ ո գ ո ւ իտորքքււ. մդ 

Եբր դ արն ան աչքերիդ 
Զիլ ն Է ղ ալիէ*. ,. 
Գնո՛ւմ է , գնո՛ւմ,., 

ամրան ւքերֆ չոլ Նիք 

երր պեդաՖ ամէն երգ 
Մի ոս1լեՀատիքլ՜. 
^ոանկՆեր ԼՆ անցնում երգ երի միրուք 
Երր գարունն իր Տո^ոււք 
Ջիւն Է լալի**– 

ԳՈՅ 
Ե էէ չ կ ա մ ա յնտե դ որ տ եղ կ ա մ: 

Գուք տեսնում Էհ* իմ մաբմինբ՛. 
ք*աո ելա ւոանոլմ են %ուք երրէ 

Ե ւ նրանբ ծ ա դ կ ա մ են ղ աչ ա ա Հովա ո։ մ՛. 
կուրիս արարա մ ^ իմ գոյրէ. 
քյլ ապրում Է ՅԼայնո իյոաի չչուկում 
Էք է/ չկամ այնտեղ որ տեգ կամ՛, 
իսկ րանաււաեքլծ ու^իւններ& 

Այգ ա թացին բերի լ մ են ինձ թռչունն եր չլ ւ 

Հ ^ Յ Ք 
(I 

ՀԱՅՈՑ Լ Ե Ռ Ն Ե Ր Ո Ւ Մ 

Հգռր Արեգակդ 
Գոլ որի գաՀն Է 
յԼ ե ռ, ն Ա ր ա դ ա ե ,, 
Եէ սթեւանն են 

$ոյգ կատարներն Արարատիւտ 
Ձիգ դարերի քո է– ււ ած Հ դ երին 

Վբնիւմ են նժոյգներն 

Արեւագալի* 
ք$ աւիաԼՆականա իք Լան էէ եր մեր » աղե բէ Վ 

Հայւ9էք քեռ ներս/ մւ 
Գն ո ւմ են էէիերր 

՛է էւ ւ է 
՝՚Փ 

ա ր Ն հհ ա ո ա :̂ 
Զիերր ոքյ1քու.Նւ 

Անցարան, էքէէւա՛րթ–, 
Վյ՚նք ա. մ՝ հն նժոյգնձրը 

ԱրձւաէքաՓ 
քէաւիտհնէ՛ 1 թէ՛">քյ բույբոքհեր չիլ երվ 

Է այւււք լեոՖ^քէ՚իԼմI 

Ու Ա/ոսգ ահիւք մի՚ԼկԼ, Արարատ 
Ջի՛ք քք արերի րւլւ/աձկղ երին 

Էքնոււք Հւքոյւ Արհդսւկ։ 



ՍԱՀՄԱՆ ԲՆԱՆԿԱՐ 

ԼԼ Նա Լ ալի Պ*աքէ§բ Ո՛Վ է 
Ներկայի Աո գՈմ ։։ր աՆյո Նր ՚քրիք մ /.Ն միայն 

Գնում եմ էսՀստ Լ էէ Ն կ՛քէր"՛ մ Լ էէ իմ աՆէէւ Նր։ 
ա մա նակիէք ղ ա բս ԱյՆ ծաղկի մարմին ք>։Նի. 

Զապրած սրերիս միրուք Եւ ո՛վ կ ասեք, 
Ա, դ էքկո ա ա մ այու քմիւ. ե որ ք՚ք՚էքր երկ՛։։ մ են միայն. 
^ապանձա աձ ամրոխ եէէ Նկար՛*է մ Լմ Լրէյր; 
ՈէիՆչթըչՀ ԱյՆ ասսէէզի էէ է ր։ է լ ա էՀ իհ ուէէի՛ 
լ աէք են Ո ՚1 ̂  ւաւ Լ Հ, թՀ սկ րր է՛ իր ու մ եՆ միայն 

Մի է)»յ՚( Կ*հ/<Կ ես Նկար՚քւմ եմ իմ էւէ^րր– 
Օաար աՆէքէէրղ ԱյՆ ծ<"՚)կ<"Հովաի ՚/՚՚յն «էնիւ 
Աեւ աղո.ա ւ Իսկ ո վ Լ ՛՛է ս Լ ի 
ԱաՀման որ քնտպաակեք՚ք՛ Նկ սէք ՛է՛է մ եՆ մ իա յՆ– 
ՌԷք*"յԷմ ես էքքէԻէմ է/Ն քքՆւսպաւէէկերէք. 
Հքանշուժ են էնձ Այն չընգՀաեէՏյւռդ վՀպք՛ կեււ/Նյ* ունի– 
Քդ ք/Լրէք ուրուած ժի առաձճա 
Փոշու իարբիչյ 
Ծ քած մի ծիլ 
ՀյուՆը կլաՆէում Ք 
Տէր/– չկաք 
Ք աէլաքիւյ այն կո^ժ 
Հանգր ու. ան շկայ 

նկապագոՆրս 
փռղո^ՆԼր 
Հր,դեՀից յետոյ 
1/"խիր ներ Հ կա Լ 
ԼԼնւյեաքի Ա՚սյ է/էէ՝ 
Ներկս՚յի V" ո մէէ̂ ւ 
(հանւրա, &ո.ո.ոզով 
Գուռ. Է րա^ա մ 
Փրոէոքււկ ււրսէոիէյ 
կախ՛է է աձ րւսՆաքի 
Փրկութեան Հոյո Կ՚"յ 
Գ^ւԺձմ 
քք-ամաՆ՚ւ՚կիւյ ւքուրււ 

Ու Նայա յէ 41, ի),ձ 
Զ՚էք՚մա՚քաձ Նայում 
Մի է՛՛յ՛/ կօշիկ 

Օասէքէ ա ն է ք / է բ դ 

ք/ե ւ ադււաւ 
(քաՀմաՆ 
ԹկույԷմ 

ՇՐՋԱԳԾԻՑ ԴՈՒՐՍ 

ԳՆաւյքւ դեգերեչոււ 
(քթնշա՚ք էր* 
՛Լ երաւյ ար ւ1 ԷՆ ր հր եւյի 
Երկու "րր Աքքքքէ– 
Լ՚՚քէ. էքքք աէյիՆ իրհՆէյ 
ք1՛/՝ էոեսյրումւ 
Տւ՚սնե։՛ քանի՛ 

Մեղեդի 
էէրսձՀմ Հիմա 
կուչ եկաձ մթում՝ 
է)՚արգկօ/նց Կ"էր՛ա։–. 

Կ Ա Մ Ի Լ Ա 

Պէ յրաթ 
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Կ է Փ Ո Ր Ձ Ե Մ Ր Ս Ե Լ 
Դու ասում էիր, որ ես աստուածուհի Եմ, ու ես հաւատամ էի ...ասում էիր՝ 

ծնաԵլ Եմ ոսկէ խխունջի մէջ, որը, չգիտես ինչու, յայտնուել էր կաւէ ծաղկամա-
նում, ուր միշտ արհեստական ծաղիկներ Են դնում... 

Դու ասում էիր, որ ես նման եմ ծիրանենու, որը միշտ ծմրւսնն է ծաղկում, ու 
ձեան փաթիլները. ձոլ լաԵլով սպիտակ ծաղիկներիս, հսղւամ ու լցւում են երկ– 
րագնղի արգանդի մէք...յետոյ յանկարծ օդի մէջ ապրող ոգիները սկսում էին 
շշնշալ, ղու նրանց բռնում, հաւաքում էիր ափիդ մէջ ու տալիս ինծ . . . – նորից 
ա նորից կրկնում, որ ես աստուածուհի Եմ, իսկ ղու հեթանոս այն հաւատաց-
եալն ես. որ անյասօրէն մեխաել է մարմնիս ստուերին., .բառերդ Ես փաթա-
թում էի մատներիս - ուղեկցում քամուն մինչեւ կայարան.. . մաւոներս բառե-
րիցդ ոսկեգոյն մի ճօճք էին հիւսում ու կախ տալիս ծիածանից., .ու ճօճւում էր 
օղը, Երկինքը, գիշերը, ցերեկը, ցաւը, կարօտը, լռութիւնը. ..ամէն բան, յիշու՚՚մ 
ես, ամէն բան ճօճւում էր ճօճանսւկին, որ ես էի հիւսել, որ հիւսել էի քո բառե-
րից... 

Ու Երբ Ես մրսամ էի, քո շնչառութիւնը դարձնում էիր գօրաւոր ու տաք մի 
շալ փաթաթում պարանոցիս.. ,ոլ քո բոյրը. որ սեւ կալա էր յիշեցնում, սկսում 
էր շղարշի պէս սահել պարանոցիս վրայով ա լցուել կոկորդիս մէջ...իսկ ղու 
ծիծաղում էիր ու ասում, որ ես նման եմ ծիրանագոյն մարգարտահատիկի, որն 
ինչ-որ ժամանակ ինձ պէս աստուածուհի է Եղել՛ ծնաած ոսկէ խխունջի մէբ, 
որն ապրում էր կաւէ ծաղկամանում, ուր արհեստական ծաղիկներ կան։ Ու ես 
գլխացաւ ունեցող անճրեւի պէս աղաղակում էի, իսկ ղու ասում էիր, թէ իմ ծի-
ծաղը նման է աստղերին արթնացնող գանգին, որ ղու միշտ լսում Ես, Երբ 
քնած ես ... 

Օղի մէբ ապրող ծաղիկներից միայն կսւպոյւո քրիզանթեմներ Ես սիրում, 
որոնք, սակայն, չորացել են վաղուց, եւ շքեղ տերեւները նրանց դարձել Են 
փշեր... ու Ւիմւս ողբ օղը լցուել է նրանցով, կապոյտ հայելիների մէջ պճնւում 
Են հիմսս չորացած կապոյտ քրիզանթեմները Եւ ագաՕ են, որ ղու նրանց էլ 
ասես, թէ իրենք ւււստուածուհի են եւ ծնուել են ոսկէ խխունջի մէջ...բայց դոլ 
լոում ես, ինչպէս օդը, որի թոքերում վաղաց վերջացել է թթուածինը, եւ որը 
վաղուց կախուած կը լինէր առաջին հանդիպած պինդ պարանից. Եթէ չփնէին 
նրան սիրահարուած դեղին կակւոուսները, ..դու ինձ հեքիաթ էիր պատմում 
օդին սիրահարուած քմահաճ կակտուսների ա կապոյւո հայելում պճնուող չո-
րացած քրիզանթեմների մասին... պատմում էիր ու ասում, որ ինձ հեքիաթում 
ես գտել, հիմա չես յիշում, թէ որ, բայց հաստատ գիտես, որ հեքիաթում էր֊,. ոլ 
դա ինծ փախցրիր հեքիաթի միջից ա բերեցիր աշխարհ, որ ես քեզ ցաւեցնեմ, 
ա ղու պաշտես ինծ։ 

... Ղու ասում էիր, որ ինձ անձրեւն է բերել, մի օր չես քնել բնաւ ա երբ արթ-
նացել ես, պատուհանիդ ապական անձրեւի մի կաթիլ ես տեսել, առԵլ ես 
նրան ափիդ մէջ, ու յանկարծ ափդ սկսել է ւպրուել, անճրեւի կաթիլը կխյոլԵլ, 
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ու մի թիթեռ է բռել ւսփիցդ.. ասում էիր. թէ Ես եմ, որ ծնուել Եմ ոսկէ խխունջից, 
եւ որ թեւերիս դեղին ու սեւ նախշեր են եղել- նման բարսւնծաւներում նախնա– 
դարեան մարդու թողած նշանագրերին...ասում էիր, թէ մինչ ալդ երբեք թիթեռ 
չես սիրել, բայց ինձ սիրեցիր...ու ես թռայ, Երեւի դրա համար Էլ թռսւյ...գռւցէ 
արիշ պատուհւսններ փնտռելու, իսկ Երբ վերադարձայ, քո պաաուհանը մեխել 
էին ու կախուած ցուցանակի վրայ մեծ տառերով գրել՛ Վսւճառւում է։ 

Սառախուդը կամաց-կամաց սկսում է ցրուել. կը նշանակի՛ սարդերը՛ 
նրանք, որ հւսնգամանօրէն հիւսել էին մառախուղը, յոգնեցին ու գնում Են քնե-
լու... իսկ ես, մնալով սարդի բեւերից կախուած, տիեզերական անհունութեան 
մէջ յիշեցի. որ դու ասում էիր, թէ ես աստուածուհի եմ, ու ես հաւատում էի 
,,.ասում էիր, որ ես ծնոլէլ եմ ոսկէ խխունջի մէջ, որը, չգիտես ինչու, յայտնուել 
է կաւէծաղկամանում, ուր միշտ արհեստական ծաղիկներ են դնում,., եւ արեւն 
աւկրում է այդ ծաղկամանի մէջ, իմ կողցին, իմ շռւրթերի մէջ։ Դու ասում էիր...ու 
Ես հաւատում էի։ 

Ու հիմա, երբ դու չկաս, եւ արշալոյսներն արդէն աղջամուղջի շորերով են 
դալիս սենեակս, Ես վախենում եմ...ողջ աշխարհը հիմա մեղուի պարսի պէս 
յարմար տեղաարուել Է աղեղիս մէջ ու բգգոլմ է. ոնց է բզզում՝ հաստատ ասե-
լով՜ ղու չես էլ եղել, որ քեզ մատներիս մէջ աճող եւ օդին սիրահարուած դեղին 
կակտուսներն Են ծնԵլ. թէ քԵզ կուցեկներ դսսջող քուրմն է ստեղծել, որ ես մի 
կոդմանի չմնամ... իսկ ես չեմ հաւատում։ Շս գիտեմ, որ այս կեանքից յետոյ 
կւսյ այն հեքիաթի աշխարհը, որտեղից դու ինձ գողացար ու այս աշխարհ բե-
րեցիր... ես ցիտեմ, որ դու ինձնից շուտ վերադարձար այնտեղ ոլ կը սպասես 
ինձ, որ ես գամՒ ինչպէս եկել եմ աոաջ, ինչպէս միշտ եմ եկել խխունջի միջից , 
թիթեռի նման կամ ւսնձրեւի հետ, գամ ու դու նորից ինձ ասես այն, ինչ ինձ այդ-
պէս էլ քեզնից բւսցի ոչ ոք չասաց. չասաց, որ ես աստուածուհի եմ, որը ծնուել 
է ոսկէ խխունջի մէջ, որն ապրում է կաւէ ծաղկամանում, ուր, չգիտես ինչու, ար-
հեստական ծաղիկներ են միշտ դնում ... արեւի կողքին։ 

ՍԵԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ 
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ւհԽյք 

էջս անզուսպ պահանջ ու մղճա– 
| ւանջ պիտի դառնար, փողոցիս 
I մասին գրելու տարիներէ ի վեր 

Փայփայուած սա միտքը. 
մանկութիւնս խորհրդանշող միջինարե– 

ւելեան փողոցներէն բոլորովին տարբեր 
տեսք ու գոյներ այն մխսը, ոլր աՕերիկեան 
կեանքիս գրեթէ մեծ մէկ մասը սպառեցի։ 
Հասցէ մը եւ նախագահի չոր ու ցամաք 
անուն մը, որ ակամայ, իմ քիչ մը փոթոր-
կոտ կենսագրութեանս մաս կը կազմեն, իր 
շղարշներէն մերկացած 537 Վուէսղ 
Վարֆիէլտ։ 

եթէ երբեք ւոասնամեակ մը առաք, դի-
մած ըլլայի փողոցս պատմելու վեհերոտ 
այս քայլին, կերպով մը անկատար կը 
մնար ան. ինչպէս մեր երկրային կեանքի 
անպաճոյճ, ուրիշներու համար երբեմն 
անիմաստ թուացող. ամէն հետաքրքրու 

նէ ու վոլթաժէ զուրկ, փողոցի որեւէ պատ-
մութիւն Փողո՛ցը, կեանքի մը մէկ հանգըր– 
ւանը կը խորհրդանշէ ամէնէն առաջ,., 

Իսկ հասունացման տանող պա՛՛հը... 
Յսսնձնուած ըլլամ կարծես ջղագրգիռ 

վիճակի մը, զոր մեր գործատւսն ղիմաց 
գտնուող բիծխիի ծառին տակ, Երեք շարա– 
թէ ի վեր կայք հաստատած աներդիկի մը 
կը պարտիմ։ Ան նախամարդու իր խիտ մօ-
րուքի ետին, միջին տարիքի գեղաղէմ ամե– 
րիկացիի ազնուական երեւոյթը կը 
պտըտցնէ։ 

Ամերիկա խարսխուածի մը համար, 
յղփացումի խորհրդանիշ այս Երկրին որեւէ 
անկիւնը, այնքան ալ անբնական Երեւոյթ չէ 
տնանկի ու թափառականի հանդիպիլ, նոյ– 
նիսկ լաւ սնած Կլէնտէյլի արուարձան Լ1ան 
Ֆեընանտօ պողոտան հատող Կարֆիլլո 

ւՏղոցը. որ արեւելքէն իջնելով, շոգեկսսռ– 
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ւհհես։ 

թի ինքնագոհ, եւ գրեթէ անգործ գիժին Աու 
գայ արձակուած նետի պէս խրելու. Անոր 
խոռոչ-բաց-բերան յօրանջուն հանգիստը 
խորվելու։ 

Փողոցին այն կէտը, ուր մեր անկոչ հիւրը 
բնակատեղի ընտրած է, իր սահմանագիծը 
կ՚երկարէ քփծխիի խիտ շուքին տակէն մին– 
չեւ անհունն ու տիեզերքի միւս ծայրամա-
սը։ Աներղիկին համար ժամանակաւոր 
պատսպարան մը, յատուկ սահման ու ցան-
կապատ չէ ունեցած երբեք. Կոշկոռ կապած 
իր ոտքերը ատակ Եղած է ան Երկարելու 
մինչեւ... անջրպետ։ 

Շատ տարիներ առաջ, պիտանի մասնա– 
գիտուբեամբ մը զինուած ու զաւակներուս 
առջեւ հանապազօրեայ հացը նետելու 
վճռսսկամութիւնը աչքերուս մէջ, իր ուղղու-
թիւնը կորսնցուցաձ երկնաքարի նման 
եկայ, ես ալ որպէս աւելի լայն ծաւալի ու 
հոգեբանութեան աներդիկ. զուտ անկլոնե– 
րու շրջաբակին մէջ, ճամբար հիմնելու, 
վասն գոյութեան անոնց հետ չտփուելու։ 
Կարֆիլտ փողոցը, ինչպէս աշխարհի որեւէ 
անշուք կամ փաոահԵղ ու յորղուն փողոց, 
իր ուրոյն նկարագիրն եւ առօրեաՕ ունէր, 
որուն հեռուներէն իբրԱ անկոչ մասնակից 
դերակատար, - ետեւէղ հրաւէ՛ր մը ղրկե-
ցինք,– չսպասուած հիւր, Ափրիկէի խորերէն 
տեղաշարժ կատարելով եկայ տեղացիին 
երանելի հանգիստը խանգարելու, անոր 
այլապէս հեզասահ կեանքին մատ նետե-
լու, ամերիկեան երագին, ինչպէս նաեւ ապ-
րուստ հայթայթելու մղձաւանջին մասնա-
կից դաոնալու եւ օր մը, տնանկ դարձած 
տեղացի իր զաւակին պատմութիւնը հիւսե-
լու։ 

Այս պահոլս, փողոցիս պատմութեան 
ձեռնարկելու փորձս, փոքր դիպուածի մը, 
թաղին ամէնէն աննշան արարածին տնան-
կի մը անյայտէն ուղարկուած ներկայու-
թեան կը պարտիմ, կեանքէն ձեռք քաշած, 
կեանքի յետոյքին կից տուած ոլ կեանքէն 
արհամարհուած մարդուկի մը ւկւսրտական 
Եմ։ Աննշան արարած մը, որուն հետ վաղը 

Յարութիւն ԿլփԱո; Տ տ ո ւ ն ը Հրագդանի 
ափին * 1960 

պիտի փորձեմ ծանօթանալ, տասը տոլայ 
պիտի նետեմ գրպանը, ատելիք ալ պիտի 
առաջարկեմ ու խնդրեմ, որ բւսրեհաճի 
գրասենեակիս առջեւ բարձրացող ֆիկուս 
ները յօտել, ծառերը մինչեւ հիմա յօտած 
եմ, մկաններս Ու գիծևրս չկորսնցնելու զա 
ղափարէն թելադրուած։ Անտէր այս երկրին 
մէջ, բեռնակրութեան ալ քաղաքավարի 
անուն մը տրաած է,,, մարգանք. 

Սակայն որոշեցի երկշաբաթօրեայ բա-
րերար զբաղումէս հրաժարիլ , տնանկ 
ադային տեղ բանալու համար.. . Դեռ զինք 
ազատագրելու վերապրումի ու գոյութեան 
համար շրջապատին ձեռք բանալու հար– 
կադրանքէն. 

Ինչո՛ւ մեղքս պահեմ, ատենէ մը ի վեր 
սկսայ, առանց հետը բառ մը փոխանակած 
ըլլալու նաեւ նախանձիլ տնանկի բախ-
տին։ Եթէ ածիլուէր ու տաք բաղնիքէն ելլե-
լով Իտ1օքԸՅտէօրքոէն գՕաած ձեռք մը հագուս-
տը ասը անցնէր, «ես Եմ" ըսող ամենադւս– 
ժան կնոջ սիրտը կրնար բունդ հանել։ 
Սխալ մի հասկնաք, կտրիճի իր երեւոյթին 
ու արեւախանձ առնականութեան համար 
չէ, որ տնանկին սկսայ նւսխանծիլ. Եղբայր, 
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1հԽս՛ 

րսէք. ինչո՛ւ չնախանձիմ։ Ամբողջ օրը խայ-
տառակը ոտքերը տնկած, կատարեալ ան-
ջատումով, մէկը միւսին Ետեւէն, զգայա-
ցունց վէպեր կը կարդայ, անընդհատ կը 
ծխէ ու գարեջուրի պարապ շիշերը արդէն 
ընթերցած հատորներուն մօտ կը շարէ։ Հա-
կառակ մէկ թոն նայ քեռիս, ես ալ, խոստո-
վանին, անհոգ կեանքը, ուրախութիւն ու 
ընթերցանութիւն սիրող մարդ եմ։ 

Գաղտնիք չէ, բոլորին ծանօթ ըլլալու է 
այս իրողութիւնը, թէ կեանքի մէջ ամենասի– 
րած ժամանցդ, գէթ պահ մը չկարենալ դուն 
քեղի արտօնել, հոգեկան ինչպիսի տագ-
նապներու եւ անդոհանքի դուռ կր բանայ։ 
Ու հակառակի պէս, ճիշդ դիմացդ, անգործ 
ւսներդիկ խլէզ մը, որ Աստուծմէ իսկ լքուած 
ըլլայ, ելլէ, անիւի գիւտը կատարողի յա– 
ւակնուբեամբ, քեգի կեանքի պարզ փիլի-
սոփայութիւնը սորվեցնէ, քանի որ քեզի 
նման յիմարները, ամբողջ կեանք մը չեն 
զգաստանար, յետոյ ալ համակարգիչին 
առջեւ կը նստին, իրենց ապուշութիւնը եղե-
րերգելու։ 

Այսօր, առտուան ժամը տասնի ատեննե– 
րը, թաղեցի անտունը հագ ուած շքուած, 
աճապարանքով, առնականօրէն, մեր աշ-
խատանոցին առջեւէն անցաւ։ Ակներեւ էր, 
տագնապ կը մատնէր անոր ճիգ քւսլուած– 
քը, կարեար ժամադրութեան փութացող 
մւսրդու երեւոյթով, թաղին ւսմէնէն անհոգ, 
ամէնէն կախկտուց եւ ամէն ցաւիս ամէնէն 
ընթերցասէր մարդուն։ 

Փողոցի հանդիպակաց կողմէն անցւսւ 
անտունը, տողանցքի ելած զինուորականի 
արեււսխանծ իր ճակատը բարձր բռնելով. 
Պարտոււսծի, կեանքէն խեղճացածի ու 
բախտէն կից կերածի երեւոյթ բնաւ չունէր 
ան. Գործատան հսկայ դարպասին ւսռջեւ 
կանգնած, աջ ձեռքս կամաց մը բարձրա-
ցուցի, վարանոտ բարեւ մը տալու նորեկին. 
Յետոյ, Խոճսսյին խնճոյքը յիշելով ամօբէս 
ձեռքս վար առի։ Ցնցոտիներ հագած օրը. 
սեղանէն փարսախ մը հեռաւորութեամբ 
նստեցուցին արեւելքի իմաստուն փիլիսո-
փան։ Իսկ ոսկեզօծ բաճկոնը հսւգած հիւ-

րընկալներուն վերաբերումը հիմնովին 
փոխուեցաւ։ 

Չըլլայ որ ամերիկացի անտունը միտքս 
կարդար.,, ամօթէս շառագունած, չտեսնելու 
Եկայ թադին տէրն ու տիրականը դարձած 
նորեկը, մեր հանդիպումը բարեդէպ ուրիշ 
առիթի մը վերապահելով։ Ինքն ալ արհա-
մարհեց զիս, իմ կողմս ակնարկ մը չզիջեցւսւ։ 

եոր պիտի անդրադառնայի, թէ մարդուս 
կեանքին մէջ ամէնէն տհաճ ու դժուար բա-
նը տնանկէ մը արհամարուիլ է եղեր.. . Այդ 
պերճանքը ցարդ մեր իրաւունքը եղած Էր 
Սակայն ամերիկացի դատարկապորտին 
վերաբերումը խթանողը խորքին մէջ ես Էի։ 
Վերջապէս, անտուն կամ ոչ, փողոցը գիշե– 
րէ թէ հինգ աստդանի պանղոկ, ինքն ալ քիչ 
մը մարդկային արժանապատուութիւն ու-
նէր։ Գրեթէ մէկ ամիսէ ի վեր միայն անտե-
սեր ու արհամարհեր էի ցինք Քանի որ այս 
Լվահաս գրելու խբան ու վէւվիս առանցք 
պիտի դարձնեմ գինք, յանկարծ իր բարե-
կամութիւնն ու ուշադրութիւնը սկսած Եմ 
փնտռել; Բան մը որ սսրդսսր ըլլալու համար, 
գոնէ իմ կողմէս պատեհապաշտ վերաբե-
րում էր։ 

Հազուադէպօրէն ոտքս գրասենեակէն 
դուրս կը նետեմ։ Սակայն այդ օր, տրամւս– 
բանութենէ զուրկ դէպք մը յանկարծ զիս 
կանգնեցուց կէսօրուան կիցիչ արեւուն 
քսաե լոփ կարեւոր առաքելութենէ վերա-
դարձող. վայելչօրէն հագուաձ տնանկին 
դիմաց– Այլեւս խուսափում չկար։ Ամէն Երկ-
ընտրանք ու վարանք մէկ կողմ դնելով, վա-
ռօդը ակամայ կուլ տուողի պէս, շեշտւսսծ 
քադաքավսւրոլթեամբ բարեւեցի աներդի– 
կը։ Զարմանքը դէմքին, մայթ եւ ուղղութիւն 
փոխեց ան, եւ մոլեռանդ ընթերցողի յոգ– 
նւսծ պյքերու սեւեռումով, մօտեցաւ օտա– 
րատես արեւելքցիիս. շեշտակի հարց տա-
լու։ 

- Ի՛՛նչն է ձեզ անհանգստացնողը։ 
Երեւոյթները փրկելու համար 

Հայ, մը շպրտեցի.– պար՛զապէս կ՜ուզէի 
իմանալ եթէ բանի մը պէտք ունի՚՚ս; 

Անծանօթ տնա՛նկի, մը ուրիշ ի՛՛նչ հարցում 
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կրնաս տալ Կան ալ լաւագոյն պարագա֊ 
յին. ամէն ամօթ ու խպնանք մէկ կողմ դնե-
լով «անօթի" ես» պիտի հարցնես։ Խայտա-
ռակը կը տեսնես որ անօթեււսն է եւ կիսա-
քաղց– Դեռ ինչո՛՛ւ մարդուն գլուխը կ՚արդու– 
կես քու պարապ-սարապ հարցումներովդ։ 

- Չէ, շնորհակալ եմ, այս առաւօտ փա-
ռաւոր նախաճաշ ըրած եմ,– պատասխա-
նեց ան Քրիստոսի պէս անտագնապ ու հե-
զահամբոյր։ 

- Սառնարանը անուշեղէն ունիմ.– յարե– 
ցի, բնական մնալու արուեստական, 
բռնազբօսիկ շեշտով։ - Պայ տը վէյ, Արշավ, 
Արտ կը կոչուիմ, այս ձեռնարկութեան հո-
գաբարձու տէրն Եմ.– ըսելով ծանօթացուցի 
ինքզինքս։ 

- Ֆիլ. Ֆիլիփս. Վիեթնամի վեթերան..,– 
ներկայացաւ խօսակիցս ու հայրենիքի հա-
մար կռուած մարդու, գոլցէ քանի մը անմեղ 
վիեթնամցիի կոկորդը կտրելով անդի աշ-
խարհ զրկած մարդու լայն ձեոքը երկարեց 
ինծի, բան մը, որ իր նիհար նուրբ մարմնին 
արուեստականօրէն փակցուած, առիւծի 
բաշի կը նմանէր։ 

- Պէտք չունէիր ձեռքը սեղմելու,– ակ-
նարկեց կինս սարսափած,– փոխանցիկ 

<*ցատտ< ԵV 

հիւանդութիւն է... զոնէ վերջը ծեռքերո 
աղուոր մը լուայիր,– աւելցուց ան, գորովա-
գութ շեշտով ու տան հացը վաստկող 
« գ ր ա ս տ դ կորսնցնողի ակնյւսյտ տագնւս– 
պով։ 

«Եթէ փոխանցիկ մանրէներէն սարսա-
փէի, ԱփրիկԷի խորերը վրան չէի լարեր, ոչ 
ալ ոեւէ նիւթապաշտ մարդու ձեռք կը սեղ-
մէի», խորհրդածեցի ու անախորժ վէճի մը 
ոտնաձւսյնը լսելով լռեցի։ Լռութիւնը, ըսե– 
լիքդ կուլ տալը, միբէ ամուսնական կեան-
քիդ թթոլլսծինն ու փրկութեան լաստ չե՛ն 
հանդիսացած։ 

Անտունը, ամբողջ օրը ոտքերը տնկած 
խմող-ծխող թաղեցի նորագոյն բարեկամս 
ընթերցաՕոլթեւսմբ տարուած, վստահ եմ 
իմ առտնին տագնապներս չունէր։ Թթուա-
ծինի հարց ալ չունէր, ամբողջ տիեզերքը 
կարող էր ազատօրէն թոքերը ամբարել 
Ցաւն ու զրկանքը, հոգն ու թախիծը կպր– 
ծես մեզի պէս «օրինապահ" յիմարներուն 
համար չափուաձ ձեւուած ըլլային։ 

Յանկարծ արթննալով ներքին տագնա-
պէս 

- Ծառերս կը յօտե՞ս,– հարցուցի։ 
^Գլուխդ ալ կը յօտեմ* ըսելու պէս դիս 



ամւււ 

վերէն վար չափեց. 
- Այո, բայց... գոքւծիբ չունիմ,– խոստովա– 

նեցաւ խեղճացած տնանկը 
- Հոգ մի ըներ,– ըսի, գործնական մարդու 

շեշտը պահելով,– մենք կը հայթայթենք։ 
Բաժնուեցանք։ 
Աշխատանոցի աղոց իմացուցի, որ յա-

ջորդ օրուան համար պարտիզպանութեան 
գործիքները պատրաստէին, քանի որ բա-
ղին դատարկապորտը պիտի բարեհաճէր 
աշխատանոցին եւ գրասԵՕԵակին առջեւ 
արեւադարձայիՕ տեսք առած ծսսռաթու– 
փերը յօտել։ 

Պարսկահայը, երգեցիկ շեշտով 
- Վարպեեետ, ի զուր կ՚աճապարէք, էդ 

մարդուն ես ճանաչում Եմ, տասից առաջ 
զարթնողը չի.,, որ ժամին Էլ գնանք դիմա– 
ցը օթոյ շարելու, ոտքերը տնկած քնած Է։ 

Հո՞գն Էր, ոչ ճչացող ու ետեւէն լացող 
պզտիկ ունէր, ոչ ալ ապրելու հաճոյքն ու 
ուրախութիւնը, նախամարդու իր կիրքերը 
խափանող կին... բաղին միակ երանելին 
Էր, որ օրուան բոլոր ժամերուն վրայ ւսմ– 
բողջական հակակշիռ հաստատած Էր։ Թա-
ղին միակ բնակիչն էր. որ կեանքի արեւը 
դեռ իր մերկ ափերուն մէջ կը պտըտցնէր; 
Վազելու, վերապրումի ջրապտոյտին մէջ 
ներքաշուելու արդի մարդուն տագնապը 
չէր ապրեր ան: Ոչ ալ անգործ մնալով օր մը 
յանկարծ ւսմբողջ ունեցուածքը կորսնցնե-
լու անդոհը։ Եղած չեղածը սիւփէրմւսրքէթի 
հին սայլակ մը, որուն մէջ անխնամ բխած 
էր իր ամբողջ ստացուածքը, գետինը, ծա-
ռին տակ փռուած մերկ անկողին մը, վա-
ղուց ցոլնաբափ։ Իրաւ տնանկը, ամբողջ 
գիշերը, մարմինը խաւաքարտէ դագաղան– 
ման տուփի մէջ կ՚երկարէր։ Ֆիլիփին ըրա-
ծը, աներդիկուբեան անգիր օրէնքին դէմ 
պոչ խաղցնել էր Փողոցին մէջ, փողոցին 
դէմ էլիթիզմ եւ ընտրանիութիւն խաղալու 
փորձ սա անկողին պահելու մոլուցքը։ 

- Սրիկայ, ի՛՛նչ կ՛ուզես փաստել. թէ դո ւն ալ 
մեզի հաւասար, մեզի պէս գրաստային աշ– 
խատանքէն մարմինը ջարդուած մա՛րդ ես. . 

Անոր արձակած բացասական թրթռա-

ց ո ղ ն ե ր ո ւ ն հակառակ, պ ա շ տ օ ն ա կ ա ն 
բացման ժամէն բաւական սսռաջ, երբ օթո– 
յէս իջայ գրասենեակին դէպի փողոց նայող 
դուռը բանալու, ահ սսզան գի չին թիւը վեր-
ջին ււյահուն մազապուրծ յիշելով. թէ ոչ Լոս 
Անճելըսի ոստիկանական կառքերն եւ ուղ-
ղաթիռները, գլխուս վերեւ շուրջպար պիտի 
դառնային, հազիւ ղրան մօտեցած, զիս 
յանկարծակիի բերելով, տնանկը, մարտա-
կան քալուածքով, կազմ ոլ պ ա տ ր ա ս տ 
եկաւ դիմացս կանգնելու։ Ձեռքը երկարեց, 
զոր սեղմեցի արհամարհելով կնոջս նա-
խազգուշացումները։ Ի նչ էր այդ փոխան-
ցիկ հիւանդութիւնը,,. Կարծես ամբողջ գի-
շերը չէր քնացած, աստղազարդ երկինքը 
դիտելով; Աստղազարդը քիչ մը ռոմանդիկ 
հնչեց, Լոս Սնճելըսի մառախլապատ Եր-
կինքին համար, զոր. բարեխղճօրէն ետ 
կ՛առնեմ։ Ուսիս վրայէն չափեցի զինք։ Կար-
ծես կենդանութիւն Եկած էր վրան; Եւ աւելի 
ջերմ էր իր վերաբերումը– 

- Պահ մը սպասէ դուռը բանամ ու ալար֊ 
մը անջատեմ,– ըսի։ 

- Կօ օն,– ըսաւ մէկ կողմ քաշուելու)։ 
- Ի՛նչ է, այս առաւօտ ուրախութիւնդ 

տեղ մը չկայ,– ակնարկեցի ես չարոլթեամբ։ 
Աներդիկ մը ի՛նչ իրաւունք ունէր այսքան 

լաւ զգալու, Երբ ես, տուրքերը ժամանակին 
վճարող օրինւսպահ քաղաքացիս, խոժոռ 
դէմքով Եկեր եմ աշխատանոցիս ու գրա– 
սենեւսկիս ճաղերուն ետին, տասներկու 
Ժամ կամովին բանտարկուելու 

- Երէկ առաւօտ Վէլֆէր էի.– արդարացաւ 
տնանկը.– քանի մը ամիսներով երկարաձը– 
զեցին տիզապիլիթի\ւ կարգավիճակս, մինչ 
այդ Աստուած մեծ է,– ըսաւ ոլ գոհունակու– 
թեամբ երկինք սեւեռեց գինովի միւռոնաօծ 
մարած աչքերը։ 

Բարճրեալի կողքին, պ ա տ շ ա ճ էր որ 
ամերիկԵան պետութիւնն ալ շնորհակալա-
գիր ստանար, Վիեթնամի վեբերան, ախ-
տաւոր իր զաւակը փողոցը քաղցէն չմեռցը– 
նելու համար։ Անոնք որ չկռուեցան ու 
իրենց արիւնը չհեդեցին Վիեթնամի ան-
տառները, թոդ մեքսիկական Րիվիերան ու 
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Աեռ՛ 

Քւսրիպեւսն կապոյտ բարերը, իրենց հեզա-
սահ զբօսանաւերով հերկէին ու օրն ի բուն, 
խմած եւ գոգսցինԷ ուռած ուղեղով, նաւուն 
կայսերը իրենց առնականութեան հետ 
շփոթէին... 

