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ՊւԽս՛ 

ԲԱԳԻՆ՝ ՎԱՂՈՒԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ 

ա է ^ Տ Տ ա ՚ ^ Ւ ^ Գ Ի ւ տ է ն Ի վե^– ^ ^ ն ^ ենք. 

սւիտհ կտակէն*.. Հնդկաստանի մէջ կս,,ին մեծ առեւտրականներ տեն* Խօսհո 
անոնց մասին, բ ա յ ց կր յ ի ; ե ն բ ք ա հ ա ն ա < յ Ո ր հ թ Հ հ ո ա Լ ո ա կ ե ց ՚Աօ 
դար ար ր։ Ե թ է ե ր ^ ն ք , մ ի ն չ ե ւ կ ե ն ա ց ի Նարեկացի շ Հ ր ^ ^ Տ է 

ո չ հ ն չ մ ն ա 9 ա 6 է ե բ է է բ ա ն 

Բայց բանաստեղծ Նարեկացի մեր այցեշարտն է, ԻՒՆԵԱՔՕ-ն ցաւն եո ,ի,է Ոո– 
պ « Ո Ա մարդկութեան հոգիի ել մ տ ք ի վ ^ ա ն ո ղ Ը ։ 1 ա ր ե ն ա ց ի Ա ը Հ ՚ ™ ո 5է 

կրկնելովն – ^ – Ո հ ը ն կ ա ^ ա ն մեր ի լ ր ա յ ա ս Յ Յ Տ գ 

ա ո Տ Տ ; ա Ր Ա 1 1 ն ա Ր ա Ր Ք * , հ ա 1 Գ Ի ր ն ™ կենդանի պահել մեր 
յարկերուն տակ. մեր զաւակներու շրթներոմյ, որպէ ս զի տէր ը Ա անք ժառանգով 
թեան եւ վայն հարստացնենք մեր կարգին։ Այլ նպատակով ԲԱԳԻՆ կը փորձէ 
խմբել գրականութեան տենդ ռւնեցող նորեր, բոլորովին նորեր, որոնք անուն չեն 
րնչպէս կըսուի , որոնք խոստումներ Են։ Բայց ապագան իրենցմով պիտի ըլլա* 

կ ե ն ա ն ք ։ Երբեմն կրկնուող ծէսերով տեւելու արարումը ինքնախա– 

ՀանյփպույՅներ տեգի կ՛ունենան ԲՍԳԻՆի խմբագրատունը։ Երկրորդին տաս֊ 
4 ւյըն էին. երկրորդական վարժարանի աւարտական, համալսարանական 

տղայ. աղջիկ; Խօսեցան, կարդացին իրենց էշԵդը, նուրբ,, զգայուն, յաճւեխ քնա-
րական։ Ընգհանրապէս չեն տիրապետեր հայերէնի, բանի որ իրենց մատացուած 
ԳԻ ոքերու ել ուսման աշխարհը օտարալեզու Է։ Բայց գիտեն հայերէն, Եւ ռ խ մը 
աշխատանքով, մթնոլորտի ստեղծումով, իրենք եւս տէր կը դառնան հայերէնի 
«ոխութեան, ան կ՚ըլլայ իրենց զգացումները Եւ մտածողները դաջելա ճկուն 
գործիք։ Կրթական ծրազիրները եւ բնութիւններու յանգե լ ո ւ արշաւը բիչ տեդ 
Կր ձգեն հայ գրականով թափանցուէլա. որպէսզի իրենք եււյ շղթայ կազմեն՜ Կոր– 
սուոդ ժամանակը գտնելու ճիգ։ 

Գրական պարբերականէն կը սպասոփն ՛արժէքներ՛՛։ Սորերուն տեդ պիտի 
տրուխ որպէսգի լսուի իրենց խօսքը. ընթերցողի փորճւսքարին զարնուին, տես-
նեն որ աոաջին ժայթքը գլուխ գործոց չէ. եւ հանածոյին մէջ փնտռէն ինչ որ գրա– 
կան բիւրեղ Է։ 

Այս խմբակը փակ ակումբ է̂։ Ուրիշներ ալ կրնան միանալ։ Երիտասարդներ՝ 
այո։ Նաեւ գրական սէր ունեցող աՕԷն տարիքի մարդիկ։ Ֆրանսացի ԱնտրԷ Տո– 
^էլի առաջին գիրքը լոյս տեսաւ երբ հեղինակը յիսուն հինգ տարեկան էր,.. 

Եթէ քանի մը տարին անգամ մը յայտնուի հայագիր տաղանդ մը, այդ կ՚ըլլայ 
մեծ նպաստ հայ գրականութեան։ 

Բ. 
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ՀԱՅԱԳԻՐ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴԻՐ 

Վարդան ԱրեւԵւցու քաղաքական հասունութիւնն ու հեռատեսութիւնն է 
վկայում եւ այն իրողութիւնը, որ նա հաւաստում է, թէ քաղաքական կոդմ– 
նորոշմսսն արեւէլումի համար թէեւ նշանակութիւն Ունի տուեալ ժողովրդի 
համար ն ա խ ա տ ե ս ն ո ղ հնարաւոր դաշնակցի աշիյարհսպեացային-կրօնա֊ 

կան ընդհանրութիւնը, բայց ոչ պակաս նշանակութիւն ունի այդ դաշնակցի նաեւ աշ-
խարհագրական դիրքը բարեկամի մերձակայութիւնը։ ՀԷնց այս երկու գործօնների (աշ-
խարհագրական դիրքի մերձակայութիւնը է լ օգնութեան հասնոդի աշխարհայեացքւսյին– 
կրօնական հարազատութիւնը) աոկայոլթեան դէպքում միայն հնւսրաւոր կը լինի հայ Ժո-
ղովրդի բար գա լ աճումը խաղաղութեան ու անվտանգութեսսն ւցայմաններում, երբ նման 
անհրաժեշտութիւն թելադրում է աժերի անհաւասար փոխյարաբերութիւնը։ Վարդան 
Արեւելցու քաղաքական այս իմաստուն ու խորաթափանց ընդհանրացումը, որ. անկաս-
կած, բխում Է հայ ժողովրդի հազարամեակների պատմութեան դառը փորձից , ձեւա-
կերպուած Է լակոնիկ սեղմութեամբ ու խո րը ճշմարտացիութեամբ. «... որ հուպն Էին այ– 
լանդակ գոլով եւ թշնամիք ճշմարտութեան, ընդ որոց ոչ լինէր սիրոյ միաբանութիւն, իսկ 
որք մերձաւորք եւ ընտանիք էին հաւատոյ հեռագոյն գոլով ոչ Ժամանէին ի թիկունս օգ-
նականութեան ըստ արժանւոյն...»։ Ինչպէս հետեւում է այս քաղուածքի ենթաւոեքստից, 
հայ ժողովրդի բոլոր դժբախտութիւններն ու տարապայման վ ա ր ծ ա ռ ո թիւնները, վերքին 

հաշուով հետեւանք են մերձաւոր թշնամուն դիմակայելու համար դէպի 
հեռաւոր «բարեկամը» ամէն անգամ կողմնորոշուելոլ հարկադրական, 
բայց սին պատրանքների։ 

Բացի նշուածից, բերուած քաղուածքի ենթատեքստի մի այլ ընթեր-
ցումն էլ այն է, որ եթէ այսպէս կոչուած « բարեկամները» իրենց աշխար-
հագրական դիրքով գտնուելու պատճառով չէին կարողանում ամէն ան-
գամ օգնութեան հասնել հպյ ժողովրդին բոլորովին անօգնական թող-
նելով նրան արհաւիրքի պահին, ապա հայ ժողովրդին ուրիշ բան չէր 
մնում, թան միայն ապաւինել սեփական ուժերին, ընդսմին ինչպէս ֆի– 
դիքական դիմադրողական կարոդութեան բարձրացմանը, այնպէլյ եւ, 
մանաււսնդ, հոգեւորի անկասելի սխրանքին; Բնականաբար պատմա-
կան նշուաճ ժամանակաշրջանում, երբ հայ ժողովուրդը ծուատւում Ել 
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՚՜պտ 

• յ ա 

վտանգսսւորոլթիւնը իր 

արիւնաքւսմ էր լինում Երկու գիշատիչ բռնւսպե– 
տաթիւնների ճիրաններում, ֆիզիքական անհա-
ւասար ածերի առկսպութեան դէպքում ւսնխուսա– 
փելիօրէն պէտք էր Ազատութիւն տալ հայ ժողո– 
վըրդի հոգեւոր ուժերի խոյանքին, որ այս դէպքում 
արտայայլոուեց նրա յարատեւմսսն համար փրկա-
րար նշանակութիւն ունեցող սեփական գրի եւ մա-
տենագրութեան ստեղծման հիասքանչ սխրանքի 
իրականացմամբ, որը եւ փայլուն կերպով իրա-
գործեց հայ ժողովրղի հանճարեղ զաւակ Սեսրոպ 
մաշտոցը իր մեծ զինակցի Սահակի. պետական 
հեռատես գործիչ Վռւսմշապուհի Եւ տաղանդա-
շատ աշակերտների համաստեղութեան գործակ– 
ցութեամբ։ 

Սեփական դպրութեան զարգացումը այն միակ 
երաշխիքն էր ստեղծուած պայմաններում, որով 
պահպանուելու էր հայ ժողովրդի ինքնուրոյնու– 
թիւնը հա կա դրուելով մի կողմից պարսկական. 
Օիւււ կողմից բիւզանդւսկան մշակոյթի ու քաղա-
քակրթութեան հետ համաձու լվե լուն։ Ընդգծելով 
վերջինիս բիւզանդակսւն մշակոյթի առաւե լ 

կրօնական ընղհանրութԵան պատճառով, Վարդան Արեւելցին 
միանգամա՛յն ճիշդ ՜՛Է բացայայտում Մաշտոցի առսջնային մտահոգութիւնը փրկել հայ 
ժողովրդին նաեւ յունական լեզուի ազդեցաթիւնից <«փստւսծսւղկից>փ Այդ աոթիւ նա 
գրում է «Ընդ այն ժամանակս .–.սուրբն Սեսրոպ ...ղազում քանս յանձն կալեալ վասն 
գիւտի գրիս մԵրոյ, ցի ազատեսցէ զազցս հայոց ի յունական լեզաածայր փստածաղիկ 
(իմա «լեցուի ծայրով կամ փստելով խօսուածէ - Լ . . ) ծենքենայիցն...» Բացի այդ. օտա-
րալեզու յունարէն կամ ասորերէն դպրութեամբ ու մատենւսզրութեամբ հոգեւոր սնունդ 
ջամբելը հայ ժողովրդին չէր ապահոփում ինչպէս հարկն էր, քանի որ Սեսրոպից եւ Սա– 
հակից բացի այդ լեզուները հասկացողներ ու թարգմանողներ գրեթէ չկային, հետեւա– 
բար թարգմանաբար արուոդ հաղորդակցութիւնը իր արդիւնքով չափազանց աննշան Էը։ 
Մինչդեռ հայ Ժողովրդի լուսաւորութիւնը, նրա քաղաքակրթական մակարդակի բարձրա-
ցումը գիտութեան եւ ուսման ձեռքբերումը անհրաժեշտ Էր ապահովել միայն ս ե փ ա կ ա ն 
դպրութեան ստեղծումով ու զարգացմամբ։ Ահա այս հիմնական գաղափարն է ընդգծում 
Վարդան Արեւելցին գրերի գիւտի շարժառիթները պարզաբանելիս. « մանաւաեդ զի յո-
լով լիներ վրիպումն շահից հոգեւոր գանձուց վասն այլալեզու հեգենայիցն (իմա « փ ա -
կերի» - Լ ) ի տաոատպութիւն օտարասեռ սիղոբայից (իմա «վանկերի» - Լ. .). վասն զի 
ուր ոչ լինէր մերճ սուրբն Սահակ կամ Մեծն Սեսրոպ, ոչ կտրէին իմանալ զվԵրծանութիւն 
գրոց եւ զրկեալ լինեն ի լուսաւոր պատոփրանացն Աստուծոյ, ունայն լինէր ունկնդրու-
թիւն լսողացն եւ զուր աշխատութիւն ընթերցողացն»։ . $ 

Եթէ Կարդան Արեւելցին հայ գրերի գիւտին « ա ս տ ո ւ ա ծ ա պ ա ր գ ե ւ ո վ ն » է վերագրում, 
ա պ ա դրանով ո | թ է աստուծո բարեմասնութիւնն ու երախտիքն է 0 աոաջին 
հերթին, այլ գրերի գիւտի բացառիկ կարեւորութիւնն է ընդգծում Ելնելով հայ ժողովրդի 
համադ նրա անեցւսծ բախտորոշ նշանակութիւն ից. ըստ նրա հէնց գրերի գիւտով պայ– 
մանւսւորուած Հ ե ց ի է ո ւ թ ե ա ն ա ռ ա տ ա ց ա ր ու զարգաց ա Բ 
յունացաւ հայ ժողովրդի սոցիալական տարբեր շերտերի հոգեկան կերտուածքի ներքին 
ս ե ր տ ո ւ թ ի ւ ն ը իբրեւ հասւսրակակւււն ը ն տ ր ո ւ թ ի ւ ն . որով եւ նա դիմագրաւեց պատմու– 
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թեան խորշակաբեր կտրճութիւն ներին ու ա ր հ ա ւ ի ր ք ն ե ր է , եւ այդ դպրութեան շնորՒ 
հայ ժողովրդի միտքը ճսւուսգեց արտակարգ փայլատակմամբ նրա ամբողջ գոյատւ 
ման ընթացքում։ Պատահական չէ. որ Վարդան Արեւելցին, ի տարբերութիւն միւս ժող 
վարդների, բացառութիւն է համարում միայն բիբլիական մովսիսեան եւ մաշւոոցեւ. 
գ -երր Նման համեմատութիւնը, որքան Էլ ազգային սնապարծութեան երեւութականւ 
թիւն անենայ իր հիմքում, իրականում բխում Է հասար ակս՛ կան այն դերից ու նշանակւ 
թիւնիկ որ ունեցել Է. ըստ Ասւոուածաշնչի մովսիսական գիրը հրէական ժողովրդի. 
Օաշտոցեւսն գիրը հայ ժողովրդի համար. 

Եւ քանզի սովոր է Աստուած ի ծեռն միջնորդի գբարիս պարգեւել ազգի մարդկան յ՛ 
մենայ(Տ ժամ,– գրում Է Վարղան Արեւելցին,– եւ որպէս ի հինն ի ձեռն նւսխամարգար1| 
Մովսէսի ետ Աստուած հնո|ն Իսրայէլի դաստոււսծւսգիծ ւոսսխտակսն, որովք հասլոաս 
ցան եւ գիտութիւն ճշմարտութեան, նոյնպէս եւ մեզ ի ճեռն սրբոյն Մահակ ւսյ եւ երանէ 
ւոյն Սեսրոպայ շնորհԵաց Աստուած գգիրս, որով զերծաք ի խաւարէ տգիտութեան 
օւսնեաբ զլոյս ճշմարիտ ւատուածագիւոութեւսն»։ Կամ նոյն միտքը իմաստային տարրէ. 
Երանգով Վարդան Սրէւելցին ձեւակերպել է այսպէս. «Եւ արդ. որպէս սաացաւ, թէ ամ։ 
նայն ազգ հնարիւք արարին գիրս իւրեանց լեցուին, բայց միայն Իսրայէլ Եւ Հայք, որ յԼԼւ 
տուծոյ ընկսւլան, Եւ այս ոչ փոքրագոյն պատիւ ազգիս մերում, զի որպէս ի հինն Իսրս 
յէլ միայն պատուեցաւ աստուածագիծ ւոախտակօքն, ի նորս Հայք միայն ընկալան յևւ 
տուծոյ աստուածատուր պարգեւ զգիր ագգիս մԵրոյ»; 

Ի դէպ, գրերի գիւտի «աստուածապարգեւոլթեան)) վարդւււնեան վերագրման մեր այ 
(՚աղատրուբիէնը հիմնաւորւում է նաեւ ուշագրաւ այն փաստով, որ Վարդան Լէրեւելցի 
«կեանքի յաւերժութեան» ներունակոլթեամբ է օժտում մեսրոպեսսն գրերը բնութագրէ 
լով դրանթ որպէս չկենաց գիր կանաչացեալ». «... Վասն որոյ փառք, պատիւ, եւ գոհա 
թիւն ի Տեառնէ ածողին առ մեզ,– գրամ է նա,– եւ պայծառութիւն յիշատակի անուան նւ 
րա ի գիրն կենաց Սեսրոպւսյ որ Է կպնա^սւցեալ .,»: Ինչ խօսք, նման բնութագրումը վկս 
էութիւնն է նսսեւ հեղինակի մեր դպրութեան նկատմամբ տածած անպարագիծ սիրոյ ո 
նուիրումի, բնութագրում, ռրն անգերազանցելի Է մնում իր իմաստաւորմանբ մեր ամ 
բողջ մատենագրութեան մէք։ 

Այնուհետեւ, բարեբախտաբար Մաշտոցը Հայոց արքունիքի «ներսի մարդն 1) էր, ար-
քունական դպիրը։ –էետեւաբար իրենից լաւ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել հայ ժռդո 
վրդի համար ստեղծուած պատմական այդ ժամանակաշրջանում մղձաւանջային իրադ– 
րուբիւնը Լինելութեան իր անողոք ու ւսնզիջում մաքառումներում։ Լ ա քաջատեղեակ Լի 
օտար աշխարհակալ պետոլթիւնների համաձուլողական դաժան քաղաքականութեանդ 
հպատակ կամ նուաճուած ժ ո ղ ո վ ր դ ն ե ր ի նկատմամբ, առաւել Եւս հայ ժողովրդի հա-
մար գոյառած տարապայման ու անագորոյն իրսսդրաթեանը։ Մեծ հայորդին ցպւագնօ– 

րէն տառապելով ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ Ե Լ Ք էր որոնում, մանսււանդ իր խորա-
թափանց պայծառատեսութեան շնորհիւ ու հեռատեսութեան խթանիչ 
մղումով տուայտում զօր ու գիշեր։ Ինչպէս վարքագիր Կորիւնն է շրջա-
սացութեան ենթարկելով բիբլիական խօսքը բացատրում Մաշտոցի 
կոտտացող հոգեկան խռովքը, ընղսմին ոչ միայն Գողթնում առաջին 
անգամ քարոզչական- լո ւսաւորական գործունէուբիւն ծաւալԵլիս , 
այլեւ, մեր խորին համոզմամբ, նաեւ արքունիքում պալատական դխա– 
նակալի պաշտօնը վարելիս. «Տրտմութիւն է ինծ եւ անպակաս ցաւք 
սրտի իմոյ, վասն եղբսյրց իմոց եւ ազգականաց^։ Սււլա շարունակում է 
կենսագիրը, այս անգամ իր իսկ տուած մեկնաբանուբեամբ. «Եւ այնպէս 
տրտմական հոգովք պաշարեալ ԵՒ թակարդապատես^ Ել անկեալ 
ծուփս խորհրդոց, ԵԹէ ՈՐՊԻՍԻ՛ ԱՐԴեՒՔ ԵԼմ ԻՐՍՑե ԳՏԱՆԻՑէ»։ 

Ճ1ց1է1տ6ե Ե ^ 



ք / Ո . < Ը ՚ ք I \ 

՛Լ 
՛ո ր ք-քէէէ Րք/ք ՚ ՚՝> –է ՛՛-

Վարքագիրը նիսյյՕգաւՅայն ս ր տ ա գ ր ա ւ 
յուգումով է բացատրում Մեծ Որոնողի հոգե-
վիճակը բազում տառապանքներ վերապրե-
լու գնու| իր Ազգային Երազի հետապնդումը 
Իրականացնելու նախօրէին, Հայոց Դպրա– 
պետի աոանճնացումն ա ճգնումը համարե-
լով նախապայման ամէն մի նման Մեծ 
Յոացբի . ընդսմին վերաիմաստաւորե լով 
միաժամանակ Եսայի մարգարէի թեւաւոր 
խօսթը «Յորժամ հեծեծեսցես, յայնժամ կեց-
ցես,. Կորիւնը պատկերաւոր ու տարողու-
նակ երկու բառերով լ բնութագրում Մաշտո-
ցի Մեձ Երազի կարեւորութիւնը իբրեւ 
՚<զհոգս աշխարհահեծս», որոլ| բացայայտ– 
ւում ու շեշտաւմ է Գրերի Գ ի լ տ ի Հայագիր 
Դպրութեան համսպգային հոգս լինելու 
աներկբայելի իրողութիւնը. «Ել նորա (Իմա 
Սաշտոցը - Լ. .) իւրովք հաւասարօք (իմա 
իր աշակերտների հետ միասին - Լ . . ) զսովո– 
րւսկանն առաջի եղեալ գաղօթս եւ զտքնոլ– 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ թիւնս եւ զպաղաւոանս արտասո ւա լից , 

1 • ,• — զխստամբերութխնս, ցհոգււ զաշխարհա– 
հեծս, յիշելով զասացեալն մարգարէին, Եթէ 
«Յորժամ հեծեծեսցես. յայնժամ կեցցես»։ 

- Անզուգական այս Հայռրդու հայրենասիրու-
թիւնը ընդգծելով կրկին անգամ համազգա– 
յին Օտահոգութեան մասին է անդրադառ-
նում Կորիւնը հաւաստելով աներկմտաբար, 
«Եւ այնպէս բազում աշխատութեանց (իմա 
«չարչարանքներին» - Լ. ,) համբերեալ վասն 
իւրոյ ազգին բարեաց ինչ օճան (իմա «դար-
ման, օգտակար լուծում» - Լ .) գտանելոյ^։ 

Հարխրամեայ պատմական դառը փորձը 
ակներեւ ցայտունութեամբ ցոյց էր տալիս 
ազգային պետական եւ հոգետր խոհական 
գործիչներին, որ հայոց Առաքելական եկե-
ղեցին իր օտարալեզո ւ ծիսակատարու– 

թեամբ ու դպրութեամբ բացարձակապէս անզօր էր գտնտւմ ոչ միայն կենտրոնախոյս 
նախարարութիւնների դէմ պայքարելու եւ միասնական Հայոց թազաւորոլթեան մականի 
շուրշ համախմբելու երկիրը, այլեւ նոյնիսկ իրեն պաշտպանելռւ ընդդէմ ասորական եւ 
յունական ԵկեդեցինԷւրի ոտնձգութիւնների Հայաստանում թոյլ տրուած օտարալեզու 
ծիսակատւսրոլթիւնների Եւ դպրութիւնների պատճառով; Այս թափանցիկ իրողութիւնը 
ազգային գիտակցոլթեսսմբ օժտուած հոզեւոր եւ պետական հեռատես գործիչներին յան– 
ցրցրել էր այն ճիշդ հետեւութեան, որ հրատապ անհրաժեշտութիւն էր արդէն դարձել 
եկեղեցական լէւգուն եւ առհասարակ դպրութիւնը ազգային նկարագրով օժտելու։ Այդ 
Դեպքում միայն հնարւսւոր կը փնէր ապահովել նաեւ հայ ժողովրդի հոգեկան կերտուած– 
ՔԻ միաձուլումը, ամրութիւնը Եւ ազգային պատկանելիության ընդհանրական գիտակ– 
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ցութեան ու ազգային ինքնազզացոդութեան առաջացումը Սեր այս հսււաստման լ| յ 
ապացոյցն երից է կենսագիր Կորիւնի մի արժէք ա տ ր դիտողութիւնը, երբ միայնգամւ , 
յստակ ձեւակերպմւսմբ նա ներկայացնում է տեսական այս կարեւորագոյն ըմբռնա 
Անդրադառնալով վրացերէն գրահամակարգի Մաշտոցի հեղինակմանը, երբ վրացինէ 
համար եւս ագգային դպրութիւն ստեղծեց Մաշտոցը մեծահոգաբար, կենսագիրը հ 
հանրացնում Է. «Եւ արդ զնոլւա, որ յայնչափ ի մւսսնաւոր եւ ի բաժանեալ լեցուացն լ . 
ղովեցան. միով աստուածաբարբառ պատցամացն մի ազգ կապեալ փ ա ռ ա բ ա ն ի չ 0, 
Աստուծոյ յօրինէր»։ 

Ազգային դպրութեան նշանակութիւնը իբրԵւ ամէն մի ժողովրդի ազգային միսԽն 
բեւսն եւ ընդհանրաթեան գրաւական հոգեկան կերտուածդ առաջացնող գործօն, շււ 
լաւ է ըմբռնել նաեւ հայ դպրութեան տեսաբաններից Վարդան Արեւելցին։ Նա հայաց 
դպրութեան ստեղծման ներբողը հիւսելիս նոյնպէս բացայայտում է ազգային դպրոլթե՛. 
վճռւսկան նշանակութիւնը ընդգծելով, պատմականօրէն կազմսսւորուած ամէն մի է 
դա խմբային հաւաքականոփիւնից ԱԶԳ ԿԵՐՏԵԼՈՒ նրա կարեւորագոյն դերը եւ առայ 
լութիւնը. (՛Այժմ ոչ կարօտասցի ոչ թարգմանության; եւ ոչ ընթացս ոք առ ոթ թէ ծա 
ինծ գայս այլ միաւորեսւլ միաբանութեամբ վերինք եւ ներքինք, ներսինք եւ արտ աքիI 
է ։հք Ել ռսւմիկք, հեոաբնակք եւ մերձակայք մեծամեծք եւ փոքոլնք ամենեքեան ծան 
ցեն զմ շ մարտ ութի ւ ն ել իմասցին գարդարոլթիւն, յաւերժեսցին եւ լաւութիւն եւ գործՒ 
ցին գբարոլթիւն, աւրհնեսցեն գարարխն Եւ ցովեւյցեն զնախախնամիչն,, 

Դպրութեան այս տեսաբանը իրաւամբ շեշտում է նաեւ այն արժէքաւոր գաղափար 
որ ազգային դպրութեան յայտնաբԵրմամբ մի ամբողջ ազգի փականքը խօսողութեւ 
«լուժա ւմ» է վերացտլմ, իմացւսկանութեան յոյսը յորդառատ ճառագում Եւ խաւա 
տգիտութեան լիարատւում, «Լռւծաւ կապ բերանոյ, փարատեցաւ նսեմութիւն խաւար 
տարածեցաւ լոյսն, ձաւալեցաւ ճառագայթն.,.*։ 

հայագիր մատենագրութեան ստեղծման աոաջին Երախտաւոր հեղինակը։– Դպրք 

բեան կարեւորութիւնը Ել անհրաժեշտութիւնը առհասարակ, սոցիալական պյ&էմո 
Մաշտոցի եւ Աաշտոցեան սերունդի ըմբռնողութեամբ յանցում Է ի վերջոյ հետեւեալի 
Դպրութիւնն ուրիշ բան չէ եթէ ոչ հաւատքի վսեմ դրոյթների, առաքինութեան ու մարդկււ 
յին ագնիւ վարքագծի, բարու եւ գեղեցիկի, վայելչութեան եւ պւսրկեշտութեան, իմաւ 
տոլթեսւն ու խոհականութեան, արդարութեան ու ճշմարտութեան, արիութեան ու հեոո 
սականութեան ջատագովումն հւ ուսուցումը, շնորհիւ դրանց հպյ մարդու հոգեւոր Աշ-
խարհի կերտումն ու դաստիարակումը։ 

Ի դէպ, դպրութեան խրատիչ եւ դաստիարակչական դերը, որ ընդգծում է նաեւ Վար– 
դաե Արեւելցին Եւ հայ դպրութեան ա ; լ տեսաբաններ Միջնադարի, իրացւում էր Ւնագոյն 
ժամանակներում մարդկանց երկարակեցութեամբ, երբ աւագ սերունդը կրտսեր սերուն-

դին բանաւոր խօսքով ԷՐ խրատում ո լ դաստիարակում, փոխանցում իր 
կենսափորձը, եւ աշխարհաճանւսչողութեան իր ընկալումները՛ Բայց 
երբ մարդիկ «կարճակեւսց* դարձան յետագայում, ըստ նրանց մեկնա-
բանների, այդ ժամանակ անհրաժեշտութիւն զգացուեց գրի յայտնա– 
բերման, նշանագրերի համակարգի յօրինման։ Իր «Ներբողում» գրամ է 
Վարդան Արեւելցին. «. . .Զի ա օ ա ք ի ն ք ն Երկարակեցությամբ ուսուցանէ– 
ՈԱ զմիմեանս, իսկ ի կարճակեաց լինելն մարդկան ոչ կարէին վարժել 
•Լ կրթել, վասն որոյ հնարեցան գրով թողալ զյիշատակ անցելոց իրաց 

^ I V » ո հ Օ Տ Լ Բ Ա յ ն ի ց , ւ ; ժ ո ^ Վ " Փ Ո ն ե ր ը , հաղորդակից լինելով մատեան– 
2 2 տիպարային բ ա ր ե մ ա ս ն ո ւ թ ի ւ ն ե ր ո վ օժտո ւած 
պատմական դէմքերի կենսպգործաթեանը, նախանծախնդիր կը լինեն 
Իհենց մէջ եւս մշակելու եւ ցարդացնելոլ համանման ագնիւ գծեր ու 
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աքիՕուքփւնէ#4 ուստի եւ սերունդների դարաւոր կենսա– 

ո ր ձ ի Եւ ա ռ ա ր կ ա յ ա կ ա ն աշխարհի ճանաչման հետզհետէ 
լա յնո ւող ո լորտների փոխանցումը հնարաւոր Է դառնում 

կը միւսին ուսուցանելով Եւ դաստիարակե լով յաջորդաբար– 
ցեսպի ոդց ճանաչողութիւնն ու դրական փորձի իւրացումը 

ւղովուրդնԵրի մատաղ սերնդի կողմից հէնց դպրութեան 
ոեղծմամբ ու նրա միջոցով Է յաջողւում. եւ ոչ այլ կերպ։ Սի 
օսքով մարդու Եւ ժողովուրդների բա դա բա կրթական ու բա– 
.կրթական մակարդակի բարձրացումը մտածողութեան հո– 

^զոնների անընդհատ ընդարձակմամբ ու հոգու ւսզնուաց– 
ամբ իրացւում է միայն ու միայն դպրութեան շնորհիւ, 
պրութեանը հաղորդակից լինելու պայմանով եւ դրա հար-
ադրական ա ն հ ր ա ժ ե շ տ ո ւ թ ե ա ն . Այդ հիանալի հասկանում Էր Մաշտոցը եւ իր սերունդը։ 

Բայց եւ Մ ա շ տ ո ց ի ու մաշտոցեան սերունդի ըմբռնողութեամբ իր ներգործոլթեսւմբ ու 
աոերար ազդեց ութեամբ վիթխարի տարբերութիւն կայ ամէն մի ժողովրդի համար 
տար եւ ս ե փ ա կ ա ն դպրութխնների հետ ունեցած հաղորդակցումների միջել։ Առաջինի 
ւէպքում արդիւնաւէտութիւնը չափազանց սահմանափակ է, իսկ երկրորդի ղէպքում ան-

համեմատ ը ն դ ա ր ձ ա կ եւ լայնահուն։ 

Օ տ ա ր ա լ ե զ ո ւ դպրութեան նուազ արդիւնաւէտութեան հարցադրման առնչութեամբ 
ւստկապէս անդրադառնում է Փաւստոս Բխզանդ^. երբ հաւաստում է, որ առաւել քան 
՚1սւրիւրամեայ ժամանակաշրջանում քրիստոնէութիւնը իբրեւ պետական կրօն Հայաս-
տանում ճանաչուե լո ւց յետոյ էլ «ձեւական» բնոյթ է կրել, գնահատելով այն իբրեւ «մի 
մարդկային մոլորութիւն», որ «հարկադրաբար» պարտադրուած է եղել հայ ժողովրդին, 
եւ ոչ թէ « գ ի տ ա կ ց ա բ ա ր » ու համոզմունքով ընկալուել։ Ընդ որում մարդկութեան ստեղ-
ծած այդ մեծ ուսմունքից միայն նրա նք էին լո ւսաւորում Եւ օգտւում, ովքեր ասորերէն եւ 
յունարէն դ պ ր ո ց ն ե ր ի ն էին հաղորդակից իրենց համապատասխան լ եզո ււս ի մրցո ւ -
թեան շնորհիւ. «Ո չ եթէ որպէս պարտն էր (իմա «ընկալան զքրիստոնէութիւնն, - Լ .) զի– 
տութեամբ յուսով կամ հ ա ւ ա տ ո փ բայց միայն սակաւ ինչ զհանցամանս գիտէին հելլէն 
կամ ասորի դպրութեանց, որք էին հասու ինչ այնմ փոքր ի շատէ»։ Իսկ նրանք որոնք չգի-
տէին այդ լեզուները եւ անհաղորդ Էին նրանցով գրառուած դպոութիւններին. այն Է ժո-
ղովրդի հիմնական մեծամասնութիւնը ապուշային վիճակում Էին գւոնւում ո ր ք ա . կպեր-
կար ունկնդրէին վարդապետներին , Եւ ուսուցչական խօսքը 

Տման» հոսէր իրենց ականջներին, ոչ մի բառ. ոչ մի կէս բաո անգամ չէին ^ ^ 

«իսկ որք ա ր տ ա ք ո յ քան զգիտութիւն արուեստին Էին այլ 
մարդկւսն ժողովրդոց նախարարազն եւ կամ շինականութեան^ եթ « ա յ գ Եւ 
նստեալ վ ա ր դ ա պ ե տ ա ց ն եւ ըստ նմանութեան ամպոցն ի թ ր ե լ ա ո ր դ ^ ե ^ է ^ ա ն ձ ^ 
լաց սաստկութիւն վարդապետութիւնն ի վերայ հոսէին, ոչ ոք ի նոցանէն եւ ոչ նշմարանս 

ե ր ի տ ա 1 ^ ո ւ 5 Տ | Տ կ ա ն մակարդակը, ինչպէս 
ի ր ւս վ իճ ա կ ը ո ղթալիօ ր էն ց ւււ ծ ր է ր ՝ ^ վսյրու թի ւ նը^՚յատ կ անշ ւ ու̂ մ է ր չ ար ագ^րծ ո ւ 
էր ու նոյնիսկ բարբարոսական, կ ե ն ց ^ այլասերութեամբ Եւ 

թեամբ, ատելութեամր, ոխակալութեամբ. Վ ^ ^ ^ ո ք դպրութեան տիրապե– 
պ ո ռ ն կ ո ւ թ ե ա ն ։ Ահա «բարոյական Բ ժ ո -

տութեան պատմաշրջանում Էր 

խումն ու յեղաշրջումը ի ր ա գ ո ր ծ ե լ ո | պ ա տ ի ւ ^ ա շ ^ է 
վերապահուած հայագիր դպրութեան ստեղծման շսորորւ. 41 
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անպիտանս ընդ անօգուտ եւեթ զբօսեալ էհն; զոր օրինակ մանկունք տղւսյք ընդ մւսնկո. 
բեանն եւ ընդ տդայնութեանն խաղալիկ խանկարեալք. եւ զպիտոյիցն եւ զկարԵւորացն 
ոչ փոյթ արարեալ, սոյնպէս եւ ոեդերեալ նայէին յանուղղայ կրթութիւն ընդ չքոտի (իմա 
«չնչին», «Փուճ» - Լ, մտացն ի հնութիւն հեթանոսութեանց սովորոլթեանց, բւսրբարու 
խուժադուժ միտս ունելով»։ Աւելին, նման իրավիճակը իր որոշակի անդրադարձն ունէք 
ընտանիքի եւ հայ հասարակութեան բոլոր անդամների վրայ ժ խ տ ա կ ա ն առումով. «Եւ 
զիւրեանց երգս առասպելաց զվիպասանութեանն սիրեցեսւլք ի փոյթ կրթութեանն. եւ 
նմին հաւատացեալս , Եւ ի նոյն հանապազորդեալք, ի հեռ (իմա «ոխակալութիւն» - Լ. 
եւ ի նախանձ ընդ միմեանս չւսրակնութէամբ, թշնամաթիւն ոխութեանց, զմիմեանս խա-
ծատել, եւ նենգել այր զընկեր եւ զեղբայր Սիրելիք սիրելեաց, եւ մերծւսւորք մերձսււո– 
րաց. Եւ ընտանիք ընտանեաց, ազգականք ազգականւսց. խնամիք խնամեաց դնէին գայ 
թակդութիւն (իմա «որոգայթներ լսւրոլմ», «դաւեր հիւսում» - Լ. .): Անդ էր տեսանել սւյլ 
ընկերի արեամբք ծարաւեւսլք ըմպելով, ոգովբ չափ գային վնասուցն անխրատ բարս ու 
անհանճար միտս (իմա «յիմար մտքեր» • Լ. .) ունելով»։ Նոյնիսկ սրբատեղիները վերաձ– 
ւել էին անառակոցների։ Այլասերումը եւ ապականութիւնը, բարոյական անկումը եւ 
իմաստութեան ու խոհականութեան նկատմամբ արհամարհանքն ու հեգնանքը ողբալի 
չւսլիերի էին հասել, որոնց հետեւանքով ժողովուրդը կործանման եզրին էր հասել, քայ– 
քայուել ներքուստ, բարոյազրկուել. «Եւ զդիցն հնութեան (իմա »ՒփՕ աստուածներխ, -
Լ ) պաշտամունս ի նմանութիւն պոռնկութեան ցործոյն ընդ խաւար կատարէին– Եւ ոմանք 
գնոյն իսկ ցանգութխն գիջութեան պոռնկութեան կատարէին յանձինս իլրԵսւնց։ Վասն 
այսորիկ ոչ զխրատ իմաստութեան լսէին, եւ ռչ ւսռաջնորդացն ասելով յԱստուծոյ պատ– 
գամսն անսացեալք հնազանդէին, այլ վասն ի նոցանէ յանդիմանաթեանն, ատէին եւ հա-
լածէին զնոսա Եւ սպան ան էին»։ 

Մաշտոցի եւ Աաշտոցեան սերունդի տեսական ըմրռնոդութեամբ «աստուածապար-
գեւ է դպրութիւնը, գրաւոր հաղորդակցումը, գ իրը առհասարակ», իսկ սեփական հայա– 
գիր դպրութիւնը մանաւանդ բիբլիական «ասքանւսզեան» անունը կրող Հայ բազմա-
դարեան ժողովրդի Եւ Հայոց աշխարհի համար «նորոզատոլր աստուածեղէն շնորհ» է 
=էէնց այդպէս է բնոլթագրւում է Աաշտոցեան գր ահ ամա կարգ ով գրուած սւռաջրն հեղինա-
կային գրքում Կորիւնի Վարքում. «ԶԱԶՔԱՆԱԶԵԱե Ազգին եւ զՀա յաստան աշխարհի 
զաստուածապարզեւ գրոյն, եթէ Երբ եւ յորում Ժամանակի մատենագրեցաւ եւ որպիսի 
պրամբ այնպիսի նորոգատռւր աստուածեղէն շնորհս երեւեցաւ եւ վասն նորին լուսաւոր 
վարդապետութեան եւ հրեշտակաբար կրօնիցն առաքինութեան գմտաւ ածելով յհ;ա– 
տակարանս աոանձին մատենանշան ծ ա ղ կ ե ց ո լ ց ա ն ե լ . Դ ժ ո ւ ա ր Է դպրութեան եւսրեւո– 
րութեան ըմբռնման առաւել գերադրական բնութագրումը եւ սպառիչ իմաստաւորումր 
տալ, քան վկայուած տողերում։ 

Կորիւնը հայագիր առածին Վարքը շարադրե լիս հիմնաւորումներ ու 
փաստարկումներ Է առաջադրում Առածաբանում իր նախաձեռնութեան 
արդարացման համար, յընթացս որի նաեւ դպրութեան գրաւոր խօսքի 
նշանակութեան ու դերի վերաբերմամբ իր հայեացքներն Է զարգացնում 
միաժամանակ։ Կորիւնի համար առաբին մեծ Յու շարձանը դպրութեան 
Աստուածաշունչն է անշուշտ իր Հին ա Նոր կտակարաններով Վերլու-
ծելով այդ բազմախորհուրդ Յուշարձանի բովանդակութիւնը ամենա-
ընդհանուր գծերով յանգում Է այն եզրակացութեան, որ նրանում ոչ 
ամէն անկարեւոր ու անօգտակար բան մարդկային կեցութեան գրառ– 

1 ա ր ժ ա ն ա ց ե լ այլ առաւելապէս այնպիսիք, որոնք խրատիչ եւ 
դաստիարակչական բնոյթ անեն, հարստացնում են մարդու հոգին եւ 
ազնուանամ, աշխարհաճանաչմւսմբ լուսաւորում ու ընդարձակում նրա 

Ճ ւ ց ւ է ւ տ 6 < յ Ե ^ 



մտահորիզոնը– Աստուածաշունչը , վերջապէս, Ոգեշնչման 
անսպառ աղբիւր է մարդկային առւսքինաթիւնները (Սէր, 
Գթասրւոութխն, ՍխՐթսսրանք, Հոգածութիւն, Բարեգործու-
թիւն. Արդարամտութիւն. Քաջութիւն, Իմաստութիւն, Խոհեմու-
թիւն Եւ այլն) զարգացնելու , ազնիւ գործեր ու նպատակներ 
հետամտելու , որոնք մարդուն բարձրսւցնո ւմ են. վեհսւցնո լ մ, 
մի խօսքով մարդուն Մարգ դարձնում 

Իբրեւ օրինաբանութիւն Աստուածաշնչում հէնց այնպիսի 
արժանիքներ են դրուաւուում, որոնք քաղաքակրթական եւ 
րարեկրթական տեսւսկէւոից խրախուսիչ եւ դաստիարակիչ 
նշանակութիւն ունեն կեանք մտնոդ իւրաքանչիւր սերունդի եւ 
ամէն ազզի համար։ 

Իսկ պաիյսսրսսկւում են մարդու վարքագծի բոլոր յոռի ու բացասական դրսեւորումնե– 
րը (ստորութիւն, նենգութիւն, չարութիւն, ատելութիւն, անիրաւութիւն, արիւնահեդում. 
շնութիւն, զեխոլթիւն, անհաւատարմութիւն, անգթութիւն եւ այլն), որոնք նոյնպէս դաս-
տիարակիչ նշանակութիւն ունեն դրանից խուսափելու Ել գերծ մնալու իմաստով,, , ։ Դա 
ոչ միայն Ասւոուածաշնչի բնորոշ առանծնայատկութիւնն է, այլեւ իւրաքանչիւր «հոգե– 
պատում գրքի " . «Սոյն օրինակ եւ ամենայն գիրք հոգեպատումք նշանակեալ ունին զքա– 
ջութիւնս ամենայն զօրաց. զոմանց ըստ աստուածեղէն կրօնից զբարեյաղթութիւն. եւ 
զոմանց ըստ աշխարհակիր կւսրգաց զմարւոից եւ զպատերազմաց արութիւնսն, որպէս 
զՆեբրոտայն եւ զՍամւիսոնին եւ զԴաւթայն։ ԵՒ զոմանց զբնական զիմաստութիւն զով– 
եալ աստուածեղէն իմաստոլթեամբ հանդերձ, որպէս գՅովսէփայն յԵգիպտոս, եւ զԴանի– 
էլին ի Բաբելոն։ Յորոց եւ հզօր թագաւորացն խրատիչք Էին. զաշխարհական կենցաղոյս 
զհանգամանս ցուցանէին 

Նաեւ. « Եւ այնպէս միահամուռ ամենայն աստուածակրօն արուեստակացն բարեգոր– 
ծութիւնք փայլեն յ ւսստուածագիր օրինացն. զորոց չէ ոք բաւական յիշատակել գերանե– 
լի անուանց գումարութիւն։ ,––Այլեւ զայլոց մատուցելոցն գովէ զհաւատոցն ճշմարտու-
թիւն. Քանզի զՆաթանայէլ առանց նենգութեան նշանակէ եւ գ թագաւոր ազին զմեծոլթիլն 
հաւատոցն անգիւտ յԻսրայէլի աււէ...»: 

Եւ կամ « . . | | ւ ամենայն եկեղեցեօք հնչեցուցանէ զընտրելոցն զազնուականութիւն, ոչ 
միայն զարանցն, այլեւ զկանանցն աշակերտելոց , որ գճշմարտութիւնն աւետարանէն»։ 

