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• 1 

ԲԱԳԻՆԻ ԱՅՍ ՀԱՄԱՐԸ 
ԵՒ ԱՆՈՐ ԱՌԻԹՈՎ 

ԲԱԳԻՆի աշխատակիցներու թիլը կ՛աճի, երբ սովորութիւն է խօ-
սիլ հայերէն ընթերցողներու նուազման մասին։ Զոյգ Երեւոյթները 
հաստատեցի են Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Սփիւռքներու 
մէջ։ Ի հարկէ վիճակագրութիւններ չկան, որպէսղի գնահատումները 
ենթակայական չըլլան։ 

Ինչպէ±ս կարելի պիտի ըլլայ հայերէն գրողներու աճին վրայ 
գումարել որակ եւ արժէք։ Քաղաքական եւ մշակութային կաղմա֊ 
կերպութիւններու եւ ընդհանրապէս ղեկավարութիւներու օրակարգ 
պէտք է ըլլայ հարցը։ Նաեւ ներդրումի, որպէսղի հայ գրողը 
աստիճանաբար իր գրիչով ապրելու հնարաւորութիւն ունենայ։ 

Ընթերցողներու նուաղումը բացատրող պատճառաբանութիւն– 
ները բաղմաթիւ են. համաշխարհայնացում, համացանց, տնտե-
սական կացութիւն, ժամանակ, հայերէն գիրքի ցրուումի դժուարու-
թիւն։ Բայց նաեւ աղգային գաղափարախօսութեան գունաթափում, 
երբ կարգախօսային աղմուկը տեղ չի ձգեր ոգիի եւ ոգեկան ժա-
ռանգութեան որ կը ստացուի գիր-գրականութենէ եւ մշակոյթէ։ Իրաւ 
ղեկավարութիւնները, երկարաշունչ պայքարի համար ինքնութեան 
վերաբերող այս խնդրին քաղաքական առաջնահերթութիւճ չեն 
տար, որ պարղ ձեւով կը սահմանուի, հայ գիրն ու գրականութիւնը 
հասցնել իւրաքանչիւր հայու տուն։ Կրկին ներդրումի ԵԼ կազմա-
կերպութեան խնդիր կայ։ Նոյնիսկ եթէ այդ ղոյգ առաջադրանքները 
հասութաբեր չեն, մարմարեայ ցուցանակով շէնք չեն։ 

1 



ԲԱԳԻՆի այս համարով կրկին պիտի գտնէք ինքնագիր էջեր, վա-
ւերագրային նիւթեր, մօտիկ անցեալէն յիշեցումներ։ Նամակ-արձա-
գանգ Պոիսէն, Ռոպէր Հատտէճեան, որ կը հետեւի։ Մինչ կը բացա-
կային հակազդող ընթերցողները, որոնք չեն խօսիր։ Անհատական 
հանդիպումներու ընթացքին կը լսուին կարծիքներ։ ժողովական մը 
կ՚ըսէ թէ «գրուածները բարձր են իրեն համար», ուրիշ մը իր «բա-
ժանորդագրութիւնը դագրեցուցած է որովհետեւ բոլոր բառերը չի 
հասկնար»։ Ինչո՛ւ ճիգ չընել ԵԼ ըմբռնել որ գրականութիւնը նաեւ 
լեզու եւ ոճ է Եթէ մաշումներու պատճառով մեր բառամթերքը խեղ-
ճացած է, ինչո՛ւ աստիճանաբար ղայն չճոխացնել։ Միթէ" օտարալե-
զու գիրք երբ կը կարդանք բառարան չենք բանար։ 

Այս հաստատումները նորութիւն եւ տպաւորող վերէուծում չեն։ 
Անոնց համար գտնուած Լուծումները ընկերամշակութային յառաջ-
ընթացին կը նպաստեն։ Անոնց համար պատասխանատու ենք ան-
հատաբար, մեծերը եւ փոքրերը, արհեստաւորը, առեւտրականը, 
ուսուցիչը, համալսարանականը։ 

Եւ վաղուան չսպասել, որովհետեւ իւրաքանչիւր օրուան ուշացում 
կը բազմապատկէ տեղատուութիւնը։ 

Գրողը բեմի պէտք ունի։ Վերջնական զտումը կ՚ընէ ժամանակը։ 
Այդ բեմը տպագրուած թուղթն է, որուն սպառողը ժողովուրդը պիտի 
ըլլայ։ Իւրաքանչիւր հայ ընթերցող իր անձին օրինակով ինքզինք 
պիտի բազմապատկէ, պիտի խօսի, պիտի բացատրէ, պիտի առա-
ջարկէ որ քոյրը, եղբայրը, զաւակը, զարմիկը, դրացին, մասնակից 
ըլչան հայերէն գիրի ու գիրքի տարածման, դառնան ընթերցող։ 
Հայերէն գիրք ու թերթ կարդալ վարժութիւն է, որ կը սկսի օր մը, 
առաջին փորձը կրկնելով, կրկին ԵԼ կրկին... 

ԲԱԳԻՆի ընթերցումը ոչ դիւրին է ոչ դժուար։ ժամանակակից է իր 
ապրող գրողներով, այսինքն քիչ մը մենք։ Այս ըսել մենք մեզի Եւ 
մեր շրջապատին, Եւ ան կ՚ըԱայ մշակոյթի գործիչի աշխատանք։ 

Այս թիւով պիտի յիշէք Վահէ Օշականը, պիտի ծանօթանաք 
սփիւռքածին Երիտասարդին որ հայերէնով գրականութիւն կը մշա-
կէ, պիտի բաբախէք հայրենի բանաստեղծներու հետ, պիտի ապրիք 
ապրող-նուաղող հայաքաղաքով։ 

Գրականութիւն ոչ աւելի ոչ պակաս բաբելական միւս լեզուներով 
մշակուողներէն։ Բայց 0°Ր գրականութիւնը, որ պիտի ըլչայ ՎԱՂ-
ՒԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ։ 
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ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ 

ՏԱ,Ր°ԼԻՑ 
3 ՊԱԼԵԱՆ 

ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ 

Արդէն տասնամեակ մը։ Եթէ մե-

ղի Հետ ըլլար պիտի ըսէր ինչո՞ւ 

տասնամեա1լ սպասել բաներ մը ըսե-

լու Համար: 

ՎաՀէ Օչական նախ մտաւորա– 

կան էր, անՀանդարտ միտք մը որ 

նորին եւ տարբերին ցանկութիւնը 

ունէր, Հակասութիւններէն չէր խու-

սափեր, ընդՀա կա ռա կն, անոնց 

բախման մէֆէն կ ՚ ո ւ ղ է ր գտնել®, ի՞նչ 

բան։ Այսօր չեմ դիտեր թէ կա՞ն ըն-

կերներ, բարեկամներ, իր ըմբռնում-

ներուն որպէս Հետեւորդ ներկայա-

ցողներ, որ կար են ան խիտ տարաղով 

մը ըսել թէ ի՞նչ էր իրապէս իր որոն-

ման թիրախը։ 0տաւորական էր այս 

բառին աղնիւ իմաստով — ոչ իմաս-

տակ, ոչ տիրացու։ 

Տեւական որոնում, Հարցադրում-

ներ առանց անպայման պատասխա-

նի յան դե լու։ Այդպէս էր որպէս ըն-

կեր, բանաստ եղե, գրող, ո ւս ո ւցիչ, 

յանձնառու աղդային։ կրկնութիւն-

ներէ խուսափելու մնայուն լարում 
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մը, որ երբեմն մտանել կու տար թէ 

խա՛՞ղ էր կամ ապրում։ իմաստասի-

րութիւն կ ուսուցանէր բայց կը թա-

փառէր դրականութեան եւ բանաս-

տեղծութեան սաՀմաններուն վրայ։ 

Չկրկնելու եւ ստեղծելու ճիդ, որ 

ուղղուած էր իրեն, իր անձին, բայց 

իրեն Հետ տփուողները կը խորՀէին 

որ «կուրում Համարուած ՎաՀէ 

Օչականի խօսքը իրենց ՀասցէաԳՐԲ-

ւած էր, մինչդեռ իր ըմբռնումնե-

րուն Հակասութիւնն էր կրկնուիլ, 

Հետեւորդ ունենալ։ ինչպէ" ս կարելի 

է Հինը քանդելու, նորը ստեղծելու 

գաղափարը կտակել կամ ժառան-

գել, Հետեւելով, կրկնելով, կապկե-

լոՎ։ 

՚^ա ր ո ւ դա ս ա կար դո ւմն եր ը կը 

բացատրէր որպէս ուսուցանող• Աջ, 

ձախ, պաՀպանո ղական, յառաջադի-

մական, բայց այդ կաղապարները 

իրեն Համար չէին, ինք անոնցմէ աս-

դին էր կամ անդին։ ^ա^քենիո^ 
թ ի ւ ն ը մ ե ր ժ ո ղ է ր , բ ա յ ց ա ն կ է չէր 

կրնար ձեր բա ղատի լ, այդպէս էին իր 

առօրեան, կեանքը, յա ր ա բեր ո ւ-

թիւնները։ 

ՎաՀէ Օչականի դրականութիւնը, 

արձակ եւ բանաս տեղծութիւն, կը 

դրսեւորեն այս երկուու թիւնը, դա -

սականի եւ յեղափոխակա նի։ Այս 

պատճառով ալ կը ճմռթկէ բա ռերը, 

որ պէս ղի անոնք իրենց ար ձա կու նակ 

իմաստէն տարբեր բան ըսեն, արտա-

յայտեն տարաղուելու դժուարու-

թիւն ունեցող իր ղդացումները, աս-

պարէղ կարդան եղածին, սովորու-

թեան, կայունին, ընդո ւնո ւածին, 

Հասարակ տեղիքին եւ Հինին։ իրմէ 

առաջ եւ իրմէ վերջ եղած են եւ պի-

տի ըլլան նորին ճամբան Հարթելու 

Համար Հինը քանդելու առաջադ-

րանքով ներկայացողներ, ոչ միայն 

դրականութեան մէջ, այլ նաեւ ար-

ւեստներու, քաղաքականութեան։ 

Յեղափոխական Վիքթոր Հիւկօ 

այժմ դասական է, ինչպէս որ դասա-

կան է 0ոնէ։ Այս կացութեան դի-

տակցելո վ է որ ՎաՀէ Օչ ա կա նի Հա -

մար կրնանք ըսել որ չպայծառացող 

մթնոլորտ մըն է։ 0եկնակէտը Հա-

կադրութիւնն է, որ խեղդամաՀ կ՛ըլ-

լայ, եթէ տեղ մը խարիսխ նետէ։ 

ՎաՀէ Օչական պէտք է կարդալ ոչ 

թէ նմանելու, չափանիչ մը ունենա-

լու Համար, այլ վառ պաՀելու Հա-

մար իրաւ մտածողի առաքինու-

թիւնը, միչտ բառին Հռոմէական 

իմաստով Հոգիի ուժ, V1^էսՏ, որպէս-

ղի Հարցադրումներ ու ճամբով յա-

ռաջդիմութիւնը չարունակու ի։ Սա-

ւառնող այլախոՀ մըն էր ՎաՀէ Օչա-

կան, մեր իրականութեան մէջ միչտ 

չՀանդուրժուող խամրող մարդատե-

սակ մը։ 

Ո ւրիչներու միջնորդութեամբ 

չկատարել ՎաՀէ Օչականի դործե-

րու ընթերցումը, ղայն չվերածելու 

Համար բրածոյի։ Այս միտումով է 

որ ո չ դիրք յ ի չ ե ց ի ո չ ա լ մ է ջ բ ե ր ո ւ մ 

ըրի։ Ամեակներ եւ յոբելեաններ ձե-

ւականութիւնն եր են եթէ չյանդըգ-

նինք ջուրը աղբիւրէն խմել։ 

Այսինքն՝ բանալ դիրք, դիրքեր։ 

10 Սեպտեմբեր 2010 
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Ղհեւջ 

ՏԱՍԸ ՏԱՐԻ ԱՌԱՆՑ 
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻ 

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ 

«Միթեբը պայթեցնեչ կ՛ուզեմ, ռբպէս– 
զի ճշմաբտռւթեան հասնիմ։ Այսինքն, 
զբականռւթիւնը աբժէք ունի ինծի հա -
մաբ այն չափով ռբ զիս կը մօտեցնէ 
ճշմաբտռւթեան»։ 

Վ. ՕՇԱԿԱՆ 

7 Ապբիւ 1991, §ՅԱՌԱՔ» 

Բացակայութիւն, սերունդ եւ. խնդիրներէ 
Չեմ ուղեր Հաւատալ որ արդէն տասը տարիէ ի վեր կ ապրինք ու կը պայքա-

րինք առանց ՎաՀէ Օչականի։ 2000ի Յուլիսին ան մեղմէ կը բաժնուէր առ յա-

ւէտ ••։ Ու նոր չէ որ կեանքի թաւալքին Հարուածները կրնան աստղանիչեր 

դառնալ մէջդ կամ վերածուիլ վէրքերու։ Վէրքեր, որոնք պիտի դառնան սպի։ 

Սպիները սակայն պաղած լաւաներ են, որ կեանքի ամէնօրեայ պայքարին 

ընթացքին կրնան բորբոքիլ ու յիչեցնել որ ժամանակը, որուն մէջ կաս ու 

կ՛արարես, նոյնը չէ, նախկինը չէ։ Առաջ կար ՎաՀէ Օչականը։ Մեր բառարա-

նին մէջ իրեն Հաւասարող անուն չու նիմ այսօր, ծանօթներ, գրողներ, մօրո^ 

քաւոր մարդիկ, մտ ածո ղներ, Համբաւի տէր, նուաղ ծանօթ, լռութեան աղմո^ 

կին մէջ։ 

Բառ մրոտողներ, տա րին Հեղ մը եր կ ու գիրք Հրատարակողներ գուցէ եւ 

կան •••• բայց չկայ ՎաՀէ Օչական ու Հաւանաբար իր նման մէկը պիտի չյայտնը՜ 

ւի այս պարապին մէջ։ Ոչ թէ անոր Համար որ ժամանակներն են փոխուած, այլ 

անոր Համար որ տարբեր է ՎաՀէ Օչական իր էութեամբ, իր անկորնչելի բա-

ռով, խիղախութեամբ եւ մ ան աւանդ ամրութեամբ•••: Ան ամրօրէն կանգնած 

է ժամանակի Հոսքին դիմաց ու աւելի քան երբեք կը խիղախէ, կը մտրակէ, կը 

ղարմացնէ իր բառով, կը փոխէ ու կը վերափոխէ։ 

Մեր կեանքը այսօր աւելի քան որեւէ ժամանակ, պէտք ունի ՎաՀէ Օչականի 

պէս մտածողներու, որոնք պիտի կարենան կան գնի լ ու լսելի դարձնել մտաւո-

րականի ձայնը ամէնուրեք։ ՄԵՐ սերունդը ծարաւն ունի Օչականի, որովՀե-

տեւ ան խտիր չէր դներ «խենթ՝, անկարող կամ անտաղանդ երիտասարդնե-

րուն միջեւ։ Ա ռիթ կու տար բոլորին, կը Հաւատար որ երիտասարդութիւնը 

պէտք է Հաւաքել Բանի չուրջ։ ^իտէր որ երիտասարդը կրնայ սխալիլ, սխալիլ 
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ու վերադառնալ, կենսափորձով գտնել իր ուղին•••• 