Կեցցեն Վիեթնամի վեթերանները։ Չմոռ-
նանք յաշարծան կանգնելու անոնց հա-
մար, որոնք ինկան հայրենիքի պաշտպա-
նութեան սուրբ գործին համար։ Իսկ անոնք, 
որոնք վերադարձան հաշմանդամ ու ախ-
տաւոր, մեր բարեխիղճ կառավարութեան 
գթառատ հոգատարութեան կ՛արժանա-
նան, երեք ամիս երկարելով հոգեվարքը։ 
Կեցցեն տնանկները,,.։ 

Յօնք գծեմ ըսելով աչք չհանելու համար, 
աներդիկին վէրքերը չգրգռեցի, թոյլ տալով 
որ սաւառնէր ան երանութեան ոլորտնե-
րուն մէջ։ Արդէն ամբողջ իր գոյութիւնը փա-
խուստ մը իրականութենէն Սեր եւ իր գո-
յավիճակը բաժնողը բարակ գծիկ մը, խար-
խուլ ամբարտակ մը ել հովերու քմայքին 
յանձնաած խաւաքարտ պատեր։ 

«Ես աշխարհ Եկայ իմաստունները 
նուաստացնելու եւ յիմարները բարձրաց-
նելու,, .>,. 

- Ֆիլ . ասոնք են յօտուելիք ծառերը, այս 
ալ մկրատը։ 

- Պէտք է ընդմիշտ իմանաս, Վիեթնամի 
բժշկական անձնակազմին մաս կազմած 
եմ,,.,– արդարացաւ տնանկը,– ծառէ ծա-
ռաստանէ բան չեմ հասկնար։ 

- Համը մի հաներ, ամէն ամերիկացի մա-
ռերու լեցուն կը խօսի,– ըսի ես, տնանկին 
սիրտ ու կորով տալու միտումով։ 

- ճ շմարիտ կըսեմ, ծաոերու հետ գործ 
չեմ ունեցած... 

- Միշտ ալ կարելի է սորվիլ,– պատաս-
խանեցի ու քանի մը ճիլդ յօտելէ ետք, 
մկրատը յան ձնեցի իրեն։– Պայ տը վէյ, գոնէ 
ծառին անունը պիտի իմանաս, տակը գիշե-
րած այդ միւսին ալ։ 

- Հաւատացէք, ոչ այս թուփին ինչ կոչ– 
փլը գիտեմ, ոչ ալ այդ միւսին,– իրէն ամպ-
հովանի ծառայող բիձխիին ակնարկելով։ 

- Այ մարդ, այնքան դիրքեր կը կարդաս,-

կշտամբեցի,– վստահ Եմ հոն հանդիպած 
ըլլալու Ես բոլորին ծանօթ այս ծառատե-
սակն երուն։ 

ԵկատԵցի, որ բուսականութեան հանդէպ 
իր հետաքրքրութեան պակասը վեհանձնօ-
րէն չէր առներ մեր փողոցի աներդիկր 
Կարճ կւսպեցի։ Տնանկ կամ ոչ, ընդհանրա– 
պէս բարեկւսմ սիրաշահելու համար, հ՜աճե-
լի զրուցակից պիտի ըլլաս։ 

Պատրւսստուեցայ աշխատանոց մտնել 
ա է ) , ի՛՛նչ էր անունդ,– գոչեց ետեւէս Ֆիլ. 

դրացի պսւրսկւսհայուն ցանկապատին առ-
ջեւ ինկած հողատարածքը մաւոնանշելով. 
կ՛ուզե՛ս, որ այնտեղ ալ մաքրեմ,– հարց 
տուաւ եւ պարտաճանաչ մարդու փութկոտա 
թեամբ, ուղղուեցաւ դէպի նպատակակէտ։ 

- Չըլլայ որ ձեռք տաս մարդուն ձմերու-
կի ցանքին,– ազդարարեցի աներդիկին։ 

Վաա թ,– հարց տուաւ սառած վիճակի 
մատնուած,– Կլէնտէյլի մայթերուն վրայ, 
հայերը ձմերո՛՛ւկ կը բուսցնեն... տէյ մասդ 
պի ՔՐկզի մաաըր ֆաքըրզ՝. 

Չլսելու տալով տնանկին քիչ մը վիրաւո– 
րական ակնարկութիւնը, ներս մտայ, 
տխմարութեանս վրայ լալու։ Հիմա եթէ 
պարսկահայ դրացիս իմանար թէ ձմերուկ-
ներուն գաղտնիքը յայտ նէ ր եմ, ան ալ դա-
տարկապորտ ւսներդիկի մը, որ իր կարգին 
գիշերը գար ռւ թալանէր մեր աչքերոլն բի-
բերուն պէս խնամած, չար շունչերէն հեռու 
պահած ձմերուկները, որոնք դեռ քանի մը 
շաբաթ եւս պիտի հասուննային, քիչ մը 
քաղցրութիւն, համ ու հոտ ստանալու , 
օգտուելռւ բնութեան փէշը բաց առատա– 
ձեռնութենէն, այո. եթէ յանկարծ իմանար, 
Ի՛նչ պիտի խորհէր իմ մասիս։ Չարիքը պա-
տահած էր ու ալ ետդարձ չկար։ Աներդիկը 
դանակը սրած ւզիտի յարձակէր դրացի 
պարսկահայու ձմերուկներուն վրայ։ 

Հազիւ տարի մը առաջ խեղճ մարդը իր նոր 
կալուածը փոխաղրուեցւսւ ել դեռ նոր ժամա-
նակ գտաւ երկաթագործի աշխատանոցին 
առջեփ փոքր հողատարածքը տատասկնե-
րու տիրապետութեան ազատագրելու։ 

Անոր մազ ՈԼ մօրուք սպիտակացուցած 

22 
ժցատտժ ԵV 



Ւ - Հ Լ Ս - հ ւ 

Բռեոէ 

աներհայրը, քրտինքը քամակէն հոսեցնե– 
լով. քանի մը օր անընդհատ փորեց-վարփ– 
րեց, տատասկներն ու ւսնպէտք խոտերը 
կերպընկալ տոպրակներու մէջ լեցուց։ ՅԵ– 
տոյ տանտէրը, միջահասակ, տանջուած 
դիմագիծով վաթսուննոց հայորդի մը, տե– 
սակ-տեսակ բոյսեր բերաւ ու խոնաւ հողին 
մ | | մխրճեց անոնց արմատները։ Սակայն 
դրացիիս հողաշերտը երբ պարտէզի տեսք 
ու ձեւ առնել սկսաւ, ձմերուկի երեք ազա-
զուն տունկեր ծլարձակեցին ու կատղելով, 
իրենց կանաչ թեւերուն մէջ առին պարտէզ 
կոչուածը; Շաղիկները ձմերուկի տերեւնե-
րու տակէն իրենց գլուխները բարձրացնե-
լով հազիւ երկչոտ նայուածք մը կրցան նե-
տել դուռ դրացիին ու մեր փողոցին ամայի 
մայթերը չափող պատահական անցորդնե-
րուն; Պարսկահայը, յատուկ հրճուանքով, 
ինչ կ՚ըսեմ, հպարտուբեամբ սկսաւ դիտել 
մայթին ու իր ցանկապատին միջեւ բուսնող 
ձմերուկի «պաղչան՝>։ Սենք ալ իբրեւ «լաւ 
հարեւաններ», թէեւ թերահաւատ, բէեւ խոց– 
ւած գեղազէտ մարդու մեր ինքնասիրու-
թեան մէջ, յարգելով դիմացի անձին ճաշա-
կը, մատ մատի չզարկինք, ոչ ալ ձմերուկի 
տունկերուն օր մը ծուռ աչքով նայեցանք։ 

Սխալեր Ենք եղեր. Բանի մը շաբաթ 
վերջ, պարսկահայ դրացիս թեւս մտնելով, 
քաղաքավարի քաշկռտելով զիս «պադ– 
չան» առաջնորդեց. ձռեցաւ տերեւներու 
կանաչ վերմակը բանալու ու հոն ուռճացող 
նորաբոյս ձմերուկները ցոյց տալու, այն-
պէս մը ձեռնելու, ինչպէս վեց ւսդջԻԿ զաւա-
կէն ետք մանչ ունեցող արեւելքցի հայրը 
նորածինին պումպոլլը։ 

- Փողոցին հարամզատԵնեեերըըը. Եթէ 
խակ-խակ չպոկեն տանեեեն. այս տարի 
լաւ ձմերուկ կ՚ուտենք,– ակնարկեց պարս-
կահայը։ 

- Եղբայր, թող տանին, անուշ ընեն, ձմե-
րուկին թոննան քանի՛ է որ,– հարց տուի, 
սակայն զղջացի։ ճւսկտի քրտինքով պտուղ 
կամ բանջարեղէն հասցնելուն քաղցրու-
թեան անծանօթ չէի։ Եւ զարմանալիօրէն, 
ձմերուկը անարգել աճեցաւ պարսկահպ– 

յուն մայթեզր պարտէզը, երբ "Ես եմ» ըսող 
փորձառու պարտիզպանը, հազար տեսակ 
պարարտացուցիչներով չէքւ կրնար այսպի-
սի ձմերուկ հասցնել, հասցուցածն ալ ընդ– 
հանրապէս որձեւէգ բան մը կը լ լար 

ՍեզմԼ անոնց, որոնց ծանօթ Էր ձմերուկ-
ներու թաքստոցը, եւ անոր ետին պահուած 
պատմութիւնը, սկսան գուրգուրալ քանի մը 
գլուխ ձմերուկի վրայ, եւ հակառակ ներսի-
դիս ծաւալող կասկածներուն, տնանկը դա-
նակը քաշելով չ յարձակեցաւ պարսկահա-
յ է ն <՛ պաղչա»յին վրայ։ Այդ ցածութիւնը 
մեքսիկացիի մը բախտ ինկաւ, երբ կնոջը 
եւ չորս անչափահասներու հետ, կողքիս 
կպած միրգերու պահեստի գնումի Էր եկած։ 
5 օ թող քաղէր ձմերուկը եւ կերակրէր իր 
անչափահասները։ Բայց սպպսէր. որ հա-
սուննար խայտառակը, պայթելու աստի-
ճան քաղցրանար, հրաւէր կարդար գրկուե-
լու, շերտաւորուելոլ , սեղանի գարդ դառ-
նալու; Ու մեքսիկացին չկրցաւ աներդիկի 
մը գսպուաձութիւնը, անոր ժուժկալութիւնը 
Եւ բարձրհոգութիւնը ցոյց տալ։ 

Կոյր աճապարանքին մէջ, իր աչքաբա-
ցութեան զոհ երթալով, դիմացը կանգնած 
գտաւ հարեւան պարսկահայում հայաս– 
տանցի աշխատաւորներէն մէկը; Վարպետը 
խլեց ձմերուկը լաթինոյին ձեռքէն եւ կիսե-
լով բերաւ մեզի ցոյց տուաւ։ 

- Ախր. խիղճն էլ լաւ բան է.– եւ մասնա– 
հատուսսծ զաւակը գրկած մարդու տագնա-
պով - մէրը ինչ ըրածիս տղան, չսպասեց որ 
հասունանար,– գոչեց ան ու տրամադիկ 
շարժումով մը ձմերուկը փողոց շպրտեց։ 

Եւ Երկաթագործ վարպետը այդպիսի 
յանդգնութիւնը պիտի չկարենար դրսեւո– 
րել. Եթէ մեր փողոցը, անկլօներու տիրա– 
սլեւոութենէն ազատագրուե լով , յանկարծ 
աշխարհի չորս կողմէն հասնող գաղթական 
հայերու, նոր օրերու աներղիկներու տիրա-
պետութեան տակ չիյնար... 

Պ Օ Ղ Ո Ա ԳՈԷԲԵԼԵԱՆ 
Կլէնտէյլ 

Հատուած անտիպ վէպէ 
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Ռ ա դ ի ն 

Պւէճա 

ԼԻԼԻԹԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ 
՚ Եւ ա» էին հնչում նրա շրթները, սակայն 

«Լիլիթ» Էր արձագանգուէ նրա հոգին։ 
Ալ ԻսսւհակԵսսն 

րեգակը ծագելիս կարծես կորչում մշուշների մէջ։ Այդուհանդերձ դա ոչինչ չի 
Են ասւողերը Սակայն մեր աչքին են փոխում խորհրդանշական այն ճշմարտու– 
այդպէս թւում, իսկ իրականում բխնից, որ նրանք ներկայացրել են։ 

նրանք մնում են իրենց սահմանուած տեդում։ Այդ հին զրոյցներից մէկը վերաբերում է 
Այսօր ու այ քաղաքակրթութիւնն էլ, ինչ– Լիլիբին Ադամի առաջին կնոջը, որին 

քան որ առաջ է գնամ, այնքան եւ աւելի քրիստոնէական եկեղեցին ճանաչել է, բայց 
հին զրոյցներն ու առասպելական էակները ըստ հնսւրաւորիՕ լաւագոյնււ թաքցրել։ Եր– 
անհետանում են մոռացութեան հեռաւոր բեմն միայն, ոչ-մասնագէտների համար բո– 
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լորովին անհասկնալի կերպով, մանրանը– 
կարներում հանդէս է գափս սիրունատես 
դէմքով մի կին օձի մարմնով, փաթաթուած 
դրախտի այն ծառին, որի մահաբեր պտղից 
նրա խաբկանքով ճաշակեց Եւան մարդ-
կային սերնդի նախամայրը։ Շատ քչերը 
միայն գիտեն, որ այդ սադրիչ կինը հէնց ին-
քը Լիլիբն է 

Հին գրոյցների տարտղնուած ու տար-
տամ բեկորները խառնաշփոթ տեղեկու-
թ ի ւ ն ե ր Են տալիս Լիլիթի խորհրդաւոր 
անձի մասին՛ Այդուհանդերձ, դրանց 
այլաբանական խորքը առաւել հետաքրքիր 
է դառնում ուսումնասիրողների համար; 
Ոմանք նոյնիսկ չեն կարողանում այդ 
ըմբոստ էակի նկատմամբ իրենց տածած 
անվերապահ հիացմունքը թաքցնել, որին 
համարում են առաջին ջահակիրը կնոջ 
ագատագրակւսն պայքարի– Բայց իրողու-
թիւնն այլ է. ւիւիթը չի ազատագրում, այլ 
շարունակում է մնալ աշխարհի եւ մարդ-
կութեան դէմ չարացած ու դառնացած մի 
հոգի։ 

Սկզբում շատ բան մեր այսօրուայ իմա-
ցածից տարբեր է եղել։ 

Սուրբ Գիրքը վկայում է, թէ Աստուած 
ստեղծեց Ադամին իր պատկերի համա-
ձայն։ Ապա, անմիջսսպէս. պւելացնում է 
նրանց որպէս տղամարդ եւ որպէս կին 
ստեղծեց– Այստեղ մ/ւա&ցդերանունը վերա-
բերում է առաջնաստեղձ առաջին զոյզին 
Ադամին եւ իր կնոջը; Իսկ ւսրարչագործու– 
թեան մի այլ պատում էլ հաղորդում է Ադա-
մի կողից իր կնոջ Եւայի ձեւաւորման մա-
սին։ 

Սակայն աւանդապատումները, ընդհան– 
րսւպէս, կանգ Են առել վերոյիշեալ առաջին 
ւսրտւպայտութեան վրայ, որի համաձայն 
Աստուած ժամանակային առումով միաս-
նաբար է ստեղծել տղամարդուն Եւ կնոջը; 
Այսպիսով. իրար հետ միեւնոյն ժամանակ 
ստեղծուածները Եղել են իրար հպմահա– 
ւասար եւ համապատիւ; Եւան դեռ գոյու-
թիւն չունէր։ 

Ըստ հազարաւոր տարիների հնութիւն 

ունեցող զրոյցների Լիփթ է կոչուել Ադամի 
հետ միաժամանակ ստեղծուած այղ կինը– 
Հիմնուելով այդ զրոյցների վրայ շարաղըր– 
ւել Են լիլիբեան պատումների գրականաց– 
ւած տարբերակներ, որոնցից մէկն է մերը, 
որն իր կառուցուածքով ու հետապնդած 
նպատակով թէեւ ըստ բաւականին գատո– 
րոշւամ է միւսներից, բայց իր գրական ար-
ժէքով, ի հարկէ. Երբեք չի կարող համե-
մ ա տ վ ե լ այն տարբերակի հետ. որ ժամա-
նակին իր անզուգական տաղանդով ու 
գերհմայիչ ոճով գրի է առել մեծ վարպետ 
Աւետիք Իսհակեանը։ 

Համաձայն մեր ունեցած տեղեկութիւն– 
ների ւիլիթը չքնաղագեղ մի արարած Էր։ 
Նրա հեզաճկուն մարմնում ամփոփուել Էին 
տիեզերքում գոյութիւն ունեցող զգլխիչ բո-
լոր հրապոյրները, ըդձալի բոլոր քնքշա– 
թիւններն ու սրտագորով թարմութիւները– 
Երկար ու ոսկեթոյր վարսերը հասնում էին 
մինչեւ ալեծածան կոնքերը։ Աչքերը լուսա-
փայլ Էին, ոչ թէ անսանձ կրքի հրայրքներով 
բոցավառ, այլ ջերմահաղորդ ու կենսատու 
զգացումներով ճոխացած; Ղէմքին դիւթիչ 
ժպիտն անպակաս էր, իսկ վարդակարմիր 
շրթունքներից էլ մեղրածորան խօսքերի 
անսպառ աղբիւրն էր բխում։ 

Սրբութիւն սրբոց Արարչի անարատ 
սրտով, առաջին անգամ լինելով, մի տւսրօ– 
րինակ սարսուռ անցաւ ի ւոես Լիլիթի ան-
սահման գեղեցկութեան, երեսն ւսնմիջա– 
պէս շրջեց նրանից թողնելով, որ նա Ադա-
մի հետ ազատօրէն վայելի դրախտային 
երանական պայմաններում դրախտային 
սիրոյ գրգանքները։ 

Ադամն ու Լիլիթը շրջում էին դրախտով 
մէկ։ Երջանիկ էին, անհոգ ու պարզամիտ։ 
Խաղում էին անբան կենդանիների հետ, 
վազում խայտաբղէտ թիթեռների ու հալքե-
րի ետեւից. Երփներանգ ծաղիկներից 
փնջեր էին կազմում, հանգստանում սա-
ղարթախիտ ու վեհասլաց ծառերի ստուեր– 
ներում, ղալարազուարբ մարգերի գունա-
զարդ կրծքին կամ էլ իրենց պատրաստած 
խաղողի որթերով բաղեղուած տաղաւար– 

Լ 
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ներում։ Բայց այղ բոլոր սքանչելիքների մէջ 
նրանք իրենց համար որեւէ մէկին չգտան 
իբրեւ խօսակից, որա համար էլ առաւել սի-
րով փարուեցին միմեանց 

Սի անգամ, երբ անցնում էին բիւրեղա– 
վւայլ մի լճի մօտով. տեսան իրենց սեփա-
կան ցոլքերը անապական ջրերի վրայ. Մի 
պահ զարմացած աջ ու ձախ շարժուեցին. 
քարեր շպրտեցին ղրանց ուղղութեամբ եւ 
վերջում հասկացան, որ դրանք իրենց սե-
փական պատկերներն են։ Սկսեցին լիաթոք 
ու կենսախինդ ծիծաղել իրենց միամտու-
թեան վրայ։ Նրանցից իւրաքանչիւրը հմայ– 
ւել էր իր սեփական գեղեցկոլթեամբ 
առանց թերագնահատելու միւսի ունեցածը։ 

Դրախտի սահմաններից դուրս գոյութիւն 
ունէին այլ աշխարհներ, որոնք թէեւ նոյն 
Աստծու կողմից էին ստեղծուել, սակայն նա 
ղեռեւս այնտեղ չէր դրոշմել իր ոտնահեւՈ– 
քերը։ 

Դրախտից այն կողմ գիշերային լուսա-
տուները հուրհրատին Էին տալիս՛ Մի 
առժամանակ յետոյ հորիզոնները հրղեհ– 
աւմ Էին, եւ արեգակի վարսագեղ շողերը 
հետըգհետէ տիրւսպետող էին դառնում, այ-
նուհետեւ նորից նահանջում, իջնում էր աղ-
ջամուղջը. իսկ նրան Էլ յաջորդում էր հա-
մայնակուլ խաւարը, որը դառնում Էր սահ-
մանագիծ դրախտի եւ հանդիպակաց տա– 
րածաթիւնների միջեւ։ 

Ադամն ու Լիլիթը զարմանում էին. թէ ինչ-
պէս դրախտից դուրս երբեմն խաւար Էր, եւ 
երբեմն լոյս կամ մթնշաղ; ևրանք ղեռեւս 
չգիտէին, Որ այնտեղ, դրսում, լոյսն ոլ խա-
ւարը, մահն ու կեանքը, սէրն ոլ ւստելոլ– 
թիւնը, երջանկութիւնն ու թախիծը իրար 
դուռ-դրկից են, քանզի դէպի այդ կողմերն 
էր շպրտուել ապստամբ հրեշտակների չա-
րացած գունդը։ 

երանք մօտենում էին դրախտի ցանկա-
պատին եւ անդոհալից զգացումներով դի-
տում հեռւում ուրուագծուող անորոշ հորի-
զոնները, անծայրածիր տարածութիւնե-
րը, վիթխարի վիհերի գալարապտոյտ խո-
րութիւները։ Ի՜նչ լաւ է, որ իրենք դրախ-

տում են, քանգի ղրսի անհուն ու անծանւ. 
աշխարհները սարսափով էին լցնու 
նրանց բարի սիրտը 

Այդ արտաքին անծանօթ աշխարհնե| 
միակ բանը. որ հրապուրում էր իրենէ 
բոնկուող արշալոյսներն Էին ու անհետս 
ցող վերջալոյսի ոսկեծուփ շողերը։ Արան 
յաճւսխ ծեռք-մեոքի տուած ըմբոշխնում Էի 
այդ հիասքանչ տեսարանները։ 

Պատահեց այնպէս, որ մի անգամ նրան 
սովորականից աւելի երկար մնացին դիտ՛ 
լու անհետացող լոյսի վերջին ցոլքը։ Այնո 
հետեւ նրանց դիմաց, խաւարային անջը՛ 
պետում, հետզհետէ սկսեցին պսպղս 
ասւողերը. յ ւպտնուեց դալուկ լուսին; 
ասուպներ ոստոստեցին այդ ասւողազար 
մւսրգագետնի փառաւոր ղէմքին Թւում Լ| 
թէ այնտեղ ցնծալից տօնակատարութիւն 
բայց ի՛՛նչ տօնակատարութիւն, երբ այդ բր 
լորի մէջ մարդ կամ մարդանման սսրարաէ 
ներ չէին նշմարւում։ 

- Գնանք, Լիլիթ,– ասաց Ադամը։– Գնան 
այստեղից, տեսարանը շատ հմայիչ է, բայ 
նրանում ինչ որ տարօրինակ բան կայ։ ԱԷջ 
մի անբացատրելի խոովք կայ. 

Դա տրտմաթախիծ մի զգացում էր. ոթ 
ինչ լինելը մինչ այդ բոլորովին ւսնծանօթ է– 
Ադամին։ 

Նրանք բռնեցին վերսսդարծի ճամբաԼ 
դէպի իրենց բաղեդահիւս տաղաւարները 
Բայց այս անգամ Լիլիթը մտահոգ էր, յա-
ճախ Ետ-ետ էր դառնում նայելու երկնքի 
աստղերին, ասես մի թանկագին բան կորց-
րած լինէր այնտեղ։ ևրա կանացի խորաթա-
փանց հայեացքից չէր վրիպել ինչ որ մար-
դանման մի արարած, որն անցնում էր Շ ի ր 
Կաթինի հրեղէն ճամբով։ Ինքը, սակայն, 
այդ մասին ոչինչ չասաց Աղամին, միայն թէ 
հետաքրքրութիւնից մղուած հարցրեց 
նրան. 

- Ադամ, սիրելիս, չե ս կարծում, որ այդ 
միւս աշխարհներում կեանքն առաւել հե-
տաքրքրական լինի, քան այստեղ։ 

- Այդ ի՛՛նչ ես ասում, Լիլիթ, մենք պէտք է 
գոհանանք մեր աշխարիով, ի վերջոյ Տիրոբ 
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կամքն է որ մենք այստեղ մնանք ու չմօտե– Ադամը լռաթեամբ Եւ անսահման հ ա գ ե -
նանք արգելուած բաների, այլապէս կը րութեամբ էր տանում Լիլիթի տարաբնոյթ 
պատուհասվենք։ քմայքները։ Նրա նկատմամբ իր տածած ան– 

Ադամի պատասխանը երբեք չգոհացրեց կեղծ սէրն ու հիացմունքը վեհ զգացումնե– 
Լիլիբի կանացի հետաքրքրութիւնը, որն րով էին համակել իր պատուական սիրտը։ 
այնուհետեւ նախընտրում էր դիտեւ միւս Պ ա տ ա հ ե ց այնպէս, որ մի անգամ Լիլիթը 
աշխարհների աստղազարդ Երկինքներն ու համոզեց աղամին գէթ այղ գիշեր իրեն չըն– 
վտիտ լուսնի աղօտ լուսաւորութիւնը, քան կերանալ, այսպէս պատճառաբանելով, 
արեւաշող արշալոյսները։ Գիշերուան մթու– - Դու մնա այստեղ։ Ես գնամ մի քիչ գործ 
թեան մէջ նա սկսել էր նշմարել իր անձով անեմ, ուզում եմ միայնակ դիտել վերջալոյ– 
հմայուած մի գոյգ հրավառ աչքեր հեշ– սը եւ նրանից ներշնչվելով մի գեղեցիկ 
տագրգիռ տենչանքներով պոռթկացող– երգ հիւսել քեզ համար, որպէսզի երգելով 

Հպարտացաւ Լիլիթն իր սրտում, կորց– յայտնեմ քեզ իմ անսահման սէրը։ 
րեց հոգու անդորրը, մթագնեց առողջ դա– Այս խօսքերը անհուն հրճուանքով ու Երա– 
տողութիւնը։ Ոտքերը դրախտի օրհնաբոյր նաթեամբ լցրին Ադամի ողք էութիւնը, եւ նա 
հոդին հպուած, միտքը հեռուներն էր սա– ո ւ ր ա խ ա տ ն ի ց սկսեց ոգեւորուած պարել, 
ւառնում դ է պ ի խորախորհուրդ հորիգոննե– Լիլիբը խանդավառ ու խելակորոյս մո-
րը աստղակամար երկինքների, ուր ինչ որ լուցքով վազեց դէպի այն Ժայռերը, որտե– 
մէկը սպասում էր իրեն։ Այնուհետեւ նա ղից այն կողմ տարածւում էին խորախոր– 
սկսեց արհամարհանքով նայել Աղամին եւ հուրդ աշխարհները, որոնց խորքից ինչ որ 
նրան արժանի չհամարել իր ունեցած ան– մէկը փորձում էր մօտենալ իրեն։ Հետեւա– 
թւսռւսմ գեղեցկութեանդ Բար. նորաթիւննեդ իմանալու եւ նոր սէր 
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Բօեռ՛ 

ճանաչելու կանացի չմարուող տեղանքն 
իր մէջ սւնարժէք էին դարձնում Ադամի 
գուրգուրանքներն ոլ դրախտի կուսական 
գեղեցկաթիւնները. Այդ պահին նրան ամե-
նեւին հիացում չէր պատճառում մայրամու-
տի նազելաճեմ շողերի հրաշագեղ տեսւս– 
րանը։ Նա ւսնհսւմբեր սպասում էր Երկնա֊ 
կամարում գիշերային աստեղաճաճանչ 
ծսւծկոյթի փռուելուն։ 

Դրախտից այն կողմ արդէն գիշեր էր։ Լի-
լիթն անձկոլթելսմբ նայում էր երկնքի ւսյն 
մասին, որտեղից մի խորհրդաւոր անձ հե-
տապնդել էր իրեն ա. պիղծ տենչերով հրդե-
հել իր հոգին։ Մէկէն լուսնի երկչոտ շողերի 
տակ սկսեց ոլրաացծուել պատկերը սեւա– 
թեւ մի էակի, որը սլանում էր ղէպի դրախտի 
մատոյցները։ 

- Ո՛ վ ես դու,– ցոչեց Լիլիթն իր անզուսպ 
խռովքի մէջ> Ի՛՛նչ ես ուզում ինձնից, ինչի՛՛ 
ես հետեւում ինձ. 

եԻէԻԲ,– ասաց նա բոլորովին հանգիստ 
ու անվրդով,– ես Սւսմայէլն եմ, որ քեզանից 
շատ առաջ եմ գոյացել։ Տեսել Եմ քո եւ 
Ադամի ստեղձուելը, հետեւել եմ ձեր քայլե-
րին, հիացել եմ քո արտաքին գեղեցկա– 
թեամբ, որին երբեք արժանի չէ կոշտ ու կո֊ 
պիտ Ադամը։ Եկ ինձ մօտ, ղու կը լինես իմ 
նաիրական սէրը, իմ սերնդի անպարտելի 
թագուհին Այնպէււ կ՛անեմ, որ նոյնիսկ Ադա-
մի ժառանգները քեզ պաշտեն իբրեւ աստո-
ւածուհի։ 

- Դու արի այստեղ,– արձագանգեց Լիլի– 
թը,– արի ինձ մօտ եւ գնանք թաքնաենք 
բնութեան գրկում, վայելենք կեանքը միա-
սին։ Տեսնում եմ, որ թեւեր էլ ունես ել կա-
րոդ ես թռչել ինձ մօտ։ 

՜ Լիլիթ, Աստուած ինծ վտարել է 
դրախտից, արգելել է մի անգամ էլ այդտեղ 
ոտք դնել֊ Նա դէմ է իմ երջանկութեանդ 
Բայց հիմա, դրախտից դուրս, այս վայրե-
րում Ես Եմ իշխում, եւ նա չի խաոնւում իմ 
գործին։ Իսկ դո Լ, Լիլիթ, հնարաւորութիւն 
ունես անցնել այս կոդմ եւ միանալ ինձ 

Լիլիթն անմիջապէս յիշեց, որ Տէրն իրեն 
ստեղծելիս յայտնել էր իրեն նաեւ իր ամե-

նասուրբ եւ ամենազօր անունը, որպէս լ, 
դրա միջնորդութեամբ ինքը կարողան< ր 
հրեշտակի թեւեր ձեռք բերել ու թռչել դէւ ի 
անհունները, երբ աւարտուած զգար ր 
ւսոաքելուբիւնը դրախտում։ 

Աամայէլի դիւթիչ խօսքերն ու խոստումէ 
րը ունկնդրելուց յետոյ, նոր աշխարհներ, (. ւ 
սէր ևւ նորութիւններ տեսնելու ւսնյագ մոլո -
քից դրդուած Լիլիթը կանչեց Աստծոյ հրաշ 
գործ անունը։ Իսկոյն եւեթ օժտուեց հրեշտ 
կի թեւերով ու սլացաւ Աամւսյէլի մօտ։ 

Ադամը զուր տեղը սպասեց Լիլիթի վեր 
դարձին։ Ամէն տեղ փնտռեց նրան ու չգտւ 
Անաց մենակ ու անմխիթար, կեանք յ 
ձանձրացած ու դրախտից հիասթափուա 

Աստուած տեսաւ Ադամի վիշտը։ Ռլղլլ 
կեց Լիլիթի մօտ իր գլխաւոր երեք հր1 
տակներին, որպէսզի համոզեն նրան վերւ 
դառնւսլ Ադամի մօտ։ Բայց Լիլիթը մնս 
անդրդուելի։ Նա ցասումով պ ա տ ա ս խ ա ն 
հրեշտակների բարեխորհուրդ հրաւէրի 
ասելով, 

- Ի՛նչ էք ուզում ինձնից, թոդէք, գնացէ 
այստեղից; Ես սիրում եմ Սամայէլին, որ 
իմ արժէքը շատ աւելի լաւ գիտէ, քան Աղս 
մը Ասացէք ձեզ ուղարկողին, որ ես արդԼ 
կենակցել եմ ձեր ախոյեանի Սամայէւ 
հետ ու շատ գոհ Եմ նրանից։ Դուք, որ մաք 
րամաքուր էք համսւրւում, ի՛նչ ցործ ունէ 
ինձ նման ւսրատաւորուած մէկի հետ...; 

հրեշտակները լսեցին Լիլիթի դիւայիէ 
ՔԸԲիՏ>Ը, հասկացան, որ ան ամբողջու 
թեամբ յանձնել ի իրեն դեւերի արքային, եւ 
նրա համար այլեւս գոյութիւն չունէր յետ 
դարձի ճանապարհ։ 

Ի վերջոյ Ադամն իմացաւ իրականոլ– 
թիւնը։ Լ րա վիշտը կրկնապատկուեց. խո– 
րապէս վիրաւորաած զգաց իրեն Լիլիթի 
ցուցաբերած անհաւատարիմ վարմունքից, 
բայց միւս կողմից էլ իր հոգու խորքում նրա 
հանդէպ տ ա ծ ա ծ անսպառ սէրը Երբեք 
ատելութեան չվերւսծուեց, քւսնցի այո 
անարատ սէրը աւելի ծանր Էր կշռում, քան 
Լիլիթի մեղանչումը. 

Այնուհետեւ, պատմութիւնը մեզ ծանօթ Է. 
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Տէրն իր գուրգուրոտ խնամքը երբեք չգլա-
ցաւ Ագանին Խոր թմրութիւն բերեց նրսւ 
վրայ եւ նրսս կողոսկորից ստեղծեց մի նոր 
կին Եւա անունով, որը պիլոի լինէր իսկա– 
կան կոդակից ոլ մխիթարանքիր ամուսնուն. 

Ադամը, սակայն, չկարողացաւ մտահան 
անել Լիլիթին, թէեւ սիրում էր էլային, գնա-
հատում նրա հա՛ւատարմութիւնն ոլ հնա-
զանդութիւնը, բայց առաջին սիրոյ անմար 
կրակը միշտ անթեղուած էր կրծքի տակ. եւ 
ինչպէս վկայում Են «Եւա» Էին հնչում նրա 
շրթները, սակայն «Լիլիթ» էր արձագան-
գուէ նրա հոգին; 

Չարացած, դիւասիրտ եւ դիւալլուկ Լի– 
լիթը փորձեց խորտակել Ադամի ու Եւայի 
երջանկութիւնը չհանդուրժելով տեսնել 
նրանց դրախտային վայելքների մէջ։ Սա– 
մայէլը խորհուրդ տուեց նրան վերադառ-
նալ դրախտ եւ իր Դիւթիչ խաբկանքներով 
մոլորեցնել նախ եււսյին, որից յետոյ հեշտ 
կը լինէր կործանել Ադւսմին։ 

ԼիլիթԸ գիտէր դրախտի ճամբան։ Վերա-
դարձաւ այնտեղ, գաղտագողի հանդիպեց 
Եւային ոլ կարողացաւ մոլորուբեան մէջ 
գցել նրան, որն իր հերթին պատճառ դար-
ձաւ իր ամուսնու մեղանչումին։ 

Գիրքն ասում է, թէ Աստուած դրախտից 
վտարեց Աղամին ու Եւային. Նրանք ընկան 
խոպան երկրի վրայ, ուր տւսռապանքով ու 
աննկարագրելի մաքառումներով սկսեցին 
վաստկել իրենց հացն ու գոյատեւել Տիրոջ 
հրամանով թէեւ նրանք աճեցին ու բազմա-
ցան, սակայն պատուհասեցին նաեւ մահ-
լան դառն հարաւսծով Այդուհանդերձ 
կեանքը շարունակուեց. եւ աստուածա-
պաշտ մարդկանց մի բացառիկ առիթ 
տրուեց դրախտ վերադառնալու։ 

Իսկ Աամայէլն իսկապէս կատարեց իր 
խոստումը. Լիլիթը միառժամանակ դարծւսւ 
ամբարիշտ Բաբելոնի աստուածուհին Լի– 
լիբու անունով։ Պոռնիկները ւկւսշտեցին 
նրան իբրեւ աղբիւր իրենց ւկիղծ ն ե ր շ ն -
չանքների, եւ դեռ շատ-շատերը շարունա-
կում Են պաշտել նրան. 

Լիլիթը ծնունդ տուեց բազմաթիւ լիլիթնե– 

րի, որոնք ապականութեամբ լցրին աշխար-
հը; Դեռ այդքանը կարծես թէ բաւական չէր, 
նա սկսեց սւկառնալ նաեւ Ադամի սերնդի նո-
րածիններին դեռ օրօրոցում եղած Ժամա-
նակ, նախքան իրենց ոլթօրԵան բոլորելը։ 
Շատ երեխաներ գոհ գնացին նրա անողոք 
զայրոյթին ու շարունակում են զոհ գնալ. 