Բայց եւ կարեւոր Է աստուածաշնչւպին դրուագներից բերուած առաքինուբիւէւների 
իմաստաւորոլմը , որ տւսլիս է Կորիւնը։ Վերջինիս հարցադրումն է մարդու դրական բա– 
րեմասնութիւննԵրի իմաստատրումը , որ տալիս Է Կորիւնը։ Վերջինիս հարցադրումն Է 
մարդու դրական բարեմասնութիւնների յիշեցումը Մստաածաշնչում Եւ «հոգեպատում 
գրքեր»ո լ արւում Է լոկ գովեստի՛՞ համար, թէ° ուսանելի եւ դաստիարակիչ առաջադ-
րանքներից ա մղումներից դրդուած։ Անշուշտ Երկրորդը, որը ամէն մի «հոգեպատում 
գրքի» նպատակադրումն իսկ է։ Մհա կորիւնեան այդ սքանչելի եւ խորիմաստ մեկնաբա-
նութիւնը դրական օրինակներին հետեւելու եւ նմանուելու նախաձեռնութիւնը հէնց 
դպրութեան ւսրժետրուՕն ու կարեւորութիւնն է կազմում։ 

Երկրորդ դպրութիւնը անդիմադրելի սէր Է առաջացնում հոզեւոր արժէքների նկատ-
մամբ, որով մարդը պէւոք է տոչորուի, որպէսզի մարդկայնանայ ամէն կերպ ձգտելով 
«աստուածանման» լինել. «Եւ գայս ամենայն ււսետարսսնԵալ ոչ ի պարծանս գովութեան, 
այլ զի օրինակ եւ կանոն զկնի եկելոցն (իմա «յետոյ Եկողների համար» - Լ .) պաշտիցի 
որպէս նոյն իսկ զի բարեսսց զործոց նախանմաւոր լինել ամենեցուն ստիպէ ասելովն, թէ 
«Զհե տ երթայք սիրոյ Եւ նախանձաւոր լինել ամենեցուն հոգԵւորւսցն»։ 

Երրորդ «հոգեպատում գիրք»ը ՆԵՐՇՆՉԱՐԱՆ է խոկումների։ Կորիւնը, ամբոդջացնե֊ 
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ւով հո միտքը շարունակում է֊ իրաւամբ պատգամելով իւրաքանչիւր «հոգեպատ 1 
աւ–ս>–> իւրովի ներշնչարա ն Է յեւոագայ սերունդների ու ժամանակների համար խ լ 
գ Լ ւ ս փ ւ ս ր ն ե ր ի եւ յոյգեր ի ներազդող հոսանքներ յաւերժօրէն փոխանցող, որ համակ, 5 
են մարդուն դրանց հետ հաղորդուե լիք «Որոց զյօժարութիւն Աքայեցւոյ վասն պսւշտմւ յ 
սրբոցն՝ի Մակեդոնիա պատմեալ նախանձեցո ւցեալ յ որդորեաց Այլեւ համւսրմակութ։ 
իսկ տայ անխափան ի բարեացն առաքինութիւն, թէ « Լաւ է յամենայն Ժամ նւսխւսնձե 
;ւարիս»՝ Այլեւ նմանող իւր եւ Տեառն ստիււ|է լինել»։ 

Բանն այն Է,որ դպրութիւնը, բորբոքելով ընթերցողների նախան&սւխնդրուբհան հու 

յուզական աշխարհը ազնիւ մղումների ու գործունէութեան խթանիչ հսկայական ա 

հաղորդում նրանց, կազմակերպում նրանց հոգեմտաւոր կարողութիւնները մղում է 

սխրւսգոր^փիւնների, ապահովելով նաեւ, վերջին հաշոտվ , հասարակութեան առաջ լ 

թացը։ 
Չորրորր Դպրութիւնը խթանիչ Է Առաքինո ւթեան։ 
Մաշտոցի եւ Մւսշտոցեան սերունդի տեսական ըմբռնողաթեւսմբ նախանճախնդրւ 

թիւնը, որը մրցակցութեան կարեւորագոյն խթանիչն Է, ոչ միայն մարդու բարոյա-կրթւ 
կան կատարելագործման լծակն Է. այլեւ, ամբողջութեաՕբ վերցրած, ժողովրդի քար. 
էյակրթական ու բարեկրթական առաջընթացի նախադրեալն ու նախապայմանը։ Կորիւն 
սեղմ ծեւակերպմամբ ընդհանրացնում է. «. . .Գովութիւն ... ոչ ի պարծանս անձանց, ա 
առ ի նախանճուկս միմեանց արկսսնելոյ, զի միմեամբք քաջալերեալք հասանիցեմք 
բարեացն կատարումնէ,»։ Այս իմաստով եւ այս ընկալմամբ «Գովեստի» մեկնաբանում 
Է ւորուած դպրութեան մէջ ոչ միայն Աստուածաշնչում եւ «հոցեպատում գրքերումս, այ 
լեւ «կանոնական շնորհապատում Երկերում»։ 

Հինգերորդ Դպրութիւնը «գիտութեան բացուած աղբիւր է»։ 
Պատահական չէ, որ հայագիր դպրութեան առաջին երկը, որը յունարէնից կատար 

ւած թարգմանութիւն է Մաշտոցի իսկ յանձնարարոլթեամբ. խրատական-ուսուցողակա 
բնոյթ ունի, դա Աողոմոն Իմաստունի Աոակների գիրքն է։ Հետեւաբար հայագիր դպրու 
թեան նպատակադրումը եւս բացայայտւում է հետեւեալ խորիմաստ տողերում. «Եւ Եդ 
Եալ սկիզբն թարգմանելոյ զգիրս նախ յԱոակացն Աողոմոնի, որ ի սկզբանն իսկ ծանօթ 
իմաստոլթեանն ընծայեցուցանէ լինել, ասելով եթէ «ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՐՒԹԻԷՆ Ե1 
ԶԽՐԱՏՍ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆ6ԱՐՈՅ»։ 

Աաշտոցի եւ Մաշտոցեան սերունդի ըմբոնողութեամր « գրել»ը ւսստուածային շնորհ 
է, իսկ ^ցրուած գիրքը» «ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԱՂԲԻՒՐ ԲԱՑԵԱԼ" , «ԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԱԴԲԻՒք», 
«ՀՈԳԵՒՈՐ ԳԱՆՁ» այն տարբերութեամբ, սակայն, որ . . .«անկողոպտելի է»։ 

Վեցերորդ Գրութիւնը կամ մատենագրութիւնը «մւսրգարէական պատգամ» է։ 
Առհասարակ ՄԱՐԳԱՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ է գրելը, ակնարկում է Կորիւնը, երբ Եսայի 

մարգարէի յորդորը վկայակոչելով յարում է. «Առ, ասէ, քարտէզ (իմա 
«թուղթ» - Լ. .) նոր մեծ, եւ գրեա ի նմա գրչաւ դպրի»։ Եւ այլուր, թէ 
«Գրեա զտեսիլդ ի տախտակի, եւ ի գիրս հաստատելս»։ Մպա, Կորիւնը 
Դաւթի Սաղմոսներից ասոյթներ մէջբերելով ընդգծում է այն միտքը, որ 
գրի (հետեւաբար եւ դպրութեան) տարածումը բոլոր ազգերում սւսւՈ– 
ւածաշնչային առաջադրանք Է եւ անհրաժեշտութիւն։ Մաշտոցը Ել Մաշ-
տոցեան սերունդը հէնց այս աստուածաշնչային պատգամներին հետե– 
ւելով էր ստեղծեցին Հայոց գիրն ու դպրութիւնը. «Իսկ Գաւիթ յւսյտնա– 
պէս եւս վասն ամենայն ազգաց գվիճւսկ աստուածատուր օրինացն 
նշանակէ ասելովն. թէ «Գրեսցի յազգ այլ»։ Եւ թէ «Տէր պատմեսցէ 
գրովք ժողովրդոց»։ Ձոր եկեալ կատարեաց ամենափրկիչն Քրիստոս 
շնորհատուր հրամանաւն, եթէ «Ելէք ընդ ամենայն ազգս», եւ եթէ «Քա– 
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րոզեսցի ա ւ ե տ ա ր ա ն ս ընդ սւնենայն տիեզերս»։ Ուստի եւ 
Երանելի հարցն ներոց համարձակութիւն առեալ յուսալից 
փաթով Եւ Երեւելի եւ ա ր դի ւ նա կատար ըստ աւետարանին 
զիւրեանց մշակութիւնն ցուցանեն» 

Եօթներորդ Դպրութիւնը նաեւ ժողովարդների պատմու-
թեան թէ ա ն ց ե ա լ ի եւ թէ ներկայի իրադարճութիւնների ու 
եդելոլթիւննԵրի գրառո ւած ՇՏԵՄԱՐԱՆՆ է։ Ել իրօք, մաշտոցի 
եւ Մաշտոցեւսն սերունդի ըմբռնողութԵամբ դպրութիւնը Շտե– 
մսսրա ն Է մարդկութեան պատմութեան թէ անցեալի, թէ ներ-
կայի եւ թէ յաւիտենականութեան. «,,,Եէ ի ճեռն առեալ (իմա 
Մաշտոցը - Լ. .) այնուհետեւ ւսստուածգործ մշակութեամբ 
^աւետարանական արուեստն ի թարգմանել, ի գրել եւ յուսու– 
ցանել, մանաւանդ հայեցեալ ի տեառնաբարբառ հրամանացն բարձրութիւնն, որ առ 
երանելին Մուխէս եկեայ, վասն ամենայն իրացն եդելոց, յաստուսսծեդէն պւսւոգամացն 
բարձրութիւն աւանդելոցն մատենացրել առ ի պահեստ յաւիտենացն որ գալոցն էին>.– 
Իսկ այս նշանակում է Մաշտոցը եւ Մաշտոցեան սերունդը հայագիր դպրութիւն ստեղծե-
լով մւոահոգուած էին նաեւ ՅԱՒԵՐԺԱՑՆԵԼ հայ ժողովրդին Եւ Հայաստանը «առ ի պա-
հեստ յաւիտեանցն որ գալոցն փն» . : 

Ութերորդ Ազգային դպրութիւնը հոգեւոր ստրկաթխնից ազատագրուե լու միակ զէնքն 
է այս կամ այն ժողովրդի ճ ի շ դ այնպէս, ինչպէս հրեաների Օրէնսդիր Աովսէս մարգարէն 
«ս ւստուածատես» լինելով աստուածատուր պատգամները տ ա խ տ ա կ ի վրայ գրառեց, 
որպէսզի ա զ ա տ ա գ ր ի եւ փրկի աստուածուրաց իր հրեայ ժողովրդին ե գ ի պ տ ա կ ա ն 
ստրկութիւնից, հայագիր դպրութեան հիմնադիրներ Մաշտոցն ու Սսյհակը եւս ազատագ-
րեցին էւ փրկեցին հա/ ժողովրդին հոգեւոր ստրկութիւնից այլալեզու դպրութիւնների ու 
մշակոյթների տիրապետութիւնից, երբ միանգամից «հայաբարբառ եւ հայերէնախֆ» 
դարձրին Հին եւ Նոր կտակարանները իրենց պարւիակսսծ «Հանրագիտարանային» ու-
սանե լի դրո ւագներով Աստուածաշունչը ամբողշութեամբ . : Հ ա յ ա գ ի ր դպրութեան 
ստեղծմամբ , ահա, ասում Է Հայոց մշակութային մեծագոյն Յեղափոխութեան ժամանա-
կակիցն ոլ ա կ ա ն ա տ ե ս ը կենսագիր Կորիւնը, Հայոց Աշխարհը աներկբայօրէն « Սքանչե-
լի» հմայք ունեցաւ իր իմաստութեամբ։ Բնագրային ընթերցմամբ, «Յայնմ ժամանակի 
երանելի Ել ցանկալի աշխարհս Հայոց անպայման սքանչելի լինէր. յորամ յանկարծ ու-
րեմն օրէնսուսոյց Աովսէս մարգարէական դասուն, եւ յառաջադէմն Պ ա լ ղ ո ս բովանդակ 
ա ռ ա ք ե լ ա կ ա ն գնդովն, հանդերձ աշխարհակեցո յց աւետարանալն Քրիստոսի , միանգա-
մայն եկեալ հասեալ ի ծեռն երկաց հաւասարեցոյն (իմա Մաշտոցի եւ Աահակի - Լ. .) հա– 
յաբսսրբառք հայերէնախօսք գտան»։ 

Մեծն Մաշտոցը տոչորւում էր իր սիրելի եւ պ ա շ տ ա ծ ժողովրդին հոգեւոր ստրկութիւ– 
նից ազատագրե լ ո ւ եւ փրկելու սեւեռուն նպատակով . «Նոյնպէս առաւել հոգ ի մտի ունէր 
(իմա Մ ա շ տ ո ց ը - Լ. .) գհամսյ շխարհականս (իմա «համայն Հայոց Աշխարհը» - Լ. .) սփո– 
փելոյ»։ Այդ փայփայած նպատակն ու անպարագիծ սէրը իր ժողովրդր Եւ հայրենիքի 
նկատմամբ գ ո ր ծ ա ծ ո ւ թ ե ա ն անսպառ Եռանդ եւ աւիւն էին հաղորդում Հայագիր Դպրու-
թեան ոահվիրային աննկուն վճռակամութեամբ ու հւսստաւոակամութեւսմբ օժտե լով 
նրան, յընթացս որի բացայայտելով միաժամանակ իր հանճարի հզօրութիւնը։ 

Համեմատութիւնը մեծն մ ա շ տ ո ց ի եւ Օրէնսդիր ՄովսԷս մարգարէի միցեւ, սակայն, 
կագում է առաւե լութեան նժարը հակելով , . . Հայագիր Դպրութեան հեղինակի օգտին, 
յսւ յտարարում է կենսւսգիր Կորիւնը։ 

Բանն այն է, որ եթէ Մուխէսը «աստուածադիր հրամանները" տախտակին դրոշմուած 
բազուկների վրա; դրած բերում էր Սինա լեռից իջնելիս իր ժողովրդին ծանօթացնելու եւ 
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ուսուցանելու համար, հարկ է խոստովանել այն ակնածանքը եւ բերկրանքը չէր վերս; 
•. ամենեւին, որքան որ արժանի Էր. քանի որ « տիրադրուժ» Էր եղել իր Ժողովոլր; 

: ւկու ւք դարձրել» Աստծուն եւ նորից վերադարձել կռսւււյաշտութեանը։ Իր «թախծւ 
ը ։ւսվմապատկուեց, երբ ականատես եդաւ նաեւ, թէ ինչպիսի կրքով ու փութաք 
եամբ հրեայ ժողովուրդը չխորտակեց), իր բերած « ա ս տ ո ւ ա ծ ա գ ի ր աախտակներւ 

փ ուր արեց, փաստ օրէն աւկերախտաբար եւ տմարդօրէն վերաբերուեց իր շն՛ 
յսկալ Ել երախտաւոր գործի աստուածատուր դպրութեան նկատմամբ ու նոյնիսկ 

րԵ • իրեն վատացին. *Եւ ոչ այնպէս Մեծն Մեսրոպ զուարճանայր յէջս ՍինԷսւկւ 
չասեմք թէ աոաւելեօքն պակասագոյն (իմա «չենք ասում, թէ աւելի ուրախ Էր, ւ 

ւկ ատ նուագ չւսփով Էր ուրախ սիրտը կոտրուած» - Լ . Ք ա ն վ ի յԱստոլծոյ առե 
. .ոուամագիր հրաման ի բազուկս այրն ւսստուածատես ի լեռնէն իջանէր, այլ վա 
• սգործ (իմա այստեղ «չարագործ» - Լ. .) ժողովրդեանն, որոց թիկունք ի տէրունի 

ծան յերկիր. տիրադրուժք յիւրեանց կոաս ձո ւ լածոփն երկիր պւսգանէին, եւ ցնոր 
՛սնաբերն սրտառուչ սրտաբեկ լացուցին, քանզի ի տախտակացն խորտակեր 

տնի եղեսւլ տեսանէր բերելւոյն (իմա «բերողի» - Լ. .) թւսխծութխնն»։ 
ւ նչդեօ պարագան բոլորովին ՏԱՐԲԵՐ է հայագիր դպրութեան ռահվիրայի Մաշս 
նկատմամբ ցուցաբերուած համաժողովրդական սիրալիր ու երախտարժան վերւ 

րմունքը Մաշտոցի առաքելութեան Հայագիր Դպրութեան ստեղծման համագգայք 
Այսյհանջի ու կարեւորութեան գիտակցման եւ հայ ժողովրդի համակրալիր վերաբե։ 

ունքի միջեւ ամենեւին հակասութիւն չկա ր,– հաւաստում է կենսագիր Կորիւնը։ Ընդհւ. 
առակը, Մաշտոցը, նախօրօք գիտէր, որ հայ ժողովուրդը մեծագոյն ցնծութեամբ ւ 

տրանութեամբ Էր ընդունելու հայագիր դպրութեան իր յւսյւոնաբերումը ԻԲՐԵՒ ԱԶԳԱՅԻ– 
ՎԵՐԱՊՐՈՒՄԻ ԵՒ ԳՈՅԱՄԱՐՏԻ Ա ք ա Ւ Ա Տ Չ Ե Ա Յ Ե Ր Ա Շ Խ Ի Ք 

Հայութեան համազգային համակրանքը եւ ակնկալութիւնը իր կատարած Մեծ Գործ 
նկատմամբ բերկրանքով լցնում Էր Մաշտոցի սիրտը եւ թեւաւորում ծեռք բերած երախ 
տաւոր վաստակի երջանիկ բաւականութեամբ. «Իսկ այսր երանելւոյ վասն որոյ ճաո 
եալքս յարդարին (իմա Մաշտոցի մասին է խօսքը - Լ . . ) . ոչ ըստ այնմ օրինակի, որ անխ 
գործեցան (այսինքն ինչպէս ՄովսԷսի նկատմամբ վերաբերուեցին հրեաները - Լ . . ) յօժւս 
րութիւնն ոլ ընդունելեացն յուսով ուրախութեան դասաւորութիւն ճանապարհացն աւե-
տաբեր»։ 

Մաշտոցի առաջացրած Մշակութային Յեղափոխութեան անդրադարձ նշանակու-
թիւնը նկարագրելիս, ժամանակակից տարեգիրը այսպիսի սեղմ տողերով Է բնութագ-
րում Հայաստան աշխարհը, որով հայ ժողովրդի երախտագիտութիւնը իր այս Մեծ Զա-
ւակի նկատմամբ գնալով աճում է յընթացս նաեւ մանսսւա նդ յետագայ դարերի. ՚<Ա նդ օր 
ւսյնոլհետեւ սրտալիր ուրախութիւն եւ ակնավայել տեսիլ հայելւոյն (Իմա «ակնավայել 
տեսարան աչքի համար* - Լ. Քանզի երկիր, որ համբսսւուցն անգամ օ տ ա ր էր կողմ– 
նացն այնոցիկ, յորում ամենայն յաստուածագործ սքանչելագործութիւնքն գործեցան, 
առժամայն վաղվաղակի (իմա «շատ շուտով, իսկոյն») ամենայն իրացն եղելոց խելա-
մուտ լինէր. ոչ միայն ժամանակաւ պաշտեցե լոցն (իմա «ոչ միայն ժամանակով կատար– 
ւածները» - Լ. .), այլ եւ յառաջագոյն յաւիտենիցն (Իմա «այլեւ աշխարհարարումից 
առաջ եղածը» - Լ .), եւ ապա եկելոցն. սկգբանն եւ կատարածի, եւ ամենայն աստուա-
ծատուր աւանդութեանցն»։ 

Լ Գ* ԽԱՉԵՐԵԱՆ 
Բանասիրական գիտոլթիւնների դոկտոր, 

փրոֆեսէօր 
Փրոֆ. Լ, Խաչերեան այս ուսումնասիրութիւնը Բագին ղրկած էր իր մահու ընէն տարի 

մը առսւջ, որ տեղի ունեցաւ ւպս տարի, 2007-ին։ 
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Ռեյս՛ 

ՄԱՀ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ 
ՌՈՒԲԷՆ ՄԵԼԻՔԻ 

Գուժեցին ֆրանսագիր հայ բանաստեղծ Ռութ էն Մելւ՜քի (Սինասեան) մահը, 
21 Մայիսին։ Լռակեաց էւ հայու երկոլութիլ Օներով ապրող այս բանաստեղ-
ծը ծնսւծ էր իրան, 1920ին, բայց ընտանիքը շուտով փոխադրուած Է Փարիզ, 
ուր ան ստացած ք իր երկրորդական եւ համալսարանական ուսումը; Իր ժա-
մանակակիցներու եոր ոճին չէ հետեւած, մնացած է դասական, եւ այդ ար-
գելք չէ Եղած որ տիրանայ հոլակի։ Իր բանաստեղ ծութիւ Օներու աոաջին 
փունջը լոյս տեսած է 1947ին, Լ յ տօէւժտոէծ ոդօոԺթԽ, Համաշխարհային Զօ– 
րակցոլթիւնը։ Ապա հրատարակած է տասնէ աւելի դիրքեր։ Յաջորդաբար, 
1961ին եւ 1962ին լոյս ընծայեց երկու դիրքեր. Լշ ցՅէժւշո շո բԽօ®, Քարէ 
պահակը եւ Լտտ ՏՅէՏՕՈՏ տօսէտոՅտտտ. Ստորգետնեայ եղանակները, որոնք 
արժանացան մեծ ընդունելութեան։ Դուբէն Մելիքի բանաստեղծոլթիւՕներու 
թարգմանութիւնը լոյս տեսած է Հայաստանի մէջ։ Կատարած է երախտա– 
շատ աշխատանք, հայ բանաստեղծութիւնը ծանօթացնելով ֆրանսական 
շրջանակներու, հրատարակելով Հայ Բանաստեղծութեան ժողովածուն, 
ֆրանսերէնով, ձոէհօ1օցւտ Ժ& 13 թբծտԽ ցոոտուօոոՇ։ Հակառակ անոր որ իր 
աշխատանքի եւ ստեղծագործական միջավայրը ֆրանսական էր, ան մնաց 
հոգիով էէ ներկայութեամբ հայ, բաբախեց հայրենիքի համար եւ վառ պա-
հեց իր ազգի յիշողութիւնը : 



ՌՈՒԲԷՆ ՄԵԼԻՔ՝ 
ՀԱՅ ԵՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ 

սւնապԵղծներ դեռ կան, բանաստեղծ մըն ալ կայ մեզմէ խրաքանչխ 
հոգիին մէջ որ կ՚արթննայ ամէն անգամ որ ժամանակակից սպառողակ 
քաղաքակրթութեան բացասական կեղտը քերթենք։ Բանաստեղծ են յեղ 
փոխականը. ուսուցիչը, հրապարակագիրը, կրօնականը, մարզիկը, երբ լ 
թացիկը. ընդունելին, միջինը կը շրջանցեն. Հաղթահարելու ճիգին անձև 

տար կ՚ըլլան։ 

Բանաստեղծ Ռաբէն Մելիք հայոց ապրած եւ ղեռ շարուՕակոտղ ողբերգութեան ի 
• արտայայտութիւնն է, ցուցափեղկը։ Հայ եւ բանաստեղծ՚, Ռուքէն Սելա, ինչպէս ք 
որ անոնք որոնք չեղան հայագիր, հայ գրականութեան դարաւոր մեհեանի պւստերո 

վրայ քար պիտի չաւելցնեն։ Այս խօսքերը չեն նուազեցներ տաղանդը Ոփլեամ Աարոյե> 
նի, Ոաբէն Մելիքի, Վահէ Քաչայի եւ բազմաթիւ ուրիշներու, բայց կը խոցեն սիրտը հա՚ 
րա. հաւաՕօրէն նաեւ սիրտը իրենց, որ իրենց լաւագոյնը չկրակեցին իրենց ժողովա 
հին, որուն ճակատագրին արտայայտութիւնն են իրենք։ 

Մեր Ժողովուողին հաճոյք կը պատճառէ որ Սարոյեան եւ Ռաբէն Մելիք, նաեւ միւսնէ 
րը. ճանաչում գտած ըլլ ան մեծ ագգերու ծաւալուն գրականութեան մէջ։ Այդպէս է պարս, 
գան Ոոլբէն Մելիքի որ պսակուած է մրցանակներով։ Բայց որքա՜ն մեծ պէաթ է ըլլար ի 
երջաՕկզթխնը, եթէխօսքնա տաղը հարստացուցած ըլլային բազմադարեան մշակոյթ 
սեփական ժողովուրդին։ Հայա ապրումներով եւ ւոԵսիլքով. ֆրանսացի մեծ բանաստեա 

Ռուբէն Մելիք։ Երկուշաբթի 27 Հոկտեմբերին, Համազգայինը պիտի ծանօթացնէ եթ 
հարկ է այս հայը որ վաւերական բանաստեղծ է, բայց հայ բանաստեղծ չէ, քանի որ հա. 
բանաստեղծութիւնը կը ձոզաի հայերէնի հանճարով։ 

կոխտան եփՔ խտացեալ ^տայայտութխնն է ժամանակակիցներուս ամենօրեայ Եր 

Ձեզմէ շատեր կարդացած են կամ պիտի կարդան. ֆրանսացիները կ՚ըսեն՝ սէ թէօն Լ 

Ին1աԽ 7 փՔԻ Բ
Ւ
ա0աստե^^00երը բնագրի լեզու ով, այսինքն ֆրանսերէն 

հ ա ճ ո է 2 1 ա ա ԽագԷտի կամ բանաստեղծի գործը 

ա^^աԺ"^ մ Խ տ ե Ո ա ծ ե ն ֊ ա Ո ա ւ ե լ կ « ՚ մ 0 ո ՚ ^ ^ղօԱամբ։ Լւ– 

1 3 1 1 ^ այս փՈՐձը ԸՐած Է ՚^Բ^՚աաոեղծ մը, ան ալ Համազգայի֊ 
ԱբՐահամ ՍփքԵւսԸ։ Գ ծ ե ց ի ն ք վերծանեւ Բ Հ , % 

Ո ^ ^ ա ^ ^ հոգին եւ թափանցուելով, | գրէ 
ս Տ Տ ք ԿՀՈՊՕՈվ. բառի կախարդանքով։ Արդարեւ ի՛նչ է 

էքեՁի^%Իոէկէ7ԴԼ Բ ա 0 ա ս տ ե * ծ ո ւ ^ * Կարդալ, լսել։ Ռուքէն Մելիք. 
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Առասպելը հայկական թշաաոութեան խորշի մէջ, 
Արեւմուտքի գիշերուայ ձայներիզի վրայ հին, 
Սենեակներում պանդոկի, տաճարների որմերին 
Առասւվեւը հայկական օրօրեց էոյսը անշէջ; 

Առասպելը հայկական խուլ նրբանցքում ու թաղում. 
Շրթունքների վրայ մօր, երազների մէջ մանկան 
Եւ ձեռքերում անաշխատ, բերանների մէջ կարկամ 
Առասպելը հայկական իր թշուառ օրն է թաղում։ 

Նա առասպելն է երեք հազար տարուայ պանդուխտի 
Լոաանցոյցներ երկնքի ճակատներին անընկեր, 
Նաւակայքեր հնամեայ, ճանապարհներ անջրդի, 
Հայաբնակ պանդոկներ ու անձնագրե ր, անձնագրե՜ր։ 

Առասպելը հայկական ոստանների երթերում. 
Գիրգ մատներին պարուհու եւ գիւղի մէջ մոոացուած. 
Թառի թռչող զօրերին եւ գիւղի մէջ մոոացուած. 
Առասպելը հայկական ոստանների երթերում։ 

Արեւելքի ծուփ արտեր, հարազատ դէմք ու անուն 
ժամանակի հայելում եւ խաչաձեւ դռներին. 
Ծիծաղներում, արցունքում, տետրակում թէ մատեանում. 
Նոյն առասպելն Է փոքրիկ երգի նման մտերիմ։ 

Նա առասպելն Է մարդկանց ճակատագրի նոյնութեան 
երեք հազար, թէ երեք միլիոն տւսրուայ առասպել, 
Ի Օչ փոյթ, թէ Ո՛Ր գիշերում, ոՂմ յոյսով է տրոփել, 
Սերն է, նաեւ ծերն Է նա առասպելը հայկական։ 

Առասպելը հայկական տաճարների որմի տակ. 
Աէկ ու միակ լեր ան մէջ իր թշուառ օրն է թաղում, 

• « –./ւԼ աւէաոհւՌ 
Ակկ է«Լ « է ք–| *֊ • ֊ 
Առասպելը հայկական ունի լոյսի պսպղԻՓ 
Եւ իր արեւն է բաշխում կառոյցՕերին բովանդակ։ 

Ո՞վ է քայչում դանդաչելով 
Ուշ ժամերին գիշերային. 
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Կամարի պէս ծանր մէջքով. 
Շան պէս փախչող ստուեր ուսին։ 

Պէտք էր նրան որպէս լուսաստղ 
է< կամ չասուած բառի նման. 
Մայրամուտի բիլ առագաստ 
Եւ դաշտերի մքշ ոտնաձայն։ 

Կծիկ դարձած Եւ անձանձիր 
Ո վ սպասեց գիշեր ու զօր, 
Իր մատնեքփ միջեւ մոխիր՜-
ո՜՛վ էր արդար. ո՛վ մեղաւոր։ 

Ջրի վրայ կար լուրթ ստուեր, 
Եւ լռութեան մէջ մի խաչի. 
Որ յօրինում էին ճիպեր. 
Նեղ Երկինքն էր թուում նոճի։ 

Խեղճ էր ճամբորդը, եւ կինն այն. 
Որ հրին էր նայում դողդոջ. 
Սուր կայծեր էր ցրում միայն։ 
Ի Աչ փոյթ, սիրում էր նա, թէ ոչ։ 

Աչքերի մէջ կասկածի հով, 
Բռունցքներն իր սեղմած կրծքին 
Ո՛վ էր քայլում ուրիշ ճամբով. 
Երբ որ այգն էր ծագում կրկին։ 

ՌուբԷն Մելիք կամ Մուշեղ Իշխան, ինչպէս հայ Մարդր ընդհանրապէս. ունեցած է ս< 
փական տան սուր զգացումը։ Կը կարդաք ՌուբԷն Մելիքի Տունը եւ կը յիշէք Մուշեղ Ի -
խանի Տուներու երգը։ Հայ մարդուն համար դեռ երէկ էական հասարակաց եւ հգօր Տա -
նը հայկական. 

Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհի չորս ծագերուն. 
Ուր կը մտնէ ս/ւՏքծ հայ իբրեւ տանտէր հարազատ։ 

Մուշեղ Իշխանի Տունը տարածութեան մէջ է։ 

Եթէ այս չէ Ռաբէն Մելիքի տունը, ապա ան Տուն է հայրական։ 

Պինդ փակ են դառ ու պատուհան. 
Ուր կայ շուքը վարագոյրի; 
Ա ՛հ. ո՛վ գիտէ ցաւի ճամբան. 
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Մակոյկի պէս, ծովին գերի։ 

Շրթունքների գաղտնիքն է, որ 
էլ չեն լռում պատ ու ձեղուն 
Տարածութեան դէմ անձրեւոտ 
Օրերն անցան տենդի հանգոյէ՜ւ։ 

Ձեռքեր գանատ, մատներ անզօր, 
Որ զգացին ամպ ու անձրեւ 
Եւ փակեցին դառը մի օր. 
Մեխեցին փեղկը խաչաձեւ։ 

Հուրը ծածկած ձեռքն է ծաչուում 
Հունի վրայ մի խոր գետի, 
Այդպէս չռիկ ու հեւեհուամ 
Սնցան կեանցում գիշեր ու տիւ։ 

Զմռսած ձխ Օը ծառի շուրջ 
Եէ թռչնային ճախրանք ու ձայն. 
Դանդաղ ձմեռը սառնաշունչ 
Սեղմեց տունը, ինչպէս աքցան։ 

Հին փեղկ ու դուռ այնքա ն երկար 
Մնացին փակ եւ անթափանց. 
Որ երբ մի ձեռք բախեց, ի սպառ 
Չարձագանգեց փայտն իսկ նրանց։ 

Բանաստեղծներու խօսքն ու մտերմութիւնը.... 
Այս երեկոն յատկացուած է այդ խօսքին ու մտերմութեան, անոնց համար որոնք 

անդառնալի 6իգ չեն ըրած իրենց հոգիի բանաստեղծը թաղելու։ 

27 Հոկտեմբեր 1997 

ՏՈԱԼԵԱՆ 



- Բ ա գ ի ն 

Ն 

ԱՑՍ ԳԻՇԵՐ 

Այս գիշեր կըյաՕձՕոփ հոգիս դարձեալ 
Այքերադ հրավառ, 
Որոնց խորհուրդովը խորին, 
Լցուած էր Լութի ւ ն ս հ ամակ, 
Ու թափանցող նայուածքն անոնց 
Կը վարէր արահետը կեանքիս 

Այս գիշեր կը յանձնուիմ դարձեալ 
Ձեռքերուդ սիրավառ. 
Որոնց տոչորը տակաւին 
Կը խարկէ հիզէներս պապակ. 
Ու պագշոտ հոսքը մատներուն անոնց 
Նեարդներուն մէջ կը գալարի։ 

Մոխիրներէն հոգիս կը յառնէ 
Այս գիշեր ա դարձեալ բեղ կ՚որոնէ... 

Ա Ն Ո Ր Ս Ա Ղ Մ Ո Ս Դ 

(Սաղմոս ԻԳ) 

«Տէրը ա լ կ ամչնայ իմ հովիւս ըլլալէ՝ 
Ես տակաւին շա՜տ թաներու 
Կարօտը պիտի ունենամ 
Ինծի ընծայած Անոր արօտները հրկիզեցի, 
Ու հանդարտ ջարերը՝ փոթորկեցի։ 
Հոգիս ան կը փորձէ նորոգեւ, 
Բայց, ունայ՜ն են ջանքերն Անոր 
(Իժի ձուն ուրիշ բան կրնա) ծնիչ)։ 
Ան կ՚աոաջնորդէ զիս դէպի ճամբաներն արդարութեան, 
Բայց սիրելի են ինծի ուղիները դարուփոս։ 
Թէեւ մահուան շուքի ձորին մէջ ալ պտըտիմ 
Չարէն ինչոՂ պիտի վախնամ։ 
Զայն ստեղծողն եմ ե՛ս։ 
Դան ինծի հետ ըլլալէ դադրած ես, 
Ցուպդ ա գաւ ազանդ գլխուս վրայ կ՛երերան։ 
Սեղան կը պատրաստես 
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շնամիներաս հետ հաշտութեան 
սշի նք կնքելու հսւմար 
նչ պարզամիտ ես 
զար գլուխս իւղով կ՛օծես 

մ բաժակս մաղձով լեցուն է։ 
Իրաւի բարերարութիւն ու ողորմութիւն 
(նո նց՝ թշնամիներո ւս ըրէ։ 
ւեանքիս բոլոր օրերուն մէջ ոչ մէկ անգամ 
1Էտք ունեցած եմ քեզ ի, 
)ւ հիմա աչ պէտք չունիմ՝ 
. Սա դա/կին տունը կը բնակիմ»։ 

Դ Է Մ Յ Ա Ն Դ Ի Մ Ա Ն 

Ձեր անարգ թաթին դէմ 
Բռունցքներ կան արդարութեան. 
Ձեր դատարկաբարոյ 
Գիրքերուն դիմաց 
Մշակոյթ մը, յաւերժական։ 
Ձեր եղծանած ներկայի դէմ, 
Ապագայի երթ մը կայ խոյացող. 

մահուան դուռը բախող ձեր «երազ»ին դիմաց՝ 
Տեսիւ մը կայ կեանքի, ճառագայթող։ 
Ձեր ոխի ու ցասման յյքմ՝ 
Կան օրհնութեան արգասիքներ. 
Ձեր նզովքին դիմաց 
Կան աղօթքներ աո Աստուած 
Ձեր յոյլ վրէժի դէմ 
Կայ սէր մը հզօ ր, անապա կ, 
Ոլ ձեր ջախջախիչ պարտութեան դիմաց՝ 
Կայ մշտաբորբոք յաղ թա նակ 

Ա Ր Ա Դ Է Ս Տ Ք Ւ Ա Ո Յ 

«Եւ լոգցընէ Արեգակն իր շողերով ոսկեզօծ 
Աստուածացած միսըս բոց Եւ հոգիս» 

Դ. Վարուժան 
Քե զ կը տենչամ... 
Մահամերձ անձն իմ 
Յաւերժական լոյ սիդ, 
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Տարփանքիդ է ծարաւի։ 
Էութեա նս ամբողջութիւնը. 
Բեղմնաւորութեա նս պատճառ. 
Երկարէ բաժակը մշտնջենութեան։ 
Պարարտ արգանդն իմ 
Ի *նչ կարող է ծնիլ 
Երբ ամորձիքը կեանքի անկար է.,. 
Քե՜զ կ՚աղերսեմ.,. 
Մտածման անդունդին մէջ 
Թէ անուրջի բարձունքին վրայ 
Կ որոնեմ քեզ. 
Գիտե մ, պիտի գաս 
Իբրեւ յաղթական իշխա ն 
Հաւատարմութեան։ 

Կը կանչեմ քեգ. 
Պատռէ թաղանթները երկնքի 
Ու տարածէ թեւերդ ազատութեան. 
Ես քեզ կը սպասեմ 
Առաջ սուրբերու խորանին: 

Եկո՛ւր, կայլակներդ թափէ 
Մերկութեանս վրայ յուռթի. 
Այսօր, գերին եմ 
Ստեղծագործ ձեոքերուդ. 
Թող անոնց մէջ ամփոփուին 
Գանգուրներս ըմբոստ. 
Րւ հերթով, իւրաքանչիւր 
Բջիջը մարմնիս, 
Թող յագ ուրդ տայ 
Անոնց խենթութեան։ 
Բազուկներուդ պլլամէն 
Միսերս թող որ խայտան, 
Տօ՚նն Է այսօր մեր միացման։ 
Աստուածներու ամբոխը, 
Իբրեւ վկաներ 

Կ՛ըմբոշխնեն մեր հարսնիքը եզակի 
Արարողութիւնը աստուածութեան... 

Սիրոյ կատարելութեան ծ էսը ահա 
Իր փառքը կ՚երգէ. 
Նոփրման զենիթին հասած՝ 
Պիտի պսակովւ.,. 
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+ 

ինչ երկինքը 
մբոստացման անհաղորդ 
ւսնգեր կը հնչեցնէ, 
արմինս աստաածացած 
ագինին վրայ կը յաւերժանայ... 

ա Ի Ա Ղ Ի Ն 

արերու պատմութեան էջերը սեւ 
րած են ստորագրութիւնդ գլխագիր, 
մէ՚ն առաքինի ազգ, 

էմէն բարիմաց ժողովուրդ, 
՚ Պատիւ »ն ունեցած է կրելու 
ճարուած մը, ոճրագործ 
Ու անպատիւ ձեոքերէդ 
Վկայ է մեր ժողովուրդը, 
Վկայ՝ մէկուկէս միլիոնը... 

Դո՛ւն, որ ո՛չ հաւատք ունիս 
Ու ոչ Աստուած. 
Կատաղած, մոչեգին 
Դեո կը փնտռես կայսրութիւն մը 
Որ երբեւիցէ գոյութիւն չէ ունեցած, 
Այլ փայփայուած պատրա՛նք մըն է 
Միայն... 
Ու պիտի մնայ այդպէս, 
Մինչեւ որ նոյնինքն որդիքդ, 
Իրենց զազիր գարշապարներով 
ճզմե ն քեզ... 

ՏԱՂ ԼԱՅԻՐ Ի 

Պէյրաթ 
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Կ ո դառներուն միջեւ սրընթաց վազքին 
: յ միջոցն էր ամբողջական լռութիւն 

. Լռութիւնը միջոցին միակ խորհուրդը գիշերին, 
Հեկեկացող խիղճը մարդուն կ ուրուագծէր պահը՝ 

շիթ աո շիթ 

տրոփիւնը սրտին կարարէր սազին թեւերուն հետ 
թախծոտ Երգ մը դիւթական. 

ի շեր ու ան կանգառն էր մերկապարանոց, ար 
՚ւսրգարէներ կը խօսին խորհուրդներէն խորաթափանց, 

ճգնաւորներ կ աղաղակեն առ Աստուած Բանին ուժը թաքան, 
Աստղեր կը շնչեն անջրպետին եթերը մաքրամաքուր, 
Իսկ սիրատարփ հոգիներ կը տենչան շիջումը այրող պահին. 

Կէս գիշերային համանուագն էր, հոգեխռով ոէ Երազային. 
Թափանցիկ շղարշ մը լուսէ կը համբուրէր վշտոտ էութիւնը 

մարդուն՝ 
Որ հրաժեշտի կու գար անբացատրելի իր տագնապին հետ. 
Բառերը լուռ, անգիր կը թափառէին միջոցին մէջ տարտամ, 
Ու ձայնը դողդոջուն հառաչանք մը կը ձգէր աննկատ 

արձագանգի մը տեղ ատուող ալիքին նման 
Որ պիտի սուզուի ի վերջոյ ամայութեան մէջ գիշերին։ 

Պահ մըն է. ի նչ փոյթ եթէ պիտի անհետի արագ. 
Պիտի գայ յաջորդ կանգառը շուտով ու նոյնքան խոովայոյզ 
Ու կրկին սուզուի աղջամուղջին մէջ տամուկ. 
Ի վերջոյ, միջոցը՛ համրուած ժամեր է միայն, 
Իսկ կանգառները 
Անրջային՝ մնայուն, 
Նորոգուող հոգեվիճակ հեզահամբոյր։ 

Պէյրութ - 200Շ 

Վ ե Ր Ջ Ի Ն Լ Լ Ր Ը Ր 

Բառերու պատերազմի 
Ահուդողին մէջ համայնական 
Կը կորսոփ ճշմարտութիւնը թափանցիկ. 
Բառերը կը դաոնան սպանութեան գործիք 
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1ւ աղիտաբեր նախերգանք 
որ արհաւիրքի, 

անդող նոր արշաւի մը զգայազիրկ, 

)դը կ՛ապականի, թառերու պայթիւնի, 

ծծումբի ծուխի նման արտահոսքէՕ 

ողը ոտքի տակ, խանձուած անտառի 
մոխրածածկ սահանք Է գունաթափ 

էղմուկին մէջ ցիրուցան, ականջները խցկուած 
քամիներու սուլոցին արձագանգը կ՛անիծեն 

Պատահական ռումբերու տարափի նման 
֊առերը կը ճեղքեն ամբոխները հանդիպակաց 

Բառերը անմեղ չեն այլեւս... 
Պատերազմի դաշտին ընդառաջ 

Հրովարտակներ են իշխանական 
Թմբկահար կը գրոհեն գանկերէն ներս գերեվարուած 

հոգիներէն ներս շփոթած 
Առաջնորդելու խաւարած ամբոխները՝ առա՜ջ. 

Երկինքը սեւ պատանքի մը ծածկոյթն է՝ 
Սրելուն խափանուած, 

Բաոերան ցոլացումէն, 
Կարկուտի նման տեղացող ամբոխին վրայ. 

Բաոերա պատերազմ է ամենուրեք 
Ուր բարոյականութիւնն է գոհը գերագոյն 
Մարդկային զոհասեղանին վրայ. 
Բայց ի նչ արժէ ան՝ երբ վերադարձի 

կամուրջները քանդուած 
Ձոհերը յանծնուած են դահիճի քմայքին 

սադայէլական, 

Քառերու պարն է գինով ու գազանային 
Գիշերներու մահաշշունչ քմայքին յանձնաած 
Մինչ բարձրախօսը հեռարձակ 
Կը պատգամէ թաղման կարգը բարձրաղաղակ 
Համախումբ, աներեր շարժուելու առաջ։ 

Յուղարկաւորութիւն հաւաքակա ն, 
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Կր անմեղներ չկան, 
Բոլորն ալ պարտուած են 

՜ւախաբէէսթեան մարտի դաշտին վրա), 
ոգիները արեան ծարավ\ շարան–շարան, 

ա կաններու նման կ երթան թառերուն կշռոյթով 
ջամուղջին մէջ կորած իրենց հերոսներուն հետքերով.. 

• էն սահմաններն են քանդուած 

1ղջակիզուո՜ղ ժամանակին... 

1եռո՜ւն մնացորդացն Է մեր բզկտաող մարմիններում., 

Քեռո՜ւն ժամանակն է անցելացող ու անկամը գահավէժ.. 

Օ հ ոչ. ալ կատակ չէ՜, կէսգիշերային մղձաւանջ ալ չէ. 

Սա տրամին վերջին արարն է. 

Շատով վարագոյրը կիջնէ ու լռութիւնը պիտի տիրէ. 
Խլացուցիչ ւռութիւն համայնական... 