Այսօր եթէ մեր կեանքի գրական չա ռա ւիղին բոցեր ը նկարագրելու ելլենք, 

պիտի տեսնենք որ Սփիւռքի ղան աղան ափերուն կան գրական խմորումներ, 

բայց կը պակսի իրական չարժումը։ կան անուններ։ Կ ա յա ցած գրականութիւն 

չկայ, կայ բանաստեղծական երանգ, բայց կը բացակայի բանա ստեղծ ու թեան 

Հղօր ձայնը։ կան ուչադրութեան արժանի նորեր, բայց մտաւորական կեց-

ուածք ընդՀանրապէս գոյութիւն չունի։ 

Թուեցի առկայ խնդիրները։ 

Նոր սերունդը արժանի է ուչադրո ւթեան։ 

ՎաՀէ Օչական ամէնէն առաջ եկաւ քանդելու մեր բանաստեղծութեան 

կուռքերու, կեղծ կուռքերու կաւ արձանները ու յաջողեցաւ։ Մեր բանաստեղ-

ծութիւնը այսօր կ՛ ընթանայ երկու ուղղութիւնն եր ով։ Առաջինը Չարենցէն 

աւանդ Հասած բանաստեղծութեան կրակէ թելն է, երկրորդը ժողովուրդի 

« բ ո ւ ռ ն փ ա փ աք՝ ո վ գրուած անտաղանդ գր չա կն եր ո ւ ձախող ո տ ան ա ւո րն երն 

են։ Հետաքրքրական է նաեւ որ մեր ժողովուրդին մօտ բանաստեղծութեան ժա-

մացոյցը կանգ առած է ՅովՀաննէս Շիր աղ ի, Ս իա ման թոյի, Պ ա րոյր Սեւա կի, 

կապուտիկեանի մօտ։ Սփիւռքը իր ամէնէն խուլ ու անծանօթ անկիւնն եր ուն 

մէջ կը պաՀէ այս անուններուն պաչտամունքը, տեսակ մը սրբութիւնը։ Անդին, 

նորարար բանաստեղծութիւնը թէկուղ նոր տարազներով եւ նոր անուններով, 

կը մնայ մասնակի երեւոյթ։ 

Բանաստեղծութիւնը, նորը, անոր աղատագրումը առաւելաբար գործն է 

Հայ մամուլին որ կը թերանա յ։ Աւելի կարեւոր են Սփիւռքի նախարարուՀիին 

լորձնաչուրթն յայտարարութիւնները կամ Տաւութօղլուի վերջին Հնարքները։ 

Բանաս տ եղծ ու թիւնն ինչ ըներ, կ՛ ուտուի բանաստեղծութիւնը, Հարց կրնայ 

տալ խմբագիրը, սակայն քանի որ այսօր կը խօսինք ՎաՀէ Օչականի մասին, 

Հարկաւոր է բանաստ եղծո ւթիւնը ա ղա տ ա գր ել փորձել գէթ իր յիչատակը յար-

գելու Համար••• 

Միանագամայն ըսել, յայտնել, որ չատ են այն բարեկամները, անոնք որոնք 

ՎաՀէ Օչականի բանաստեղծութեան ծաղրով մօտեցած են։ Այդ կ ՚ըսէ Աբրա-

Համ Ալիքեան յառաջաբանի մը մէջ, գրուած Օչականի Պ էյրո ւթ ա ցելու թեան 

առթիւ, §Մաշթոց՝ մատենաչարի կողմէ Հրատարակուած §Հատընտիր՝ին մէջ• 

§Տասնամեակներու երկայնքն ի վար ետեւ ետեւի քերթուած, արձակ, քննադա-

տութիւն, Հրապարակագրութիւն եւ մասամբ նորին։ Առաջին երկուքով անն-

ման թելադրանքն այս տեսլականի եւ մնացեալով Հակառակ ամենատեղաց 

ՀայՀունչներու եւ պիրկապռունկ քրթմնջիւններու, աննաՀանջ Հաստատումն 

ու լռելեայն պաչտպանութիւնն անոր։ ° ւ ասիկա տ արիներ, տարիներ չարու-

նակ։ ԱՀա ղարմանալի Վ• Օչականը՝: 

իսկ գլխաւոր արժանիքը ՎաՀէ Օչականի այն է որ ինք ա մէնէն աւելի կը Հա-

ւատայ կեանքին, կը գրէ այդ կեանքէն, եւ կը պատկանի անոր։ Ան աչտարակին 

մէջ ա մփ ոփուած պարտեալ, մինակութեան ախտով բռնուած քերթողը չէ։ 

՚^արն այլեւս անցած է, բանաստեղծը թոքախտով չի Հաղար, նոյնիսկ եթէ Հա-

ղայ արիւն չի փսխեր, ինչպէս ՎաՀէ Օչական պիտի ըսէր իր յոբելեանին առի-

թով ստորագրուած յօդուածին մէջ, խօսելով իր երկրորդ եւ կարեւորագոյն 

Հատորին մասին•••: §Բուն անկիւնադարձը պիտի գար §0աղաք՝ով ( 1 9 6 3 ) , 
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գիրք մը որ պատկերը կը կարծէր ըլլալ իր սերունդին - կեդրոնախոյս, կռա-

քանդ, անպատկառ, ինքնատիպ։ Ոչինչ կը պատրաստէր անոր գալուստը ոչ Հե-

ղինակին կեանքէն ոչ ալ գրականութեան մառաններու պաՀեստներէն՝։ 

ՎաՀէ Օչականի ամբողջ բանաստեղծութիւնը եղաւ այդպիսին• կեդրոնա-

խոյս, կռաքանդ, անպատկառ եւ ինքնատիպ։ 

կը տեսնէ 0աոսը, կապրի այդ քաոսին մէջ ու իր բանաստեղծական ճիգը կը 

նկատէ դի ւց աղն եր գա կան փորձ մը։ Բարեփոխելու Համար իրադրութիւնը 

կամ առնուաղն ամենայնի անՀեթեթին մէջ կը փորձէ որոչ օրէնք մը Հաստա-

տել։ Կը յաջո՛ղի ան, կամ ՎաՀէ Օչական յաջողեցա՞ւ իր փորձին մէջ։ Պատաս-

խանը կարեւորութիւն չի ներկայացներ, որովՀետեւ միով բանիւ կարեւորա-

գոյնը Հոս ճիգն է։ ճիգը որ մղում է Օչականի Համար։ Ու ան անտարբեր մնա-

լու իրաւունք չունի կատարուածին աՀաւորութեանը առջեւ։ Հոս կը ծագի այլ 

խնդիր մը, որ չատ յաճախ մեր օրերուն սխալ կը մեկնաբանուի• յանձնառու 

գրողի եւ յանձնառու գրականութեան խնդիրն է ատիկա։ Շ ատ եր մեր սերուն-

դէն չեն ընդունիր, կամ առնուաղն մէկ աչքով կը նային յանձնառու թեան 

խնդրին։ ՎաՀէ Օչական իր կռաքանդութեան մէջ անգամ յանձնառու բանաս-

տեղծ էր։ 

Բանաստեղծը իրաւունք չունի լուռ եւ վերապաՀ ըլլա լու, ղինք ու իր ա չ ֊ 

խարՀը յուղող խնդիրներուն առջեւ։ կը քալէ ան իր ցաւի արաՀետներով։ Ո՞վ 

պիտի պա չտպան է մարդուն դատը, ճչմարտո ւթեան դատը, արեան դատը եւ 

կեանքին դատը եթէ ոչ բանաստեղծը ինք։ Անոր Համար արուեստի սալոնային 

եւ չփացած բոլոր չափանիչները կ ՚իյնան դետին եւ փուլ կու դան երբ այնքան 

պիրկ եւ սլացիկ բառերով կը փորադրէ իր տողերը, անոր տողերը չեն դրուիր 

թուղթին այլ կը դաջու ին մեր Հոդիներ ուն վրայ••• անոր տողերը կը ճամբորդեն 

մեղի Հետ, կ ապրին մեղի Հետ, կ արարուին մեր մէջ, կը բանաստեղծու ին մեր 

մէջ•••: ինչքան պիրկ այնքան եր աղող, ինչքան առարկայական այնքան թռչող, 

ինչքան բողոքաւոր այնքան ո դեղէն։ 

ՎաՀէ Օչական կարդալու Համար, ամբողջ կեանք մը տալու պարտականու-

թիւնը վերցուցած են չատերը մեղմէ, որովՀետեւ ան եղաւ նոր ճանապարՀ բա-

ցողներուն Հետ եւ կողքին, առաջինը որ խօսեցաւ մեր լեղուով, իր ա ւո ւթեան լեգ՜ 

ւով։ §3ովՀաննէս 0կրտիչին նման, բանաստեղծին դործն է ղդալ կեանքին 

աՀարկու անՀեթեթը, ղդա լ վտ անդը §էչ նաՀատակ՝ երթալո ւ եւ լուրը տալ 

մարդոց՝։ ԱՀա այսպէս պիտի բնութադրէ ան բանաստեղծին դերը, առանց 

լալկան ըլլալու, մանաւանդ առանց ս եփ ական ցաւին բեռան տակ կքելու, այլ 

անձնամոռ եւ սլացիկ, ցաւէն վեր, աւելի վեր••• 

Յայտնատեսական բան մը կայ անոր տողերուն տակ, որովՀետեւ անոր տո-

ղերն ու բառերը չաղկապուած են կեանքով, կը պատկանին անոր ու սնունդ կը 

ստանան այդ կեանքէն։ կեանքէն մաՀ վաղող, չուարած, փախչող աՀաղանդի 

մէջ ինկած, քաղաքի պատուՀաններէն քաոսը երդող, քաոսը նկարադրող, քա-

ոսը նաեւ դասաւորող բանաստեղծն է Օչական ու այդ արկածներուն կամ մեծ 

պայթումներուն առջեւ անկարելի է որ մնայ անտարբեր։ Անտարբեր չի կրնար 

անցնիլ, այլ աչքերը լայն բացած կը Հետեւի, նաեւ մերթ կը մասնակցի իրադար-

ձութիւններուն։ կ ը խօսի յայտնատեսութիւն ընելու պէս, կըխօսի ժամանակէն 

վեր, կը խօսի անդրային բառերով։ կը խօսի պատերաղմէն, մաՀէն, ուրուա-
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կաններէն ու մարդկային դոյութեան §ապսիւրտ՝էն©©©\ Սակայն ՎաՀէ Օչական 

§ապսիւրտ՝ը լեցնելու Համար չի գրեր, այլ ղայն իր պարունակէն պարպելու•••: 

ՈրովՀետեւ իր բառը յայտնատեսական է։ 

կը խուսափի պատգամ՛ներէն, անոնց փոխարէն կայ Հեգնանքը, ունի կեան-

քը Հեգնելու ձեւ մը որ միայն ի՛ր ձեւն է••• այդ Հեգնանքին մէջ գռեՀկութիւն 

չկայ, չարութիւն չկայ։ Բարի է անոր բառին ուժը։ Պայթիւն կայ անոր բառին 

մէջ ու առաւել քան որեւէ ժամանակ Սփիւռքն է ան իր աղմուկով ու աՀաղան-
դով••• 

Հարկ է կարդա լ, վերա կարդա լ ղինք։ 

կը թերթէի Անթիլիաս Հրատարակուած եւ §^էորգ 0ելիտինեցի՝ գրական 

մրցանա կին արժանացած Վար դան 0ատթէոսեանի «^րական-Բ անաս իր ական 

Ուսումնասիրութիւններ՝ Հատորը որ բաղմերանդ է եւ Հարուստ իր մատենա-

գիտական թէ գրական պաչարով։ Հատորի §Անդրադարձներ՝ գլուխին տակ, 

Հեղինակը, այլ գրողներու կողքին, անդրադարձ մը դրած է ՎաՀէ Օչականին 

մասին• կը վկայէ թէ ՎաՀէ Օչական Հայր մըն էր ամէնէն առաջ։ ՎաՀէ Օչակա-

նի Հայրութիւնը կը կրենք բոլորս, անոր Հայրութիւնը չի չափուիր այլ կ,ապրը-

ւի, ան տունը նստած Հայր մը չէ, այլ մեր երթին, մեր խօլ քայլերուն Հսկող այն-

քան դործնապաչտ Հայրը։ Հայր բառին ամբողջական իմաստով։ 

Նոյն ակնարկին մէջ, - էջ 6 3 5 -, Վարդան 0ատթէոսեան կը դրէ• §ՎաՀէ Օչա-

կան կրաւորական §Հայր՝ մը չէր, որ պատուանդանի վրայ կանդնած մնար, այլ 

իր § Հայրութիւնը՝ կը տարածէր ամէնուրեք, փորձելով քաջալերել, ունկնդիր 

դառնալ բոլոր այն ձայներուն, որոնք վաւերական կերպով կը մարմնաւորէին 

փոփոխութեան ճիդը՝Հ Նոյն ակնարկին մէջ ղինք Հրձիդ կոչելով, 0ատթէոս-

եան կկ՛ անդրադառնայ Սփիւռքի պաՀպանողական ըլլալու փաստին ու կը թո ւէ 

այն բոլոր առիթները, երբ Օչական դարձած է թիրախը ծանր ամբաստանու-

թիւնն եր ու եւ քնն ա դա տ ո ւթի ւնն եր ո ւ։ 

Յօդուածս պիտի տանիմ իր աւարտին։ Վառած եմ մոմս իր յիչատակին ու 

չեմ մարսեր յիչատակ բառը երբեք։ 

ՎաՀէ Օչականըիմ §Հայր՝ն է, ու Հայր ու որդի յարաբերութիւնը բաւակա-

նին բարդ է։ Այս յօդուածը կրնայի իր ողջութեանը դրել, բայց դիտէի որ նման 

բան ընդունելի պիտի Հըցար իրեն Համար, պիտի մերժէր գովասանքը, պիտի 

մերժէր դեղեցիկ բառերու Հանդէս ը, պիտի մերժէր ղինք կո ւռքի վերածելու 

ողորմելիութիւնը։ 

Այո, ՎաՀէ Օչական կուռք մը չէ, ան խաչակիր Հայր, անընկճելի Հրձիդ, ջի-

ղերը լարած եւ կ ռուի դացող միսթիք է, իր մէջ կը դոյակցին բոլոր այս տուեալ՜ 

ները։ ^րողի իր խաչը բռնած կը նայի մեղի, Հեռուէն կը Հսկէ մեղ, որ ամէն 

առիթի տեղի չտանք, որ ամէն առիթի չընկրկինք։ 

Պ ատ դամը Հին է, սուրբ դրային ժամանակներէն Հասնող պատդամ, տաճա-

րը մաքրելու ելած Տիրոջ ս րբացեալ պատկերին պէս։ 

Այդպէս դաստիարակեց մեղ ՎաՀէ Օչական, այդպէս կերա կրեց մեղ ու այդ-

պէս է որ այսօր մեծ երանութեամբ նորէն ու նորէն, իր մաՀուընէն տասը եւ 

դուցէ աւելի ու աւելի տարիներ անց, պիտի դրենք իր մասին։ խաՀը ձեռքին, 

բառի սրբութիւնը իր մէջ քամող խաչակիր ՎաՀէ Օչական։ 
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Ղհեա 