Աստուած, սակայն, բարեպաշտ մարդ-
կանց օգնութեան ւսռաքեց իր գլխաւոր 
հրեշտակներին; Եւ այն ծնողները, որ դի-
մում Են այդ պահապան հրեշտակներին 
կամ փորագրում Են նրանց անունները 
իրենց նորածինների օրօրոցներին Լիլիթը 
չի համարձակւում մօտենալ նրանց, քանգի 
Տէրն ասել էր նրան, թէ բարի հրեշտակների 
պահպանութիւնը վայելող որեւէ անձի եթէ 
փորձ անի մօտենալ Կ՚ոչնչացնի լիլիթների 
ողջ սերունդը։ Այս ղէպքում այլեւս անզօր 
են դառնում Լիլիթի հնարամտութիւնն ու 
չարացած կամքը. Այսուամենայնիւ ոմանք 
էլ պաշտպանոլելոլ համար Լիլիթից, յատ-
կապէս նրա ձախ աչքի դիւային զօրոլթիլ– 
նից, հնարել Են կապոյտ ուլունքէ յուռութք-
ներ. նուսխաներ եւ խամսաներ (շրջուած 
ծԵռք, որի ափի կենտրոնում գծուած է մի 
աչք), որոնք դեռ օ գ տ ա գ ո ր ծ ո ւ մ են շատե-
րի կողմից։ 

Գոյութիւն ունի նաեւ մի այլ լյարսափելի 
պատիժ Լիլիթի համար. նա չի կարող նայել 
իր պատկերին կամ ցոլքին։ Առաջին ան-
գամ նա դրախտային լճում էի տեսել իր 
պատկերն Ու սքանչացել իր արտակարգ 
գեղեցկութեամբ, բայց Ադամին իր Օրինա-
ւոր ամուսնուն, լքելուց ու դաւաճանելոլց 
յետոյ. Կարմիր Օովի ջրերում նա տեսաւ իր 
ցոլքն ու սարսափեց ինքն իրենից 
փոխուել Էր հրէշի, դւսրձել զազրատեսիլ մի 
արարած։ Նա ւսնմիջապէս փակեց իր սսրիւ– 
նաբիբ աչքերն ու խելագարի նման գցեց 
իրեն ծովի մէջ. Աամայէքի ձեռքը ազատեց 
նրան։ Բայց ղւս ազւստութիւն չէր, այլ յաւի– 
տենական տանջանք ու անէծք։ 

ՅԱԿՈԲ ԱՐՔ. ԳԸԼԸՆ6ԵԱՆ 
Ուրուկուէյ 
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/ " " • է սւյտռւն բազման– 
դամ ընտանիքի 
փոքր յարկաբա-

ժինը տեւական ԵռուզԵո Օը 
կը պատկերէր, սակայն այդ 
օրուան մթնոլորտը ուրիշ 
էր, կարծես տան կահ կա-

րասիները դուրս փախչիլ 
կ՛ուզէին եւ լիբանանեան 
քաղաքացիական պատե ՝ 
րազմէն փոքր պատկեր մը 
տեղափոխուած էր այդտեղ 

Ֆէտի Ել Զուցոլ եղբայր-
ները հրացանները առած 

դուրս խուժեցին տունէն, 
իսկ անոնց մայրը մւստամ 
Լինտան, պոռչտուքով եր-
կու աղոց հետեւելով աստի-
ճաններէն վար կը շտապէր։ 
Դրացիները ապշահար ի– 
րարու հւսրց կու տային 

ժց̂ տտժ ԵV 



՜ ւ ա V 

ծայր առած իրարանցումին 
մասին։ 

Այս քաոսային վի ճակը 
քանի մը ակնթարթի մէջ փո-
խադրո ւեցաւ փողոց ։ Այդ 
միջոցին նոր անակնկալ մը 
յաջորդեց դէպքին, եըբ բա-
ղի խանութպաններէն ձու-
լագործ պարոն Յովհաննէս 
իր ա ր հ ե ս տ ա ւ ո ր ի պինղ 
կազմուածքով եւ յանդուգն 
նկարագրին շնորհիւ, յաջո– 
դեցաւ ակնթարթի մը մէջ 
խլել ՖԷտիԷն զէնքը եւ երկու 
ձեռքերը վարժ ոււտիկանի 
նման կալանաւՈրած առաջ-
նորդեց զայն շէնք; 

Վարւգետ Յովհաննէս 
որեւէ բախումի ժամանակ 
հ ր ա պ ա ր ա կ ի վրայ յայտ– 
նուողներուն մէջ աոաջինը 
կ՚ըլլար, անկախ նկարագրի 
տէր, մւսհոււսն հետ միշտ 
կենաց մահու բ ա խ տ ա խ ա ՝ 
ղը փորձող; 

Աւելի ուշ, խանութպան-
ներու մ ն ա ց ե ա լ խումբը, 
դէպքին վայրը հասած ըն-
տանիքին հօր պարոն 2էմի– 
լին յանձնեցին երկրորդ 
զինեալը Զուզուն։ 

Աչքառու երիտասարդներ 
էին Ֆէւոին եւ Զ ա զ ա ն , վաթ-
սո ւնական թուականներու 
ե ր ի տ ա ս ա ր դ ա կ ա ն հովը 
փչած Էր նաեւ անոնց հոգի-
ներուն մէջ, հակառակ ա– 
նոր, որ յարած Էին կուսակ-
ցո ւթի ւներէն մէկուն եւ ազ-
գային շունչ մը կ՚ուրուագծէ-
ին իրենց անդամագրու– 

թեամբ, սակայն Թոմ 5ոն– 
սին, էլվիսին եւ Ռոքի ուրիշ 
հսկաներդ երգերը, ՖԷյրու– 
զի ազգային Երգերոլն գոլ– 
գպհեռ կը հասնէին շրջա– 
կայ բնակարանները։ 

Պ ա տ ե ր ա զ մ ի սկիզբը, 
տուներէն ու խանութներէն 
գողցուած ապրանքներուն 
շնորհիւ., շատեր հարստու-
թեան արագ վերելք մը ար-
ձանագրեցին, Պայտուն եղ-
բայրներն ալ անոնց շար-
քին կը թոլէին ըլլալ; Իրենց 
տւսն նոր կարասիներուն 
մէջ աչքի կը զարնէր մւսնա– 
ւանդ տիսքի մեքենան; 

Ֆէտին անդրանիկ զա-
ւակն էր քսանմէկը նոր թե-
ւակոխած, մօրուսաար, գե– 
ղադէմ տեսքով։ Զինեալի 
տարազն ալ կարծես յաւել-
եալ հմայք մը կու տար 
անոր աչքառու երեւոյթին, 
կտրիճ տղու համբաւ ունէր 
շ ր ջ ա պ ա տ ի ն մէջ։ Թ ա ղ ի 
պարմանուհիներէն ոմանց 
հետաքրքրո ւթեան մէջ 
գողտր ապրումներ առթող 
հերոսն էր։ Խումբին մէջ, 
բախտաւոր աղջիկներէն կը 
համարուէին անոնք, որոնք 
ընկերութեան ա ռ ա ջ ա ր կ ի 
մը արժանացած էին ՖԷտի-
Էն։ 

Ընկերները Պրուս Լի կը 
կանչէին Զ ա զ ա ն , որովհե-
տեւ շատ կ՜ուզ էր նմանիլ իր 
պաշտած հերոսին; Թաղա– 
փն անհատական դէպքերու 
ընթւսցքին. պն քարաթէի իր 
փորձերը ցո յց կ ա տ ա ր 
հանդիսատեսներուն։ 

Զուզուն քանի մը ւսկըն– 
թարբ ետք, յաջողած էր 

խոյս տ ա լ հ օ ր ը ձեռքէն , 
կատղած յովազի պէս հա-
սած էր դիմացի շէնքի մուտ-
քը եւ ա տ ր ճ ա ն ա կ ի կրակո-
ցով կոտրած դրան կղպւսն– 
քը. իրարանցումի մատնե-
լով անոր բնակիչները։ 

Հ ր ա ձ գ ո ւ թ ե ա ն յաջորդե– 
ցին ճիչեր, դուռներ փւսկ– 
ւեցան, ոմանք ներս քաշուե -
ցան պատշգամներէն , ու -
րիշներ արշաւեցին կրակո-
ցին կողմը եւ ակընթարթ մը 
Ետք, բազմութիւն մը. քաշք-
շուքով, Զուզուն դ ա ր ս բե-
րաւ շէնքէն 

Դէպքերու յ ա ջ ո ր դ ա կ ա ն 
իրարանցումով խառնա-
փնթոր վիճակը հասաւ գա-
գաթնակէտին, երբ Զու-
գուին բիրախ դարձած տան 
պատշգամէն ուրիշ զինեալ 
մը ցցուեցաւ դիմացը, Պպյ– 
տաններոլ մանկութեան ըն-
կերը Ոււսլիտ. եւ ձե ւակա-
նս րէն լ ա ր ա ա ծ գէնքով նշա-
նառութեան կեդրոն դար– 
ձո ւց Զուզուն; 

Յանկարծական պատկե-
րէն շանթահար դրացիները 
ուշքի եկան, կ՚ազէիՕ առաջ-
քը առնել վերահաս կռիւին, 
տ ա ր ե ց ն ե ր ը կը խրատէին 
Ուալիտը. որ փորձութեան 
ենթարկուելով ապուշ քայ-
լերու չդիմէր, ս ա տ ա ն ա յ ի 
թակարդին մէջ չիյնար։ Ձու -
լագործ պարոն Յովհաննէս, 
այս անգամ իր պաշտպա-
նութեան տակ առած էր Զու-
զան , ետեւը պահելով զայն 
եւ կուրծքը ցցած Ուալիտին, 
կը յորդորէր, որ զէնքը վար 
առնէ։ 

Ներս անցիր, Ո ւալիտ, 
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Ռեա՛ 

հանդարտ մնացիր տեղդ, 
չըլլայ որ կրակես, կը խրա-
տէր ձուլագործ պարոն Յով– 
հաննէս։ 

Օօ , խե՜՛նթ ես, ի՛՛նչ ես, 
չըլ լայ որ. կը ԼլանչԷր նպա-
րավաճառ Ոսկան; 

- Ուսւչսւա . դուն խելացի 
տղայ ես, ի՛նչ պաաահեցաւ 
թեզի, ներս անցիր, կը հա-
մոզէր Երկաթագործ եերսէս։ 

Բայց բոլորին ուշադրու-
թիւնը ււյարոն Յովհաննէսին 
վրայ էր, մտահոգ անոր ճա-
կատագրով։ Հաւկա եթէ 
յանկարծ Ուալիտ կրակէր։ 

Թաղեցիները գիտէին, որ 
պարոն Յովհաննէս կռիւնե-
րու մէջ թրծուած ւէարդ էր, 
յիսունոլթի ցա/յմներէն. 
տաք ու պաղ օրեր անցու– 
ցւււծ էր շա ւո. բայց այս ւկա– 
րագային յանձն առած զո– 
Ւողութիւնը, աւելի ուշ. խեն-
թութիւն համարուեցաւ 
դրացիներուն կողմէ; Նոյ– 
նիսկ եղան ծայրայեղներ, 
որոնք հարց դրին, թէ 

Կ՛արծէ ր մէկը փրկելու 
հալ՛ար, սեփական կեանքը 
վտանգել.,. 

Աւելի ույ, երբ Ուալիտ 
ընթացք տուաւ թաղեցինե-
րու խրաւոներուն, իր վաղե-
մի ընկերոջ վրայ նշան 
բռնած զէնքը վար առաւ Եւ 
անյայտացաւ պաշտգամէն։ 

Դուռ դրացի հաւաքուե-
ցան, մայրերը մոռցան 
իրենց զաւակներուն դասին 
հետեւիլ, կեսուրները մոռ-

ցան հարսներու ծսսմածռու– 
թիւնները, իւրաքանչիւրը 
դէպքին մասին իմացածը 
հաղորդեց միւսին, խանութ-
պանները տարուեցան 
իրենց աշխատանքներով, 
թաղին կեանքը վերադար-
ձաւ իր բնականոն վիճա-
կին. միայն Պայտան ընտա-
նիքին յարկաբաժինը, հա-
կառակ բազմանդամ բնա-
կիչներուն, արտասովոր 
լռութեամբ մը համակուած 
էի։ 

* ա 

Տիկին էլօ, թաղի կինէ 
րՈւն ամէնէն արթունը, լս 
ւատեդեակ բոլոր անցո 
դարձերէն, արղէն վառէ, 
նիւթին պատրոյգը , եր 
ըսսսւ. 

^ապա , իրաւունք ունի 
տղւսքը. Ռւալիտի մեծ եւ 
բայրը Սամիր ւիախցո. 
իրենց քոյրը Սալման 

Սաւ)իրի աղջիկ փախցնւ 
լու, մանաւանդ Սալմսւ 
փախցուցած ըլլալու հա 
գամանքը անակնկալի չբէ 
րաւ հ ա ր ե ւ ա ն ց ի ն ե ր ը 
բայց նոր թափ մը տուա 
անոնց խօսակցութեան։ 

Արթուն աղջիկ է Սալ 
ման, աչքը բաց,– ըսաւ տի 
կին Սեղան։ 

Այս ամէնը պարապ բա 
ներ են, անոնց մայրն ա 
քսաներեք տարի առաջ 
նոյն ծ ե տ վ ամուսնացաւ 
հիմա ի՛՛նչ պատահեցաւ 
յանկարծ, որ այսքան իրար 
անցեր են, պարզաբանեց 
տիկին Արաքսխ 

Չէ ք գիտեր, շարունա-
կեց Պայտուններռւ դրկից 
տիկին Սիման,– վերջերս լաւ 
չէին կապերը, Ցայտուննե-
րը Բաթաիպ կուսակցու -
թեան անդամ են, միւսները 
Դաումի։ Ո ւր հ ա ց անդ 
կաց; Ասոնք թշնամացան 
իրարու հետ այղ պատճա-
ռով, մոռցան աղն ոլ հացը, 
մանկութեան խաղերը Սոռ– 
ցա ն, որ երկու տարի առաջ 
Սամիր իրենց տունէն չէր ել-
լեր, մինչեւ առտուներ 
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թուղթ կը խաղային, կ՚ատէ– մը շարեցին Տամբուն մէջ– բու մօտ տեղափոխուած 
ին, կը խմէին Իրե նք քաջա– տեղը, առանց որաները բա– էին։ 
լերեցին Սալման, ան ալ սի– նալոլ դուրս ցատկեցին եւ, 
րահարեցաւ։ Իրենց մէջտեղ առած Սսղ– 

Պատուհանէն ներս չէր ման բռնի ուժով տուն 
անցներ... ,- ամբողջացաց բարձրացուցին 
Սիրան։ Սալման կու լար, կը փոր– 

1իմա ալ կուսակցական ձէր ըմբոստանալ Ել չԻետե– Քանի մը ամիս Ետք. մա– 
տ ա ր ա կ ա ր ծ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ փլ եղբայրներու քւսշքշու– տամ Լինտան դառ-ղուռ 
համար կ՛ուզեն վերջ տալ քին. սակայն ո վ կրնար դի– պտտեցաւ եւ յ ա ղ թ ա ն ա կ է 
այդ կապին, կ՚ըլլա՛յ ասանկ մանալ այղ բիկնեղ տղոց տարած ըլլալու հպարտ ան-
բան, մեղք չե՛՛ն այդ ճահիլ– ուժին, չէր կրնար դիմանալ քով Սալմայի պսակի հրա– 
ները. ամէնքս ալ գիտէինք, մանաւանդ Սալմայի նման ւիրատոմսը բաժնեց բոլոր 
որ ասոնք միասին են,– ըսաւ քնքուշ աղջիկ մը։ դրացիներուն։ Շատեր յու– 
Արաքսի։ Նիւթը կրկին հրահրուե– սախաբ եղան, երբ պսւս– 

• Այո, յարմար ալ են, ար– ցաւ. դարձաւ տուներուն կոտդ զոյգին անուններու 
տաքինով, տարիքով. Սա– մէջ, սուրհանդակի պէս կխ բաժինին մէջ Սամիրի փո– 
միրն ալ գէշ տդայ չէ, լաւ ալ ները լուրեր փոխանակե– խարէն կարդացին ժան; 

կը շահի, մայրն ալ զուսպ ցին, ոմանք իբրեւ պոռնիկ Սալմա արցունքը աչքե– 
կին է, այսքան տարի թաղին դիտեցին Սալման, ուրիշներ րան հարս ելաւ պւսպենա– 
մէջ են. օր մը իրենց ձայնը կոտոշաւոր ըսին հօրը եւ կան օճախէն։ 
լսած չենք,– յիշեցուցՎերԺին։ եղբայրներուն, ոմանք վի– Պսակի նախորդող օրե– 

Եւ այդպէս կիներու հա– ճեցան անոնց առնական րուն Սամիրի ընտանիքն ալ 
ւաքոյթին նիւթը երկա րեր– խառնուածքին մասին եւ գիւղ փոխադրուեցաւ։ 
կա՜ր ծեծուեցաւ, թեր եւ դէմ գովքեր հիւսեցին։ Հարսին շղարշին տակ 
կարծիքներ փոխանակուէ– միայն Սւսմիայի մայրը հոսող արցունքներն ու Սա– 
ցան, ոմանք քննադատեցին մատամ Լինտան երկար միրենց փակ պատուհաննե– 
Սալմայի համարձակու– ժամանակ չերեւցաւ դուր– րուն իրականութիւնը մելա– 
բիւնը. ուրիշներ եզրակա– սերը, կապ չպահեց դրացի– մաղձոտութիւն սփռեցին 
ցուցին, որ ասոնց համար ներանհետ։ թաղին մէջ,., 
բնական երեւոյթ էր աղջիկ Նիւթը մարեցաւ, ոչ թէ նաբաթ մը ետք. դրացոլ– 
փախցնել։ առօրեայ կեանքին պատ– հիները գացին շնորհաւորէ– 

Այդ օր, քաղաքական լու– ճառով, այլ պատերազմա– լա հարսնեւորները։ 
րերէն աւելի հետաքրքրու– կան դէպքերու նոր դարգա– Սատամ Լինտան պատ– 
թեան կեդրոն դարձաւ թա– ցումները տարբեր հոզերու մած էր, որ առայժմ փեսային 
դին այղ միջադէպը– մէջ մխրճեցին բոլորը։ ծնողքին հետ պիտի բնակի 

Յաջորդ երկու օրերուն Սալման զրեթէ չերեւցաւ Սալման, մինչեւ որ ամբող– 
աւելի նուազ յիշուեցաւ Սա– ոչ պատուհանին մէջ, ոչ ալ ջանայ նորապսակներուն 
միրի եւ Սալմայի փախուս– պատշգամին։ Ոմանք զեկու– տան կահաւորումը,., 
տը մինչեւ որ նոր ալիք մը ցեցին, որ Եղբայրները ար– • Վը տեսնէ ք, ասոնք նա– 
բարձրացաւ , Երբ դէպքէն գի լ ած էին։ պաստակի պէս են ասոնք 
երեք օր ետք Ֆէտին Եւ Զու– Լաւատեղեակները ըսին, շուտ կը բադմանան, մինչեւ 
դուն անծանօթ ուրիշ զին– որ Սամիր եւ Րւալիտ Եղ– խելացին տուն շինէ, խենթը 
եալներոլ ընկերակցով բայրները, ատեն մը տունէն զաւակ կունենայ, մեր հայ 
թեամբ, զինուորական 6իփ հեռու, գիւղը, ազգականնե– տղաքն ալ մաղէ կ անցընեն 
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ամէն բան, յաջորդ հանդի-
պումին գանգատեցաւ տի-
կին Արաքսի։ 

- Սեր աղջիկներուն ալ 
քիթը բարձր է,– խօս^ զար-
կաւ էմմսւ, գուշակելով 
Արւսքսիի միտքը։ 

Մթնոլորտը շիկացաւ, 
որովհետեւ տիկին էմմա 
շատ փափաքած էր իր 
աւագ սպուն ՎագգԷնին հա-
մար հարս առնել Արաքսիի 
դուստրը Սիլվան, բայց տի-
կին Արաքսիի ակնկալու-
թ ի ւ ն ե ր ը աւելին էին։ 

- Անոր համար ալ մեր աղ-
ջիկները տունը կը մնան, 
եզրափակեց տիկին էմմւյյ։ 

Պատերազմի թոհուբո-
հէն Ետք. երբ գիւղերը խոյս 
տուած դրացիներէն ոմանք 

աշնան սկիզբը վերադար-
ձան թաղ, քաղաքական ան-
ցուդարձելու կողքին, վե-
րամուտի պատրաստու-
թեան եռուզեռին մէջ, Սալ– 
մայի փախուստին մոռցը– 
ւած նիւթը, անգամ մը եւս 
հրապարակուեցաւ, երբ այս 
անգամ Սամիրի պսակի 
տոմսերը բաժնուեցան թա-
ղեցիներուն։ 

^ինգ ամիս աոաջ պա-
տահած ել ժամանակի ըն-
թացքին երկրին աննպաստ 
պայմաններուն եւ առօրեայ 
կեանքի հոգեր ու բերումով 
մոռացութեան ենթարկուած 
նիւթը քաղաքական ճառե-
րէն աւելի բորբոքեցաւ, են-
թադրութիւներու սահմա-
նէն անդին անցաւ, շատերու 
համար միտամնաւոր, 
ծրագրուած արարք մը հա-
մարուեցաւ, երբ կանանց 

հաւաքոյթներէն մէկուն ըէ 
թացքին, Աամիրի մօրմէ 
լուրեր ք ա ղ ա ծ տիկի 
Արաքսի բոլորին իմացուր 
որ Սամիրի եւ Սամիայ 
առագաստները կը գտնուիլ 
նոյն շէնքին մէջ... 

Սալման իր ամուսնոյն 
հետ արդէն քանի մը ամիս I 
հաստատուած էր նորակա-
ռոյց շէնքին առաջին յարկը, 
իսկ Սամիր ճ ւսկատագրի 
խորհրդաւոր տնօրինումով 
մը իր հարսին հետ պիտի 
բնակէր նոյն շէնքին երրորր 
յարկը; 

Բամբասանքներու պա-
րանը կտրեց պւստերագմի 
օրհասը։ 

ժամանակը դաւադիր 
կերպով արագ ընթացաւ։ 
Կորուստներ պատահեցան 
թաղին մէջ, ոմանք սսրտա– 
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գաղթեցին, նոր ղէմ– 
քեր եւ բնակիչներ 
եկան ու հաստատ– 
ւեցան մեկնողնե-
րուն տեղերը, ծե-
րունիներ սսռյաւէտ 
բաժնուեցան կեան-
քէն։ Թաղը մեծ փո-
փոխութեան են-
թարկուեցաւ, միա– 
յւսրկանի տնակներ 
քանդուեցան եւ 
անոնց տեղ բարձ-
րացաւ վաճառա-
կանական կեղրոն 
մը, ուրիշ տուներու 
վրայ բարձրացան 
նոր յարկեր, բադի 
միակ ծառը թթե-
նին, զոհ գնաց շի-
նարարական ծրա-
գիր նԵրու եւ սսյս– 
պէս. ժամանակի 
ընթացքին նոր 
մթնոլորտ մը ունե-
ցաւ թաղը; 

Սամիրին ձնող-
ները մահացողնե-
րու փաղանգին 
մաս կազմեցին, 
Զ ա զ ա ն ձերբակալուեցաւ 
գողերու մեծ ցանցի մը հետ 
եւ երկար ժամանակ բան-
տարկուած մնաց, Ֆէտին 
ամուսնացաւ եւ շրջանէն 
հեռու, իր կարգին, բազման-
գամ ընտանիք մը կազմեց։ 
Սւսլմայի հինգ քոյրերէն չոր-
սը ամուսնացան, իսկ 
կրտսեր եղբայրը Դեմոն, որ 
աշխարհ եկած էր Աալմայի 
անդրանիկին հետ, ամուս-
նացաւ եւ Իայրական տունը 
նոր ճիչերով շէնցուց։ 

^արեւսւնուհիները առա-

ջին թոռներուն առիթով, մա– 
տամ Լինտան շնորհաւորե– 
լու գացին, սակաւն յետոյ 
ընթացիկ երեւոյթ մը դար-
ձաւ թոռնիկներով բւսխտա– 
արուելա պարագան։ 

Սրընթաց անցան երե-
սուն տարիներ։ Փոխուեցաւ 
կեանքի ձեւը, կենցաղը, 
հեքիաթային տրամադրու-
թ ի ւ ն ե ր ստեղծող անձերը 

բացակայ են ալ. 
ճեպընթաց կեան-
քին ստեղծած հեւ– 
քոտ պայմանները 
նոր մտայնութիւն– 
ներ յառաջացու -
ցին մարգոց մէջ, 
ա յ լ ա ս ե ր մ ա ն 
կեանքի պարագա-
ները հւսգուադէ– 
պօրէն մէկտեղե– 
ցին դրացիները։ 

Սալման մայրա-
ցաւ, Սամիր չուշա-
ցաւ հայր դառնա-
լու շնորհքին հաս-
նելն Կեանքը շա– 
րունակուեցաւ մեր 
թաղին մէջ։ Դրացի-
ները հատուկենտ 
լարեր կը ստանա-
յին իրարմէ, անոնց 
կապը մնաց միայն 
տիկին Սրաքսին, 
որ այրիացաւ իր 
կարգին, հարս 
տուած զաւակները 
ա ր տ ա գ ա ղ թ ե ց ի ն , 
մնաց առանձին, 
մինակը շարունա-

կելով հին աւանղոյթները 
Ան միակն էր, որ կ՚այցելէր 
դրացիները եւ բոլորին մա-
սին լուրեր կը փոխանակէր։ 

Տիկին Սրաքսին էր, որ 
իմացուց դրացիներուն Սւսլ-
մայի ն խլիրդէ վար ակ ուած 
ըլլալու լուրը, բոլորը ցաւե-
ցան անոր համար; Երբեմն 
կը լսէինք. որ Սալման 
հիւանդանոց փոխադրուած 
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էր քիմիօ-թերւսփիի հւսմար 
անգամ մըն ալ ղէմս ելաւ եւ 
երբ տեսայ զինք, բոլորովին 
այլափոխուած էր։ Ո՜ւր էր 
նախկին գեղեցիկ, կայտառ 
աղջիկը, ժամանակին ես եւ 
հասակակիցներս որքւս ն 
կ ՚ոլգփնք անոր նմանիլ։ Յի– 
շեցի անոր նազանքով քայլ– 
ւածքը. իսկ հիմա քանի մը 
քայլափոխի կը յողնէր Եւ 
առանց ամուսինին կամ զա-
ւակներուն օգնութեան չէր 
կրնար մինսւկը շարունակել 
ճամբան։ Կռնակն ի վար 
թափուած մազերը չկային, 
կեղծամ մը ծածկած էր կար-
ծես նիհարցած զանկը, ալ-
քերուն ցոլքը չկար, արղէն 
նիհարակազմ մարմինը 
աւելի հիւծած էր, միայն այ-
տերուն փոսիկները մնացեր 
Էին նոյնը... 

Ծանօթները յաճախ մա– 
տամ Լինտային կը հարց-
նէին որպիսութիւնը, որ 

տանջոաղ մօր անզուսպ 
արցունքները հոսեցնելով, 
հետպքրքրռլողներու ն կը 
հաղորդէր բժիշկներուն փո– 
խանցւսծ տպաւորութիւննե– 
րը։ Ըստ բժիշկներուն, եր-
կար ժամանւսկ մնւսցւսծ չէր 
Սալմային, բայց մօրը սիր– 
տը Երբեք չէր կրցած հաշտ– 
փլ իրականոլթեան հեւո եւ 
Սալմայի առողջութեամբ 
հԵտաքրքրոլող իւրաքան-
չիւր անհւստի տեղեկացնելէ 
ետք այդ մասին, կը խնդրէր. 
որ ադօթէին աղջկան 
փրկութեան համար, 

Օր մըն ալ աղեկտուր ճի-
չեր լսուեցան, անյայտ սուր-
հանդակի մը կողմէ բօթը 
տարատուեցաւ Ել ամէնքը 
գիտցան, որ Պայտուննե– 
րուն Սալմա աղջիկը հիւան՝ 
դանոցն է. . 

Սնոր ընտանիքի անդամ-
ները ւսճապարանօք մտան 
ինքնաշարժ, մատամ Լին-

տան լացակումած ձայ( • 
րով կ՚գյղաղակէր 

Լէղջի կս, ւսղջի կս, Սւ -
մա, սպասէ ինծի, կու գս. 
ո՛ւր փախար նորէ՜ն... 

Իսկ ամուսինը պար 
Քամիլ , իր կարգին յա 
ւած, կ օգնէր կնոջը, որ տ 
ղ ա ւ ո ր ո փ ինքնաշարժ 
մէջ։ 

Յաջորդող օրերուն ս 
ւպզգեստ մարդիկ շ լ̂ 
եկան մեր թաղը, հին պստ 
մութիւնը նորոգուեցաւ., հ| 
թաղեցիներուն մտքին մէ 
որոնք յո ւղարկաւորներ 
շարքին տեղ գրաւած էի 
Իր վաղեմի սովորութեա 
համաձայն, տիկին Սրաքս 
գաղտնիք մը հաղորդած ըլ 
լալու խորհրդաարուբեամբ 
մօտեցոլց գլուխը մտերիմ 
ներուն Եւ մեղմ ձայնով մ( 
ըսաւ. 

Վերելակին մէջ մարեր է 
խեղճը։ 

Սիւսները լսեր Էին, որ 
նախ ուշքը կորսնցուցւսծ Էր, 
բայց անյարմար նկատեցին 
սուգի տան մէջ գրոյց փո-
խանակել եւ միայն իրենց 
գլուխը շարժեցին։ 

Սամիրն ալ վերելակին 
մէջն է եղեր,– շարունակեց 
տիկին Ար աք սի։ 

Քաղաքավարութի ւն Ել 
պատշաճութիւն ցոյց տալու 
սկզբունքով լռակեացնե– 
իուն աչքերը զարմանքէն 
մեծցան եւ հարցական իրա-
րու դէմք խուզարկեցին . 
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Ռ Ա Գ Ի Ն 
՛ա™ 

ստուգելու համար քիչ մը 
չափազանցող տիկին 

Արաքսիի յայտարարու-
թիւնը Միւսժամանակ այդ 
պահուն, բոլորին յիշողու– 
թեւււն մէջ վերակենդանա-
ցաւ Երեսուն տարի առաշ– 
ւան անմոռանալի օրը։ 

Գնումի գացեր էի, Ոսկա– 
նին խանութը, հոն կը պատ-
մէին, որ Սամիր, ուշաթափ 
Սալման շալկած շէնքէն 
դուրս խուժելով, վազած է 
դէպի ինքնաշարժ։ Խանութ-
պանները փորձեր են բան 
մը հասկնալ, օգնել կամ ըն-
կերանալ անոր, սակայն ան 
բոյլ չէ տուած, հրահանգած 
է անոնց, որ լուր տան Սալ՛ 
մայի ամուսինին ժանին, որ 
հասնի Յունական հիւան-
դանոց, ապա ինքնաշարժը 
սրընթաց քշելով անհետա-
ցած է թաղէն,– պատմու-
թիւնը վեր յ ա ցուց տիկին 
Արաքսի։ 

Հի ւանդանոց հասած 
պահուն արդէն Սալմա մա– 
հւսքունի մէջ մտած է... 

Երբ իմացանք այս պա-
տահարը, չեմ գիտեր ինչո՛՛ւ 
դժբախտութեան փոխարէն 
տարբեր խորհուրդ մը ուզե-
ցի տեսնել մահուան սուգին 
մէք։ 

Ակնթարթ մը, երեւակա-
յութեանս մէջ պատկերուե– 
ցաւ տասնիննամեայ Սալ– 
մայի գեղեցկութիւնը. Սամի-
րի արծիւի նկարով Թրէնս 
էմ տիպի ինքնաշարժով թա-
ղէ թաղ երթեւեկները, ապա 
Աալմայի հիւծած տեսքը. 
Սամիրի գրեթէ ճերմկաձ 
մազերն ու մեծ հայր դառ-
նալու ընթացքին հաստա-
տուն մարդը, տեսաերիզի 
պէս անցան ... 

Փորձեցի ամէն անգամ 
անոնց շէնքին մէջ հանդիպ-
ման գադտնի կապը 
փնտռել, անմեկնաբւսնելի. 
աներեւակայելի ապրումնե-
րը պեղել, երբ իրար մօտ 
կանգած վերելակ կը սպա-

սէ ին, արդեօք զիրար չէի՛՛ն 
բարեւեր; Թ ք միայն կը բա– 
ւարարոլէին նայուածքնե-
րով պեղումներ կատարել , 
հին հրայրքներ յուշելով 
իրարու։ Նման հանդիպում-
ներու ընթացքին, գաղտա-
գողի ինչպիսի՛՛ զգացումներ 
կը համակէին արդեօք 
անոնց էութիւնը,.. 

Ո վ գիտէ, քանի՜ քանի 
անգամ իրարմէ բաժնող 
տան պատերը թափանցած 
էին իրենց երազներով,. . 

Ու ահա այդ անկատար 
տենչերու տարաբախտ զոյ– 
գը, կեանքին մէջ սիրոյ 
առագաստներ պարգած 
երիտասարդները , ուղիդ 
երեսուն տարի Ետք մահ-
լան առագաստով կը բւսժնը– 
ւէին իրարմէ, կեանքին 
վրայ աւելցնելով մարդկա-
յին նոր կատակերգութիւն 
մը... 