Պէյրութ - 2006 

Ե Ր Կ Ո Ւ Ն Ք Ը Բ Ա Դ Ի Ն 

Զերթ քարանձաւ մը մեռեալ 
Մտաւ գաղտագողի, ճգնաւորի մը նման երազկոտ, 

իր պատեանին մէր ինքնամփոփ 
Մռայլ հոգայՕ աղօթքը հոն լո՜էո խնկարկելու. 

Մութ քարանձաւին մէջ ծուարած 
գոզայ գոզայ 
կայծքարի հարուածներու նման 

Արծարծեց բա՜ռը սառնաշունչ 
Աղջամուղջի Ականքն ըղձակաթ։ 

Ու երկանքին մէջ եղերական 
Սարդոստայնի մը նման հիւսեց բառերը տարտամ 

դերձան աո դերձան 
իրյուգումներռւ 
Մաքառումներա 
Իր տագնապներու հիւսկէններով ագուցած֊ 
Ու հոն բանտարկած իր մեծ ցա ՛ւը գերմարդկային 
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\ւրս Եկաւ ազատագրուա՜ծ 
՛որս եկաւ կենարար լոյսին երկրպագելու. 

ր հոգիի քարանձաւին մէջ ան միայնակ Էր 

այց ազա՜տ չէր. 
նքն էր ու իր խիղճը՛ որ կ՚եոեւեփէր՝ 
նքնագոհ գուպարի մը մէջ ընդյատակեայ. 
ուրսը ան թէեւ ազա՜տ էր 
այց այլեւս ուրիշի՛ն էր 

Ողջակէզ գառնուկին նման։ 

Պէյրութ - 2006 

Ներշնչանքիս ընչաքաղց կոտտումին հարազատ 
Ինչպէս միշտ, նաեւ հիմա. 
Կը փետես թերթիկները առկայծող 
Ու կը քրքջաս անյագօրէն, նենգ ինչպէս միշտ, 
Իմ մանկունակ, տարօրէն ազազուն սիրոյս վրայ. 

Երբ գիշերի հրդեհուող իմ էութիւնը զովացնող 
Ադբխր դառնալու եղար ըղձանքն իմ միակ, 
Դուն եկար որպէս մոխիրնե՜րը առկայծող լաւա՜յ 
Հրաբխային, ու մղեցիր զիս անդունդները հեռակայ 
Ուր բոցն ներսիդիս գործեց աւերներ մնայուն. 

Իսկ ե՜ս ինչպէս միշտ, նաեւ հիմա, 
Կ՚ապրիմ վերիվայրումները ներշնչանքիդ փոթորկոտ, 
Անյագօրէն պապակած քու հրապոյրին գերող. 
Ու տարօրէն վիրաւոր ինծի հասցէագրուած քու խենթ չռութեան. 

Գիտէիր այո՜, թէ անկարելի սէրը պիտի մնայիր ի վերջոյ, 
Ու գիտեմ նաեւ, թէ պիտի մնայի յաւէտ երկրպագուն ներշնչանքիդ, 
Պիտի սպասէի անուրջներուս կեղեւը ճենճերող քմայքդ տարփոտ , 
Հաւատարմօրէն ինչպէս միշտ ա անհանօրէն ըղձակաթ 

Որ պիտի դուն անպայմա ն գաս, ներշնչմանս կոտտումին բալասան հարազատ։ 

Պէյրութ - 2006 
յ & օ Թ ի կ ՏէՏէեՄ® 
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• 
Գ՚իակէսե - թս1ՀՀսսցէԽԽւթ։ ՛ւ 

ԿԱՐՄԻՐ 
ՀՈՎՏԱՇՈՒՇԱՆՆԵ 

«Գրամ եմքեզ տիեզերքից, ա ր դա երբեք չես եդել.. գրում եմ ցաւիս առա 
գաս տներն արձակած երկինք գրում եմ՝ քամուն թեւերիս Օէք բանտարկած 
Կղմինտրէ քաղաքում՛ ձիւնէ աշտարակներում, ապրում են հայելիները, որոն-
ցից իւրաքանչիւրի մարմնի վրայ կարօտած մատներս ամէն հարիւր տարին 
մէկ ճանկռտելով նկարել Են քո դէմքը, ..Ամէն հարիւր տարին մէկ դուրս եմ գա-
լիս փողոց ու ցնցոտիաւոր հնավաճառները, որ հարիւր դար Է արդէն հաւա– 
տավաճառ են դարձել, ժպիտով մօտենում են ինձ, ու ես՛ ճզմելով ափիս մէշ 
կարօտէ դրամներս, ի պատասխան նրանց ժպտում Եմ.. .այնքան դառն եմ 
ժպտում, որ Երկնքի քառանկիւն սկաւառակը յանկարծ կանգ է առնում.. .ես 
Իաւատ եմ գնում ամէն հարիւր տարին մէկ/որ իրականում մէկ օր է/, իսկ. աւե– 
լի ճիշդ, ես խաբկանք կոչուող դեղաԻատ եմ գնում, որ լաւ վարժեցրած քարա-
կի պէս կրկնում է՛ կը գայ...դեռ կը գայ., .նա կը գտնի քեզ։ Ու այդպէս ես աՕ|՛ 
րում եմ Եւս հարիւր տարի»։ 

Այս թուղթը հին Աստուածաշնչի էքերից դուրս չէր գայ, Եթէ այդ երեկոյ ծի-
ծեռնակը երեք անգամ չթակէր վանքի խցի փոքրիկ պատուհանը՛ Իսկ ծիծեռ– 
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ւկները տարին մէկ են գալիս. .սկսած այն օրից. երբ... 
Սեւ կապայով մարդու ծեռքերը սկսեցիՕ դողալ, Լքի ծեռքում նամակը, միւ– 
ւմ պինդ գրկած նռնաքարէ խոշոր խսւչը, Փորձեց մի երկու քայլ անել կիսա– 

աւար խցան, որի մթութիւնը մեղմ շոյում էր պատուհանից ներս ընկնող լոյ– 
շիթը, Ո Ր Ի ՄԷՇ ասես պատերազմում Էին երկիրն ՈԼ երկինքը, հրեշտակն ոլ 

ստանան. ..Սեւ կապայով մարդը փորձեց մօտենալ պատուհանին, բայց ոտ– 
րր թուլացան, յաղթանդամ մարմինն ընկաւ ծնկներին–.֊ու շուրթերը աղօթք 

•ւմնշացին։ Նա ւսղօթամ էր, բայց ուրիշ բառերով...ուրի՛շ.,. 
«Գրում եմ քեզ տիեզերքից, ուր դու երբեք չես եղել. ..ցրում եմ՛ ցաւիս առա– 

աստներն արձակած երկինք..,»։ 

Այրւում էր ամէն ինչ, ամէն բան, ամէնուր...քունքերում՛ լաւա, աչքերում՝ 

՚րվէժ. շուրթերին՛ փշեր, ձեռքերում՛ խաչեր,,–իսկ պատերից դուրս՛ հովտա– 

ււշաններ, կարմիր հովտաշուշաններ, կարմիր արեւներ՛ քարերին քնաձ, ա 

ոութիւն՝ պատերից դուրս, ուր ճիչերը քւսրաւանի նման գլխիկոր քայլում են 

ցուելով հովտաշուշանների մէջ։ Ու մի օր կը պայթեն հովտաշուշանները, մի 

յ ր նրանք հաստաւո կը պայթեն ..,ինչպէս սեւ կապպյով մարդը, պատկառելի 

մի հայր սուրբ, ով Աստծոյ ծառան է ու հարիւրամեայ գերին արիշ աստուածու-

թեան... 
«Եթէ համրութիւնը ա ր ա տ լինէր, հիմա վաղուց աստուստներին գահընկէց 

կ՚անէր մարդկային հւսւատը։ Իսկ խլութի ՚ւնը...ւսրդեօք բաղձանք չէ՛ Երբեմն։ 
Երբեմն երազանքի պէս դառը մրմունշ է խլութիւնը, որին կ՚ազէի ինքնակամ 
գերի յանծնել լսողութեանս, գոնէ վստահ կը լինեի այդպէս, որ քո ձայնը երբեք 
չի հասնի ականջներիս՝ փշրելով տիեզերքի ապակիները.. .ա|ն տիեզերքի, որ-
տեղից գրում եմ քեզ։ Ապրելով մեծ տիեզերքում՝ վարձել եմ փոքրիկ մի խուց, 
նման քոնին, ու այդ չորս պատերից դուրս ցանել Եմ հովտաշուշաններ, որոնք 
մի օր ց ա փ ց կը պայթեն, հաստատ գիտեմ՛ կը պայթեն, քո պէս. ինծ պէս եւ այն 
նոր աստուածութեան պէսյ որին մերժում է քո աստուածը։ Քամիները, որոնց 
նժոյգն երին ամէն առաւօտ ես եմ կերակրում, իրենց ռանգերում ամուր պա-
հած իմ հովտաշուշանների բոյրը բերում ու լցնում են քո պատուհանից ներս 
ա խառնում նրանց քո ադօթքներին...խառնում իմ հաւատը քո հաւատին. որ 
ապրեմ Ես 

Սեւ կապայի մէջ ծուարած մարմինը ց ն ց ւ ո ւ մ էր... 

«Խոստովանանքի եմ կարօտ, հա՛յր սուրբ.,,»։ 

Քամին՝ մո լագար քամին, գրկել էր հովտաշուշաններին ա պարում էր 

նրանց հետ՜ Ասես հովտաշուշաններն Էին ծդրտամ. 

« Խոստովանանքի եմ կարօտ, հայր սուրբ..,»,– քրքջում Էին հովտաշուշան-

ները՝ ասես գիտակցելով, որ մի օր հաստատ կը պայթեն. . .ցափց. . .հաստատ 

կը պայթեն։ 
«Մեղանչանքի քուլաները մտքիս լաբիրինթոսներից Ելք են փնտռում. ..աշ-

խարհը փակեց իմ առաջ իր բոլոր դռներն ու պատահանները, բայց մեղքիս 
քուլաները աււյակիներից լ ց ո ւ ե ց ի ն նԵրս, ա աշխարհը նրանցից ծխէ փշոտ 
պսակ սարքեց ա կախեց վանքի դոնից, բայց մոուսցաւ պսակի դատարկ սկա-
ւառակի վրայ գրել՝ ՍԷՐ։ Ես չգիտէի, որ քո աստուածը վախենում է այդ բառից, 

27 

< ւ ց ա տ 6 < Ե ^ 



հայր սուրբ, չգիւոէի։ Հէնց դա է մեր աստուստների տարբերութիւնը*, 

՜ Սեւ Կապայով մարդը նամակով ծածկել էր ղէմքը։ Նրա արցունքներից Բ ո ո 

այր բառերը չ ո ւ ե լ ո վ ծորուն ու լցւում էին նրա մաշկի մէ9 Նրա կանաչ 

քերում ճօճւում էին հովտաշուշանները՝ իրենց # ս ը տ ց ո վ աէրունակ ն 

աղօթք մրմնջալով։ Յետոյ ըմբոստացած հովտաշուշանները սկսեցին իր ր 

շարունակելով շշնջալ. 
՚ ՛Չգիտէի՛, ոը քո աստուածը վախենում է այդ բառից, հայր սուրբ, չգիս՜ 

Հէնօ դա է մեր աս տուածն եր ի տարբերութիւնը»։ 
Սեւ կապան մետաղի պէս շղթայել Էր ն՛րան յատակին.. . գիշերուա, թռչուն 

րո սովորականի եկան թառեցին նրա պատուհանին, բայց այսօր պաս֊ 
հանը բացող չեղաւ։ Լուս նի բարակ մի շիթ լցուեց ներս։ ԱրԵան կաթիլնէ 
պէս բառերը յիշողութեան դարակներից դուրս Էին զալիս ու լցուելով յատ 
կին՜ մի ճանապարհ գծում սեւ կապայով մարդու համար, որ նա գնայ։ 

,Գրում եմ քեզ տիեզերքից, ուր դ ա երբեք չես եղել . . .գրամ եմ քեց ցաւ 
առագաստները արձակած երկինք.,.» , 

Ս Ա կապայով մարդը դանղաղ մօտենում էր հովտաշուշանների մեծ թմբք 
արեան կաթիլների պէս կաթկթամ Էին դեո բառերը. «Կղմինտրէ քադաքու 
ձիւնէ աշտարակներում, ապրում են հայելիները, որոնցից իւրաքանչիւ։ 
մարմնի վրայ կարօտած մատներս ամէն հարիւր տարին մէկ ճանկռտել։՛ 

նկարել են քո ղէմքը»։ 
Յ ի շ ո ղ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը խեղդում էին նրան՜ կինոժապաւէնի պէս սահելով նա 

մ տ ք ի երկաթգծերի վրայ ով։ Պարզորոշ յիշում էր մ ի պահ, երբ նամակն ա ։ 

հասաւ իրեն։ Ա յդօրը լուսնի բարակ մի շիթ Էր կախաած երկնքից, ու հովտա-
շուշաններն այնքան տարօրինակ էին բուրում,, ,ոլ ծիծեռնակը, որ այդ կողմ1 
րում շատ հազուադէպ է երեւում, եկաւ, երեք անգամ կտցահարեց պատո* 
հանն ու թռաւ։ Պատկառելի հայր սուրբը ծնկի իջաւ հովտաշուշանների թմբ| 
մօտ ու մի կողմ տանելով դրանք՝ ձեռքով սրբեց տապանաքարն ու հազարե-
րորդ անգամ կարդաց. «Խոստովանանքի եմ կարօտ, հայր սուրբ.,.» 

Րյ. ոք այդպէս էլ չիմացաւ ւպղ կնոջ ով լինելը, նրա մսսհուան պատճառը։ Եւ 
միայն սեւ կապայով մարդուն թաղելու ժամանակ հովտաշուշանների թմբի 
տակ յայտնաքերուեց մէկ այլ տապանաքար։ Իր իսկ խնդրանքվ նրա տապա-
նաքարի վրայ գրեցին– «Սեր Աստուածները նոյնացան...» 

Ս Ա Թ Ե Ն Ի Կ Խ Ա Չ Ա Տ Ր Ե Ա Ն 
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%-խսզՕՀե - (սքւշաձ 

Սարդիս Համալպաշեան - Այցելութիւն - 1994 

ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՆ՝ ԳՈՐՇ ԳԱՐՏԻՆԱԼԸ.. . 
(Երգիծական փորձ) 

րբ իյւՏթւսգրւսէՈՈւՕԷՕ դուրս ելայ ա 
կորաքամակ, դէպի ինքնաշարժս 
կը քալէի, մտորելով ւսնմօրոլք Տէր 

^օր պատմութեան վրայ, այդ դէւցքը ինծի 
աւելի զո ւարճալի պ ա տ ա հ ա ր Օը յիշեցաց. 
եւ Ես ինծի խոստացւսյ բարեդէպ առիթով 
մը գրի առնել ու բարեկամիս նուիրել, առ ի 
մխիթարութիւն հայ գիրի սիրոյն անոր ապ-
րած սսմէնօրեայ տառապանքին ու նահա-
տակ™, թե ւսն։ 

Տասնեւհինգ տարիներ առաջ ինծի պա-
տահածը ահաւոր էր Եւ միեւնոյն ատեն ծի-
ծաղաշարժ։ 

Երրորդ այցելութիւնս Էր Հայաստան։ 
Ագերիներուն ըրածը մեր գլխուն տրուած 
ցնցոդ հարուած Էր։ Կրտսեր մանչուս հետ 
ելանք այդ ցուրտ ճմեռուան մէջ հայրենիք 
գացինք, ազատագրական նորագոյն պայ-
քարին մէք> նետուածներուն բարոյապէս թի-
կունք կանգնելու։ 

- Այդպիսի բարբարոս օդին, ի՛նչ գործ 
ունէիք Հայաստան. . . հարց պիտի տային 
խելքը գլուխը մարդիկ։ 

Գաղտնօրէն, հայր ու որդի գուցէ զա-
ռանցանք կ՚ապրէինք ճակատ մեկնելով, 
Դարաբաղի կռիւներուն համեստ մեր լու– 
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ման բերելու։ Այո ուղղութեամբ դիմումներ 

ալ կատարեցինք։ 

- . Կռո ւող շատ ունինք, "փրոփականտ ի 
պատերազմը առաջ տանելու ատակ, անգ– 
լերէնի քաջատեղեակ մարդ չունինք֊..՝>, 
ըսին տ ղ ո ա պարագային, եւ Արտգործ նա-
խարարութիւն տեղսսւորեցին զայն։ 

Իսկ զիս ալ վերէն վար յափելէ ետք 
- Մեր գո յամարտին ղուն աւելի օ գ տ ա -

կարութիւն կ՜ունենաս Ամերիկայի տարած -
քին դրամահաւաք կատարելով,– ըսին,՝ 
քան թէ սՓի ւռքահայո ւ հ ա զ ա ր ու մէկ 
քմայքներովդ գաս ու կռուողներու զլխուն 
պելա դառնաս. . . Ատկէ դուրս, դե" , վեր– 
սաչ/ւոթի մէջ պ ա ր ա պ տեղ չունինք. վիրա– 
ւոր կը բերենք, զինամթերք կը տանինք. . . . 
աւելցուցին սրտցաւ շեշտով։ Անշուշտ ճիշդ 
այդ բառերով չարտայայտուեցան, սակայն 
իմ տարիքիս ցիթի ծակ ունեցող հանած-
վարած ու կերած-խմած անհատէ մը կ՚ա– 
կընկսւլոլէր. որ ըսուածէն աւելի թելադր-
ուածը հասկնայի։ 

Բայց իմ վեցերորդ զգայարանքս ինծի 
տարբեր բան կը յուշէր, թէ Հայաստանի ղե-
կավարութեան բուն սարսափը , դա՛շնակ-
ցական հակումներով գրող հրապարակա– 
գիրի մը ներկայութիւնն էր Ղ ա ր ա բ ա ղ ի 
սուրբ հողին վրայ։ Երբ. մինչեւ 1992ի Ապ-
րիլ ամիսը, իշխանաւորներէն գրեթէ ոչ ոք 
տակաւին Ղարաբաղ չէր խիզախած, , , 

Աակայն. եթէ մէկու մը ճ ա կ ա տ ը գրուած է 
հերոսանալ, հակառակ իր շուրջիններու 
դաւերուն եւ ոմանց մաքիավելութեան. այդ 
մէկը անպայման կը պատահի։ Եթէ այդ 
տիտղոսին արժանանալու համար, ոչ մէկ 
բան ըրած ենք այս կեանքին մէջ, գէթ ։<Քար 
Սազար» թերթի խմբագիրներուն հետ տա-
րիներով բարեկամութիւն ըրած ենք Ու հաց, 
կիսած։ 

Այդ տարին ալ, մեր բախտէն, ամբողջ 
Հայաստանը սպիտակ վերմակ հագած էր 
եւ ջեռուցման միջոցներու եւ ե լեկտրական 
հոսանքի պակասէն մանուկները իրենց մօր 
գիրկը կապոյտ գունդերու վերածուած էին, 
իսկ հասակաւորները պարզապէս կը սար– 

սըռային իրենց տեդաշորերուև մէջ... 

Արդէն որպէս թուրիսթ բաւական երկս 

ապրած ըլ լալով Երեւանի, մէջ փոքր ի շւ 

տէ կարծո ւեցանք տեղացիներու վերաս 

րումի ճիգերուն։ 
Պանդոկները փ ա կ էին։ Հ ա տ ոլ կենս 

ա ր տ ա ս ա հ մ ա ն է ան այցե լուներ։ Խե լք , 
գ լ ո ւ խ դ ժ ո ւ ա ր ա հ ա ճ հայրենասէրները 
պայծառ, արե ւոտ օրերու կը սպասէին 
հայրենիք այցելե լով Ազգընտիրին քղանց-
քը համբուրելու եւ անոր հետ լուսանկար֊ 
Լելու։ մեգի պէս փերուշաններն ալ, բարե-
կամի մը ազատ յարկաբաժինը կայք հաս-
տատելով , կը փորձէին քիչ մը ջերմութիւն 
ու կենդանութիւն բերել մարդոց անարեւ 
գոյութեան... եւ սպասել վերսաչիոթի մը 
ազդանշանը. Ղարաբաղ ոստում մը կատա-
րելու։ 

Հ ա կ ա ռ ա կ իրենց անյոպ վիճակին, մտա՝ 
արականներ ու գրողներ, նաեւ պ ե տ ա կ ա ն 
կարգ մը հայ րե նա սէր ա ն ձ ն ա ւ ո ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր , 
մեգ իրենց գուրգուրանքին ու անսակարկ 
սիրոյն կ ՚արժանացնէին։ 

Մեզիպէսներ, տ ա կ ա ւ ի ն ջերմօրէն կը 
հաւատան որ «եթէ գրուած է, կը պ ա տ ա -
հի. . .» իմաստութեան։ Գուցէ տեղացինե-
րուն համար, սա ափրիկահայը արեւադար՝ 
ծ ա փ ն տարաշխարհիկ իր համն ու հոտը 
ունէր, անկեղծ ըլլալու համար, չեմ ալ գի-
տեր, թէ ինչն էր մեզ տեղացիներու աչքին 
հետաքրքրական դարձնողը։ Քանի մը ան-
գամ հեռատեսիլէն ելոյթ ունենալէ ետք, 
արդէն ամբողջ Երեւանին ծանօթն ու «սի-
րելին» դար ծանք։ Նոյնսիկ երբեմն երբ խա-
նութէ մը գնում կ՚ընէինք, կը մերժէին փոդ 
վերցնե լ . . . կամ թ ա ք ս ի ի վ ա ր ո ր դ ը մեզ 
խփելու կ՚ելլէր, եթէ շատ առարկէինք, 

• Արա. ամօթ կ՚ընէք, դուք Եկեր էք հայրե-
նիքի պաշտպանութեան համար ծեր կեան-
քերը զոհելու . . . 

Աակայն այդ բոլորը՝ ոչինչ... բադդատ– 
մամբ այն օ յաճին . զոր տեղական օրաթերթ 
մը, «ֆրէօյտեան լեզուական սահանքով» 
մը կատարեց , մէկ օրուան մէջ սփիւսքահայ 
այս խեղճ գրողը ամբողջ ժողովուրդի աչ– 
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I ռչակի ոլ փառ՛քի արժանացնելով Սա 
ւ ւելցնեմ, քԿ հակառակ ելեկտրական 

ւնքի եւ ջեռուցման զգալի պակասին, 
ւ յկան թերթերը, նոր ձեռք բերուած 

ոութեսսն մթնոլորտին ծէք, յամառօրէն 
կը տեսնէին։ Եւ պէտք է խոստովանիդ 
Լ՝ ՔԻ2 մը յախուռն եւ յանդուգն կեց– 
ս քաղաքական, ազգային թէ գրական 
յերու կապւսկցութեամբ, այս խեղճ գո– 

իւն(յ փնտռուած ապրանք կը դարձնէր 
•ւղջատիրական կարգերու տակ կեանք 
ամբողջ տուայտած մտաւորականու– 
ն աչքին։ Անբնական, «աննորմալ այդ 
րոլն, Երե ւանեան յարաբերաբար 
Յուած շուկային մէջ, լապտերով այցե– 
մտաւորակսսն կը փնտռէին... հարցազ– 

Փ՛ 

•փրող մթնոլորտին մէբ, «Հայսսստանւ 
՝բի հետ ունեցած հարցազրոյցս, բնա– 
ն| ու կարելի է ըսել՝ անստուեր անցաւ 
իտասարդ թղթակիցը, անխորտակ ոգի– 

գիշերը ցերեկին խառնելով, պատրաս– 
։ր էր թղթակցութիւնը եւ ինծի ըսուեցաւ 

.ւ յաջորդ օրն իսկ լոյս տեսած Էր, թերթին 
ւմբոդջ կէս Էջը գրաւելով։ Արդէն 92ի ձմե– 
ը, Հայաստան, սերնդագործԵլէն, ծխելէն 

ու «կալոնգներով օղի խմելէ գատ ուրիշ 
ղրաղում շկւսր, եթէ... գրելը չըլլար՛ Սա-
կայն թերթին խնդրոյ առարկայ այդ թիւը 
ձեռքս քիչ մը ուշ պիտի հասնէր։ 

Սինչ այդ. մէկ օրէն միւսը, ուր որ երթա-
յինք, անձիս հանդէպ անբնականօրէն ու-
շադիր վերաբերում ցոյց կը տրուէր։ Առա-
ւօտ մը, պետական սեւ մեքենայով Արտ-
գործ Նախարարութիւն գացինք. Ր ա ֆ ֆ ի 
Յովհաննէսեւսնին հանդիպելու։ Երբ նա– 
խարարուբենէն դուրս ելանք, պաշտօնա-
կան հագուստով, եղնիկի արտաքինով հա-
սակաւոր Երիտասարդ կին մը. տղաս մէկ 
կողմ քաշե լով հարց տուած էր «թէ Իրանի 
նոր դեսպա նն էի...»։ Ես հերոսանալու եր– 
բելիցէ մարմաջ չեմ ունեցւսծ Բայց ինչո՛՛ւ 
մեղքս պահեմ, գրականութեան Ետք. ամէ-
նէն սիրած զբաղումս քաղաքականութիւնն 
է, եւ Ափրիկէի խորերը «Արմինիէն ամպա– 

սւստորս կը կոչէին մեզ օտւսրները։ 
Ասոր վրայ մանչս ՐԼ տեղացի շարժավա– 

րը, կատակը գւսգաթնակէտին հասցոլցին, 
երբ պաշտօնական մեր այցելոլթիւննե– 
րուն, կ աճապարէին պետական մեքենային 
ետեւի դռները բանալ նուաստիւյ առջեւ։ 

Այդ նոյն գիշերը, քանի մը բարեկամնե-
րով «Լա Մաֆիա» ճաշարանը գացինք 
ընթրելու. Բոլոր գլուխները, պետական սպ-
րերէն սկսեալ մինչեւ մաֆիայի կնքահայ-
րերը, իրենց փափկասուն սիրուհիներն ալ 
ՕերառԵալ, մեր կողմը դարձան., , 

Ես դեո հարցազրոյցը չէի կարդացած։ 
Ատոր մէջ յայտնաած յախուռն մտքերուն 
վերագրեցի հանրային հետաքրքրութեան 
յանկարծական սրումը։ 

Այդ գիշեր, մի քանի սեղաններէ խմիչք 
հասաւ մեգի եւ կիսամոլթին մէջ, այդ ժես-
տին տէր անձը, ոտքի կը կանգնէր մեր կե-
նացը խմելու Սաղ արժող, առաջնակարգ 
խմիչքէն աւելի հետաքրքրականն ու մեր 
հոգիները ջերմացնողը Երեւանի դիցուհի– 
ներու խաժ աչքերուն այրող, հետաքրքիր 
նայուածքներն էին... 

Գիշերը, ուշ ատեն, տունդարձի ճամբուն 
վրայ, կիսաբաց կրպակէ մը «Հայաստան» 
թերթը վերցուցի։ Մեր բախս՚ւէն, ելեկտրա-
կան հոսանքը, ի պատիւ ազգային հերո-
սութեան մեր նոր թեկնածուին, անընդմէջ 
կը լուսաւորէր լուսատենչ Երեւանի մէն մի 
փողոցը։ Գիշերանոցս հագնելով անկողին 
մտնելս մէկ եղաւ, արդէն ցուրտը թոյլ չէր 
տար տնտնալ Թերթը բացի ու աչքերուս 
չհաւատացի.. . 

ԳԷմ ո Ի մ ա 9 թերթին ամբողջ տարածքին 
փռուած էին իրարու բնաւ չառընչոաղ Եր-
կու յօդուածներ. «Սփիւռքահայ գրողի 
սրտի խօսքն է սա.. .»։Նման խորագիր տա-
կաւին մարդու տուն չէ քանդած, մտածեցի։ 
«Դեռ Աստուծմէ պելա կը փնտռէ՛ք կոր... 
ընկեր Կոլպելեան.. .» 

Իսկ դիմացի էջը «Սպիտակ տան գորշ 
կարտինալը . . .» Եւ յօդուածին կեդրոնը 
գորշ կարտինալին լուսանկարը։ Գինով վի-
ճակիս մէջ յանկարծ ճչացի, 
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մարդը,.,։ ք 

Յետոյ,. վստահ ըլլալու համար. աոաՍց 
ձանձրոյթի անկողինէս ցատկեցի֊ հալելի-
ին մէջ ինքզինքս դիտելու։ Չէի սխալած, իմ 
դիմակս փոխ առած էին. Սպիտակ Տան մեծ 
մաֆիոզը կամ «էմինանս կրին» պարոն Կե– 
նադի Բուրբուլուսը մարդկայնացնելու, իսկ 
իմ անուան տակն ալ՝ տխրահռչակ ռուս 
պետական մարդուն լուսանկարը։ 

Առեդծուածը լուծուեցաւ։ 
Հէլք, ատոր համար էր, որ ճաշարանի մէջ 

մաֆիական եւ գլանայիններու հայ պա-
րագլուխները. որոնք աւելի կլորաւուն 
գլուխներ ունէին, քան պարելու ատակ 
իրան, շուրջս կը կոտրտուէին կոր: 

Ել ես, հայ խմբագիրի մը մէկ փոքր թե-
րացումով, գիշերուան մը ընթացքին Սո-
վետ Սիութեան ամէնէն յարգուած մաֆիոզ– 
գլանային-տխրպհռչակ-պետական մարդը 
դարձայ։ Իսկ Հայաստանի մւսֆիոցներու, 
ինչւզէս իմ հակաոակորդներուս առաքինու– 
թիւններուն երբեք մաս չէ կազմած յօդուած 
մը իր ամբողջութեան մէ$ կարդալ, խորա-
դիրէն ու լուսանկարէն անդին անցնիլ ու 
լրջանալով, մխրճուիլ գրութեան խորքը, 
վերջապէս անդրադառնալու համար թէ 
«ով էր իսկական Ֆանթոմասը...*։ 

Տղայէս խնդրեցի, որ մարդու չյայտնէ 
իրականութիւնը։ Պէտք էր խաղը մինչեւ իր 
լրումը տանիլ։ Թերթին խմբագրութեան հե– 
ռաձայնելով ալ. Տէր Պապային տղուն պէս 
«վրիպանք» մըն ալ չխնդրեցինք Այսպիսի 
բախտ մարդուս կեանքին մէք մէկ անգամ 
կը պատահի.. . Որոշեցինք «վայելել» դիպ– 
ւաձով մեր դէմ ելած նորագոյն սա առանձ-
նաշնորհումը։ 

Չէի իմացած, թէ համայնավար ամբող– 
ջպտիրութեան ճանկերէն ազատած մեր 
ժողովուրդը այնքան պատկառանք կը տա– 
ծէր անձնաւորութեան մը հանդէպ, որ 
«գորշ» Երանգ մը կը կրէր իր նկարագիրին 
մէջ։ Վստահ էինք, թէ տեղացիներու մեծ տո-
կոսը չէր ալ պատկերացուցած «Գորշ Գար– 
տինալ»ի բուն իմաստը միակ գարտինա– 

լը, որու մասին քիչ թէ շատ գաղափար -
նէին. պադ պատերազմի օրերուն Պ | 
ընտրուելու արժանի հայ ձիրանաւորն 

Եթէ Երկիրը կառավարող մաֆիան 
գլանայինները բիչ մը յոգնութիւն յս 
առնէին զգայացունց խորադիրէն ան 
անցնելու, հետեւեալ անակնկալը սե-
պարգուէր իրենց աչքին. «ՊԷտց է կայ 
որ Ռուսաստանի կառավարութեան նա 
գահի սաաջին տեղակալ, պետական 
տւււղար ԳենադՐ Բուրբուփսը, նաի ւ 
գաղափարախօս Սիխւսյիլ Սուսլովի 
խատասենեակը զբաղեցնելուց յէ. 
ձեռք է բերել նաեւ ժուռնալիստներին 
սեր տալու սովորութիւնը. եւ 
Եւայլն».,. 

Երանի Սուսլովի աշխատասենէ. ո 
զբաղեցնելու չափ ուժ ունենայի, ամ ս 
առաջ Լոս Անճելոսահայ մամուլին ու 
պիսուն թկէվիզըրի ընկերութիւներու ը 
սկսէի դասեր տալ. . . ազնուութեան։ 

Իսկ ինծի յատկացուած սիւնակի ս 
բը. հազիւ ընթեռնելի փոքր տառերու, ը 
կարդացուէր. « Օ ր ե ր ս խմբագրուէ ՚ն 
հիւրն էր ամերիկահայ անուանի, ներո ՚.– 
թիւն փերուշան գրող, հրապարակս. –ւ 
Պօղոս Գուբելեան– Ձեզ ենք ներկայեց. ;մ 
մեր աշխատակիցի հարցազրո յցը լԱ 
հետ»։ 

Ուրեմն, տեղական մաֆիայի գլուխն ՝ը, 
խորհելով որ իրենցմէ հզօր մաֆիոզ մլ իր 
արիւնոտ թաթերը կ՚երկարէ դէպի յերկինս 
Նայիրի, վստահ Ենք. «գորշ գւսրտինալին» 
նշանակութեան ալ ծանօթ չէր ալքոլէն ու 
քրէական մտածոդութենէն փթացած անո՚֊ւց 
ինաելէկտը, մանչուս բացատրութեամբ 
Անպայման անոնք գորշ ածականը գայլի 
կամ ալ իրենց նման մարդակերպ արիւնուո 
գազանի հետ կապած էին... 

Ես ալ. իմ կարգիս, սկսած էի վայելել նոր 
գտած ժողու|րդականոտթիւնս։ 

- Ամբողջ յիսուն տարի գրեցիր ու Գ ո հ ՛ 
լեցար, ՝ առիթով մը երեսիս շպրտեց 
մանչս,– տակաւին օր մը օրանց բաժակ մը 
գինի հրամցնող չեղաւ... 
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ծաղարաններու մէբ եւ փողոցը վայելած 
•ագիւտ ժողովրդականութիւնս ոչինչ 
յ ը Ամերիկեսսն համալսւսրանի բացմսւքյ 

ւնդէս-քոքթէյլին ներկայ գտնուեցանք 
.յտահմսսմբ Նիու ճըրգիէն ազգային բա– 
բարներէն մէկուն հանդիպեցանք. 
. Պ ա ր ո ն «՛Գորշ Գարսփնա լ», ըսաւ ամե– 
կաէւայ բարերարը.– ալ մեզ անցար, խե– 
անիծածս, քու ներկ այո ւթեամբ, այլեւս 

ր երեսին նայող չկայ... 
Իսկ քիչ առաջ, պաշտօնական բեմէն 
ւն. Ն ա խ ա գ ա հ ը այնպէս մը կը զննէր զիս. 
յրծես ասպետօրէն ըսել կ՚ուզէր. «Եթէ 
լյդ նախագահական աթոռիս վրայ է, 
տիր, ալ վերջանանք. . . խերը անիծածս, 
.ռ Սարուխեան ըսուածէն չազատած, էփ– 

ա ալ «Գորշ Գարտինալ» մը բուսաւ դի– 

ւսցս,.,» 
Սրատես Օանչուս աչքերէն ոչինչ կը վրի– 

էր։ Որո՜՛ւն պիտի քաշէր եթէ ոչ գերզգա– 
ուն հօրը.. . Օ ր մը, առաւօտ կանուխ, նա– 
.աճաշի սեղանին վրայ ինծմէ խնդրեց, որ 

• ւյլեւս Լոս Սնճելոս վերադառնայի 
- Տղաս, հօրմէդ ինչ շուտ ձանձրացար. . 
- Նօ պապ, գիտես որ ենթադրութիւնդ 

ճիշղ չէ .. 
- Հապա՛ . . . խերը անիծածս , հւսզիւ 

սկսանք վարժուիլ նոր մթնոլորտին։ 
- ճ ի շ դ հոն է մտահոգաթիւնս, սկսար 

վերջերս օ տ ա ր ո տ ի աքթ ը ն ե լ . . 
- Ի՛նչ ըսել կ ուզես. 

- ԱնգլերԷն ասացուածք մը կայ 1՜հտ7 
հ տ ^ շւ՚&Յէօճ 3 րոօոՅէտւ՜ւ Պապ. քայւոլած– 
քըդ նայուածքդ, նոյնիսկ խօսո ւածքդ 
փոխուեցան... 

• Տղաս, ամբողջ կեանք մը, ամէն վայել-
քի ու յաջողութեան գինը վճարած եմ տա– 
ռապանքով ու արիւն քրտինքով, անգամ 
մը որ բախտը Ժպաեցաւ, ձգէ որ քիչ մը վա-
յելեմ... 

- Ատոր ւլէտք չունիս, արդէն իբրեւ գրող, 
հրապարակագիր, բաւական ծանօթ անուն 
Ես ուրիշին տիտղոսը սեփականացնելով 
չէ որ պիտի փայլիս... էհ© այդ 
« գ ո շ վսեմութիւնը ունեցածիդ վրայ բան 
պիտի չւսւԵլցնԷ. բացի նկարագիրդ եղծե-
լէ... 

Տղաս իրաւունք ունէր։ Անգիտակցա-
բար, տարաԼւլռվ աժան ժողովրդականու– 
թենէ, հոգիս սկսած էի սատանւսյին ծախել, 
սատանայ կոչուածին հետ սկսած էի սա– 
կարկոլթիւններու մէջ մտնել։ Յիշեցի մօրս 
ասացուածքներէն մէկը, «Մէկ օրուան թա– 
գաւորութխնն ալ թագաւորութիւն է...", եւ 
ոտքի մատներուս վրայ, անշշուկ հեռացայ 
մաֆիական, կլանային ու քաղաքական 
թատերաբեմէն 

Պ Օ Ղ Ո Ս Օ - Ո Ւ Բ ե ե Ե Ա Ն 

Լոս սնճելըս 
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ԱՐՇԱԼՈՅՍԸ 
ԼԵՌՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ... 

Ասկէ ետք յափտենութիւն. այսինքն լեոները ողողուած են Օսւյիլ 
եան յոյսով։ Ամէն կողմ կանաչութիւն; Հանդիպում կայ պատմո 
թեան հետ։ եոր տեսակի, որուն մասին նախապէս գաղափար չունէ| 
Կազմակերպութիւն մը մէկուկէս ղար առաջ ծագում ւսռած եկաւ՛ 
մեզ գտած էր. այսինքն զիս գտած է կամ մենք զինք գտած ենք այւ 
բարձունքին վրայ։ Թէ ինչպիսի գաղտինք մը կը պարունակէ այլ 
հանդիպումը իր մէջ, յայտնի պիտի ըլլայ յետոյ երբ անոր ծալքերը 
բացոտ| ։ Ատոր համար ալ ժամանակի կարիք կայ։ Կին, այր, մա-
նուկ, ամէն տեսակի, չափի ու հասակի եկած հասած են հոս։ Սիրա-
լիր, բարեկիրթ, մարղամօտ. ի վերքռյ տօնական օր մը։ 

Անոնք եկած Են հեռաւոր աւաններէ, գիւղերէ, քադաքներէ։ Այղ 
մարդոց տարեկան հանդիպումը կը թուէր ըլլալ այս մէկը։ 

Հաւաքավայրը Ֆրանսա. Զուիցերիոյ սահմանին մօտիկը։ Այն-
պէս որ այնտեղէն ալ հիլրեր եկած էին։ Բոլորը միասին եօթանա– 
սուն-ոլթսուն հոգի, գուցէ քիչ մը աւելի, կային նաեւ հեռաւոր Ալզա– 
սէն եւ նռյնիսկ Գերմանիայէն։ 

Նորաբոյս խոտը տարածուած է ամէն կողմ, բնութեան հարսա-
նիքն է։ Եթէ մարգագետինը սառած չըլլայ, խոտը միշտ կը բուսնի։ 
Լոյնիսկ Երբեմն սառոյցին տակէն ալ։ 

Բարեկամական այս հանդիպումին հրաւիրուած ենք մենք ալ, 
այս անուն չունեցող անորոշ կազմակերպութեան Լյողմէ։ Անոնց 
կազմակերպած այս տօնախմբութեան պատճառը անծանօթ կը 
մնայ ինծի : 

Կը հետեւիմ, հլու-հնազանդ, տեղափոխութիւներուն , վեր վար, 
աջ ձախ, կարելորը ինծի համար շարժիլ էր, մինչ անդին, վարը, վե– 
րէն դիտուած, հսկայ կաթսայ մը, մեծ աչքի նման, ուշադրութիւնս կը 
գրաւէ, ան կրակի վրայ որուած է. տեսակ մը մատադ պարանակող, 
որ կ՚եռայ. - այս մարղիկը մատաղ չունին, կամ չեն գիտեր, կը խոր– 
հիմ, այր ու կիներ կը հսկեն անոր պատրաստութեան, կը թոլէր թէ 
այդ ապուրը պիտի բաժնուէր հրաւիրեալներուն կէսօրուան ճաշին, 
ինչ որ յուսադրող խոստում մըն էր։ Մեծ կաթսան այրող փայտերու 

կրակին վրայ, բռնուաձ էր մասնաւռր երկաթեայ թելերով, որպէսզի 
յառաջ տարուէր սկսած պատրաստութիւնը, առանց մոռնալու 
պղնճեայ հաստ խոշոր շերեփը։ 

Մարդիկ կու գան, կը մօտենան, բոլորին ա ա դ ր ո ւ ո ե ա ն առար-
կան դարձած է կաթսան, բաներ մը կըսեն իրարու, որպէս օրհնու– 
թի Լն թէ աղօթք, կարելի Հ ըլլար բան մը հասկնալ, տեսակ մը օգ– 

^ ^ նութիւն, այսինքն քաջալերանքի պէս արարք մը պատրաստու-
թեան վրայ Եդող Տաշին վրայ հսկող խոհարարներուն Կւսրելի չէր 
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Տիգրան Ծիթողծեան • Տարօրինակ մարդիկ - 1994 

այդ ապուրին մատաղ որովհետեւ չեմ խորհիր բէ ա յ ս Օ ա ր դ Ի Կ 

անոր հասկացողութիւնը ունենային, մանաւանղ 
քփւնը այղ ալ ուրիշ հարց Յայտնապէս աւանդո ւթի ւները իրարու 

կ Տ ն , կ ա ր ե լ ի է ր ե ն թ ա դ ր ե լ , ք ա ն ի ո ր ա , մ ա ր | 

դ ի կ ն պ ա տ ա կ մ ը հ ե տ ա պ ն դ ե լ ո ւ վ ր ա յ է ի ն . ս ե ր տ ա ց ն ե լ կ ա պ ե ր ը 

մ ™ ւ ա ^ պ ի տ ի կ ա տ ա ր է ր Ի Ր « 1 ^ 0 . ^ ^ ւ ա ր ա ր կ ա ր ի ք 

այս գեղեցիկ ե ր կ ի ր ը ե ւ մեցի ցոյց 
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տրուելիք ծածկուած գաղտնիքները։ Գիւղական մեծ շէնք մըն I 
երեւցածը, իր յարակից մասերով, ուր կ ապաստանին կենդանիներ 
ցուրտին, եւ ուր. այղ եղանակին, անոնց ձմրան կերի մթերքը կ 
պատրաստուէր : 

Կովերը եւ իրենց հորթուկները, որոնք արօտավայրին մէջ կ՚սսրա 
ծէին տակաւին, լուռ ոլ հանդարտ, ուտելով զբաղած, ուտել, ուտե 
միայն այդ գիտէին, ատկէ կը հասկնային, թԷԵւ հասկնալու ալ կարի( 
չկար, երբ բնազդն էր որ կ՚իշխէր անոնց մէջ : 

Այնպէս որ հնձուած խոտը քիչ մը չորցուած բաց օղին, կը դիզեն 
այդ մառանին մէջ. որպէսզի հոն պւսհուի, անկէ ետք խտացուած վի-
ճակի մէջ, կլոր մեծ անուաձեւ կը կապեն զայն ու կապոցի կը վերա-
ծեն Եւ Կ՛ամբարեն Այս միջոցը գտած էին կանխելու համար հրդեհ-
ները, որոնք կը ւաոաջանափն ագարակներու մէջ, անկանոն կեր-
պով իրարու վրայ դիզուած խոտերուն պատճառով։ Կը պատահէր 
նաեւ որ կայծակը զարնէր եւ տար կայծը՛ հրդեհ յառաջացնելով։ 
Պւստահած է որ ագարակներ ամբողջովին հրոյ ճարակ դառնան։ 

Ըսուեցաւ՛ երթանք տեսնենք այդ մասնաւոր պատրաստութիւնը, 
այսինքն կովերու համար «ճաշատեսակիս պահածոյին տեղը Նա-
եւ յարակից այլ մանրամասնութիւններ : 

Ամբարին դրան առջեւ շարք կեցած մարդոց հետ պիտի սպասէ-
ինթ. յետոյ կարգով պիտի մտնէինք ներս, տեսնելու համար նաեւ 
չեմ գիտեր ինչ, միասնաբար։ Գոլցէ կապոցներու կազմութեան եղա-
նակը, թէ այլ պատճառ մը, որ յայտնի չէր. թէ ինչո ւ փափաքեցսսյ 
շարքի կենալ միւսներուն հետ. կանգիտանամ, . , 

ԱյնպԷս որ սկսանք իրարու ետեւէ կամաց-կամաց յառաջանալ 
Հնդիկ լեռնագնացներոլ նման՛ Անացեալը համբերութեան խնղիր 
էր։ Բայց համբերութիւնը սահման ունէր։ Այդ անհարկի ու ջղայնաց-
նող սպասումին վերջ տալու համար, ըստ ինծի, քաջագործութեան 
կարիք կար։ Այսինքն կանխել շարքը, շրջանցումի շարժումով մը, 
որպէսզի յաղթէի կրիայի կշռոյթը. ու հասնէի տատանող շարասիւ– 
նին գլուխը, առջեւի կողմէն։ Գաղափարը փործի բովէն անցնելու 
կարիք ունէր, հետեւաբար, մտածելէ ետք ոտք՛ս դրի շարքէն դուրս • 
այսինքն կազմուած փայտաշէն ուղիին կից, եզրին կուտակուած 
խոտի դէզին վրայ։ Այդ ձեւով, ըստ ինծի, գաղափարս իրագործած 
պիտի ըլլայի ու պիտի դասուէի դարուս հերոսներուն կարգին, 
անոնց արծանագրած սխրացործութեանց յ ա տ ա կ մատեանին մէջ. 
որպէս աներեւակայելի ձեռնարկ իրագործող, նման արծիւի ճախ– 

րին, «Կինէսի», մրցանիշներու ծանօթ մատեանին մէջ տեղ գրաւելու 
համար։ Գաղափարը ինքնին լուսաւոր էր, իսկ անոր գործադրու-
թիւնը նուազ պայծառ, յիմար ըսելու չափ մութ Այսինքն վատ մտած– 
ւած շարժում մը, աննախատեսելի հետեւանքով 

Քայլ մը կառնեմ, երկրորդ մը եւս, այդ դիզուած խոտի դէզին 
վրայ, խորհելով որ ան խտացուած էր արդէն ու զիս պիպի կարենար 
կրել, ողջ ծանրութիւնս տանիլ, սակայն այդ թարմ կէս֊չորցած խո-
տը, տեղիկո լ տար ու յանկարծ կը թաւալէի անոր վրայ.,, յետոյ, մէ– 
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կը փորձեմ ձ ե տ վ մը տեղ մը կառ չի լ, ամրացնել ոտքերս, ան– 
ւելի կըւ լայ , կարելի չ ՚ըլլար կռոււսն մը գտնել անոնց, բայց կը 
ալիմ, որքան ճիգ կ՜ընեմ ոտքի կանգնելու համար Սպարդիւն 
ի կը խորանամ, կարծես ճահիճի մէշ խրած ըլլայի Սակայն հոս 

յ |ո ւ պայմաններ չկային... կը փորձեմ կռնակի վրայ լողալու 
յնակ մը, աւելի վատ.. . յումպէտս վատնուած ճիգ. արդիւնք չի 
ր. խոտը ջուր չէր, անոր ֆիզիքական օրէնքները տարբեր էին 
րելի էր նոյն իսկ խոտամոյն ըլլալ, ինչ որ անկարելի չէր թուեր, 
ւգէս աւագամոյն ըլլալ կայ, այնպէււ ալ խոտամոյն. այսինքն 
ւրգ խօււքով, անոր մէջ թաղուիլ, խեղղուիլ. բլրակուտակ այդխո– 
որ քաղուած էր շրջակայ արօտավայրերէն, պիտի առնէր զիս իր 
ու հալեցնէր : 

Այնուհետեւ մահը պիտի գար, թեւերէս եւ ոտքերէս բռնած տանէր 
ս հոն, ուր որ կը տանին, այսինքն դէպի անդի աշխարհ.. 
Ասոր անունն Է անմահանալ ու արժանանալ Էջերու արքայոլ– 
սւն։ Քանի մը վայրկեան, որոնք յաւիտենութեան չափ երկար կը 
՛լին, որովհետեւ մահուան հետ քիբ-քիթի եկած էի՛ Անկէ առաջ 
նոր հետ դէմ-դէմի եղած էի բազում անգամներ, բայց ոչ ասոր 

ման, ասոր հանգամանքը այլապէս տարբեր էր միւսներէն, անոնց 
էր նմաներ այս մէկը։ Այլ տեսակի Էր այս հանդիպումը . 