ԱՆՏԻՊ ՊԱՏՄՈԻԱԾՔ ՄԸ ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԷՆ 

ՎԵՐՏԻՆ ԲԵՌՆԱԿԻՐԸ 

ՎԱ ՀԷ ՕՇԱ կԱՆ 

ՊաՀրէյնի օդակայանի անվերջանալի, լուռ, ամայի, անբիծ միջանցքի մուտ-

քին կայնած եմ, աննչան եւ ա նձկ ալի ճամբորդ մը։ 0ովէս, միջին տարիքի թուխ 

պաչտօնեան, մեքենական քաղաքավարութեամբ ետ կու տայ անձնագիրս։ 

- ՚^ուռ թիւ 1 8 , չիտակ եւ ձախ։ 

Ետ կը նայիմ սառած, գիրուկ դէմքին։ Անանուն մտաՀոդութիւն մը կը սեղ-

մէ սիրտս։ 

- Որքա՞ն ժամանակ կայ։ Պիտի Հասնիմ, Հեռո՛ւ է դուռը։ 

Աղերսագին չեչտս կը ղարմացնէ ղիս։ ինչո՞ւ այդքան խեղճ կը Հնչեմ։ Անծա-

նօթ վայրերու մէջ ես միչտ օտար, խոցելի ու վտանգուած կը ղգամ։ Ջայնս 

դուրս էն ետ կու գայ ու կը ղօրացնէ օտարութեան ղգայնութիւնս։ 0արդը 

ղբաղած է ուրիչ ճամբորդով մը։ Յետոյ կը խօսի իմ ուղղութեամբս։ 

- Հինգ վայրկեան։ 

Ասանկ տեղեր ժամանակի գիտակցութիւնս ալ կը տարտամի• §Հի"նգ վայրկ-

եան՝։ 0արդուն բառերը կը կրկնուին մտքիս մէջ• §Որքա"ն կ ՚ընէ Հինգ վայրկ-

եանը՝, կը մտածեմ։ 

- Աճապարեցէ՛ք։ 

0իջակ մեծութեան երկու պայուսակներս, սեւ ու անչարժ կը նստին փայ-

լուն քարին վրայ։ Անոնց ծանրութեան գաղափարը արդէն կը ճնչէ վրաս։ 

§Աճապարեցէ՛ք՝ բառը կ՛ արձագանգէ մէջս, կը Հրմչտկէ պրկուած ջիղերուս 

փխրուն Հաւասարակչռութիւնը© §ինչպէ"ս աճապարեմ՝, կը մտածեմ Հաղարե-

րորդ անգամ, §սրտիս ցաւը կու գայ, անկարելի է, ես չեմ կրնար աճապարել, 

սրտի կաթուած կ՚ունենամ, կը մեռնիմ՝։ 0արդուն կը դառնամ• 

- Վստա՞Հ էք որ ասիկա Սիտնի գացող օդանաւն է։ 
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Ողորմելի Հարցում ... յիմար, անխելք։ 0արդը գլխով Հաստատական նչան 

կ ՚ ը ն է ։ §Ոչ իսկ կը խօսի Հետս, վրաս կը խնդայ՝, կը մտածեմ, մինչ երկու Հոգի 

քովէս կ՚անցնին արագ արագ ու վճռական։ §Ուչ պիտի մնամ ... պիտի փախ-

ցընեմ օդանաւս, պիտի կորսուիմ, գիտեմ՝, կը մտածեմ §ի"նչ կրնամ ընել Հի-

մա՝։ Բայց մտածումը ամբողջ անձս վարակած է իր ա նձկ ութեամբ։ 

ՅուսաՀատ, կը ծռիմ, կը վերցնեմ պայուսակներս ու կը սկսիմ քալել։ 0արմ-

նէս կախ ծանրութիւնը իրականութեան կը բերէ ղիս, ուժ կը թուի տալ ինծի։ 

§Պէտք է աճապարեմ՝, կը կրկնեմ։ Հինգ քայլ առած եմ արդէն ու մեղմ ցաւ մը 

կայ թեւերուս տակ։ 0անի մը քայլ եւս եւ կուրծքիս աջ կողմը, խորը, ներսերը, 

առաջին ճնչումը կը ղգամ։ §^իտեմ, գիտեմ ... ցաւը Հոնկէ կը սկսի՝, կ՚ըսեմ 

ինքնաբերաբար, ու վար կը դնեմ պայուսակները, §պիտի չՀասնիմ՝։ ճնչումը 

Հոն է դե 

ռ, քիչ մը աւելի ղօրաւոր, ու Հիմա քրտինքի թեթեւ խաւ մը կը ղգամ 

ամբողջ մարմնիս վրայ• §Պէտք է Հանգչիմ, որ մարմինս ինքղինք գտնէ՝, կը 

մտածեմ, §միչտ ատանկ եղած է ՝ ։ Շուրջս կը նայիմ, ճարաՀատ։ Աջիս երկայն, 

գետին Հասնող ճերմակ էնթարիով պաՀրէյնցի մը կայնած է, նայուածքը ինծի" 

դարձած, չեմ գիտեր։ Յանկարծ աճապարանք մը մտեր է մէջս, եւ Համարձա-

կութիւն կու տայ ինծի։ §Բեռնակի"ր է աս մարդը՝, կ անցնի միտքէս ու խենթ 

յոյս մը կը ծագի մէջս։ °տիս, Հեռուն, անձնագրի պաչտօնեային կը դառնամ, 

միակը որ ղիս մարդու տեղ դրած է։ 

- Այս մարդը ... կրնա՞յ ինծի օգնել պայուսակներս տանելու։ 

Հարցումը կը Հասնի՞ մարդուն թէ ոչ, չեմ գիտեր։ Որուն Հոգը - ան ուրիչ 

մարդոցմով ղբաղած է։ կը կրկնեմ Հարցումս, քիչ մը աւելի ու ժով, աղերսագին 

չեչտ մը դնելով ձայնիս մէջ, որ գթայ վրաս։ Չի ղիջանիր պատասխանելու ին-

ծի պէս խեղճին, ու գլխու պղտիկ չարժում մը կ՚ընէ միւսին։ Անչչուկ, քովս է 

մարդը։ Սովորական, իմ տարիքիս ու Հասակիս մէկն է։ Տղայական ուրախու-

թիւն մը կը լեցնէ ղիս, կ ՚ուղեմ իր աչքը բռնել, եթէ պէտք է կրնամ ձեռքը Համ-

բուրել.։ Բայց արդէն գլուխը կախ, կը վերցնէ պայուսակները, խաղա լիքի մը 

պէս։ 

- կը վճարեմ ձեղի, չնորՀակալութիւն, ՚^ուռ թիւ 1 8 , Թայ Էրլայնղ, չնորՀա-

կալութիւն, սիրտս Հիւանդ է գիտէ՞ք, չեմ կրնար.։ 

կեանքիս վերջին անկապ խօսքերը պիտի ըլլային մարդկային էակի մը 

ուղղուած - բայց չէի գիտեր ատիկա, տակաւին։ 0արդը չի լսեր, թէ արժէք չի 

տար ինծի, կ արելի է օտար եմ իր աչխարՀին, կամ ալ գոյութիւն իսկ չունիմ 

իրեն Համար։ Նոր կ ՚անդրադառնամ թէ այս անծանօթը իրապէս անծանօթ մը 

չէ, թէ իմ թանկագին պայուսակներս չալկողը իմ տեղս էր որ կ՚ապրէր այդ 

վայրկեանին եւ անոր այդ պաՀուն Հոն գտնուիլը արկած մը չէր, ոչ ալ բախտի 

արարք մը։ §Հապա ի՛՞նչ է ր ՝ , Հարց տուած պաՀուս կը գիտակցիմ թէ ան արդէն 

գլուխը առեր կ ՚երթար։ 

Միջանցքը աւելի լուսաւոր կը թուի Հիմա, ու նոր ուժ առած կ ՚որոչեմ Հետե-

ւիլ իր կերպարանքին, Հակառակ ցաւին։ ճերմակ, ճօճուն էնթարին կը Հեռա-

նար ամէն քայլի, ձախ պայուսակին մէջ ամբողջ ձեռագիրն եր ս թխմած էի, 

կեանքիս էն կարեւոր առարկաները, §սխալ տեղ չտանի միայն՝, կը մտածեմ Հի-

մա, քիչ մը մտաՀոգ, մինչ կուրծքիս մէջ ճնչումը մէկ անգամէն սաստկացած է։ 

0արդը բաւական Հեռացած է, քանի մը քայլ կ ՚առնեմ, §խերն եմ անիծեր սրտի 
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Հիւանդութեան՝, կ՚ըսեմ միտքէս, մարդիկ կ ՚ անցնին քովէս գրեթէ վաղելով, 

§պիտի ուչանամ՝, կը խորՀիմ, պղտոր կերպով աչքէս Հեռացող պայուսակնե-

րուս Հետեւելով։ Վախ մը կը մտնէ փորս։ 

- Հ է ՜ յ պարոն® ։։ 

Ջայնս չնչատ, անղօր, չի Հասնիր մարդուն ու կը սպառի իր արձագանգին 

Հետ։ Լայն, բարձր միջանցքը աւելի ամայի կը թուի, անկարելի է լեցնել ղայն 

ներկալութեամբս ու չուրջիս պարապը կը թուի թափիլ վրաս, կ ողողէ ղիս։ 

Սիրտս ուժգին կը ղարնէ վախով ու ցաւով, եւ կանգ կ ՚առնեմ որպէսղի ճնչու-

մը իքէ։ Սակայն կը թուի աւելի ուժովնալ, « Ն ա յ թ ր ո ն , Ն ա յ թ ր ո ն » կը լսեմ բառը 

ու կամաց մը կը Հանեմ սրուակը գրպանէս։ Մեղմ դ ո ղ մ ը մ ա տ ն ե ր ո ւ ս ՝ չունչս 

բռնած, կը ջանամ բանալ, առանց տեսնուելու մարդոցմէ։ 0էկը չկայ չուրջս, 

ու կափարիչը չի բացուիր, թաց են մատներս։ §Վայ սրիկայ՝ կը չչնջեմ, §բաց-

ուի՚ր ծօ՝, բարկութիւնս քրտինք բերած է ճակտիս, մարդիկ կ՚անցնին քովէս, 

կը փնտռեմ իմ մարդս որ Հեռուները կը թուի։ խուճապի մը սկիղբը կը ղգամ 

ու յանկարծ կափարիչը կը բացուի, թոյլ մատներով քառակուսի, պղտիկ դեղա-

Հատը լեղուիս տակ կը դնեմ, կը չտկուիմ, պարապ անցքին մէջտեղը, բնական 

կ ուղեմ երեւիլ դուրսէն, §ես բան մը չու նիմ, պարղ կեցեր եմ Հոս, անանկ՝, կը 

խորՀիմ, բայց գիտեմ որ տեղէ մը ինծի նայող կայ։ կը սպասեմ որ կուրծքիս ցա-

ւը մեղմանայ, բայց §ճենեպէթ՝ Ն ա յ թ ր ո ն մէկ վայրկեան կ՚ուղէ աղդելու Հա-

մար։ Յանկարծ ամէն տեղէ նոյն ատեն վայրագ բարձրախօսներ արաբերէն 

բան մը կը պոռան։ §Թա յ Էր լա յնղ՝ բառերը կը լսեմ, §իմ օդանաւս է՝ կը 

կրկնեմ իրար անցած, §պիտի փախցնեմ՝ ու խենթ վախ մը կը սուրայ գիտակ-

ցութեանս մէջէն։ 

կուրծքիս ճնչումը քիչ մը մեղմացած կը թուի, մինչ խուճապի ղգայնուլ 

թիւնը թափ կ ՚առնէ արդէն© §Պէտք է քալեմ, Հասնիմ օդանաւիս՝, կը մտածեմ 

խառնակ ձեւով։ Բայց ո՞ւր է մարդս։ 

- Հ է ՜ յ . 