ՕՈՎԱԿ ԳՈՀԱՐԵԱՆ 
Պէյրութ 



ԲօԽը 

Ժ Ի Վ Ա Ր Ո Ն Ե Ր Ո Ւ Ս 

Ճ Ա Կ Տ Ի Գ - Ի Ր Ը # 

Ե Ւ Վ Ա Ղ Ո Ւ Ա Ն Ա ՝ Ն Դ – Ա Ս Տ Ա ՝ Ն Ը 

Դպրոցական ամավերջ էր։ Բլուրին վրայ տարածո ւած Լ իբանանի 
Աարիստ միաբանութեան վարժարանի ընդարձակ բակին մէջ արդէն 
արձակուրդը սկսած էր։ Յառաջացող ամրան տօթը շրջւսկայ ան-
տառներէն կը բերէր վայրի ծոթրինի բոյրեր, տեսակ մը գոլորշի, մեկ-
նումի ազդանշան, հրաւէր։ Աշակերտներ Եկած էին առանձին, կամ 
իրենց ձնողներու ընկերակցութեամբ։ ՀԵւք կար։ վիճակացո յց , ար-
ձանագրութիւն։ Ատահոգութիւններ, ոլրպխութիւններ։ 

Ուսանողութեան օրերէս յատուկ հակում մը ունեցած եմ ցեղագ -
րական (6էհոօ1օցւցստ) ընթերցումներու։ Ք լ ո տ Լեւի-Աթրոս, Աւսրկա– 
րէթ Միտ, Քարէն Հորնէ Եւ ուրիշներ, զիս դուրս բերելով մեր դաւսս– 
կան աշխարհէն եւ արժէքներէն, կը թելադրէին տ ա ր բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը 
ըմբռնել, գիտակցի լ որ առանձին չենք, ոչ բացառիկ , ոչ լաւագոյն, ոչ 
գերադաս։ Կ՚երագէի Շարաւային Ամերիկա երթալ, Պրազի լ , Մաթօ 
Կրոսօ, ուր կ՚ապրէին մարդիկ, ցեղախումբեր, ^անոնք ուսումնասի-
րել, զանոնք ամբարտաւանոլթեամբ կոչած ենք «նախնական», ոչ 
ոք ըսած է թէ ի՛՛նչ բանի բաղդատած։ 

Այդ վարժարանը, ոլր կը դասաւանդէի, բարեկեցիկ, հարուստ, եր-
բեմն ալ յղվւացած ել շՓւսցած ընտանիքներու զաւակները կը յա-
ճախէին, անոնց կարեար մէկ տոկոսը գիշերօթիկ էր, ծնողները կը 
գտնուէին Արաբական Օոցի երկիրներ, Աւիրիկէ, Շարաւային Ամերի– 
կա։ Լիբանանը ունեցած է յարւսճան Սփիւռք, որ երկրի գո յատեւման 
եւ բարգաւաճման ադբիլր եղած է։ Եթէ աշակերտներու մէկ մասի 
ծնողները դեռ կը բնակէին օտար երկիրներ, մ ի ա մասի ծնողները 
իրենց դրամագլուխով վերադարձած էին հայրենիք՛ Բնական 
հարստութիւններէ զուրկ Լիբանանի տնտեսութեան եւ զ ա ր գ ա ց մ ա ն 
նեցուկ էին։ Զարմանալի մարդիկ, որոնք երկու կամ Երեք սերունդ 
ետք. իրենց զաւակները կը ղրկէին Լիբանան, որպէսզի հոն ո Լ ս ա – 
նին այն յոյսով որ իրենք ալ օր մը կը վերադառնան, եւ այղ ցանկու -
թիւնը իրականացնողներ ալ կային։ Աւելի ուշագրաւ, էր այն նաեւ որ 
Երկու, երեք կամ չորս սերունդ Ետք, օ տ ա ր երկինքներու տակ ձնած 
տղաք ԵԼ աղջիկներ, հակառակ անոր որ իրենց ծնողները ս տ ա ց ա ծ 

- կը լ լային տեղական ք ա ղ ա ք ա ց ի ո ւ թ ի ւ ն ե ր , արձանագրո ւած կըլ լա– 
I • Ա ե Թ ^ պ ն 9 է ; Լ է ^ ^ ն ե ա ն տոմարներու մէջ, իրենց նոր 

։ 1 | է Կ Ո դ 6 ի ն ՛ Լ , Ի բ ա ն ա ն ^ Իրենց լիբանանեան 
անցագրով. Երկքաղաքացիութիւնը բնական էր էլ իրենց համար եւ 
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իրենց հայրենիքին։ Սերունդները հայրենիքէն չաՕջաւոԵլու իմաս-

տութիւն։ 
Աշակերտ մը մօտեցաւ Ել յայտնեց որ ամրան արձակուրդը պիւոի 

անցնէր իր մեծ հօր մօտ, Շարաւային Ամերիկայի երկիրներէն մին։ 
Արեւե լքցիի աւանդական սովորութեամբ յայտնեց թէ ի՛նչ կը փա-
փաք էի որ բերէր այնտեղէն։ Այդ տարիներուն դեո կար ուսուցիչի 
հանդէպ յարգանք։ Ի՛նչ կրնայի ուզել Պնդեց։ Ըսի թէ եթէ կրնար, 
«նախնական» ցեդերու պատկանող յատկանշական իր մը բերէր 
գոհ կ՚ըլլայի, հմայեկ. բժիշկ եւ կախարդ «շաման ՚փ աղօթք կաՕ 
երգ։ Եկան ամրան տաքը, արձակուրդը, գիւղագնացութիւն եւ ծովա-
փի զբօսը։ Մոռցած էի աշակերտիս հետ ունեցած զրոյցս։ Վերամու-
տին, Երբ առաւօտները դպրոց կ՚երթայինք նախապատրաստական 
ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր դ կամ վերաքննաթիւններու համար, աշակերտս 
մ օ տ ե ց ա ւ եւ կրաղիւսի տոպրակի թուղթէ հասարակ փոքրիկ ծրար 
մը երկարեց ինծի եւ յայտնեց որ՛ իր մեծ հայրը ղրկած էր։ Անոր մէջ 
կային երկու գլուխներ, կերպընկալ նիւթէ, այղպէս խորհեցայ. զբօ -
սաշրջիկներու հետաքրքրութիւններուն բաւարարոլթիւն տուող, յի– 
շաւոակներ՝ որոնք յսսճախ կը զարդարեն տանտիկիններու ապակե-
դարանները, որպէս տարաշխարհիկ ինքնատպութիւն, գեղօր, քաղ-
քենիական սովորութիւն։ 

Լիբանանի Օէջ, այդ օրերուն, արձակուրդը Երկար կը տեւէր, եւ 
հակառակ Սեպտեմբերի անձրեւին, մարդիկ կը յամենաւին հովոցնե-
րը մնալ, քանի որ տօթը կը շարունակուէրքաղւսքին մէջ։ Դասերը կը 
սկսէին Հոկտեմբերին։ Ամառանոցի մեր բնակարանը վերադարձայ , 
թուղթերուս եւ գիրք Եր ուս քով դրի «նուէր-ս, տնեցիներով զբաղե-
ցայ։ Վերաքննութեան թուղթեր ունէի սրբագրելիք։ Աշխատանքէս 
ետք բացի ծրարը, « գ լ ո ւ խ ն ե ր ի բռնեցի, կարդացի կցուած փոքրիկ 
գրութիւնը։ Զարմանք, գրուած էր ց&ոփոտ։ Այսինքն այդ փոքրիկ 
գլուխները, նորածինի մը բռունցքին չափ. իրական էին, զ բ օ ս ա շ ր -
ջիկ զո ւարճացնող հասարակ առարկաներ չէին։ Կարդացած էի որ 
Շարաւային Ամերիկայի « ց ե ղ ա խ ո ւ մ բ է մը անդամները, ժիվարոնե– 
րը ան յիշատակ ծամանակներէ ի վեր. տիրացած էին յատուկ 
բժշկական-կրօնական գործնական գիտութեան մը։ Հին եգիպտա-
ցիները գիտէին զմռսել եւ մեռեալները վերածել մոմիայի, որոնք կը 
մնան մինչեւ այսօր։ ժիվարոները կը պահէին մեռեալներու գլուխնե-
րը դանոնք կը պարպէին ԻՈենց պարունակութեան, գանկի ոսկոր-
ներն ալ կը հսսնէին։ Երկու գլուխները վերածուած էին կաշիի, թմբու-
կի կաշիի պէս, կարծր, կարմրամորթի գլուխներ, իրենց սպիներով, 
մազերով դէմքի բիծերով։ Տեսակ մը բրածոյ, շօ շափելի յիշողութիւն 
մո որ հաւանօրէն Ամազոնի կոյս անտառներէն, յայտնուած էր գրա-
սեղանիս վրայ։ Սեր մոլորակին վրայ կեանքի երեւման եւ արկա– 
ծախնդրուբեան մէկ պատկերը, յիշեցումը ինքնատիպ քաղաքակըր– 
թութեան մը. ոչ մեզմէ լաւ, ոչ մեզմէ վատ, այլ պարզապէս տարբեր, 
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մարդիկ որոնք աշխարհընկալման իրենց փորձը ըրած են, երջան-
կ ո ւ թ ե ա ն է լ տխրութեան իրենց յատակ կեանքով եւ պահերով։ Վար-
ժապետի տրամաբանաթեւսմբ խորհեցւսյ որ մւսրդոց միջել փոխ– 
հասկւսցոդութեան Եւ ցանկւսցուած խաղաղութեան դուռը տարբե– 
րաթեան ըմբռնումն էր, այսինքն՛ հանդոլրժողոլթիւնը։ ԱիթԷ* իրենց 
համար մենք նախնական կամ վայրենի չէի՛՛նք։ Վայրենի՝ մեր մս> 
հասփիւռ զէնքերով.,, 

^Տանտիրուհիէն մասնակից դարձուցի մտածումներուս եւ ցոյց 
տուի ստացած ն ուէրս։ ևայեցւսւ, բայց սարսափեցաւ երբ ըսի որ 
ապրած մարդու գլուխներ էին, ցտոսւայ... ճչած եւ պահանջեց որ 
դարս հանեմ շուտով։ Այդպէս Է։ Տան տիրուհիին հարկ Է ենթարկուիլ։ 
Խեղճ գլուխները տարի եւ ինքնաշարժիս սնտուկը դրի։ Խաղաղու-
թիւնը հաստատուեցաւ։ Յաբորդ օրը, քաղաքի մեր բնակարանը գա– 
ցած Էի։ ժիվարոները տեղաւորեցի ապակեպատ գրադարանիս մէջ, 
որ կղպանք ալ ունէր Բայց այդ մարդիկ չգտան իրենց հանգիստը։ 
«Տանտիրուհիէն երբ իմացաւ որ Ամագոնէն եկած այդ ինքնատիպ 
հիւրերը փոխադրուած էին մեր քաղաքի բնակարանը, ահազանգը 
վերսկաւ։ Անոնք կղպանք չէին ճանչնսւր, դարս կ՚ելլէին։ Եւ ըս– 
տիպաեցայ ապահով կայան մը փնտռել մահուընէ վերջ անգամ աք– 
սռրուած-հայրենահանուած Ժիվարոներուն։ Չէի գիտեր թէ ի՛՛նչ կը 
նախատեսէին իրենց հաւատքը եւ աւանդաթիւնները յաւիտենակւսն 
հանգիստի համար, բայց հիմա, անբաղձալի քաղաքական ապաս-
տան փնտռողի վիճակին մէջ էին անոնք։ Այդպէս է հայրենիքէ հեռա-
ցածի դժբախտութիւնը, ողջ ըլլայ թէ մեռած։ 

40 
ժցատտժ ԵV 



Ռհտ€ 

Կը դասաւանդէի նաեւ Պէյրութի ճեմարանը. եւ տնօրէնին, Հրաչ 
Տասնւսպետեանին բացատրեցի կացութիւնը, էլ խնդրեցի որ գի– 
ս՜ւաշխատւսնոցի ապակեդարանին մէջ հիւրընկալէ աստանդական 
ժիվարոները։ Ի վերջոյ, անոնք ալ գիտական առարկաներ դարձած 
էին։ Ամէն անգամ որ կանգ կ՚առնէի գիտաշխատսւնոցի ապակեդա-
րանին առջեւ, կարծէք ներողութիւն կը խնդրէի ժիվարոներէս, քանի 
որ միշտ դժգոհած եմ որ այդ «նախնական– կոչուած մս/րդոց եւ ինք-
նատիպ քադաքակրթաթիւններան կը հագցնենք մեր ժառանգած 
դասական, յունա-հռոմէական, հրեական–քրիստոնէական–իսլամս> 
կան քաղաքակրթութեան շապիկը, որ վերքին հաշուով տիրողներու 
զսպաշապիկն է, շահագործողի եւ գաղութարարի, որ կը շարանակ– 
փ։ ժիվարոներաս մորթի գոյնը. սպիները, տեսակ մը նայուածքը, 
այ՛լ առաձզակւսնութեամբ ժամանակ մը կը թելադրէին. «Երկրորդ 
վիճակ* մը։ Անհանգստութիւն կը զգայի, քանի որ համոզումներուս 
հակառակ, տարրական հիւրընկալութիւնը անգամ չէի ըրած մեր 
նմաններուն, մարդեդաթեան խորհուրդը կրող այդ ժիվարոներուն։ 
Յիշոդութենէ գարկ Ժիվարոներ, որոնք ունեցած են կին, կիներ, գա-
ւակներ, ապրած են իրենց աշխարիին մէջ, իրենց տխրաթիւններով 
եւ ոլրախութիւններով։ Հիմա, եկած էին եւ հասած հոս, գիտաշխա– 
տանոցի ապակիին ետեւ. եւ ձանձրացող աշակերտներ իրենց առ– 
ջեւէն կ՚անցնէին անտարբերոլթեամբ; 

Հետագային, Փարիզի մեր հանդիպումներուն ընթացքին, երբեմն 
Հրաչ ՏասնապետԵանին կը հարցնէի Ժիվարոներու որպիսութիւնը։ 
Օր մըն ալ. կէս-կատակ-կէս-իրաւ ըսաւ որ միտիւր-համսւն, անցեալ 
եդաւ, այսինքն ժամանացելիաթեան կարգով, անոնք կը պատկա-
նին ճեմարանին։ Չընդառաջեցի, չիրականացած երագներու վկայ 
էին ժիվարոներս, իրենց յիշոդութենէն մերկւսցած, բայց իմ երազնե-
րուս յիշողութեան մաս կազմող։ ւ.իրանան քաղաքացիական պատե-
րազմի մէք էր։ Օ ր մըն ալ, Հրւսչ Տասնապետեան երբ կրկին Փարիզ 
եկած Էր. պարզագոյն ձեւով յայտնեց որ ճեմարանի գիտաշխատա– 
նոցին եւ Ժիվարոներու գլխուն վրայ ռամբ ինկած Էր։ Ի հարկէ, իրեն 
համար ճեմարանի գիտաշխատանոցի կրած վնասն էր մտահոգիչ։ 
Իսկ ես ունեցայ մեռելատիրոջ տարօրինակ զգացում մը... ժիվարո– 
ները մեռած էին կրկին, այս անգամ օտարութեան ՕԷջ։ Անշիրիմ, 
անանուն, անտէր.,. 

Երբ ժիվարոներս կը տեսնէի, կը խորհէի քաղաքակրթոլթիւններու 
մասին, ձեւով մը կ՛ազատագրուէի միամշակոյթ մտածելւսկերպէ եւ 
արժէքներէ, կը բացուէին քննադատութեան եւ ինքնաքննադատու– 
թեան դռները։ Այլեւս հարց չէի ւուսր թէ ո՛՛վ է ճշմարիտ, այսինքն՛ 
կ՚աճէր հանդուրժողութեան իմաստութիւնը, որմէ զուրկ է մրցակցա-
կան եւ դրամատիրական աշխարհը, թէեւ այղ մասին գունագեղ քա-
րոզներ անպակաս են։ ժիվարոներս կը դիտէի, եւ նայուածքս կ՚եր-
թար հեռու, Ամազոնի անտառներու կէս-լոյս-կէս-մութին մէբ։ 
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Կ ընդվզէի մեր վերաբերումին ղէմ, քանի որ մեր ապրելակերպը, մեր 
տարազները, մեր լեզուները, մեր օրէնքները կը պարտադրէինք 
անոնց։ Ի վերուստ տրուած ո՜ր իրաւունքով, հարց կա տայի։ 

Իրենց երկրորդ մ ահէն ետք. ժիվարոներուս հետ յաճախ կ՛ունե-
նամ մենախօսւսկան երկխօսութիւն, կեանքի, մահուան, ճակատագ-
րի, սիրոյ, աւանդութեան, հաւատքի, տիեզերքի եւ ստեղծագործու-
թեան մասին։ Պիտի ուզեի գիտնալ թէ ի՛՜նչ ապրումներ ունեցած են 
անոնք, ինչպէ՚ս սիրած են, ի՛նչ ըսած է բնութիւնը իրենց, ինչպէ՚ս 
խօսած են ծառերու. բոյսերոլ, կենդանիներու, միջատներու, անտա-
ռի եւ Ամազոնի հետ. ի ՛նչ Փոխանցած են սերունդէ սերունդ։ ժիվա– 
րօ « վ ա ր պ ե տ ն ե ր ը Երբ կը փոքրացնէին այդ գլուխները, ի՛՛նչ կ՚ուդէ– 
ին ընել, ինչո ւ, յիշատւս կ կ անմահացնէին թէ մեռեալը կ՚ուզէին դա-
սել նախահայրերու ոգիներու շարքին։ Ինչո՜՛ւ սպիներ կային անոնց 
այտերուն վրայ։ Կռուա ՛ծ էին թէ անոնք շեղբով մը գծուած Էին որպէս 
կրօնական եւ հսւդորղաթեան ծէսի հետք։ 

Ժիվարոներս չկային արդէն։ Յիշեցի թէ ինչպէս օր մը, թուղթէ ծրա-
րի մը մէջ, այդպէս, հասան ինծի։ Իրենք չէին կրնար երեւակայած 
անգամ ըլլալ որ պիտի գային մայրիներու երկիրը, պիտի իջեւանէին 
հայրենահանուածի մը տանը, ուրկէ դուրս պիտի դրուէին նւսխա– 
պաշարումներու եւ սնոտիապաշտութեան հետեւանքով։ Այղ գլուխ-
ները թերեւս «ֆեթիշ» էին իրենց ցեղակիցներուն համար, նաեւ մե-
զի համար՜ Երբ կը վախնանք անոնցմէ։ Ինծի համար ալ տեսւււկ մը 
«ֆեթիշ» էին, տարբեր իմացումով, «բացուիր Սեզւսմ»ի պէս բան մը, 
կը վերցնէին մեծ եւ անպատասխան մնալու դատապարտուած հար– 
ցականներու վարագոյրը։ Ինչպէ՜ս բացատրել ժիվարոներու յետ 
մահու Երկար ճամբորղութիւնը եւ Երկրորդ մահը։ ճակատագի ՛ր ։ 
Բայց ո՜՛վ եւ ինչպէ"ս գրած է կամ կը գրէ լպդ «ճակտի գիր»ը։ Ո՛ւր՛ ես 
Եւ անոնք նոյն ենք եւ տարբեր, ինչպէ ՚ս նոյն ենք Եւ ինչո՛՛ւ տարբեր։ 

Ժիվարոներս այլեւս որպէս հոգի Եւ մարմին մաս կը կազմեն յա– 
ւերժաթեան, քանի որ իրենց նիլթեղէն անօթը վերջնականապէս 
կորսաած է։ Ո՛ւր գացին իրենց աչքերուն մէջ ապրած պատկերները, 
մ աղու որ լոյսերը, իրենց լսած կանչերը։ Բայց անոնք կը մնան յիշո– 
ղութեան եւ հարցականներոլ աշխարհիս մէջ, որոնք նոյնքան կւսրե– 
լոր Են որքան անոնց ուրիշներու եւ իմ կողմէ ճարուած պատաս-
խանները։ Մեր անմիջական նախնիներու մէկ մասը ունեցաւ Ժիվա-
րոներուս ճակատագիրը։ Սաըիական անանուն գիւղի մէջ, տեղա-
հանութեան օրերուն, մեռած է մեծ մայրս, ներգաղթած միւս մեծ 
մօրս գերեզմանը անյայտ է, մեծ հայր մը թաղուած է սուրիպկան քա-
ղաքի մը հայկական խեղճուկ գերեզմանատունը, անխնամ է հաւա– 
նօրէն եւ դամբանը զետնին հաւասարած, միւսը՛ Հայաստան, ան– 
յայտ շիրիմով։ Եթէ ռումբ ինկած է եւ փշրած ժիվարոներուս գլուխ– 

ք ները, տարտղնած զանոնք, ինչո՛ւ այդպէս տարտղնուած են անմի-
ջական նախնիներուս շիրիմները եւ աճիւնները։ Ո՛՛ր աղէտն է որ 
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այդպէս ժիվարոներուս գլուխներուն ճակատագրով կնքած է զա-
նոնք։ 6ակատագրապաշտներ կ՛ըսեն՝ ճակտի գիր... Իսկ առանց 
մեծ իմաստուն ըլլալու պէտք է ըսել՛ –՛՛մարդը մարդուն գայլ», հօւոօ 
հօատւ Խբստ, գայլեր՝ որոնք քաղաքակրթութիւն կ՛արտածեն Եւ կը 
պարտագրեն, Հռոմ եւ Սասանեաններ. ԼԵնկ Թիմար եւ Տենկիգ 
խան, Սւսլահէտիին Եւ Լափոլէոն, Համիտ եւ Թւպաթ, Ստալին Ել 
Իտի Ամին Տատա, ամէն կարգի ծւսւալապաշսւներ, կայսերապաշտ-
ներ, բռնակալներ։ Կը խօսինք, կը խօսին, բայց դեռ ոչ ոց գտած Է 
կախարդական բալասանը չարիքներու; Կրաւորականաթեամբ կըն– 
դունինք ,. 

Կ՜ըսեն թէ ամէն օր մարդկային հարստութիւն եզոզ լեզու մը կը 
մեոնի։ Իւրաքանչիւր ժողովուրդի գլխուն կախաած դամոկլեան 
սար, նոյնիսկ անոնց գլխուն որոնք այդ ոճիրի գործադրութեան 
մասնակից էին Երէկ եւ մասնակից են այսօր։ 

ՍմԷն անգամ որ ժիվարոներս կը դիտէի. ^երեւակայէի անոնց 
կեանքը, անոնց նախնիներու կեանքը, անոնց տիեզերքը, Ա ուզեի 
մասնակից ըլլալ անոնց զրոյցին՛ շնչող բնութեան հետ, որուն մէշ կը 
փնտռէին եւ կը գտնէին իրենց աստուածները Մեր տիրելու ցանկու-
թյամբ, այսօր կը սպաննենք զանազանութեան մէջ ըլլալու եւ տեւե-
լու մարղեդութեամբ մեզի փոխանցուած հրաշքը... 

Ժիվարոներէս ներողութիւն կը խնդրեմ... Բայց ո՛՛վ ներողութիւն 
պիտի խնդրէ նախնիներէս Եւ ինծմէ։ Ներողութիւն պիտի խնդրե՛ն եւ 
վերք պիտի տա՛ն Հոպզի բւսցատրութեամբ յատկանշուող կացու-
թեան, այսինքն վերջ պիտի գտնէ" հօտօ հօոսո) 1սբստ դրութիւնը, եւ 
նոր բանաստեղծ մը, նախորդի մը հետքերով, պիտի երդէ՛ եւ ըսէ" 
խաղաղութիւն եղաւ արեւելեան, արեւմտեան, հիւսիսայինեւ հարա– 
լային կողմն աշխարհի... Վաղուան մարդուն Անդաստանը... 

Կ՚ըսեն թէ ժիվարոյի գլուխ գտնել անկարելի է եւ թանգարան-
ներ, հետաքրքրուող եւ հաւաքածոյ կազմողներ, պատրաստ են մեծ 
գումարներ վճարելու։ 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ռամբը երկրորդ 
անգամ սպաննեց ժիվարոներս եւ զիս փրկեց զանոնք ընչաքաղցոլ– 
թեամբ որպէս ապրանք վաճառելու փործութենէն. ստրկատիրու– 
թիւնը զանազան ճեւերով շարունակող առուծախ։ 

3. Պ ա լ ե ա ն 

Փարքյզ, Դեկտեմբեր 2005 
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ռ. օէսւԿԱկ 

Ո Ր Դ֊ԱԼՅ 

^ Հ-յյու՛ 

Տէ «քւԱաւաւէ+ւ» 
ԼԱ 

« ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ »Ր 
ՕՆՆԴՈՑԸ... 

<«էԱնացորդաց»ի ծննդոցը» խորագիրոկ 
ստորեւ ուշադրութեանյանծնուած գրութիւնը 
առաջին հատուածն է Յակոբ Օշականի նշա-
նաւոր վիպաշարին նաիրաած ընդարձակ ա– 
սամնասիրոէթեաՕ մը, որ կնքուած Է «Իմ ղոկ– 
ւ/արաււ» անունով... 

Տարբեր մարզերու լ)Էջ բախտորոշ դե-
րեր կատարած սսնծնաարոլթիւններու պէս 
բացառիկ ստեդծագորձութիւնները եւ.ս 
կ՛ունենան իրենց բարդ կենսագրականնե-
րը, որոնք ներշնչման, հպարտութեան ու 
ապահովութեան առհաւատյեայ կը դաո-
նան Սերունդներու սրտին։ 

Ոչ-հեռու ժամանածներէն ցայսօր մեզի 
հասած շռնդալից գիրքերէն քանի մը հա– 
տը յիշելու համար, բուենք 

Աբռվեանի«Վէրք Հայաստան/ւ»ն։ 
Սիսաք Մեծարենցի « Նոր տաղեր»ը–. 
Դանիէլ Վարուժանի « Հեթանոս երդեր»ը։ 
Եղիշէ Չարենցի « Չիրք ճաՇւսպարհի»(ք ; 
Պարոյր Սեւակի «Եղիցի չոյօ»(\։ 
Շարքին մէջ ելեւէջաւռր կենսագրուբխն 

մը ունի նաեւ Յակոբ Օշականի «Սնս/ցոր– 
դաց»ը, որ թերթօնւսյին իր առաջին տպագ– 
րոլթենէն սկսեալ մինչեւ հատորային երե-
ւումը եւ մինչեւ հեղինակին մահը, նխթ 
դարձաւ մէկ կողմէ հիացման եւ, միւս կոդ– 

մէ թերագնահատման, յաճախ նաեւ ու-
րացման։ 

«Մայրիներու շուքին տակ» Բենի ամին 
Թաշեանի հետ տեղի ունեցած զրոյցի ըն-
թացքին, Օշակ ան, «Մնացորդաց»ի գրառ-
ման ա ն դ ր ա դ ա ռ ն ա ք կ՚ըսէ. 

«Յիմարութիւնը չանիմ յետ մահոէ. դափ-
նիներու չորցած փառքերուն։ Հետեւաբար 
այսքան ընդարձակ գործի մը իրացումը 
քանի մը անձնուէր բարեկամներու հերո-
սութեան կը վստահիմ, վախը անոնցը 
պէտք է ըԱայ, որոնք մտած են այս ձեռնար-
կը ի կատար ածելու ծանր աշխատանքին 
մէջ» (<, Հայրենիք» ամսագիր, 1932, էջ 
135)։ 

Անձնուէր բարեկամներէն մէկը, իբրեւ 
այդ իրմէ եւ ուրիշներէն հռչակուած քննա-
դատ ու հրապարակագիր Գուրզէն Մ խ խ 
թարեանն էր, որուն մասին Օշական յա– 
ճախ կը կրկնէր, որ առանց Գուրզէն Մխի– 
թարեանին «Սնացորրաց »ը չէր գրուեր եւ 
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ոչ ալ լոյս կը տեսնէր։ 
«Անձնուէր բարեկամներ՛՛էն նիւսը իր 

կարգին քննադատ ու հրապարակագիր. 
Բենիամին Թաշեանն էր, որ մօտէն ծանօթ 
ըլլալով «Մնացորդաց»ի գրառման պատ-
մութեան, վաթսունական թուականներու 
կէսերուն կը գրէր Ի միջի այլոց. 

«Կրնամ վկայել, որ Գուրգէնն էր Օշակա– 
նը քաջալերողը գրելու «Սնացորղաց^ը։ 
Եւ գրուելէն ետք, ինք ապահովեց այգ գոր-
ծին հրատարակութիւնը, նախ իբրեւ թեր-
թօն «Յուսաբեր՛՛ի մէջ, ապա նաեւ առան-
ձին հատորներով» («Ափիւռց շաբաթա-
թերթ». 196-5, թիլ 41 ): 

Ըստ երեւոյթին, նամակային կապ մը գո-
յութիւն ունեցած է Օշականի եւ Գարգէն 
Մխիթարեանի միջեւ եւ վերջինը քաջածա-
նօթ Խնացորդտցվ յղացման ու ծրա գի-
րին, քաջալեր հանդիսացած է անոր գրառ-
ման։ 

Բենիամին Թաշեանի ծանօթ զրոյցէն 
կ ի մ ա ց ո փ դարձեալ, որ տպագրութեան 
յանճնուելէ առաջ գրուած են «Արգանդի 
ճամբով» ենթախորագիրին տակ ՚<Մնացոր– 
յյաց-փ առսւջին հատորը լեցնող երեք 
գիրքերը.– 

Ա. գիրք– 11-186, էջ. 
Բ գիրք– 107-339, էջ 
Գ. գիրք ֊ 346-514. էջ. 

Բենիամին Թ աշնան իր զրոյցին թուակա-
նը չէ նշած, բայց յայտնապէս անիկա տեղի 
ունեցած է 1931ի ամրան կամ աշնան աոա-
ջին ամիսներուն, որովհետեւ, 1932 Սար– 
տին լոյս տեսնել սկսած «Մայրիներու շու-
քին լծակ՛՛էն երկու ամիս առաջ, 16 Յուն– 
լլյլյր 1932ի0 սկսած է ԼԱՐԴէն «Մ(Խցոր-
դաց»ը լոյս տեսնել «Յուսաբեր–՝ օրաթեր-
թին 0 էջ իԲՈԵլ թերթօն 

Այս կը նշանակէ< որ առաջին հատորը 
գրուածէ 1931 ին։ 

Այս կը նշանակէ դարձեալ, որ երեք գիր՛ 
քերէ բաղկացած աոաջին հատորէն ետք. 
նիւթ կը դառնայ –Արիւնի ճամբով» բաժի-
նին տակ իյնալու սահմանուած բաժինը, 

սցո/7 յոյս ունիմ. - կըսէ Օշական, - աւար-

տել երկու Մւարիէն» : 
Անհրաժեշտ է հոս յիշել, որ իբրեւ մէկ 

հատոր յղացուած Արիւնի 6ամբոկ»ը լոյս 
տեսած է հատորային երկու ծածկի տակ. 

Առաջին 
գիրք առաջին– 11– 175 էջ 
գիրք երկրորդ– 177-ՅՁ2 էջ. 
գիրք երրորդ– 323-494 էջ։ 

Երկրորդ 
գիրք չորրորդ– 11-175 էջ, 
գիրք հինգերորդ– 155-340 էջ, 
գիրը վեցերորդ– 343-535 էջ։ 

Փակագիծ մը,– 
Բանաւոր թէ գրաւոր վերի վկայութիւն– 

ները վստահելի համարելով հանդերձ, 
իրաւունք ունինք կասկած մը արձանագրե-
լու հոս։ «Մնացորդաց»ը չէր տպաեր թե– 
րեւս, բայց չէր գրուեր միտքը խիստ 
կասկածելի է, անոր համար մանաւանդ, որ 
այղ որակով ու ծաւալով գործ մը ուրիշի մը 
բաղձանքով կամ պատուէրով չի կրնար 
իրականանալ։ Նման արդիւնք մը ձեռք կը 
բերուի այն ատեն, երբ ենթական ապրած է 
նման բարդ մթնոլորտի մը մէջ ու հերոսնե-
րուն հետ սիրած, հալածուած, ահաբեկ– 
ւած. տառապած, կորուստներու ենթարկը– 
ւած, արիւնած անձնապէս թէ հարազատ 
Ժողովուրդին հետ։ «ՍՇացորդաց»ը գրուե-
ցաւ. որովհետեւ չէր կրնար չգրուիլ, Օ շա-
կանի մանկութեան, պատանութեան, երի-
տասարդութեան ապրումները, յարաբերու-
թիւները , փորձառութիւները , սէրերն ու 
ատելութիւները համաձոյլ հիւսուածք մը 
անին հոն, զուտ յափշտակութեամբ ու խո-
րախոր տառապանքով գլուխ հանուած 
գործ մը։ 

Գոցենք փակագիծը։ 
«Դժոխքը՛՛ ենթախորագիրին տակ երեւ– 

նալու սահմանուած տասներորդ եւ յաջորդ 
գիրքերուն ծրագիրին մասին խօսելով 
Օշական կ՚ըսէ. 

«Երրորդ հատորին պարունակութիւնն է 
տարագրութիւնը։ Խորագիրը «Դժոխքը»։ 
Անշուշտ ամէնէն դժուար մսէսը պիաի ԸԱայ 
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ք ^ ս ա ^ ւ , 

Հեէմւս՛ 

անիկա, վասնզի միակ վիպող ու մը անբա-
ւական է անոր պարագրկումին; Առնաազն 
տեղագրական ուսումնասիրութիւն մը, հա-
զարաւոր պատում, յոլշագիրներա ընթեր-
ցում կը կանխեն անոր խմբագրութիւնը; Ու 
մելամաղձոտ բան է նայիլ իր թիլերուն ա 
չափել անոնց շուքովը իր երազը» խ ա յ -
րիներու շուքին տակ», « հայրենիք * ամսա-
գիր, 1932 Մարտ, էջ 129), 

«Յուսաբեր>• օրաթերթը ոչ միայն յան– 
դգնեցւա. տարիներու վրայ իբրեւ թերթօն 
լոյս ընծայե լ« Մնացորդաց»ի 1750 եւ աւե-
լի էջերը, այլեւ անոր արժէքը մատչելի 
դարձնելու համար ճիգ չխնայեց, մանա– 
ւանդ Գոլրգէն Մխիթարեանի եւ Բենիամին 
Թաշեանի գրիչներով։ 

Հաւանւսբար .< Հայրենիք» ամսագիրին 
մէջ լոյլյ տեսած Բենիամին Թաշեանի զրոյ-
ցէն եւ «Յուսաբեր»^ լոյս ընծայած խանդա-
վառ գրութիւներէն մեկնելով. Պոլսոյ «Ազ-
դարարդ իր «Գրական տարին* թռուցիկ 
ակնարկին մէջ եւ Տ Ա Հ. սկզբնատառերը 
կրոդ ստորագրոլթեամբ մը, առաջիններէն 
մէկը հանդիսացաւ ոդջունելու «Մնացոր-
դաց»ի ծննդոցը. 

«Անցնող տարուան մէջ Օշականի խոս-
տացած վէպը սկսաւ «Մնացորդաց»ը 
որուն ամբողջամը իր ծաւալով ոլ կաոոլց՛ 
ւածջով վիպական արտասովոր գործ մը 
պիտի ըլլայ մեր գրականութեան մէջ» (11 
Յունուար 1933); 

ՅիշԵալ երկու թեր թեր Ու կարգին, ՊԷյրռւ– 
թի «Ազդակ» օրաթերթը ինք եւս ու առան-
ձին խմբագրականով մր անդրադարձաւ 
« Սնսւցորդաց» երեւոյթին։ 

Քաղուածքներ. 
««Յուսաբեր», որ ստսւնձնած Էր գործին 

հրատարակութիւնը թէ իբր թերթօն եւ թէ 
իբր գիրք, խմբագրականներով Եւ յօդուած-
ներով հաւաստիք կու տար գործին տարո-
ղութեան մասին։ 

<՚«Մ0ացորդաց»ը իր ծաւալով աննա-
խընթաց երեւոյթ Է մեր գրականութեան մէջ. 
Լոյնը եւ կարելի է ըսել խորքի մասին։ Ըն-
դարձակ այս գործը «Յուսաբեր»ի մէջ հրա-

տարակուիլ սկսաւ այս տարուան Յան– 
ւսւր ամսէն, մօտաւորապէս Եօթը հարիւր էջ 
ոլ նինք տպուած մեր սեղաններուն վրայ։ Ոլ 
տակաւին չվերջացած առս/ջին հատորը, 
իսկ գործը բաղկացած պիտի ըլլայ երեք 
հատորներէ, իւրաքանչիւր հատոր կազմը– 
ւած երկու –երեք գրքէ։ Պարզ Է, որ գործը 
սւմբոդջութեամբ հազարաւոր էջեր պիտի 
պարունակէ։ Հեղինակը ըստ երեւոյթին 
կ ուզէ սպառիչ կերպով տալ մինչեւ կէս 
դար Երկարող մեր եղերական պատմու-
թիւնը։ 

««Մնացորդաց^ը անփոխարինելի գործ 
մը պիտի ըլլայ անկասկած» (3 Հոկտեմ-
բեր 1932)։ 

« Մնացորդաց՚՚ի « Արգանդի Շամբով» Են– 
թախորագիրին տակ լոյս տեսած առաջին 
հատորին առիթով. «Գրական գեղարվես-
տական որոնումներ» անուն իր տեսութեան 
մէջ. գնահատանք մը արձանագրած է նաեւ 
Մկրտիչ Պարսամեան. 

«Անոնք, որոնք հին թէ մօտիկ անցեալին 
դարձեր են եւ անկէ կը քաղեն իրենց Շիւթե– 
րը, ձգտումներով ոլ հոգեկան կապերով 
հաւատարիմ են համապատասխան միջա-
վայրերուն• Առաջինները կը կենդանացնեն 
մեր աչքերուն ա միտքերուն առջեւ անցեալ 
հայ կեանքը եւ հայ մարդը իր հոգեկան, 
բարոյական ու մտաարական պատկերով։ 
Մարդկային անմահ Ողբերգութիւներ 
շարժման մէջ կը դնեն անհատներն ու հա– 
ւաքականութիւնները։ Այս տեսակէտով 3. 
Օշականի «Ս0ացորղաց»ի շարքը պիտի 
մնայ իբրեւ տիպար նմանօրինակ գրակա-
նութեան* («Հայրենիք^ ամսագիր, Նոյեմ-
բեր 1932, Էջ 105)։ 

«Անացորղաց^ի երեւումը խանդավա– 
ռութեսւմբ ոդջունաձ անձնաւորութիւնե -
րու մէք սրտի պարտք է առանձնացնել եր-
կուքը, Գոլրգէն Մխիթարէանը եւ Բենիամին 
Թաշեանը, որոնք խմբագրականներով ու 
աոանձին յօդուածներով շարունակ անդ-
րադարձան անոր։ 

Այդ մասին խօսելով, Բենիամին Թաշեան 
կը գրէր. 
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ՊԽէ 

«1931ի0, երբ Օշական ձեռնարկած էր 
գրելու իր մեծ վէպը - «Սնացորդաց»ը, ՞ եր-
կու հոգի ադմակ-շառաչով լեցուցին մեր 
գրական հրապարակը, ծանօթացնելու հա-
մար գործը եւ նոր պատուանդանի մը վրա) 
բարձրացնելու համար հեղինակը, որ շատ 
ալ պէսոք չունէր ծանօթացուելու։ Այդ երկու 
հոգիներն փն ԳարգԷՕ Ախիթարեան եւ... 
«հրամանքս»։ երկուքս ալ Կիպրոօ գա-
ցինք այն ատեն, թէ խօսեցնելու համար 
Օշականը եւ թէ խօսելու համար հայ գրա-
կանութեան մասին։ Երկուքս ալ ամբողջ 
վեց ամիս «թմբկի հարկանէաք»։ Եւ ասիկա 
ըրինք ոչ միայն պաշտպաՕելոլ համար 
Օշականը սրբապիղծ հեթանոսներու դէմ, 
այէեւ յանուն գրականութեան եւ արուես-
տի» («Յուսաբեր» ամսագիր. 1945, թիլ 3. 
էք 20)։ 

Բենիամին Թաշեանի անդրադարձը ու-
նի շարունակութիւն մը, որ նոյնքան շահե-
կան Է եւ նաեւ զարմանալի «Մնացոր– 
դաց՚>ի դէմ նիզակ ճօճողներուն շարքին 
մէջ յիշատակսսծ որոշ ղէմքերուն պատճա-
ռով. 