Ի՜՛նչ կը մտածէի այդ պահուն, աղօթե՞լ, մայրիկ կանչել - օգնէ ին– 
ի մայր իմ սիրելի, քու յաւիտենութենէդ. երկարէ բազուկներդ, 

իրկէ զիս Վախնա՛ լ սկսած էի. հարցում ոչ։ Հապա ի նչ. այս ար-
դէն ճ շմարիտ տիեզերական հարցումն էր. ի՞նչ կարելի Էր ընել, ի նչ 
•աել ուրկէ* պիտի գար փրկութիւնս, ո՛վ պիտի երկարէր Ի ր ձեռքը 
ազատելու համար զիս կամ որեւէ միջամտութիւն ակնկալել աւելի 

^ մ ի ն ք շարաւփւնը արդէն կանգ առած էր ու գայն կազմող մարդիկ 
զիս կը դիտէին զարմացած, ոլրախ-զուարթ կամ այլ կացութեան մը 
մէջ որուն համար պատրաստուած չէին, նմանը չէին տեսած, մինչ 
կանգնած էին ակամայ հանդիսատեսի դիրքի վրայ, երբ ես սարդի 
նման կը շարունակէի թափահարել իմ հիւսած յիմարութեան ցան-
ցիս մէջ։ Շարժումներս կը շարունակէի առանց յասահատելոլ ձե– 
ւով մը դուրս գալու համար այս անհաճոյ կացութենէն բնութեան 

" է ը թ ո փ թէ երկար տեւած էր այս վիճակը եւ թէ տեսարանը.հա-
ճո յքպւստճառելէ աւելի սկսած Էր նեղացնել ա մտահոգել ներկա-
ները, երբ յոյսս կտրուելու վրա, Էր, անոնցմէ երկուքը, ներքին Ուժ 
մը թելադրուած, յանկարծակի կերպով մօտեցան ինծի, ե ր է ց ի ն 
Իրենց ձեռքերը զիս բռնելու համար ու նշան ըրին կառչիլ 
Ամբողջ ուժովս ւիարեցայ երկարած իրենց թեւերուն եւ ՎէՈջնազոյն 
տարերային ճիգով մը շարժեցայ դէպի վեր. մինչ երկու այլ երիտա-
սարդներ մօտեցած էին ^ ր ս ը 

վերջին հզօր թափով մը չորս անդամներէս բռնած մ ե ծ կ ա | | է տ ի 

նման առին զիս ու դարս քաշեցին, խոտի այդ ահաւոր թակարդէն , 
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Երբ ւսնցքի ամուր փայտին վրայ որի ոտքերս, խորունկ շունյ ւ 
քաշեցի, չոր խոտի լոգանք առած Լի, ամէն կողմս խոտ կպած I 
գլուխէս ռունգերս, մինչեւ կօշիկներուս ծայրը՛ Ղէմքիս երեւոյթ։ 
դատած, վախցան, հարցուցին թէ բժիշկի դիմելու կարիք կար թէ ս 
Ըսի չեմ խորհիր, աւելցուցի ոչ այղ աստիճան։ ժպտացին։ Չեմ գի 
տեր թէ գիս ճանչցող մը եդած էր այդ պահուն Վերջապէս ազատա– 
էի բարեսիրտ քաջ մարգոց օգնոլթեամբ։ Մութ կանաչի գարնոդ այլ 
կէս չորցած բոյսերու աւագանին մէջ կատարեալ մկրտութիւն մը 
տեղի ունեցած էր «Կանաչ մկրտութիւն մը», այս էր նորաթիւնը։ 

Այդ էր պակաս, այղ խորհուրդի արարողութիւնը տեղի ունեցած 
Էր տարիներ առաջ, որուն ւիշատակը ունէի, չէր կորսոլած, կը յիշէի 
մկրտութիւնս, որովհետեւ կատարուած էր բացառիկ պայմաններու 
մէյ>, կամքէ անկախ պատճառներով ուշացած էր ան։ Որովհետեւ 
կնքահայր սպասած էին ծնողքս Եւ ան չէր եկած ու ստիպուսւծ փո-
խանորդ մը գտնուած էր անոր ու գիս միւռոնած։ 

- «Բարի մկրտութիւն», շ շնջաց ազատարարներէս մէկը, կամա-
ցուկ ու մեդմ Ժււյիւոի կանթեղ մը վառած իր աչքերուն։ Ինք ալ իր 
ըսածին չէր հաւատար, սակայն ուզեց քիչ մը թեթեւցնել մթնոլորտը, 
վրաս խնդալու համար չէր, որուն կարիք չկար մանաւանդ որ ես 
տակաւին ցնցումի վիճակէս դուրս շէի եկած : 

Այսինքն ոստում մը անծանօթէն անդին, հալելու, լուծուելու անռր 
մէջ. ուր առաջին անդամ կը հանդիպէի, այս պարագան չէր նմաներ 
ծովոլ մէջ լողալու կա՛մ խեղդուելու։ Կը խորհիմ թէ հողի կամ աւազի 
մէջ խրիլ աստինաճանաբար, տարբեր ըլլալու էր ու չէր նմաներ 
ասոր : 

Յետոյ տարեց մը մօտեցաւ ինծի գրեթէ զուարթ, կամացուկ մը 
հասկցռւց. «Այնքան ալ վատ չէր նորատեսակ այս մկրտութիւնը, 
այնպէս չէ՛... Փորձառութեանդ հաշուէ նաեւ այս մէկը, ինշ կ՚ըլլայ, 
ինչ չ՚ըլլար, թերեւս կարիքը ունենաս անոր.. .» : 

Ի՛՛նչ կը նշանակէին այս խորհրդաւոր խօսքերը սա մարդուն բեր-
նին մէջ։ Յետոյ միայն կարելի պիտի ըլ լար գպղտնիքը իմանալ՛ 
Միւսները կը ժպտային մարմինէ մը աւելի հոգիի մը ազատութեան 
համար։ Խնդիրը այդ կերպով նոր արժեւորամ կը ստանար։ Ինծի 
այնպէս կը թուէր, թէ անոնք ինճմէ աւելի ուրախ Էին եւ այդ կը յայտ– 
նէին այս կամ այն մեղմ խօսքերով. «Յիմար» մը ազատած ըլլալու 
գոհունակռլթիւնը նշանակութիւն ունենալու էր իրենց համար; 
Անոնք գինովցած էին երջանկութեան իրենց հրամցուցած նեկտա-
րէն։ Մարդու խելք շի հասնիր դիպուածի խաղերուն։ Այս պարագա-
յին ան հասած Էր իր բարւօք աւարտին : 

Անկէ յետոյ թօթուեցի. կրկին ու կրկին, վրաս կպած չոր խոտերը. 
Կպչողն ու յամառ, անոնք վար գալ ո հեռանալ չէին ուզեր՛ Մարմինս 
բնական մագնիսական ուժ մը ունի, ատոր ծանօթ էի հինէն ի վեր. 
բայց երքէ ն ի վեր մագնիսը խոտ կը քաշէ, թէկուզ մետաղացած ըլ-
լար ան իր չորցած վիճակով, ատոր է որ խելքիս չէր հասներ 

Բնութիւնը վայելելու կրկնակի առիթ ունեցայ այդ օր՛ Ն ա խ բազ-
մապատկուած էր երջանկութիւնս, արդէն «երանելի» դարձած էի 
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| փ ն ք ի ս համար։ Շ ա տ է ըսել սրցացամ, մաքրոււսճ. յարութիւն 
ւ սծ, յամենայն դէպս կրկին ա ն գ ա յ մկրտուած, նորոգոււսծ. ողող– 
ւ խոտի փշուրներով, որոնք կեր պիտի դառնային անասուննե– 
I ն ծմրան Եղանակին, Երբ անոնք քաշուէին ու հեռանային այս գե– 
ւ յիկ արօտավայրերէն, ուր առաւօտէն մինչեւ երեկոյ կ՚ուտեն, կը 

ւեն. կը ճարակեն , ու կը պատրաստուին երեկոյեան մրշտ նոյէ. 
ւմերոլն երթալ կթուիլ, թեթեւնալ ու վերադառնալ իրենց գործին. 
,;կսիլ կրկին ուտել, անդադար, առանց դադարի, չմոռնալով հււն– 
ւտի պահը, որուն ընթացքին Ետ կը բերեն իրենց արագ կուլ 
ւած «պատառները» , ծամելու համար հեղ մը եւս. Ւոււ-կ 1ւ. ղրկե– 
մսսրսողական փողին ուրիշ մէկ անկիւնը շարունակելու համար 

յմբայ ելած արարողութիւնը, մինչեւ որ աստուածային միջամ– 
ււթեամբ խոտը կաթի վերածուէր Երկնային գերագոյն գաղտնի– 

ւվ մը. Այս ըլլալու է կաթին հրաշքը Կաթը մարդկութեան առաջին 
ամբողջական սնունդը մարդս կւստւսրելապէս մարդացնելու հա– 

•սր։ Տարուան այս Եղանակին կովերը հեռու չէին, կ՚արածէին բլու-
րն վրայ, մերթ ընդ մերթ գոհունակութեան բառաչներ արձակելով 
դին մէջ կապոյտ երկինքին ուդդութեամբ։ Այդ ալ իրենց գիտնա– 
՚ւքն էր, գիտեն չեն գիտեր. չեմ գիտեր, յայտնի չէ, ու միայն կ՚Են– 
>ադրեմ որ ուտելը հաճոյք կը պատճառէր այդ անասուններուն 

Ես ա զ ա տ ա ծ էի դիպուածին լարած որոգայթէն։ Ինկած տեղէս 
՚ւչինչ տեսայ, կարծես հսկայ մսուրի մը մէջ ընկղմած ըլլայի։ Իմ ան– 
հաճոյ դէպքէս ետք. Երբ այսպէս, միւսները կր հանդիպէին ինծի, 
մեղսակից ժպիտ մը կը գծուէր իրենց դէմքին վրայ֊օհ. . . ոչ. չարու-
թիւն չկար, այլ բարի բարեկամական, տեսակ մը մեղսակցութեան 
պէս բան մը, որ զիս ալ զուարճացնել սկսած էր։ Վսւրը կրակի վրայ 
դրուած խոշոր կաթսան կը շարունակէր իրեն վստահուած պաշտօ– 
նը, որուն մէք Կ՚եփէր կէսօրուան բաժնուելիք ապուրը։ Անոր մէջ. 
առատաձեռն հաւատքի մարդ մը, աւելցուցած էր իր ձեռագործը 
եդոդ մեծկակ խոզենի-ապուխտի դիստ մը, (ծամպոն մը), որ առա-
ւել համ մը պ ի տ ի տար անոր. Կաթսային շուրյ այրեր ու կիներ գոր-
ծի վրայ էին միշտ հերթով, մերթ ընդ մերթ կը խառնէին զայն, սա-
կայն ան չէր նմաներ մեր աւանդական հերիսային, զոր անդադար 
խառնել պէտք էր կէս-գիշերէն մինչեւ արշալոյս։ 

Աիտքիս մէջ հիմնական հարցումը կը յամառէր, նոյնը, միշտ ան– 

պսստասխան Այս մարդիկ ինչո՛ւ հաւաքուած էին հոս, ի նչ ըսելու ու 

ի՛՛նչ ընելու համար։ 

Ի մերօոյ հասկցուեցաւ։ Ասոնք այն հաւատացեալներու հաւա– 
քակսսնութեան կը պատկանէին, որոնք կը հաւատային «երկրորդ 
մկրտութեան»։ Առաջինը անվաւեր նկատելով, քանի որ. ըստ իրենց 
անչափահաս երեխան չի կրնար որոշել ու ըմբոնել կատարուած 
խորհուրդին արժէքը։ Այսինքն իրենց համար նախընտրելի էր չա-
փահաս տարիքին մկրտուիլ, գիտակցաբար, որ առաւել արժէք կ ու– 
նենայ– Աղանդ մը, որ մկրտչական մակդիրով ճանչցուած էր ընդ– 
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հանրւսպէս։ Ատոնց նմանները կային քիչ մը ամէն տեղ Ամիշ, Աենւ 
նիթ կաս այլ որակումներով։ 

Այս մարդոց հետ բնականաբար ոչ մէկ առընչաթիւՕ ունէի. : 
առաք, ոչ ետքը, ոչ մօտէն ոչ ալ հեռուէն։ Ամէն մարդ ազատ է իր ու 
զսւծը ընելու։ Բայց ազատօրէն կարելի էր օզտուիլ իրենց մեւ 
խնամքով պատրաստած այդ ապուրէն, «մահացու ստկածէս ետք* 

ճաշէն բաժին ունենալու համար նախապէս թելադրած էին միա 
սին բերել ատելիքի սպասները դգալ, պատառաքաղ, զանակ, զա– 
ւաթ, պնակ։ Տեսակ մը բարեկեցութեան նշան, իրենց գործնական 
մարդու մտահոգաթեամբ. 

Երբ դասախօտսթեանց առաջին փուլը աւարտեցաւ, նշան տուին 
որ կարելի էր մատչիլ կաթսային։ Քիչ առաջուան դժբախտ փորձա՛ 
ռութենէս ետքը, Լլ՚երեւայ թէ ծակ մը գոյացած էր ստամոքիս մէք, 
այնպէս ինչււյէս վերեւի բարի կենդանիներուն պարագային Այս 
ապուրը պիտի կազդուրէ՛՛ր զիս։ Այղպէս ալ Եղաւ, երբ մանաւանդ 
աջէն ծախէն կարկանդակի պատառիկներ ալ հրամցուեցան ինծի, 
գլխաւոր ճաշէն ետք գուցէ որպէս կարեկցական մխիթարանք պա-
տահած արկածիս դիմաց։ Ամէն մարդ բան մը բերած էր, տւսնտի– 
կիններու կողմէ պատրաստուած, որոնք հաճոյք կը զգային իրենց 
հնարքը ցոյց տալու ու վայելքին մասնակից դարձնելու մեգ. նաեւ 
այլ սեղանակիցներ։ Առատութեան եւ բարօրութեան նշաններ կային 
այդ հիւրասիրութեանց ետին, որոնց հանդէպ անտարբեր կարելի 
չէր ըլլալ։ Տարկ էր գնահատել զանոնք։ 

Լաւ մթնոլորտ մը կը տիրէր ճաշի ընթացքին, ամէնքը գրեթէ զի-
րար կը ճանչնային, բարեկամական սերտ կապեր կային ներկանե– 
րոլ միջել։ Ի՛՛նչ էին այդ գօդերը. Այս հաւաքականութիւնը կազմուած 
էր ժամանակի շաղախով, տարիներու ընթացքին, նոյն հաւատա-
լիքներով։ Թերթ առ թերթ պիտի բացուէր իրենց «սուրբ գիրքին» 
գաղտնիքը, եւ յայտնի պիտի ըլ լար որ ասոնք մաս կը կազմէին նոյն 
աղանդին, որ. ըսի. չէր հաւատար կանխահաս մկրտութեան։ Տիրոջ 
կեանքէն օրինակ վեցնելով, նմանելու համար անոր բարքին։ Ոչ 
փառքին, ի հարկ է այդ ամբարտաւանութիւն եղած պիտի ըլլար 
իրենց դաւանած համեստութեան վարքագիծին, որ մաս կը կազմէր 
իրենց վարդապետութեան : 

^ետեւաբար, այլեւս յայտնի կը դառնային քանի մը հոգիի սսկ– 
նարկոլթիլնները, որոնք աոաջին առթիւ անմեղ թուեցան, սակայն 
անոր մէջ չըսուած, լռելեայն իմացուած հանգամանք մը Լ|ւսր, որ 
խուսափած էր ինձմէ։ Այսինքն խոտի մէջ թալալումս, առնուած Էր 
որպէս խորհրդանիշ մկրտութեան։ Նոր մկրտութիւն մը, ըստ իրենց 
հասկացողութեան իմ մկրտութիւնս բաւարար էր ինծի համար, թէ– 
ւււէտ յապաղած, սակայն կատարուած մեր հաւատքի բեմին վրայ, 
ծնողներուս կամքով, որոնք զիս աշխարհ բերած էին Միջերկրական 
ծովու յատակէն, երբ ամպրոպը մեր մեծ նաւաբեկումէն ետք նետած 
էր զիրենք ծ ա փ ծովու մայրեաց կիզիչ ափերուն շատ տարիներ 
Ետք իրենց հոն ժամանումէն։ 
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էսոնք «անապատիսթ» ըսուած աղանդին կը պատկանէին, որոնց 
Ը հննևրը իրենց շունչը առած Էին աշխարհի չորս ծագերուն, խումբ 
ւ –ածած Էր Ամերիկայի Ֆի լատելֆիա քաղաքի շրքակայքր ™ Ամի շ 

ուածներու խմբաւորումին մէջ ԱտԵնին հւսլւսծուած էին, սակայն 
ւս կը քուի թէ կիրքերը հանդարտած են եւ միջ-հտմայնքային յա– 
^երութիւնները բարելաւուած են։ 

ւսւշէն ետք դասախօսո ւթի ւները վերսկսան, սակայն գանոնք 
րկ ընելու սիրտ ու տրամադրութիւն չկար վրաս, թող իրենց ու– 
ւծը ըսեն, ոչ մէկ կարեւորութիւն կու տայի իրենց ըսածին, մանա– 
նդ ունեցած դժբախտ փորձառութենէս Ետք. մահուան դուռը 
յսնիլ ու անկէ վերադառնալ քիչ բան չէր 

Խօսքի հաւաքական մկրտութեան մը մասնակցած էի, որքան 
րտուիս այնքան վրադ շնորհք կը տեղայ երկնաւոր բւսրիքի 
ան, որ ուրիշ բանի չէր նմաներ իմ պարագայիս որուն տեղեակ 

ի, հոգիի կամ ոգիի մկրտութիւն մը, նիւռոնը նուագ, սակայն այդ 
սցը գոցաեցաւ մէկ կամ երկու բաժակ գինիով., այնպէս որ. հանղի– 
սթեան վերջաւորութեան քանի մը հոգի եկան ձեռքս առնելու, 
ւտակցակւսն թէ ցաւակցական արարք մը իրենց կողմէ, շնորհսււո– 
ե"լ կ՚ոլզէին գիս թէ ի նչ, խոտի մէջ այսպէս ըսուած մկրտութի՛՛ւնս, 
լյյդ ալ յայտնի չէր, բայց շրթներուն անկիւնը սեղմուած ժպիտը, 
լուցէ բան մը ըսել կ՜ուգէր, իրենց միջեւ գաղտնաբար համաձայն-
ած գաղտնագիր նշաններով։ ևոր տեսակի լեգու մը ծածկագիր մե– 
ոաքսահիւս թելերով, զայն կարելի ըլլար թերեւս ըմբռնել գաղտ– 
ւաբար փոխանցուած այդ նշաններուն միջոցաւ, այսինքն ըմբռնու-

մը իրենց յատուկ իմաստութեան 

Կեանքի փորձառութիւնը յաճախ մարդս կը մեղմացնէ Օր մը ամ-
բողջ միասին անցուցինք այդ մարդոց հետ՛ Երեկոյեան մեր բաժա-
նումի պահը սրտառուչ Էր Հրաժեշտը յուզիչ ըլլալու չափ սեղմ ու 
խիտ։ հրաշալի օր մը, երբ աներեւակայելի հրաշք մը պատահած Էր 
ինծի, չորցած, դիզուած խոտերու դէզի կատարին, ուրկէ ազատած 

ԷԻ։ 
Կարելի էր ւսյլեւս չհաւատալ երկրորդ այլատեսակ այս –մկրտու-

թեանս», որ կեանքի շնորհը պարգեւած էր ինծի, լեռներու գագա-
թին տիեզերքի հետ համաճուլուած 

Անմահութեան վկւպական մը ծեռք ձգած էի, այդպէս պիտի ըսէր 
Վարդապետը, երբ ետ դայ անգամ մը եւս իր գացած տեղէն ու տես-
նէ զիս 

Անկարելի չէ նաեւ, որ ան վերէն հետեւած ըլլայ աններելի սայթա-
քումիս. հաւանւսբար աղօթք ալ ըսած ըլլայ վասն փրկութեանս։ 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐԵԱՆ 
Փարիզ 
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Հք-քսսֆմԱ –քէաթի 

« ԲԱՐԻ ԼՈ8Ս, ՊԱՐՈՆ ՄԱՏԹԷՈՍ» 
Թատրերգութիւն, մէկ արար 

ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՆՔ Աատթէոս. 6որ6. Սւսռա.ՊատաՕի մը 

գեկառքի փոքր ու հին կայարան մը; Բեմի ճակատը խոշոր դի-
երով գրուած Է ՛՛ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅԱՐԱՆ*, որու տակը կայ կա– 

սրանի երկաթեայ նստարան մը։ Բեմի ձախին, մերկ պատին 
առջեւ կայ երկուքուկէս մեթր բարձրուբեամբ հին ձոդ մը. որու վերը կախ– 
ւած է ծռմռած զանգ մը աոանց լեզուակի Տանգէն կախուած է երկար 
շղթայ մը Բեմի աջին կայարանի մուտքը, որու մօտ ցուցատախտակի 
մը վրայ գրուած է «ՄՈՒՏՔ»։ Բեմի ծայրամասի ամբողջ երկայնքին կը 
տեսնուի շոգեկառքի գիծը, մէկ մեթր լայնքով։ 

Կը լսուի շոգեկառքի վայրաշարժի սուլոցի եւ ֆշշոցի ձայնը, ապա 
արգելակներու ձայնը. Շոգեկառքը չի տեսնոփր բեմին վրայ։ 

ճերմակ ու երկար մօրուքով կայարանապետը Աատթէոս, գանգ մը 
ձեռքին կը մտնէ բեմ։ Վիգէն կախուած է բանալիներու տրցակ մը։ Կը մօ– 
տենայ զանգի ձողին, կը քաշէ զւսնգի շղթան քանի մը անգամ, ոչ մէկ 
ձայն։ Ապա կը հեռանայ, կը կենայ բեմի կեդրոնը ու նայելով դէպի սրահ 
կը հնչեցնէ ձեռքի զանգով։ 

" Լ / Ա Տ Թ է ա ֊ Առաջին գնացք . . . ։ Դէպի առաջին գիծի արեւե լեան ծայրւս– 
մա սը.... ժամը առաւօտեան վեգի՛ն...։ (Դարձեալ կը հնչեցնէ ձեռքի գան– 

գը)՛ 

(Կը լսոփ մեկնող վայրաշարժի ձայնը, որ կը տկարանայ աստիճանա-
բար ռլ կը ղադրի։ Լռութիւն։ Պահ մը ետք. ճամբորդւսկան պայուսակ մը 
ձեռքին, հապճեպով բեմ կը մտնէ Շորճ, քառասուն տարեկան Երիտա-
սարդ մք, ոլ տագնապահար կը հարցնէ Սատթէոսին). 

ՃՈՐ6 - Յաջորդ գնացքը ե՛րբ է, ծերուկ։ 

ԱԱՏԹԷՈՍ– Ես Սսստթէոսն եՕ, կայարանապետը։ Բարի լոյս, երիտա-

սարդ։ 
ՃՈՐՃ.– Բարի լոյս, պարոն Աատթէոս։ 
ՄԱՏԹԷՈԱ.– Յաջորդ գնացքը առաւօտեան ժամը եօթին է։ Ո՛ւր կ՛ուզես 

երթալ, երիտասարդ։ 
ՃՈՐ6.– (Տագնապահար) Կարեւոր չէ վայրը։ Կ՛ագեմ երթալ, երթա լ։ Եր-

թալ դէաի ուրիշ կեանք Օը։ Երթալ հոն ա ր կը տանի յաջորդ գնացքը 
ՄԱՏԹԷՈՍ.– Աակայն, կայարանապետի իմ պարտականութիւնս է քեցի 

յայտնել յաջորդ գնացքի ուղղութիւնը։ (Նայելով դէպի սրահ, ձեռքի գան-
գը կը հնչեցնէ քանի անգամ) Երկրորդ գնա՛ցք...։ Դէպի երկրորդ գիծի 
հւսրաւային ծայրամա սը..,։ ժամը առաւօտեան Եօթի ն...։ (Կը դիմէ դէպի 
զանգի ձողը, կը քաշէ զանգի շղթան քանի մը անգամ, ոչ մէկ ձայն) 

6ՈՐ6.– (Զարմացած) ինչո՛ւ կը քաշեց այո զանգի շղթան, Երբ ձայն չի 
հաներ ան։ 

ՄԱՏԹԷՈՍ– Կայարանապետի պարտականութի ւնս կը կատարեմ ։ 
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։էտք է քաշեմ շղթան՛ (ժպիտով) Երեսունհինգ տարի առաջ, երբ ստանձ– 
Եցի այս գործը, արդէն իսկ կորսուսսձ էր այս գանգի լեզուակը։ Մարդիկ 
՛ըսեն, թէ նախորդ կայարանապետներոլ օրով ալ չկար այդ լեզուակը։ 

6ՈՐԾ - Կսսրեւոր չէ. յիմար պատմութիւն։ (Նայելով թեւի ժամացոյցին) 
•;ակսսւին յիսանհինգ վայրկեսւն ունիմ– Ի նչ ընեմ։ Արդեօք ե՛տ Երթամ եւ 
;Երադառնա"մ։ 

ՍԱՏԹԷՈՍ– Հոն նստարան մը կայ. կրնաս նստի. Սակայն լաւ կ՚ըլլայ, 
,թէ նստելէդ առաջ քիչ մը մաքրես այդ փոշոտ նստարանը։ Գիտե ս, այս 
յայաթանը. որ կը կոչուի «Կեդրոնական Կայարանդ միակն Է այս ամայի 
փջանին մէք, եւ մենք շատ քիչ անգամ ճամբորդներ կ՚ունենանք։ Բայց, 
.սյս կայարանի կարեւորութիւնը այն է, որ աշխարհի բոլոր շոգեկւսռքերը 
կ՚սւնցնին այստեղէն, Ել ես է որ կը փոխեմ շոգեկառքի գիծերը ըստ մեկ-
նող շոգեկառքի ուղղութեան 

6ՈՐ6.– (Շփոթած) Լաւ։ Հասկցայ։ Զիս չեն հետաքրքրեր այս բոլորը։ 
Երթա մ, թէ սպասեմ... 

ՍԱՏԹԷՈՍ.– Երթամ եւ փոխեմ գիձի լծակը, որովհետեւ յաջորդ գնացքը 
պիտի երթայ հարաւ Եւ ոչ թէ դէպի արեւելք (Կ՚ելլէ դարս)։ 

(Ծոր6 ճամբորդական պայուսակը կը դնէ նստարանին մօտ. թաշկինա-
կով կը սրբէ նստարանին մէկ կողմը, կը թօթոԱ փոշոտ թաշկինակը եւ կը 
դնէ գրպանը, կը հանէ կօշիկները, կը նստի նստարանին ծայրը: Պահ մը 
ետք, հապճեպով ներս կը մտնէ Սառա երեսուն տարեկան երիտասար-
դուհի մը, ու մօտենալով շոգեկառքի գիծին, կը սկսի նայիլ աջ ու ձախ։ 
Ապա կը նայի խրճին) ։ 

ԱԱՌԱ– Շոգեկառքը մեկնեցա V 
ԾՈՐԾ – Չեմ գիտեր։ Միայն գիտեմ, թէ յաջորդ գնացքը ժամը Եօթին է։ 
ՍԱՌԱ– Իսկ ե՛րբ կը մեկնի հխսիս-արԵւմուտք գնացքը։ 
6ՈՐ6.֊ Ես ճամբորդ մըն եմ։ Կայարանապետը հոն է; Ահա, տես, այդ 

սենեակին մէջ բաներ մը կ՚ընէ։ Կամ ալ կը փոխէ շոգեկառքի գիծի լծակը։ 
Կը կոչուի պարոն Մատթէոս։ 

ՍԱՌԱ– Շնորհակալութիւն, պարոն։ (Դիմելով դէպի մատքի դուռը) Բա-

րի լոյս, պարոն Մատթէոս։ Ժամը քանիի՛ն կը մեկնի հիւսիս-արեւմուտք 

գնացքը։ 

ՍԱՏԹԷՈՍԻ ՁԱՅՆԸ.– ԵրեկՈյեան Ժամը ութին, նախավերջին գնացքով։ 

ՍԱՌՍ– Ո հ։ (Սաովի հաշաելոփ Տասնչորս ժամ Ետք։ 

ԱԱՏԹԷՈԱԻ ՁԱՅՆԸ ֊ ԱյՈ , Օրիորդ։ 
ՍԱՌԱ– Տիկին, խնդրեմ, կը կոչուիմ տիկին Սառա։ 
(Աառա պահ մը կը նայի անտարբեր ճորճին։ Ապա դարձեալ կը նայի 

աջ ու ծախ)։ , 

ՍԱՌԱ– Տասնչորս ժամ։ Բայց ի՛նչ ընեմ։ Ո \ ր երթամ Արդեօք կարելի 
է սպասել հոս տասնչորս ժամ. այս հին ու անհրապոյր կայարանին մէջ։ 
(Նայելով վեր) Առաստաղ, հնամաշ առաստաղ, կարծէք հիմա պիտի փլի 
մեր գլխուն։ Լւսւ. հանդարտիմ։ Քիչ մը մտածեմ։ (Եորճին) Պարոն , պէտք 
է նստիմ ձեր մօտ, նստարանին։ 

6ՌՐ6.֊ Խնդրեմ, տիկին։ 
ՍԱՌԱ– Տիկին Աառա։ Կը կոչուիմ Սառա։ (ԿԸ նստի ճոբճի մօտ– Պահ մը 
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լռութիւն)։ Դո՛ւք ալ կը մեկնիք դէպի հիւսիս –արեւմուտք, տասնչորս Ժամ ետք։ 

ՃՈՐՃ– Կը մեկնիմ քիչ ետք, ժամը Տօթին։ 

ՍԱՌԱ.- Դէպի*։ 
ՃՈՐ6- Չեմ դիտեր։ Կարեւոր չէ ուղղութիւնը Կարեւորը մեկնիլն Լ դէ-

պի ուրիշ վայր մը. ուրիշ կեանք մը, հոն ուր մեղ կը տանի դիպուածը։ 
ԱՍՌԱ.– Ղիպուա՜ծը...։ ճ ի շ դ չէ ծեր մօտեցումը, պարոն...։ Ձ եր անո ւնը։ 
ՏՈՐ6-– ճ ո ր ճ ։ 
ՍԱԴԱ– ճ ի շ դ չէ ծեր մօտեցումը– պարոն ճ որ ճ Պէտք չէ որ դուք ձեզ 

յանծնէք դիպուածին, եւ թոյլ տաք, որ շոգեկառքը ձեզ տանի դէպի անծա-
նօթը, հարցականը։ ՏեււԷք, ես որոշած եմ երթալ դէպի հիւսիս-արեւմուտք 
ծայրամասը; Ել երթալ շ ա տ շուտ Աէւա, տասնչորս ժամ հոս սւցասելու 
տեղ, թերեւս կրնամ առնել դէպի արեւմուտք գացող գնացքը, եւ ապա 
երթալ դէպի հիւսիս։ Եւ կամ կ՚երթամ դէպի հիւսիս, եւ ապա դէււյի արեւ-
մուտք։ Եթէ չկարողացայ գործածել այս զիծերը, նոյնիսկ պատրաստ եմ 
երթալու դէպի հիւսիս-արեւելք եւ կամ դէպի արեւելք, եւ այդ տեղերէն եր-
թալ դէպի հիւսիս-արեւմուտք։ Իմ նպատակակէտս հիւսիս-արէւմուտքի 
ծայրամասն է։ նպատակակէտ։ 

ՃՈՐՃ.– (Ածտա^թծր) ի՜նչ պէտք կայ այս աստիճան բարդացնելու 

կեանքը։ 
ՍԱՌԱ– Նպատակակէ տը։ Այս Է սկզբունք ունեցող մարդու կեցուա ծքը. 

նպատակակէտ։ Ես չեմ կրնար ընդունի լ. որ դիպուածը 6;դէ իմ ճամբաս։ 
ՃՈՐՃ– (Անտարբեր) Հարց չէ, տիկին Սառա։ Դուք գացէք ձեր բարդ 

ճամբաներէն ղէպի այդ նպատակակէտը հիւսիս..., հարաւ.... արեւե լք.,., 
արեւմո՜ւտք.... Իսկ ես առնեմ ժամը եօթի գնացքը, եւ դիպուածը թող զիս 
նետէ նոր կեանքի մը մէջ։ 

ՍԱՌԱ.– Տկար մարդու մօտեցում։ 
ՃՈՐՃ.– (Ժպիտով) Կը վիրատրէք զիս, տիկին։ 
ՍԱՌՍ.– Ես անկեղծ խօսող կին մըն եմ Կը քննադատեմ, եւ ււ|սսւորաստ 

եմ ընդունելու արդար քննադատութիւները։ Այս է սկզբունք եւ կեցուածք 
ունեցող անձի մօտեցումը։ 

(ճորճչի պատասխաներ։ Կը ժպտի։ Սառա կռնակը կը դարձնէ ճորճին, 
ու կը նայի դէպի մուտքի դռւոը։ Պահ մը ետք). 

6ՌՐ6- Տիկին Սառա, ձեր կեանքին մէջ հանդիպսս ծ էք դիպուածի։ 
մ ™ . – Երբեք։ 
ՃՈՐՃ – (Ժպիտով) Կը ստէք. 
ՍԱՌԱ.– Ո՜խ կը վիրւսւորէք զիս։ 
ՃՈՐՃ.– Շատ շոււո փշրուեցաւ քննադատութիւն ընդունելու ձեր ան-

կեղծ կեցուածքը– 
ՍԱՌՍ.– Ո հ, արտառոց մարդ։ (Կռնակը կը դարձնէ ճործին) 
ՃՈՐՃ– (Թեւերը դնելով նստարանի կռնակին, եւ դէպի առաջ երկարե-

լով բոպիկ ոտքերը. Երազկոտ) Ես կը հաւատամ դիպուածին, տիկին Սա– 
ռա։ Ահա՛, քեզի պիտի տամ օրինակ մը։ Հաճիս , մորթիդ վրայ զգայ դէպ-
քին ամբողջ ագդեցութիւնը։ Ենթադրենք պահ մը. թէ դուն Սառա. կամ 
փոխելով անունդ Մակի՛, պարմանուհիի օրերուդ կ՚երագէիր իտէալ 
տղամարդը, քոլ մտքիդ եւ հոգիիդ ասպե տը,,.։ Բայց աւա դ. չի յայտնը– 
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ւ ան Ու դուն տարիներ ետք. յուսահատ. քու կեանքդ կը կապես ուրիշին։ 

ւլնենաս, այսպէ ս,,., ըսենք, օրինակ երկու աղջնակներ։ Բայց ամուսնու– 

նէդ չորս տ ա ր ի ետք. գիշեր մը. Երբ դան որոշած էիր շուտ քնանալ եւ 

ւրս չել լել տունէդ, ղիսյուածը, այո, դիպուածը չարաճիճի խաղով Օը կը 

ոիպէ քեգ ել լել տունէդ դուրս, երթալ ընկերային հաւաքոյթի մը 

ՍԱՌՍ– Թանձրացուցիչ պատմութիւն։ 

6ՈՐՃ- (Շարունակելով) Ել հոն. Մակի, դիպուածի նոր խաղով մը գե– 

հն կ՚իյնայ ձ ե ռ ք ի պայուսակդ Ահա այդ պահան անձ մը գետնէն կը 

.րցնէ այդ պայո ւսակը ու կ ՚երկարէ դէպի բեզ Մակի . Մակի, հին Լւրազ– 

երուդ ա ս պ ե տ ն է ան... Ո ւ շացած ասպե ՛տը Կը փոթորկի ներաշ– 

արհդ։ Ի՜՛նչ ընել։ Ի՛նչ ընել ներկայի իրականութեան եւ հին երազին մի– 

3լ; Մերժե՞ լ դիպուածը։ 

ՍԱՌԱ,՛ Կը չափազանցես , ե ր ա զ կ ո տ մարդ. 

ՃՈՐ6Ել այդ չ ա ր ա ծ ի խաղը սարքուած դիպուածին կողմէ արդեօք 

աեւ չփոխե ՛ց կեանքի ճամբան այդ ասպետին, որ տարիներէ ի վեր կը 

ւնտռէ այդ Էգը իր երազներու դիցուհին։ 

ՍԱՌՍ – (Ծիծաղելով) Ր՜հ, պ ա ր ո ն Կարծես Երեւակայական վէպ մը կը 

ւրես, եւ կամ բԵմի վրայ թատրոն մը կը խաղաս։ 

ՃՈՐՃ– Թ ա տ ր ո ն ը կեանքն է. եւ կեանքը թատրոն Խնդրեմ, հարցուր , 

•ւարցուր կեանքի թատրոնը դիտող ու ապրող բոլոր հանդիսականնե-

րուն։ (Նայելով դէպի սրահ) Ո՛վ չէ հանդիպած դիպուածին։ Դիպուածին, 

որ ե կ ա ծ Է փոխելու իր կեանքի ընթացքը դէպի լաւ կամ դէպի վատ Հար -

ցո ւր , հ ա ր ց ո ւ ր , ու անոնք թող պատասխանեն այս հարցումին իրենց 

առանձնո ւթեան մէջ։ 
ՍԱՌԱ.– Ես կրնամ չէզոքացնել դիպուածը։ 

ՃՈՐՃ – Ըսէ . ինչպէ՚՚ս պիտի երթաս այդ քու ճամբուդ ծայրամասը– Ո ր 

մէկ ճամբէն։ Գ ի տ ց ի ր. իւրաքանչիւր գիծի վրայ կան բազմաթիւ դիպուած-

ներ, որոնք կը սպասեն քեզ (ՏւսգՕապահար) Դուն չես կրնար, չ ե ս 
կրնար խ ո ւ ս ա փ ի լ անոնցմէ։ 

ԽՌԱ֊ Դուն կը պ ա տ մ ե ս քու տկար մարդու կեանքդ։ Ուրիշ ոչինչ։ 

(Բարձրաձայն) Ո \ ր է անհատին ա ծ ը . պ ա յ ք ա ր ե լ դ ոգին , գերակայու– 

թի ւնը...։ 

(Ներս կը մանէ Աատթէոս) ք" 

ՍԱՏԹԷՌՍ - Խնդրե մ. քիչ մը ցած ձայնով վիճեցէք։ ճ ի շ դ է թէ մեր երե– 

քէն զ ա տ ոչ ոք կայ այս կայարանին մէջ. սակայն, կայ օրէնքը, պատշա-

ճութիւնը։ 
(Ճոր6 եւ Սառա կը նստին նստարանին երկու ծայրերը)– 
ԱԱՏԹԷՈՍ - (Հանդարտ) Լսեցի ձ ե ր վէմը։ Դուք, Սառա եւ ճ ո ր ճ . կը խօ-

սիք դ ի պ ո ւ ա ծ ի մասին։ (Պռստելով ճակատը) Այո. սարսափելի Լ ապրիլ 
սպասե լով ամէն րոպէ, որ կրնայ յանկարծ դիպուած մը պատահիլ ։ Տե-
սէք երկաթուղիներու զիծերո լ փոփոխութեան լծակները բարեբախտա-
բար կը գտնուին այս ներսի փոքր սենեակին մէջ որու երկաթեա, դուոին 
կղպանքներո ւն բանալիները միշտ կախուած են վիզ ս Ահա, տ ե ս ք 

(Ցոյց կոէ տայ վիզէն կախուած բանալիները)՛. Սարսափե լի , սարսափելի . 