կը փորձեմ պոռալ բայց ձայնս չ ելլեր։ 0արդը արդէն Հասած է միջանցքին 

ծայրը ինձմէ կ արելի է քսան քայլ առաջ։ Նոյն վայրկեա նին, առանց ետին ին-

ծի նայելու, ձախ կը դառնա յ ու կ՚ անՀետանայ։ Հիմա կատարելապէս մին կ եմ 

ցաւին ու վախին Հետ, օտարութեան մէջտեղը կորսուած։ Ոչ առաջ կրնամ եր-

թալ, ոչ ետ, ոչ ալ եղած տեղս մնալտ 

Վիճակիս գիտակցութիւնը դեռ յստակ չէ մտքիս մէջ։ Շուրջս պղտոր կը 

թուի ղգայարանքներուս, եւ թակարդը ինկած ըլլալու ղգացումը, որ ամէնօր-

եայ մտային վիճակս է կը նուաճէ ղիս Հիմա։ Ու պաՀ մը անչարժացած, քար 

կտրած մտիկ կ՚ընեմ սրտիս ուժգին, անղսպելի Հարուածները։ ՚^իմացէս սեւ, 

երկայն չղարչի մէջ փաթթուած կին մը կ ՚աճապարէ դէպի ՚^ուռ 18ը։ §ժամա-

նակը, ժամանակը՝, կը լսեմ բառը, բայց կը վախնամ, չեմ կրնար ժամացոյցիս 

նայիլ։ §ի"նչ պիտի ընեմ Հիմա՝, կը կրկնեմ ես ինծի ու կը տեսնեմ ղիս նստած, 

փռուած գետինը, անկիւն մը, միս-մինակ, նետուած, լքուած անծանօթ տեղ մը, 

մարդիկ կ ՚անցնին վրայէս կ ՚երթան, §չուտ, աճապարէ՛՝ կը լսեմ, բայց օգուտ 

չունի։ Հիմա կայնած կը սպասեմ, չեմ գիտեր ինչի։ 

0էկէն, տեսողութեանս սաՀմանին, միջանցքին ծայրէն կը նչմարեմ մէկը 

ձեռքով նչան կ ՚ընէ ինծի։ Անգիտակցաբար կ ՚ ուրախանամ ու կը ղգամ թէ 
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խուճապը ղսպուած է ՀիմակուՀիմա։ §Առանձին չեմ՝, կ՚ըսեմ ես ինծի ու կը 

տեսնեմ պաՀրէյնցին մէկ պայուսակը գետ ինը դրած, միւսը չալկած, միջանց-

քին մէջ կայներ, կը սպասէ։ Ջեռքը նորէն կը ճօճէ, ու ճերմակ կերպարանքը 

ուրուականի կը նմանի, որ Հիմա կը խօսի, բայց ձայնը չեմ լսեր։ Այդ ատեն է, 

որ բարձրախօսները նորէն կը թնդան, ճերմակ պատերուն մէջ աւելի ուժեղ կը 

Հնչեն §պէտք է քալեմ, պէտք է Հասնիմ՝, կը կրկնեմ առանց մտածելու։ 

Եւ նորէն կը ղգամ, թէ ցաւին ու վախին Հետ կը չարժիմ։ իմ մարդս մէջտեղ 

չկայ, նորէն անՀետացած է։ Չեմ գիտեր ինչպէս քայլերը արագացած են, եւ ար-

դէն մօտն եմ անկիւնին, §քիչ մըն ալ՝, կուրծքիս ցաւը սաստ կացեր է, չունչս, 

չո՛ւնչս, մէկ քայլ եւս..։ 

Յանկարծ կուրծքիս ներսերէն, խորերէն, աջ կողմէն, սեւ, խիտ ու սուր ցա-

ւը բանտէն փախածի նման կը նետուի դուրս, կը կտրէ մարմինս, կը տարած-

ւի դէպի ձախ կողս, կ անցնի ուսիս վրայէն ու կը խրի կռնակիս վերի մասին 

մէջ։ կ՚անչարժանամ, անկարող քայլ մ՚իսկ նետելու, §ասիկա լուրջ է՝ մտա-

ծումը կը կառչի մտքիս, բայց դեռ խուճապ չկայ, §Հիմա կը Հանդարտի՝, կը չա-

րունակեմ, §տեղ մը ըլլար նստէի՝։ Յոգնած եմ ու կայնած տեղս ծանրութիւն 

մը կը թուի կախուեր է թեւերէս ու ծունկերէս, վար կը քաչէ ղիս, բայց կուրծ-

քիս մէջի ցաւն է, որ կը սեղմէ ամբողջ գիտակցութիւնս։ Պաղ քրտինքը նորէն 

կը տարածուի կռնակիս վրայ ու վղիս չուրջը, մինչ ցաւի կլոր գունտը կ ու ժով-

նայ, կը լեցնէ կուրծքիս վանդակին երկու կողմերը։ 

Ուժասպառ կայնած եմ ու կը դիտեմ աչքերը գոց, ցաւերու մէջ կոտտացող, 

անչարժ կերպարանքը միջանցքին մէջտեղը, որ ոչ ոք կը նչմարէ, լքուած եւ ան-

յոյս։ § Ն ա յ թ ր ո ն , Ն ա յ թ ր ո ն , չուտ՝, կը կառչին բառերը մտքիս, Հանած եմ արդէն 

սրուակը, երկու Հոգի դէպի ինծի կու գան, աչքերը վրաս գամած, բայց անգի-

տակցաբար չեմ ուղեր որ տեսնեն դեղ առնելս, այս անգամ արագ մը կը բաց-

ւի կափարիչը, մէկէն պղտիկ դեղաՀատը կ ՚ ի յ ն ա յ մատներէս, բայց չեմ Համար-

ձակիր ծռիլ։ Անղօր կը նայիմ մարդուն, գիտեմ գլխուն գալիքը, մեղք է... կը 

ղգամ անոր ցաւը, պաղ քրտինքը, §չունչս, չունչս կը Հատնի կոր՝ վախի բառե-

րը կը դառնան մտքին մէջ, §մեղք է սա մարդուն՝ կը կրկնեմ, թուքս կ ՚ուղեմ 

կլլել, սակայն վար չերթար ու կը խրի, կը մնայ կոկորդիս մէջ, յետոյ կը սկսի 

տարածուիլ դէպի ականջներս։ Հիմա տաք, կպչուն Հեղուկի նման բան մը կը 

մագլցի կոկորդէս վեր, կը փորձեմ կլլել չեմ կրնար, մինչ ցաւը աւելի կը 

մխրճուի դէպի կուրծքիս կեդրոնը։ « Ն ա յ թ ր Օ , Ն ա յ թ ր Օ » կը կրկնեմ,բայց ցաւը չէ 

մեղմացած։ 

- Ասիկա չատ գէչ նչան է, ՎաՀէ... 

^րեթէ բարձրաձայն յաղթելու Համար վախը, որ սակայն կը կոտտայ 

սրտիս ղարկին Հետ, §ի"նչ պիտի ընեմ՝, չուրջս կը նայիմ օգնութեան Համար, 

բայց կատարեալ ամայութիւն է։ Հոն եմ, գիտեմ, կը տեսնեմ մարդը, որ Հաղիւ 

կրնայ կայնիլ, ես միչտ Հոս էի, իրեն Համար ու իրեն Հետը, ինքը օտար չէ ինծի 

Համար, չեմ գիտեր ինչու կը վախնայ, §մաՀը բառ մըն է միայն, ուրիչ ոչինչ՝։ 

Այն ատեն է որ առաջին անգամ խուճապին Հետ մաՀուան գաղափարը կը մտնէ 

մէջս, §չէ, չէ... չեմ մեռնիր, ատիկա ուրիշներուն կը պատաՀի՝, կը չարունակեմ 

ցաւին բիրտ Հարուածներուն Հետ։ Հիմա Հաղիւ ուժ ունիմ ոտքի կայնելու, 

ականջներս ուժգին կը վժժան, չունչս կը կարճնայ, կը տկարանայ ու կը ղգամ 
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թէ ներսէս, անծանօթ տեղէ մը բան մը կը քայքայուի։ Բարձրախօսին ձայնը 

կրկին կը լեցնէ անջրպետը, սակայն այլեւս կարեւորութիւն չունի ինծի Համար։ 

§Պատին քով պէտք է երթամ, Հոն կը պաչտպանուիմ՝ մտածումը կու գայ 

կ անցնի, եւ արդէն պղտիկ քայլերով պատ Հասած եմ ու կը ղգամ ինչպէս մար-

դուն մարմինը կամաց-կամաց վար կը սաՀի, կը Հասնի դետին, կը փլի։ Ու նոյն 

ատեն, դո ւր ս էն, կը դիտեմ տ ես ա ր ան ը։ 

Որքա՞ն ատեն մնաց Հոն, պատին տակը, այդ ուժաթափ, Հաղիւ գիտակից 

մարդկային մարմինը։ ° ս չեմ գիտեր, որովՀետեւ ինքն ալ չի գիտեր։ կը վախ-

նամ աչքերս դոցելու, կը վերցնեմ գլուխս, §ո ւր եմ՝ Հարցումը կապ չու նի ին-

ծի Հետ, ոչ ալ դուրսը եղա ծին Հետ, ու միայն ցաւը իրաւ է այս ամբողջ պղտո-

րութեան մէջ։ կպչուն Հեղուկը դեռ կը մագլցի կոկորդիս մէջէն, կ ՚ուղեմ ետ 

Հրել, կլլել - անօգուտ է։ Բայց դեռ յոյս ունիմ, որ այս բոլորը իրական չէ, Հի-

մա կ անՀետանայ, ոտքի կ ՚ելլեմ, աս մարդոց պէս կը կայնիմ, կը քալեմ։ Յետոյ 

մտածումը կ անցնի կ ՚երթայ։ §ի"նչ գործ ունիմ Հոս՝ անիմաստ Հարցումը ետ 

կու գայ, ու չուրջի պատկերը նորէն պղտոր է։ Այն ատեն է, որ փսխելու անդի-

մադրելի ալիք մը խեղդելու աստիճան կը ճնչէ ներսէս, §ոչ, ոչ, պէտք չէ 

փսխեմ՝ կը կրկնեմ ու կը ղգամ որ վարժուած եմ խուճապին, որ մինչեւ Հիմա 

կը քանդէր ղիիս ներսէն։ §Աստուած իմ, բան մը չըլլայ ինծի՝, բայց ցաւը կառ-

չեր է մարմնիս, չի թողուր աղատ չունչ քաչեմ։ §°ս կրնամ դիմանալ՝, կը մտա-

ծեմ մութին մէջ, §այո՝։ Աչքս կը բանամ, դէմք մը կայ առջեւս, յստակ չեմ 

տեսներ, ինծի կը նայի, շրթունքները կը չարժին, կը դոցուին աչքերս։ 

- Խաուաճա, ի՛՞նչ ունիք խաուաճա։ 
Հաղիւ կը լսեմ, բաց են աչքերս նորէն, այո, գիտեմ, մարդն է, պայուսակր 

ներ ս, ձեռագիրներս, բայց չունչ չկայ մէջս որ խօսիմ, քրտինքը կը Հոս ի երե-

սէս, մարդուն երեսը կ ՚աւրուի, §սիրտս, սիրտս, պիտի պայթի ցաւէն, օգնեցէ՚ք 

ինծի, չատ կը ցաւի կոր, չատ կը.՝ բառերը կ՚անցնին միտքէս, ձեռքս սրտիս 

պիտի տանիմ, ուժը չունիմ թեւս վերցնելու։ 

Գլուխը կուրծքին կ ՚ ի յ ն ա յ նորէն, պաՀրէյնցին պայուսակները վար կը դնէ, 

նորէն բան մը կ ՚ըսէ անոր, երկու մարդ եկած են քովը կայնած, բարձրախօսին 

սեւ ձայնը կը լեցնէ միջանցքները, §ինչ կ ՚ըսէ կոր՝ բառերը ինծի կը Հարցնեն, 

§ամէն ինչ կը լմննայ կոր, ՎաՀէ՝, բայց ուրիչ ձայն մըն ալ կայ §կեանքը վերջ 

չունի՝, մինչ ցաւը, ցաւը կտոր-կտոր կ ՚ընէ ղիս։ 

Փսխունքը Հիմա բերնէս վար կը Հոսի, գետինը պառկած եմ, ոտքերս վեր քա-

չած, ինչպէս մանկութեանս կ ՚ ը ն է ի երբ Հիւանդ պառկած կրակներու մէջ կը 
դողայխ յետոյ աչխարՀը առաւ-տա^ւ Հայրս մայրս փողոցները տուներու մէջ 

երկիրները կեանքս գնաց մամաս սիրել կայ ճանօ սիրել... գրէ գ ր է . ապրիլ մը 

կայ. ես ՎաՀէն ե մ . եթէ ապրիլ մը կայ Հոս է Հոն է ամէն տեղ է . ա՛՛խ։ 

կղպուած կղակս կը դողայ վախէն, §ես ինչ կրնամ ընել, տարէք ցաւը մէջէս, 

չունչ տուէք որ ապրիմ. ալ ուժ չունիմ, ինչ մութ է ներսը. ա՛՞ս է մաՀը, կը 

մեռ նի ս կոր, ՎաՀէ՝։ ՊաՀրէյնցին կը կայնի դժուարութեամբ, պայուսակները 

կը վերցնէ գետնէն, մինչ Հեռուներէն ցաւի պէս Հսկայ բան մը կը խուժէ վրաս, 

պիտի բղկտէ մարմինս §լմնցաւ, ՎաՀէ՝, կը լսեմ մօտէն ու կ ՚ուղեմ բանալ աչ-

քերս վերջին անգամ, խորունկ թաց մութ է ամէն ինչ, մի այն վաղող ոտքի ձայ-

ներ կ ու դան պաղ քարէն։ 
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- Խաուաճա։ 