« Դարձեալ կը կրկնեմ, որ Օշական պէտք 
չունէր մեր ժանգոտած սարերուն, որովհե-
տեւ արդէն կը վայեւէր պաշտպանութիւնը 
իր գործին ժանգ չկապող եւ կրկնակ ար-
ժէքներուն (ներքին եւ արտաքին)։ Բայց 
վերջապէս ՔՀէխտոս անգամ առաքեալնե-
րու պէտք ունեցաւ իր անձին, ինչպէս գոր-
ծին փայլը աւելցնելու կամ ամրացնելու 
համար անոնց տիրակալութիւնը կռա-
պաշտ մարդկութեան մէջ։ Գ. Մխիթարեան 
անշուշտ առաջին տեղը կը գրաւէ իբրեւ 
«առաքեալ», է՛ եթէ պատահի, որ պարապ 
անկիւն մը գտնուի առաքելական վերնա– 
տան մքբ, ոչ ոք բան մշ կը կորսնցնէ այղ 
անկիւնին տեղաւորելով իմ փոշոտ 
աթոռս»։ 

...« Սօտի եւ հեռոփ շրջանակՕերուն 
Եւ հետ (հիմա ինչպէս այն ատեն) սրա– 
խւսղութեան փորձեր ըրինք, պւսշտպանե– 
լա համար «դատ» մը, որ արդար կը թոմր 
մեզի։ Շահան Շահնա ր. Սարաֆեան ծւ Լե-

ւոն Աեսրոպ (ուրիշներ իրենց կարգին) կա-
տաղի յարձակումներ գործեցին այղ 
«դատ»ին տՐրոջը եւ պաշտպաններուն 
դէմ» (Էջ 20– 21)։ 

«Սնացորղաց»է\ դէմ կ ա տ ա ղ ի յարձա-
կումներ գործած այս Երեքը աոաջին ան-
գամ մեզի ճանչցնողը եղաւ իրապէս Բե-
նիամին Թաշեան, իսկ «ուրիշները», այս 
անգամ ղառնօրէն. ներկայացուց Օ շ ա կ ա ն 
ինքը, « Համապատկեր1 Օրդ հատորին 
մէջ, զոր պայմանականօրէն վերակոչած 
Ենք «Օշական Օ շ ա կ ա ն ի մասին» (Անթիլի-
աս, 1982)։ 

«Պայքար մը կը մղուի իրեն դէմ կարգ մը 
գրագէտներու կողմէ, որոնք պատճառ կը 
դառնան «Մնացորդաց»ի ընդհատման։ 

««Ս6ացորդաց»ը կործանողները զայն 
կէս ծգելա սահմանող մարդերը Արշակ Օօ– 
պանեան, Լեւոն Բաշալեան. Վահան ՄալԷգ– 
եան անուններուն տակ մեր մտքին ու գրա-
կանութեան պաշտպանութիւնը մենաշնորհ 
ընող, անլուր տմարդաթեամբ մը. հաշիւնե-
րը յարմարեցնելով կաթողիկոսի մըն ալ 
զառամած մարդահաճութեան, որ իր խմած 
գինիներուն իբր երախտահատոյց հետե-
ւանք Օշականի ներկայացուց դաշնակցա-
կան, ծւ հետեւաբար վնասակար ոչ-դաշ– 
նսւկցական հաստատութեան մը մէջ դասա-
խօսելու (Աելքոնեան հաստատութիւն) 
մնացեալը պիդատոսութիւն, ու չեմ զբա– 
ոիր» (էջ 133-134)։ 

.. Մնացորդաց»\՚\ ղէմ գրոՒադներուն մար-
դ ա հ ա մ ա ր ը կազմե լով , կ ՚ունենանք վեց 
գրոհային, - Շ ա հ ա ն Շահնար , Նիկողոս 
Սարաֆեան, Լեւոն Աեսրոպ, Արշակ Չօ– 
պանեան, Լեւոն Բաշալեան Եւ Վահան Մա– 
լէզեւսն։ Անունով ու մականունով ծանօթ 
այս մարդոց շարքին անծանօթ չէ նոյնպէս 
«խմած գինիներուն իբրեւ ե ր ա խ տ ա հ ա -
տոյց միւսներուն միացած կաթողիկոսը, որ 
«Սնացորդաց»\\ յայտնութեան տարինե -
րուն յայւոնուած էր Կիլիկիոյ հայոց կաթո-
ղիկոսութեան աթոռին. - Աւսհակ Խապայ– 
եան։ 
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Հոււ դուցէ անհրաժեշտ է մէջբերել« Մնա– 
ցորդսւց»\\ մասին Արշակ Չօպւսնեանի 
կարծիքը, զոր կրկնեց երկու անգամ, 
թռուցիկ ոճով, աոաջին անցսսմ Ֆրւսնց 
Վերֆէլի « Սու սա լ երան քառասու ն օրերը» 
վէպին ել երկրորդ անգամ համաստեղի 
« Սպիտակ ճիաւոր»ի(ւ հետ։ 

«Օշական այդ ճիգը փորձեց •.< Սնսւցոր– 
դաց» մեծ վէպի մէջ, բայց իր այդ 
գործը, որ ունէր շահեկան կամ ուժեղ մա-
սեր, ծանրաբեռնեց բան նիւթէ դուրս չա-
փազանց խակ ու չափազանց երկար ու 
մանրակրկիտ նկարագրոււսծ բառերով ու 
նոյնպէս գործը թողաց անաւարտ» («Անա-
հիտ», 1937 Ապրիլ– Յունիս էք 15)։ 

« Սպիտակ ծիաւոր»ի հետ. 
« Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւոր»ը. որ 

այնքան աղ Ու որ ու առոյգ գլուխներով 
սկսած Էր եւ որ կը յաօայինք. թէ պիտի յան-
գէր ճիշդ այդ մեծ նիւթի արտայայտմսսն ճի-
գի մը, թուլցաւ, տարտղնեցաւ յաջորդ 
գլախներու մէջ եւ վերջ ի վերջոյ մնաց 
անաւարտ։ Օշական այդ ճիգը փորձեց 
«Սնացորդաց» մեծ վէպի մէջ, բայց ան ալ 
այդ գործը, որ ունէր շահեկան կամ աժեղ 
մասեր, ծանրաբեռնեց բուն նիւթէն դուրս 
չափազանց շատ ու չափազանց Երկար ու 
մանրակրկիտ նկարագրուած բառերով, ոլ 
նոյնպէս գործը թողուց անաւարտ» («1937, 
թիւ 3 - 4 . էր 46)։ 

«Մնսւցորդաց»ի դէմ խաչակրութիւներ 
սարքած վերի վեց անուններէն երեքը, - Լե– 
տն Մեսրոպ, Լետն Բաշւսլեան եւ Վահան 
Աալէզեան իրենց ելոյթներով ոչ ոք կը զար-
մացնեն։ Անոնց գրականութենէն մեկնելով 
դիւրին է եզրակացնել, որ ի վիճակի չէին 
ընկալել մնացորղացեան գրականութիւն 
մը։ 

Չօպանեանը տեսանք արդէն։ 
Շարքէն պէտք Լ անջատել նաեւ միւս 

ծայրւպեզութեան վրայ գտնուող Նիկողոս 
Սարաֆեանը, որ բարդ յղացումներու Յա-
տակին ու հասկացողութեան տէր ըլլալով 

՚ւնդերճ, բոյլ տուած Է ինքն իրեն ծանծա-

ղամիտներու եւ քինախնդիրներու հետ 
մնացորդացեան անպատուաբեր յիշւստակ 
մը ծգել սպիտա;կ թուղթին վրայ; 

Օշական կ՚ըսէ. 
«Փարիզի տդաքը միայն տմարդիներ չէ-

ին. երբ «Սնացորդաց»ը թրիք անուանե-
ցին, այլ էին Սփիւռքին իսկ ճարտարա-
պետները ա կը կրկնէին 1908ի պպււսւ– 
կան թշուառամտոլթիւնը, որուն ամէնէն 
աղտոտ կերպարանքը մենք կը գտնենք 
«Նոր տաղեր»ը կոյանոցի ծաղիկ անուան– 
լող ողբերգութեան մէջ** («Վկայութիւն 
մը». Հալէպ, 1346, Էջ 23)։ 

Փարիզի տղաքը, որոնք թրիք անուա-
նեցին «Մնացորդաց»ը, անորոշ կը մնան 
հոս, բայց շատ յստակ է թրիքին հեղինակը, 
նորէն Օշականի գրչով։ Նորէն ակնարկային 
ւկայմաններոէ մէջ։ 

|Փարիզի մէկ ուրիշ թերթին մէջ մէկը 
շատ արդարացի կերպով մը այդ վէպը 
մկրտեց թրիք, փաղաքշական, բայց այն-
քան վերադիրով մը» («Օշական Օշականի 
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Բ Ա Ր հ Ի Ն 

Պէհտէ 

մասին")։ 

Բացառիկ գործերը, ինչպէս օտար գրա– 
կանուբեանց մէջ, նաեւ մեր մէջ երբեմն են-
թարկուած են անհեթեթուբեանց։ 

Միսաք Մեծարենցի «Նոր տաղեր»ը կո-
յանոցի ծաղիկներ յորջորջեց կոկոզավիզ 
ոչնչութիւն մը, Փայլակ։ 

Դանի էլ Վարուժանի « Հեթանոս երգերիդ 
պոռնկագրութիւն կոչեց տիրացուական 
ըմբռնումներով գիրք զրոդ Շիրվանզադէն։ 

Եղիշէ Չարենցի «Գիրք ճանապարհին 
մահացու մեղքերով զրպարտեցին կարմը– 
րազգեստ հարուածային ոչնչաթիւնները։ 

Կրկնենք, «Մնացորդաց»ը թրիք կոչեց 
Նիկողոս Սարաֆեան. իր անունին ոչ-վայել 
ժպրհութեամբ մը. 

«Նոր տաղե/ւ»ը չարութեամբ դիմաւո– 
ր ուա ծներ ան ղէմ Սեծարենց դիմեց ինք– 
նապսսշտպանութեան։ 

Վարուժան լռութեան մէջ մրմնջեց իր 

ցաւը։ 
ՉսսրԵնց իրական խաչելութիւն մը ապ-

րեցաւ « Գիրք ճանապարհի»^ առթիւ։ 
Օշական հազիւ զսպեց իր դառնութիւնը։ 
,,Սնացորդաց»Ւ ղէմ Սարաֆեանի բնո– 

րոշումին յար եւ նման բնորոշում մը արձա-
նագրած է նաեւ Շահան Շահնուր, «մարսո-
ղութիւն» բառով, հետեւեալ պարբերու-
թեան մէջ. 

««Ընդմիջումներ» խորազիրին եւ «Ար– 
գանդի ճամբով» ենթախորագիրին տակ 
Փարիզի «Ապագայ» բերքին մէջ Շահան 
Շահնուր կը գրէր– 

«Օշական սորվածէ բայց չի գիտեր։ Ան 
իր այս վերնադիրով կարծած է ԸԱալ նոր 
ու համարձակ։ 

«Արգանդին» քով տրուած ճամբայ բա-
ռը, ընթերցողին մէջ կը ստեղծէ պատկերը 
բանի մը. որ միայն ոտնակոխ ըլլալու սահ-
մանուած է։ Որ ոչինչ ունի ծածուկ եւ մտե-
րիմ։ Ան բան մըն է. ուր մեծածաւա( երթեւեկ 
կայ։ Ան բան մըն Է մեծ. քարքարուտ Եւ դի-
մացկուն։ Վերջապէս ճամբայ մըն է, ուա 
կ՚անցնին կառքերը, եւ իրենց մարսողու-
թիւնը կը ձգեն հոն կովեր, ձիեր եւ էշեր» (30 

Յուլիս 1938)։ 
Գրագէտ է Շահան Շահնար Եւ շատ լաւ 

գիտէ, որ գրագէտները իրենց բառերը 
միայն բառարանային իմաստով չեն գոր-
ծածեր, այլ զանոնք կը գործածեն նաեւ ու 
աւելի շատ փոխաբերական առումներով։ 
Այղ հասկացողոլթեամբ « ճամբան» կը նշա– 
նակէ միջոց, ուղղութիւն, նաեւ պատճառ։ 
Հետեւաբար արդար չէ միայն «մարսոդա– 
թիլններով» լեցուած տեսնե| զայն։ Օշա-
կան, ինչպէս նաեւ ուրիշներ, Շահնարի 
չափ գիտէին մեր լեզուին բառերը եւ չէին 
կրնար անշուշտ գրագէտ ու մտաւորական 
կոչուիլ, եթէ հրաժարէին անոնց փոխաբե-
րական առումներէն։ 

Թորգոմ եպս. Գուշակեան իր մեկնաբւս– 
նութիւններէն մէկը խորագրածէ «Աւետա-
րանի ճամբով»: Շահն ու րե ան պատկերա-
ցումով կարելի"՛ է այղ «ճամբով» ընթանալ։ 

ճամբայ կը նշանակէ նաեւ ճանապարհ։ 
Յովհաննու աւետարանին մէջ Նազովրե– 

ցի Յիսոա Կ՚ըսէ, " ե ս եմ ճանապարհ եւ 
ճշմարտութիւն եւ կեանք»։ 

Ի՛՛նչ ընենք հիմա, ճշմարտութեան հաս-
նելու համար պիտի զգուշանա՛նք մտնել 
այղ ճանապարհին մէջ։ 

Ուրիշ ճանապարհներ։ 
Դանիէլ Վարուժան իր «Հեթանոս երգեր» 

հատորին «Գողգոթայի ծաղիկներ» ենթա-
խորագիրին տակ ունի «ճանապարհ խա– 
չի» մը։ 

Աւետիս Ահարոնեան «Ազատութեան 
ճանապարհին» անունով կնքած է իր մէկ 
հատորը։ 

Եղիշէ Չարենց իր գլուխ-գործոցը խո-
րագրեց «Գիրք ճանապարհի»՛– 

Շահնուրեան պատկերացումո՛վ ոտք 
պիտի դնենք այդ «ճանապարհներուն», թէ 
փոխաբերական առումներուն միջոցներով 
պ ի տ ի շարունակենք ընթանալու հադորդը– 
ւիլ ճշմարտութեան, ազատութեան ու 
իմաստութեան։ 

Չկայ գրագէտ մը թերեւս, որ ճամբան– 
ճանապարհը փոխաբերական առումով 
գործածած չըլլայ։ Կարդացէք Շահնուրի 
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ԳօԽ. 

գրոլթիւնները եւ անպայման կը հանդիպիր 
նաեւ բառարսւնայինէն տարբեր սկումնե-
րով գործածուած իր ճամբաներուն։ 

Օրինակ մը։ 
ՀԱպագար թերթի 23 Փետրուար ւ93Ցի 

համարին մէջ, ան լոյս ընծայած է «Վէպին 
շուրջ» խորազրեալ յօդուած մը, ուր կ՚ըսէ, 
թէ 

... Աւելորդ չ՚ըլլար թերեւս քանի մը 
խորհրդածութխ Օներ ըՕել, ճամբա ընթաց-
քին զբաղելով նաեւ Օշսւկանով»–. 

«Տամբու ընթացքին» ընթացած ատեն 
չենք գիտեր, թէ Շահան Շահնարի ոտքերը 
«մարսողութիւններո է» հան դիպեցան ար-
դեօք, թէ մաքուր գետինի մը վրայ կոխելով 
շարունակեց քքր ..«վէպին շուրջը»։ 

մեր գրականութեան մէջ տասնեակ ու 
տասնեակ, մինչեւ անգամ հարիւրաւոր 
«ճամբաներ» կան, որոնց մաքրութեան մէ– 
ջէն անցան ընթերցողները ու հասան մա– 
քո ւր իտԷալՕերա։ 

Շահնուր մեզի անծանօթ պատկառներու 
ւ|րայ Օշականի հանդէպ քինախնդրութիւն 
մը շադախած էր իր մէջ եւ քինախնդրու-
թիւնը երբեք ճիշդ «ճամբայ» Օը չէ ճշմա-
րիտ ոլ համոզիչ մտածումներ բանաձեւե-
լու։ Շահնուր, ինչպէս յաճախ, այս անգամ 
եւս չէ կրցած ձերբացատուիլ հրապարա-
կագրական մարգին մէջ ցուցաբերած իր 
շնական ոճէն... 

«Սնսւցորդաց»\\ դէմ խաչակրոլթիւններ 
սարքած անձերուն կարգին Օշական կը ՕշԷ 
նաեէ թերթեր, ու թերթերուն մէջ ամէնէն 
աւելի Եգիպտոսի «Արեւ»ը։ 

"Գահիրէի 1<Արեւ»ը, որուն աշխատակից 
աչ Էր, ի վերայ ամենայն մեդացս, այդ վէ-
պին համար տուաւ հասցէն տեղի մը, որ չի 
կրնար գրուիլ հոս» («Օշական Օշականի 
մասին », էջ 220)։ 

Մեզի համար անկարելի եզալ գտնել 
«Արեւ»ի այդ համարը եւ ստուգել, թէ ով է 
հեղինակը այդ գռԵհկութեան, գիտենք 
միայն, որ <*Յուսաբերէ մէջ «Մնացոր– 
դաց^ին երեւցած տարիներուն Եւ քիչ մը 

աւելի ժամանակ <1932-1938), անոր խմբա-
գիրը Յովհաննէս Պօղոսեանն էր, յիսունա– 
է|ւսն թուականներուն լոյս տեսած Նշան ՊԷ– 
շիկթաշլեանի «Սոմիաներ>՝ոլՀւ մէկ մոմիան։ 
Այս խմբագիրէն սպասեփ Էր նման գռեհկու– 
թիւն մը, բայց զարմանալի Է, որ Յովհաննէս 
ՊօդոսեանԷն անմիջապէս աո աք «Մ/7&ւ >փ 
խմբագիր Վահան ԹԷքԷեան, նշմարով մը չէ 
սաստած մամուլը արատաւորով այդ տո-
ղերուն հեղինակը։ Այն Թէքէեանը, որուն 
բանաստեղծական խորքն ու արուեստը 
առաջին գնահատողներէն եղաւ Օշական 
Բարեկամական տուրքի մը չենք ակնար-
կեր։ Մեծ գրականութիւներու մեծագոր-
ծութիւներուն ծանօթ Վահան Թէքէեանէն 
սպասելի էր սակայն նմւսն արդարութիւն 
մը; 

«Մնացորդաց»ի դէմ վւսյրահաջոլթիւն– 
ներ դուրս տուածներէն մէկը եղաւ նաեւ 

երկոլորեակը, շուրջ տասնամեակ 
մը ետք, ՊԷյրութի «Ձսւրթօնք»ը, Օշականի 
գրական գռրծունէութեան 40ամեակին յո-
բելեանը ւ|րիպեցնող գրոհայիններէն մէկը, 
յոբելեանը ձախողութեան մատնելու հա-
մար հրապարակ իքած «հւսյաստանսսսէր» 
թերթերուն հետ. արձանագրելով ի միջի 
այլոց. 

«Մեր սերունդը Օշական պիտի չկարդայ 
ու վճռական այս հաստատումին մէջ ին-

քը, Օշականը, թոդ հարց տայ իր աշա-
կերտներով, թէ քանիներ կարդացած են իր 
խայտառակ «Շակ–Պտակ»ը, եւ քանինե՜ր 
անձնական կիրքերու եւ մտային գալա-
րումներու հանդէս եղող «Մնացորդաց»ը 
Մենք շատ ենք յոցնած Օշական լ սելէ» (17 
Մարտ 1946); 

«Մնացորդաց^ի դէմ բարձրաձայն նի-
զակ ճօճողներուն մէջ կարելի է հաշուել 
նաեւ թափանցիկ ա կ ն ա ր կ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ո վ 
հանդէս եկածները, ոլ անոնց մէջ առաջին 
հերթին յիշել Վոստւսն Զարեանը, որ «Հայ-
րենիք» ամսագրին մէջ լոյս ընծայած 
«ԲանկՇօպը եւ մամոլթի ոսկորները» 
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անուն իր վէպին մէջ կը գրէր. 
« Հայութխնը ոչ մնացորդների եւ ոչ աք 

որբերի ցեդ ք« (1933 Փետրուար, Էյ 29)։ 
ի դէմս մնացորդներուն Կոստան Զար– 

եան անտարակոյս նկատի ունի 3. Օշակա-
նը Եւ ի դէմս որբերուն Վազգէն Շոլշանեւս– 
նԸ։ 

Եւ թէ Օշականի Եւ թէ Շուշանեանի 
ուղղուած սլաքները ունին նոյն պատճառը։ 

«Սնացորդաց՞ը, ինչպէս ըսուեցաւ, 
սկսաւ լոյս տեսնել է Յունուար 1932ին եւ 
եթէ Կոստան Զարեան առաջին թերթօննե-
րէն մէկուն առիթով բանաձեւէր մնացորդ-
ներուն դէմ իր բացասական կարծիքը, 
տեսակէտի մը տէրը պիտի համարուէր ան-
պայման, բայց երբ ամբողջ տարի մը սպա– 
սելէ ետք. միտքը կ՚իյնայ իր «տեսակէտը», 
պէտք է այդ ուշացման ետին տեսնել ուրիշ 
շարժառիթ, որ թափանցիկ է ւամԵնայնի։ 

Պարզենք. 
Սնացորդներոլն ու որբերուն դէմ Զար– 

Եանի ակնւսրկային յարձակումը բովանդա-
կող «ԲաՕկօօպը եէ մամութի ոսկորները». 
ինչպէս նշուեցաւ, լոյս տեսաւ 1933 ին՛ 

Թուականը առանձին նշանակութիւն մը 
ունի հոս 1933, որովհետեւ անիկա ուրիշ 
թուական մը կը յիշեցնէ, 1932 մայիսը, այ-
սինքն ութ ամիս առաջ ԶարԵանի «Տատ– 
րւսգոմի հարսը» ւկոեմին մասին Օշականի 
ոչ-բարենպաստ կարծիքը, հեւոեւեւսլը. 

«Հայաստանի օդը շնչելով մարդ չի 
կրնար իր հասակը հոն առած ծառին կամ 
կենդանիին պէս հարազատ ընել ինքզին-
քը։ եւ «Տատրագոմի հարս՛՛ին վրիպանքը 
այս ճամբորդի աչքով տեսնուած ծւ մունե-
տիկի հոգիով արտաբերուած հայեցիու– 
թիւնն է։ Հոս վճռական է իմ վերապահումս, 
քերթուածը վերէն-վար արտաքին փայլ է, 
շոդիւն. հրթիռ, պատկերներու հիւսիսայգ, 
բայց երբեք հարազատօրէն հայ»։ 

Բիչ մը վարը 
«Որքան կը փշեմ. Գուրգէն ՄխիթարեաՕն 

էր, որ առաջին ախտաճանաչումը ըրաւ 
Զւսրեանի դիւցազնավէպին։ Աւեփ Շորերու 

բիրտ ուրացումը չեմ կարծեր, որ ինքնա-
տիպ բաներ ըսելու մարմաջի մը հնազան-
դի՛ («Հայրենիք» ամսագիր, Աայիս 1932, 
էջ 156 , 158)։ 

Օշականի մտքին մէջ նորերէն մէկը 
Զարեանի թիրախ դարձուած Վազգէն Շու– 
շանեանն է, ա Շուշանեանի դէմ Եղած 
քրթմնջոցը իր կարգին ունի տատրագոմ– 
եան պատճառ մը, 1931 Ապրիլին լոյս տե-
սած օՍենք»ի առաջին համարին մէջ երի-
տասարդ գրագէտին ստորագրած <՚բիրււո 
ուրացումը». 

«Մենք կը մերժենք այս մարդուն գրադա-
րանային դիւցազներգութիւնը, որ մտքի ըն-
դարձակ գիջութիւն մըն է պարզապէս»։ 

«Որովհետեւ ո \ր է արիւնէ թրջած կար-
միր հողը, ար կը թաւալին յեղափոխակա-
նին յուշերը։ Իր ներբանները այրա ՛ծ են 
բնաւ այդ հագարամեայ քաքերուն վրայ։ 
Ոչ. աշխարհագրական տախտակի կտոր 
մըն է այդ երկիրը, այս մարդուն համար, որ 
զարմանաւի. անկարելի դիւբութեսւմբ մը 
կ՜երգէ ի հաշիւ այս կամ այն բանակին։ 
Օտար մըն Է, որ կեցած մեր ցաւի ընդար-
ձակ տարածութեան դիմաց կապափնի 
իր բառերում գեղեցկութեան, մեզ խաբելու 
համար.– ՛՛Ու այդ բառերը սատ կը խօսին», 
(« մենք», 1931, Ապրիլ, էյ 49)։ 

Որբերը խստօրէն քննադատելու ելած 
Կոստան Չարեան. զարմանալի է, որ իր 
«Բանկօօպ>^ն գլխաւոր հերոս ընտրած է 
... որբ մը, Հայկը։ 

«Մնացորդաց»ի դէմ ուրիշներ Եւս 
տրտնջացած են. Օշականի մէկ խոստովսւ– 
նութեամբ դարձեալ. | Հ ա մ ա պ ա տ կ ե ր է 
տասներորդ հատորին էջերուն, ա ր կ՚ըս– 
փ 

«Փարիզի մէջ. հանդիպեցայ տղոց. 
որոնք զիս կը մեղադրեն իմ ժողովուրդս 
տալու իմ յամառութեանս համար։ Ինչ 
հարկ «Սնացորդաց»ին, ըսին ինծի, քանի 
որ անիկա ջարդապատումէ մը անդին ու-
րիշ բան չի կրնար ըլլալ, ամբողջացած 
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պարագային իսկ։ Զիս տարին իրենց տու-
ները. բանուորներու տուներ, որոնց պա– 
տերէն հարկ չկայ յայտնելու անունները 
նկւսրներուն։ Պէտք էր. իրաւ գրագէտ ըլլա-
լու համար, երգէր գալիքը, խանդավառոփլ 
տիեզերական Եղբայրութեան լոզունգնե-
րով» ( էջ 225)։ 

" Սնացորդաց»ը անհրաժեշտ չհամարող 
ու տիեզերական լոզունգներով խանդա-
ւառո ւե լ ո ւ յորդոր կարդացած Փարիզի 
ւողոց շարքին ղժուար է երեւակայել Շա– 
ւարշ Նարդունին, եշան Պէշիկթաշլեանը, 
Վավգէն Շուշւսնեանը, Հրաչ Զարդարեանը 
եւ ասոնց գաղափարներուն մօտիկ գա-
ղափարներով սնած արիշ գրիչներ, պարզ է 
որոՕք Եղած են Օշականը իրենց տուները 
տարած «տղաքը», Սարքսի, Էնկելսի, Լենի– 
նի եւ Ստալինի մուրճ ոլ մանգաղներուն 
հաւատք ընծայած Աիսաք Մանաշեանն ու 
իրեն գաղափարակից, Ա. Սեման էր, Պետ-
րոս Զարոյեանը եւ ւսսոնց հասակակից քա-
նի մը ուրիշներ, որոնք «տիեզերական լո-
զունգներուն» հաւատալու ցնորքին զոհե-
ցին իրենց գրերն ու տարիները, այնքան 
որ մեր ցաւին ղիմաց գոցեցին իրենց սրտե-
րը. Այսօր ամէն մարդ արդէն գիտէ, թէ ժա-
մանակը որուն տուաւ յաւերժութեան քուէն 
եւ ինչպէս պատմութեան անյայտ անդունդ֊ 
ներուն մէջ նետուեցսւն «տիեզերական լո-
զունգները 

Զարմանալի Է, որ Փարիզի մէջ կարգ մը 
ցրողներ իրենց տուները տարած են Օշա-
կսւնը ու միայն անցեալը պատկերացնելու 
մեղք մը բարդած են անոր ուսին։ Երբ անց-
եալին չափ ներկան կայ Օշականի մէջ, իր 
օրերուն ներկան եւ բոլոր ժամանակներին 
ներկան։ 

ճիշդ է, որ բոլոր մեծ վէպերու պէս որոշ 
ժամանակի մը որոշ մէկ հատուածը (1395 -
1905) կ՚ընդգրկէ « Ս ն ա ց ո ր դ ա ց » ը . բայց 
յ ա փ տ են ական մարդն է հոն շնչողը, երկու 
ժողովուրդներու ներկայացուցչական դէպ-
քերուն ընդմէջէն, իւրաքանչիւրը իր պատ-
մութեան ներկային ու առհաււսկան աւան-
դութիւնն երոլ մղումներուն տակ, աշխա-

տանքի, ւսղօթքի. արութեան, վատութեան, 
բռնութեան, ընչաքաղցութեան, ծրիակե– 
րութեան բոլոր մանրամասնութիւներուն 
պատկերացումներով։ Հաճի Աննային պէս 
կեսարները քի՛՛չ են այսօր, քի ՚չ են տարի-
ներով հարսնացած ու կոյս մնացած 
դժբախտ աղոարները, քի՛չ Են միասեռւս– 
կանութեամբ խոցուած կամ անկա– 
րոլբեամբ դժբախտ միւսները, կամ յորդա-
հոս կիյւքով օժտուած ու կուրցած Աողոմնե– 
րը. որոնց հիմնական տառապանքներուն 
ու ծարաւներուն զարնուած է Օշական։ 

Կամ 
Այսօր թուրքը քի՛՛չ առիթ ունի թրքանա-

լու, բայց վայրենիներու աշխարհին մէջ 
կամ քաղաքակիրթ երկիրներուն մէջ քի՛՛չ 
են թրքաբարռյ իրադարծութիւնները, որ 
<*Սնացորդաց»ի դառն փորձառո ւթի ւները 
սահմանափւսկենք 1895-1905 թուականնե-
րուն միջեւ։ 

Ո՜՛վ կրնայ մոռնալ, «Մնացորդաց»ի օրե-
րուն եւ անկէ ետք աշխարհ եկած բռնա-
կալներն ու բռնութիւնները համիտեան 
ժառանգորդ բռնակալներն ու բռնութիւննե-
րը, Ֆրանքոն, Սալազարը, Հիթլէրը, մասո– 
լինին, Լենինը Եւ Լենինի սնուցած ճիւաղ-
ներուն ճիւաղը Ատալին՜ 

«Մնացորդաց»ի մէջ կան բաժիններ, ո՛-
րոնց մէջ Եթէ անունները կախենք կ՚ունե-
նանք «Մնացորդաց»ի օրերուն սկսած 
արիւնահեղութիւնը «լոզունգներուն » աշ– 
խարհին մէջ։ 

Կարդանք , 
Աեր օրերէն հարիւր տարի ոլ քիչ մը աւե-

լի առաջ թաւալած կեանքի մը պատկերա-
ցումն է «Սնացորգաց»ը, բայց այն օրերուն 
Օէջ չի սպհմանափակոլիր-մնար ընթերցո-
ղը, այլ ընդգրկուած կեանքին հետ կ՚երթայ 
ետ դարերու հեռուները ու կը վերադառնայ 
մեկնման կէտերուն, կ՝երկարաճգուի մինչեւ 
մեր օրերը ու լոյս կը նետէ նաեւ աւկագայի 
վրայ, որովհետեւ Օշական կը թափանցէ 
յաւերժական կեանքի ծալքերը, մարդկա-
յին ներաշխարհը, հին ժսւմանւսկներաՕ թէ 
նորին մէջ ալեկոծող ու անյագ։ 
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ՊւԽէ 

Հատուածներէն մէկը կապուած է Տիկին 
՚Հապէլ Եսայեանին։ 

Հետաքրքրական վկայութիւն մը։ 
Արտագրենք, 

ԶսսպԷլ Եսսսյեան կը գրէ Երեւանէն 
յղուած 27 Սարտ 1935 թուակիր նամակին 
մէջ։ 

ո Անացորդաց»ը սկսա) կարդալ, երբ իբ-
րեւ թերթօն կը հրատրակուէր թերթի մէջ 
Շատ խոր եւ բարդ պատճառներով այդ 
թերթը ինձ զզուանք կը պատճառէ եւ դեռ 
արտասահման եղած ժամանակս, ձեռքս 
իսկ չէի առներ այդ եւ այդպիսի թերթեր, 
նոյնիսկ Երբ ինձ դէմ բաներ կ՛ըլլային 
Պարզ անձնական հետաքրքրութիւնս 
սպառած է այդ կարգի հրատարակութիւ-
ներու մասինI բայց երբ այդ մարդիկը 
սկսան ձեր վէպը հրատարակել այդ առի-
թով միայն, ձեռք բերի եւ կարդացի. Սինչեւ 
այնտեղ, որ կարդացի ինձ մեծ աստիճանով 
հետաքրքրեց։ եւ հիմա, շատ Ուրախ կըլ-
լամ, եթէ արդէն հրատարակուած հատոր-
ները ունենամ։ եթէ կը կարծէք, որ կաթոդի-
կոսական պատուիրակը կը բերէ իմ դիր-
քերս (ինձ յատկացուած դիրքերը) ես որե-
ւէ անպատեհութիւն չեմ գտներ։ Բայց կը 
կարծեմ, թէ հատոր առ հատոր կարոդ էք 
ղրկել նաեւ փոստով, յանձնարարեալ, իմ 
անունիս եւ հասցէիս Գրողներու Տունը, որ 
իմ մշտական հասցէս Է («Նամականի", 
1977, Երեւան, էջ 305)։ 

« Սնւսցորդ աց>* ի առաջին երեք հատոր-
ները (ինը գիրք) Տիկին Եսայեանի 
խնդրանքովը ղրկուած են ատենիէ՜ւ Երե-
ւան, իր հասցէին– Երկու ամիս վերջը մերժը– 
ւած, ետ կը դառնային ղրկողին։ Երեւանէ՛ն. 
ՄոսկաայԷ՚Շ։ Հոդ չէ հարցը։ Տիկին Եսայ– 
եան աննշան անուն մը չէր ու իր պահանջը 
անշուշտ չէր հակառակ երկրին ներքին 
օրէնքներուն։ Գրաքննութիւնը չէր կրնար 
կարդացած իսկ ըլլալ այդ տպագրօրէն նա– 
հատակեալ ծանր հատորները։ Հիմւս այդ 
մերժումը հոս կը յիշեմ տալու համար տա-
րակոյսը. զոր այդ գործը արթնցուց արեւե– 

լ ահա) մտայնութեամբ մարդոց մէջ։ Օստ 
ինծի գրուած արժանահաւատ վկայու– 
թեանց անիկա հակայեղափոխական 
մտայնութեան մը ծնու նդն էր։ Ինչո՜ լ չէ 
Այսպէս է գրուած կարգ մը մարդոց բախտը։ 
Պիտի անցնինք լրջութեամբ. կիրքով, խեն-
թութեամբ մեր առանձարանը։ Պիտի փո-
խենք բոլոր հաղորդակցութեանց միջոցնե-
րը դուրսի աշխարհին հետ Պիտի արգի-
լենք սենեակէն մատքը ամէնէն անմերժելի 
աչքերուն, պիտի սուզոլինք մեր նիւթին, որ 
մեր ժողովրդին կեանքն է. մինչեւ 1915ի 
տարտարոսը ու պիտի ապրինք այդ ամէնը, 
որպէսզի հակայեղափոխական որակուինք։ 
Արդարութիւնն ալ այսքան կ՚ըւլայ («Օրա-
կան Օշականի մասին, էջ 102)։ 

«Սնացորդաց՚՚ի գրառման, տարածման, 
«սրբապիղծ հեթանոսներու ղէմ» անոր 
պաշտպանութեան բոլոր հանգրուաննե-
րուն ներկայ Բենիամին Թաշեան, որքան 
կը յիշենք մնացորղացեան իր վերքին գրու-
թիւնը ստորագրեց 1965ին, Փարիզի «Յա-
ռաջէի մէջ, որ շուրջ ամիս մը Ետք երեւցաւ 
^Սփիւռք» շաբաթաթերթին էջերուն, «Օշա-
կանի մեկենասը» խորագիրին տակ, ամե-
նայն թիւրիմացութեամբ. որուն մէջ երեփ 
զինք մխրճած է Վահէ Օշական իր ստացած 
մէկ լուրէն ոգեշնչուած. 