Երե ւակայեցէք պահ մը եթէ լծակները փոխող այդ մեքենան ըլլար դուր– 
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սը. ահ, ճիշդ հոս, գետինը, Եւ փողոցային լակոտ մը գար եւ իր հաճոյ-
քին համար փոխէր զիծերը, ի՛նչ պիտի ըլլար մարդկութեան վիճակը։ 
Դիպուածը ւվիտի փոխէր բոլոր ճամփաները, իրար պիտի խառնուէին հա-
րաւն ու հիւսիսը, արեւելքն ու արեւմուտքը։ Մէկը պիտի կորսնցնէր իր եր-
ջանկութիւնը. միւսը պիտի ազատէր դժբախտութենէ մը։ Մին ծաղիկներ 
ձեռքին ի զուր պիտի սպասէր իր սիրած անձը, միւսը զէնքը ձեռքին ւււի– 
տի չգտնէր իր որսը։ (ժպիստվ| Դիպուա ծ.,., դիպուածնե ր , . ւ (Խորհրդա-
լոր) Երեւակայեցէք պահ մը։ Այս կայարանին բոլոր լծակները իմս Են։ Ես 
կրնամ փոխել գիծերը եւ ստեղծել դիպուածներու քաոս մը ուրիշներու 
համար...– Եւ դուն Աառա, փոխանակ երթալու հիւսիս-արեւմուտք կ՚եր-
թաս դէպի հարաւ-արԵւելք. Իսկ դուն ճորճ . Ժամը Եօթին, փոխանակ Եր-
թալու դէպի հարաւ, կ՚երթաս դէպի հիւսիս։ 

տ ա I – Ինծի համար ի նչ տարբերութիւն, հիւսիս թէ հարաւ.., 
ՄԱՏԹԷՈՍ– Բայց Ես գիտակից Եմ իմ պարտականութեանս եւ չեմ 

զուարճանար երկաթոլղագիծերուն հետ։ (Կ՚ծյքէ դուրս)։ 
(Պահ մը ետք)։ 
ՍԱՌԱ- ԼՍեղմ) ճորճ։ 
6ՈՐՀ- ԱՅՈ 
ՍԱՌԱ.– Կրնա՛մ մտերմօրէն « ճորճ» կոչել քեզ։ 
6ՈՐ6.– Անշուշտ. Աառա։ 
(Պահ մը լոութիւն)։ 
ՍՍԴԱ– (Մօտենալով կորճին) ճ ո ր ճ . քանի որ քեզի համար ամէն ինչ 

դիպուած է եւ տարբերութիւն չունի քոլ երթալիք վայրդ, կ առաջարկեմ 
ընկերակցիս ինծի դէպի հիւսիս-արեւմուտք։ 

6ՌՐ6.֊ Չեմ կրնար սպասԵւ տասնչորս ժամ։ Յաջորդ գնացքով պիտի 
մեկն իմ։ 

ՍԱՌԱ– Ընկերակցելով ինծի վստահ եմ թէ կեանքդ պիտի փոխոփ եւ 
իմւսստատրուի։ ճիշդ այնպէս ինչպէս իմւսստաարուեցաւ իմ կեանքս, 
երբ հւսնդիպեցսւյ մայքին։ 

6ՈՐԵ - ((/ծ/յժ խնդուքով) Ես այլեւս «Սառա» պիտի չկոչեմ քեզ, այլ 
« դիպուած»,,.։ 

ՍԱՌԱ՛ Դիպուածը մանրամասնութիւն մըն է, 5որճ ։ Ես կը հաւատամ, 
թէ ան մաս կը կազմէ ճակատագրին, եւ մարդ կրնայ փոխել Եւ կամ գոնէ 
մեղմել իր ճակատագիրը։ Արդ. դուրս ելիր այդ ււյսւրտուողական վիճա-
կէդ եւ. որոշէ թէ ո՛՛ւր կ՛ուզես երթալ դէպի անորոշութի՛ւնը, բէ դէպի հիւ-
սիս-արեւմուտք, ուր իմաստալից կեանք մը կը սպասէ քեզ։ 

ա ք 6 . – Եւ ի՛՛նչ է այդ իմաստալից կեանքը 
ՍԱՌԱ՛ Յեղափոխութիւն։ 
6ՈՐՑ.– (Զարմացած) Յեղափոխութի՛՛ւն։ Ղուն յեղաՓոխակա ն...։ 
ՍԱՌՍ) Ա յո ,Տորճ ։ 
(Պահ մը լռութիւն). 
6ՈՐ6.– (Քմծիծաղով) Եւ դուն Աաուս..,, յեղափոխական Աառա, կը 

կարծես, թէ ես..., իր ամբողջ կեանքը դիպուածներու հարուածներով ապ-
րած ճո րճը կրնւսյ ըլլալ յեղափոխական..., ընտրելով այն գնացքը, որ կը 
մեկնի,,, դէպի հիւսիս-արեւմուտք 
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1ԱՈԱ.– Այո. կը հւսւասւսյ մ Մենք միասնաբար կրնանք Փոխել քու ճա– 
կ ոագիրդ։ 

1ՈՐՃ- (Կը խնդայ ու կը նայի դէպի սրահ) ճործը . իր ամբողջ կեանքը 
ս արկածներով անցուցած ծորճը . ալքոլամոլ ոլ հաշիշամոլ ճորճը. . . . 
է րճը. Երջանիկ ու դժբախտ նորճը , որ իր կեանքը յսսնձնած է հովի ն...։ 
Լ ցէք, մարգի կ – , եւ դուն Սակի . Ահա. կ առաջարկուի ինծի ըլլալ յե– 
է փ ո խ ա կ ա ն – . հաւատաար. . (Պահ մը լռութիւն ճորճ մեղմօրէն կը 
ւ ռնայ Սառայի կողմը) Իսկ ի՛նչ է ծեր հաւատամքը . ճեր յեղափոխու– 
ք. նը. 

ՄաԼ/ . –Սենք ։ 

Սառա անշարժ կը դիտէ սրահը Բարձրախօսէն կը լսոփն արտառոց 
< յներ, ճիչեր։ Սպա ռումբի ձայներ, լացի ձայներ Ապա ատրճանակի 

կու կրակոցի ձայն։ եւ ապա լռութիւն). 
ՃՈՐՃ.՛ Հետաքրքրական է։ Նոր կեանք նոր աըկածսսխնդրութիւն– 

• ահ մը լռութիւն) Լաւ , կ՚ընկերակցիմ քեզի, Աառա, ու կը մեկնիմ դէպի 
սիս-արեւմուտք 

(Սառա Կը Ժպտի)։ 

ՇՐՐ6.– (Մեղմ ու դանդաղ) Կ՜ընդունիմ. որովհետեւ կը հաւատամ.... թէ 
նճ մը յաճախ կ՛ուզէ երթալ հո ն, ուր պէտք չէ երթայ։ եւ ուրիշ մը. ., կ՚եր– 
այ հոն, ա ր չէր ուզեր երթալ։ Եւ ուրիշ մը,., չ՚երթար հոն, ուր պէտք էր 
ոթար։ (Մեղմ կը խնդայ) Եւ նաեւ, թերեւս. հոն ուր չենք ուզեր երթալ 
ւելի լաւ է, թան հոն ուր կ՛ուզենք Երթալ (Երկու ձեռքերով կը բռնէ 

լուխը) Ո ՚հ, Աստուած իմ–.֊, Աստուա ծ իմ.. 
(Ներս կը մանէ Սատթէոս) 
ՄԱՏԹԷՈՍ* Պատրաստուին։ Շուտով կը հասնի ժամը եօթի գնացքը 

Դուն ալ պատրաստ եղիր, ճ ո ր ճ Այս «Կեդրոնական Կ ա յ ա ր ա ն է ն մէջ. 
շատ երկար չեն մնար շոգեկառքերը. ձեւականութեան համար հազիւ 
վայրկեան մը։ Այս կայարանը գիծերու փոփոխութեան կայարան մըն է 
աւելի քան թէ ճամբորդական կայարան մը։ 

ՃՈՐՃ.– Պ ա ր ո ն կայարանապետ, որոշեցի չմեկնիլ ժամը եօթի գնաց-

քով։ Պ ի տ ի մեկնիմ եըեկոյեան Ժամը ութին, նախավերջին գնացքով, դէ-

պի հիւսիս-արեւմուտք։ 

ՍԱՏԹԷՈՄ– Ա հ , կը հասկնամ։ (Ժպիտով) Ս ա ռ ա Լ . , դիպուածը.֊.։ 

(Պահ մը լռութիւն)։ Այո, դիպուածը մայրն է ճակատագրին–.։ Ուրեմն, դէ-

պի հիւսիս-արեւմուտք.., , եւ կամ ...: 
(Կը լսուի շոգեկառքին վայրաշարժի սուլոցի Եւ ֆշշոցի ձայնը, ապա 

արգելակներու ձայնը• Շոգեկառքը չի տեսնուիր բեմին վրայ։ Աատթէոս 
անտարբեր կո սպասէ պահ մը։ Ապա, կը մօտենաք զանգի ձողին, կը քա-
շէ զանգի շղթան քանի մը անգամ, ոչ մէկ ձայն. Աառա եւ ճորճ անտար-
բեր կո նային Մատթէոսի։ Մատթէոս կը հեռանայ ձողի մօտէն. Կը կեՍայ 
բեմին կեդրոնը ու նայելով դէպի սրահ, կը հնչեցնէ ձեռքի զանգը)չ 

ՍԱՏԹԷՈՄ• Երկրորդ Գնա ցք... Դէպի երկրորդ գիծի հարաւային ծայ^ 
րամա սը. . , ժամը առաւօտեան եօթի ն.. , (Դարձեալ կը հնչեցնէ ձեռքի 

Հասուի մեկնող վայրաշարժի ձայնը, որ կը տկարանա, աստիճանա– 
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բար ու կը դադրի; Պահ մը լռութիւն)։ 
ՍԱՏԹԷՈՍ.– Գնաց շոգեկառքը։ Եւ դուն ճորճ , այսօր ւցիտի չկարենաս 

երթսւլ դէպի հարաւ..., ծայրւսմւս ս.,.։ 
6ՈՐ6,– Ի նչ տարբերութիւն..., հիւսիս թէ հարաւ։ 
ՍԱՏԹԷՈՍ.– Լա ւ։ ես կը մեկնիմ։ Յաջորդ գնացքը երեք ժամ ետք ժամը 

տասին է Երկու ժամ հանգիստի իրաւունք ունիմ; Կրնան երրալ Եդիայի 
մօտ ու գրոլցել քաղաքական վերջին դէպքերու^ մասին։ Կամ հանդիպիլ 
Սովսէսին Ել դիտել իր թիթեռնիկներդ հաւաքածոն։ Եւ կամ երթալ,.,, քա-
լել երկաթոլղագիծի երկայնքին–., ու դիտել բնութեան գեղեցկութիւննե– 
րը...։ Լա ւ. Երթա մ։ (Մտածկոտ) Լծակներու սենեակր գոցռլած է կղպանք-
ներով բանալիները միշտ հոս Են վիգէս կախուած։ Ամէն ինչ կարգին։ 
Լաւ, երթամ (Սառաա եւ նորճին) Իսկ եթէ ճամբորդ մը գայ. կամ..,, ո՛՛վ 
գիտէ..., թերեւս ճամբորդներ..., ըսէք, թէ յաջորդ գնացքը կը մեկնի ժամը 
տասին., դէպի հիւսիս։ 

6ՈՐՏ- Սիրով, պարոն Սատթէոս։ Յաջորդ գնացքը դէպի հիւսիս։ 
(Աատթէոս կ՚ելլէ դուրս) 

ՍԱ(ա֊ Ի նչ պիտի ընենք այս ամայի կայարանին մէջ։ Կորսոլած ժա-
մեր Եւ ես կաշկանդուած եմ հոս. երբ գործը կը սպասէ գիս. 

6ՈՐ6.֊ (Նստելով նստարանին, թեւերը դնելով նստարանի կռնակին ու 
բոպիկ ոտքերը երկարելով առաջ) Խօսինք անցեալէն..։ Ապա թիչ մը 
երագենք...։ Սպա ծրագրենք...։ Ապա դարձեալ երագենք...։ Այս է 
կեա նքը,,,– 

(Աառա կը նստի նստարանին, ճորճին քով)։ 
ՍԱՈԱ.– (Մտածկոտ) Պարոն Մատթէռսը ըսաւ * ժամը տասի գնացքը կը 

մեկնի դէպի հիւսիս»։ (Խանդավառ) Հրաշալի։ ճ որճ , ժամը տ ա ս ի գնաց-
քով կը մեկնինք հիւսիս։ Այ սպ է սով կը շահինք..., ճիշդ տասը ժամ։ Եւ 
ապա. հիւսիսէն գնացքով մը կը հասնինք արեւմուտք, ծայրամասը, մեր 
նպատակակէտի ն։ 

6ՈՐ6.– (Անտարբեր) Կարելի է; Եթէ ճամբան չհանդիպինք անակնկալ-
ներու։ 

ՍԱՈԱ.– (Ընդվզումով) Ո՜հ. ճ որճ , միշտ յոռետես, միշտ պ ա ր տ վ ո ղ ա -
կան (Խիստ) ճ ո ր ճ . պէտք է դուրս գաս այս վիճակէդ եւ պայքարիս֊ Այս 
տրամաբանութեամբ Եւ թուլամորթութեամբ դուն չես կրնար ինքգինբդ 
պարտագրել կեանքին, ճակւսլոագիրի ն։ 

6ՈՐՀ, Ինչո՜ւ այդքան կը տագնապիս ինծի համար, Սառա՛ Ես ընդու-
նած եմ կեանքը ինչպէս որ Է։ (ժպիտով) Անցեալին Ես ալ պայքարող մըն 

I Տ Տ 8 Ը * Կոնայ պայքարիլ իր կարողոլ– 
թիւններուն չափովը միայն։ լ 

ՄՍՈՍ– Պարտուողական կարծիք եւ տկար կեցուածք։ Դուն ճորէՏ ոո– 
պէսգի գօրանաս, պէտք է 9ու կեանքէդ դուրս նետես շատ մը բաներ Օրի . 
սակ, Երւլպը; 11 

(Տագնապաֆ) Բպ յ ց ի ն չ պ ր ս կ ր ն ս յ ^ ի 

առանց երագի Երացը աւելի գեղեցիկ լ քան իրականութիւնը Սառա 
Հաւատա– մարդը երջանիկ I երացով, եւ դժբախտ իրականութեամբ 

ԱԱՌԱ.– Խաբկանք– Պատրանք։ (Խիստ) Եւ նաեւ. վերականգնելու հա– 
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ՍԱԼ 

՛ար, ւկէտք է կեանքէդ դուրս նետես այդ կինո Սւսկհն՛ 

ՏՈՐ6 - Մակի՛՜ն։ 

ԽՌԱ– Այո, Մակին։ Այն Սակին , որու պայուսակը դիպուածով ինկ 
յետին։ 

6ՌՐ6- (Շփոթանքով) Մակիի պատմութիւնը օրինակ Օրն էր որ տուի 
ւեզիէ Մ ա ր ա : 

ՍԱՌԱ.– Մի ստեր. ճ ո ր ճ . Քու տագնապդ կը բացայայտէ շատ բան 
Պահ մը ւ բա թիլն) Սակայն ըսէ. այս պատմութեան մէջ ո ր մէկն Էիր դուն՜ 

Ս ա բ ո ւ ա ծ ը – թէ խաբողը, Մակիի ամուսի՜նը, թէ ոչ... (Ժպիտով) այդ միլ– 
յ ը Մակիի երազներու ասպե տը... 

Ճ Ռ Ր 6 - Ես , ո՜ր մէկը...։ Այսօ ր.. 

ՍԱՌԱ– Անցեալին։ 
ՑՌՐ6 - (Երազկոտ, յուղումով) Ես երազներու ասպետն էի. Սառա Իսկ 

ան երազներուս դիցուհին... Կը տեսնես, Սառա, երազ, միշտ երազ...։ 
Անցեալի երազ, որ վերածուած է իրականոլթեան... , եւ անցեալի իրակա– 
նութիւն. որ ա հ ա դարձած է այսօրեայ երազ...։ 

ՍԱՌԱ– (ՑպգԸսխահար։ Խիստ)Նհփէ՚, կեանքէդ դուրս նետէ այդ կինը, 
այդ ե ր ա զ ը . Սակին ։ 

6ՌՐ6- (Կը խնդայ) Ո՛՛վ է որոշողը. դո՛ւն թէ Ես...։ ԹԷ դիպուածը 

ՍԱՌԱ– Դարձեա՛ լ ։ 

6ՈՐԱ- (Երազկոտ) Մենք Եօթը երկար ւոարինԵր ապրեցանք անհաւա-
տալի սէր մը։ ԱԷր մը գաղտնի, սենեակի մը մենութեան մէջ.. Սենեակ մը. 
որ սիրոյ աշխարհ մլյն էր մեզի համար, ուր երազն ու իրականութիւնը հա՛ 
մադրուելով իրարու կը ստեղծէին անանուն բան մը. .: Բան մը որ չունէր 
սովորական պատկեր, . . Բան մը. որ աւելի զօրաւոր էր քան սէրը ինք...։ 
Եօթը տարիներ , բանտարկուած այդ հրաշալի սենեակին մէջ, մենք հոն 
կեդրոնացուցինք բնութեան բո լոր գեղեցկուբիւնները, կեանքի բո լոր 
հրաշալիքները , մեր գաղտնի սիրոյ կիրքը, մեր դժբախտութեան եւ ուրա-
խութեան արցունքները.. . ։ Այղ սենեակը, ւպդ սենեակը հրաշք աշխարհ 
մըն Էր...։ 

ՍԱՌԱ– (,Ընդմիջելով> Բայց վերջը 

6ՈՐ6- Երբ. դիպուածը.. . ։ 
ՍԱՌԱ - Ո հ, դւսրծճա լ դիպուածը։ 

6 Ռ Ր 6 - Օ ր մը հեռաձայնեց ու ըսաւ 
ունեցած է եւ մէկ ժամ պիտի ուշանայ։ 
նաշարժով , որ քիչ մը սկռթուսսծ էր կողէն։ Սակայն ցնցուած էր Մակին։ Այ-
լեւս չխօսեցանք ինքնաշարժի այդ ւիոքր արկածին մասին, սակայն օրէ 
օր սկսսւլ փոխոլի լ Մակին։ Սն այլեւս մեր գաղտնի սենեակին դիցուհին 
չէր՛ Կը զգայի, թէ իր մերկ մարմինը պարտականութեան մը համար կը 
մնար թեւերուս մէջ Արուեստական Էին իր խօսքերը։ (Պահ մը լռութիւն) 
Ու օր մրն ալ ան յւսյտնեց ճշմարտութիւնը։ նսաւ. « ճ ո ր ճ , կը ներես, կը 
սիրեմ ուրիշը»։ Սպա.... լացաւ։ Չհարցուցի , թէ ո՛՛վ է ան։ Բայց Սակի 
ըսաւ թէ այդ փոքր արկածի ինքնաշարժի վարիչը..., այո , դիպուածով մը 
իրեն հանդիպած այդ երիտասարդը. . . 

ՍԱՌԱ.– (Ժպիտով) Այլեւս ան էր դարձած իր երազներու ասպետը։ 

վերջը։ Մինչեւ այն օրը. երբ. 

թէ ինքնաշարժի փոքր արկած մը 

Եկաւ ժամ մը Ետք. Եկաւ ի ր ինք– 
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էւՌՐքյ.– Այո. ան.... երազներու նոր ասպետը– 
ՍԱՌՍ– (Ժպիտով) Իսկ եթէ չպատահէ ՚ր ինքնաշարժի այդ փոքր արկա-

ծը (ճորճչի պատասխաներ Պահ մը լռութիւն)։ ճ ո ր ճ , պոռնիկ մըն Է այդ 
մակին։ 

ՃՈՐ6,– Սսւռա. 
ՍԱԴԱ– Պ ո ռ ն ի կ մը, որ նախ խսսբած Է իր ամուսինն ու զաւակները եւ 

աւկա դաւաճանած է իր իրական սիրոյն։ ԵՒ թերեւս այսօր նաեւ անոր 
այդ ինքնաշարժի տէր Երիտասարդին.... գտնելով նոր ւսսպետ մը.... եւ 
նոր երազներ Դիպուած, նախախնամութիւն, ճակատագիր. . . ։ Աչ, կը 
մերժեմ՛ Մւսրդա նկարագիրն Է խախուտը, եւ ււյոռնիկ մըն Է Մակին։ 
Դուրս նետէ, կեանքէդ դուրս նետէ այդ Մակին։ 

ՃՈՐՃ.– Բայց ան արդէն դուրս է կեանքէս 
ՍԱՌԱ– Ոչ, ան դուրս չէ կեանքէդ այնքան ատեն որ այդ երազը կ՛ապ-

րի մէջդ (Պահ մը լռութիւն) ճ ո ր ճ , ջնջէ Մակիի պատկերը, ու մանաւանդ 
սպաննէ անցեալի այդ երազը։ 

ՇՈՐՃ-Եթէ կարենա՜մ..,։ 
(Պահ մը լռութիւն)։ 
ԱԱՌԱ– Ես սպաննեցի այդ «Երազ» կոչուող խաբեութիւնը։ 
6ՈՐՃ.– Դո՛՛ւն։ 
ՍԱՈԱ– Այո. ես։ Սպաննելով այդ երազը, ես փոխեցի ճ ա կ ա տ ա գ ր ի ս 

ընթացքը Որովհետեւ ես Աառա. ունիմ այդ ուժը, որու միջոցով կրնամ 
ջնջել դիպուածի, նախախնամութեան եւ ճ ա կ ա տ ա գ ր ի քմայքները, 
ժխտական ազդեցութիւնները Եւ զօրացնել անոնցմէ եկոդ դրական տըւ– 
եալները– 

6ՈՐ6 - Դուն, Աառա.–։ (Սեղմ Ժպիտով) Բայց կը կասկածին...։ Արդեօք 
դուն այս խառնուածքովդ սիրա՛՛ծ Ես մէկը,.., եւ արդեօք մէկը սիրա՛՛ծ է 
քեզ,,,։ Դուն բիրտ ես, Աառա, եւ քնքոյշ սէրը երբեք չ՚ընդունիր բռնութիւնը։ 

ա Օ Ա , – Ա յ ո , սիրած եմ. նաեւ սիրոււսծ։ Իմծե ւ ովս , իմ ոճովս։ 
6ՈՐ6 - Տակաւին երեք ժամ ունինք մինչեւ յաջորդ գնացքը– Պատմէ , 

Աառա: Ես կ՛ուզեմ ճանչնալքեզ ճանչնալ քոլ լյէրդ։ Վերջին հաշուով, ին-
ծի համար նոր ար կա ծ սսխն դրութիւն մըն է լսել ուրիշ աշխարհի մը տագ-
նապները, անծանօթ աշխարհի մը սէրը..,։ 

(Աառա կը նստի նստարանին։ Կը հանէ կօշիկները, թեւերը կը դնէ 
նստարանին կռնակին ու ոտքերը կ՚երկարէ առաջ։ 6որ6 կը նստի նստա-
րանին ծայրը). 

ԱԱՌԱ.– Տասնվեց տարեկան աղջիկ մըն էի, երբ օր մը որոշեցի լքել գա-
ւառացի յետամնաց ծնողքս ու նետուիլ կեանքի պայքարին մէջ։ Առաւօտ 
մը, բանակումի պայուսակ մը ուսիս, դուրս ելայ տունէն Եւ մօտակւսյ մայ-
րուղիին մօտ սպասեցի օթոպիւս մը Երթալու համար մօտակայ բազմա-
մարդ քաղաքը։ Անցնող փոքր ինքնաշարժներա վարիչները պահ մր 
դանդաղեցոլցին ինքնաշարժի ընթացքը, այն յոյսով, որ կրնայի րնկե– 
րակցիլ իրենց։ Ոմանք նոյնիսկ առաջարկեցին, եւ նոյնիսկ անոնցմէ մէկր 
բացաւ ինքնաշարժին դուռը..,– Աերժեցի բոլորը։ Սակայն զարմանալիօ– 

. լք օթոպիաը։ ԹԵրելս, արկած մը, կամ. . . Չեմ գիտեր– Վերջա-

պէս, ստիպուած, որոշեցի կանգնեցնել փոքր ինքնաշարժներէն մ է կ ը V 
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,րթալ քաղաք։ Պ ա հ մը ետք, բեռնատար փոքր ինքնաշարժ մը կանգ 
սուտ., ու ես բարձրացայ Երիտասարդ վարիչին մօտ 

6ՈՐ§ – (Ժպիտով) Յաջորդական դիպուածներ. Այդ դիպուածներուն 
5էջէն դ ա ն ընտրեցիր այդ մէկը։ Այդ Երիտասարդը կը կոչուէր... ճակա– 
ո ա գ ր ա կ ա ն դիպուած։ 

ՍԱՌԱ– Այդ երիտասարդը կը կոչուէր Աայք։ Ազնխ էր ան։ Սնտուկներով 
այնջարեղէն կը տանէր քաղաք; Ան առաջարկեց, որ ես աշխատիմ այն 
ւ|ահեստանոցին մէջ ուր ինք կը տանէր այդ սնտուկները։ Ընդունեցայ ։ Ան 
ւենեակ մը գտաւ ինծի համար պահեստանոցին մօտ։ Ամիս մը ետք Աայք 
համոզեց գիս Եւ տարաւ ժողովի մը։ Դւսստիարակուեյով այդ շրջանակին 
մէջ, շատով դարձայ յեղափոխական։ Եւ այդպէս, շաբաթը անգամ մը, 
ժայքի հետ կ՚երթայինք գաւառ ու. պահեստանոց կը բերէինք բանջարե-
ղէնի սնտուկները, եւ անոնց տակ պահուած զէնքերը։ Մտերմութիւն մը 
սկսաւ մեր միջեւ, եւ դարձայ այդ ամուսնացած մարդուն սիրուհին Իմ մե-
կուսացած սենեակիս մէջ, գոհացնելէ Ետք մեր ֆիզիքւսկան պահանջքը, 
քով-քովի պառկած կը խօսէինք զէնքերու պահեստին մասին, քաղաքա-
կան վերիվայրումներդ , ռազմական ծրւսգիրներոլ ա կւսզմւսկերպչա– 
կան հարցերոլ մասին։ Հիանալի օրեր էին. հիանալի ամիսներ եւ չորս 
տարիներ Մինչ այդ, մանչ մը ծնաւ մեր կԵնակցութենէն։ Բայց օր մը Սւսյք 
ըսաւ, թէ այլեւս պէտք է վերադաոնայ իր կնոջ եւ զաւակներուն Տրամա-
բանեցինք. ուսումնասիրեցինք հարցը, եւ եզրակացուցինք, թէ պէտք է 
բաժնուինք այլեւս։ Սեղմեցինք իրարու ձեռք Յաջողութիւն մաղթեցինք 
իրարու ու բաժնուեցանք Ես վերջնականապէս դարձուցի Աայքի Էջը 

ԾՈՐԾ.– Դ տ ր ծ ա ց ի ր Մայքի Էջը...։ ԱյդւցԷ ս..., պարզօրէն.. . ճիշդ այնպէս 
ինչպէս մէկը կը դարծնէ օրաթերթի մը էշը... 

ՍԱՌԱ– (Շարունակելով) Նորածինը մնաց մօտս, եւ ես զայն արձա-
նագրեցի պետական տոմարին մէջ։ Անոր անուան մօտ գրուեցաւ. «Հայ-
րը անծանօթ»։ Մայք գնաց ուրիշ Երկիր նոր պարտականաթեամբ, իսկ 
ես մնացի հոս Այժմ մանչս կը մնայ գիշերօթիկ դպրոցի մը մէբ եւ ամիսը 
ւսնգսսմ մը կը հանղիպիմ իրեն. 

6ՈՐ6 - Եւ դուն այս թոլորը կը կոչես.... 
ՍԱՌԱ– (Ընդմիջելով) ճակատագիր , զոր Ես կերտեցի– 
6ՈՐ6,– Իսկ յ ա գ ո ւմ, զղջում, կարօ տ, տագնա՛պ..,, 
ՍԱՌՍ- Ես որոշեցի շարունակել յեղափոխական գործունէութիւնս, եւ 

աւելի եւս իմաստաւորել կեանքս։ Յեղափոխութիւնը ամէն օր աւելի եւս 
կը հիմնաւորուի մէջս։ 

6 Ռ Ր 6 - Իսկ, սէ՛րը..., Ս ս ւ յ ք ը : 
ԱԱՌԱ՝.- Սայք մեռած անցեալ է։ 

ՃՐՐ6 - (Խռովքով) Բայց, Աստուած իմ, այս բոլորին մէջ ո ւր է սպա-
սումը, սրտի տրոփումը, տառապանքը. . . , սէ րը..Տ երա զը.~։ 

ՍԱՌԱ – մենք կը սիրէինք զիրար։ 

Ճ/7ՐՃ- Ոչ, այդ սէր չէ, այլ բնազդ...։ Մարդու անասնական կիրքէն 
ծնած բնազդ։ (Պահ մը լռութիւն) Սառա. դուն ապրած չես իրական սէրը։ 
Եկո լր մոռցիր այս բոլորը, մոռցիր անցեալդ, եւ ընդունիր, թէ նոր դիպ– 
ւա ծ մըն Եմ ես, ե ս ճորճը , որ եկած է քեզ տանելու ա ր ի | աշխարհ մը, որ 
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չունի արեւելք ու արեւմուտք...։ Ան սիրոյ եւ կեանքի Ե ր ա զ ն է, որ, կը 

բարձրանայ ւ | Ե ր . . վ ե ր–.։ 

ՍԱՌԱ – Լռէ, ճ ո րճ, լռէ : 

ՃՈՐՃ– Սակի . Սակի .– ։ Ս ա ռ ա , մոռցիր անցեալդ եւ ընդունիր ը լ ւալ 

նոր Սակի մը ինծի համար... Իսկ, ես.. . (կը լռէ) 
ՍԱՌՍ .- Դուն չես կրնար Աայք մը ըլլալ։ 
ՃՈՐՃ.– (չճչալով) Երբեք , երբեք ։ Ես Երբեք պ ի տ ի չուզեմ Մայք մը ըլ լալ։ 

ես ճ ո ր 6 ն եմ։ Ես այս կեանքի ժամանակաւոր ա ն ց ո ր դ ն Եմ, որմէ դիպ– 
ւածն ու ճ ա կ ա տ ա գ ի ր ը չեն կրցած խլել կեանբի իրաւ հարստութիւննե– 
րը.... տառապանքը . . , . եւ երա գը. Մակի.... երա ց ը – . եւ սէրը... սէրը...։ 

(Ճորճ յանկարծ կը նշմարէ թէ Սառա ափերով գոցած Է աչքերը)։ 
ՃՈՐՃ.- (Սեղմ) Կոլ լա՛ս, Ս ա ռ ա ..,։ 

(Պահ մը կը մարին բեմին լոյսերը: Ապա կը վառին։ Սառա նստած է 
նստարանին ծայրը։ ճորճ կռնակին երկնցած է նստարանին վրայ գլուխը 
դրած Սառայի գիրկը։ Սառա կը շոյէ ճորճի մազերը. Երկուքն ալ բոպիկ են) ։ 

ՃՈՐՃ– (հայելով դէպի վեր եւ ցոյց տալով կէտ մք) Տ ե ս , Ս ա ռ ա . գիտէ 
աստդերը . խօսիր անոնց հետ։ Տ ե ս , ի ւրաքանչիւր ա ս տ ղ խորհուրդ մը 
պահած է իր մ է | Փնտռէ, գտիր այդ խորհուրդը, Եթէ չգտնես, զայն ստեդ– 
ծէ սրտիդ ուզածին պէս։ Սակայն, քող ազնիւ ըլլայ այդ խորհուրդը, եւ թոդ 
լեցնէ հոգիդ Երազով, սպասումի տ ր ո փ ո վ եւ սիրով...։ 

ՍԱՌԱ– (Նայելով վեր) Բայց ճ ո ր ճ . Երկինք չկայ վերը, այլ այս ամսդի 
եւ անհրապոյր կայարանի հնամաշ ա ռ ա ս տ ա ղ ը միայն։ 

ՃՈՐՃ.– Հ ա ր ց չէ. Ս ա ռ ա ։ Դուն պէտք է տեսնես երկինքը այդ հնամաշ 
առաստաղին վրայ, ու տեսնես լիայլփլող աստդերը.. . ։ 

ՍԱՌՍ.՛ Բաւց. ճ ո ր ճ , առաւօտեան ժամը իննուկէսն է, եւ զարմանալի; 
դուն կը տեսնես ա ս տ ղ ա զ ա ր դ երկինք...։ 

Ր հ, լաւ է այսպէս, Ս ա ռ ա Գիշեր կամ ցերեկ նոյնն է կեանքը, 
բնութիւնն ու կինը սիրող մարդուն համար։ Տ ե ղ ա տ ա ր ա փ անձրեւին տ ա կ 
քալող, եւ գարո ւնը ապրող մարդուն համար.–.։ Իսկ, դուրսը, անոնք միւս-
ները, որոնք չեն դիտեր երկինքը, բնութիւնը, չեն լսեր ծովու ալեակներու 
Փսփսո ւքը ծովեգերեայ ժայռերուն հետ.–, որոնք չեն տ ա գ ն ա պ ի ր այն 
ծաղիկով, որու փերթերը թափած Են ժամանակէն իսկ առաջ, այդ մարդոց 
համար բնութիւնն ու երկինքը միշտ ծածկուած Են կայարանի մը հնամաշ 
առաստաղովը։ 

ՍԱՌԱ– (Նայելով վեր) Ես կը տեսնեմ ահա, թէ ինչպէս կը ճեղքուի հնա՝ 
մաշ առաստաղը, Ու կ՚երեւայ ա ս տ ղ ա զ ա ր դ ծաւէն մը երկնքէն,. Տ ե ս , 
ճ ո րճ. աստդերը սկսան թափթփիլ այդ ճեղքէն,,.։ Եւ ա հ ա (ձեռքերը բարձ-
րացնելով վեր), ես կը բռնեմ աստդերը ու զանոնք կը մխրճեմ քու մւսցե– 
րուդ մէշ։ (Ձեռքերու մատները կը մխրճէ ճորճի մազերուն ժքք)։ 

ՃՈՐՃ– Ր հ. ինչ տաք են ձ ե ռ ք ե ր դ Սակի ։ Կը զգամ թէ այդ ա ս տ դ ե ր ը 
հոգիիդ տաքութիւնը կը փոխանցեն մարմնիս։ 

ՍԱՈԱ.– (ետ քաշմով ձեռքերը) Ըսիր մ ա կ ի ։ (Սեղմուբեամբ անդին կը 
հրէ ճորճի գլուխը)–. 

ՃՈՐՃ.– (Շտկուելով Եւ նստելով նստարանին վրայ։ Զարմացած) Ըսի 
Մակի՛ ։ 
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ՍԱՌՍ .- Այո, ըսիր Ս ա կ ի ։ Մինչդեռ Ես Մառան եմ։ Ն ո ր Սառան։ Ես չեմ 
ուզեր ըլ լալ Մակի մը, ինչպէս դուն պիտի չըլլաս Աայք մը 

ՃՈՐ&- Անկասկած. Սառա։ (Մտածկոտ) Բայց, ներէ. աստդերը շփո-
թանքի մատնեցին զիս։ 

ՍԱՌԱ՛ Ուրեմն կան նաեւ վ ա տ ասւոդեր երկնակամարին վրայ, եւ 
կամ մեր հոգիներուն մէջ... 

ՃՌՐ6-Անկասկած, Սառա Բայց, մենք շուտով պիտի ջնջենք զանոնք 
ՍԱՈԱ– Կը հասկնամ...։ Հասկցայ . 6 ո ր ճ (Եփելով ոտքի) Պատրաստ– 

լինք։ (Նայելով թեփ ժամացոյցին) ժամը տասին տաււը վայրկեան կայ 
Շուտով կու գայ գնացքը ու մենք կը մեկնինք դէպի հիւսիս։ Եւ այնտեղէն, 
կը յանծնուինք դիպուածին, եւ ան մեզ կը տանի ուր որ ուզէ.... հիւսիս, 
հարաւ...։ 

ՃՈՐՃ– (Ընդմիջելով) Բայց, երբեք դէպի հիւսիս-արեւմուտք։ 
ՍԱՌԱ՛ (Ժպիտով) Այո, երբեք դէպի հիլւՓս-արեւմուտք (Պահ մը լոոլ՛ 

թիւն)–. Բայց, ո՛՛ւր Է Լ/աւոթԷոսը կայարանապետը Ուշացաւ 
6ՌՐ6 ՛ Պ ա ր տ ա ճ ա ն ա չ մարդ մըն է. շուտով կա գայ ու կը փոխէ երկա-

թուղիին լծակը։ Ու այս գիծին վրայէն (ցոյց կու ա / երկաթուղիի գիծը) 
ֆշֆշալով ու սուլելով... վայրաշարժը մեզ պիտի տանի դէպի նոր 
կեանք... 

ՍԱՌԱ.– (Մտահոգ) 6 ո ր ճ . ըսէ ի՛նչ տեսակ կեանք մը պիտի ապրինք 
միւսսին։ Սեր կենցաղը, տունը, գործը, ապագայի ծըագիըները 

ՃՈՐՃ,– Ամիս մը ամբողջ պիտի չմտածենք այդ մասին, Սառա Պիտի 
ապրինք մեր ծւսնօթացման նեդրւպուսինը 1յւ՞ւ հիւսիս ծայրամասին մէջ, 
անշուշտ Լկիտի գտնենք աստղազարդ երկինք մը. բնութեան հրաշալիքնե-
րը եւ փոքրիկ սենեակ մը. զոր պիտի վերածենք սիրոյ աշխարհի... (կըլռէ). 

ՍԱՌԱ*Իսկ, ամիս մը ե՛տք։ 
ՃՈՐՃ՛ (Կը ժպտի) Տեսնենք ի՛նչ նոր անակնկալներ պիտի բերէ դիպ– 

ւածը մեգի։ 
ՍԱՌԱ՛ (Կը Ժպտի) Ինծի համար ինչ զարմանալի արկածախնդրու– 

թիւն, ճ ո ր ճ ։ Բայց անկասկած կ՛արժէ զոհել շատ բան գտնելու համար 
այդ ա ս տ ղ ա զ ա ր դ երկինքը։ (Նայելով ժամացոյցին). ճ ո ր ճ . երեք վայր– 
կեանէն կը հասնի գնացքը։ (Մտահոգ) Բայց տակաւին չեկաւ Մատթէոսը։ 

ՃՈՐՃ – (Անակնկալի եկած) Երեք վայրկեւսնէ ՛ն։ Զարմանալի։ Բայց ո ՛ւր 
է այդ ծերուկը։ Ըսաւ, երթամ ու դիտեմ թեթեռնիկները. կամ դիտեմ բնու-
թեան գեղեցկո ւթի ւները , կամ քալեմ երկաթուղագիծի երկայնքին։ Արդ-
եօք երկաթոլդագիծին վրս/ յ է այժմ։ (Կը նայի դէպի աջ երկաթուղագիծի 
ուղդոէթեամբ ու կը կանչէ) Պարոն Մաւոթէո ս..., պարոն Մատթէո ս...։ 

ՍԱՌՍ.– (Նայելով դէպի ծախ երկաթուղագիծի ուղղաթեէսմբ։ Կը կանչէ) 
Պ ա ր ո ն Մատթէո ս.... կայարանապե՛տ,. . , կայարանապե ա,.. 

ՃՌՐՃ– (Կը կանչէ) ժամը տասն է, պարոն կայարանապետ.,,, ժամը 
տ ա սը,,,։ 

(Կը լսուի շոգեկառքի վայրաշարժին սուլոցը եւ ֆշշոցը, ապա արգե-

լակներու ձայնը։ Շոգեկառքը չի տեսնոփր բեմին վրայ)։ 
ՍԱՌԱ՛ (Խուճւսպահար) եայէ, ճ ո ր ճ , թերեւս լծակներու սենեակին 

ւԱջն է Սատթէոսը։ 
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(ճոբճ կը վազէ դԷսէՒ,լծակներու սենեակը). 

ՃՈՐ6Ի ՜ՁԱՅՆԸ.՛ Հոս չէ։ Եւ գոց է դուռը; 

ԱԱՌԱ– (Շչալով) Նայէ դուրսը, ա ս ֆ ա լ թ ա պ ա տ ճ ա մ բ ա ն վրայ։ Աճա-

պարէ, 6 ո ր ճ , աճաաարէ։ 
ՏՈՐՀ– Չկայ , չկւսյ։ Ոչ ոք կայ ճամբուն վրայ։ 

ՍԱՐՍ, ճ ո ր ճ . ճ ո ր ճ , պէտք է կեցնել վայրաշարժը Ել սպասել Սատթէ– 

ոսը։ ճ ո րճ. Տորճ.. .։ 
6§ՐԾ՛ (Մանելով ներս) Չկայ , չկայ։ Չ կ ա յ Աատթէոսը։ 

(Կը լսոփ մեկնող վայրաշարժի ձայնը, որ կը ակարանայ աստիճանա-

բար ու կը դաղրի։ Սաոա եւ 6որճ անշարժ կը նային մեկնող շոգեկառքին 

եաեւէն։ Պահ մը լռութիւն)։ 

6ՈՐ6.– Գնաց։ 
ՍԱՈԱ– Չհասաւ կայարանապետը։ 
ՃՈՐՏ.– Չ փ ո խ ո ւ ե ց ա ւ լ ծ ա կ ը ։ 

ՍԱՌԱ.՛ Ե լ հիւսիս –արեւելք գացոդ գնացքը գնաց դէպի հարաւ։ 
ՀՈՐՃ.– Օիսքուա ծ- . : Սարսափելի դիպուած։ 
(Լռութիւն) 
(ճորճ կը նստի նստարանին, թեւերը կը դնէ նստարանի կռնակին ու 

բոպիկ ոտքերը կ՚երկարէ առաջ) 
ԱԱՌԱ– (Նայելով դէպի ծախ երկաթուղագիծի ուղղութեամբ. կը կանչէ) 

Կայարանապե տ..., կայարանապե տ,..։ (Պահ մը լռութիւն)։ Ի՛նչ ողբեր-
գութիւն, Աստուած իմ։ (Դառնալով ճորճի կողմը) Հիւսիս –արեւելք ծայրա-
մասի մւսրդիկը պիտի սպասեն գնացքի մը, որ Երբեք պիտի չգայ...։ 
Ոմանք ծաղիկներով,... ուրիշները յոյսերով Եւ յոյգերով..., ուրիշները ար-
ցունքներով, պիտի սպասեն...։ 

ՃՈՐՏ.– (Սեղմ) Պ ի տ ի թառամին ծաղիկները, պ ի տ ի չքւսնան յոյսերը, 
յուկամները պիտի վերածուին զայրոյթի...։ 

ՍԱՌԱ– (Ընդվզած) Եւ երեւակայէ։ Հոն հարաւի ծայրամասին, մարդիկ 
անակնկալներով պիտի ընդունին անծանօթ գնացքին անծանօթ ճամ-
բորդները...։ Ոմանք անոնց պիտի մօտենան մարդասիրական զգացում-
ներով,,., ուրիշներ շահադիտութեամբ,, , , ուրիշնե՛րը,,,։ 

ՃՈՐ6- (Աեղմ) Դիպուածը հանդիպումներ պիտի ստեդծէ օտարներա 
միջեւ.,.• Թերեւս նոր սէրեր ծլին..,, թերեւս նոր ատելուբիւններ..., բռնոլ– 
թիւններ...։ Եւ արցունքներ. ոմանք Ուրախաթեամբ պարուրուած, եւ ուրիշ-
ներ տխրութեամբ.... Դիպուածը պիտի շարունակէ իր չարաճճի իյաղը 

ՍԱՌԱ.– (Ընդվզած) Ի՛՛նչ ընել, Աստուած իմ։ Ինչպէ ՚ս կասեցնել դիպ– 
լ ածի քմայքը (Յանկարծ, դառնալով դէպի երկաթուղագիծ, ու նայելով 
աջ. կը պոռայ) Կայարանապե տ..., կայարանապե՛տ.. . . ոճրագո րծ մըն ես 
դուն։ 

ՃՈՐՏ.– (Սեղմ) Հանդարտիր, Աառա։ Ո՛վ է ոճրագործը։ Արդեօք Աատ-
թէո՛՛սը. որ չեկաւ, թէ այն անծանօթը, որ արգելք եղաւ Մատբէոսի հոս 
հասնելուն...։ (Ստածկոտ) Արդեօք թիթեռնիկներու հաւաքածոն դիտած 
ատեն մեռա՛՛ւ ծերունի Մատթէոսը...։ Եւ կամ, բնութեան գեղեցկուբիւննե– 
րը դիտելու մէկ Երքանիկ պահան,,,, մեկնեցաւ յանկարծ– ։ Կամ.... արդ– 
Եօք, դիպուածը վատ խադ մը չխաղցա՚ւ Մաւոթէոսի գլխան, եւ ան հիմա 
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յկւսծ է ա ռ ո ւ ա կ ի մը ափին, կողի ոսկորները կոտրտուած... , եւ ի զուր 
դնութեան կանչեր կ ՚ուղարկէ շորս դին. Արրեօք 

ՍԱՌԱ– Կը բաւէ , ճ ո ր ճ ։ Կը բաւէ երեւակայական վերլուծումներ ընես. 
1անդարտ նստած ես նստարանին ու կը փիլիսոփայես, երբ անդին 
(նսւցքները կ՛ընթանան սխալ ոլղղութեամբ, երբ մարդիկ կը դժբախտա– 

յան, ընտանիքներ կը քայքայուին.. . ։ (Անհանդարտ ) Պէտք է գտնենք 
/ատթէոսը , եւ կամ կոտրենք լծակներու սենեակի դրան կղպանքները։ 
•Յերեա հոն գ տ ն ե ն ք լծակներու գործածւ 

5ՈՐԱ- (Մեղմ) Ե րբ է յաջորդ գնացքը։ եւ ո՛ր ուղղութեամբ պիտի մեկ-
նի ան։ 

ՍԱՌԱ– Չ ե ն ք գիտեր ։ Ինչպէ՞ս գիտնանք։ Ամէն ինչ կեդրոնացսւծ պէտք 
է ըլլայ այդ սենեակին մէջ 

6ՌՐ6- (Անտարբեր։ Սեղմ) Սպասենք մի քան սւ Թերևււ՛ շուտով 
վերադառնա; կ ա յ ա ր ա ն ա պ ե տ ը 

ՍԱՌԱ– (Վճռական) ճ ո ր ճ , ելիր ոտքի։ Այս անտարբերութիւնդ սկսաւ 
ղայրւսցնել զիս։ Ս ս տ ա ծ Ես ոտքերդ երկարած, եւ կարծես մաս չես կազ-
մեր այս աշխարհին ։ Ելիր ոտքի Պ ի տ ի կոտրենք լծակնե ու սենեակի 
դուռը։ 

ՇՌՐ6 - (Քիչ մը ընդվզած) Ին^ո լ ա ճ ա պ ա ր ե լ Իսկ եթէ Մատթէոս գայ ու 
տեսնէ թէ կ ո տ ր ա ծ Ենք կղպանքները– 

ՍԱՌԱ– (Անհանդարտ) Պէտք է գտնեմ մուրճ մը կամ խոշոր քար մը։ 
Պ է տ ք է նայիմ, թէ ինչ տեսակ կղպանքներ Են անոնք Լ Կը դիմէ դէպի (ծակ– 
ներոլ սենեակը)։ 

(6որճ կոտրտու ե(ով կը յօրանջէ։ Ներս կը մտնէ Սառ ա երկու ձեռքերով 
բռնած երեբ կղպանքներ). 