§Ով է ասիկա, ե՞ս եմ. այո, ես եմ, կը լսեմ տակաւին, դեռ ողջ եմ, դեռ 

կ ՚ապրիմ, ա յ ո . ՝ , գիտեմ թէ Հոն եմ, պայուսակները ձեռքս կը վաղեմ նրբանց-

քին եայրը։ 

- Պարոն 0ուսթաֆա, Հոն մէկը կը մեռնի կոր, չուտ բժիչկ կանչեցէք։ 

Հիմա կայնած են չուրջս, կը վախնան չարժելու, նիՀար կին մը երեսը անդին 

կը դարձնէ, աչքերը կը գոցէ, §մաՀը աս է մաՀը. խաւարը կը խուժէ մէջէս կը 

տանի, ցաւին Հետ վար-վար կ ՚ ի յ ն ա մ , կը թեթեւնամ, կը տարածուիմ...՝։ 

- Խեղճ մարդը Հիւանդ կ ՚երեւէր արդէն, աս պայուսակները ի՞նչ պիտի ընեմ, 

օդանաւն ալ փախցուց։ 

- 0ովդ պաՀէ ՀիմակուՀիմա։ Ով է մարդը։ 

Մարդոց ձայները տակաւ կը տարտամին, Հիմա մութին մէջ բան չի տեսն-

ւիր, ամէն ինչ կը Հեռանայ, չունչ առնելու ալ պէտք չկայ։ Յանկարծ բաց են աչ-

քերը.. պատերը, գետն ի քարերը կը փայլին, երկու Հոգի կը մօտենան։ 

- Այ՛՞ս է։ 

- Այո՛։ 

- Պայուսակնե րը։ 

- իրն են։ 

Հիմա բառեր ու բառի կտորներ կը ծփան ա մէն կ ողմէ, §աս է մաՀը, կեան-

քին պէս առանց սկիղբ, առանց վերջ, կեանքին պէս կայ ու չկայ, անոր մէկ ո^ 

րիչ ձեւը ամէն տեղ.՝։ Հեռուներէն բարձրախօսը կը պոռայ նորէն, բայց այ-

լեւս ճամբորդ չեմ, լմնցաւ, լոյսն եմ, քարն եմ, այդ մարդուն Հետ անոր պէս 

պառկեր է պատին տակը։ 

Աչքերը բաց են, բայց մեռած է . առաստաղին, անբիծ պատերուն, դետնի 

քառակուսի, պսպղուն սալերուն, մէկ երկու չչմած, Հետաքրքիր, աճապարող, 

վաղող մարդոց, չրթունքը խածնող կնկան եւ չուայտ ու անմեղ պառկած իրա-

կանութեան մէջէն կը Հոսի լոյսի ու ձայներու թաւալուն մարմի՞նը, մա՞չկը 

անանձնական ու միակ գիտակցութեան, որ երբեք գոյութիւն ունեցած է։ Որ 

Հիմա ղիիս ալ կ՚առնէ իր թափանցիկ ներկայութեան մէջ, մեծղի չունչ մը, որ 

ժամանակներու սկիղբէն ի վեր կը փչէ չուրջս ու մէջս։ 

- Ով է այս մարդը։ 

- Չեմ գիտեր, Խ ա ո ւ ա ճ ա Ք ո մ ի ս է ր , քիչ առաջ մեռաւ։ իր պայուսակներն են 

ասոնք։ 

- Ներս տար։ 

Վրաս կը ծռի ոստիկանը։ 

- Ով ըսաւ մեռած է։ 

- Տոքթորը, Տոքթոր իպրաՀիմը։ 
կը Հետեւիմ պաՀրէյնցիին, որ կը վերցնէ ձեռագիրն եր ուս ու գիրքերուս պա-

յուսակները ու կ՚ ո ւղղո ւի օդակայանին գրասենեակը։ 

24 Դեկտեմբեր 1998 
Ռէնտըր 
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«ՀԱՅ ԿՆՈՏ տարի» 
ՀԱՅ ^ԻՆՈ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ 

ՆԵՐՇՆՉՈՂԸ ԵՒ ՍՏԵՂԾՈՂԸ 

ՇԱՀԱՆԳՈՒԽՏ 

Հայ ժողովուրդի պատմութիւնըքաղաքակրթուած աղգերու պատմութենէն չատ 

առաջ արտայայտած է ժողովրդային միատարր գո րծա կցո ւթիւն տարբեր ոլորտնե-

րու մէջ։ 0րիստոնէական ուսուցումները առաւել եւս չեչտած են գործակցութեան 

ոգին, Հայ ժողովուրդի ղաւակներուն միջեւ, իւրաքանչիւրը իրեն պատչաճ դիտակ-

ցութեամբ եւ ղդացողութեամբ։ 

ինչ կը վերաբերի Հայ կնոջ արտայայտչական տրամադրութեան, պատմու-

թիւնը մեղի փոխանցած է իւրայատկութիւնը Հայ իգական սեռին, աղգային^ողովըր-

դա կան-մչա կո ւթա յին-դա ստ իա րա կչա կան, ըն տան եկան-ըն կեր ային մարղերը Հարըս-

տացնող իրագործումներով։ Հայ կինը երբեք չէ բացակայած իր պարտականութիւն-

ները Հաստատելու առաքելո ւթենէն։ Ան եղած է ընտ ան իքի մայր ու դաստիարակ, 

եղած է ռաղմակոչերու մասնակից, եղած է արուեստի ջատագով, ստեղծագործած է 

իր իր չնորՀներուն ա ր տ ա յայտիչը դառնալու ինքնավստաՀութեամբ։ 

Միջին դարը եւ ադկէ ալ առաջ, մչակութային-գեղարուեստական կեանքը ու-

նեցած է կին երաժիչտներ, դարուն Համապատասխան ստեղծագործութիւներով։ Յի-

չենք ՍաՀակադուխտը իբրեւ բանաստեղծու թիւններ գրող եւ ղանոնք յօրինող ա^ 

ւեստագիտուՀի, արքայական տոՀմէն։ Շարունակ ուած է այս մչակոյթը, եկեղեցա-

կան չունչով թրծուած, չարականներու եւ տաղերու ներկայացումով։ Ոսկեդարէն 

ներչնչւած են նաեւ Հայ տաղանդաւոր կիներ, մինչեւ 18ՀԼ9րդ դարեր, երբ ստեղծուած 

է Համեմատաբար աղատ չնչելու կենցաղային մթնոլորտ։ Այս իմաստով 19րդ դարը 

նկատւեցաւ ղարգացման խթան տուող քաջալերական ժամանակաչրջան, ՍրբուՀի 

Տիւսաբներու, Ջապէլ Ասատուրներու եւ Ջ ապէլ °սայեաններու գրականութեամբ, 

յայտնաբերելով կնոջ աղատագրո ւմի տենչը, ներաչխարՀին դեղեց կո ւթիւնը, վկայա-

բերելով թէ կինը եւս արժանի է լսուելու, Հասկցուելու, որքան ալ քաղաքակրթուած 

ըլլար դաստիարակչական իմաստով։ կինը մայր, նաեւ ստեղծագործ արուեստի, դի-

րով, երգով, ձեռային արուեստներով, նկարչագեղ արտայայտութիւնն եր ով։ 

1^-շՕրդ դարերուն Պոլիս եղաւ չարունակողը Հայ կնոջ չնորՀները արտայայտող, 

մասնաւորաբար գրականութեամբ։ 1915ի Եղեռնը կասեցուց այս յառաջընթացը։ Պո-

լիս մասամբ չարունակեց իր գործունէութիւնը գեղարուեստական-գրական ուրոյն 

ճամբան ունենալու։ Սփիւռքը վերականգնումի մաքառու մով իր գոյութիւնը Հաս-

տատելու վկայութիւնը բերաւ Հայասպանութեան ողբերգութիւնը լոյսին բերելով։ 

Թեման տարագրութիւնն էր, Տէր Ջօր եւ անապատ, ոճիր եւ թուրքին բարբարոս 

կենսագրութիւնը։ Արական սեռն էր այս ճանապարՀին վրայ երթեւեկողը, ապա 

անոր Հետեւեցաւ Հայ կինը, իր Հոգիին մորմոքը արտայայտելով։ Ողբի ու որբի գրա-

կանութիւն մը, §Արցունքի Հովիտը՝ներով, §կարմիր Հո ղը՝ն եր ո վ, որոնք յիչեցո ւցին 

թէ ԹԱՏՐՈՆ կոչուած արուեստ ալ ունի ՀԱՅը– • • 
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Հայ կինը եղաւ ամէն բան է առաջ Հայ գրականութեան ռաՀվիր աները ներչնչողը։ Այր 

արուեստագէտը իր յուղումները, տառապանքը, իր սէրը եւ բաղձանքները դրսեւորեց 

կնոջ Հոգեկան ու մարմնական գեղեցկութիւնն եր ը նկարագրելով, գեղագիտական ոճով, 

մայրութեան աստուածաչնորՀ տաղանդին գովքը Հիւսելով։ Ջուսպ էր այր բանաստեղծը 

կամ վիպագիրը կինը երգելու տ ենչին առընչուած դրսեւորումներ ու պարագա յին։ Բա յց 

երբ արեւմուտքը ոտնակոխեց կանացի ամօթխածութեան իրաւունքը, սաՀմանաղանց 

յանդգնութեամբ պատռեց ամէն պատչաճութիւն, նկարելու Համար կնոջական մարմինը, 

յագուրդ տալով գեղագիտութեան կիրքերու ար տա յա յտո ւթեան։ 

Սփ իւռքը ունեցաւ կին արուեստ աղէտներ, նկարիչներ, գրողներ, բան ա ս տ եղծն եր, դե-

րասաններ, բանախօսներ, մնալով պատչաճութեան ծիրէն ներս։ ԱյսուՀանդերձ երբ արեւ-

մուտքը թափ տուաւ իր լկտիութեան, Հայն ալ Հետեւեցաւ անոր, որպէսղի չնկատուէր յե-

տամնաց, եւ §դարը այս կը պաՀանջէ՝ լողունդը ինքն ալ կիրարկեց։ կին դրողներ ՀետղՀե-

տէ §բարդաւաճեցան՝ նոյն Հոդեբանութեամբ։ Ստուեր ձդելով Հայ կնոջ ուրոյն ինքնասի-

րութեան վրայ, արեւելեան դոՀաբանութեամբ։ Ջարմացնող Համարձա կո ւթիւն մը §ծաղ 

կեցուց՝ կնոջական գրիչները, պատասխանելով արական մտորումներուն, թէ §մենք կի-

ները դովաբանեցինք, պանծացուցինք իր փափկութիւնը, դովերդեցինք իր կաթնային ար-

ժանիքները, բայց կինը ինչո՞ւ նոյնը չըրաւ մեր նկատմամբ։ Այս բաղձանքը կամ պաՀանջը 

կարելի է նկատել իրականացած, որովՀետեւ նոր դարուն ՀայուՀին եւս աղատաղրուեցաւ 

իր բարդոյթէն, քանի որ ՀամաչխարՀայնացման տիրապետութիւնը երեւելի եւ աներեւոյթ 

միջոցներով ստեղծագործող կնոջմէ առաւ-տարաւ իր մեծադոյն յատկանիչը ամօթխա-

ծութիւնը։ Ան ինքղինք պաչտպանեց չեչտը դնելով ոչ Հայկականին, արեւմտեանին, օտա-

րոտիին, թէ դարը վերելք կը պաՀանջէ։ Այս պարադային §վերելք՝ ըմբռնումը կը մեկնա-

բանուի իբրեւ քաջադործութիւն, սանձաղերծ դրականութիւն կամ արուեստ անունին 

կա պո ւած այլամերժո ւթիւն, ինքնա մերժո ւմ։ 

Եթէ կինը դովաբանուած է իբրեւ կեանքի աղբիւր, մայրութեան Հրաչք, այս փառաբա-

նութիւնը եւս Հող կորսնցուցած է, որովՀետեւ Հայ կինը իր օրինակը կը քաղէ արեւմուտ-

քի կիներէն, որոնք ղաւակ չեն ծնանիր իրենց մարմնին նրբութիւնը չկորսնցնելու Համար, 

կը դիմեն փոչի կաթին - լաւադոյն պարադային - եւ ոչ կաթնաղբիւրին։ Այս մեծադոյն 

ստեղծագործութիւնը Հարկ է նկատել ղեղչուած յանուն քաղաքակրթութեան նոր նուա-

ճումներուն։ Հա մա ցանցին ներդործո ւթիւնը ունեցաւ իր աղդեցո ւթիւնը Հայուն տիպարը 

փոխակերպելու, §աւանդութիւն՝ բառը նկատելով Հնամաչ եւ յետադէմ յղացք։ 

Հայ կինը արուեստի ճանապարՀէն կը քալէ ըստ դարու պաՀա նջին, առանց կարեւորութիւն 

տալու իր դոյնին, դիծին եւ արժանիքներու պաՀպանման։ Արտաքին տեսքին Հետեւեցաւ ներ -

քին դեղեցկութեան պղտորումը, փոքրամասնութիւն մնացին Հայուն կերպարին Հաւատարիմ-

ներ, ընտանեկան, ընկերային, դեղարուեստական-դրական բոլոր դաչտերու մէջ։ 

Արամ Ա. կաթողիկոս 2 0 1 0 տարին Հռչակելով §Հայ կնոջ տարի՝, վստաՀաբար անդրա-

դարձած էր Հայ կնոջ նաՀանջին, որ կը չարունակուի §Առանց երդի՝... 

Այս մատնանչումներէն ետք դիտակից ենք պաՀպանմանը դիտական նորութիւններու, 

արժէքները նորովի դնաՀատ ելո ւ արթնամտո ւթեան, չենք սիրեր ետ մնալ ուրիչ աղ դեր է, 

այս ամէնը իրադործելով կրնանք եւ պէտք է պաՀենք մեր իւրայատուկ արժէքները, ֆիղի-

քականէն մինչեւ Հոդեկանը, աղ դա յին էն մինչեւ դաստիարակչականը, մեր ուրոյն Հաւա-

տամքէն մինչեւ ուխտապաՀութիւնը ՀԱՅ ՄՆԱԼՈՒ. 

6 Ապրիլ 2010 
Պէյրութ 
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ՀԱՆԱՍՅԵՂՏՌէԹՒէՆ 

ԱԶՆԻԻ ԳԱՐԱԼԷՔԵԱՆ – ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

ՅՈՅՍ ԱՌԱՒՕՏ 
Մենութեանս մէջ անդոհական, 
Սպասումիս հորիզոնին տրտմաթախիծ, 
ՎերջաԼոյսի հոգեվարքը կ՚ուրուագծուի։ 

Շարժումը մեղմիկ, 
Կշռոյթներով յուզական, 
Եւ խոստումը ուրուագծուող, 
ժայռերէն խուժող սպիտակ փրփուր է կարծես։ 
Կեանքի յոյսը կ՚անձրեւէ 
Բորբ հառաչող 

Իմ հոգիին ծարաւի։ 

Պէտք է կառուցեչ կամուրջը յոյսի, 
Վարար հոսող 
Դժբախտութիւններու գետին վրայ։ 

Աղօթքիս հետ արարչագործ, 
Եւ մանչուկիս անմեղունակ նայուածքին մէջ, 
Քեզ կը փնտռեմ ծփուն դաշտերու բերկրութեամբ, 
Յոյս գեղեցիկ, Լոյս առաւօտ։ 

Մենութեանս մէջ տրտմաթախիծ, 
Այս իրիկուն վերջաթյսի Լաստերով հին, 
Տղմուտը կ՚անցնիմ։ 
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Ռ Ս . Դ 1 ՚ Ղ , ՇԱՆԱյՑէՂՏՌէԹՒէ՚Ն 

ՕԱՂԿԱՁՈՐ 
Լապտերներու պւպյացող յոյսին տակ 
Հրդեհումի սարսուռն պատեց իմ հոգին։ 
Ռաւշականաչ սաղարթախիտ ծառերն հսկայ 
Զահերգեցին զմրուխտ տաղեր հեշտագին։ 

Արշայոյսին 
Հրաշածին բարձունքին 
Փայտփորիկը զարթնումի 
Ազդանշանը տուաւ։ 

Մեր Լեռներու պարանուագ կշռոյթներուն 
Իմ պապերուս սիրոյ, յոյսի, յաղթանակի 
Հազարամեայ տրոփը կայ բերկրայի։ 
Յիշողութեան ծաղկած կնդրուկի ծառը յոյսի 
Ամույ գիշերներուս խունկ է բայասան... 