«...Ծանօթ բժիշկ Համբարձում Քէքլիք– 
եան, ՇիքակոյԷՕ, պատրաստակամութիւն 
յայտնած է իր ծախսով հրատարակելու եւ 
վերհրատարակելու Օշականի ոչ միայն 
«Համապատկեր՛՛ը (տասը հատոր), այլեւ 
ԲՈԼՈՐ գործերը, տպուած թէ անտիպ։ 

«Աչեւոր գրագէտը, իր ողջութեան իզուր 
սպասեց ապ հրաշքին. Յաճախ կ՚ըսէր կամ 
կը գրէր մեգի. - Գարգէն Սխիթարեանին եւ 
ինծի.– թէ հայ ժողովուրդը պիտի սկսի 
Օշական կարդալ յիսուն տարի ետք։ Եւ կը 
)իշէր Ստանտալը. որուն «Կարմիրն ու սե-
ւը» հագիւ 18 օրինակ միայն սպառած են 
երբ առաջին անգամ լոյս տեսաւ 1Ց31ին 

«Յիսուն տարին - Օշականի ակնարկած 
յիսուն տարին - պիտի լրանար 1980ի վեր-
ջերը։ Հիմա 1965ի մէջ ենք. ու դեռ 20-25 
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տարի կայ մեր գարու 0 վերջին քառորդին 
հասնելու հասար։ Բայց ԱՍՐԴ ԱՐ գտնուե-
ցաւ ահաւասիկ, որ հեբքեց 3. Օշականի 
գուշակութիւնը. Իր յայտարարոլթենէն երե-
սունհինգ տարի, իսկ իր «Կը հւսւատամէն» 
տասնութ տարի Ետք հրաշքը կատարուե-
ցաւ» («Յառաջ» 15, 16 Սեպտեմբեր, 
«Սփիւռք» 22 Հոկտեմբեր 1965); 

Պարտ է մեզ արձանագրել, որ Օշականի 
ամբողջական երկերուն «մեկենասը՝՛ եղած 
ըլլալու փառքով փառատրուեցաւ նշանա-
ւոր բեկւսբուժը, մեկենասի անունին վերել 
հանդիււաւորապէս երեւցոդ նախ լուսան-
կարչական պատկերով, բայց իր մեկենա– 
սոլթԵամբ ընթերցողը մինչեւ իսկ բարակ 
տետրակ մը չկարդաց ,, 

« Մնացորդաց»\\ թեր թօնային ու հատո– 
րային առաջին ւկատմոլթիւնները ամփոփ– 
ւեցան այս աշխատանքին սկիզբները, չի 
վնասեր. կը կարծենք, եթէ հատորային երկ-
րորդ հրատարակութեան պատմութիւնն ալ 
ուրուագծուի հոս։ 

Յակոբ Օշականի ծննդեան 100ամեակի 
նախօրեակին, այս էջերը կազմող անձը 
մտածեց հատորային բախտէն զուրկ մնա-
ցած անոր գրութիւնները մէկտեղել եւ 
,<100ամեակի հրատարակութիւներ» վեր-
տառութեան տակ լոյս ընծայել, իրենց յա-
տուկ խորագիրներան տակ, բարեկամ 
գրասէրներու մեկենասութեամբ։ 

Այն ծրագիրը մասամբ յաջողութեամբ 
պսակուեցւսւ։ 

Սոյն վերտառութեան տակ լոյս տեսան 
հարիւր յիսուն եւ երկու հարիւր յիսուն Էջե-
րու սահմաններուն մէջ 7 հատորներ, յա– 
ջռրղաբար «Կայսերական յադթերգու-
թիւն», «Մայրիներու շուքին տակ», « Աիզէյ– 
մւսն էֆէՕտի», «Քնարախաղեր», «Մինչեւ 
ո\ր», « Նամականի » եւ «Երբ հիները կը 
կարդանք 

Սյս ծրագիրին լոյսին տակ, իր տպագ-
րական անմահ որակին պատճառով 
սկսանք մտածել նաեւ Օշականի գլուխ-

գործոցը համարուած ու համարուո. 
«Մնացորդաց»ը վերհրատարակելոլ մա 
սին եւ սւռ այդ աոաջին անգամ մեր մտքի, 
պատկերացաւ Երասաղեմի ժւսռանգալո 
րաց վարժարանին մէջ մեզմէ մէկ ղասա 
րան վար Օշականին աշակերտած ամերի 
կաբնակ մէկ անձնաւորութիւնը. Այդ օրէ 
բուն, մշակութային միութեան մը կողմ, 
կանչուած էինք նոյնինքն Օշականի մասի( 
դասախօսութիւներ կարդալու Ամերիկայ– 
Արեւելեան շրջանի մեծ քաղաքներուն մէ<. 
եւ թռիչք առնելէ առաջ, երկտող մը գրե 
ցինք Օշականի աշակերտներէն խնդրո 
առարկայ անծին, յայտնելով, որ մտերիմ 
խօսակցոլթեան մը համար կը փափաքին;, 
անպայման հանղիպիլ իրեն ու, ՊոսթընԷն 
կապ հաստատելով հետը ճշդեցինք ժա 
մադրութեան թուականը Եւ օրը, Հինգշար 
թի; Մեր բաղձանքին համաձայն առաջ 
չգնաց գործը եւ Տիթրոյիբէն իմացուցինք 
իրեն, որ փոխանակ Հինգշաբթիի, Ուրբաթ 
պիտի հանդիպինք իրեն։ 

- Բայց չ՚ըլլար, - ըսաւ ունեւորութեան 
բարձունքին հասած Օշականի աշակերտը 

- Ինչու պիտի չըլլայ, - ձայնս բարձրա-
ցուցի իմ կարգիս։ 

- Հրաւիրատոմսերը արդէն տպուած ու 
բաժնուած են,՝ ըսաւ։ 

- Ի՛՛նչ տոմս, ի՛՛նչ բան, որքան գիտեմ 
քու ապրած քաղաքին մէջ երեք-չորս հայ 
ընտանիք միայն կ՚ապրին։ 

- Դուն չես հասկնար։ Հինգշաբթի կը 
սպասեմ,– վերջացուց. 

Եղբօրը ընտանիքին հետ ոլ ինքնաշար-
ժով Տիթրոյիթէն փութացինք Հինգշաբթիի 
Ժամադրութեան։ 

Իրիկուան դէմ մատք գործեցինք իր պա-
լատէն ներս, մսեղէններու, պտուղներու, 
անուշեղէններու Եւ խմիչքներու բլուրներու 
դիմաց ու հազիւ բարեւ - Աստծոյ բարի մը 
ըսած իրարու, սկսան հասնիլ օտար դէմ– 
քեր. բժիշկներ, փաստաբաններ, երեսփո-
խաններ, նախկին ու նոր նախարարներ եւ 
իւրաքանչիւրին զատ-զատ ու անգլերէնով 
ներկայացուեցաւ .. Օշականի աշակերտին 
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ՊմՓա 

գրագէտ բարեկամը։ 
Հրաշալի երեկոյ էր, հարուստ, բայց այդ 

օտարները ի՛նչ գործ ունէին այսօր հոս, 
կըսէի իւրովի. *էքնացորքխէց»\\ վերհրա– 
տարակութեան համար «առաքելական՝) իմ 
բանակցութեանս հետ Կերանք, խմեցինք, 
զրուցեցինք, նախագահ Ռիկընի առաջին 
ընտրութեան օրերն էին, ի միջի այլոց խօս– 
ւեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
տարիներուն Ամերիկայի մեգի մատուցած 
նպաստներուն մասին, Ամերիկայի մէջ խա-
ղաղօրէն ու բարցաւաճօրէն ապրող մեր 
հագարներուն ու նաեւ նախագահական 
նոր ընտրութեան կապուած բազմաչարչար 
Լիբանանի յոյսերուն մասին։ Օափահարու– 
թիւններ, բացագանչոլթիւններ յէ՜տ ցօօծ 
տբտտէւհ, Իթս կուտ սփիլ. 

Աղօթարանը մօտ էր երբ բաժնուեցանք 
իրարմէ եւ Ես կէսօրէն քիչ մը առաջ, սրճա-
րանի մը մէջ տեղի ունեցած գլուխ-գլխի 
խօսակցութեան մը ընթացքին բացայայ-
տեցի «Մնացորդաց»իԱ վեր հրատարակու-
թեան կապուած իմ երազս, եզրակացնելով, 
որ « Մնացորդաց»ի վերհրատարակութիւնը 
համազօր է եկեղեցիի մը կառուցման 

- Այս մասին ես անձնապէս պիտի չմտա– 
ծէի, - ըսաւ Օշականի բարեկեցիկ աշակեր-
տը, - ես ուրախ եմ, որ յիշեցուցիք ինձի. 

Միասին վերադարձանք Տիթրոյիթ եւ գի-
շերը, Օշականին նոփրուած մեծարանքի 
երեկոյթին, իրեն Եւս խօսք տրաեցաւ խան-
դավառ նախաբանով մը, որ կանդրադառ-
նար ո Մ ն ա ց ո ր դ ա ց » ի վերհրատարակու– 
թեան հարցին։ 

Պէյրութ վերադարձիս նամակ մը գրեցի 
իրեն։ 

Անպատասխան մնաց։ 
Երկրորդ մը։ 
Շարունակեց տիրել նոյն լռութիւնը։ 
Երրորդ նամակ մը, չորրորդ մը, հինգե-

րորդ մը։ 
Յոգնեցայ սպասումէն ու դպդրեցուցի 

այդ ուղղաթեամբ պատրանքներ սնուցա-
նել։ 

Առիթով մը, այս պատմութիւնը ամփոփե-

ցի Կիլիկիոյ կաթողիկոս Գարեգին Բ.ին, որ 
հայ գրականութիւնը երախտագէտ ձգելու 
չափ գիրքեր լոյս ընծայելու հնարատրու֊ 
թիւններ ստեղծած էր Օշականի։ 

Գարեգին վեհափառ լսեց «մնացոր– 
դ ա ց ՚ Ե ա ն իմ դառն փորձառութիւնը եւ 
առանց այլեւայլի հարցաց 

- Դուն պատրա՛՛ստ ես վերհրատարակու– 
թեան վրպյ հսկելու։ 

• Ի հարկէ, վեհափառ, բայց ... 
- Բայց ի՛նչ։ 
- Անիկա հսկայ գումարի կը կարօտի։ 
- Ատիկա քոլ գործդ չէ, - ըսաւ 

վեհափառը մտերմաբար։ - Դուն սկսէ։ 
Ու ՀՄ(1ացորդաց»\ք վերհրատարակու– 

թիւնը այս պայմաններուն մէջ տեղի ունե-
ցաւ, «Յո ւսաբերէ լոյս ընծայած օրինակ-
ներուն հիմամբ։ 

Վերհրատարակոլթեան առիթով գրուած 
՛՛երկու խօւ/ք»ը կը վերջանայ քանի մը 
տողով, զորս սրտի պարտք Է արտագրել 
հոս. 

« Ներկայ հրատարակութեան վրայ հսկե-
լու պաշտօնին կանչ ու ած անձը, ինքն իրեն 
ներելով հարազատի հեռաւոր կապ մը 
Օշականին հետ իր եւ իրական հարազատ– 
ներուն, ինչպէս նաեւ մեր մտաւորակաՕ– 
ներուն ոլ հայ գրականութեան մօտիկ 
բոլոր անծերուն կողմէ ի խորոց սրտի 
շնորհակալութիւն կը յայտնէ Գարեգին Բ. 
Վեհափառին, առանց որան յանդուգն 
նախաձեռնութեան հնար աւ որ չէր 
Լիբանանի կեանջին ներկայ փողին հրա-
տարակել որակով ա բանակով կոթողա-
կան նման գործ մը» (1968)ք 

Կը կւսրծենք հետաքրքրութենէ զ ա ր կ 
չ՚ըլլար հոս արտագրել Երկրորդ հրատա-
րակութեան էջերուն զետեղուած հետեւեալ 
նշմարները եւս։ 

Յակոբ Օշականի ձեոագիրին անընթեռ-
նելի հանգամանքը ծանօթ իրողութիւն է ու 
յաճախ նիւթ դարձած մտաւորական շրջա– 
նակներու մէջ, աւելի յաճախ նոյնինքն 
Օշականի, որուն վիշտերէն մէկն ալ նոյն 
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Ռ ւ ^ + Ի Ն 

Աեու՝ 

պատճառով իր երկերուն մէջ վխտացող 
վրէպներուն առատութիւնն էր։ 

» Անացորդաց^ առնչութեամբ իր առան֊ 
ձին տրտունջքին չենք հանդիպած, բայց 
տարակոյս չկայ. որ այս գործին տպագրա-
կան պատկերը ևւս խոր վիշտ պատճառած 
ԼկԷտք է ըլլայ մեծ գրագէտին 

Օ շ ա կ ա ն ի ձեոագիրին թէ «Սնացորդա– 
ց»ի տպագրական ընթացքին մասին Բե-
նիամին Թաշեան արձանագրած է երկու 
նշմարներ, զորս կ՛արժէ արտագրել հոս, 
իրենց բովանդակած խիստ հետաքրքրա-
կան տեղեկութիւներո ւն ու բնոյթին հա-
մար։ 

Առաջինը 1962ին լոյս ընծայած իր 
™Լսարան հայ լեցուի» հատորին մէջ; 

«1931ին ո Յ ո ւ ս ա բ ե ր է մէջ սկսւա տը– 
պագրուի լ Յակոբ Օ շ ա կ ա ն ի «Անացոր՛ 
/յաց«ը, իբրեւ թերթօն։ Ալեւոր գրագէտին 
ձեռագիրը շատ տարբերութիւն չունէր ասո– 
րեստանեան բեւեռագիրէ. Շատ աւելի դիւ-
րին էր Պեհիստունի սեպագիր արձանագ-
րութիւնը կարդալ, քան Օշականի ձեռագի-
րը։ « Ս ն ա ց ո ր դ ա ց » ը շարող գրաշարը վեր– 
ջէն աչքի ցաւ ունեցաւ 

«Գուրգէն Սխիթարեան կը սրբագրէր 
փորձերը, երբեմն ես ալ կ օգնէի իրեն; 
Յաճախ երկա-Երեք ժամ կ՚աոնէր մեգմէ 
մէկ թերթօնի փորձերուն սրբագրութիւնը։ 
Կը պատահէր, որ օգնութեան կանչէինք 
նաեւ Վահան Նաւասարղեանը եւ 
Լիպարիտ Նազարեանը, բառ մը կամ երկու 
բառ կարենալ կարդալու համար՜ Չորսս ալ 
հայկական այբուբենը ... կը ճանչնւսյինք, 
բայց չէինք կրնար «քակե լ» Օ շ ա կ ա ն ի 
բեւեռագիրը։ Ի վերջոյ, կամ անընթեռնելի 
բառը կը գեդչէինք Եւ կամ մեր կողմէ 
մերձիմաստ բառ մը կը դնէինք տեդը» (էջ 
202)։ 

Թաշեանի առաջին վկայութիւնը այս է։ 
Երկրորդը ընթերցողին տրուեցաւ կարդալ 
ոչ շատ ուշ, ընդամէնը չորս տարի ետք, 
արդէն նախորդ էջերուն յ ի շատակուած 
Փ ա ր ի զ ի «Յառաջ՛էի ել Պէյրութի 
« Ս փ ի ւ ռ ք է էջերուն։ 

«Առիթով մը Օշական ըսաւ ինծի, թլ 
՚էՇւսկ–Պտուկը>փն մէջ. որ մաս առ մա, 
իյս տեսաւ, տարիներ առաջ «Հայրենիք 
ամսագրին մէջ. 150է սռելի տպագրական 
վրիպակներ սպրդած են։ Չեմ կարծեր, որ 
«Անացորդաց՚փ մէջ այդքան շատ ըլլալ 
սխալները։ Դեռ մինչեւ մէկ-երկու տարի 
առաջ, ձեռագրերը ամբողջութեամբ պահ 
ւած էին «Տուսաբեր՚փ /ւ/մբաց/ւաւոա^ մ^ 
Վերջերս ստուգեցի, որ մեծագոյն մ ասր 
պատռուած-նետուած է իբրեւ անպէւո 
թուղթ եւ մնացած է փոքր մաս մը միայն» 

Անցողակի ըսենք, որ «Անացորղաց»\ \ 
ձեռագիրը, պահուած ԸԱալՈւ պարագային, 
ո չ միայն ըստ ինքեան արժէք մր գու-
մարուած պիտի ըլլար մշակութային մեր 
գանձերուն վրայ, ւսյլեւ կոչուած էր Երկ-
րորդ հրատարակութեան օ գ տ ի ն մեծ 
նպաստ մը ըլլալու, բայց, ցաւօք , փոխա– 
րէնը ունինք ոչնչացման իր ցաւառիթ լուրը 
միայն; 

«Մնացորդաց»ի երկրորդ հրատարակու-
թեան նախօրեակին, Օշականի հարւսգատ– 
ներուն մօտ մենք հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւ ե ց ա ն ք 
հեղինակի սեփական օրինակին բախտով, 
բայց հնարաւոր չեղաւ յա յտնաբերե լ 
սեփական օրինակը եւս։ Իբրեւ միակ 
աղբիւր, ուրեմն, մեր տրւււ մա դրութեան 
տակ կը գտնուէր «Յուսաբեր»^ լոյս 
ընծայած շարքը, որ դժբախտաբար, իր 
անորակ թուղթին ու գորշ տպագրութեան 
պատճառով նուագ չարչարալից չէր ու 
չեղաւ տպարաններու այսօրուան պաշ– 
ւոօնեաներուն, քան ձ ե ո ա գ ի ր ի ն դիմաց 
օրին եղած էր գրաշարներո ւն ու 
սրբագրիչներուն համար։ 

Բ. Թաշեանի Ել վերել յիշուած իր ընկեր-
ներուն լեգուական գիտութիւնն ու բծա-
խնդրութիւնը թոյ լ կու տան իրեն «Սնացոր– 
ղաց»ի սրբագրութեան կապակցութեամբ 
լաւատես ըլլալու, բայց իրականոլթիւնը 
բոլորովին ալ այդպէս չէ։ Տարբեր ալ չէր 
կրնար ըլլալ, երբ նկատի առնենք 
կիրարկուած ոճը. անընթեռնելի բառը զեղ-
չելու եւ կամ անոր տեղ *մեր կողմէ մերձի– 
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ւասւո բառ Օը դնելու^ խոստովանութիւնը; 
Այսպէս, երկրորդ հրատարակութեան 

սռիթով, շարքին առաջին հատորին ւՏէք 
յկատուեցան Երկու հարիւրէ աւելի 
ււղղագրական ու քերականական պարզ 
վրէպներ։ 

Երկրորո հատորին մէջ Երեք հարիւրէն 

ոչ պակաս։ 
Երրորդ հատորին մէջ շուրջ չորս 

հարիւր։ 
Ուրիշ խօսքով Օշականի գիրը «Մնա-

ցորղաց՚՚ի առիթով Եւս իր <՛գործը՛՛ կատա-
րած էր, պատճառ դառնալով, որ կոթողա-
կան այս ստեղծագործութիւնը եւս վխտայ 
ոչ միայն վերեւ յիշուած պարզ ու տեսա-
նելի վրէպներով, այլեւ թիւրիմացութիւննե– 
րովԼ տարտամութիւներով ոլ տարտամու-
թիւներէն անդին անցնող ... գորդեան հան-
գոյցներով։ 

Այսօր դժաար է ըմբռնել մեսրոպեան 
ուղղագրութիւն մը, որ երեսնական թուա-
կաններուն թոյ լ տրուած է «Մնացորդաց»\\ 
էջերուն, ինչպէս է պարագան, օրինակ, 
հետեւեալ բառերուն, - փտտիլ, ծալլել, 
ամենօրեայ, սրտակեղէք, փաոայեղ, սա-
դայէլ, սւսնդարամէտ, Եւ այլն; 

«Սնացէւրդաց»ի էջերուն աչք Կը ծակեն 
մա նաււսնղ նոյն բառին երկու ուղղագրու– 
թիւնները, ընթերցողը դնելով սա տեսակ 
բազմաթիւ պարագաներու ղէմ-յանդիման. 

Ցերեկ - ցորեկ, ընդհակառակն - ընդհա-
կառակը, քող - քօղ, հեքիաթ - հեքեաթ, 
թաքուն - թագուն, հոդ - հոտ, գունդ -
գունտ, եւ այլն։ 

Անհրաժեշտ է նշել նոյնպէս, որ վիճելի 
ուղղագրութիւն չունեցող թառերէն ոմանք 
եւս յաճախ երկու ուղղագրութեամբ տան– 
տեդ եղած են նշանաւոր վիպաշարին 
էջերուն, ինչպէս հարեմ –աաոէմ, ամորձիք 
- ամործիկ, տարեց - տարէց. պեխ - պէխ. 
ծայրայեդու թիէ 0 - ծայ ր ահ եղո լ թ ի ւ ն, զգոյշ 
- զգուշ։ 

Տարդ մատնանշուած վրէպները սրբագ-
րելու, կամ ուղղագրական միատեսակու– 
թիւն մը որդեգրելու աշխատանքը դժուար 

աշխատանք մը չէ անշուշտ, ինչպէս 
դժուար չէ հարթել աղբիւրը յայտ սա ձեփ 
խորբութիւնները. 

Եւ հզօրացեալքդ պարտերացարուք, 
Զի Աստուած ընդ մեզ է (Բ. հատոր, էջ 

144)։ 
Մեր լեցուին քիչ-շատ ծանօթ մարդուն 

համար, պարզ է որ բառերէն մէկը «պար-
տերացարուք». խորթ կը հնչէ, բաւց դիւրին 
է ստուգումը, կը բանանք «ժամագիրք՛՛ին 
Խաղաղականին բաժինը ու սխալին տեղ 
կը դնենք ճիշդը պարտեցարուք 

Ուրիշ թիւրիմացութեան մը սրբագրու-
թիւնը, նոյն եղանակով, այս անգամ շար-
քին երրորդ հատորէն. 

«Չուանապիրկ այս մարմինը, Աոդոմին 
մտքին արթնցուց գերեզմանէն Ելլող Ղա-
զարոսը, «ստինքն կապելովք», ինչպէս կը 
նկարագրէ Յովհաննու Աւետարանը» (էջ 
373)։ 

Գերէպմանէն ելլող Ղազարոսը, ինչպէս 
ծանօթ է, ստինքի հետ որեւէ կապ ու կա– 
պուելիք գործ չունեցաւ։ Պարզ է, որ խա-
խուտ բան մը կայ պատկերին մէջ, բայց 
ոչինչ, քանի որ տրուած Է անոր ւսղբխրը, 
Յովհաննու Աւետարանը, որուն ԺԱ. 
գլուխին 44րդ համարը Կը հաստատէ 

՚Տիշոը. 

«է լ ել մեռեալն ոտխք կապելովք Ել 
ճեռօքն երիզապնդօք Եւ երեսօքն 
վարշամակապատօք» 

Ուրեմն, պիտի ըլլայ ոտիւք կապելովք 
եւ ոչ թէ «ստինքն կապելովք»։ 

Դժուար չեղաւ նոյնպէս սխալ կարդաց– 
ւած կարգ մը բառերուն վերականգնումը. 
Բիչ չէ ք*իւը նաեւ ասոնց, բայց մատնա-
նշենք երկուական նմոյշ իւրաքանչիւր հա-
տորէն. 

- Անդին հսկայ տունը կեսար կեւսնքով 

(Ա հատոր, էջ 333)։ 
- Օանր հիւանդութիւն մը զինքը Կ՚ամ– 

րացնէր իր սեռական կտղուցէն (Ա. հատոր. 
Էջ 437)։ 

- Կարեւորութիւնը Փրկութիւնն Էր ճիտին, 
որ միշտ արու կ՚ըլլայ ու կը շարունակէ 
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ներու նշանակութիւն ունին, ինչպէս 
ՀայկսւկսւՕ Հարցը։, Հայ Յեղափոխութիւնը, 
Ռուսական Յեղափոխութիւնը. Սահմանա-
դրութիւնը, Ջարդերը, եւ այլն։ 

Զ. - Օ տ ա ր բառերը ընդգծուեցան միայն 
մէկ անգամ, իրենց առաջին գործածութեան 
առիթով։ 

Այս բոլորով հանդերձ, յաւականութիւն 
պիտի ըլլար ըսել, ա «Մճացորդ1ձքձ$ երկ-
րորդ տպագրութիւնը անթերի եղաւ, բայց 
նաեւ չափազանցեալհամեստութիւն պիտի 
ըլլար չըսել, որ մեծ տոկոսով չհարթուեցան 
աններդաշնակութիւները ) ... 

« Մնացորդաց»\\ երկրորդ հրատարակու-
թեան առիթով, Վահէ Օշական խանդավառ 
գրութիւն մը լոյս ընծայեց «Ասպարէզ» օ– 
րաթերթին մէջ, ուր օգտագործած էր նաեւ 
նշանաւոր վէպին ճեռագիրին առաջին 
էջերը։ 

Գործին վերհրատարակութենէն ետք, 
մենք այլեւս մասնաւոր հետաքրքրութիւն 
մը ցոյց չտուինք անոր կապուած միւս 
երեսներուն մասին։ 

Վերջերս, եդերաբախտ Եդուարդ Պօյաճ– 
եանի արխիւը դասաւորելու ատեն, մեր աչ-
քին գարկաւ նոյն Պօյաճեանին ուղղուած 
Բենիամին Թաշեանի 30 Դեկտեմբեր 1962 
թուակիր մէկ նամակը, ուր նախավերջին 
պարբերութեան մէջ կ՚ըսուէր, 

«Ասկէ առաջ գրած եմ, որ «Սնացորդա– 
| » Ի ձեռագիրները գտնուեցան։ Բոլորը 
պահած եմ; Տարիներ առաջ Վահէն ուզած 
էր, ըստ երեւոյթին պէտք չունի հիմա այ-
լեւս՝)։ 

Վերոյիշեալ նամակէն Երեք տարի ետք, 
« Յ ա ռ ա ծ ի եւ «Սփիւոք»ի էջերուն լոյս տե-
սած եւ ընթերցողին արդէն ծանօթ գրու-
թեան մէջ, Բ, Թաշեանը ի միջի այլոց կը 
գրէր «Անւսցորդաց՚՚ի ձեոագիրին մասին, 

...Դեռ մինչեւ մէկ-Երկու տարի առաջ, ձե-
ռագիրը ամբողջութեամբ ււ|ահպանուած էր 
« Յ ո ւ ս ա բ ե ր է խմբագրատան մէջ։ Վերջերս 

ստուգեցի, որ մեծագոյն մասը ււյատռաա 
նետուած է իբրեւ անպէւո թուղթ եւ մնացս 
է փոքր մաս մը ւ^իայն։ 

Արդեօք Վահէ Օ շական . աւելի ա 
կրցա՛ւ ձեռք ձգել ձեոագիրին «մնացա 
Փոքր մասը՝՝։ Կրնայ ըլլալ։ Հաւանական 
նաեւ այն, որ օգտագործած ըլլայ ճեռա 
գիրին տարբերակներէն մէկը, որոնց մասի 
յաճախ խօսած է հեղինակը. 

«Սնացորդւսց»ի ամէն մէկ հատոր 
նուազագոյնը հինգ անգամ կը գրուի եւ ի 
ժամանակս լեցու ած ուսուցիչի մը հանգխ 
տէն խլուած ժամանակն ք՝> «Հայրենիք 
ամսագիր, Սարտ 1932, էջ 138)։ 

Հետաքրքրական է երկրորդ պարագան 
Երկու տարի առաջ. Փարիզէն 28 Դեկտ 

2004 թուակիր նամակ մը ստացան; 
Աիքայէլ Կօշկակարեան անունով անձնա 
ւորոլթենէն. որ Երեւանի մէջ պահ դրուա<*. 
«Սնացորդաց»\\ ձեոագիրին հիմամբ վէպին 
երկրորդ հրատարակութեան հետ բաղդա-
տութիւն մը կատարած էր ու վրէպներ հաս-
տատած անոր մէջ։ 

Մեզի ուղղուած այս նամակին համւսպա– 
տւսսխան մասը կը դրուի «Մնացորղաց»սվ 
հետաքրքիր մտաարականներուն տրամա-
դրութեան տակ, տրուած ըլլալով, որ նախ 
վրէպներուն ճշգրտութիւնը կատարելու 
հնարաւորութիւն կը պակսի մեզի եւ երկ-
րորդ ինչ պատմութիւն է ասիկա, եւ Երե-
ւանի մատենադարանին մէջ ո՛՛վ յանձնած է 
տուեալ ձեռագիրը .., 

Ատորել Կօշկակարեանի նամակէն 
քննութեան Ենթակայ հարցին վերաբերեալ 
բաժինը, 

Շատ շնորհակաւ եմ 3 դեկա. 2004 թուա-
կիր ձեր նամակին հսւմար: Ներփակ ամբող-
ջական ցանկը Երեւանի Գրականութեան եւ 
Արուեստի Թանգարանի ցուցակին մէջ նըշ՛ 
ւած «Անացորդաց»ի ձեոագիրներուն: Ս– 
նոնք Ա. հատորին առաջին գրեթէ կէսին կը 
համապատասխանեն; Կը ներփակեմ Օաեւ 
վէպին «Յուսաբեր՛՛ի գրաշարին մեղքով 
1932(յ հրատարակութեան Ա. հատորին Ա. 
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՜ւրքիՕ Վէ^ սպրդած վրիպակներուն սրբա– 
աած ցանկը։ Նոյեմբերին դրկածս թերի 

1 ներողամիտ եղէք– 
«Ասկէ մօտաւորապէս երկու տարի 

ւռաջ, ԳԱԹԻ տնօրէնին պարոն Բախչին– 
անին «Սնացորդաց՚փ Ա• հատորին մէջ 
ետեդուած ձեր <՛Խմբագրական նոթեր՞ը 

Պց տուի, չծածկելով զարմանքս այն 
ասին, թէ վէպին ձեոագիրներէն մէկ զգալի 

Հասը ԻՐ տրամադրութեան տակ կը 
ւտՕուԷր. մինչդեո խեղճ սփիւռքցիներս 
արսուած կը կարծէինք։ Պար. Բախչինեա– 

նը զարմանքս զարմանալի գտաւ Այդ 
ձեռագրերը ութսունական թուականներէն ի 
վեր հանգիստ իրենց ընթերցողին կը 
սպասէին եղեր»։ Ոչ, ինքը տեղեակ չէր թէ 
Ինչպէս հասեր էին երեւան։ (Արդեօ ք ինքը 
ենթադրեց, թէ Վահէ Օշականը հայրենիք 
բերած էր. թէ* ւստ իմ վարկածս Էր. հիմա 
չեմ յիշեր։ Կը յիշեմ միայն, թէ այդ մասին 
խօսք եղաւ)։ Աէելցուց ակնյայտ գոԻանա– 
կութեաձ| թէ Օշականի աղջիկը Անահի-
տը քանի մը օր առաջ ԱմմանէՕ ֆաքսով 
խոստացած էր օշականեան բոլոր իր 
ունեցած ձեռագրերը ԳԱԹիՏ յանձնելու 

«Սա Է իմ գիտցած-չդիտցածս ծեռագ– 

րերու կենսագրութեան մասին»։ 

Ընդգծենք 
էւԱյս ձեռագիրը ութսունական թուական-

ներէն ի վեր հանգիստ իրենց ընթերցողին 
կը սպասեն»։ 

Զարմանալին այն է, ո Ր ԳԱԹի տնօրէն 
պարոն Բախչինեան չէը հետա&րքրոււսծ 

ու չէր գիտեր, թէ խնդրոյ առարկայ ձեռա-
գիրը ինչպե՛ս հասած է իր անօրէնութեան 
ներջեւ պահ գրուած ^եռագիրներուն շւսր– 
քին։ 

6իշղ Է, որ 80ական թուականներուն 
Բախչինեան ԳԱԹի տնօրէն չ է ր , բայց 
նախորդ տնօրէնը կամ տնօրէնները առանց 
տեղ մը արձանագրութիւն պահելո՛՛ւ կը 
ստանձնէին տպագիր կամ ձեռագիր 
հարստութիւները; 

Յետոյ Բախչինեան տնօրէնի պաշտօնը 
ստանձնած ատեն, ինչպէ՚՚ս չէ նշած, թէ որմէ 
ինչ ստանձնաձ Է եւ ստացածներէն ո ր մէ-
կը ամբողջ է եւ որը ոչ։ 

Յամենայն ղէպս, ձեռագիրը չի կրնար 
Վահէ Օշականի կողմէ յանձնուած ըլլայ. 
տրուած ըլլալով, որ Վահէ Օ շական 
Տնական թուականէն շուրջ տասնամեակ մը 
ետք միայն բախտ ունեցաւ Հայաստան 
այցելելու։ Չի կրնար նոյնպէս Անահիտ 0– 
շականին կոդմէ յանձնուած ըլլալ, որով-
հետեւ Անահիտ Օշական Վահէ Օշականի 
մահ էն (2002) ետք միայն սկսաւ մտածել 
Օշականի տրամադրելի ճեռագիրՕերը Հա-
յաստան ղրկելու։ 

Այս կը նշանակէ ԳԱԹԻ մէջ գտնուած 
«Սնացորդաց–՚\\ աոաջին հատորին ձեոա-
գիրը կը շարունակէ մնալ առեղծուածային 
սահմաններուն մէջ ... 

Պէյրութ 
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Ա1Տ 

ԼԵՒՈՆ Մ Ի Ր Ի Ջ Ա Ն Ե Ա Ն 
ԻՐ ՎԱՍՏԱԿԸ ԵՒ ԻՐ Պ Ա Յ Ք Ա Ր Ը 

Լեւոն Միրիջւսնեան ծնած է Երեւան 1933ին. Վանեցի ծնողքէ Աւա 
տած է Ե Պ Հ բանասիրւսկան ֆակուլտետը 1955ին։ Մինչեւ 1959 Այշխս 
տած է Գրական Թերթի եւ Երեւան օրաթերթի խմբւսգրութիւններուն 01 
1962-66 եղած է Գրականութեան Ինստիտուտի գիտական քարտուղա 
1967-75 ՀասսսէհՖն Հրատարակչութէւս® վարիչ, 1975էն սկսեալ ՀՍՆ 
Գրքասէրների Ընկերութեան Հանրապետական Վարչութեան Ն ա Տ ա գ ս 
հի Տեղակալ. 1989էն սկսեալ Հայ Դպրութիւն վերանուանուած այս Ընկէ 
րոլթեւսն Նախագահ, միաժամանակ. 1996էն սկսեալ Հայոց Ցեղասպս 
նութխնխյ Վերապրողների Սիութեան Նախագահ Էլ 1995-97 Բնօրրա 
հանդէսի գլխաւոր խմբագիրն է եղած : 

Որպէս բանաստեղծ, Լեւոն Սիրիջանեանէն տյււ տեսած են ութ բանաս 
տեղծութեան հատորներ, որոնց պիտի անդրադառնանք ստորեւ : 

Իսկ արձակի կալուածին մէջ. Լեւոն Սիրիջանեան հեղինակ է նաե 
գրականագիտական եւ պատմսւբանասիրական բնոյթի գործերու. ինչ 
պէս օրինակ «Հայ բանաստեղծութեան ակունքները» (1977). նոյնը ռու-
սերէնով (1980). «Վերընթերցելով Մովսէս Խորենացու Հայոց պատմու-
թիւնը» (1979), «Հայկական հնագոյն մատեանը» (1981). «Պատմութեան 
եւ առասպելի սահմանները» (1986), «Հայկեւսններ.» (1988).«Աստուածա-
շունչը եւ մենք«(1994). նաեւ «Մենք գնացինք երկիր» ուդեգրութիւններու 
գիրքը։ Կատարած է նաեւ թարգմանութիւններ. մասնաարաբար Սկովո՛ 
րոաայի հատընտիրը հայերէնով ել արժանացած է Սկովորոտւպի ան– 
ւան Ոլկրանական միջազգային մրցանակի։ 

Ինչպէս կը տեսնենք, մեր առջեւ կը գտնենք բազմակողմանի կարոդու– 
բիւններով օժտուած անձ մը. որ միայն բանաստեղծ չէ. այլ նաեւ խմբա-
գիր. գրականագէտ. բանասէր եւ հասարակական գործիչ ւ 

Լեւոն Միրիջւսնեան 1955ին. հազիւ աւարտած բանասիրական ֆա-
կուլտետը. արդէն իսկ պատրաստ ունի բանաստեղծութեան իր առաջին 
հատորը «Այգեստաններ» (1958). որ երիտասարդ բանաստեղծի հոգիի 
Եւ մտքի թռիչքը, երեւակայութեան զօրութիւնը կը բերէ մեզի։ Կը յաջորդէ 
խմբագրական աշխատանքներդ շրջան մը. որմէ ետք լոյս կը տեսնեն ծո– 
վու յաճախանքով գրուած Եւ ծովա նուիրուած երկու բանաստեղծական 
հատորներ «Ծովի կարօտ»(1965) եւ «Դէպի ծով» (1971), որոնց մէջ զինք 
կը գտնենք որպէս հասուն բանաստեղծ, փս վերջին հատորին մէջ. օրի-
նակ. կը կարդանք, թէ ինչպէս բանաստեղծը ինքզինք կը բնութագրէ հե-
տեւեալ բա • եր ով.-

Ես ծովի մի բեկոր եմ կարծրացած մի ալիք. 
Որ մի թիւր բերումով ցամաքում յայտնուել 
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Ու դարձել ք Օրա օրէնքին խաղալիք : 

ես ծովի մի բեկոր եմ, ամէՕքի ՚6 եւ բոլորի ն 
յ գիտեմ պարգեւ ել գովութիւն անուրջներ. 
,Եփ ու ծովի հմայքները խորին : 

Ես ծովի մի բեկոր եմ բայց լցուած Եմ ահա 
Տառապող Օեարդների ծանրութԵամբ. 
ԱռնեԼով աշխարհի ծանրութիւնը ինծ վրայ : 

ԵՒ աշխարհի ծանրութիւնն իր վրայ առնող բանաստեղծը կը բնորոշէ 
ւյյէյւ իր գերը «Բանաստեղծին» խորագրուած քերթուածի մը ՕԷՏ, որ 
ւլուած է ինքնիրեն, քանի որ կը կրէ «Ինծ» ձօնագրոլթիւնը. ուզելով շեշ– 
ոել այղաիսով. թէ ոեւէ այլ բանաստեղծի մը չէ յղուած այդ քերթուածը, 
սսյլ Իրեն : Ե լ անոր մէջ ինքն իր դերը կը բնորոշէ -

Դու նմանում ես նաւապետի 
Որ ափից մինչ ափ տանի պիտի 
Սրտեր կարօտած. սրտեր պապակ. 
Հազար երազանք, հազար փափաք. 
Մարդիկ հաւ ատով առ քեզ գալիս. 

Իրենց տենչերը քեզ պահ տալիս, 
իրենց երազը քեզ վստահում, 
եւ ցանկանում են. որ դու տանես 
Երագի ափը նրանց հանես : 

Ու պիտի լինես դու զգօն, արթուն. 
Ու թէ ննջես էչ. այնպէ ս միայն. 
Որ. ոսոխները Երբ մօտենան. 
Դա տեսնես իսկոյն ու զա նգ հնչես 
Սահմանը պահոդ զինուորի պէս–. 

... Եղիր դու հոգով անվարան. 
Երգով տար մարդուն դէպի կայան, 
եւ ինչ էչ երկնես. թէ վատ թէ լաւ 
Երգով չխաբես մարդուն բնաւ. 
Երան քարքարոտ ափ չհանես 
Հաւատք նրան չկոտրես. 