6ՈՐ6- (Զարմացած) Կ ղ պ ա ն ք ն ե ր ը ։ Կոտրեցի՛ր.. . Բայց ինչպէ՞ս ..: 

ա Ս , – Կղպանքները կախուած էին լեզուակներէն բայց կղպուած 
չէին...։ Դուռը բ ա ց է։ 

6ՌՐ6 - Բա՛ց. . . ։ Մատթէո սը...։ Բայց բանալիները կախուած էին իր վի-
զէն։ 

ՍԱՌԱ– Ս ր տ ա ռ ո ց կայարանապետ, . Արդեօք. . . ։ Բայց ի՜նչ կը նշանա– 
կէ այս...։ 

6ՌՐԾ- Ո ՛վ է Սատթէոսը..,– Եւ ինչո՛՛ւ չէ կղպած դուռը։ 
ՍԱՌԱ.– Լծակներու դուռը ճ գ ա ծ Է բաց ոլ մեկնած.... Թերեւս մեկնած Է 

անվերադարձ ։ 

6ՈՐ6 - (Մտածկոտ) Դիպուա՜ծ Է այս թէ դիպուած մըն է Մատթէոս ինք. 
Եւ կամ..., դիպուածներ ստեղծել սիրող հրէշ մըն Է ան...։։ 

ՍԱՌԱ – Մատթէոս մեզ կը մղէ ճ ա կ ա տ ա գ ր ա կ ա ն խազերու եւ առիթ կու 
տայ դիպուածներո ւն գործելու ազատօրէն։ 

6ՌՐԱ- Իսկ դո՛՛ւռը, Սառա։ Բացի՜ր դուռը։ և ա յ ե ց ա ր ներսը։ 
ՍԱՈԱ.– Ոչ տակաւին։ 
Ց Ռ Ր 6 - Բ ա ն ա ն ք լծակներու սենեակին դուռը։ 

(Միասին կը մտնեն ՀձէԱկներու սենեակը; Կը լսոփ շոգեկառքի վայրա-
շարժի սուլոցը եւ ֆշշոցը, ապա արգելակներու ձայնը։ Շոգեկառքը չի 
տեսնոփր բեմին վրայ։ Պահ մը լռութիւն։ Ապա. կը լսոֆ մեկնող վւսյրա– 
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շարժի ձայնը, որ կը տկարանայ աստիճանաբար ու կը ղադրի։ Բեմ կը 
մտնէ ճորճ պահ մը կը նայի մեկնող գնացքի ուղղութամբ ապա կը մօ– 
տենայ դանգի ձողին, կը բաշէ շղթան քանի մը անգամ ոչ մէկ ձայն). 

ՃՈՐՃ, (Նայելով Դէպիսրսէհ) Անծանօթ գնա ցք...։ Դէպի անծանօթ գի– 
ծի ծայրամա սը... ժամը անկարեւո ր... 

՚ ՍԱՌՍ - (մտնելով ներս։ Մտահոգ) Ոչ Աէկ բացատրական թաղթ։ Ոչ մէկ 
արձանագրութիւն կամ թուագրուէ լծակներուն վրայ; Սերկ լծակներ...։ 
Փոխեցի մի քանի լծակ...։ Արդեօք ո ՚ւր գնաց վերջին գ ն ա ց ք ը -

ՃՈՐՃ– Եկաւ ձախէն..,, ու գնաց աջ,..։ 

ԱԱՌԱ.– Առեղծոլած (Ստածկոտ) Այո, առեղծուած.,. Լծակներու սեն-

եակը կը բացայայտէ ամէն ինչ...։ Ա պ Ան է աոեդծուածը,–.։ 
(Պահ մը լռութիւն ճորճ կը նստի նստարանին, թեւերը կը դնէ նստա-

րանի կռնակին ու բոպիկ ոտքերը կ՚երկարէ առջեւ։ Սառա տխուր կը նայի 
ֆրճին Ապա. կը նստի նստարանին ծայրը ու կը հագնի կօշիկները)։ 

ՍԱՈԱ.– (Մեղմ) ճ ո ր ճ ։ 
ՃՈՐՃ.– Այո՜, Սառա: 
ԱԱՌԱ– Պէտք է բաժնուինք իրարմէ։ 
ՃՈՐՏ.– (Չարմացած. Ելլելով ոտքի) Բաժնուի՛՛նք։ Բայց, Սառա ...: 
ՍԱՈԱ– Այո Աենք տարբեր սւշխարհներէ Եկած մարդիկ Ենք. եւ դիպ– 

ւսսծը չի կրնար մեզ վերջնականապէս միացնել իրարու։ 
ՃՈՐՃ – Բայց ես կը սիրեմ քեզ, Աառա։ 
ՍԱՌԱ– (ժպիտով) Րչ, նորճ , ոչ Դուն կը սիրես միւսը երագը , որու 

անունը առժամաբար դրած էիր Մավի– ։ Ել կ՛ուզես հոգւոյդ մէջ լեցնել 
այն ււյարապը, որ ստեղծուեցաւ երազ-պատկերի մեկնումովը.–։ Թերեւս 
դուն կը համակրիս ինծի...։ Աիայն այդքան...։ (Կը ժպտի) Իսկ ես..., դիւրին 
սիրո ւ ելիք ադջիկ մը չեմ.... 

ՃՈՐՃ.– Բայց Սառա, Ես կը սիրեմ... 
ՍԱՈԱ– (Ընդմիջելով)մի ստեր, ճորճ։ Շ ա տ համակրելի ես դուն, Ել հա-

ճելի են նաեւ քու երազ-սուտերդ. ., թռիչքներդ. Երագը . Սակին , են։.,; 
Բայց ի՛նչ տարբերութիւն, վաղը կը հանդիպիս ուրիշի մը,... Անի մը, կամ 
Ռոզին, Մարիա՜,.., ու կը կարծես թէ ա ն է նոր Սակին, նոր երա զը...։ 

ՃՈՐՃ.– Բայց ես, Սառա...: 
ՍԱՈԱ– (Սեղմ) Լռէ, համակրելի երազկոտ։ Դուն կը սիրես դիպուածը։ 

Բայց ես չեմ ուզեր ըլլալ քո լ դիպուածդ։ 
ՃՈՐՃ.– (Տխուր) Աառա, դուն չես գիտեր սիրել։ 
ՍԱՈԱ.– Սիրե՛լ...: Զարմանալի է իմ սէրս, ճ ո ր ճ ։ Ես կ՜առնեմ յաջորդ 

գնացքը, որ զիս պիտի տանի դէպի նպատակակէտը, գ լխագի ր Ն պ ա տ ա -
կակէտը հիւսիս-արեւմուտք։ 

ՃՈՐՃ.– (Զարմացած) Պիտի վերադառնաս հո՛ն։ 
ՍԱՈԱ – Այո, նորճ։ 
ՃՈՐՃ– Բայց այս գիծերու խանգարումով...։ 
ՍԱՈԱ– Հարց չէ։ Վստահ եղիր, ես կը հասնեմ հիւսիս-արեւմուտք նպա-

տակակէտին։ Որեւէ արգելք, որեւէ դիպուած չի կրնար կասեցնել որո-
շումս։ 

ՃՈՐՃ– (Շփոթած) Բայց, ժամ մը առաջ էր տակաւին... , Երբ դուն նայե– 
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սր վեր հնամաշ ա ռ ա ս տ ա ղ ի ն . . , (նայելով վեր) ոլ ըսիր Ահսւ կո տես– 
մ..,, ա ս տ ղ ա զ ա ր դ երկինքը»։ Դան. Սառա. քու ձեռքերովդ բռնեցիր 
դ բ ա վ 1 թ փ ա ո ղ աստդերը , ու մխրճեցիք մազ -
ՍԱՌԱ, Սի շարո ւնակեր երազը, ճ ո ր ճ ։ Ես կը մեկնիմ անմիջապէս որ 

ււսնի յաջորդ գնացքը– Իսկ դո՛՛ւն 

ՃՈՐՃ– Ե ՛ս։ Ես.... թերեւս քալեմ երկաթուղիի գժին վրայէն, մինչեւ որ 
սսնի ան..., եւ կամ վերադառնամ .՛ան ո.– յ ( ) Ք ր 

նչեւ որ հանդիպիմ անոր...։ Եւ կամ, լաւ կ ըլլայ, եթէ սպասեմ հոս, մին– 
ւ որ գայ ան.... կ ա յ ա ր ա ն ա պ ե տ ը 
(Կը լսոփ շոգեկառքի վայրաշարժի ԱՈ է 
ՃՈՐՃ, Ահա կու գայ վայրաշարժ մը 
ՍԱՌԱ, (Տխար) Այո. ճ ո ր ճ . 

(Կը լսոփ արգելակներու ձայնը։ Շոգեկառքը չի տեսնոփր բեմին վրայ։ 
Դահ մը լռութիւն)։ 

ՍԱՌԱ– Շնորհակալութիւն , ճ ո ր ճ ։ Շնորհակալութիւն աստղազարդ եր-
կինքի այս վաքր ծուէնին.... եւ ափերոււ. մէջ բավւթ..–՛^ լ յ օղերուն հա-
մար։ Անաս թարո վ...: 

ՃՌՐ6, Ցտեսութիւն . դիպուած . 
ԱԱՌԱ.– Մնաս բարով, կեանքի ժամանակաւոր անցորդ. 
(Սառա կը քալէ դէպի աջ երկաթուղիի գիծին Վրայէն։ ճորճ ւ։<\ նայի անոր 

ե տեւ էն։ Պահ մը Ետք կը լ սուի մեկնոդ վայրաշարժք ՝• ւձէպնլ ո ՚ . ՚ կարանայ 
աստիճանաբար ու կը դւսդրի։ Պահ մը լռութիւն Տրրճ կը մօտենայ զանգի 
ձողին, կը քաշէ զանգի շղթան մի քանի անգամ, ոչ մէկ ձայն) 

(ճորճ ճւսմբորդւսկան պայուսակը կը դնէ նստարանին ծայրը. Գետնէն 
կը վերցնէ կօշիկները, պահ մը կը նայի անոնց եւ ապա կը դնէ նստարա-
նին վրայ ճւսմբորդական պայուսակին մօտ Կը նստի նստարանին մէջ– 
տեղը, թեւերը կը դնէ նստարանի կռնակին ու բոպիկ ոտքերը կ՚երկարէ 
առջեւ Կը լսոփ հասնող շոգեկառքի վայրաշարժին սուլոցը եւ ֆշշոցը, 
ապա արգելակներու ձայնը։ Շոգեկառքը չի տեսնոփր բեմին վրայ Լռու-
թիւն– ճորճ չի շարժիր, անտարբեր կը սպասէ .)։ 

ՃՈՐՃ– –վերջին գնացքը. . . (Պահ մը լռութիւն) Գնացքը կը սպասէ՚։ (Կը 
նայի վեր, ցոյց կու տայ կէտ մը որ յազումով) Աստդ մը...։ Դիպուածներու 
կոյտ...։ 

(Սերս կը մտնէ պատանի մը պայուսակը ձեռքին)։ 
ՊԱՏԱՆԻԴո՛՛ւք էք պարոն կայարւսնապետը։ 
6ՌՐՃ - Կը կոչուիմ–..։ (Կը ժպտի։ ժպիտը կը մեծնայ դէմքին վրա,) Կը 

կոչուիմ,.. Մատթէոս։ 

ՊԱՏԱՆԻ.– Բարի լոյս, պարոն Սատթէոս...: Ե րբ կը մեկնի յաջորդ 

գնացքը ..: 

Վ Ե Ր Ջ 
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–՜շե&հք 

ՀՐ11ՆՏԻ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ՝ ՈՐ ԴԱՐՁԱԾ է 
ԱՆԴՐՇԻՐԻՄՅԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ 

Դա մի գրողի վիճակ Է, որի լ եզուն վւոանգի տս ւ 
Է։ Ամէն գրողի առաքելութիւնը կարծես պիտի լխ ւ 
դա.., Սիվիլիզացիայի, քաղաքակրթութեան 
բոնատիրութեան վտանգի տակ Է չեգուն, մեռնել 
վտանգի տակ է 6ւ Էդ դէպքում, դու ազած-չազս 
քո լեցուի շքերթը ուզում Ես կազմակերպած լին է, 
Տես. էս ինչ գեղեցկութիւն Է, որից մենք հրաժա, 
աւմ ենք, տես թէ ինչ գեղեցկութիւն է, որ պիս 
մեռնի...։ իւրաքանչիւր գրողի կոչում պիտի դաւ 
նայ, պարտադիր դառնայ, իր ւեզուի ամբող 
հարստութիւները ցուցադրել ։ 

Հրանտ Մաթեասեա. 

Սոյն զրոյցը կատարուած 11 Յուլիս 1989-ին երբ ՄոնթրԷալ կը 
գտնուէր Հրանտ Մաթեւոսեան, Դիւսիսային Ամերիկա։ Լիբանանի 
դէպքերը պատճառ Եղան հարցազրոյցի տպագրութեան ուշացման։ 
Իր Լիբանան այցելութեան շրջանին, Մաթեւոսեան տեսած էր զրոյ-
ցը Եւ խոստացած էր գրութիւն մը ղրկել իր կողմէ կցելու համար 
զրոյցին։ Խ. Միոլթեան քայքայման օրերուն արտայայտուած մտքերը 
շահեկան են ժամանակաշրջան մը գնահատելու։ Հետաքրքրական Է 
նաեւ այլ երեւոյթ, ինչպէ՞ս ծրագիրներով հարուստ տաղանդաւոր 
արձակագիր մը անկախութենէն ետք դադրեցաւ ստեղծւսգործելէ։ 
Թերեւս այս ցոյց կա տայ ստեղծագործական աշխատանքին նուրբ, 
փխրուն բնոյթը, որ կրնայ աննախատեսելի ազդակներէ ազդու իլ 

3. Պէրպէրեան 
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Յ Պ,.– Սիրելի Հրանա, սկսինք սկիզբէն, 

՛նչ պատահեցաւ «Ահնիծոր»ի հրատարա– 

սթեան օրերուն եւ ատկէ ետք. Երբ յան– 

• սրծ վարագոյր մը իջաւ անունիդ շուրջ 

^ Մ .- է ս տ երեւոյթի ես Էնքան իմ հայրե-

նիքի գ ա ւ ա կ ն էի, որ ԵնթագիտակցօրԷն 

ւատել էի իր ամենակարե ւոր ցաւը մնաց– 

ալ բո լոր ց ս ս Ե ր ի ց եւ ընկել էի երկրի սւմե 

սա խոցե լի էյէտի վրւսյ, այսինքն մարդու 

•փմազրկութեան Եւ մարդու առ իր աշխա-

տանքը թշնամանքի թեմայի վրայ, ինչ որ 

ա մ բ ո ղ ջ ս ո վ ե տ ա կ ա ն ժողովո ւրդին , 

խորհրդային վիթխարսսծաւալ Եւ վիթխա-

ր ա ք ա ն ա կ ժողովո ւրդին դիմազրկել էր, դի-

մազրկե լ Է Եւ էսօր ու դարձե լ անհուն աղ-

ք ա տ ո ւ թ ե ա ն պ ա տ ճ ա ռ . . . Այն ատեն դե՛ էսս 

փրկութեան յոյս կար, ես հէնց էդ ժամւս յ ա ե 

մ տ ա ծ ե լ Էի։ 

Յ.Պ..– «Ահնիձոր»ը նախ իբրեւ ընկերա-

յին ակնարկ լոյս կը տեսնէ, բայց կարծէք 

իրագործելի ամբոդջ ծրագիր մը կը պս 

փակէ, որովհետեւ հոն յիշասԽկուած դէպ-

քերը, աւելի ուշ, « Օգոստոս –ի մէջ պատմըէ 

ւածքի ձեւով լոյս կը տեսնեն։ Օրինակ. 

«Աինիձոր»ի ս Արջ»ի պատմութիւնը «Օգոս-

տոս»ի մէջ առանծին-ինքնուրոյն կեանք ու-

նի։ Իսկ աւելի առաջ երթալով «Օգոս-

տոս» ի մէջ փշուած ԱԵսրոպի պատմու-

թիւնը « Ծառերը»ուն մէջ աոանձին դրու-

թեան կը վերածոփ... 

Հ Ա – Լրիւ անկեղծ եմ լինելու եւ միմ-

եանց ճ շ ց ր ի տ ենք հասկանալու ։ Ինչ պիտի 

տեսնենք ց ե ն ց ո ր ի եւ վերահսկիչ մարմին-

ների չակերտո ւած լ ա մ ա ն Է իմ գրականու-

թեան մէջ։ Անոնց դէմ ււյւսյքարի պարագա-

յում էր. որ Ես կ ա ր ո ղ ա ց ա յ նրանց խաբելով 

թեմաները ցրել , սեւեռել ինչւցէս Արեւմուտ-

ք ո վ պ ի տ ի սեւեռուի.– գ ր ա կ ա ն ժանր է պա-

հանջում , որ անպայման սեւեռուի, անպայ-

ման էստեղ կւսյանայ,– էսպէս. թեմաները 

սեւեռել եւ խաբել իրենց ու ւսյնուամենայ– 

նիւ մ ի տ ք անցկացնե լ . , , էս կարմիր գոյնի 

կէսը Էստեղ դնեմ Եւ որպէսզի կարմիրը 

ահարկու տպաւորութիւն չընի, կէսը տեղա– 

փոխեմ միւս գործի մէջ, հակառակ ձեւով 
ներկայացնեմ Մի խօսքով տեղաշարժե– 
լով, տեղաշարժելով իրենց խաբել, մաս– 
նատրապէս «Աեսրոպ»ի պարագային։ Ել 
«Սեսրոպ ի պարագային ես տեսայ, որ Ես 
եւ հսկիչները, ես եւ հրատարակիչները , 
գրաքննիչը, ծանր պայքարի մէջ ենք։ Պ ի տ ի 
չասեմ, որ անվնաս դուրս եկայ այդ պայ-
քարի տակից . ա յդո ւհանդերձ յադթող 
դուրս եկայ .ա ըո ասաձ թեմայի վրայ վա-
ղուց ՚ մտածել Երբ սովետական մեծ, 
կենտրոնական մամուլի մէջ արծարծո ւեր 
սովետական պատմուածքի մահուան թե– 
ման 131 սովետական գրականութեան մէջ 
ինչո լ է որ նովէլը, պ ս տ մ ո ւ ա ծ ք ը կը մեռնի, 
զօրեղ չէ Ես անոնց պատասխանե լ Էի, 
բայց չհրատարակուեց; 71-72 թուականնե-
րին պէտք | նԷր դա. ստոյգ չեմ կարող 
ասել, բայց շատ լրջօրէն պ ա տ ա ս խ ա ն ե լ 
Էի. որպէս երիտասարդ մի գրող, որ պիտի 
իրեն անպայման հաստատի. Երկրի ռեժի-
մը առաջին հերթին սպաննելէ պատմուած– 
քը որպէս ժանր։ Պ ա տ մ ո ւ ա ծ ք ը պահան-
ջում է դէպքերի առաջաըրոլմ , զարգացում 
եւ ստոյզ պատասխան։ Սովետական գրա-
կանութեան նեղ, ճնշուած վիճակը, Երկրի 
գրողների, որոնցից ոչ մէկի տաղանդը պա-
կաս պիտի չհամարենք, ինչպէս հ ե տ ա գ ա ն 
ցոյց տուեց, նրանց ստիպում էր պ ե տ ա կ ա ն 
իրավիճակը տեսնելուց, ներկայացնելուց, 
նկատել տալուց յետոյ, անցնել նրանց մեղ-
մացուցիչ Իանգամանքների ներկայաց-
ման... նրպէս թէ սա մեզանում բացառու -
թիւն Է։ Եւ որովհետեւ Էս ծաւալ է խնդրում. 
Ես սովետական հաստափոր վէպը համա-
րել էի բազում սքանչելի պատմուածքներու 
գերեզմաննոց.. Էդ ւսզատութիւնը եթէ չլի– 
նԷր, տասը էջի մէջ պիտի ասէիր էս ինչը 
սպաննուեց , մինչդեռ եթէ գ ե ր մ ա ն ա ց ի 
չկւսյ, Եթէ։ պատերազմ չի ււյիտի չսպան-
նուի.. . Ուրեմն հանգամանքները պ ի տ ի 
ներկայացնենք, թէ ինչո ւ սպաննուեց. ինչ 
պ ա տ ճ ա ռ ո վ կուսշրջկոմը, կո ւսակցո ւ -
թիւնը պ ի տ ի մեկուսւսցուին մեղաւորը 
իրենք չեն . : էսպէս. մեղմացուցիչ դէպք 
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յ ւսնցանացը գրաւում էր ամբողջ ծաւալը , 
արո ւեստական ծաւալ էր առաջացնում ու 
գերեզմաննոց Էր դաոնում.. . սուր դէպքերի 
պատմուածդ ների գերեզմաննոց Էր դառ-
նամ։ 

Յ.Պ ..- Այս է պատճառը արդեօք, որ 
պատմուածքը, Բակունցէն ետք տասնամ– 
եւսկներ որակային անկում արձանագրեց։ 
Այսինքն բակունցեան պատմուածքի բիւ-
րեղացած յղացքը այլեւս չգտանք.,. 

Հ.Մ.– Գրականութիւնը ազատութիւն է սի-
րում. ազատութիւն Է ոպում, իսկ պատմը– 
ւածքը. որպէս ամենանուրբ, ամենաբնւս– 
կան ժանր, ամենա–..ոչ–արհԵստական մի 
գործ տուժեց. . . ։ Սարոյեանի բնորոշմամբ 
ււյատմուածքը ինքը կեանքն է. Երբ կրակի 
քով կը հաւաքուեն եւ պատմռււսծքի ճեւով 
միմեանց հետ գլուխ գլխի զրոյց կ՛ունենան։ 
Պ ա տ մ ո ւ ա ծ ք ը իբրեւ ամենանուրբ, ամե– 
նազգայուն ժանրը իրականութեան առջեւ 
ամենաշատը ինքը տուժեց եւ ա ռ ա ջ ա ց ա ն 
իսկապէս հ ա ս տ ա փ ո ր շ ա ր ա դ ր ա ն ք ն ե ր , 
որոնք ոչ մի բան չբերեցին, Եւ որոնք, նո-
րից եմ ասում, պատմուածքների գեըեց– 
մաննոցներն էին։ 

3. Պ.– Երբեմն գործդ այն տպաւորու-
թիւնը կը ձգէ, որ ամբողջական, ւայն վէպի 
մը տարբեր մասերը կը կարդանք, որ տար-
բեր անկիւննեփ կը դիտուի, տարբեր ժա-
մանակներու մէջ կը բռնոփ։ Օրինակ 
« Սկիզբ»ը յստակօրէն «Ալխո»յի շարանա– 
կութիւնն է. իսկ «Ալխոոյի շարունակու-
թիւնը «Կայարան՛՛ն Է, եւայլն։ Երբ վերջին 
շրջանի գործերդ կը կարդանք «Տէրը .» եւ 
«Տւսշքենդ»ը նոյն աշխարհամասը կը 
գտնենք դիտուած քառորդ դար ետք։ Որոշ 
տիպարներ փոխուած են. ուրիշներ մնա՛ 
ցած. բայց Ահնիձոր-Շմակուտ կոչուած 
նոյն վայրն է միշտ։ Ուրեմն նոյն «վէպ»ն Է. 
որ տարբեր ժամանակաշրջաններոլ եւ ան– 
կիւններէ կը դիտուի. 

Հ.Ս.– Ցանկութիւնս ի սկզբանէ այդ է 
եղել, որ մի տեսակ փ ո ք ր ուժերով մեծ 
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նուաճում անեմ։ Փ ո ք ր ուժերով, տ ա ր ր ւ 

տեղերից , կարծես թէ դա ծ ր ա գ ր ա յ ի ն լ 

եղել , բայց վրիպումս Էն դարձաւ , որ նս 

դրանք, այն կեանքը, որ նոյն ժ ա մ ա ն ա 

մէջ պիտի տայի, երբ նոյն ա ն հ ա տ ն ես 

խոշոր փ ո փ ո խ ո ւ թ ի ւ ն ե ր ը քո մէջ չեն առ՛ 

ջացել , յղացումդ մի ժ ա մ ա ն ա կ ի մէջ պիւ 

իրականացնես , ա ր ա գ ւ|իրահատութեւյլ 

պէս պիտի ի ր ա կ ա ն ա ց ո ւ ի եւ ա պ ա խմբա 

րես, որպէսզի դա ս տ ե դ ծ ո ւ ա ծ լինի մի մք 

ջավայրի մէջ, մի մարդու կողմից։ Բա 

յղացումներս չկատարուեցին , լրիւ չիրս 

կանացրի ժ ա մ ա ն ա կ ի մէջ. բայց դրան 

շ ա տ թանկ էին, որ կ ա ր ո ղ ա ն ա յ ի նրանցի 

հրաժարուե լ Դարձեա լ ա ն դ ր ա դ ա ր ճ ա յ Է 

հիմա, ընթերցողի ա ռ ա ջ ի ն ք ն ա մ ե ր կ պ ։ 

մամբ ասում եմ, որ ց ա դ ա ւ ի ա ր ի նոյնու 

թիւնը մնացեւ է, բայց այ լեւս իրականսսց 

նոդը, իրացնողը նոյն մարդը չի եւ ոճ| 

տարբերութիւններ են առաջանում ։ 

Յ.Պ.– Գրականութեանդ զարգացման մէ՝է 

օշականեան որոշ տրամաբանութիւն կա 
րելի է գծել։ Ա՚ակնարկեմ 3. Օշականի ար 
եան տրամաբանութեան, ուր գերդաստա 
նի արիւնը յաճախ կը կանխագծէ մւսրդոց 
ընթացքը, կենցաղը, ճակատագիրը։ Նոյն-
պէս. տիպարներդ անհւստէն դէպի ընտա֊ 
նիք կ՚երթան բացատրուելու համար եւ... 
ատկէ անդին։ Երբ Աղունը «Շառերը» գրա 
թեան մէջ կ՚ըսէ– «Լաւը չես, խեղճ ես, զա 
ւակս, որդիս... մէջդ վրէժ չկայ Աւելցնելու 
համար. «...Ես իմ հօրը չեմ պաշտպա-
նում... Օրա օգուտը ինձ քո զրնգուն ու քի-
նոտ արիւնն էր լինելու - չեղաւ, էդ էլ չե-
ղաւ», եւ մայրը կը զարմանայ, թէ ինչպէ ս 
Աւետիքի պուտ մը արիւնը յաջողեցաւ գաւ 
կին մէջ կտրել Իշխանի վարար ու առ-
նաուտ արիւնը։ Այսպէս, գործիդ մէջ մէկ 
կողմէ Աղունի հօր Իշխանի ընտանիքը 
կայ... 

Հ Մ– Տոհմը. . . 

Յ.Պ.– ...եւ միւս կոդմէ Աւետիքի տոհմը, 
որ Աղունի կոդմէ ծառերու կը նմանցոլի։ Կը 



ոեսնենք. Արմենակի նկարագրի ձեւաւոր– 
ման մէջ, իր պապերուն արիւնը յստակ դեր 
ունի։ 

Հ.Մ.– Դ ա գուրգուրոտդ եւ նկատոլպծ 
բսսԿ է իմ կողմից նոյնպէս, եւ սսսիմ ամէն 
ւսնգամ, քանի մււյրծնսսկան ու հոգեկան 
գոյութիւն է ունենում մտօք, գա ընդգրկել 
շոյիչ մի հով Է խվւում-սւնցնում սրտի վրա– 
յօք։ Դա ցգացի պատմելու, բանաւոր պատ-
մութեան ընթացքում, սարսռացի մի պահ, 
երբ մի երկու հոգու պատմում Էի. թէ ինչ Եմ 
գրելու, ասենք թէ թեման էլ ընթացքում ան֊ 
պայման եղած կը լինի Անպայման դրան 
անդրադառնամ։ Դրամայի պէս մի բան էի 
մտածում, ւսսենք թէ ^Նանիս արծաթ գօ-
տին» կամ «Մօրս արծաթ գօտին*.. . վեր-
նադիրը գտնուած չէր։ Ասենք Էդ կարպետը 
էդ գօւոին,.,: էդ գ օ տ ի ի ճամբորդոլթխնը 
պատկերացրի ամենայն հայոց տարած-
քով, բո լոր տարածքով , սարսռացի, -
տոհմս ո՛՛ւր Է եդել, գոլցէ այդ գօտին Սե– 
բաստիայից եկել ա ընկԵլ Է Դարաբւսդ, 
Դարաբադից եկել էր եոյեմբերեանի Ար-
տոյտ գիւղը. Արտոյտ գիւդից եկել էր Սա֊ 
նահին գիւդը, եկել Էր մօրս տուն։ Մօրս 
տնից հօրաքրոջս , հօրաքրոջս տնից ան-
ցել էր թոռանը Դսեղ գիւդ, Դսեղ գիւղից 
հարսի հետ գնացել Էր արեւմտահայերի 
տուն, որոնք պիտի գադթեն Ամերիկա։ եւ 
մայրս կամ նանս.. . Էդ ո՛վ Է որ նրանից մի 
յարգի բան կողոպտում են, հեռացնում են՛ 
Գօւոու ետեւից շան պէս հոտոտալով ել-
նում է... Քաղաքին անծանօթ մի կին հարց-
նելով, գտնելով իր գօտին թէկուգ որերորդ 
տան մէջ.,,։ Յետոյ էդ հարազատութիւնը, 
կապը Էդ ընթացքում, պատմելու ընթւսց– 
քում. Էս ամբողջ տարածքը ը ն դ գ ր կ ե լ ո վ , էս 
տոհմերի պատմութիւնը, նրանց չուն, մեր 
տոհմի չուն եւ պատմութեան մեր չուն տես-
նելով ես սարսռացի։ էս ընթացքում 
գ օ տ ի ի հետ նաեւ եկայ, որ առհասարակ 
ժողովրդի հետ, որ եկողների մէք իր հարա-
զատութիւնը տեսնի, իր արիւնը, որ ահա 
Էստեղ Է գալիս եւ յետոյ։ Ապա ասում Եմ, որ 
նանս գօտին նրա վրայից պիտի պոկի, սա 
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յ 
չի գնալու օտարութիւն։ Բայց յետոյ տեսայ, 
որ ԷդպԷս պիտի չլինի, պիտի էդ թանկ բա-
նը, իր տան հիմնւսկան, նուիրական բանը, 
որ ամբողջ ցեղը կապում էր, պիտի Օտա-
րութիւն գնայ իր քոյրերի, իր եղբայրների, 
իր արեան կէսի հետ, որպէսզի ինքը նուի-
րական մի բան ունենայ էստեղ, այլեւս 
խորթութիւն եւ թշնամոլթիլն չլինի իր հա-
մար։ Դա նկատուած բան Է։ 

Յ.Պ..– IV Օգոստոս»ի մէջ այնքան նկատե-
լի չէր վերոյիշեալ գիծը, այսքան շեշտակի 
չէր դրուած, ոչ թէ չկար, ւսյլ չէի նկատած։ 
Աւելի ուշ, այս մտածողութեան զարգացու-
մը աւելի յստակ ձեւ կ՚առնէ «օւսռերը» հա-
տորին է՛Աշնան արեւ» եւ նոյնանուն «Ծա-
ռերը» գրութիւններա մէջ։ Գրութիւն կը կո-
չեմ զանոնք, որովհետեւ այս սեռը ոչ 
կրնամ պատմուածք կռչել, ոչ վիպակ։ Այդ-
տեղ կը տեսնենք, որ Աղունը կր բերէ Իշ– 

եւցւէւտտե Ե ^ 



խանի կատաղի ու առնաուտ արիւնը, իսկ 
Սիմոնը Աւետիքի ծաոերու կամ բեռնւսձիե– 
րոէ արիւնը, տոհմը... 

Հ-®.– Ի սկզբանէ կսւր. Ւիլ5օւ ուզեցի մի 
քիչ հասկնալի բանով բացատրել, ասել թէ 
ինչ եղաւ։ Երկու պատմոււսծքներ, երկու 
վիպակ էի վերջացրել երրորդի վրայ փ աշ-
խատում։ Դրանք ասացին, որ եթէ գրութիւն 
ունես՛ բեր, տպենք. մէկը «Նանա իշխանու-
հու կ ա մ ո ւ ր ջ ն Էր, միւսը «Մենք ենք մեր 
սարերը»։ Գուրգուրուածը «Նանա իշխա-
նուհու կամուրջը»ն էր, որ ամբողջ աււյա– 
գայ իմ ծրագիրը իր մէջ պիտի ունենար եւ 
ունէր։ էն ժաման ւսկ ներկայացրի «Մենք 
ենք մեր սարերը», որ թտւմ Էր թէ գլխաւոր 
թեման գտել էի ընկերային պլպնի գլխա-
ւոր թեման։ Այսինքն մենք ենք մեր սարերը 
եւ եթէ դուք միքամտէք երկիրը պիտի կոր-
ծանուի; Ձեր միջամտութիւնը պիտի իմ եւ 
հողի յարաբերութիւնը ոչնչացնի՛ Եւ ես էս 
ել տոհմի «եանա իշխանուհու կամուրջը», 
որ հիմա մանրամասնօրէն չեմ շարադրում 
ներկայացրի «Գողերը» ընդհանուր վեր-
նսւգրով 

«Հայաստան» պետական հրա-
տարակութիւն ՛ Մյս «Գողերը» վերնագրից 
շ ա տ սարսափեցին, նաեւ «Նանա իշխա-
նուհու կամուրջը» վերադարձրին.. . : Առա-
ջին հերթին Մա. և լաջաջեանը, ապա բոլո– 
րը, բոլորը մերժեցին։ Բայց դա գարգուր– 
Լեց։ Դժբախտաբար, գործը իր ժամանա-
կից ետ մնաց։ Պէտք է իր ժամանակին 
ապսպրուէր, իր կեանքը ապրէր, տեսնէինք 
կը գա՛ր թէ չէր գայ, բայց ինձանից ետ 
մնաց։ Իմ նպատակը այլ էր, ես էլ այլեւս 
չանդրադարձայ դրա տպագրութեան հա՛ր-
ցին, բայց իր թեմաները մէկ-մէկ էսպէս մի– 
ջից կողոպտեցի. . . էդտէղ էդ Իշխանը, էդ 
վրէժի թեման, էդ առնաուտ արիւնը, որ ես 
ււյիտի անընդհատ լինեմ. Անդրանիկի պէս. 
Անդրանիկը անցել է, բայց դարձեալ պիտի 
լինեմ՛ Այս թեման երբեք իմ կողմս պիպի 
չկարողանա; ճնշել, որի նշանները կային 
իմ պապի մէջ, մօրական պապի կողմից Ւշ– 
խան էլոյեան անունով մի ւսււսգակի. բայց 
երբեք չես կարոդ դա ասել, մի սքանչելի 
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անձնւսւորաբիւն էր Դա իմ կողմից գո 
գուրուել է բնազդով եւ գիտակցօրէն 
հասկացել չգիտեմ։ Բայց իմ միջից ղ ա 

Եղել Ես գիտէի որ էս քայքայուող երկ 
վրայ գրականութեւսն մէջ ես իմ ամենամ 
տիկ մերձ աւորների մասին պ ի տ ի պա* 
մեմ, որովհետեւ եթէ ես սէր եմ տալու ա 
խւսրհին ա մ ե ն ա մ ե ր ձ ա ւ ո ր ն ե ր ս ամէնի 
շատ եմ սիրում։ Փ ա ռ ք Աստուծոյ, որ իրեԼ 
էդ լիցքը ունէին, որպէսզի կարողանա 
գրել. Մի քիչ իրենք ունէին, մի քիչ էլ ինձւ 
նից է աւելում։ 

Յ.Պ. – Անկախ թեմաներու հարցէ 
" Օգոստոս»էն ետք երբ «Շառերը» կը կա< 
գանք, ոճային յստակ փոփոխութիւներ կ 
նկատենք։ «Օգոստոս՞ին մէջ հեղինակխ 
աչքը, կամ գրիչը, աւելի արագ է կարծէք 
կը զարնուի հարցերուն ու կանցնի, երե-
ւոյթները աւելի ընղհանուր ձեւով կը դիտ-
էին։ Սինչղեռ «Ծառեր»ուն մէջ պատում/ 
ընթացքը կը ղանդաղի, սռելի խոհական 
կւսմ ներհայեցողական կը դառնա/։ Ընղհա-
նուր հարցերէն կամ երեւոյթներէն անդին 
երթալով կը գգանք որ կեդրոնացում կայ 
տիպարներուն վրայ.– Աղունի, Սիմոնի, 
Մեսրոպի, կամ աւելի ուշ Ռոստոմի Այս-
պէս. « Օգոստոս,փն մէջ, Արմիկի հօրեղբայ-
րը Անդրոն, աւելի արւսգ գծուած տիպար է. 
մինչդեռ Աղունը աւելի խորունկ, բազմաթիւ 
շերտեր կամ մակարդակներ ունեցող կեր-
պար Է։ Ինչպէ ս կը բացատրես այս ոճային 
անցումը։ 

=ա.– Քիչ առաջ այդ հարցին համարեա 
թէ պատասխանեցի , բայց հիմա պիտի պա-
տասխանեմ ԼԵւոն ՀւսխվԷրդԵանի ձե ւաւոո– 
մտմբ ինչ որ ինքը Թումանեանի ւսօիթով է 
ասել Թումանեանը կարծես թէ իր ընդգըր– 
կելիք աշխարհի սահմաններին սահմանա– 
սխներ էր խփել ել յևտոյ նոր անդրադար-
ձել դրա մի տեսակ մշակմանը «Օգոս -
տ ո ս է մէջ ես յայտնել եմ տալիս, թէ ինչի 
վրայ ւցիտի աշխատիմ, թէ էս տ ի պ ը անեմ, 
էս կերպարը ունեմ... եւ փանորամային 
տւտտորութեամբ այսպէս ընդգրկում Ես, 



ծաւալը վերցնում։ Նրանից յեւոոյ էս ինչի 
վրայ կարող Եմ կանգ առնել Աստուած 
չտայ, որ Էսքան ապրեմ, որ դրանք գերեզ– 
մաննոց դառնան։ Մինչեւ հիմա իմ արած-
ները քիչ իրացումների, քիչ իրականա-
ցումների, քիչ ծաւալուած, շարսսդրաած 
գործերի գիրք Է իմ գիրքը Բայց Էստեղ մի 
բան կւսյ նաեւ գիտակից , սքանչելի, ստեղ– 
ձ ա գ ո ր ծ ո ղ ընթերցողի. եւ Էն ընթերցողի 
հաւասարեցամը , որ սիրում է որ ծամես եւ 
բերանը դնես։ Ծաւա լած , աււսրտուն մի 
բան տ ա ս իրեն։ Պ ի տ ի չցանկայի էդ սքան-
չելի ընթերցողին, որ նջանր կը տ ա ս Եւ ին-
ք ը ծաւալի . Ահա, նա կարծես կորուստ պի-
տի ունենայ, եթէ շարադրանքը արդէն տամ 
Ընթերցող արթնացնելու , ընթերցող ոգեկո-
չելու, ստեդծագործոդ արթնացնելու տա-
ղանդը մեծ տաղանդ Է. դա պիտի չարհա-
մ ա ր հ ե լ . 

Յ.Պ.– Արդէն ամբողջ արղի գրականու-
թիւնը գրութիւնը կը տեսնէ իբրեւ բաց 
թէքսթ. ոչ իբրեւ փակ. վերջնական իրսւկա– 
նութիւն։ Հաււսնաբար միայն պարզունակ 
գրութիւնները մէկ մեկնաբանութիւն կրնան 
ունենալ... Ս ինչ դեռ իսկական գրութիւնը, 
իր բարդ իրակաՕութեսւմբ, շերտերով, մա-
կարդակներով. տարբեր մեկնաբանութիւ-
ներ կը թեւադրէ։ 

=է,Ա.– Եթէ իանճարդ բսսւարարեց պիտի 
չկարողանաս , որեւէ մէկը պիտի չկարողւս– 
նայ գ ո ց ի ր ա կ ա ն ա բ ի ւ ն ն ե ր կայացնե լ 
Որովհետեւ իրականութիւնը ոչ թէ բազմա-
շերտ, այլ հ ա զ ա ր ա շ ե ր տ է, եւ իրականու-
թիւնը մի տեսակ էն կախարդուած հողի 
նման է, որ գաււսզւսնո, եթէ մի քիչ շնորհ-
քով մարդ ես, ինչի էլ խփես պէտք է աղբիւր 
ժայթքի : Ուղղակի էն բախտաւոր երկրա-
բանի վիճակն է շնորհքով գրողի վիճակը, 
եթէ մի քիչ կոյր չի. Եթէ միայն գրականու -
թիւնը ճիշդ ընէր Եւ իրականութիւնը մի քիչ 
սնունդ ունի. . . որ ուղղակի ուր էլ խփեց 
հանքի է հանդիպելու– Էդ իմաստով ժամա-
նակի ընթացքում նաեւ ռուս վեըագնահա– 
տութեսսն հետ տիալոկի, երկխօսաթեան 

պայմաններում, Էդ թեման բացայայտուել է։ 
Հարցրել են ինչո ւ գիւդից դուրս չեկար, 
ինչո ւ քադսւքի մասին չես գրում։ Ես պա-
տասխանել Եմ եւ անկեղծ, ճ շմարիտ պա-
տասխան Է եղել իմը. Ինծ Էլ Էր թւում, թէ 
գիլ դի մասին Ես կը գրեմ, յետոյ էլ դուրս կը 
գամ արիշ տեղ կը գնամ։ Բայց գ ա ւ ա գ ա ն ս 
զարկեցի Եւ տեսայ, որ գիւղը անսպաո է եւ 
կարող է նոյնիսկ մի ընտանիքը բսււարա– 
րի, որ մի գրոդի Երկար Եւ բեղմնաւոր 
կեանքը գրեթէ նրա մասին ոչինչ չասի Էն-
քան շատ են, հարուստ, լի են կեանքով, 
բաՕաստԵղծութեամբ , քաղաքականու– 
բեամբ.. . ։ Ամբողջ աշխարհը մի մարդու մէք 
կայ Չի կարելի ուրեմն ահա աւարտած 
համարել , որպէս թէ ենթադրենք, Ես արդէն 
նկարեցի եւ անցնել մի ուրիշ տեղ։ Եթէ 
ասեմ, որ իմ Աղուն մօր, Ադան հերոսուհու 
մէջ Ես Մարկարէթ Թւսչըրին պիտի գտնեմ, 
դա ճոռոմսւբանութխն Եւ յիմարութիւն պի-
տի չլինի, ես պիտի իսկապէս գտնեմ։ Եթէ 
մի քիչ գրող Եմ պիտի էն մեծ մարդկայինը 
գտնեմ, որ Թաչըրի մէջ Աղուն կայ, Աղունի 
մէշ կայ Թայըր. իւրաքանչիւրը արժանի Է 
ուշադրութեան։ Եւ որովհետեւ հարցը ժա-
մանակին, Վարդգէս Պետրոսեանի իշխա-
նութեան տարիներին, մի քիչ բսսնավէճւս– 
յին եւ յետոյ դա նւսեւ այլ երանգներ առաւ, 
Ես ինծ յայտարարեցի վաւերագիր, ես ինձ 
յայտարարեցի լուսանկարիչ։ Մարդը ար-
դէն ապստրակցիա Է. մարդը.. . իմ հօրեղ-
բայրը, պապս, հարեւանները, սեւ կինոն որ 
ինծ կարծք է տուել .. նրանք իմ վրայ Էն-
քան բան են դրել, որ սրանց ապսւորահա– 
լած աշխատանքի արդիւնքն եմ ես. 