Համանուագ թրթռացումը այս վերապաց 
Մեր յեռներուն շղթայով ամրապար 
Աղօթք է կարծես հոգիներու արեւաթոր։ 
Կարկաչահոս աղբիւրներու թաւայքը վար 
Բազմավիշտ նայուածքներու հայեյին է մշտարթուն... 

Արշայոյսին փայտփորիկը 
Իմ հոգիին կաղնիի ծառը կծծեց... 

• 

Օգոստոս, 2010 
Պէյրութ 
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ՇԱՆԱՍՑԵՂՏՌէԹՒՒ՚Ն 

ՌՈԲԵՐՏ ԵՍԱՅԵԱՆ 
Ծնած է 1958ին, Ստեփանակերտ, Արցախ։ Աւարտած է Ստեփա֊ 

նակերտի թիւ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Առաջին բանաստեղծական 
շարքը լոյս տեսած է 1976ին, «Սովետական Ղարաբաղ» թերթի մէջ։ 
1984-1989 աւարտած է Ստեփանակերտի բանասիրական բաժան-
մունքի լեզուագիտութեան բաժինը։ Տպագրած է քսանէ աւելի բա– 
նաստեղծութիւններու եւ արձակ ստեղծագործութիւներու ժողովա-
ծուներ։ Եսայեանի ստեղծագործութիւները արժանացած են Հա-
յաստանի Հանրապետութեան Գրողներու Միութեան Դանիէլ Վա-
րուժանի եւ Արցախի Եղիշէի անուան ամէնամեայ մրցանակներու։ 

Հալաստանի եւ Արցախի գրողներու միութեան անդամ է։ 
Պարգեւատրուած է Արցախի «Մարտական ծառալութիւն» եւ ՀՀ 

մշակոյթի նախարարութեան «Ոսկէ» մետալներով։ 

«ԵԻ ՀՈՐԻԶՈՆԻՑ ՔԱՄԻՈԻՄ է ԲԱՌԸ՝ ՆՈԻՌԸ ԵՐԿՆՔԻ» ՇԱՐՔԻՑ 

ՏՈՂԵՐԻ ՈՎԱՍԻՍ 
Կարմիր յոյս։ 
Յայտնագործութիւնը Լռութեան։ 
Ստրկութեան շերտերը ճեղքող 
աղաղակ յոյսի։ 
Անիմաստ կեանքի իմաստասէր 
ճակատ, 
որից ընկնում են աստղերը փառքի։ 
Ազատագրուած 
երկրի ստրկամեծա՜ր փառք։ 
Որտեղի՞ց է 
ծագում յուսայգն յայտնութեան, 
երբ ամէն մէկս գնում ենք դէպի 
խաւարն Անապատի -
դուռը երկուութեան... 
Երբ ամէն մի բառ 
ոգի՜է ու եյք– 
Ովասիսը տողերի։ 

17 Մարտ 2010 
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Ռ Ս . Դ 1 ՚ Ղ , ^Ա.ՆԱՍ8էՂՏՈէ0ԻէՆ 

ՍԻԱՄԱՆԹՕ 
Անորոշութեան սահանքների խորքից 
բարձրացող արեւածա՜գ է քո ամէն մի բառը։ 

Տեսիյքի սիւնն է դեռ առաջնորդում։ 
ժամանակի կոշտ սաԼաքարերից 
անջատւում են դեռ 
կարմիր մրմուռներ 
եւ մղւում դէպի աշտարակը Յոյսի։ 
Ոգիդ տաճարն է հայոց ինքնութեան։ 

Կարմիր յուրեր են դեռ փորագրւում 
հորիզոնի ճերմակ էջերի վրայ։ 
ՕՀ մեր ճանապարհի յոյսն էր գյխատւում 
անգաղափար երթի յաբիւրինթոսում։ 
Կոտորած, կոտորած, կոտորած։ 

Իրականութեան փակագծերից դուրս 
տող առ տող կայանոՀմ է 
քո դէմքը հողէ -

Խռովքի ՜փոթորիկ, 
եւ ոգեղէն խարիսխ։ 

ՓՈԽԱԿԵՐՊՈԻԹԻԻՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԼԱՔԻ ՎՐԱՅ 
Վերջակէտ-յագեցում, 
ստորակէտ-ժպիտ ընթացքից, 
բազմակէտ-անյայտութեան 
սկիզբ, 
որ բացւում է ներշնչանքի դաշտում, 
որպէս կակաչներ։ 
Տողադարձ-կամուրջ 
յուզումների գետի վրայով։ 
Ես փնտռում եմ մի վերնագիր, 
որ դառնայ հասցէն 
իմ ոգու։ 
Գտնում եմ մի տող ՝ 
դո՜ւռը յիշողութեան։ 
Գտնում եմ մի բառ՝ 
պատեա՜նն ինքնութեան։ 
Գիտեմ. մահը սիրոյ 
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ՇԱ՚ՆԱՍՑԵՂՏՈէԹհՒՆ 

բացակայութիւնն է։ 
Աշխարհն 
անաշխարհ մի հանգրուան է։ 
Իսկ խաղաղութիւնը 
առաձգական մի յա՜ր է, 
որ ձգւում է ցաւի խորանից 
մինչեւ 
անյայտնութի՛ւնը 
ցաւի։ 

07 Յունուար 2010թ. 

ՆՈՐՕՐԵԱՅ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈԻԹԻԻՆ 
ճակատս ընթերցում է յռութիւնները 
յուշերի եւ խտանում՝ 
Որպէս կայծակների շղթա՜յ։ 
Ուսերս ընթերցում են աճիւնները 
յիշողութեան եւ համբուրո՜ւմ 
ճիչերը սիրոյ։ 
Ձեռքս ընթերցում է գրառումները 
ճակատագրի եւ պրկուած մկաններում 
պայթո՜ւմ են բողբոջները 
յոյսի։ 

Ես մի... վերջակէտ եմ, 
որ քայքայուկով, 
դո՜ւրս է մղւում 
սահմաններից 
ի 

մ 
ա 
ս 
տ 

ի 
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Ռ Ս . Դ 1 ՚ Ղ , ՀԱԱ&ՑէՊՏՈէ&Իէ՚Ն 

ՏԱՐԱԾՈԻԹԵԱՆ ԲԱՐՈԻՐԸ 
Տարածութեան բարուրն առած ձեռքերում՝ 
օրօրում է մայրս, 
եւ աչքերումբոցկյտացող հաւատի կայծերից 
ծաղկում են ծառերը... 

ԵԻ ՀԱՅՐՍ ՅՈԻՇՈԻՄ է ԻՆ9 ՏՈՂԵՐ, 
ՈՐ ՀՈՍՈՒՄ ԵՆ ԽՈՐՔԻՑ ԺԱՅՌԵՐԻ 
Ցաւի մոխիր՝ շերտերում ժամանակի։ 
Ինձնից բարձրանայով, 
հասնում եմ դարպասներին Միֆի։ 
Եւ հայրս յուշում է ինձ տողեր, 
որ հոսում են խորքից ժայռերի։ 
Ձեռքս, որ նկարում է, 
երբեւէ եղե՞յ է վրձին։ Աչքերս, 
որ տեսնում են, ներշնչանքի հասցէներ են։ 
Կամքս թռչուն է, որ վերադառնում է՝ 
հորիզոնի 
շիւղը կտցին։ 

* * * 

Ապակու մէջ խրուած շողը 
մի ծաղիկ է բացում 
ժամանակի տաք զոհասեղանին։ 
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ՀԱ՚ԱՍՑԾՂՏՈէԹՒէ՚Ն 

ՓՐԿՈԻԹԻԻՆ՝ ԽՂՃՈՎ 
ՆԵԼՍՈՆ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆԻՆ 

Մենք եյանք հողից ու երազից, 
փրկեցինք տարերքն հայկական 
եւ Շուշին՝ մագաղաթ մի կիսուած, 
եւ Շուշին՝ երազի հանքաքար։ 

Իսկ Շուշին հայատ է ու ղօղանջ, 
որ յցւում է Հայի խնդութեամբ, 
կարօ՜տ է Մփիւռքի աչքերում, 
երգւում է նորօրեայ ասքերում։ 

Փրկեցինք խիղճը մարդկութեան, 
Փրկեցինք անունը հերոսիդ 
եւ Շուշին, որ քաղաք չէ՛ու արձան, 
փրկուա՜ծ հայեացքն է Մասիսի։ 

ՀԱՂՈՐԴՈԻԹԵԱՆ ԼԱԲԻԻՐԻՆԹՈՍՆԵՐ 
Յաջողութեան յաբիւրինթոսներ են 
ճանապարհները... 
Մտուերս ովասիս է, 
որից ջո՜ւր է խմում Ապագայի վարդը... 

ԲԱՌԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 
Բառի ընթացքն է յուռ հասկաւորում 
զգացողութեան ոսկէ 
հատիկներով։ 

Լռութեան 
բարձրունքներին հասնող ոգիները 
հրեշտակներ են, 
որոնք ընթերցում են չգրուած տողերը 
բանաստեղծի։ 
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Արիւնը խորան է եւ ուխտատեղի, 
ուր արթնանում են առասպեյական 
Կշռոյթերը հողի, 
եւ հորիզոնից քամւում է բառը՝ 
նոԼռը երկնքի։ 

18 Յունուար 2010 

* * * 

Երազի ակունքներին սեղմւում են 
հրեշտակները, 
եւ աղբիւրներ են յորդում յեռնագագաթներից։ 

ԻՆՔՆԱՅԱՂԹԱՀԱՐՈԻՄ 
Ինձնից հեռանայով, 
մօտենո՜ւմ եմ ես ինձ, 
թէեւ սեղմում է ինձ 
ճակատագիրը 
իբրեւ պատեան։ 

ԻՄ ԳՈՅՈԻԹԻԻՆԸ 
1. 

Աստծոյ հայեացքից կախուած մի թեյ է իմ գոյութիւնը։ 

2. 

Լռութիւնն ինքն է բառ առ բառ բացում իրերի հունը։ 

3. Իսկ մնացածը՝ անընդգրկեյի... անյայտութի՜ւն է... 
Շուշի - Արցախ 

ԲԱՆԱՄՑԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

24 



^ԱՆԱՄՏէՂՏՈ^ԹԻ^Ն 

Ծնած է Երեւան, 1975 թուականին։ Միջնա-
կարգ կրթութիւնը ստացած է Երեւանի Մարիե– 
թա Շահինեանի անուան դպրոցը։ Ինը տարեկա-
նէն սկսեալ «Պիոներ կանչ» մանկապատանե-
կան հանդէսի մէջ լոյս կը տեսնեն Արուսեակի 
գրական փորձերն ու մանկապատանեկան որու 
նումները։ 

1992 - 1997 իբրեւ Երեւանի Պետական տնտեւ 
սագիտական համալսարանի ուսանող, Արուս 
եակ Օհանեան ստեղծագործական իր գործունէ-
ութեան զուգահեռ կը թղթակցի համալսարանի 
« Տ ն տ ե ս ա գ է տ » ամսագրին։ Աւելի ուշ հեղինակի 
բանաստեղծական շարքերը կը հրատարակուին 
նաեւ «Գարուն» (Երեւան) եւ «Առագաստ» (ԱՄՆ) 
ամսագրերու մէջ, իսկ «Եւրասիա» միջազգալին 
համալսարանէն ներս Արուսեակ Օհանեանի նա-
խաձեռնութեամբ կը հիմնուին համանուն «Եւ-
րասիա» ուսանողական պարբերականը եւ կից հրատարակուող՝ «Նիւտոնիկ» մանկական 
ամսագիրը։ 

2003ին լոյս կը տեսնէ Արուսեակ Օհանեանի «Երազիս թեւերով» բանաստեղծութիւնե-
րու առաջին հատորը, իսկ 2010ին՝ « Մ տ ա պ ն ա կ » խորագրով երկրորդ ժողովածուն։ 

ՍԹԱՓՈԻԻ՚Ր, ՀՈԳԵՂԷՆ 

Ժամանակը գնում է, 
Բայց ո՛չ վայրկեանում ամբարուած մտքի 
Տրոփը յաւերժ։ 
Ժամանակը ստուերյում է խոհերի կռւում՝ 
Բարդ, իրարամերժ։ 

Այս երկրում, գնդում, 
Կամ թէ ձուաձեւ պատրանքում հիմա, 
Գծուեյ է սահման, յօրինուեյ ազգեր, 
Ու երկրաբաժան, դժնի կապանքներ, 
Էթնոպայքարի անդէմ ամբոխներ, 
Մարդը մարդու դէմ հագեյ է ռումբեր, 
Անկուշտ բարքերի սառը պատերազմ, 
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աՆԱ՚ՄՑԵՂա&Ւ Ն 

Մանկան աչքերում ծուատուած երազ, 
Անմարդ ծովերում կենդանի քանի՜ 
Մխիոն ձեւերի ձայնատուած հառաչ, 
Յագեցած կեղտի բորբոս-բիբերում 
Չչռող բառաչ... 