Եւ այսպիսի մտաղրութիւններով լեցուն բանաստեղծը 
մարդուն, առաջնորդել գայն. խաղաղութեան եւ ա ո ^ ր ո ւ | ա ն ճանբան 
ցոյց տալ Ու մանաւանղ սէր եւ ջերմութիւն կը բաշխէ ամէնուն.– 

Սիրտս արեւ Է անմահ 
Մռանց փառքի, անունի. 
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Խնդրեմ, թոդ միշտ ինձ մօւո զգայ 
Ով արեւի սէր ունի : 
Նաեւ այլ քերթուածի մը մէջ կ՚ըսէ.– 

Նրանց, ովքեր տիֆւռ են յոյժ կամ յուսահատ 
Բաժանում եմ ժպիտ կոչուած բաչասս/նից 
Ել դէմքերը շողշողում են 

Այդպէս ահա. ես մենևմենակ ու շողերով իմ ժպիտի 
տ — Ջերմացնում ծմ աշնանացած ինչքա ն սրտեր 

Ինչքան ամպած ճակատներ են պարզւում մէկէն։ 

Բանաստեղծին դերը սակայն միայն սէր. ժպիտ, ջերմութիւն ու Երագ 
բաշխելով չի սահմանափակվիր ՛ Լեւոն Սիրիջանեսսն անցնող օրԵրուԼւ 
հեւո կը ղառնայ աւելի պատասխանատու աւելի գիտակից, ագգային ջիղ 

: ու հայեացք ունեցող բանաստեղծը իր նայուածքը հայրենի իրականութե– 
նէն միջոց աո միջոց շեղելով, զայն կը ղսսրճնէ ղէպի Սփիւռքահայութիւն. 

I մասնաւորաբսսր հայրենի հողին երկրպագելու եկող հայրենազուրկ 
: Սւիիւռքահայեր. կը ջանայ հասկնալ իրենց կեանքին մէջ առաջին անգամ 

հայրենիք տեսնող այղ հայրենազրկուած մարղոց տառապանքը՛ Այսպի-
սի գրուածք մըն է «Երբ հանդիպում են Հայերը», որուն մէջ հարազատ 
կերպով կը նկարագրէ Արմենիա հիւրանոցի ղրան առջեւ պարզուած ող– 

՝ բերգութիւնը. Երբ ազգականներ տեղեկո ւթի ւներ կ՛ուզեն ղուրսիններուն 

| մասին ու կ ՛եզրակացնէ 

Իսկ ինչ որ կատարւում Է լոլո 
I Թերաւարտ մի էջ է Հայոց պատմութեան 

Արցունքով լեցուն Ու ԻոգեսարսՈւՈ։ 

Ու Կօ խորանայ այղ հոգեսարսուռ պատմութեան մէջ.– 

Նրանք բա ց թողին դռներն իրենց տան 
Չհանգցրեցին կրակն օջախի 
Ետդարձի՜ յոյսով ճանապարԻ ընկան։ 

Տրուեցին նրանք հիւսիս հարաւ... 
Գարուններ անցան աշունների մէջ 
Էէ տարիների թիլը կորաւ : 

Սակայն չմարեց դարձի յոյսը մեծ 
Ուր էլ որ եղան, սիրով պահեցին 

| Նրանք Իայրենի կարօտներն իրենց։ 

Ու կը նկարազրէ այղ կարօտով հայրենիք այցելած Սփիւռբահայերոլ 

ք այցը Օշականի Սուրբին. Պատմութեան մէջ Հայռւ ինքնութիւնը հայերէն 
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ոառերով ընդմիշտ արձանագրած Մեսրոպ Մաշտոցին -

•՚յրանք Հայեր էին մեգ պէս. սակայն գարկուած հողմերից. 
Եկել էին հողը Հայոց աշխարհի չորս կողմերից 
ևրանց շուրթին հոլովաւմ էր Պոլսոյ բարբառը նրբին 
Հայերն այցի էին եկել Օշականի մեծ սուրբին։ 

Հայերն ահա ծունկի գալիս ու շիրիմը փափագած 
Համբուրում են պապակ շուրթով, լոյս են խմում ոգելից 
Հայոց ոգու հանճարացայտ, անապական ադբիւրից։ 

Եւ Լեւոն Միրիջանեան. ձգտելով «բռնելդ Հայու այդ ոգին. կը կեդրոնա– 
նայ անոր ամենալաւ արտայայտութիւնը Եղող Կոմիտաս Վարդապետի 
կեանքին եւ գործին ւ|րայ, անոր ծննդեան 100ամեակի առթիւ ամբողջ 
հատոր մը նուիրելով անմահ Վարդապետի խնկելի յիշատակին գայն ան– 
ւանելով «Երգի հովիւը» 1969ին 

Այս պոէմը արժանացած է Պէյրութի Թէցէեան Մշակ. Միութեան առաջին 
մրցանակին (1969) եւ թարգմանուած է անգլերէնի, արաբերէնի, ռուսերէ-
նի ուկրայներէնի։ 

Եւ Կոմիտասի կեանքին հետ միաժամանակ, էջ առ էջ կու տայ ամբողջ 
արեւմտահայ Եղերական պատմութիւնը թրծուած Կոմիտասի երգով, որ 
կը թրթռսսցնէ անվերջ Հայոց շուրթերը եւ կը բեւածէ միշտ հայրենի հողին 
վրայ։ Ու կը գոչէ – 

Յամենայնի օրհնեալ ես ղու. հայաշունչ մեղեդի 
Դու Հայ ոգու առաջին կանչ, ղու նաւ մեր հին գետի։ 

Քեզ փա ՛ռք, փա ոք քեգ. երիցս փառք, հայրենի երգ 
Եւ օրհնութիւն քո ձայների ադամանդին արեւաներկ 

Ոլ լեցուած հայ երգով. Միրիջանեան կ աւելցնէ.– 

Ով բարի է. թող այդ երգերը սիրէ 
Ով ուզում է Սւսրդ մնալ, թող պաշտպանի այդ երգերը 
Եւ նրանցով ջերմացնի աշխարհի բեւեռները։ 

Այս բոլորէն յեւոոյ. Լեւոն Միրիջւսնեան ուզելով աւելի ոլ աւելի խորա-
նալ Հայոլ անկորնչելի ոգիին մէջ. կարծէք ուզելով գտնել այդ ոգիի 
ակունքը, կը ձեռնարկէ պատմագիտական աշխատութեան մը հրատա-
րակելով «Վերընթերցելով Աովսէս Իյորենացու Հայոց Պատմութիւնը* 
Գիրքը, 1977ինւ Այս աշխատութեան մէջ. Աիրիջանեան, հիմնուելով գիտա-
կան տուեալներու վրայ, կը փաստէ թէ Հայոց ծագումի մասին Խորե– 
նւսցիի տուած տեղեկութիւները կը հիմնուին գրաւոր արժանահաւատ 
տուեալներու վրայ, ինչպէս Սար Արաս Կատինսւյի մաաեանը եւ անհրա-
ժեշտ է Խորենացիի յիշած մամանակներու մէջ նկատի ունենալ այդ տե– 
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ղեկուբիւնները Եւ չտեղափոխել զանոնք ուշ ժամանակսւ հատուածներու 
մէջ : 

Աւելի յետոյ, Սիրիջանեան կը մխրճուի ^1այոց Պատմութեան հնագոյն 
շրջանի լուսաբանումին մէջ Եւ գիտական փաստերու հինան վըւսյ կը գրէ 
^այկ ՆւսհապետԷն սկսեալ 22 երկար դւսրեր որդւոց որդի Հայաստանը 
կւաաւ|արոդ իրերայաջորդ թագաւորներու. կառաւ|արիչներու մասին 
պատումնաշար մը. զայն խորագրելով «Հայկեաններ»։ Այս աշխատու-
թիւնը կը հիմնուի էսորենացիի աոաջին գրքի տեղեկութիւներուն վրայ, 
բայց նաեւ նկատի առած է աքատական. ասուրա-բաբելական, հիթիթա– 
կան. պւսրսկական եւ հայկական սեււյագիր արմանագրութիւններոլ տըւ– 
եալները. Որոնց շնորհխ կը փաստէ թէ Բրիստոսէ առաջ 2500 թուակա-
նէն մինչեւ Քրիստոսէ յետոյ 331 թուականը թագաւորած են ԹՕԷ աւելի թա-
գաւորներ. որոնք իրապէս գոյութիւն ունեցած պատմական դէմքեր են եւ 
ճիշդ չէ առասպելաբանութեան քօղի տակ ծածկել անոնց ինքնութիւնը; 
Այսււփսով Լեւռն Միրիջանեան. անցեալի արժէքներու յւսյտնագործումով 
կը շարադրէ Հայոց արմատՕԵրու պատմութիւնը . 

Իսկ վերջին տարիները, բոլորովին կլանուելով իր ժողովուրդի ներկա-
յով Եւ մտահոգուելով անոր ապագայով, մասնաւորաբար մեր ժողովուր-
դի ինքնութեան հիմքը հանդիսացող հայ լեզուի ճակատագրով, կը նետ– 
ւի լեցուի անաղարտութեան եւ մեսրոպեան ուղղագրութեան Հայաստա-
նի տարածքին վերականգնման պայքարին մէջ– Իրաւամբ նկատի առնե-
լով. որ 4 Մարտ 1922ին. սովետական հրամանագրով վերջ տրուած Է մես-
րոպեան ուղղագրութեան օգտագործման Հայաստանի հողին վրայ Եւ 
այդ օրուընէ ի վեր անջրպետ մը բացուած է Հայաստանի ժողովուրդին եւ 
Սփիւռքահայուբեան միջեւ. որոնք փոխադարձաբար իրարու գրութիւն– 
ները չեն կրնար կարդւսլ ոլ հասկնալ ուղղագրութեան տարբերութեան 
պատճառով, հետեւաբար հոգեբանոլթեամբ Եւ մտածողութեամբ խորթա-
ցած են իրարու. Լեւոն Սիրիջանեան ձեռնարկած է պա հա նքա տիրական 
աշխատանքի մը։ Այդ աշխատանքին պտուղը մեզի կը ներկայանայ գիր– 
քով մը. որ խորագրուած է «Մէկ ագզ. մէկ ուղղագրութիւն» (2002. Երե-
ւան)։ 

Այս գրքին մէջ ամփոփուած է այն երկար յօդուածաշարքը, «Ազգայինը 
Սեսրոպեան ուղղագրութիւնն է» խորագրով, զոր Լետն Միրիջանեան 
ստորագրած է Երեւանի «Աւանգարտ» շաբաթաթերթի 19 շարունակական 
թիլերուն մէջ ուր հանրամատչելի կերպով Հայաստանցի ժողովուրդին կը 
բացատրէ թէ ինչո՛՛ւ անհրաժեշտ է վերականգնել Մեսրոպեան ուղղագ-
րութիւնը. թէ ներկայիս Հայաստանի մէջ օգտացործուող սովետական 
ուղղագրութիւնը ինչ վնասներ կը հասցնէ հայ լեզուին եւ թէ ինչպէս իրար-
մէ անջատած է Հայ Ժողովուրդի երկու մասերը 

Նկատի առնելով սակայն, որ այս պահանջատիրութիւնը կը բախի հա-
յաստանցի որոշ համայնավարամիտ լեզուաբաններու ոչ-գիտական հիմ-
քով առարկութիւններուն. որով կը փակեն մեսրոպեան համազգային ուղ-
ղագրութեան վերականգնումի ճամբաները, իսկ Ափիւռքահայ գրողներու, 
հայագէտներու լուսաբանական յօդուածները առ հասարակ չեն տպա– 
գրոլիր հայաստանեան թերթերռւ մէջ եւ ժողովուրդը անտեղեակ կը մնայ 



հայ լեպուին հասցուած վնասներուն. Փարիզի Մաշտոց. Հայ Լեզոփ . 
Պաշտպանութեան Սիաթեան միջոցներով ապսպրուեցաւ Լ. Միրիջւսն– 
Սանի այս կարեւոր գործը • Ուստի, այդ յօդուածաշարքը, ասկէ ետք գրքի ք 
ձեւով կրնայ ամէն տուն մտնել Եւ Լեւոն Միրիջանեանի ներկայացուցած 
հանգամանալից փաստերու միջոցւա լուսաբանել Հայաստանցի ժողո– 
վուրգը։ Այս գիրքը, ուրեմն, ձրի բաժնուեցաւ Հայաստանի մէջ քաղաքա– I 
կան-ւտսշտօնական շրջանակներու. մտավորականներու. ինչպէս նաեւ 
համալսարաններու եւ Բահերու ուսուցչութեան եւ ուսանողութեան 

Այս գրքի հրատարակութեան ոչ իսկ երկու տարի յետոյ. 2004ին. Լեւոն | 
Միրիջանեան անսպասելիօրէն մեզմէ ընդմիշտ բաժնուեցաւ։ Ինկաւ բա-
նաստեղծը պատնէշին վրայ. գրիչը ձեռքին, պայքարի թափ Էն զւսրնուած։ 

Սակայն, իր մահՒն երկու օր առաջ. Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ «Աեր մե– | 
ծասքանչը» խորագրուած գիրքը, որ կը բովանդակէ ուղղագրութեան 
պայքարին նուիրուած իր բոլոր յօդուածները եւ որ իր կարապի Երգը 
եղաւ, բանաստեղծին կտակը, որուն իրագործումը մեգի թողուած է : | 

Իսկ այս տարի ալ լոյս տեսաւ իր պայծառ յիշատակին նուիրուած 
«Սրբազան Աւանդներ» ժողոլ|ածուն. որ կը խմրէ հայագիտական, հրա-
պարակախօսական. գրականագիտական, պատմաբանասիրական իր | 
յօդուածները, նաեւ յաշեր եւ ՛՛Մենք գնացինք երկիր» ուղեգրութիւնը, 
որուն մէջ կը պատմէ Կարս-Անի-Վան կատարած իր ուխտագնացութիւնը 

Ահա լեցուն կեանք մը. ամբողջութեամբ ազգին եւ լեզուին նուիրուած, 
ապագայ սերունդներու քայլերը դէպի <5իշդը առաջնորդող, սիրով եւ 
կեանքով լեցուն, լաւին ոլ բարիին ճաշակը տուող, իսկ չարին, սխալին, 
սատին հանղէպ պայքարի անհրաժեշտութիւնը գործքով ապացուցող 
բանաստեղծ մը. որուն ցանած ազգասիրութեան եւ միասնակւսնութեան 
հունտերը կր հաւատանք որ պիտի ծաղկին վաղը, հայաստանցի նոր սե-
րունդի սրտին եւ մտքին մէջ. որ պիտի գիտակցի թէ ապազգայնացած վի-
ճակով. ազգին կէսէն կտրուած, ազգային աւանդութիւններան եւ մշակոյ-
թին կռնակ դարծուցած կարելի չէ հայրենիք պահել։ Ու պիտի վերադառ– 
նայ իր ազգային եւ լեզուական արմատներուն։ 

Ցաւալի է. որ բանաստեղծ, բանասէր եւ քաղաքացիական արիոլթեամբ 
օժտուած մտաւորական Լեւոն Միրիջանեանի մահաան մասին մէկ տող– 
նոց յայտարարութիւն մը չեղաւ Հայաստանի կողմէ. ոչ հեռատեսիլով Հ1 
պաշտօնական ծրագրով, որ կը հեռասփռուի նաեւ արտւսշխարհի հայու– 
թեան համար, ոչ ալ մամուլով «ևոյեան Տապան» լրատու գործակալու-
թեան միջոցաւ։ Այս վրէժխնդիր լռութիւնը սակայն, կը շշնչայ. որ բւսնաս– |լ 
տեղծը չէ մեռւսծ. քանի որ մահուան յայտարարութիւն չէ եդած .. 

Բայց սսրդեօ՚՚բ բանաստեղծները կը մեռնին, թէ բանաստեղծները ^ ^ ^ 
կ՚ապրին իրենց գրուածքներով։ Ինչպէս կ՚ըսէ մեր մեծ գիւղագիրը Յակոբ 
Մնձուրին «Գիրը չի մեռնիր, գիրը անմահ է»։ 

Լեւոն Սիրիջանեանի գործը վստահաբար ւկիտի ապրի եւ կողմնորոշէ — Լ – ^ 
նոր սերունդի հետագայ քայլերը։ 

Հիլտա Գալֆայեան-Փանոսեան 
Փարիզ. Փետրուար 2007 I 
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Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Ա Ռ Ա Ս Պ Ե Լ ՄԸ 
ժերւսր Շալե ան, ժիւլեար Հրատարակչատուն, 2003 

Խմբագրութեան կողմէ– ժերսփ Շալեան (ՅտրյոՏ Շհտատոծ) 
գիր-գրականութեւսն մէր թաթխուած մւոաւորական է։ Ան առա-
ւել արար ծանօթ Է իր քաղաքական, ռազմավարական եւ զին֊ 
տրական գիրքերով. որոնք մասնագիտական (ոլրք հրատա– 
Ո ակութի լ ննԵր Են Եւ. կը նպաստեն աշխարհի անմիջական 
պատմութիւնն ու յ>արդ հարցերը ըմբռնելու։ Իր 
Երանգապնակը կ՚ընղգրկլ Երրորդ Աշխարհը. Ափրի– 
կէն. բրտական հարցը, համւււշխսւշխարհային հա-
ւասարակշռութիւնը, Սիացեալ նահանգներու տի-
րանալու թե ան բացատրութիւնը. ահաբեկյութիւնը 
եւ կերիչլաՕ, քաղաքական եւ պատմական քար-
տէսներ. պատմութիւն՝ ինչպէս Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը՛ հվ Թեռնոքփ հետ. քրիս սան Էութեան Եր-
կու հազար տարիները, Փոբրամասնութիլնները, 
բս1ւց նաճւ բանաստեղծութիւն՛ ինչպէս ծաղկա-
քաղ մը քիւրտ ժողովրդական բանաստեղծու-
թեան. կորսուած կրօններէ էքԵր, մարդկութեան 
դիւցազներգութեան բեկորներ, թատրոն, մանկա-
կան գրականութիւն, թարգմանութիւնննր՝ ինչ պէս 
թրցակսւն ժողովրդական բանաստեղծութիւնը՝ 
երկլեզուանի հրատարակութիւն, Եււսյլն։ 2003ին 
լոյս տեսած հարիւր էջերէ բաղկացած իր գիրքը, 
ՅիշողքԱթեանս Յիշողութիլնը, սիրոյ տուրբ մըն է 
իր արքատներուն տրուած, դսպուած տառա-
պանքի ղրսեւորոլող կանչը։ Ան դասակարգ Ե լի 
գիրք մը, գրականութեան, յուշագրութեան, 
օրագրի, պատմագիտութեան զիրար խաչաձե-
ւող այսմբանհրուն վրայ։ Ինքցինք փնտռելու, 
լռութԵնէ դուրս գայոլ եւ ինքզինբ ստանձնելու 
արկածախնղրոլթիւն մը։ ԺԵրար Շսսլեան կը յազողի անհատա-
կան ապրումի մը ընդմէյէն սեւեռել հայրԵ&ահանուած հայերու 
յիշողոլթեամբ ապրելու եւ տեւելու մնայուն եւ լստուած փոր-
ձը։ Ինչ որ կ՝ըսէ յաճախ արդէն լսուածի տպաւորութիւն կը մզէ. 
բայց կ՚ւսսինքնէ իր խտաթեածբ. պ արագ ր կումով եւ գերան– 
ցումոփ 

Հայուն տսաապանք-պատմութիւնը պարղոփԵամբ կը հոսի 
ժեոար Շալեանի գրչին տակ. ինբզինք կը գտնէ Եւ ընթերցողը 
կը գտնէ մարգը։ 

&8 
ժցատտժ ԵV 



Պ&ե* 

Լ-ԱԽԱԲԱՍ 

Յիշողութեանս յիշողոլթիւնը իմ ապրածս չէ 
այլ այն զոր ժառանգած եմ։ Անցեւպի մը արձա-
գանգը։ 

Ան սուզոււսծ մասն ւ իմ պատմութեանս։ Իմ 
առասպելիս սկզբնաւորութիւնը։ Լերդացած 
արեան կսւթիլը ափիս մկջ՛ ծննդեանս օրը. եւ 
որուն, մանուկ, ինծի փոխանցեցին ողբերգու-
թիւնը։ 

եւ որ ես ւսզեցի մոռնալ։ 

Այս հակիրճ պատումը անդր-գոյոլբեսյն՛ 
գրուած է 1978ի Եւ 2002ի միջեւ։ 

ԱՏեեՕԲ, ՀՈՍ 

Հիմա որ բոլորն ալ մեռած են. Ժամանակն է 
յիյելու։ Կամայ, ակամայ, ժառանգորդն եմ 
ջարդուած Ժողովուրդի մը, Երկրի մը որ գրեթէ 
շնշուած Լ քարտէսներու վրայէն։ Երկար ժամա-
նակ խորշած եմ սեւազգեստ պառաւ կիներու 
դէմքերէն, աղէտի անցեալ մը լոեւաբւսր 
կրկնող։ 

մանկական խաղերս, զարմիկիս հետ, Եղած 
Են ռազմական վրէժի երազներ։ Աւելի ուշ. մեր-
ված եմ անդարմանելին ստանձնել։ հրաժեշտ 
տուած Եմ. պիտի վերսկսէի նոր պատմութիւն 
մը. առանց գերդաստանի եւ իրենց ցաւը հա֊ 
լոիկ-հւստիկ պատմող պառաւ կիներու հետքե-
րուն։ 

Իմ առասպելս, մեծ-հայր. սկսած է բեղի հետ. 
զոր կլլ կոչէինք լերւսՕ ծերունին մեռած իր ին– 
նիսուՕ տարիներէն ետք։ Ամէն առաւօտ, դուն 
կը քալէիր կէս ԵրկոտասնԵակ քիլոմեթր, եւ 
մինչեւ վերջ պահած էիր վեհ քայլուածք՜ Ես ին-
ծի հարց կու տամ թէ պատահա՛ծ է որ իրարու 
հետ խօսինք»։ Կեանքի մասին դուն դրուագներ 
չէիր պատմեր։ «Դրամը պէաք է. եբէ կ՛ուզես որ 
լուրջ վերաբերին քեղի, Եւ ենթակայ չըլլալ»; 
Գրեթէ այս Է միայն զոր ինծի սորվեցուցած 
կրնաս ըլլալ, եթէ քեզ լսող ականջ ունենայի։ 
Ինչ որ կը պահեմ յիշուբեանս մէջ, այդ քու կեց– 
ւածքդ է, քու զուսպ եւ արժանավւսյել ոճդւ 
Բայց քեզի հետ Երբեք յունեցայ այն ուժեղ կա-
պը զոր մանկութեանս ընթացքին ապրեցայ 
մեծ-մօրս հետ։ 

ՍԵծ-հայր. դան ծնած ես 1675ի շուրջ, Սա– 
րաշ, Կիլիկիոյ մէջ (այս նահանգը այլեւս քար-

տէսներու վրայ չկայ)։ Հայրդ տէր էր հիւսքի մե-
քենաներ™ աշխատանոցի մը եւ կը բուի ունէր 
սրճարան մը ուր կը սիրէր երգել նաագեւով 
սազ եւ քեմանչսս։ 

1995ին տեղի ունեցան հայերու քարդեր, 
սուլթան Ապսփւլհամիտի հրամանով։ Իր տանը 
շրջապատուած էր թրքական տուներով, իր 
դրացիները խուժած են բակ։ Անոնք ըսած են. 
«Ուրացիր կեավուրնԵրա հաւատքը եւ կը խնա-
յենք կեանքդ»։ Հայրդ խաչակնքած Է, զարկած 
են եւ ան ինկած է; Ոլոքի ելած է եւ վերստին 
խաչակնքած։ Իր դրացինքները գինք սպան– 
Օած են։ Իր ետին կը Օգէր հինգ մանուկներ 
որոնց Երէցը դուն Էիր. դուն, իմ մայրական մեծ– 
հայրս։ Դուն Երբեք չես պատմած այս դէպքը։ 
Արդարեւ, միակ անցեալը զոր կ՚ոգեկոչէիր Եր-
բեմն հարստութեան եւ փառքի կը վերւսքերէր. 
կեանքիդ ոսկեդարը եղած է 1900ի եւ 1915ի մի-
ջել։ Տասնըվեց տարեկանիդ Ստանա գացած 
ես, դրացի քաղաքը։ Ձէթ կը գնէիր եւ կը փո-
խադրէիր կարաւաններով մինչեւ ԻսկԷԼ՚յտէրա ն. 
Դրամդ, քսաննոց ոսկիները եւ Սարի-Թերեզի 
թալէրները. կ՚ամրացնէիր լայն գօտիիդ մէշ։ 

Յեսւոյ բացած Էիր վաճառատուն որ հետա-
գային այրած է.։ Ամէն շաբաբ. լուսաբացին, յի-
սուն ճիերէ բաղկացած կարաւանդ կը մեկնէր 
Աարաշէն։ 

Հօրդ մ ահէն Ետք, քսան տարեկանիդ, ուզած 
Էիր մեկնիլ Ամերիկա։ Բարեկամի մը հետ. 
գադտնաքար անցած էք Կիպրոս, եւ հոն. մլուկ-
ներով իշեւանի մը մէջ, ուր մէկ սենեակի մէջ կը 
պառկին յորս Եւ Երբեմն մինչեւ վեք հոգի, 
որոնց նմաններուն յետոյ ես հանդիսյեցայ 
Թոլրքիոյ մէջ, ծեր դրամը գողցած են։ նման 
արկածաիյնդրութիւններ միշտ կը պատահին 
աղքատ երկրի մէց։ Վերդարճած ես Թուրքիա եւ 
վերսկսած ես առեւտուր ընել, քու միակ պատե-
հութիւնդ։ 

Գործընկեր ըլլալով հարուստ առեւտրակա-
նի մը, զբաղած Ես ուտեստեդէնի վաճառատու-
ներով, երբ վրայ հասած է հնղկախււփ - քոլերա. 
Յ.Պ. - համաճարակ մը։ Կը թուի թէ. ծառի մը 
վրայ մագլցած, պարանով մը եւ սակառով մը 
դուն շարունակած ես ծա խել։ Երբ կարաւան-
ներդ կ՚առաջնորդէիր շրջանին մէջ, հանդիաած 
ես մեծ-մօրս եղբօր, վիրաբոյժ մր. Եւ որ շուտով 
ամուսնացած ես անոր քրոջ հետ։ 

Այս դարասկիզբին, դուն տէր էիր քաղաքի 
ամենամեծ վաճառատան, ներկայացուցիչն էիր 

69 



I 
ՕՍԷԱՍՔՅԷՒՒՍԷՅ դրամւււտււյն. ՍրաԼտարտ 0|լ ԸՆ-

կերութեան ւ» երկա լլւյլ ապահովագրական ըն– 
կերտւփւններու, մին՛ բրիտանական միւսը 
ֆրանսական Ամբողջ օր մր անհրաժեշտ էր, 
րու ձիուդ քայլերով, բարտիներով եզերուած 
հողերուդ շրջանր ընելտ համար, բու ծ|ասխո 
ւոի արտերուդ եւ նարնջենիի պարտէզներուդ 
հետ Աուրիոյ մէ̂ 1 է որ, շատ ուշ, տեսայ 1ուււ1ւս– 
յէսնասլաւոէ|երս որուն մասին դան ինձի հր խօ-
սէիր բարտիները հոն փոբր են էս սպիտատ 
ձ0Եո է, երբ սառողի բիւրեղները կր ծածկեն 
ճիէզերԸ. զիս աւելի կր յուղեն, մերկ ծառեր 
մշուշի մէջ, յաշեր՝ երբեք տեսնուածի 

Ամառ մր, Ցէօրթեոլի մէջ հեդկւսխւո էաալ եւ 
մեծ թիւով թուրք օինուհրնհր կը մեռնէին։ 
Բարձրաստիճան սւնճնսսԼ որուբի^ մհ քեզմէ ա -
զհց հիւանդանոց մր կսաացանծլ բսւնակին 
համար ք՛ու կւտ/ււսւտԱել տուած հիւանդանոցդ 
դևս կայ այսօր ան զօրանոց մրն է Փոխճյրէն, 
քեղի տրաեգաւ էֆէետի սփւողոսր Եյ դան 
դարձար (ւ|Աււև||ւ։ Խդ, ա նինք |ա լյանկտրդ, ս1.ւ 
պաշտօնական տարագով, կարմիր ֆէցո 
զլխուդ, կողքիդ ոսկեզօծ սուրդ Գէմյպ լուրջ է 
գծուած իւիտ ս|եխու| մը. լւսւ սւսնրոււււծ Լ• լ այ-
սօր, այլյ պատմութեան դասագրքի լասանկա-
րին ւ|րայ, ինծի կր րաի թէ բացառիկ կեյւպով 
երիտասարդ ես, դուն, լերան ծերունին 

Օրա ան հզօրներր (5ւսշի եւ գիշերելու կա 
գային մօտդ ծեՕալ Փաշա, որ եետագաւին 
կօոՎւՀ|սՈ թրրական Դ բան ակր գլխւսւ ււ|ւ1»|ա|, 
աոլրիոյ մէջ, <|ւ)(սւյվււյր Լկլեհպիի զօրախումբե-
րուն դէմ. վոն Դեռ Գոլ^, թրքական բանակի 
փրասիացի կազմակերպիչը Պէւ|ւյիե Պադ 
տատ-Պահնի կառուցման շրջանն էր։ Ա|(ւ ժա– 
մանակ, երկաթուղին կր վճււէր բախտերք 

1 ք)0ք)|ւ11 տեղի ւսԱԼէ|ււյլ երիա|>արք յեղափո-
խութիւնը եւ ղւսյքւ տօնախմբեցին Տէօրրեպի 
մէջ. որպէս վախճանը բռնապետութեան, արդի-
ականացումը հին ւարչամեքէւնայի, կայսրու-
թեան տսւրրեր ազգաթիւ ննե րուն խոււտաց– 
ւ աճ ամբողջական |սյս ւասար ու թիւ նը Պատ-
րանքը երկար չի տեւեր։ Յաջորդ տարին նոր 
բւսրդեր կատարուեցան Կիլիկիոյ ւԱջ ԲԱյյց, 
Տէօրրեոյի մէջ, հայերը ընդդիմացան; անցեա-
լին, բողոքական ^–4այրս այդ բոլորը պատ-
մեց ինծի՛ 1)ւսդմական դրուածներու |ւր Ա|ւս– 
տումներուն մէջ պարտութեան ոյ մէկ յիշատակ 
կԱւր Իր երէց եդբսւյրր, վիրարուժը, կազւայ(|եր– 
պած Լր դիււ|արաղայփ ինբ նապսւշտպաՕ ու-

թի ւնր, անկանոն խումրւրա դ1ւ1. մեծ ֊հօրս կոզ– 
մէ կառացուսւծ հիւանդանոց գիւղաքաղաքի 
սահմաններէն դուրս կը գտնուէր, եւ վիրաբոյժը 
այդ աոաջին դիրքերը պաշտպանած 1ր քանի 
մը հրացանաւորներով։ Վերջաւորութեան, ըլ-
լալով միակ վերսւպրոդը, նրացւսնով կր կրա-
կէր ամէն մէկ պատուհլսնէ, հաւատացնելու հա-
մար որ միշտ բազմաթի ւ փԼ Թե թեւ օրէն ւ|իբա– 
ւօրաաձ, դիրբէն հեռացած էր իրեն հեւո տանե-
լով հրացանները Բանի մր օր ետք, հազարա-
ւոր քիւրտեր եւ չերբէզներ հասած Լին Օգնու-
թեան Վիրաբոյժը. ամրաււասւձ քաղաքին մէջ 
միակն էր որ հեռադիտակ 0ւնէր, ինր առաջինը 
եղաւ վարն(I տեսնալ, որոնք կր հետեւփն 
Սարգարէի կանաչ դրօշին հա անօրԼե տասնը– 
հինզ հազար բնակիշ(ար կտփն &Լօրթեհլ, 
որոէոխէ երեք հազարը մարտիկներ Էին։ Վիրա– 
բոյժր կր ղեկավարէր զին ու որական ղործոդո՛ 
ղուբիւննհրը, շրջապատուած հարխրեակ Օր 
ր(ւՄփր հրսւցսւնէւյկիրներով, որոնք ստիԱ|ՈԼած 
էին կրակկ միայն իրմլ ետք 

հաամները կր դրոհեե Երկու հւււրիւր մէթր 
հԼ ււ աո ո ր ո ւ ք Ե ն1, 1վԼսշտ ււ | սւն(ւերր հ< ւ ւ մ ազար 1|՚ս| 
մր կր ււյատւսսաանեն Վրոհր կր շարունակրւի 
երկրորդ համւււցւււրկ մր՛ վււյթսուն մեթրէ. ղր» 
շակիլւը կր ււպաննուի՛ Յարձակողները կր քաշ– 
ւին Դիրքերէն դուրս գալու փորձ մր կրրայ՛ 
ււէնբերը ձեռք ձգելու համար Պաշարումը կր 
շարունակով^ եւ շուտով ջուրը կր ււկւփ ԼյւՍկ– 
սիլ Տսւսնըւաերորդ օրը, երկու բրիտանական 
նաւեր կը տեսնուին եւ ցամաքահանում կ՚ընեն 
ոչ հեռու։ Պւսշարուածները պահ ւ1ր կ՚երեււո 
կայեն որ անոնք զիրենք պիտի ազսւտեծ։ 1ե– 
տագսցհն պիտի գիտնան որ Սա աստիները, 
նաւ բարձրանաք, սւօւսք, ուոեււյգնոակ խւսղ– 
(յաձ էին Տասներկրորդ օրր կը հասնի թրքա– 
կան բանակր իր թնդանօրնելա եւ շուրջ երեք 
հագար զ|՚ւ(տււտներով։ Բանակցարխնեերը 1ւր 
սկսին պսւՀարուածները կր մերէ)ևՍ քաղաքի 
Փ՚ներր բանալ մինչեւ այն ատԼ>ն որ բիւրւոերր 
եւ չերքեզները չեն քաշուած, քանի որ կր վախ-
նան անոնց կասւարեփք կբդոպուտէն ԲԱււա– 
րարուբիւն Կր ստանան։ Յետոյ րրքակաԼւ բա-
նակը 1լր մտնւ քաղաք եւ կր փնտռէ երեւելինե-
րը։ Վերջապէս կր գտնեն անոնցմէ մին, ցոր 
Ստանայի ւԱբ կր կախեն, յձիինակ այլոց Վի-
րաբոյժը պիտո մեոնի սհեփ ուշ. մեծ բուրդերու 
ընթացքին 

Տարի մր ետք ևեւնպ Փսւ^ա կր գււանւսյ վւուս 
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ՊԽճ 

Աւայի ւխւլի (կաւււա|արիյ) 1-'Ափ կր մ նաւ յորս 
տարի մինչեւ Ոքէ պայթի պատերազմը, եւ հինգ 
սայրի հայոց մեծ ջարդէն աոաց, ւ՝ււյ|(| ււյպ ւլահ 
չես իմանար Բեգի համար, քու կեանքիդ լաւա– 
գոյէւ տարիներն ես գրամ, պատիւներ ուժ, եւ 
այդ ամէնը շնորհիւ րռւ կորովիդ, քու նտ|սա– 
ւ̂ւ 11 ր յ Լ ւ ւ՜ւ ւ –| յ I յ 11.111 ոգիիդ, էյ լ այն բանին որ, ինչԱ|Էս 
բոլոր անոնք որո(ւր դժաար բաներ իրականա-
ցուցած են, քու բոլոր կարոդուբիւններո սսնոճց 
ի սպաս դրիր 

Քանի ւ՚ւ| ւ ւսւպփ եւս եւ եգտւ աքսորր դէԱ|ի եւ 
րոպւս Դուն կրցար. րղա|ու| բաթծրաստճյսն 
անձնաւորութիւն, փրկել քու եւ ընտանիքի ան-
դասներուդ կեանքը) • • ւ փոխադրեք ինչքերէդ 
ինչ որ կարելի էր փոխագրկ 

՜էՑ14ին. Օսման և ան կայսրութԻլ՚յՐ ԴԻՐՐ 
գրաւեգ Առանցքի Տ1րույյխն1հկււււ կուշին։ 
Հայկական համայնքը էրիտրարք ղեկավարու-
թեան աչքին կ՚երեէաւ որււ|1ւյ կարողական 
սպառնալիք ե( խոչընդոտ հա մա թր քու թե ան 
Համաւնքր հաչռւեյարդարի ենթարկելու որո-
շումը կր կայացնէ եռապետութիւնը, Թալաթ. 
էհկեր, ճեմալ 1915ի սկիզբը Կովկասնան ճա-
կատի ւ|րւււ| ծախՈՈՈւթիւններա ստեղծած հեղ– 
ձուցիչ մր1ալորաի մէթ 