3. Պ. - « Մենք ենք մեր սարերը» կարդալէ 
ետք, երբ վերջին գործերդ «Տէրը» կւսմ 
«Տւսշքենդ"Ը կը կարդանք, նոյն Ահնիձոր– 
Շմակուտը կը գտնենք քառորդ դար ետք 
այցելոււսծ; Այդ մեղուանոցի պէս եռացող 
Ահնիձորը ամայացած իրականութիւն մը 
կը պարզէ այչեւս։ Ահազանգը երկու տաս-
նամեակ առաջ հնչեցուցած էիր, բտյց ին-
չո՛ւ այսքան արագ տեղի կ՚ունենայ հայ 
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գիւղի քայքայումը 
Հ.Ս.– Սա ընկերային հարց է, խորհրդա-

յին երկրի ամենահիմնակւսն եւ ամենաող– 
բԵրգակւսն հարցն Է, որ եթէ հիմա ամփոփ 
կարողանանք լինել պիտի անդրադառ-
նանք։ Երկրի դիմազրկոլթեան հարցն Է։ Դե– 
ռ ե ա հնարաւորութիւններ կային վաթսուն 
թուակսսններին երկիրն փրկելու , եթէ 
ԽրուշչԵւը յանդգնութիւն ունենար։ Հայ 
գիւղացու, ռուս գեղջուկի, Էն աշխատաւոր 
ժողովրդի Էդ սքանչելի ուժը, որ բռնակա-
լութիւնը դեռ չէր ոչնչացրել.., որ վիթխարի 
գոհեր էր տուել, բայց չէր ոչնչացուել։ ե ա էդ 
ուժը չգոլրգուրեց ու քսան լոարուայ ըն-
թացքում էդ ամայացումը ւոեղ հասաւ. 
մւսսնաւորււյսյէս գիւղի ամայացումը; Քա-
ղաքը իր ժխորով, իր խճողումով Էն պատ-
րանքն Է ստեղծում սովետական Երկրի մէջ 
թէ ա հ ա էնտեղ կեանքի նշաններ կան, 
բայց էդ աշխատանքի նշանները չկան։ 
Գիւղացին գիւղացի չի. քաղաքացին քա-
ղաքացի չի. անասնապահը վատ անասնա-
պահ է, բժիշկը վատ բժիշկ է - գերոյի են 
իջեցուած։ էն վաթսուն թուականներին 
փրկելու, էդւցիսին չդարձնելու բոլոր հնա-
րաւորո ւթի ւները կային։ Եւ ինչպէս տե-
սանք բռնակալութիւնը թոյլ չտուեց, որ Եր-
կիրը արթնանայ, եւ երկիրը մղեց, իմ կար-
ծիքով դէպի փրկութեան ուղի... ղէպի 
ա պ ա գ ա ն տանող ռելսերի վրայ, որմէ 
միայն ռուս շովինիզմն էր օգուտ տեսնում։ 
Այդ շովինիզմն էր, որ մարդու դիմազրկա– 
թեան միջավայրում, օգուտներն էր տես-
նում իր ապագայի, որովհետեւ դիմազըր– 
կուած, գլուխը խազած, անհատականու-
թիւնը կորցրած միաւորներով բանակ սար-
քելու. . . բանակային ա ժ ի մէջ միայն օգուտ 
տեսնում, որպէս թէ ուծացումը գնալու է, 
ժողովուրդները դիմազրկուելոլ են, որպէս 
թէ նոր Ամերիկա է յառաջանալու Աիպիրի 
Ել Եւրոպայի կէսի վրայ։ Նոր Ամերիկա, որի 
բովանդակութիւնը ռուսական է լինելու, լե-
զուն լինելու է ռուսական։ Դա գո ւրգարւամ 
էր եւ ահա չսսրծարծուեցին երկրի բնական 
ուժերը, եւ էս քսան տարոււպ ընթացքում 

ինչպէս հայ հողը, հայոց երկիրը, էնպէս ( 

փ ա ռք Աստծո), ո ւղղակի ամբողջ Ռուս ւ– 
տանը, Կարպատներից մինչեւ Կւսմչատ ս 
եւ Չուկուտկա ամտյացաւ , բացարծա1 -
պէս ամայացաւ Եթէ Երկիրը էսօր կանգէ, յ 
Է անհուն աղքատութեան առջեւ , պի 1 
չկանգնացնէին վաթսունական թուակւ 
ների ռեֆորմատորները , Եթէ մի քիչ մս ՞լ 
լինէին Ել մի քիչ օրթոտոքսներ ու յիմ. 
ներ չլինէին։ 

3,Պ.- Ինչու գրեցիր «Սեր վօւզքը»՛, 
չոյս տեսաւ իբրեւ մանուկներու համ ՝ 
գրականութիւն, բայց աւեփ աղերս ոԱ 
մանկապատանեկան փորձառութիւննե; 
հետ: 

Հ.Ա.– Րւգում էի երեխաների համար շ 
րադրել, բայց տեսայ որ իմ կալուածը 
իմ ժանրը չի։ Շ ա տ դժուար ժանր է։ էղտ 
ուսուցիչի պէս մի բան պ ի տ ի հսսմալ 
Թումանեանին եւ Լեւ Տալստոյին, ովք 
կարողանում Են Երեխաների համար խ 
սել։ 

Յ.Պ.՛ Գացէ երեխաների հետ խօսէ 
ստեղծագործութիւն չէ, բայց սքանչելի է. 

Հ.Ս.– Բայց ես նկատել Եմ, որ ինչքա 
փոքրերի համար եմ գրում Էնքան մեծեր 
համար եմ գրում։ «Կանաչ դաշտը» հէնց էդ 
պէս եղաւ, տղայիս համար ւգատմեցի. յէ՛ 
տոյ, ընթացքում ինծ դուր եկաւ, յետոյ տե-
սայ որ նիւթերը տարբեր են։ Երբ անդրա-
դարձս^, տեսայ որ ծնունդը եղել է հիմա ես 
արձանագրութիւնն է որ կ՜ընեմ։ Տալստոյր 
կ ըսէ, որ միտքը պիտի զենիթա մ որսացուի 

Յ.Պ.– Շարքին մէջ հիանա/ի գործեր կան. 
ինչպէս «Բաց երկնքի տակ հին լեռները»։ 

Հ Ա - Դա բախտաւոր գործ է, դա միան-
գամից եղաւ։ 

Յ.Պ.– Ինչ որ պիտի ըսեմ նոր գաղափար 
չէ անշուշտ։ Յաճախ կը նշոփ. որ իւրա-
քանչիւր արձակագիրի հարցը ժամանակի 
տագնապն Է։ Երբ «Բաց երկնքի տակ հին 
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լեռնեքւ»ը կը գրես, հոն կը տեսնենք, որ Զա– 
ւէնը եւ Զաւէնին կինը Վանին հիւանդանոց 
կը քերեն, եւ այնտեղ Արմիկին աչքերուն 
դիմաց ամբողջ անցեալ մը կը բացոփ. Երբ 
Վանիին հետ թուրքին Հւսն լակոտները կը 
գողնային։ Կամ «Աշնան արեէ՚փն մէջ. երբ 
ներկայի, ինքզինք հաստատած Աղունը 
քաղաք կ՚երթայ զաւակին մօտ եւ յիշողու֊ 
թեան ետդարձներով կը տեսնենք միւս 
Աղունը, որ ինքզինք պիտի հաստատէր Սի-
մոնին անոր ընտանիքին կամ գերդաստա-
նին դիմաց– ժամանակի տագնապը կայ. 
կարծես գործդ կը շարժի երկու ժամանակ՜ 
ներոլ միջեւ անցեալի ու ներկայի։ Ահա 
լեռներու Արմիկը ու հովիւ Վանին, ահա մա-
հացող Վանին, անցեաչին մերժուած Աղու-
նը եւ ներկային ինքզինք հաստատած 
Աղունը։ Նոյնիսկ երբ ՛՛Մենք ենք մեր սարե-
րը» առնենք, կը տեսնենք թէ նոյն Ահնիծոր– 
Ծմակուտը վերադարձած ես քսան տարի 
ետք. երբ «Տաշքենդ»ը եւ •ւՏէրը» կը գրես 
Անցնող ժամանակի տագնապը միշտ սուր 
կերպով աոկայ է գործիդ Ժ^.՛ 

Հ.Ա - Հարցը Ընկալել էք Անգամ մը Ռու– 
բէն ՅովսէփԵսւնի հետ հարցազրոյցի ժա-
մանակ, Երբ խօսք եղաւ, թէ ժամանակից 
Ետ Եմ մնուՕ, յետադիմութիւն է որ կայ, 
եւայլն, ես ասացի ւսխպէր ջան, դուք ինձ 
համար էք էդ, բայց ես րմ վրայ էն զօրւսվա– 
րի կամ մարտիկի տպաւորութիւնն Եմ թող-
նում, որ պարտուել է.,.։ Ես մարտադաշտի 
հովիտը պատկերացրի, որ անթիւ գոհեր 
ունի Ն ր ա ն ք թանկ են. հարկաւոր Է 
նստենք, այլեւս աղօթենք. բայց իմ գոհերը 
ինծ համար Էնքան բանկ են, որ ես էդ մար-
տի դաշտը Երբեք չեմ լքելու, ես Էստեղից 
դուրս չեմ գալու։ Տեգ բարի ճամբայ, գնա-
ցէք. բայց իմ հո ւնտը ես երբեք չեմ լ ք և լ ո լ ։ 

ՏՕական թուականներին էնքան կւսրեւոր 
բաներ եդան, որ ինճ թաւմ է թէ հայութեան. 
սովեւոահայութեան ժ ա մ ա ն ա կ ը էդ 
50ական թուականները իմ պատանեկու-
թեան, իմ երիտասարդութեանը ընկալու-
նակ տարիքին, էդ թանկ մարդկանցով լիքը 
հովիտը չես կարողանում լքել։ Բայց եր-

բեմն սթափ միտքը ինճ յիշում է, որ իսկա-
պէս ժամանակը մնաց ժամանակի մէջ, 
Տնական թուականները ՏՕական թուական-
ներուն մնացին եւ մարդկութիւնը այլ 
ոլորտներ է որ հիմա կը մտնի; Բայց իմ 
ակունքը էդ Տնական թուականներն են..,։ 
Հոս գիւղական խորամանկութիւն կայ, երբ 
որպէսգի ռէթրօ չլինի, յուշագրութիւն չդսսռ– 
նայ, պատմողը կը դնեմ էսօրուայ վիճա-
կում, էսօրուսսյ դրութեան։ 80ական թուա-
կաններին կը դնեմ եւ ժամանակի նշաննե-
րը կը դնեմ էսօրուայ մէջ, հեռուլւտացոյցի 
մէջ. էսօրուայ Ամերիկայից տեղեկութիւն 
ստանալիս Էսօրուայ ժամանակի մէջ կը 
դնեմ, բայց յոլշը կը թողնեմ Ետդարձով, որ-
պէսգի ռէթրօ չլինի, մեռեալ յոլշ չլինի։ Գոլ– 
ցէ նաեւ դա Էն հնարաւորութիւնն է ընձե-
ռում, որ մի քիչ ժամանակի ֆիլտրով, ժա-
մանակի մաքրիչով անցընես եւ իսկապէս 
յոյժ ժամանակային բաները թողնես էդ ժա-
մանակի մէջ եւ Էնտեղից վերցնես բիբլիա-
կանը, կարեւորը, մարդկայինը, որոնք քեզ 
կը թուայ, թէ պիտի նաեւ քեզանից անցնեն 
եւ 21րղ դարի խորքը խուժեն։ Ահա դրանք 
կարողանաս ջոկել Եւ բերել։ Չնայած էն-
քան թանկ բաներ կան. որ ուղղակի ինձ 
թլում է թէ հայութեան ճակատագիրը , որ 
անշուշտ պիտի աւելի գուրզարոլէր գեղջ-
կութեան մէջ, որպէս աւելի պահպանողա-
կան, որպէս կենդանի, յաւերժական ուժ... 
Էդ հողի հետ կտրուելը. ուրիշ պայմանները 
պիտի կորտսին։ Ինճ թւում Է թէ ամենակա– 
րեւորը Տնական թուականներն են։ 

Յ.Պ. – Հրւսնտ, մեր զրոյցի ընթացքին 
օտար բառերու կամ եզրերու հանդիպեցայ։ 
Դուն որ մեր ամէնէն աշխոէժ արձակագիր-
ներէն մէկն ես, ինչպէ ս կը բացատրես այս 
երեւոյթը։ 

Հ.Ա.– Սփիւռքը առաքելութիւն ունի Եւ որ-
պէս ուղղակի խոնարհ ա շ ա կ ե ր տ . Ես 
խորհրդային գրագէտներից ամենահնա– 
զանղներից մէկը կ՚ընդունիմ որ մենք անե-
լիք ունենք լեզու ի էս մաքրութիւնը որդեգ– 
րելու։ Առաքելութիւն ունենք, խոնարհ 
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աշակերտներ ենք լինելու ձեր էդ արածի 
առջեւ անշուշտ թեթեւ վերապահումներով 
եւ թեթեւ խմբագրումներով, երբ արդէն չա– 
փազանցութիւններ կը լինեն։ 

Յ.Պ.– Հայերէնի մէջ բազմաթիւ ճշգրիտ 
բաներ կան, որոնցմէ մենք ալ կտրուած 
ենք. մանաւանդ անոնք որոնք գիւղի հետ 
կապ ունին, ինչպէս գործածած բառերէղ 
առեղը, սռնին, լինգը, եղանը, կալսիչը, յա– 
տանը, խոտհարքը, յեսանը, ելուստը, 
եւայլն. նոյնիսկ այլ բառեր, որոնք կապ չոլ– 
նին գխղին հետ. ինչպէս հերակալը Իսկ 
միւս կողմէ. այդ գեղեցիկ, ճշգրիտ, գաա 
հայերէն թառերուն կողքին կը հանղիպինք 
տրուսիկին, բրեգիտենտին, ռեզինին եւ ու-
րիշ չեմ գիտեր ինչի.. . 

Հ.Մ.– Եթէ Սփիւռքի մամուլը սովետահայ 
ընթերցողին սեփականութիւնը լինէր, էդ 
տրուսիկը եւ միւս բառերը պիտի չլինէին. 
էդ պիտի սովորեցուած լինէին Դու չգիտես, 
թէ ինչ վիթխարի, յեդափոխիչ նշանակու-
թիւն է ունեցել էդ փոքր ներգաղթը հայու-
թեան կեւսնքում լեգուի մաքրութեան 
իմաստով։ էնքան բառեր էք բերել։ Եթէ հի-
մա մամուլը, զուտ գրականութեան մասին 
չեմ խօսում, Եթէ ընթացիկ մամուլից գոնէ 
մի երկու օրինակ թէկագ կոմունիստների 
թերթը կամ «Զարթօնք–>ը, եթէ մշտակայ գո-
յութիւն լինէին սովետահայ ընթերցողի սե-
ղանին վրայ, էս բառերը պիտի չլինէին։ Ու-
րիշ լեզուներ Էլ կան. ասենք ռուսերէնը, որ 
բերանը բաց հակառուս Արեւմուտքի ամ-
բողջ տերմինոլոկիան կ՛ընկալի։ Հ գ օ ր լե– 
ղու է, թուլութեան մէջ չես մեղադրի, նա ւիո֊ 
խառնութիւնների ճանապարհով ( գնացել ։ 
Սերը, Մխիթարեաններից սկսեալ, թարգ-
մանելու եւ բիւրեղւսցնելու ճանապարհով է 
գնացել եւ մեր ուղին այլեւս այս է։ Արդէն 
էկէիշթիքա պիտի ըլլայ, որ էսքան մաքրու-
թեան, պիւրիգմի ճանապարհով գնալուց 
յետոյ հիմա անցնենք փոխառութիւնների ՚ 

Յ.Պ.– Վերջին գործերէղ «Տաշքենդ»ի մէջ 
մէկ այլ հետաքրքրական երեւոյթ կայ. 

պատմութիւնը կը պատմուի տարբեր 
ձեր ու միջոցաւ։ Կը սկսի Սեծ Թելի՛ 
Զւսնդառէն, կ՛անցնի Սիրուն Թեւիկին. Աւ 
պատմել կը սկսի Շուշանը եւ այսպէս, է; 
պատմութիւնը, 3-4 հոգիի պատումով, լ 
շարժ դիտակէտերոլ-մեկնակէտերոլ գ 
ղափարը կամ մէկ ժամանակի հասկս; 
ղոլթիւնը կը խախտէ... ինչ որ ֆրանսակ. 
նոր վէպը, տարբեր առումով, կը փորձ 
Նոր վէպի հեղինակները կ՚ըսէին, թէ ինչ 
պատումի մէկ ուղի կամ գիծ պիտի ըլլւ 
իւրաքանչիւր պատմող իր տեսանկիւնը 
նի եւ իր ժամանակը կը բերէ, եւայլն։ Լ 
առումով մօտեցման որոշ Օմանութի 
նկատելի է։ Բայց մէկ այւ երեւոյթ ալ կւ, 
«Տաշքենթ»ի մէջ. պատմողը, բնական, 
բար, իր տեղական (եգուն կը գործած։ 
Լեզու մը ստեղծուած էր, որ չեմ ըսեր : 
բարբառային լեզու է, բայց ւսրդէն քու գրս 
կան ծանօթ լեզուն չէ... 

Հ.Մ.– Սմէն կերպ ջանում եմ, որ բւսըբս 
ռային չլինի, բայց մի երանգ, ինչ որ մի բս. 
կար Իրենց խ օ ս ա կ ց ա կ ա ն լեգուի ռիթմլ 
շե շտը աւելի վերցրե լ եմ, քան բառը։ 

Յ.Պ- Ինչո ( սակայն մէկ պատմողի տեւ 
երեք՚չորս պատմող կը գործածէիր։ Գլխա 
ար մտահոգոտիւնղ կամ նպատակդ ի նչ էր 

Հ.Մ.– Իմ գ լխաւոր ն պ ա տ ա կ ն էր թեմայի 
կարեւորութիւնը շեշտել տալ։ Երբեմն դան-
դաղեցման եմ գնամ . . . կարծում եմ մոռա– 
ցայ, առաջին տարբերակով էնքան ալ լաւ 
չըրի եւ նորից անդրադառնում եմ, մի բան 
յաւելելով։ Եւ մի տեսակ դառնում է կեանքի 
բագմընկալութխն, բացում կողմերից դիտ– 
ւած մի կեանքի տպաւորութիւն պ ի տ ի անի 
Կարծում եմ, որ աւե լորղաբանութիւններ 
քիչ Են արուած։ 

Յ.Պ.– Պատումը խախտելու մտահոգու՛ 
թիւն ունի ս, թէ ան պէտք է միագիծ ըլլայ 

Հ Մ.– Մի տամ ունեմ, պատումը միագիծ 
պիտի չլինի։ Ամէնէն ակտիւ ընթերցողը, որ 
եղբայր ս է... անշո ւ շտ եղբօրս հնարաւո-
րութիւն տալու եւ նրան արթնացնե լո ւ . 
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նրան ինձ հետ տանելու, նրան ոչ թէ որպէլյ 
հանդիսական, այլ, եթէ թատերական եզրե-
րով ար տայ այտ ու ենք որպէս ռեժիսոր, րե– 
մադրիչ։ Թող ինքը ինծ բեմադրի, իր երեւա– 
կայութեանը համար թոդ տարբերակների 
հնարաւորութիւններ առաջացնեմ ինքը 
թոդ զարգացնի,– խախտելու, կիսատ թոդ-
նելու, աղաւաղելու նաեւ, Եթէ նկարիչի ար-
տայայտութեան բ ասեն աղջիկ եմ ներկա-
յացնում. դէմքի ծուաձեւութիւնը պիտի չա– 
նիմ. պիտի ընդհատեմ թող ինքը լրացնի 
գեղեցկութեան նշանը պիտի տամ թող ին-
քը գեղեցկութիւնը լրացնի 

Յ.Պ.– Սփիւռքահայ վէպին մէջ Որբունին 
է, որ շատ գիտակից կերպով հարցադրած 
է Ժամանակի հասկացողութիւնը, յատկա-
պէս «Ասֆալթ»ի նախաբանին, ինչպէս եւ 
սոյն երկին մէջ. խախտելով գործին միա-
գիծ ընթացքը, վէպը վերածած է, իր մէկ բա-
ռով «փազըիի մը. որ ընթերցողը կը վերա՛ 
կազմէ Քու ՚<Տաշքենդ»ին մէջ ընդգծելի ն ր -
բութիւն էր այս բազմանկիւն պատումը, որ 
կը խախտէ ժամանակը 

Հ.Մ.– Կայ. էլի կայ։ Անաւարտ գործիս մէջ 
բազում տեղերից նոյն կէտին գնալու, նոյն 
կէտից բազում ճանապարհներով գնալու 
մե ծ մի տարածութիւն եւ բազում դէպ-
քեր... որոնք այնուամենայնիւ բազում չեն, 
տարբեր չեն. խճանկարային պատկեր պի-
տի ստեղծեն տրամաբանական նոյն ֆի– 
կուրի, նոյն կերպարի, նոյն ծիրի տարբեր 
մասերն են։ Բազմազանութիւն պիտի բե-
րեն. բայց ոչ երբեշ ընդհանուր պատկերը 
կորցնելու գնով։ եթէ կարողանամ, ցօրեմ 
հաւաքել պիտի դա լաւ լինի։ էդ գունային 
բազմազանութիւնը ինծ Իամար շատ կարե– 
լոր է։ 

Յ.Պ.– Յաճախ, գրականութեանդ մէջ. 
ազգամիջեան բրտութեան հարցը Կ՚ար– 
ծարծոփ Օրինակ «Կենդանին եւ մեռեա-
լը,» («Խումհար») գործին մէջ կը սկսիս 
հարց տալ. թէ մորեխը տեսա կ է. թէ վՒ 
ճակ. մորեխը ե՞րբ մորեխ է եւ ե րբ կամ ին– 

եւցւէւտտե Ե ^ 

չո ՛ւ պարսի կը վերածուի։ Այլուր Մեսրոպը 
կ՚երթայ թուիքը գէֆեչա, թուրքի հանդիպե-
լու եւ դիմացը պարզապէս հովիւ կը գտնէ։ 
Անշուշտ կայ Մեսրոպի ողբերգութիւնը ս1Ա– 
պէս, ազգամիջեան հարցերը շարունակ կը 
յայտնուին. նոյնիսկ «ՏաշքԵնդ՚՚ի մէջ 
փախցուցած էիր, թէ այս ժողովուրդը իրեն 
համար տեղ մը կրցած Է բանալ կամ ապա-
հովել ռուսի, անտառապահի եւ թուրք բէ– 
կերու միջեւ. Ագգամիջեան բրտութիւնը 
կամ տագնապը ինչպէս կը դիտես ընղհան– 
րապէս։ 

Հ.Մ.– Ազգամիջեան հարցի առաջադըր– 
ման մէք նոյնպէս, գրաքննութիւնը, կառա-
վարութիւնը եւ նաեւ, ասենք, ռուս գրակա-
նութեան ոլ կառավարութեան մշտակայ 
ներկայութիւնը իր «լումա» ն ունի։ 

Յ՛Պ* Երբ «1սումհար»ի մէջ կ՚ըսուի գեր-
մանական ֆաշիզմի մասին պիտի գրէք, 
բայց հայոց ցեղասպանութեան մասին պի-
տի չ գ ր է ք - ա ՚յս հարցին կ՚ակնարկես. 

Հ Ա – Այո, այս իմաստով։ Բայց հայը ինք-
նիրեն պիտի չդաւաճանի. ես իմ գործս պի-
տի անեմ։ Եթէ ուղիղ գծով թոյլ չէք տալիս 
Ես զիկզակներով պիտի գնամ։ էս իմաստով 
մեծ անազնուութիւն Է իրենց արածը գրա-
կանութեան առաք– Գրականութիւնը, որ 
աշխարհի դժուարագոյն գործն է եւ ազա-
տութիւն Է սիրում, ոչ մի բռնութիւն չի սի֊ 
բում։ Էս պայմաններում ես իմ գործը այ-
նուամենայնիւ պիտի անեմ։ Իրենց ներկա-
յութիւնը ինձ շատ դԷպքում Եզոբոսեան լե-
զու է պարտադրում, առակախօսի հին լե-
զու, եւ յստակ հարցերի յստակ պատաս-
խան է պպհանջում։ 

Յ Պ.– Գրականութեանդ մէջ շահեկանը 
այն է. որ հոն թէ ւսռկայ են ագգամիջեան 
տագնապը, բրտութիւնը. եւայլն. Եւ թէ միւս 
կոդմէ հարցին զուտ մարդկային երեսը։ 
Ինչպէս, քիչ առւսջ Օշուած «Մեսրոպ»ին 
մէջ. երբ Աեօրոպ կ՚երթայ թուրքին վրայ 
յարձակելու եւ հոն միայն հովիւը կը 
գտնէ... 

Տ7 



Հ.Մ.– էստեղ, կտրող է. ատոր ծէք) ժամա– 
նակի եւ մի քիչ էլ իմ մեղքը կայ, երբ չէի 
կարողանամ հւպ-թուրք ճակատագիրը 
առանձին տեսնել, մանաւանդ Կովկասի 
մէք։ Եւ գուրգուրում էի միասնական ապա-
գայի յոյսերը, որտեղ արիւնով չի որ հար-
ցերը պիտի լուծուեն– Բայց էս վերջին դէպ-
քերը մանաւանդ... էդ մասին, քիչ ետք. մի 
։յրչ աւելի երկար կը խօսենք։ Սումկայիթի, 
Կիրովաւցատի, Պաքուի դէպքերը Եկան 
կանգնեցին, ժայթքեցին էն պահին, Երբ իմ 
վէպի մէջ ես գրում էի Եւ իմ ձեռքը ոչ մի 
յերպ չէր գնում, որ թուրքերը հւսյ սպւսննե– 
ու . հա, էղպէս, թուրքերը ինձանից առաջ 

/1նկան. Ես չէի կարողանում իմ ցեղի թշնա– 
մուն. էն ոչ մի լկտի, այլ անասնական, գա-
զանային ուժը վերագրել ինչ որ իրակա-
նում ունի։ Գրողի իմ խիղճը ինձ թոյլ չէր 
տալիս, որ ես դա անեմ։ Մտքիս մէջ ասում 
էի. որ ահա տես, Ես իմ սեւ թշնամուն ես 
ձուլում եմ իմ հայրենիքում, իմ ւսրիւնա– 
կիցների վատթարագոյն գծերից– Էս արդա-
րացումը կայ, թող նա չնԵդանայ։ Այդուհան-
դերձ կանգնել էի հէնց էդտեդ։ «Մեսրոպ 
մէջ էդ թեման կայ, էս կիսատ գործի մէջ 
նոյնպէս կայ։ Ես կանգնել էի այդ կէտի 
վրայ։ Վերադարձի ժամանակ կը տեսնեմ թէ 
էդ ինչ վրիպակներ են։ Աւարտելուց յետոյ 
էպիգոտը, որ բաւական երկար գնաց, 70 
էջի մօտ.,, թէ ինչ սխալներ Եմ արել։ Վերա-
դարձայ, դարձեալ Էդ կտորը սրբագրում Էի. 
եւ Էւղ ժամանակ Սումկայիթը պայթեց։ 
Իրենց երեւակայութիւնը իմ Երեւակայող-
թիւնից առաջ գնաց. Վաթսունական թ վ ա -
կաններին կարծես թէ դա մի տեսակ գուր– 
գուրտւմ էր, չնայած ոչ Եղեռնն Եմ մոռա-
ցել. ոչ էլ իմ ծնողների պատմութիւնը, 
որոնք անշուշտ արիւնի էն յորդած արիւնի 
Էղպէս պատմոլթիւններ չունէին ինչպէս 
արեւմտահայ, Սարդարապատի եւ Ղարա– 
քիլիսէի ղէպքերը ել մնացած, մնացած բո-
լորը։ Թէկուգ էդ գեղջկական, գիւղական էդ 
գուտ հողային արիւնի կռիւներ էդպիսի մի 
սարսափ էին բացում ստալինեան ել 
ասենք թէ լենինեան էր «բարեկամութեան» 

մթնոլորտում, որ ես ուղղակի փշաքւա մ 
էի ամէն անգամ սւնդրադւսռնալիս ի 
փոքր տուրք, այնոււսմենսյյնիւ, ժամս 
կին ունեմ, փառք Աստծոյ, որ էնքան 
տաղանդ չեմ Եղել, որ լոզունգային էղ ւ– 
ներին տրուեմ.. . ասեմ որ դա ոչ իմ ւ՛։ ւ– 
նակցութեւսմբ։ Որովհետեւ «ՄԵսրու ի 
առաջին տարբերակը, երկրորդ տարրէ 
կը արել եմ...: էդ ինչ դժբախտ գործ էր 
ղսւկի, գլխիս ինչ կրակ թառւսւ։ Երեիւ ո 
գիւտը արել Եմ եւ կանգնում Են դէմս։ Ս -
ջինը տպագրո ւեց Աոսկուայռւմ. Յա բ 
ԱալախանԵանը տպագրուեց ։ Ռուսէ, 
տպագրուեց. գիտե՛ս ինչպէս է որ ռուսէ 
նի տպագրութեան թոյ լտուութխնը 
առայ։ «Թուրք» բոլոր բառերը հանել 
Ինշպէ ս թէ թուրք, իսկ Ես ասում եմ, թէ 
Լոռին գազախին թուրք է ասում։ Հաս; 
թուրքերը. . . թուրքերին էլ տաճիկ 
ասում., էդպէս չի կ՛ասեն...։ Թաթար աս 
կ՚ըլլա՛յ, թաթար ասես կ՚ըլլայ։ Թաթա 
ինձ համար, հայ իրւսկանոլթեան համւ 
բոլորովին այլ բան է, թան ձեզ համար, 
իմ իրականոլթեան աւանդոյթին պիտի \ 
տեւեմ - Ակսէլ Բակունցը թուրք Է ասել. Թք 
մանեանը թուրք Է ասել, ասել Է արմաւ՛ 
թուրք Է... ես չգիտեմ ինչ. Սա հարցերը լո 
ծուող չէին, բայց «թուրքերէնը^ գնսսէ| 
թրքերէն ասաւ, եւայլն. թրքերէն բաոը մնս 
ցել էր ռուսերէն տպագրոււսծ օրինակի Օէջ 
Անդրանիկ Ծ ա ռ ա կ ե ա ն ը Եկել էր Երեւան ո 
ասաւ. «Բան չունե՛ս տալու ինձ տպագ 
րեմ>–. Վահագնին ասի, «ԱԵսրոպ "Ր տուր, 
թող գնայ»։ էս նոյն Վահագնը, որ ընկերս է, 
«մեսրոպ»ին նայեց ու ասաւ, «ՉԷ, չի լինի՛՛ 
Այդուհանդերձ Անդրանիկը նորից ասաւ եւ 
տուեց Աւիխ ռբի Էդ բաժինը, որտեղ Գրիգոր 
ՔԷշիշեանն էր վախկոտ մի հայ ախպար... 
Դու չգիտես ինչ ա նշանակում դրսից եկած 
կոմունիստը հայրենիքում։ Հայրենիքի կո-
մունիստը բիճ ա, շուն, բայց դրսից Եկածը 
պապից աւելի պապական, մատնիչ, թոյլ, 
վախկոտ ուղղակի. . .Գրիգոր Քէշիշեանին 
առաջարկել են, նա ասել է, թէ չի կարելի 
նոյնիսկ Սփիւռք ուղարկել , չի կարելի։ 

եւցւէւտտե Ե ^ 



Ասում են ռուսերէն տպւսգրուել է, Գրի-
գոր.. Իսկ նա «Չի կարելի»։ Պատռուածքը 
«Սովետական գրականութիւն» ամսագ-
րում մերժուե լաց յետոյ, նոյն Ստ. Մլւսջաջ– 
եանը, որ սփիւռքից է ւսրդէն, հանել է շար– 
բից, դրել է գրքի երեսին, մնացածը ստո-
րագրել։ ԹԷ մնացածը գնում Է տպարան։ 
Մկրտիչ Սարգիսեանը նոյնութեամբ վերա-
դարձնում Է։ Ես տանում եմ «Գարուն» ամ-
սագիր, Էդ ը ՎարդգԷս Պետրոսեանը, 

որ թաւմ է օպոզիցիա է Եւ ամէն ինչ կարող 
է, յանդուգն է,,. դնում է կոլեկիայի քննարկ-
ման Կոլեկիայում քննարկում Են եւ չեն կա-
րոդ ասել, թէ ահա հայ-թոլրք յարաբերու– 
թիւնները էսպէս կան. էդ պատճառ՛ով մենք 
չենք կարոդ պատմուածքը տպել... Ասում 
Են պատմուածքից թրիքի հոտ է գալիս, 
գեղջկական ֆակտուրա է։ էդ պատմուած-
քը մԵրժել են։ Սա իմ ամենասքանչելի 
պատմուածքն է, ամենասքանչելի գիւտը։ 
«Մեսրոպւ՚-ը իմ երազն է, "Մեսրոպ»ը նորՐց 
Եմ գրելու։ «ՍԵսրոպ»ը անեմ 70 էջնոց մի 
պատմուածք որի իւրաքանչիւր տողը մի 
դարագրութիւն է լինելու։ Բոլոր սիտուաց-
իաները պիտի նոյնութեամբ պահեմ, նորից 
պիտի գրեմ, հասուն ՃԵւով, այլեւս բառերը 
կշռուած՛ էսպէս, պատմուածքը առաջին 
ժողովածուում չեղաւ, երկրորդ ժողովա-
ծուում ինչ դժուարութիւններ են...։ Սրա 
համար Եմ ասում, թէ հրատարակիչները, 
գրաքննիչները, միւսները իրենց «ներդ-
ր ո ւ մ դ ունեն իմ պատմաածքների Էս 
թուացեալ բւսզմաշերտութեան մէջ, երբ 
մանրամասնի, դէպքի մի մասը էստեղ Եմ 
տալիս, միւս մասը տանում ուրիշ տեղից 
եմ դուրս բերում։ Իմ ընթերցողը կարող է 
դրանք հաւաքել, դառնում Են դրանք մի 
հատ մեծ դէպք, մի հատ ողբերգութիւն, 
կոնֆլիկտ, հայ-թուրք յարաբերութիւնների 
մասին։ 

Յ.Պ - Պօդոս Սնապեանի հետ, երբ յա-
ճախ գրականութեան մասին կը խօսէինք, 
հարց կու տար Ալխոն. որ բեռնաձիերոլ 
շարքին մաս կը կազմէի արդեօք խորհըր-

դանշան չ է . կայարանը խորհրդանշան չէ՛, 
ուր կարծես հայ ժողովուրդը կը սպասէ, չես 
գիտեր որո է կամ ինչի Կամ քիչ առաջներ 
քննարկած «Մեսրոպ»ը, հայ֊թուրք յւսրա– 
բերութիւ ններո ւն շուրջ, ագգ ամիջեա ն 
բրտութեան մասին եւ այդ տագնապէն 
բխած խորհրդանիշ չէ".,. 

Հ.Մ.– Ուրիշ անգամ էդ մասին խորհելիս, 
ոեւէ մէկի մասին գրելիս ես արւոայայտուել 
Եմ– այսինքն ոչ թէ ուրիշի կտրած դրամը 
շրջանառութեան մէջ պիտի դնես, այլ պի-
տի ուղղակի քու սեփական դրամը ձուլես, 
թափես; Ամէն անգամ քո սեփական հանքդ 
պիտի բացես եւ եթէ կարողացար, ահա, 
այդ ոսկին դու կտրե| դու արդէն մեծ գրող 
ես։ Ուրիշ ձեւով ասեմ, ուրիշ ձեւով արտա-
յայտեմ պիտի ելակէտը ոչ թէ խորհրդանի-
շը լինի, այլ խորհրդանիշը պէտք է ար-
դիւնք լինի, որ շատ աւելի կայանալու է ըն-
թերցողի մտքում։ Իմ կայարանը ստոյգ կա-
յարան է, եթէ խորհրդանիշ դարձած է, ու-
րեմն. որպէս գեղարուեստ, էդ գործը կայա-
ցել է։ Ալխոյի գիւտի վրայ Ես տեսայ, որ ոչ 
թէ խորհրդանիշ պիտի անեմ տառապան-
քը, ոչ թէ ահա մարդկայնացած, ձիացած 
մարդը, այլ մարդացող ձին,., էդ տառա-
պանքը, ծին որպէս ձի պիտի տամ։ Բայց 
եթէ որպէս գեղարուեստ կայացաւ արդէն 
սա կարոդ Է տառապանքի ու աշխատանքի 
խորհրդանիշ դառնալ։ Ամէն անգամ Ելակէ-
տը պիտի լինի իրական կեանքը։ Ես շրջառ– 
նութեան մէջ պիտի դնեմ ոչ թէ Աարկէսի, 
Յովհաննէս Աւետարանչի, Տալստոյի եւ 
միւս հսկաների Թումանեանի կամ Մեծա-
րենցի ձուլած ոսկին, թափած խորհրդանի-
շը, այլ պիտի Հրւսնտ Սաթեւոսեանի իմ 
դրամանիշը պիտի հատեմ, կտրեմ իմ նիւ– 
թից։ Եթէ դա դառնայ արդէն խորհրդանիշ. 
Ուրեմն դարձաւ խորհրդանիշ։ Եթէ դու Մլ– 
խոյի մէջ տեսար տառապանք, կայարանի 
մէջ փակուղի, նշանակում է, թէ որպէս գրա-
կանութիւն, դա կայացել Է։ 

Յ.Պ.– Վերջին երկու գործերուդ «Տէրը» 
եւ « Տաշքենդ»ի մէջ կը գործածես աոաջին 
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դէմք յոգնակիով խօսեչու ոճը։ Այօպէս. Ռոս-
տովը կը խօսի առաջին դէմք յոգնակիով։ 
Գրաքննադատներիդ մէկը կ՚ըսէր, որ քանի 
Ռոստովը այդ Երկրի, երկրամասի տէրը կը 
զգայ այդ ոճը կը գործածէ խօսելու ատեն։ 
Սակայն «Տաշքեֆ»ի մէջ ալ կը հանղի– 
պինք առաջին դէմք յոգնակիին... 

Հ.Մ.– Դա ինքնիրեն եդսւլ. սկզբում որպէս 
հիւմորիկ կեցուածք, որ ահա մի նարդ, որ 
անտէր է ներկայիս բացւսրճակապէս եւ 
գործածում է էդ կեցուածքը - «մենք», մեր 
իշխանական կեցուածքը, մենք Եթէ էնտեղ 
չլինէինք... էդպէս եկաւ, բայց յետոյ դա 
ինքնիրեն վերածեց, որ ինքը իսկապէս մեծ 
տոհմի ներկայացուցիչ է կամ պարտաւոր է 
լինել, եւ ինքը տոհմի անունից է խօսում։ 
Դա կամաց ինքնիրեն լրջացաւ; 

Յ.Պ.– «Տաշքենդ»ի մէջ ալ գործածուած է 
այդ ոծը. այդ խեղճուկրակ Սիրուն թեւիկն 
ալ կը խօսի առաջին դէմք յոգնակիով... 

Հ.Մ.– Դա մի տեսակ դարձեր է իմ ոճի բա-
ղադրիչը եւ կարծում եմ, ապագային, էդ– 
պէս պիտի գնայ։ 

Յ.Պ.֊ Գիւղական արտայայտութեան ձե ՛ւ 
է արդեօք։ 

Հ.Ս.– Այո, գիւղական արտայայտութեան 
ձեւ է Աասնւսարապէս ղարաբաղցիները 
գործածում են. Տոհմատիրական շրջանից 
եկող բան էր; Եթէ ասեմ, թէ որեւէ քրտի գիւ-
ղի մօտենալիս նոյնիսկ երեխան քեց հետ 
մենքով է խօսելու, թէ լոոհմ է, որ ինք մի-
նակ չի։ 

3. Պ.– Բառերոլ հետ յարաբերութիւնդ եթէ 
նկատի ունենամ ինծի համար դուն նաեւ 
բանաստեղծ ես։ " Պատիժը» պատմուած– 
քին մէջ կըսես. «Բառերը մեր մտքում յա-
տուկ կերպարներ ունեն՛՛։ 

Հ . Մ | էս էլ կայ, էս Էլ վերցրու։ Բայց ոչ թէ 
զարմացնելու համար իմ գիտոլթեամբ թէ 
այս տարբերակները տես, թէ լեզուական 
ինչ հնաըաւորոլթիլններ ունես– 

Յ.Պ.– Յստակւսցնեմ։ Կը զգւսմ, որ 
տակ հաճոյք կառնես թառերէն Օրին, 
ւսյդ «կարմրահատ» հասկը. «կաղՕեկա 
միր» կոնեակը, «կւսթնահունձ» ուսանող 
հիները, <՛ մեղրահոտ " ամառը. ՚՚դարչւ. 
թուխ» մաշկով կինը, եււսյլն. այս բոլպ • 
ընթերցողը կը զգայ, որ հեղինակին հալ, 
թառերէն բխած հաճոյք մը կայ, որ շւ 
բնական հոսքով կը փոխանցուի. .. 

=է.մ - Դա մի գրողի Վիճակ է. որի լեց 
վտանգի տ ա կ է։ Ամէն գրողի առաքէ, 
թիւնը կարծես պիտի լինի դա... Սիվք 
զացիայի, քաղաքակրթութեան եւ բռնաւ 
րութեան վտանգի տակ է լեզուն, մեռնէ. 
վտանգի տակ է եւ էդ ղէպքում, ղու ոլզլւ 
չուզած քո լեզուի շքերթը ուզում ես կլլ 
մակերպած լինել։ Տես, էս ինչ գեղեցկք 
թիւն է, որից մենք հրւսժսսըլոլմ ենք, տես 
ինչ գեղեցկութիւն է, որ պիտի մեռնի.,,։ է 
րաքանչիլր գրողի կոչում պիտի դառնւ 
պարտադիր, պարտադիր դառնայ, իր լե 
լի ամբողջ հարստութիւնները ցուցադրէ. 
Տեսէք թէ էս ինչ գանձ էք կորցնում; 

Յ.Պ.– Վերադառնանք հիմնական տ( 
պարներէդ Աղունին, որ գրականութեան 
գլխաւոր կերպարներէն մէկն է. որ յաճաI 
ինք կը դիտէ հարցերը կամ հարցերը իր 
քով կը դիտուին։ եթէ հատուած մը վերց 
նենք «Աշնան արեԻՎն կը տեսնենք, որ հո 
թէ վերոյիշեալ լեցուի հաճոյքը կայ եւ թ 
Սղունի իւրայատուկ ներկայութիւնը, յարա 
բերութխնը գրողին հետ. Երբ Աղունը իր 
Սերօ զաւակին կը հարցնէ. 