Ու բա ւ է, հերիք է, 
Երբ միայն մարդն է սահմանում ամէն սահմանում, 
Մարդ-գիշատիչին ե՞րբ է տրուեէու 
Յստակ սահմանում, 
Որ ժամանակի սապատին հեծած, 
Երկրագունդը այս փորձագունդ շինած՝ 
Մեծ պատուհաս է ամենակարող 
Գիւտ-հնարքներով։ 

Կա նգ առ, երկրասպան ու դարձիր մի պահ 
Ի՜նքդ բնութիւն, եւ ոչ թէ նրան 
Խեղդող ու ծեծող անթւռ բռնութիւն։ 

19 Յունիս 2010 

ՄԵՆԱՊԱՏՈԻՄԻ 
ԻՄ ՅԱՅՏՆՈԻԹԻԻՆԸ 

Քաղաքը իմն է, քաղաքը՝ քոնը, 
Եւ այս Լապտերի գէխիկոր հեւքից, 
Մայթերին խօսուն՝ ցնցուղւում է Լուռ 
Իմ ասեէիքի համր չասածը, 
Իմ չասեէիքի ասեէիքը կուռ։ 

Ապրուած կեանքիս ետնաբեմերում 
Կռիւ են տաէիս դեռ չհասկացուած 
Կերպարները իմ, կռիւ են տաէիս 
Այս Լուսէ ժամին, ուր ես, խաղաղուած 0ենապատումի իմ այս սպասումից՝ 

Շշնջում եմ Լուռ. 
- Քաղաքը իմն է, քաղաքը՝ քոնը... 
Ռարթող Լապտերի գէխիկոր հեւքից 
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Ղհեա 

Դանդաղ ճօճւում է իմ ասեԼիքի 
ՉասեԼիքը Լուռ, որ էԼ երբեւէ երգ չի դառնաԼու, 
Ոչ էԼ մեղեդի. ու թող քաղաքի գիշերը թերթի 
Այս աննշանակ տարեդարձը իմ. 
- Քաղաքը իմն է, քաղաքը՝ քոնը... 

5 Սեպտեմբեր 2008 

ԲԱՆԱՄՏԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻՆ 

Ամէն հայի հետ ես եմ մահանում, 
Ամէն ծնուողով նորացած՝ յառնում, 
Ու հայրենիքիս գորշ քարը առնում, 
Յենում եմ Լերան սարսուռ Լանջերին, 
Որ Լեռս Լեռ մնայ, մանուկս դառնայ 
Լեռնապահ ազգիս հիմնարար մարտիկ, 
Ու հողին խառնած քրտինքը ազգիս՝ 
Անիծում եմ այն արնախում ազգին, 
Որը հայ Լեզուն փորձում է բանտեԼ 
Ու խուսափում է կծիկը քանդեԼ 
Երկու պատմութեան խաչմերուկներում, 
Քանզի քանդողը մինչեւ գերեզման 
ԷԼ չունի ներում։ 
Ամէն հայի հետ ես եմ մահանում, 
Ամէն ծնուողով նորացած յառնում, 
Խոնարհում հողիս խորը վէրքերին, 
Քար ու ջրերին, ձոր ու վիհերին. 
Հաշուեյարդարս սրով չեմ Լուծի, 
ԱյԼ մատենագիր, հզօր պատմութեամբ, 
ՅարատեւեԼու անխեղդ ձգտումով 
Ու մշտաբարբառ, հայ մկրտութեամբ... 
Ամէն հայի հետ ես եմ մահանում, 
Ամեն ծնուողով նորացած՝ յառնում։ 

20 Յունուար 2007 
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ՍՈԻՏ ԱՍՏՈԻԱԾՆԵՐԻ 
ԽՆԶՈՅՔԱԺԱՄԻՆ 

Խեղճ ազնուութիւն, 
Որ դարձեԼ ես դու էԼ դատապարտկի, 
Ու կրում ես դու էԼ դրոշմ քննեԼի 
Քեզ իր մէջ այսքա՜ն անդուԼ կրողի։ 
Խեղճ ազնուութիւն, 
Հզօրութեամբ քո այս անպարտեԼի 
Խռով ժամերին առնում ես քո մէջ 
Հոգուս բողոքը՝ պարզ, նշմարեԼի, 
Եւ փոքրանում էք այդ նոյն հոգու հետ, 
ճզմւում, դառնում աննշմարեԼի, 
Մինչդեռ նոյն ժամին ձեր շուրջբոԼորը 
Կեղծ ու անտարբեր հրճուանքների մէջ, 
Բարք ու ձեւերում աղմկում են 
Եւ սուտ ու վայրենի 
Կենաց են խմում ցոփ աստուածների։ 
Այսքա՜ն փոքրացած, քեզ հետ որբացած, 
Ուզում եմ շրջեԼ խնջոյքաժամի 
Սեղանները մեղկ, 
Որոնք անԼեզու, անձայն ու կու 
ճռռում են ստի խրախճանքներում, 
Ուր զնգոցի մէջ գոռ գաւաթների, 
Ի՜մ ազնուութիւն, դո՜ւ ես փշրւում 
Խրախճանքներում շինծու, նողկաԼի 
Ցոփ աստուածների կենացների մէջ 
Փառաբանումի։ 

28 Յունուար 2009 

ՊճՆՈԻԱԾ ԿԱՐՕՏ 

Կարօտ է հագեԼ առաւօտը այս, 
Փէշերը սիրոյ փռեԼ ամէնուր, 
Ու ասես անբիծ, ճերմակ նորահարս՝ 
ՇուշանուեԼ օդում, ուր ես եմ ապրում։ 
ճեմում է ինձ հետ ամէն սենեակում, 
ՀայեԼիներին ժպիտ է դողում, 
Անհանգստութիւնն իր պերճանքի մէջ 
Կուտակում է ու անբառ սքողում։ 

ԲԱՆԱՄՏԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 
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ՇԱ՚ՆԱՍՏԵՊՏՈէԹհՒՆ 

Կարօտ է հագեԼ առաւօտը այս, 
Սիրոյ փէշերով, որ քեզ մօտ հասնի, 
Իր թեւոՎ Փձնի համբոյր սենեակում, 
Որպէս սիրաբեր, ճերմակ աղաւնի։ 
Վաղուայ օրն էԼ իմ թող կարօտ յառնի, 
Հարսէ աղաւնին շուշանուի օդում, 
Սիրոյ փէշերը տարածի անվերջ, 
ՀանգրուանեԼով քո տաքուկ գրկում։ 

20 Օգոստոս 2009 

ԱՐԵԻԻ ԱՓԻ ԱՂՋԻԿԸ 

Արեւի ափին նա զոյգ ձեռքերով 
Ծովեր նկարեց։ 
Շողի թեԼերով երիզեց այնտեղ 
Կապոյտ աւազի ճերմակ աչքերի 
Արտասուքը պաղ։ 

ՅաւերժխեԼագար՝ Արեւի նման, 
Բոպիկ ոտքերով հպուեց աւազին, 
Ձեռքերը անթւռ ջրվէժներ դարձան, 
Վարսերը փռեց Լոյսի երեսին, 
Որ իբրեւ դառնան յաւերժակամար, 
Սիրոյ ծիածան... 
Որքան հեռացաւ ինքը իրենից, 
Այնքան Արեւը երեսը թեքեց, 
Արեւի ափից նա նոյն ձեռքերով 
Երազանքերի կապոցը անձայն 
Իջեցրեց կապոյտ, խռով ջրերի 
Գիրկն անվերադարձ։ 

Յետոյ նկարած ծովերից եԼաւ, 
Ու դէմքը նետեց նրանց հայ եԼուն, 
Իսկ նրանք արդէն երազանքներից 
Իրենց գոհացումն էին զուարթ վայեԼում։ 
Նայեց Արեւին ո՛չ վերջին անգամ, 
Արեւը նրան մի նոր դէմք տուեց, 
Շրջուեց, հեռացաւ՝ կարօտը թողած 
Արեւի պապակ, անծով աչքերում, 
Որպէս հաւատի ու յաւերժութեան 
Ինքնագիր... Անդարձ։ 

22 Յունիս 2010 
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Ռ ա դ ի ն ՀԱԱ&ՏէՊՏՈէ&Իէ՚Ն 

ԵՐԿՈՒ &ԵՐԹՈՒԱ՝6 
ՎԱՀԱՆ ՄԻՍԱԿԵԱՆ 

1. 

Բառեր, բառեր, բառեր 
Ու Լռութիւն համայն, 
Խօսքեր բարի ու հեզ 
Լոկ ցնորք իրական։ 

Բառեր, բառեր, բառեր 
Ու ժպիտ յոյսի քող, 
Լոկ սպասում տանջաԼից 
Երազներ թափառող։ 

Ու աշնան մեղեդի միաԼար 
Հառաչող կանչերի դաշնակներ 
Ու մի միտք՝ սեւեռուն գաղափար, 
Որ ասում է Լոկ բառեր, բառեր։ 

2. 

ԲաԼն է ժպտում կարմիր փայԼով, 
Արեւին ջերմ աչքով անում 
Ու ստուերում քնած կատուին 
Գիւղի անցած փառքից պատմում։ 

ՔարացեԼ էր գիւղը կարծես, 
Առուակն անգամ ձայն չէր հանում, 
Միայն փոքրիկ հորթն էր վախով 
Մեղմ բառաչով մօրը կանչում։ 

Ու կիսաքանդ գիւղի ճամբին 
Տրակտորը ժանգով պատուած 
Արդէն քանի քանի տարի 
Քայքայւում էր դռները բաց։ 

Զեփիւռն էր Լոկ գիւղամիջում 
Մարդահասակ փշին շոյում 
Ու բզէզին ծաղկին նստած 
Հին օրերի երգը երգում։ 
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^ԱՆԱՄՏէՂՏՈՒԹԻՒՆ 

ՐծԱՏՏՏՏ ^օէշտ 
օէշտ 

քծԱՏՏՏՏ ^ օ է շ տ 

ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ 

Բաղկացուցիչ տարրերն էք դուք 
Վիճակներու քաոսային. 
Կը խաթարէք ձեր գոյութեամբ եղկեի 
Առհաւական մեր երգերուն 
Ներդաշնակութիւնը ծիծղուն... 

Շառաւիղն էք ձայնարկութեանց խօԼականչ 
Եւ ժառանգորդն հիւծախտաւոր՝ 
Խմբերգներու խառնիճաղանճ 
Եւ խազերու խառնաշփոթ։ 

Դուք կ՚եղծանէք կեանքի նուագն աղուաԼուր՝ 
Ձեր քմայքով անհեթեթ 
Եւ կը սփռէք ամէնուրեք՝ 
Լոկ տխրութիւն դառնածիծաղ։ 

Մեղսակիցն էք ձգտումներու կործանիչ. 
Ունիք շեշտեր դաւադիր 
Եւ փափաքներ բանսարկու. 
Դուք կը սփռէք ձեր խաղերով մպեգին՝ 
Հեծեծանքներ աններդաշնակ, 
Տուայտանքներ անկարեկիր... 
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Ռ Ա . Դ 1 ԲԱՆԱՄՏԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

Եթէ ունիք կախարդանքներ հնարամիտ 
Եւ ցնորքներ գաղտնասքող, 
Գացէք, գացէք դէպի Լանջերն հեռակայ՝ 
Տարաշխարհիկ ափունքներուն այս երկրի, 
Եւ խառնեցէք ձայնանիշերն ագռաւահունչ 
Զեղումներուն ձեր ախտաժէտ՝ 
Ովկիաններու ահեղագոչ մոԼուցքին... 

Եղծանեցէք ձեր կանչերով մպեգին՝ 
Քինախնդիր զառանցանքներն ատեԼութեան, 
Խաթարեցէք կոչերն ամէն՝ 
Շեփորաշունչ ձգտումներու ռազմական. 
Եւ հեգնեցէք պատգամները նենգախոհ՝ 
ժամանակի խորհուրդներուն խաբէական... 

Եղծանեցէք, եղծանեցէք անյապաղ 
Հնչիւններով ձեր խժաԼուր, 
Գիշերային անդորրութիւնը խանգարող՝ 
Հեղեղային պոռթկումները տարերքի. 
Անտառային Լռութեան մէջ մռնչող՝ 
Մահացնոր աղաղակներն առիւծներու. 
Եւ տիւ-գիշեր իրենց վիշտը ողբացող՝ 
ԱԼիքներու շառաչները մրրկայոյզ... 

ԱԼ կը բաւէ, հեռո ւ կեցէք 
Լուսակարկաչ մեր երգերուն ծաղկաստանէն, 
Որ կարենանք առանց ձեզ, 
Առանց երբեք ձեր պառակտիչ ձայնակցութեան, 
Արտաբերեէ ձայներգութեամբ անսխաԼ, 
Աղբիւրներու զուէաԼ հեծքով յօրինուած, 
Մեր անաւարտ բաղձանքներուն 
Սրբախորհուրդ օրաթորիոն... 

11 Յուլիս, 2010 
Պէյրութ 
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ՓԱՐԻԶԸ 
^ՈՐ Չի 

(ԿԱՄ ԻՄ ՓԱՐԻԶԸ...) 

ՎԱՀԷ ԱՐԱԷՆ 

Քամին խաղաթղթերը դուրս հրեց 
էլտորատօ հիւրանոցի քնկոտ պատուհանից 
ամէն թուղթ, որ թուամարդու խորհրդանիշն էր -
թռչուն դարձաւ մինչ աւարտն անկման 
եւ վեր սահեց դէպի Արեւ... 
կարծես հրուելով նոյնանուն փողոցի տէ Տամ պիսթրպի ալ-կարմիր 
տանիքից, 
որի տակից լսւում էր մեր երէկուայ անկիրթ քրքիջը... 
- Դու գրկում ես ինձ հիմա, 
եւ թիկունքիս սրբիչիդ խոնաւութիւնն եմ զգում... 

Փարիզը երբեք նոր չի լինում, նա մեր նման է... 
այս քաղաքում ամէն ընկնող մարմին - դառնում է թռչուն... 
յիշում ես թոքաբորբդ վրահաս, 
եւ իմ բաճկոնը քո ուսերին, 
որ տեղեակ չէր ոչ թոքաբորբից, 
ոչ սիրուց... 

Փարիզը նոր չի լինում... 
դողէրոցքդ բերել էինք հին քաղաքից, 
եւ այստեղ, 
անձրեւի տակ թւում էր 
պատճառ չկայ նոյն դողէրոցքն ապրելու համար... 
ջուրը չմաքրեց հետքերը մեր 
անգամ այստեղ... 
մեր Փարիզում, ուր 
Հեմինգուէլի մոմի արձանի հետ գարեջրելով 
դու բուժեցիր վէրքերը հին, բայց կրկնուող... 
եւ մեթրոն կրկին քեզ մօտեցաւ որպէս մերձաւոր անանձնագիր... 