Փետրուարի սկիզբէն իսկ, տասնըութէն յի– 
ւտւն աարեկսւն հայերը, որոնք զօրակոչո են-
թարկուած էին, կր զինաթափուին, կը խմբուին 
չինսւրարակա ն աչ խաաանք ի դա մ ար աակն1. -
րա մէբ։ Անոնք կր բ նա բերուին ւխւրրիկ խումբ® 
րով։ 24 Ապրիլին, մինչ դաշնակից ջոկատները 
Կախկալի կր ցամւււրահանաււն, մտսյարւււկա– 
նութխնր եւ երեւելիները կր ձերբակալէին 
Պո|սու մԼ9 եւ կը սպաննուին Հրամանը դ1ս|ի 
հարաւ տեղահանութեան արու ած Է. հսւղորդ– 
լսւծ՝ որմազդներով և ւ հանրւպին մսւնԼ>տիկնե– 
րա|. Քաղաքին մԼջ. ին>պէս գխդերուն. կիներէ, 
մանուկներէ եւ ծերունիներէ բաղկացած րնակ– 
չութխնը շաա 1|Ա|րճ ժամանակամիջոց անի 
իրէն հետ տանելու նուազագոյն իրեր փոխադ-
րութեան մը համար, անգիտակ թէ ան ի 1ւյ կր 
վերապահ է։ Քանի մը հազուագիւտ նահանգա-
յին կառավարիչներ - ի պատիւ իրենց - ինքպԼս 
ճելսւլ Պէյ* Հալէպի վսյլիէւ. ԿՐ մերժեն գործւսդ-
րկ տեղահանութեան հրահանգները Անոնք կր 
փոխարինուին Տեղահանուածներու կարա-
ւանները հեսփուոն կանցնի ն Անաւոոլուի տա– 
վււաւ լուսններ էն. Աարիոյ անւսպատներէէւ 
Անոնք 1|ր կաոորոփն ծարաւէ, սմօթութենէ, չէ– 

բէներէ. ոճիրներու համար նաիյկին դատա-
պարտելիներէ յատակ կերպով լյտամսւղրաած 
փոխադրական զ որմին, ոստիկաՕներէ ե< 
քիւրտ ցեդյլսխուՕբերէ: Տասնը ուրր ս«փս ետք, 
քարդերը հասած են Որենց նպատակին. հայ 
1՝նակ;ոէթես.ւն կէսը լուծարքի ենթարկուած I 
Սաս մր փախած է Կովկաս ՊոլսՈ| եԼ ՁմիւՈ– 
նխւյ հաւերր խնայուած են շնորհիւ սւրեւմտեւսն 
ղեսպանատու ներու ներկա|ուբեա0 

Իմ մանկոււ>եանս սևւագգԼւստ ծեր կիները կր 
յիշԼին անշիրիմ այդ մեոեալներր իրենց մ ե ճ 
եսւլներն 1ին. խւենց պատկանող, առ յսււԼտ։ 

(1ւսմսւնակի առագաււտներուն մէջ ծաւի կր 
զարնեն բարբարոսներու դրօշները 

Կր յիշեմ; 
Ինչպէս սսւրսւսլ|փ ալիք կր լսեմ Մոնկոլ– 

նևրու հոսքը Դսւշտր կր ճածկուի միերով, բԼ– 
րելով վայրագութեան ճանրութինը վայրագու-
թիւնը |ադրականներու որոնք կր պարտադրեն 
իրէյքյգ օրէնքը նմաններու, բայց բոլորովին 
օտար ցԼւղի մր։ Շատով արեան ճապաղիքնե-
րու մէջ պիտի քլպեն, նենկիզ Խան րսած է 
«է/արոու մեՏագդյՕԷր^անկոլբիւնը իր թ;նսԱՓ– 
ները յաղբել I. զանոնք հալածէ» զանոնք զրկե-
լէ ետբ, տեսնել անոնց լացը իրենց սիրելի ղէմ– 
քերան համար, հեծնել անոնց ձիերը, աղ(3ի1յ– 
ները, կիներր • Լա|սաււ|Էս Աո(ւկո|(յլյրր չէին զի– 
ւոԼր քաղաքներ գրաւել, մեքենաներ չունէին։ 
Ուստի ասսււևլւսգււյն չափով սպաճ@եց||| գիւ-
ղացիներ Եւ անոնց մարմիննԼւրր դիզեցի 1ւ շե-
ղակի, մինչեւ որ կրցան հասնիլ պարիսԱ|ներ^| 
գագաթը Տեղի ունեցան, կը փշե մ զնգոգ աւա– 
րաոոփիւնհեր - ո; ււյւււրտեւս|նևրու սւկսիլքր, 
ոչ, վւս||1աց հրճոււսնրր |ապ>ւււնակի, երբ ամԼն 
բւսն կարելի է Սինակւսն է,ւ պարսակսւն գրաւ– 
Լւււծ քաղաքներա պերճանքը յանծնուհ^աւ կո– 
ղաւյատի Պսւղտւսսւ՝ գլուխն եր ու բուրգով եւ 
կտրուած ականթներու) լեցուած պայուսակնե-
րով, քաշուած ձիերու կոգւԱ՛ սարսափեցնելու 
համար վէւրաււ)րողքւ|ւրը ՈչիԼյ այն բոլդրէն որ 
սւնմարոկալ|ւն է՛ անծւււնօր չէ մեղի 

՚̂ որս դարերու ընթացքին, հալ ժողովուրդի 
կեանքը, որ պէս լոխտա(Լ.սաւսւծ կրօնական 
փոքրամասնութիւն, ապահովաբար րնդռւնելի 
Լւղսւճ է Օսմանեան կայսրութեան մԼջ. ււր ունե-
ցաւ իր մ1>ծու|փւնր ել հանդուրժողութիւնք 
ԼեսնաԼ|ւււ1ւ գիւղացլ||երու եւ հովիւներու ճողո 
վուրղ Օնն էր, րաոած Հայաստանո եւ Տաւրոս– 
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ԲօեէԱ՛ 

եօւն լեռներու արծուեբոյներան, արհեստաւոր-
ներ եւ վաճառականներ արեւելեան Անսստոլ– 
ուի քսւդաքնԵրուն մէջ. կարաւաններու վաճա-
ռականներ որոնք կը չափ Էին այդ օրերու աշ-
խարհը, չինական մեեւաքսի եւ հնդկական հա-
մեմներու ճամբաներէն մինչեւ Արեւմուտքի մեծ 
շուկաները։ ժամանակակից ազգայնականու-
թեան ծնունդով է որ յուծը ուԺգնութԼամբ կը 
զգացուի։ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ. ԺԹ դարուն. 
առեւտրականներու Եւ սեղանաւորներու հայ 
քւսղքևնիոլթիւնօ, ինյպէս յոյն եւ հրեայ Ունե-
ւորները, հարուստ է բայց քաղաքականօրէն 
հաշմանդամ։ ճւստարարուԵօտական եւրոպա– 
յէն եւո մնացած Կայսրութեան տազնապը, կը 
կարծրացնէ Բարձրագոյն Դրան վերաբերումը 
ազգային՛ շարժումներու նկատմամբ, որոնք, 
Պարաններու մէշ բէ Արեւելքի, կը խլեն իրենց 
անկախութիւնը; 

Այնու ամենայնիլ, ոչինչ նախատեսել կու 
տար. Առաջին Աշխարհամարտի սկիզբը, ներ-
դաշնակ բնաջնջումը համայն հայ համայնքին։ 
Ոճիր որ հրեաներու եւ գնչուներու բնաջնջու-
մէն Ետք, կը բնոոշուի որպէս ցեղասպանութիւն։ 

Կիներու, ծերերոլ Եւ մանուկներու անուժ եւ 
անպաշտպան հօտ, հազար Ել հագար կիներ 
զորս կարելի է ընտրել, հագիւ արբունքի հա-
սած աղջիկներ, դեռ գեղեցիկ տիկիններ. միշտ 
արգիլուած կանանց սեռեր։ Վերջապէս բռնա-
բարել միւս համայնքին էգերը որոնց չեն դպիր 
եւ որոնց հետ չեն ամուսնանար երբեք։ Խլել, 
ճիյերու մէջ զատել, ազատ ընթացք տալ անյի-
շատակ ժամանակներէ ի վեր տեւող ւսնբաւա– 
րարուած զգացումներու՝ մինչեւ մարդ մորթել, 
ստինքներ կտրել, դանակի վրայ անցնել։ Են-
թարկուած հպատակներ, ըլլալ ջարդի մը գե-
րիշխան։ 

Կաղալով դէպի հարաւ ընթացող երկար շա-
րաններ, անապատ՛ ուր կ՚ապրի միայն հովը, 
դիակներու դէզեր՜ որոնք կ՚իյնան ճամբեզրին 
գիշեր Եւ ցերեկ, փտախտի հոտը կը տարածելի 
գետին ինկած հազարաւորներէն։ Խելապարնե-
րու կարաւաններ ար մայրեր իրենց ցաւակնե– 
րը կը սպաննեն։ Փորուած աչքեր, ածելիով 
կտրուած շրթներ, խնդալու համար՛ պաստած 
փորերով յղի կիներ; ծերեր պայտած են էշերա 
պէս եւ անոնք չորեքթաթ կը քաշքշուին իրենց 
սրբանին սուրի հարուած մը ստանալէ առաջ։ 
ՈւրիյնԵր. կտրած լեզուով, բերանաբաց, ուրկէ 
կր վազէ փրփուրը, ահռելի եւ համր ցաւ; Գիւ-

ղին թզուկները Եւ ապա շները կր վազեն ճարա 
կելոլ; 

Ձեց տեսնեմ, առիւծներս, ոստիկաններ, գիւ-
ղացիներ. կամաւ որներ, ամէն ձեւի նախճիր 
արտօնուած է; Անվերադարձ շարաններ 
առանց այլ հասցէի բացի լուծուե|է՛ ինչպէլ 
արիւնը ւսւագին մէջ։ 

Հօրս կողմէ, գրեթէ ամէնքը մեռած են. ինն 
հոգիէ ընտանիքէ մը մնացած Են երկու վերապ 
րողներ։ Այդ կը պատահէր Հաճընի մէջ, հազար 
երկու Ւարիւր մեթր բարձրութեան լ|րայ 
գտնուող գիլղաբադաք մը, Տաւրոսեւսն լեռ-
նաշղթային վրայ, շեշտուած ձմեռներով, չոր 
ամառներով; Ինչպէս Սւսսունի մէջ, ուրիշ լեռ-
նային շրջան մը, մարդու յիշոդոլթեամբ, միշտ 
զէնք ունեցած Են։ Հայկական դիւցազներգու-
թիւնը, Սասունցի Դաւիթ, պատմութիւնն է հո-
վիւներու եւ յաղթական դիմադրութեան։ Հայր, 
ղուն այդ ինծի պատմած ես երբ եր՚եխայ էի. 
«մանուկ հասակէն այնքան ուժԵզ էր. որ փո-
խանակ զայն փաթթելու խանձարուրի մր մէջ, 
արօրի մր շղթայով կապեցին։ Երբ աշխարհ 
եկաւ, իր աջ ծեռքը փակ Էր եւ այնքան ամուր 
կը սեղմէր որ ոյ ոք կրնար բանալ, բացի իր հա-
րազատ հօրմէն, իր ձեռքին մէջ ունէր քիչ մը 
կարմիր արիւն»; Վերջաւորութեան, Դաւիբ 
գլուխը անցած հայկական ծանր հԵծելազօրին, 
միջնադարուն հռչակաւոր միաւոր մը, պար– 
տութան կը մատնէ Մսրայ Մելիքի ջոկատները 
եւ կը յորդորէ ալ բնաւ Սասուն ;զալ։ 

Հօրս Երէց եղբայրը. փաստաբան, Հաճընի 
փոխ-կառավարիչն էր։ Ֆրանսական արշաւա-
խումբը որ պիտի կռուէր Կիլիկիոյ հակակշիռը 
ձեռք բերելու համար, կը նահանջէ Աուսթաֆա 
Բեմալի զօրամասերու յսաաջախաղացքին առ-
ջեւ ել հայկական պահակազօրքը կը լքէ իր ու-
ժերով դիմաղրելու։ Հօրեղբայրս հոն մեռած է. 
զէն ի Յե ռին։ Երբ այլընտրանք չկայ. աւելի լաւ 
է այղպէս մեռնիլ Գերդաստանը տրոր ուած է իր 
ուժերէն վեր իրադարձա թիւններով։ 

Աւելի ուշ հայրս նամակ մը ստացած է ֆրան-
սական ուժերու հրամանատար զօրավար Պրե– 
մոնէն, ուր գրուած է որ անոնք քաշոլլլւծ են, 
նկատի ունենալով Երկրի ալպեան բնոյթը, որ 
փաստաբանը, հօրեղբայրս, մեռած Է երաշխա-
ւ ո ր ո վ ՀաՏընի ինք նա պաշտպանութիւնը Եւ 
որ Ֆրանսայի կր վստահի հերոսի եղբայրը։ 

Այս ռազմական դրուագները ընտանի են ին-
ծի, քաջութեան գործԵրովը Եւ յանդուգն 
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յրսյրբքյեքւովԸ ֆէտայիներու, ինչպէս որ զա– 
ոՕք կը կոչէին Անատոլաի մէք. Անդրանիկ, Գէ– 
,րզ Չաւօւշ, ազգայնականներ եւ անկանոն 
։արլյւիկներ. Դանուբի հայդուկներու կամ յոյն 
,|եֆտնԵրու աւանդութեամբ։ Աանկական յիշո– 
ութԵանս մէջ կան պատկերները արՅւսկազէն– 

յերու, որոնք սհւ չերցեսքսս ունին. փամփշտա– 
յսսլ մը գօտիին Ե լ Երկու ուրիշներ կուրծքին 
|րայ՝ խաչածԵւ, երկար հրացան մր, երկու 
ստրճանակնԵր, կովկասեան դաշոյն մը եւ 

ս̂սշիէ ձեռնոցի նման ճկուն մոյկեր։ 

Այդ Է թերեւս արմատը (/էրթայի հանդէպ Իմ 
ունեցած նախասիրութեանս, այդ պզտիկ տե– 
ւսւբար անհանգստացնող պատերազմը, 
առանց հետեադական մատակարարման, որ 
անակնալնԵրով կը կազմուի, շարժունութեամր 
եւ ֆիգիքական տոկունութեամբ։ Կռիւը նաեւ 
զիս խորապէս կը հետաքրքրէ. ոագմակարա– 
կան ուշիմութիւն Եւ անհրաժեշտութիւն մար-
տավարական արարքներոլ՛ բնազդաբար 
ընտրուած։ 

Հօրս մանկութենէն գրեթէ ոչինչ գիտեմ։ 
Պատկերներ հեղեղատի մը՛ ուր կը լողան, 
թփուտներ ուր կը վազեն, պտուղներով բեռնա-
ւոր թթենիներ - ինյպէս որ հետագային միաս-
նաբար քաղեցինք -, մեծ մօտիկութիւն կենդա-
նիներու հետ • շատ կը սիրէր այծերը զորս հա-
յերէն կը կոչեն ուլիկI, Եւ սերտ կապուածութիւն 
Հաճըն քաղաքին։ Օր մը, Կապադովկիոյ մէջ կը 
ճամբորդէի եւ հսւնդիպեցայ Հաճընէն չերքեզի 
մը, որուն հարցուցի որ ան զեղեցի ՛կ էր։ Երի-
տասարդ գիւղացի մըն էր։ Պատասխանեց որ 
շատ գեղեցիկ էր, զոր ինք շատ կը սիրէր 

Դուն որբ մնացիր տասնըհինգ տարեկանիդ, 
հայրդ, մայրդ, հինգ եղբայրներդ Եւ քոյրերդ 
բարդուեցան։ Դուն Կոստանդնոլպոլիս հասար 
հետիոտն Եւ կրցար աւարտել բուսաբանու-
թեան Եւ դեղագործութեան ուսումդ։ 1956ին 
տեսայ այն դեղարանը ուր աշխատած էիր, Թա– 
թսւվիԴ) մէջ. ԻսբաՕպուլի արուարձանններէն 
մին. մին;եւ 19^2. Երբ Թուրքիայէն հեռացար 
վերջնականապէս։ երբեք ոչ մէկ դառնութիւն 
ոգեկոչեցիր, անցեալի արիւնդ երբեք չգիտցայ։ 
Դուն ինծի համար միշտ եղար հրաշալի հայր 
մը։ Քեզ կեանքի վերադարձնելու համար. 
ւա1ւծն կ՚առնեմ բոլոր ճանապարհորղուբխննե– 
րը։ Անդամ մըՒ կը յիշԵմ. քեզի խօսած էի Ժողո-
վուրդի մը մասին որ կը տեղափոխուէր իր 
նախնիներու աճիւններով եւ դուն ըսիր թէ ս տ 

լաւ էր։ Գիտես, ես ունիմ իմ մէջ մեր Երկուքի յի– 
շաւոակներուն աճիւնը եւ դուն պիտի \անհե-
տանաս ամբողջովին մինչեւ իմ մահս։ 

Ցեղասպանութեան մը ժաոանզորդ, աւելին՛ 
թուրք պետութեան Ել ոչ ւպ աշխարհի կոդմէ 
չճանչցուած, որպէս սոսկալի արտառոցութխն. 
կը մնայ կոկորդի մէջ։ Տասնըվեց տարեկանիս 
սորվեցայ ատել մարտիրոսութիւնը, այս ինք– 
զինք ցաւցնող ախտը, որ պարտեալներոլ մօտ 
կը հասնի մտսսգարաթԵլւյն։ Այն ատեն այդ էջը 
դարծուցի. քառորդ դար. խզելով ամէն կապ 
ծագմանս հետ, ապրելու համար մարդկային 
արկած սս խն դր ո ւբ |սն ն Ե ր: 

Այն պահո լ ն երբ կը չափեմ ժամանակը ուրկէ 
անցած Եմ եւ ուր ամէն ոք մեռած է. Եկած է պա-
հը յիշելու այս պատմութիւնը եւ տալու նախա-
հայրերու ինչ որ իրենց պարտք է։ 

Այսօր ես կ՚ողքունեմ ծեր տեւելու եւ ծեր ինք– 
նութեամբ մնալու ցանկութիւնը, այդ կը յար-
գեմ, առանց բաժնելու. Իմ ուղիս ուրիշ եղաւ։ 
Ես պայքարեց այ երեք ցամաքամասերի ժողո-
վուրդներուն հետ, բաժնեցի անոնց կեանքը։ 
Թերեւս ձեզ աւելի լաւ հասկցայ շնորհիւ 
անոնց։ Այժմ դուք կու գաք իմ մէջ ծեր տեղը 
գրաւելու, խւսղաղոլթեամբ, յիշատակներու եզ-
րին։ եւ ձեր հետքերը քայլերուս մէջ են։ 

Հայացուց՝ Յ.Պ. 

՚ սըռձոռ շիձւսձսօ, խաօէքՀԸ օտ ա 
էմաօքոշ. ա ք Տ,40Վ 

յսէւաէճ 
Հատուած, էջ 9ԷՃ 25։ 
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ԿՈԿԻ 
ՐԻՄԻՆ 
Ռ Զ Ե Ւ 

1958ի Մայիս ամիսն էր. 
Երբ ամենասիրելի բարե-
կամս, իր տիկնոջ հետ, 
եկած էր Փարիզ զբօսնելու։ 
Իրենց բախտէն եղանակը 
բացառիկ էր իր պւպծառու– 
բեամր եւ մեղմոփեամբ։ 

Ուսանող Էի տակաւին եւ 
կրնայի աղատ ժամանակս 
յատկացնել իրենց։ Փարիզի 
տեսարժան վայրերը եւ 
Վերս այ ի պալատը սլտըւո– 
ցընելէ ետք, իրենց առա– 
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ջսսրկեցի երթալ Օվէր Սիւր 
Ռւազ, ուր կը գտնուէր մե-
ծահանճար Վսսն Կոկի շիրի-
մը, որ տարօրինակ կերպով 
ամբո ւր վեց ւոսւրի դեռ չէի 
մւոածւսծ երթալ տեսնելու 
մասին։ 

Խ ա ն դ ա վ ա ռ հանաձայ– 
նուբեսսմբ մը սսռինք շոգե-
կառքը եւ հազիւ քսան 
վայրկեան եւոք հասանք 
Օվէր, որ կը գտնուի Ոււււզ 
գետակի ափին։ 

Հազիւ կայարանէն քիչ մը 
հեռացած էինք, Գւսֆէ Վան 
Կոկ գրութեամբ սրճարանի 
մը առջեւ գտանք մենք մեզ։ 
Քիչ մը զարմացած։ 

Հաճե լ ի ց ն ց ո մ մը ունե-
ցանք, հեւոս յքրքրուած 
ներս խուժեցի, նայեցայ աջ, 
ճւսխ. սովորական սրճա-
րան մըն էր։ 

Ս ր ճ ա ր ա ն ա տ ի ր ո ջ հա-
մար, որ կին մըն էր, կ՚երեւի 
առաջին անձը չէի, որ այղ 
երեւոյթով ս ր ճ ա ր ա ն կը 
մտնէր. 

- Պարոն,– ըսաւ շ ա տ սո-
վորական շե շտով մը,– 
կ՚երեւի Վան Կոկի սենեակը 
կո լզէք տեսնել։ 

Այո,– պատասխանեցի 
զարմացած։ 

- Այս փոքր աստիճաննե-
րէն վեր կը բարձրանաք եւ 
ծեր դիմացը կը գտնէք դու-
ռը բաց վիճակի մէջ։ 

Սնմիջւսպէս դուրս ելայ եւ 
բարեկամիս ու իր տիկնոջը 
նշան մը ըրի, որ մօտենան։ 

Փոքր սենեակ մըն էր, իր 
փոքր պատուհանով։ Մերկ 
երկսյթեայ մ ա հ ճ ա կ ա լ մը 
պատին փ ա կ ա ծ , փտելու 

մօւա փոքր սեղան մը իրեն 
Օերղաշնակուող աթոռով, եւ 
այսքան։ Հազիւ կոխելոլ 
փոքր մակերես մը թրձակւս– 

ւէ; 
Դիտեցինք , ուրիշ ոչինչ 
կար։ Խեղճութիւն մը կը 
շրջապաւոէր մեզ. Դաոնա-
լով բարեկամիս ըսի. 

- Ինչւվէ ս կրնաս երեւա-
կայել, որ Վան Կոկի նման 
հանճար մը, որ իր մէկ վրձի-
նով աշխարհը կը ցնցէ, այս 
խեղճութեան մէջ։ 

Բարեկամիս կինը ապ– 
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շած երեսիս կը նայէր. իր 
նայուածքով կարծես ըսել 
կ՚ուզէր. 

- Զւսւէն, կը զառանցե՛ն։ 
Շատ դանդաղ քայլերով 

իցւսնք. չկային խօսքեր։ Կը 
խոկայի։ Կարծես կամքէս 
անկախ արցունքները կը 
խուժէին աչքերէս, կոկորդս 
խցուեցաւ։ 

ՎաՕ Կոկ այդ ժանգոտած 
մահճակալին մէբն էր, որ իր 
վերքին ծխամորճը վառած 
էր, եւ շատ չանցած մարած 
էր իր կեանքը, իր այնքան 
սիրելի եղբօր Թէոյի զիրկին 
մէջ։ 

Սեր շրջագայութեան ըն-
թացքին յանկարծ դիմացս 
կ՚ելլէր Վան Կոկէն պաստառ 

մը. 
- Կը տեսնե՛՛ս.– կ՚ըսէի բա-

րեկամիս,– այս տեսածդ ալ 
նկարած է; Երբ յանկարծ 
անակնկալ կերպով մենք 
մեզ գտանք գիւղի քսւթէտ– 

առջեւ խեզճ, քոսոտ, 
որուն վրայ կ՜արտացոլար 
գարերու ժամանակը աղ-
տոտ մոխրագոյնով մը։ 

Սյս եկեղեցին ալ նկա-
րած է,– ըսի բարեկամիս եւ 
կնոջը։ 

- Այս եկեղեցի՛ն,– ըսին 

7& 

ժցատտժ ԵV 

երկուքն ալ; - Ասոր ի՛՛նչը 
նկարած Է. խեղճութի՛՛ւնը թէ 
աղտոտ գոյները։ 

- Իր բացառիկ գլուխ գոր-
ծողներէն մէկն է, զոր նկա-
րած է գիշերով, ւսււտղւսծոր 
երկինքով մը։ Վաղը պիտի 
տեսնէք, երբ տպաւորա-
պաշտ թանգարանը եր-
թանք– 

Տոքթոր Կաշէի հիւանդա-
նոցի պարտէզներուն մէշն 
էինք եւ ես յավւշտակու– 
թեամբ կը շատախօսէի, 

- Այս աւազանը, որուն 
առջեւն ենք, այս մէկը 
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գծագրած է ԻՐ եղէգնեայ 
գրիչով։ Այս հիւանդանոցը 
նկարած է, եկէք ցոյց տւսմ 
այս անկիւնը։ Տոքթորին դի-
մանկարն ալ նկարած է, որ 
վերջերս ծախուեցաւ աշ-
խարհի մրցանիշը կոտրող 
սակով մը. իննիսուն միլիոն 
լոոլարէն աւելի։ 

Կար Վան Կոկի պրոնզ– 
եայ արձանը այն վիճակին 
Օէջ. երբ Վան Կոկ կ՚երթար 
դէպի ցորեանի արտերը 
նկարելու։ 

Զաւոքին քանդակագոր-
ծը իր բացառիկ երեւակսս– 
յութեսւմբ Վան Կոկը քան-
դակած էր (մոտըլէ էր ըրած) 
իր իսկ Վան Կոկի վրձիննե-
րու հարուածներովը կաւէ 
բարակ գլանիկներով, ո– 
րոՕք կը խորհրդանշէին 
Վան Կոկի վրծինի 
հարուածները, կ՚ամբող– 
շացնէին Վան Կոկը իր ամ-
բողջ հասակովը։ 

- Նկարիչը իր կեանքի 
ւսմենաբեղուն վերքին տա-
րիները անցուցած էր այդ 
դարմանատան մէջ. տոքթ. 
Կաշէի խնամքովը, որուն 
աղջիկը ինքնաբերաբար 
ժառանգած Էր, անգիտակ-
ցաբար, հանճարին նկար-
ներ ու ն հարստութեան մէկ 
կարեւոր մասը, որ կամաց-
կամաց ծխացող հրաբուխի 
մը պէս ժայթքած էր աւելի 
ուշ։ 

Կ անցնէինք հնծուած ցո-
րենի դաշտի մը արահետէն։ 
Ագռաւներ անտանելի խըռ– 
ււ|ոտ կռինչով կը սաւառնէ-
ին մեր գլխուն վերեւ։ 

Այս արահետը մեզ կ՛ա– 

ռաջնորղէր հոն. ուր կը 
հանգչէին հանճարին ա– 
ճիւնները։ Այս այն ցորեանի 
դաշտն Էր իր նեղ արահե-
տով, զոր Վան Կոկ նկարած 
Է երկար չափի վրայ, մահա-
գոյժ ագռաւներու սաւառ-
նումով։ Կ՚ըսուի թէ այղ ագ-
ռաւները սպաննելու միտու-
մով վազած էր իր սենեակը 
եւ իր փոքր ատրճանակով 
փոխանակ ագռաւներուն 

վրայ կրակելու, սպաննւսծ 
էր ինքզինք։։ Այս ագռաւնե-
րը. որոնք կը սաւառնէին 
մեր գլխուն վերեւը այն սե-
րունդներէն էին, զորս Վան 
Կոկ իր խելագարութեան 
մէկ պահուն ուզած Էր 
սպաննել, կարծելով որ յար-
ձակումի պիտի ենթարկուէր 
անոնց կոդմէ։ 

Գերեզմանի երկաթեայ 
ղրան վրայ մեծ եւ սեւ գիրե– 
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րով գքւուած լՐ ուղղութիւնը 
ցոյց տուող նշան մը Վան 
Կոկի շիքւիմը։ 

Կը քալէինք շիրիմներու 
ափէն, հասանք պատի մը, 
որուն առ^եւ կանգ առինք 
երեքով - Վենսւսն Վան Կոկ, 
Թէօ Վան Կոկ, երկու շիրիմ-
ներ էին; Սովորական, քիչ մը 
շատ սովորական, մինչ 
մենք կը սպւսսէինք շքեղ շի-
րիմ մը տեսնել, որուն վրայ 
արմանը հանճարին՛ Իսկ 
հոն կային համեստ երկու 
քարեր Վէնսան Վան Կոկ -
Թէօ Վան Կոկ արձանագրու-
թեանդ, խորհրդանշական 
տարածաղ բոյս մը գորգի 
նման միացուցած էր երկու 
Եղբայրներու շիրիմները, 
որոնք մահուընէ առաք եւ 
մահուընէ ետք կը մնային 
անբաժանելիներ; 

Նայեցայ, նայեցայ հողա-
շերտին. ինչպէ՚՚ս այգ փոքր 
հողաշերտին մէջ պարփակ– 
ւած կրնար ըլլալ այդպիսի 
հսկայ մը, որ իր մահուընէն 
ետք ցնցեց ամբողջ նկար-
չական աշխարհը։ 

Անօթի մեռաւ, հաիստա– 
ցուց ուրիշները, պահ մը 
այն մտածումը պատեց 
միտքս, որ Եթէ հրաշքով մը 
Վան Կոկ վերակենդանա-
նար Եւ տեսնէր բէ իր նկար-
ներով մարղիկ ի նչ հսկայա-
կան հարստուբիւններ կը 
դիզէին, ինյպէս կը շահա– 
գործէին անհաւատալի գու-
մարներով։ Հաւանական է, 
որ դարձեալ անձնասպան 
ըլլար։ 

Կը վերադառնայինք ղէ– 

պի գետին եզերքը, ուր շատ 
Փոքր համակրելի ճաշա-
րան մը կար։ Փոքր նեղ ճամ-
բայէ մը կ՚ուղղուէինք գետա– 
ՓԻ ճաշարանը, երբ հեռուէն 
նկատեցինք մարդ մը, գրեթէ 
ցնցոտիներով, որ կը յառա-
ջանար ղէպի մեր կողմը. 

- Գլոշար մըն է,– ըսի բա-
րեկամիս,– կը մօտւսնար մե-
զի խեչաբառի մը քալուած-
քով։ 

Պոնժուր մոն վիէօ՛. 
Քայլերը դանդաղե լո ւց 

եւ կեցաւ մեր ւսռքեւ։ 
Մտքէս ըսի, քիչ մը կա-

տակենք, աւելի ճիշդ զբա-
ղինք այս ա ր ա ր ո վ , տրա– 
մադրոլբիւններ փոխելու 
միտումով։ 

- Վան Կոկը կը ճւսնչնա՚ս 
դուն։ 

- Վան Կո՜կը, ինչ անի-
մաստ հարցում, ո՛՛վ չի 
ճւսնչնար.– պատասխանեց։ 

- Կը սիրե՛ս Վան Կոկը։ 
- Կը սիրե՛մ, ո՛՛վ չէ սիրած 

այղ սուրբը, մեր գիւղը իր 
անունովը կ՛ապրի, մենք որ-
քան հպարտ Ենք իրմով։ 

Ուղղակի կը զարմացնէր 
մեզ իր պատասխանէ րով։ 

- Բայց,,. 
- Բայց ի՛նչ։ 
- Ես նեղուած եմ իրմէ։ 
- Վան Կոկ է՞ն։ 
- Այո, Վան Կոկէն. եւ գի-

տէ բ ինչու։ 
- Ինչո\ ։ 
- Որովհետեւ ան ծռեգ 

մեր ըւսբէտրալը։ 
- Օ ո ե > 
- Այո, ծռեց։ 
Խնդուք մը բռնեց զիս։ 

Բարեկամս եւ կինը չէին 
հասկնար ոչ գչոշարին խօս– 
քը եւ ոչ սվ իմ խնդուքիս 
պատճառը 

- Լաւ, առ այս երկա հա– 
րիւր ֆրանքը եւ շիշ մը ցինի 
դնէ Ել խմէ Վան Կոէփ յիշա– 
տակին։ 

- Ես մուրացկան չեմ,– 
պատասխանեց յանկարծ 
լրջացած։ 

- Ուրեմն կեղծ է քու Վան 
Կոկի հանդէպ ունեցած 
սէրդ 

- Բայց ոչ, կը սիրեմ ըսի. 
չ է ք հաւատար։ 

- Բայց ըսիր նաեւ, որ 
նեղուած ես իրմէ։ 

- Այս մեր ջսւթէտրալը 
ծռած ըլ լալուն համար 
միայն։ 

- Նայիր մոն վիէօ, եթէ այս 
դրամը չառնես եւ շիշ մը գի-
նի չխմես իր յիշատակին, ոչ 
միայն քու սիրոյդ չենք հա-
ւատար, այլ քեզմէ նեղուած 
ալ կը բաժնուինք գէշ յիշա– 
տակով մը։ 

Խեղճ մսւրղը թակարդե-
ցինք. շուարեցաւ տատամ-
սեցաւ, ուղեց մեկնիլ Չմեկ– 
նեցսս, կեցաւ մեզի նայե-
ցաւ, կարծես ըսել կ՚ուզէր 
ինչո՛ւ անդորրութիւնս կը 
խանգարէք։ 

Վայրկեան մը զղջացի 
ըրած կատակիս համար։ 
Սարդը գամուած Էր. ոչ 
դրամը կ՚առնէր, ոչ ալ կը 
համարձակէր ճամբան շա-
րունակել։ 

Մուրացկան ըլ լար, թէ 
Վան Կոկէն նեղուած մէէւը, 
կամ չսիրող մը, դժուար կա– 
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ցո լթեան Օը սսռջեւ կը 
գանուէր։ 

- Լաւ, լաս– ըսաւ,– եւ ա ջ 
ձեռքը հազիւ կէս մը երկա-
րեց առանց ափը բանալու։ 

- Աստուած հետդ։ 
Աենք ւսլ հիմա կեցանք 

Վան Կոկի յիշաւոակին խմե-
լու Ր ւազ գետի ա փ ի ն 
նստած կը ճաշէինք եւ կը 
խ մ էինք «մեր խ ո ս տ ո ւ մ ը 
յարգած ըլ լալու պատրան-
քով»։ 

- Այդ ի°նչ պատմութիւն էր 
չհասկցայ,– ըսաւ բարե -
կամս Կարպիսը։ 

- Ի՞նչ պատմութիւն , -
հարցուցի,– քւսթէտրւսւին 
ծռա՜՛ծ ըլլալը։ 

- Կարպիս.– ըսի,– կը զար-
մանամ որ նման գ լօշար Օը 
նկատած ըլլայ իրենց քա– 
թ/՜տքէային ծռած ը լ |ալը 
պաստառին վրայ, եւ աւե-
լին տ ե ս ա ծ ըլլայ, այդ 
գլուխ գործոցը Վան Կոկի։ 

ճ ի շ դ Է ըսածը մարդուն, 
նկատե լով որ Վան Կոկ 
ծռած է իրենց ջւււթեէտւրսւլը, 
որովհետեւ Վան Կոկի նե-
րաշխարհը փոթորկոտ ծը– 
ռած Էր։ Այն բոլոր տեսա-
րանները. զորս նկարած Է 
ինք. եւ իր հանճարը այդ 
ծռելներուն մէջ Է որ կը կա-
յանալ եւ կը բաժնուի իրՕԷ 
առաք եւ իրմէ ետք Եկած բո-
լոր հանճարներէն 

Սարդ չհասկցաւ Վան Կո– 
կը իր ողջութեան։ Եթէ եղ-
բայրը Թէոն չըլլար, շ ա տ 
աւելի առաջ անձնասպան 
ըլլար հւսւանօրէն; Երբ ես 
Ամւյդերտամ գ ա ց ի 1954 

թուականին, այդ նոյն օրե-
րուն Ռէյքս թանգարանի մէջ 
միջազգային ցուցահանդէս 
մը կար Վան Կոկի հարիւրա-
ւոր պաստառներու , կեան-
քիս մէշ այդքան զօրաւոր 
հոգեկան տագնապ չեմ ու-
նեցած երբեք։ Վերադարձիս 
փարիզահայ մեծահարուս-
տի մը տղան հւսնդիպեցայ, 
զոր լաւ կը ճանչնայի եւ հա-
մոզուած, գրեբէ աղաչելով 
ըսի իրեն. 

- ժ ա գ , ըսէ հօրդ Վան Կոկ 
մը թող գնէ, գոնէ միայն մէկ 
հատ։ 

Պապայիս գլխուն այդ-
պիսի բաներ չեն մտներ, ան 
իր ֆապրիքէն սանթիմ մը 
անդին չի տեսներ Եւ չի հա-
ւատար ուրիշ բանի։ 

Անցան երկար տարիներ։ 
Ես բոլորովին մոռցած Էի 
այղ պատմութիւնը։ Սովո-
րութիւն ունէի ամէն Փարիզ 
երթալուս հանդիպելու ժա– 
գին։ 

ժագ մեծցած, ամուսնա-
ցած մարդ էր եղած այլեւս 
եւ երբ անակնկալ կերպով 
ներս մտայ իրենց նշանւս– 
ւոր խանութէն, զիս տեսնե-
լով ձեռքը ծունկին զարնե-
լով բացակւսնչեց. 

- Զաւէն, ղուն մարգարէ 
Ես եղեր։ Երանի հաւատա-
յինք գոնէ մէկ Վան Կոկ մը 
գնւսծ ըլլայինք Այն օրերուն 
կրնայինք շատ մը Վան Կոկ– 
ներ գնել, բայց հայրս... Եթէ 

գնած ը լ լայինք հ ա տ Օը 
միայն այսօր մեր բոլոր ու-
նեցածին կրկնապատիկէն 
աւելի պիտի ունենայինք։ 

Ք ա ն ի Օը ամիս ա ռ ա ջ 
Վան Կոկէն պ ա ս տ ա ռ մը 
(Իրիսի ծաղիկները) ծախ– 
ւած էր ութսուն չորս մի-
լիոն ինը հարիւր հազւսր 
տ ո լ ա ր ի (այս թուականէն 
Օճտաւորապէս տասնհինգ 
տարիներ առաջ)։ 

ԶԱՒԷՆ Խ ճ Ը Շ Ե Ա Ն 
Պէ յրութ 
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Պօղոս Դուբելեւլւն 
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