«- ՊրոֆեսԷօր Սերօ ջան, ի նչ է նշանա-
կում,., ի նչ է նշանակում ներծծուել։ 

(...) - Իա ներծծաելը Էն Է ներծծուելՕ 
է էլի 

- ԻնչպԷ՚ս է ներծծաելը։ 

՚ Ծ ծա ել, ներծծուել, ծծան, ներս ծծուեր 
ներս ծծիչ։ Տեսնամ ե ս։ Սարգը ո նց է ջու-
րը ծծում։ 

- ՊրոֆեսԷօր ՍերոՆ 
• Սխալ է՛։ 
- Տիկին Սոֆին հապա ինչպէ ս է հալուել. 
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ներծծուել աշխարհին, աշխարհը մի քիչ 
սոֆիացրել...: 

Քիչ մյր անդին Աղունը կ՚աէելացնէ. 
- Ախպօրդ բոլոր գրածներն իմ պատ-

մածներն են. պրոֆեսէօր Սերօ Ախպերդ 
ասում Է ինչը որ իմ պատմածն է գովոլ մ են. 
ինչն որ ինքն է աւելացնամ չեն գովում 

Աշխարհը Աղունին աչքով դիտելու դի-
տումնաւոր մօտեցում մը կայ կարծես 

§ԼՄ.՛– Անշուշտ դա էդպէս է սւոացուել, դա 
էդպէս է առսւքացել։ Բայց դա ընթացքում 
Եդաւ Նախնական միտումս, ինչքան որ յի-
շում Եմ, որ թէ իր տեսան կխնով, իր աչքե-
րով աշխարհը դիտել պիտի լինէր, այլ մեր 
մեռնող, մեր մարած, ինֆանթէն իրականու– 
թեան մէջ ուժեղ անհատ մը ներկայացնել,.. 
Գործօն անհատի մը ներկայացնելն էր։ 
Սեռեալ աշխարհ մը, որ անպայման է մեր 
սովետական երկիրը, սովետական Հայաս-
տանը, որտեղ մարդը դիմազրկուսւծ Ւ եւ 
նրա այււպէս բնւսզդային, կենդանական, 
նախնական կարողութիւնները խտացուած 
ու մարած էին. եւ կարծես թէ բոլորը արդէն 
ենթարկուել էին էդ թմբիրին։ Երբ էս գործի 
կենսագրութիւնը յիշում եմ... Լուսաւոր, 
պայծառ ընկեր մը ունէի, որ քենիս էր. 
կնոջս քոյրը, որ յետոյ Անդրանիկ Օառուկ– 
եանի «ևոր Հայաստան, նոր հւսյեր» գոր-
ծին մէջ կ՚երեւայ Յասմիկ անունով եւ ինձ 
հսսւԽյր Ժասմին-Յասմիկ է։ Ես յիշում եմ, որ 
իր հետ խօսելու ժամանակ ասի պիտի էս 
մեր արագ դարում մի դանդաղ ընթացքով 
գործ անեմ, երբ որ մի օրուայ մէջ հազարա-
ւոր տպաւորութիւննՏր ես առնում ինքնա-
թիռով, հեռուստացոյցով. բանով... դան-
դաղ ընթացքով մի գործ Եմ անելու Եւ մի ու-
ժեղ, ուժեղ կերպար, ունիվերսալ մարդ, որ-
պիսին էր հայ գիւղացին։։ Պապերիս կեան-
քը կայ էդպէս, գիտե՛ս, քիչ յետոյ կը պատ-
մեմ, դա իմ ամենասիրած կերպարն է, որ 
պ ա տ ր ա ս տ է, որովհետեւ մտաւոր ոչ մի 
ա շ խ ա տ ա ն ք չեմ թափել, այդ իրենց 
կեանքն է, ուղղակի հինգ վայրկեանով 
պատմելը պադ պիտի լինի։ էս ունիվերսալ 
բառը չկորցնենք, որ ամէն ինչը ինքն է, ին-

քը իր եռանդով, նախածեռնութեամբ, չմա-
րող էդ մոտորը, էդ շարժիչը, որի մէջ դրած 
է Ել նա կեանքը առաջ Է մղում եւ չի տրւում 
Էս սովետական դիմւսզրկող, դիմադրոլ– 
թիւնները մարդու միջից հանող ժամանակի 
եւ կառավարութեան աշխատանքին, չի են– 
թարկուել եւ մնացել է Էն նախնական զօ-
րեղ ուժը,, որ կարող Է շարժման մէջ դնել եւ 
ծնած առիւծներին ասել բաշներդ թօթոլէք, 
վեր կացէք։ Յետոյ էս ուժեդ կերպարին իմ 
ցանկութիւնը բերեց նաեւ այո կնոջ ուժեղ 
լեզուն։ Յետոյ տեսայ, որ իսկապէս արժէ 
տրուել նրա հայեցւսկէտով մի հատ նայելու 
իրականութիւնը Յետոյ, պատռուածքի մէջ 
առաջացաւ մի րոպէ. Երբ Սիմոնը ետ է 
մնում, գժտոլէցին. ետ մնաց Ել արդէն Սի-
մոնը մի վայրկեան տրւում է. իր հայեցակէ– 
տով, իր նահանջի Ել իր պուճուր, փոքր 
դրախտի յուշին - էն սիրոյ փոքր ւցատմու– 
թիւնը ուրիշ կնոջ հետ։ Մանւսւանդ Սիմոնի 
էդ պատմոլթիւնից յետոյ, ամբողջը կարծես 
թաաց. թէ հեղինակային իմ եսը արանքից 
հանած է եւ դրուած է նրա անկիւնով նայե-
լու՜ Դւս գրականութեան համար շահեկան 
է, ինչքան որ իմ փորձը եւ ընթերցողի բա– 
ցայայտումները ցոյց են ւոուել։ Դա ուղղա-
կի շահեկան բան է դառնում գրականու-
թեան համար։ 

Յ.Պ.– Գրականութեան մէջ մէկ կոդմէ մօ– 
րենական ցեդը, տոհմը կու գայ. այսինքն 
Իշխանն ու Աղունը, միւս կողմէ Սիմոնի 
տոհմը, այսինքն ծաոերոլ, բեռնածիերու, 
ցնդած բանաստեղծներու հօրենական 
արիւնը։ Այս երկու ընտանիքները. Սիմոնի 
ու Աղունի միջոցաւ նոր ընտանիք մը կը 
կազմեն, նոր աշխարհ մը. Այս աշխարհը 
Իւսւասարակշոոդ երկու հակադիր ծայրերը 
կը տեսնես ախ երկու տոհմերուն մէջ։ 

Հ.Ս.– Այո, ես նրա Աղունի մէջ նաեւ քայ-
քայիչ ուժն էի տեսնում, որ էս պոետների 
ցեղը եկաւ քայքայեց եւ դարձրեց հաշուող-
ները ցեղ... Ես դա էի տեսնում։ Բայց ան-
կախ դրանից, նոյնիսկ քննադատական վե-
րաբերումս թաքցնելով, ես էդ ուժեղ կեր– 
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պ ա ր ը պ ա ր տ ա ւ ո ր եմ ներկայացնել , ինչ-

քան որ ինքը հ ն ար աւ որութխ ն ն եր ընծեռի 

Ես պ ի տ ի ներկայացնեմ էդ զ օ ր ե ղ կերպա-

րը, Էդ Մարկրիթ ԹԷչրրին. ո՛ւմ ասեմ, աշ-

խարհի Էղ ամենւսզօրեղ կնոջ գեղջկւսկան 

միջավայրի մէր Ուրիշ տեղ, ուրիշ առիթով 

ես ասել եմ Էդ կնոջ մասին մի ււ|ատմոււսծք 

ունեմ. մտքիս մէջ ցրած եմ, դա անպայման 

Լմ անելու, նոր բսւն I Վեր եւ* կենալու , Լդ 

իր անցած ճամբան ոտքով ես գնամ, չնա-

յած ոտքով հիմա էղ ճ ա ն ա պ ա ր հ ը գտնե լը 

շ ա տ դժուար է Բայց էդ հի ն, ի ւրաքանչիւր 

քարն ու բ ա փ ր գո ւրգո ւրալով պ ի տ ի գնամ 

Չ ո ր ա գ խ դ ի ց մինչեւ Դսեււ, Ձ ո ր ա դ ի ւ դ ի ց 

մինչեւ Ահնիծոր Ձ ո ր ա գ ե գ ը էստեղ Դսեղի 

դէմի զիւղն է, Լոռի էնտեղից, յուզիչ բան 

է Էդ կինր մի սւստկոդ կովի հետ. Էս յդի 

կովի հետ գնում Է Էս յղի կոլ|ը որււ|Էս կեան-

քի նշան։ էս մարած գիւղը դարձեալ կ՛արթ-

նանա "յ բէ չի պրթնանայ. էս կնոջ ջանքե-

րով պ ի տ ի սւրթնանայ էս կա|ը եկա՜ւ էս-

տեղ ծնեց էս գսւրնան մէջ կեանքը պ ի տ ի 

դ ա ր բ ն ի Ե ր ե բ - յ ո ր ս երեխպյ էս կ ո վ ի 

պտուկներից պիտի կախ ու են, կաբով պի-

տի մեծանան։ է լ» կինը մարած , մեռած, չգի-

տեմ ինչերի գներով անց Է կենալու Դսե– 

դով, բարեկամների միջով Ռազմագերինե -

րի միջով 6 լա նա պար հին օգնողներ են լի– 

նե|ա, ան յաջոդաթիւննևրից չ ա ր ա ց ա ծ ն ե ր 

են ևրեււպոլ, բայց էս ճ ա ն ա պ ա ր հ ը պ ի տ ի 

գայ. . . ։ Եթէ կարողանամ Էդ փ ո բ ր ճամբոր– 

դաթիւնից նրան Մակէ,լան հանել, որ մեծ 

յաւտնագործութիւն Է արել , Էս ընդհանուր 

30 -40 քի լոմեթրի վրայ, ուրեմն ես որպէս 

գրող մի բանի պէտք եմ լինելու ԵրԷ չկարո-

ղացայ անել չգիտեմ, որովհետեւ ես ի 

սկգբանէ համոզուած եմ, որ ի ւրաքանչիւր 

մարդկային ա ն հ ա տ ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն լ ի ց ք ա ՝ 

ւորուած է էն մեծ կարողուբեամբ , որ Աստ– 

ւած է տուել Աստուծոյ կարողութիւնը ես 

բացայայտելու եմ նրա մէջ, Մակև լանին 

նրա մէջ գտնե|ա. եմ։ Գի ւղական հոռովել , 

շուին փչող տղայի մէջ կարողանալո ւ եմ 

Մ ո ց ա ր տ ր բացայայտել Լ ա գ ր ո ղ ն ե ր ի ս 

ն պ ա տ ա կ ն Է փնելու . ով որ դա չի հ ա ս կ ա -

նում ո ւղղակի գլուխը քարն լ տ ա լ ի ս 

3 Պ՛ Որ զրոդր յատակ նշաեակուբիւ 

ունեցած է բեզի համար, կազմաւորմս. 

տարիներուդ ազդած է վրադ կամ մինչ 

հիմա կր ներյնքէ քեզ 

Հ Ա – Ի ն ճ ազգային ցաւերով եւ ււպգպյ՛ 

բաներով ինքը իրենց փ ք ե ց ր ա ծ մէկը չհւ 

մարես, եթէ ասեմ որ է ս օ ր ա ա յ սւզգայ| 

մեր իրավիճ ւսկր Էնւդիսին է, որ հւպ գրակւ 

նութեան մէջ ոչ մէկը չի րւսւարարում , ն1 

րառեալ դ ա ս ա կ ա ն ն ե ր ը , ներասեալ Սիլ. 

մաթոն կամ Թո ւմանեանր , ո ր ո ւղղակի իւ 

հւսմար ա ւ ե տ ա ր ա ն է է՚ւ ո ւզենամ ամէն տէ. 

հ ե տ ս տանել ։ և և ր ա ռ ե ա լ Չ ա ր ե ն ց ի ա, 

տիպները , որոնք ԷնպԷլյ առսւնճին դլւբք 

հ ր ա տ ս ւ ր ա կ ա ե ց ի ն . ոչ մէկը Էսօր իմ ա զ գ ս 

|ին ի ր ա վ ի ճ ա կ ի պ ա տ ա ս խ ա ն չի տ ա լ խ 

Էստեղ օ գ ն ա կ ա ն չունեմ Եւ ծ ե ո ք ս գնում 

դէպի դրսի գրականութի ւնը եւ ամենաշս 

տը, որ կարողանում եմ գտնե լ , էդ անգ լիա 

կան գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն մէջ, յարգանքն է ա 

մարդ էդպիսի յարգանք , որ երէ Մւսկբէթլ 

ընկնում է մինչեւ յ ա տ ա կ , գ ն ա տ ե ս բէ Մակ 

րէթի, մարդու ընկնելու կ ա ր ո ղութի ւնր մին 

չեւ ուր կր հ ա ս ն ի երէ Համ լ էտը բ ա ր ձ ր ա 

նամ է, իր վ ե ր ա պ ա ց մ ւ ս ն մէջ տ ե ս թէ իք 

թռիչքը մինչեւ ուր է հասնե լո ւ ։ ննդյյսմէնը 

ես էդ Եմ տեսնում , էդ էլ սւ ւիրիորի 

Յ Պ– ԱկսԷլ Բակունցի մասին ի նչ կը 
մտածես։ 

Հ.Մ.՞ Ը ս տ իս Բակո ւնցի կ ո ր ա ս տ ր աւե լի 

մեծ կորուստ էր, ք ա ն Չ ա ր ե ն ց ի , որ քնա-

յ ա ծ խոշոր տ ա ղ ա ն դ էր։ Իսկ Բակո ւնցր պա-

տ ա հ ա կ ա ն յ ա ջ ո ղ ա բ ի ւ ն ն ե ր ի հ ե ղ ի ն ա կ ը չէ, 

ինչպէս, որպիսին եղաւ Մկրտիչ Արմէնը իր 

« Հ Լ ղ ն ա ր Ս ղ բ խ ր , տ վ , կամ էդպէս մարդիկ, 

ովթկր ասենք կարող են մի դէպք դ ա ր ձ ն կ 

սքանչե|ի ւկւստմութիւն Բակո ւնցը ւիիլիսո– 

ւիայ մարդ էր, գ ի տ ա կ ի ց վերաբերմո ւնքով , 

եւ ա ն ն շ ա ն ա կ ա փ ց գործ նա չունի։ Արա բո-

լոր գործերը ծ ր ա գ ր ա յ ի ն ճ ն Եւ կ ա ր ծ ե ս թէ 

ա ռ ա ջ ի ն անգամ, ա ռ ա ջ ի ն Բ ա կ ո ւ ն ց ի մէջ Է 

որ ստեղծո ւե լ Է հսւ|ի ա զ գ ա յ ի ն կ ե ր պ ա ր ը 
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ստեղծելի, շօշափելի , հ ետախուզվի եւ 
հրապւսրպ| բերելու առաքելութիւնը կայ 
Նրւս «ԽոՓարհ ւսղջիկր», ..Նամակ ռուսաց 
րագաարին ՚Ւը, «Սիրհաւ»ը, «Կարմրա-
ք ա ր » ^ ևբովեսւնի մասին Լիսատ վէպը 
նոյն ւ>եծ մտածողհ գրական հեւոախու– 
գումներն Են, գրական վերւսդրսեւ որամ– 
ներն են Հայի կերպար ասածը «Խոնարհ 
աղջիկը.՛ գործին մԷջ ամենաղիււյակ իր 
գծերից մէկն է ստանամ Ատ Զօրեւսնը գու– 
ցԼ աւելի լաւ պատմուածդ ուՕենայ, բայց 
երբեք ձ ի տ ա մ ր այգ չի. հետախուզման 
նպատակը կարծես Էդ չի Բակունցը շատ 
խոշոր կարողայփւն էր, հայի ամենամեծ 
եւ. աշխարհի իմաստով, մեծագոյն մի ար-
ձակագիր Էինք ունենալու յանձին Բական– 

ցի 

3 Պ.– Հարց մը կա ), կոր դան պիտի ու՞ 
զէիր հոս անպայման արծարծէ ւ 

Հ Ս - Կայ, կը խՕԼւենք, այո Կ՛ուզէ ի խօ-
սիլ Հայրենիք-Սվփւռք ւսնջատու ածու րեան 
բերած խոշոր վնասի մասին, որ սերնղների 
համար մի տեսակ խոշոր նշանակութիւն ( 
ունեցել Էս բանի (ասին մտածեցի, մտա-
ծեցինք ես եւ Յովիկ Հախփրղեանը. խօ– 
սամ էինք եւ մենք տեսանք, որ եթէ մի քիյ է| 
բռնակալութիւն շարունակու էր եւ ասենր թէ 
մի քիչ Լլ սսաունցի ծերունինեըի «ՔելԷ 
լաօ», սասունցիակսւն էս բանը եթէ մեզա-
նում մի քիչ էլ ճնշուէր էղ սերունդը ղնսյլա 
էր Եւ այլեւս հւպ ժողովուրդը պիտի չդառ-
նար էդ Երգի, Էդ բանի ւոէրր Աս| առիքը 
դարձաւ Էս մասին աւե|ի լայն մտածելու 
ԵրԷ Ափիւռք-Հայրենիք գրական կապերը 
միասնական լինէին. Սփիւռքի մամաւր 
հայրենիքում լինէր, Հայրենիքի մամուլը 
Ափիւււքամ (ինէր Պաւոմոլթիւնը, առ հա– 
ասրսւկ Էն ամբողջ ազգային, լեռնաշէնքւս– 
յին բանը որ կայ եթէ չենք կարոդ հոդե-
րով միասին անել, էս էդ գիտեմ թէ ինչ է, 
բայց կեանքիդ առաջացած էս մշակոյթի 
հարցերը եթէ միասնօրէն Եդած լինէին եւ 
Հրւսնտ Աարեւոսեանր ւ՚ւտած լինէր արդէն 
էդ միասնական շէնքի մէջ աւելի զօրեււ պի– 

տի լինէր. քան հիմի I Լեզոփ Էդ միււանա– 
կանութիւնն Էլ պիտի լինէր, էդ բնութիւն-
ները. . Կորցրած հնարաւորուբիւնների 
մասին եմ խօսուն, գիտեմ թ1 ինյ կորցրած 
հնսւրաւ որա քիւններ կան երբ սփիւռքա– 
Խյաթխնը եկաւ Հայաստան պատերազ-
մէն Սոր, նա պիտի իր մամուլը ունենար 
արեւմտահայ, մեսրոպեան ուդդացրա– 
թեամր. արեւմտահայ լեզուն պիտի Սովե-
տական Հայաստանում իր ուղդազրա– 
թիւնը ունենար Սփխ/յքի գրականութիւնը 
հայրենիքում հաւասար իրաւունքով պիտի 
լինէր է,ւ Հրանա ՍաթԱոսեանր. ամէն եկող 
զրոդ պիտի ծնաէր Էդ միասնական ընտա-
նիքում հա էր դէպքում պիտի աւեչի զօրեղ 
լինէր էսօր էլ, եթէ դարձեալ վերապահու– 
թխններ լինեն եւ դարձեւս) գնայ էդ ան– 
ջատուածութիւնը, քամահրելու կամ ան– 
տեսնելու բանը, ամէն մէկ միաւոր մեզանից 
աւելի քերի I լինեչու, քան կարոււ է լինել, 
ւսէելի բոյլ I լինելա, քան կարոդ I լինել էն– 
պԷս որ էսօրաայ թերացումը յանցանք է 
պատմութեան առջեւ. իւրաքանչիւր անհա-
տի առջեւ (րնղգծ՛ Բ.) Ինչպէս գրոդը ււ|իսփ 
աւելի զօրեղ լինէր էնււ|էս Էլ Լիզււ|ոն|ւ 
տղերքը պիտի աւելի զօրեղ (ինէին, եթէ 
իմանային որ Ս. Հւպւսսսսւյնի իր եղբայրնե-
րը իր Եղբայրներն են եւ կարոդ են իրենց 
կրակի տալ. անտեղի կամ տեղին կրակի 
տալ։ էւյ միասնութիւնը պիտի զօրեղացնէր 
մեզ Է| էս բանի նշանակութիւնը, նշանա-
կութեան գիտակցութիւնը իւրաքանչիւրի, 
եթէ ոչ բոլորի, ապա շատ-շատ երի մէջ կայ 
ա պիտի ծզւոեն, ււր անււ|ւպման ղա |ինի 
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ՊտԽա 

ԳՐԻԳՈՐ ՆՈՐԻԿԵԱՆԻ 
ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ 
ԱՐԿԱօԱԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆԸ 

յփգոր Նորիկեանի հանդիպել կը նշանակէ հանդիպիլ իր գեղանկարներուն։ 
Ստեղծագործական վերսկսող զրոյց երէկի, այսօրուան եւ վաղուսւն հետ։ 
Բայց ոչ կրկնութիւն։ Տարբեր մակարդակ բարձրանալու մնայուն փորձով 

կը յսւտկանշուին իր գործերը։ Մեր ապրումները կարծէք ինք շալկած է, այսինքն, ու-
նի զինք բանտարկող ողբերգականի եւ պայթող կեանքի իւրսսյատուկ ըմբռնումը, 
որ կ ուրուագծուի տեւաբար, համակող արտացոլումով, դէմքեր որոնց ետին կայ 
մարիլ մերժող կեանքը։ 

Կը դժգոհի որ իր գործերուն կը տրուի ընդհանրապէս տխուր ըլլալու գնահա-
տանք։ Ենթադրե՞նք որ առհաւական, պատճառներ եւ մղումներ կան այս-
քա՜ն լայնածիր տխրութեան համար, նոյնիսկ երբ տեւաբար կը դառնայ դէպի կեան-
քը։ ժառանգուած ցաւ, որ յաղթահարուած չըլլայ՛ 

եւցւէւտտե Ե ^ 





Այս ընղհանրաււյէս լռակ– 
եաց սա եղծա գործողը Եր-
բեք պոռոտ չէ եղած։ Իր գոյ– 
նեբը կը հմայեն, թելադրա– 
կան են; Իր կտաւներուն 
պատուհանները հրաւէրներ 
Են խորացման, Բարդոց 
տառապանքը սիրելու, 
բաժնելու, հակելու սեփա-
կան ապրումին վրայ, զգա-
լու որ մաս կը կազմենք 
մարդկային կացութեան։ 
Քիչ մը ամէն տեղ ծաւալող 
դժբախտութիւներու վկան 
Ըլլալու յաւակնութիւնը ու– 
նին իր նկարները, ուր 
կեանք, ճակատագիր եւ գե– 
դեցիկ կ՚ընդելուգոփն։ Այլ 
խօսքով, մտածող եւ զգա-
յուն արուեստագէտ մըն է 
Նորիկեսւն, եւ իրեն հետ 
զրոյցը փորձ է ըմբռնելու իր 
ինքնատիպ աշխարհը, աշ-
խարհը՛ ուր մենք եւս կանք, 
քանի որ կան մարդիկ։ 

Ինչպէս Կ՚ըսէ, ամենայն 
պարզութեամբ, որ ինք « հայ 
ազգի զաւակ մըն Ա ։ Ըսած 
կ՛ըլլա յ ամէն ինչ, թէ պէտք է 
դեո խորանալ։ Արուեստա-
սէրը կամ զրուցակիցը ան– 
մի^ւսպէս կը ՛հասկնան որ 
իր աշխարհին մէջ առհաւա– 
կան հետքեր կան, գիտակ– 
ցուած եւ անգիտակից 
մղումներ, որոնք կը բիյին 
իր ծիներէն։ ԹԷեւ ինք կը 
Օերժւ իր կենսագրութիւնը 
ընել, բայց կը պատմէ, ^մա-
նուկ հասակէս սկսած եմ 
նկարել։ Այդ երազով մինչեւ 
հիմա կ՚ապրիմ։ Չեմ գիտեր 
թէ ուրկէ կու գամ. ուր կ՚եր-
թամ։ Կա մտածեմ թէ ի՛նչ 
կ՚ընեմ այս աշխարհի մէջ։ 
Ես ինծի հարց կու տամ թէ 
ըրածներս, գործերս մար– 
դոց բան մը կ՚ըսե ՛ն թէ ոչ»։ 

Իր կեանքը չի պատմեր , 
բայց կը խօսի ԻՐ կեանքի 
ուղղութեան մասին– «Ես 
ընտրած եմ ազատութիւնը 
եւ արկսւծախն դրութիւնը, 
պյււինքն՝ ստեղծագործո ւ -
թիւնս կաշկանդումներ չի 
ճանչնար՛՝։ եորիկեան ինք– 
գինք կը փնտռէ եւ այդ փոր-
ձին ընդմէջէն՜ մարդը։ Այս է 
իր սսրկածախնդրութիւնը, 
որ կանգ չէ առած։ Երեւոյթ-
ներով չտարուող անձին 
համար այդ կանգ կ՚առնէ : 

իր ստեղծագործութեան 
մէջ մարդուն տիպարը կը 
գերակշռէ, ինչ ոը կը դրսԵ– 
լորոփ ղէմքեըով, առանձին 
թէ համախումբ, կնոք տի-
պարներ, որոնք հարցա– 
կաններու դիմաց կը 
գտնուին, գո յո ւթենական 
ակնթարթներ։ Այսինքն ար– 
ւեստագէտը իր նմանները 
կը փնտռէ, կամ պարզապէս 
ուրիշներու ցսււը կամ ուրա-
խութիւնը պատկերացնե -
լով, կը ձգտի ինքնաճանաչ-
ման։ «Կը սիրեմ ընկերու-
թիւնը, բայց մեր մէշ, մար– 
դոց միքեւ, հարազատու -
թիւնը նուազած է։ Այս պատ-
ճառով ալ չեմ հաւատար 
մարղոց, անոնց ապրելաձե– 
ւը անկեղծութիւն չանի։ Յա-
րաբերութիւներուս մէշ խե-
լացի բան մը կը սպասեմ 
խօսակիցէս, բայց ան բան 
մը չի տար ինծի, մասնակից 
չ ՚ըլլար մտածման խորաց-
ման իմ արկածախնդրու– 
թէանս»։ Արուեստագէտի 
առանձնութիւն, քանի որ կը 
խորիի թէ նիւթապաշտա– 
կան աշիյարԻին մէյ> վւոխ– 
հասկացողութիւնը տեղի 
տուած է։ ԿԵնսավւորձէ բը– 
խած յոոետեսութի՚ ՚ւն, Երբ 

գեղեցիկի եւ վերականգնու 
մի հզօր ցանկութիւն ունի. 

Կեանքը, մսւրղիկը եւ ըն 
կերաթիւնը սեւեռելու իւըա 
յատուկ տեսանկիւն ունք 
ինչպէս բոլոր վաւերակւս 
արուեստագէտները, ստեւ 
ծագործողները ։ ^ոս որո 
դժգոհութեամբ կը խօսի Աք 
րիկեան։ Կը մերժէ շատերո 
կողմէ եղած այն դատում 
որ իր գործերը, իր կերպար 
ները տխուր են։ Բայց ձետ. 
մը կը վկայէ, « ճի շդ է որ հո 
գեվիճակներս հօրմէս ժա 
ռանզած եմ, եւ այղ պատ-
մութեան մասնակից եմ, գի-
տակցութեան ճամբով, իմ 
վրաս ազդած են յիշոդու– 
թԵան պատկերներ , ՛ե՜ս 
միայն անոնց մէջ չեմ, ուր 
որ ալ գտնուիմ, կը ղաոնամ 
ղէպի կեանքը։ Բայց ցաւեր 
կան, ոչ միայն հայկական, 
եւ անոնք կը ժայթքեն, կը 
ւոարածուին»։ Ստեղծագոր– 
ծողին համար տառապան-
քը մասնակի երեւոյթ չէ. հա֊ 
մամւսրղկային է։ 

Վիշտ կայ իր նկարներուն 
մէջ, դէմքեր, կիներ, որոնք 
կարծես անվերականգնելի 
կերպով ընկճուած Են։ ԹէԵւ 
եորիկեան կը հաւատայ վե-
րականգնումի, նոր | ւ տար-
բեր Երջանկութեան մը։ Ին-
չո՛ւ այսքան շեշւոել որբն ու 
որբութիւնը, մասնաւորա– 
բար մեր օրերուն, երբ մար-
դիկ ԿԻՐՔՈՎ կ՛ուզեն բան-
տարկուի լ իրենց անձէն 
դուրս։ Նորիկեան այս հար-
ցին կը մօտենսւյ տարբեր 
տեսւսնկիւնէ, խՕՍելու| իր 
աշխատելու եւ ստեղծելու 
ոճին մասին, շեշտելով որ 
իր կերպարները տեււսբար 
կր վերականգնին. «Քանղել 
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Եւ վերակազմել զանոնք, եւ 
տ ա ր բ ե ր բան զուրս կ ա 
գայ. քանդելէ ետք կը ծնի 
նորը»։ Այլ խօսքով, ան տե– 
ւաբար մարգը կը փնտռէ, 
զայն հասկնալու փորձը կը 
շարունակէ։ Ինչ կը վերաբե-
րի նկարչական դպրոցի մը 
պաւոկանելիութեան, սահ-
մանում նը տալու համար 
կ՚ըսէ, որ կը պ ա տ կ ա ն ի 
տ պ ա ւ ո ր ա պ ա շ տ ն ե ր ո ւ ըն-
տանիքին, ունենալով աշ-
խարհը տեսնելու եւ զգալու 
իր առանձնայատկաթիւնը . 
ընդհանրապես ւԱսրդը ունե-
նալով իրպէս ո ւ շադրու -
թեան կեդրոն։ 

Ա ր ո ւ ե ս տ ա գ է տ ն ե ր ը 

շրջաններ կ՜ունենան, որոնք 

աշխարհը տեսնելու տար-
բեր կերպերէ կոլ գան, նաեւ 
իրենց կենսափորձի հոլո– 
վոյթէն։ Հասկնալու համար 
Աորիկեանի ստեղծագոր -
ծական աշխարհը , հե-
տաքրքրական էր գիտնալ 
թէ կայի՛ն այդ շրջանները, 
ո՛ր շրջանի կամ շրջաննե-
րու հետ աւելի հոգեկցա– 
թիւն գգացած է Եւ կը զգայ։ 
«Ունեցած եմ շրջաններ, 
ինչպէս Լիբանանի քաղա-
ք ա ց ի ա կ ա ն պատերազմէն 
առաջ եղած ժամանակը , 
մինչեւ 1995, եւ անկէ ետք։ 
Բայց արո ւեստաբանները 
օը մը պիտի ընեն դասա-
կարգումը, ըստ գործածած 
գոյներուս, դւսսաւորումնե– 
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րուս, գիծերուս։ Բայց բոլոր 
շրջաններս հ ա ր ա զ ա տ Են 
ինծի, քանի որ ես կամ 
անոնց մէջ, իմ ստեղծագոր-
ծական արկածւսխնդրոլ– 
թեամբս»։ Կը խօսի ՖրաՕ-
սսւ մնացած Երկար տարի-
ներուն մասին։ Այդ շրջանին 
է որ պատրաստած Է հայ 
եկեղեցիներուն նուիրուած 
իր ալպոմը, զանոնք զու-
գորդելով հայ բանաստեղ-
ծո ւթեան քադուած յատ-
կանշական տոդերու։ «ճիշդ 
պէտք Է հասկնալ, գրական 
գործերու նկարազարդում 
չըրի, այլ այդ տողերը մթնո-
լորտ ստեղծեցին ինծի հա-
մար, հաւանօրԷն նաեւ՛ ար– 
ւեստասէրին »: 



տ տ 

Յաճախ կ՚ըսուի որ նկար-
չութիւնը եւ երաժշտութիւնը 
ազգային ազդակներէ ամէ-
նէն աւելի դիւրաւ կ՚աՕջատ– 
լին։ Համամարդկային ըլլալ 
կը նշանակէ՛ ապազգային 
ըլլալ, որ կը նշանւսկէ նաեւ 
ըլլալ անանձնական։ Ստեղ-
ծագործութեան մէջ ո՞ր չա-
փով ազգայինը, այս պարա-
գային հայաթիւնը, որոշիչ 
ազդակ է. եթէ է։ Շփուած ըլ-
լալով ազզսսյինէ ղուիս 
գտնուոդ արուեստի աշ-
խարհին, Նորիկեան ինք– 
զինք ինչպէ՚ս կը տեղաւորէ 
անոր մէջ։ Երբ կը խօսինք 
արուեստագէտի, ազգային 
պսւտկանելիոլթեան եւ յա-
րակից հարցերու մասին, 
ան բարձրաձայն կը մտաձէ 
եւ ինք է որ սւիիւռքահայու 
յատուկ բնազանցական 
հարցումներ կ՚ուղղէ. «Եմ 
ինծի հարց կու տամ թէ ի նչ 
Եմ Ես, հա՛յ, լիբանանցի", թէ 
ֆրանսացի"»։ Հոս է որ կը 
դրուի ա ն հ ա տ ի ինքնու-
թեան եւ արուեստագէտի 

ստեղծածին միջել եղած 
կապը. Իրեն համար «մշա-
կոյթը արմատ Է^։ Կը խօսի 
Կորքիի արմատներուն եւ 
պատկանելիոէթեան մա-
սին. «Կորքի Ամերիկայի կը 
պատկանի, նոյնիսկ Եթէ ծա-
գումով հայ է, այղ 
մթնոլորտի արդիւնք Է, հայը 
իր մասնակցութիւնը կը բե-
րէ տեղւոյն մշակոյթին, ձգե– 
ցէք որ ան իր երթը շարու-
նակէ, այդ մարդը աշխար-
հին կը պատկանի, տիեզե-
րական է։ Ես կ ՚ապրիմ եւ 
կ ըսեմ ինչ որ կը զգամ »: Այ-
սինքն, վաւերական ստեդ– 
ծագործոդը կը նուաճէ հա-
մամարդկային տ ա ր ա ծ ո ւ -
թիւն։ Ատածումը կը խորա– 
նայ եւ ան կ՚սսելցնէ. " Ե ս կը 
զգամ մարդուն, մարդրց 
զգացումները։ Դուք ազգա-
յին կ՚ըսէք, անով կը բա-
ցատրէք, ես կը գծեմ։ Ես կը 
զզւսմ որբութիւն եւ երկրա-
շարժ. դուք կ՚ոլզէք ազգա-
յին ձեւով դիտել։ Բայց իմ 
գործերուս մէջ կայ մարդ-

կայինը, նեղ սահմաններէ 
անդին։ Հարցերը արուեստ՛ 
գործին յարաբերւսբար տէ, 
դադրել իմ գործս չէ, սւտի 
կա արուեստաբաններու 
գործն է։ Պէտք է ըմբռնէ, 
այն՜ որ արուեստի լեզու ՚ 
համաշխարհային է, հւսմա 
մարդկային, տիեզերական 
Նկսւրի մը առբեւ, Է|արելոր։ 

նկարիչին պ ա տ կ ա ն ե լ ի ա 
թիւնը չէ, այլ այն՛ որ ան ին; 
կ՚ըսէ դիտողին , բան մլ 
կ՚ըսէ"»։ 

Ի ն ք ն ա տ ի պ լ|երլուձոււ՛ 
մը կը կատարէ Նորիկեան 
մեր անմիջական պատմու– 
րենէն մեկնելով, հաււսքա 
կան եւ ընդհանիապէս 
չխոսւոավանուող կացու-
թեան մը անդրադառնալով. 
«Այսօր աւելի դժուար հայ 
կը զգամ ինքզինքս քան մօ-
տաւոր անցեալին, երբ հայ-
րենիք եւ հպյոլթիւն կը խռո-
վէին հոգիները, ներկայ 
պայմաններուն մէջ կը 
փնտռեմ հայու նոր ինքնու-
թիւնս։ Հայաստանի անկա– 
խացումով երազէն իրակա– 
նութիւն անցանք, եւ այդ 
իրակսսնութխնը տարբեր 
եդաւ մեր Երեւակայածէն, 
իտէւս լականացուած հայե-
րը եւ հայրենիքը ղարձան 
սպառող քաղաքացիներ եւ 
տնտեսական երկիր։ Անդ-
րադառնալով 1այաստւսն– 
Սփիւռք յարաբերութիւննե– 
րուն ընղհանրապէս, եւ մա– 
նաւանղ ա ր տ ա ս ա հ մ ա ն ի 
արուեստագէտներուն հան-
դէպ ցո լցաբերուած վերա-
բերումին, կրնամ ըսել որ 
ան գրեթէ հաւասար է անգի-
տացման։ եերսսզգային 
կեանքի մէջ, երբ արուես-
տագէտը չենք քաջալերեր , 
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զայն օ տ ա ր ի զիրկը կը նե-
տենք։ Ւ վերջոյ, արուես-
տագէտը մարդ է»։ 

Թէ ի նչ են արուեստի հա– 
սո ւնո ւթխն նո ւաճած Նո– 
րիկեանի վաղուան խոս-
տումները, արուեստի աշ-
խարհին ել իր մասին գնա-
հատումները եւ արդար 
փառասիրո ւթի ւնները , կը 
խօսի ինք. «Գիտէք, տպաւո-
րապաշտութեան , ււաթքօտ– 
տւօուտոոօին յաբորդեց լու-
սանկարչութիւնը եւ նկարի-
չը անկախացւսւ տեսանելի 
իրականութիւնը ներկայաց-
նելու հսւրկաւդրանքէն», կը 
յաշեմ ինչպէս ժան Քոքթօ 
ըսած I թէ «նկարչութիւնը 
ա զ ա տ ա գ ր ե ց գեղանկւսր– 
չո լթխնը»։ Կը շարունակէ 
«Այսպէս, Փո լ ԱԵզան գոյնե– 
րու աշխարհը բերաւ, նիւ– 
թէն հեռու երթալով։ Գոյն եւ 
գիծ , այդպէս ցրո ւած են 
գործերս։ Ի հարկէ կւսյ մշա-
կոյթը, Եւ հայ մանրանկար-
չութիւնը դրապէս ազդած 
են վրաս։ ես բառերոէ վար– 
պետ չեմ, բայց կրնամ գու-
նաւորել եւ այդպէս արտա-
յայտե լ ինչ որ կը զգամ։ 
Նկարներա մէջ ուշիմութիւն 
պէտք չէ փնտռել , այլ՝ 
տպւսւորութիւն։ Արշիլ Կոր– 
քի սկիզբը Փիքասո յի ճամ– 
բով ընթացած Է, յետոյ 
դուրս ելած Լ այո ազդեցու– 
թենէն, գտած է իր անձնա-
կան դրոշմը, գոյն եւ. ձեւ։ 
Շարունակե լ առանց ուրի-
շի նմանելու»։ 

Հայաստանի մէք զարգա-
ցող նկարչութեան մասին 
խօսելով, եորիկեան կ՚ընէ 
գնահատումներ, զորս ար– 
ւեստաբւսններ եւ արուես-
տի պատմաբաններ պէտք է 

խորացնեն։ Այսսյէս. <Սար– 
եանի ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ա կ ա ն 
տեսութիւնը չհասկցան իր 
հետեւորդները, թէեւ դպրոց 
ստեղծեց, շատեր պարզա-
պէս ընդօրինակեցին զինք։ 
Մինասի հորիզոնը նեղ էր 
սկզբնական շրջանին, ապա 
միայն իր վրձինի շարժում-
ները ազատ եղան, եւ այն 
ատեն տուաւ ւսրժէքաւոր 
գործեր, հադորդուելէ ետք 
Կորքիի աշխարհին հետ»։ 

Խօսե լով իր սերունդի 
նկարիչներուն մասին, կ՚ըսէ 
թէ անոնք տ ա ղ ա ն դ ա ւ ո ր 
էին, բայց նոր սերունդ չե-
կաւ։ Նորերը շղթայ չեն 
կազմեր, ուրկէ" կու գան, 
ո"ւր կ՚երթան, ուրկէ" կ՚եր-
թան։ Ներկայ վիճակը փայ-
լուն չէ նաեւ տնտեսական 
պատճառներով։ Հոս. Լիբա-
նանի մէք, արուեստասէր 
զանգուած չկայ, այլ մտա– 
հոգութիւններ կան։ եթէ 
տնտեսական վիճակը լա– 
ւանւսյ, արուեստասէրները 
կը բազմանան, հետեւաբաը 
ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ա կ ա ն կարե-
լիութիւններ կը ստեղծ– 
ւին»։ 

Նորիկեան կը հաւատայ 
որ արուեստի ճաշակը կը 
զարգանայ մանկութենէն 
սկսեալ։ Եւ աւելին, «նոյն 
այդ մանուկներէն շատ բւսն 
կարելի է սորվիլ։ Անոնք երբ 
այցելեցին աշխատանոցս , 
իրենց արտայայտութիւնե -
րէն, հարցումներէն, ես շատ 
բան սորվեցայ , քանի որ 
անոնց նայուածքը դեռ չէր 
խաթարուած նիւթական հո-
գերով»։ 

Այս լիութեան հասած գե-
ղանկարիչը գոյներու եւ գի֊ 
ծերու վարպետ է։ Իր տի– 
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պարները, անոնք ըլլան Ան-
տուն, &չւսցող, կեանքի 
հարցարաններուն դէմ Տա-
րիք չունեցողներ, հեռուն 
դիտող ճամբորդներ, ժողո-
վուրդներու թշուառութեան 
պատկերներ, իրենց թելադ– 
րական հրապոյրներով 
Ներքնազգեստով կին կամ 
Մերկացող կին։ Նորիկեան 
Ն ա թ խ ր մորթին տարբեր 
կեանք կու տայ ծսսդիկնե– 
րռւ ետին կանգնեցնե լով 
կինը։ Իր մշակոյթէն ներշըն– 
չուած պատկերները. Երբ կը 
խօսին հայոց մասին, ոչինչ 
ունին որպէս ամբոխավա-
րութիւն, կիրք, անոնք մեզի 
կը բերեն գեղեցկո ւթեան 
նուաճման ընդմէբէն ապ-
րումներ որոնք համա-
մարդկային են։ 

Սվ1իւռքի ինքնատիպ եւ 
տաղանդաւոր արուեստա-
գէտները բնական փառա-
սիրութիւնը եւ ակնկալու -
թիւնը ունին իրենց թան-
գարանը ունենալու, ուր 
մնայուն կերպով ցուցադըր– 
ւին գործերը մարդոց, 
որոնք կանգնած են, օր մը 
պիտի ըսուի՝ կանգնած էին, 
Նորիկեանի հ ա ր ց ա կ ա ն ի ն 
դիմաց. «Հա՛՛յ եմ, լիբանան– 
ցի" Եմ, ֆրանսացի" Եմ...», 
գ ե ղ ա գ ի տ ա կ ա ն փ ո ր ձ ի 
ետին գտնուող անդոհանք՝ 
որ կը ներշնչէ Ել իւրաքան-
չիւրի պարագային կը յան-
գի այլւսպէս ՛հարստացնող 
գեղեցկութեան գիւտի։ 

3. Պ ւս լ եան 
Մարտ 2007 
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Ֆոսւնււա • 2007 
ՖրսւնսաՓ մէջ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐՈՒԱե ծիրէն ներս, չռյս տեսած հատոր մը, 

ՀԱՅ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ԱՐԵՒԵԼՔԸ անունով (Լ՚ՕոՀՈէ ԺՏՏ բՒւօէօցքՏբհտտ, 
ձոոռոէծՈՏ)։ Հրատարակութիւն Փարիզի "Արաբական Աշխարհի 
Հաստատութեան" - §§<յ՚սք ^օոճտ– ձռԵտ - ծւ "Արուեստի Շրջանակի 
Հրատարակութիւներ՝ Ոէ - Հմւէւօոտ ՇՏՐՇ1Տ– ծձՈ -, "Արեւելքի Պատկերներու 
Հաւսւջտծու՛ - Շօ1Խ<։Խո հոտցքտ ԺՕոքոէ - շարքին. քՕԹ էջ. Կողքին վրայ կը 
/իշուի որ Իայերը ասա նպաստած են բպոր արուեստներու եւ 
սւրհէստներա զարգտցմտն՛ օ^աՏեաՕ կայսրութեան մէջ. Հւստորին մէջ 
ամփոփուած են բազմաթի լուսանկարիչներս գործերը, որոնք պատմութիւն 
են, Պոլիսէն երուսաղէմ. մինչեւ Գահիրէ 
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