Սենալի ափի հնամաշ խճուղին սովորական էր մեզ թւում, 
կարծես ընտրում էինք հարթտակ կօշիկ - ոտքին յարմար... 

33 



ԲԱՆԱՄՏԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

էժան մի բան... 
տարակուսանքը հզօր սահման է... 
սեւ-սպիտակ ամպերի լոյսի ներքոյ 
էյֆէլը չռել էր իր հուժկու ոտքերը, 
պատրաստ - տրուել ու մեզ 
յաւերժի մէջ... 

Փարիզը երբեք նոր չի լինում... 
օդի մէջ ալքոհոլի եւ անլայտ ծաղիկների 
հոտերը խառնուել էին իրար, 
դիմահար շէնքերի սէրն էր վարարել, 
փաղաքշել ասես տէր որոնող շան... 
ես մոռացայ վախերն ու ներկան իմ, 
այն ամէնն, ինչ արիւնիցս էր ծնուել եւ կալուն էր թւում 
խոհանոցիս պատի նման... 
տէ Տամ պիսթրռլի թանաքագոյն երաժշտութեան ներքոյ 
քո ջերմութիւնը բարձրացաւ կրկին մինչեւ երկինք եւ արարում... 
եւ մեր լուսաւոր համարում պատճառը չգտնելով, 
մենք դուրս սահեցինք ինչպէս երկու քամի - հակամարտող 
լցուեցինք ցնցելով Տ3 կոչուող մորեխանման գնացքը 
եւ սուրացինք դէպի Մռնսռւղի պուրակը -
պատճառներ որոնելու... 

Մերն է քաղաքն այս արդէն շաա՜ատ վաղուց, 
անգամ գիշերն անզօր է հակառակը պնդել... 
Փարիզի գիշերալին փափկութեան մէջ 
ծղրիթները թմրադեղ են կաթեցնում մեր սրտերի մէջ, 
եւ մեր մարմինը թրթռում է նրանց երգի փխրուն կշռոյթով... 
փողոցալին խեղկատակները հսկիչներն են ծանրացող մթնշաղի, 
ոսկեզօծ արձանները թնդանօթներ են ահարկու եւ պրկուած, 
բզէզները բոլոր այժմ կը պայթեն հրավառութեամբ... 
միայն մեզ համար... 
պայթիւնի էպիկենտրոնում ես կը կլանեմ սառնութիւնն ու 
վախը շուրթերիդ - իմ շուրթերով... 

... հինն ու նորը անտեսելով 
ծխի քուլան ծածկում էր համայն Եւրոպան, 
մեր ինքնաթիռը մինչ ծնկները թաղուել էր 
ամենակուլ - արարչագործիք հողի մէջ... 
եւ չարախնդում էի ես մտահոգ կնճռախաղիդ ներքոյ -
նրա մետաղէ էութիւնը... 

Փոշամպի մէջ գետաձի էր ուրուագծւում 
եւ թելեր սարքեցինք կողքի քուլաներից՝ 
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պատկերն արժանահաւատ դարձնելու համար -
փոշին վաղուց աճիւն էր, 
կամ աճիւնն էր փոշի ձելանում եւ աղում էր մեր գլխին 
կանխորոշումները ճակատագրի... 

անդիմադրելի այս փոշին հնեցնում էր Փարիզը ծիրանի 
տակառի նման... 
յիշեցի քո ստուերը - մեքենաների կողքին բազալտէ մանրալատակին 
ալիքուող... 
մտովի թելիցդ կտրուկ ետ քաշեցի - փրկելով... 

սրբիչիդ խոնաւութիւնը մարմին էր դառնում. 

ՇառԼ տը ԿՕԼ օդանաւակալանում յետաձգուած էր ամէն ինչ -
բացի սիրուց... 
այն յառնեց ինչպէս փիւնիկ մեզ՝ արդեն Պոմպէյի բնակիչներիս համար, 
բայց Փարիզը երբեք նոր չի լինում... 
նա գրկում է քեզ հին-հարբած ընկերոջ պէս, 
եւ նրա ախտահանուած համբոյրն անգամ 
հաճելի է դառնում... 

Փրռթռնների բախումից ոչինչ էլ չեղաւ, 
ամբողջացանք մենք միայն ցերեկային լոյսի երերուն 
շարժման մէջ, 
մոռանալով ելեկտրական տեսիլքի քաղաքը նոր... 
հանրակառքը կուլ գնաց մեր համբոյրի 
սեւ անցքին... 
մենք նալ ում էինք հեռացող լոյսերի հիւծուող ջերմութեանը, 
զարմանում ժամանման ճշգրտութեան եւ սառնութեան վրայ... 
այդ երթուղին մեզ համար չէր... 

Նստարանի կողքին ինչ-որ բան շարժուեց, գռմռաց եւ 
հասկացայ, որ մուրացկանը ազգութիւնն իր կորցնում է բնակարանի 
հետ, 
անգամ Փարիզում... 
Էէտռրատօ՜, 
իմ ԷչտռրատօՀ 
կարծես ճակատագիրն իմ - ՓՕ եւ հիւրանոց էժանագին... 
բոլորին անլ ա յ տ . 

Փարիզը նոր չի լինում երբեք... 
նարնջագոյն հեռակապի գովազդի ներքոյ 
(կարծես իմ Երելանում) 
մենք ասես ձուլուած էինք երկնաքարից եւ 
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ստուերները մեր կուլ էին գնում գրկախառնութեան 
այրուող զօդագծին... 
եւ որոշեցինք վերջիններից վերջինը լինել... 
յանուն սիրոյ... 
դու ինձ համար վերջին պոռնիկն անլոյս -
Շանզէիզէի կառամատոյցներում, 
եսթագաւորական արիւնի վերջին, վերջին արքալազնը յղփակեաց... 
բայց սէրը այդ ձգուեց դարեր - / - երկաթգծեր եւ անուններ..^ 
(ախ այս մասին արդէն գրել եմ) 

սրբիչիդ խոնաւութիւնը գետինն էր ճանկռոտում... 

ամէնը եղել էր մեզ հետ... 
մեզնից յետոյ... 
չկար ոչինչ մեզ նախորդող, 
անգամ Փա րիզը... 
ցնորքն աճիւնածածկ քաղաքների, 
հաշուենկատ հեռապտոյտը մոլորակների բոլոր, 
եւ օդանաւակալանը հնադարեան մոխրով ծածկուած, 
որ երկու օրից կրկին յառնելու էր մեր առաջ... 

6 Մայիս 2010 

ԱՐՌՈԻՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ 

Վահէ Արսէնր մեր նորագոյն բանաստեղծներից 
է, ով արդէն արժանացեւ է միջազգային գրական 
մի շարք մրցանակների։ Երիտասարդ, բայց որոշա-
կի ճանապարհ անցած բանաստեղծ, անգյօ-ամե– 
րիկեան գրականութեան դասախօս, բանաստեղ-
ծական նորահնար ապրումներ եւ հոգեվիճակներ 
արթնացնող, խօսքր՝ սեղմ է, պատկերաւոր, հայե-
ցի եւ միշտ որոնող հայեացքի տեսո^^ակո^ 
թեամբ չափազանց տարբեր արդի հայ բանաս-
տեղծներից։ 

Վահէ Արսէնի բանաստեղծական մտածողու-
թեան մէջ կայ անցեաչ արժէքներր գիտակցող եւ 
արժեւորող - շատ դէպքերումիր խօսքով վերարժե-
ւորող - բանաստեղծի պահուածքր, որր յոյժ հե-
տաքրքրական կր յինի, վստահ եմ, աւանդոյթ-ար^ 
իականութիւն սահմանագծի վրայ գտնուող գրա-
կան հանրութեան համար։ 

24 Յունիս 2010 
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ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆ 

Արթուն եւ զուարթուն թռչուն, հսկող եւ բարբառող, 
Անդառասէբ միայնակեաց եւ ձեռրնդել համբուրասէր, 
Կանչող եւ կարկաչող, ճճուող ձայնիւ պաշտօնասէր, 
Արդ՝ եկ ինձ մերձ ի զովոթիւն, զի Արարչին փառք մեծասցին, 
Մեծն ի փոքուդ քարոզեսցի եւ քաջ արուեստրն ճանաչուի։ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷԱ ԱԱՐԿԱԻԱԳ ԻՄԱԱՏԱԱԷՐ 

Այդ փետրուարեան առաւօտուն, Ասպետ Խ անա միրեան գտաւ յեղաշրջուած 

աչխա րՀ մր, զանգեր ու անխոնջ ղօղանջով, ագռաւներու կռինչով ու րոլոր 

միւս թռչուններուն լռութեամբ։ Արեւր փռուած էր մեղրալոյս Սիւնիքի լեռնե– 

րուն վրայ, եւ իր պաղ ճառագայթներր ձիւնի անեգրու թեան մէջ կր մեռնէին։ 

Հազիւ խրճիթէն դուրս եկած, Ասպետի դէմքին տփուեցան ձիւնանման փաթիլ– 

ներ, որոնք օդին մէջ կր պարէին քամիի օրօրոցով։ 0ոխիր էր։ թամբուն վրայ 

Հրասայլերու չարք մր տեսաւ եւ մարած խարոյկներ։ Ասպետի երեք սա րեկնե– 

րր լուռ էին։ §Վատ նշան է ՝ , մտաՀոդուեցաւ։ Վերջ՛ն ալ մտածեց, որ բան մր 

չէր, որ բնական էր։ §Բա՚, ո՞նց, պատերազմ է, շրջափակում է, բա՛, ո՞նց պիտի 

լինի>։ 

Բազմութիւն Հաւաքուած էր զօրանոցին առջեւ։ Ջմեռնային օդի մէջ իրա-

րու կր ձո ւլո ւէին խօսողներու արձակած շոգին եւ ծխամոլներու մուխր։ ^իշե– 

րր կրակոց եղած էր եւ զինուոր մր սպաննուած։ Բանակր յանցադործներր կր 

փնտռէր։ 
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- Ինչ որ մի բան լսե՛լ ես գիշերր, Ասպետ ջան, Հարցուց զինուորներէն մէկր։ 

Ասպետ խորասուզուած մտածումներու մէջ, չպատասխանեց. 

- Բա, ո՞րտեղ ա միտքդ, Ասպետ, ինչ որ մի բան լսել-տեսել ես, Հարցումր 

կրկնեց զինուորր, այս անգամ կոպտութեամբ։ Ասպետ դլուխով ժխտեց։ §Սա 

վատ նշան է ՝ , մտածեց, իր շուրջ նայելով։ 

Ասպետ աւելի կր վստաՀէր անասուններու, քան մարդոց։ 0արդիկ լեզունե– 

րր ս տ եղծած էին բառերու ետեւր պաՀուրտելու Համար, խօսքր ճշմարտու-

թիւն ծածկելու Համար։ ^ազանր իր գազանութեան մէջ ամբողջական է, իսկ 

մարդ միշտ կր մնայ անկատար։ ՀՀ^այլր միայն մի բան է իմանում եւ դա դայլ 

լինելն է, ի սկ մարդ իր խօսած բոլոր լեզուներով չի իմանում ոնց մարդ լինել՝, 

կր մտածէր։ Ալ մարդ ո չ կրնայ իր սկզբնական, գազանային կատարելու թեան 

վերադառնալ եւ ո՛չ ալ պիտի Հասնի ծայրագոյն ամբող^ականութեան, այ-

սինքն Աստուծոյ։ Ոչ կենդանի, ո՛չ Աստուած, պիտի մնայ միշտ անկատար 

էակ։ 

Խօսիլ չէր սիրեր Ասպետ։ ինքնաբաւ էր իր մինակութեան մէջ եւ լռութիւնր 

պատեանի վերածած էր։ Համոզուած էր, որ լռութիւնր իմաստութիւն էր։ 

Աս տ ո ւած ա մերձ, աստուածամարտ մարդոց աշտարակր, որ մ՛նացած է անա-

ւարտ, բազմացուց մեղաւորներուն լեզուներր եւ գաղափարներր, աշխարՀր 

մատնելով յաւերժական դրախտազուրկ աքսորի, եւ անբանութիւնր վերածե– 

լոՎ շ ն ո ր Հ ք ի ։ 

§Բաբելոն՝։ 

կր Հաւատար, որ թռչունր ձայն կու տար լուռ ու Հեռաւոր Արարիչին եւ իր 

երգր կր բերէր կորուսեալ զաւակներուն, որ ինկած էին այս ձորր վայոց։ Աս-

պետ սարեկր կր Համարէր ամենա իմաս տուն թռչո ւնր, որ կ իւրացնէր ս ո խա կի 

քաղցրաձայն մեղեդին եւ տուտուկի մելամաղձոտ նուագր։ Երեք սարեկներր 

§Թամզարա՝յի առաջին քանի մր լարերր կ՛երգէին ամէն առաւօտ։ Թռչուննե– 

րր միշտ կրլլային այն ծառին վրայ, որուն տակ Ասպետ կր վաճառէր ծխախոտ 

ու միրգ։ իր ապրանքր շարած էր սեղանի մր վրայ, գիւղէն անցնող մայրուղի-

ին մէկ կո ղմր, ճիշդ զօրանոցի երկ աթէ սեւ դարպասին դիմաց։ 

Երեք թռչուններր յայտնուած էին զօրանոցին մէջ պատաՀած միջադէպէն 

քանի մր ամիս առաջ, աշնանային ամպոտ օր մր, երբ Ասպետ յաճախորդ կր 

սպասէր ճանապարՀի կողքին։ Սեւ եռեակին առաջին երդերր զուարճութիւն 

բերին Ասպետի միօրինակ ու աղքատ կեանքին։ Օրեր վերջ, նկատեց որ սարեկ– 

ներէն մէկր, որ միշտ երեքի շարքին ձախ ծայրր կր կանգնէր, §Թամզարա՝յէ 

առաջին լարերր կ՛երգէր։ Հիացաւ, անքնութեան գիշեր մր աւարտելէ վերջ, երբ 

նաեւ լսեց, որ նոյն սարեկր կ՚րսէր 

- Ողջո՜յն։ 

Ամէն առտու, նկատեց Ասպետ, նոյն բարեւր կու տար այս թռչունր, միշտ 

շարքին առաջին դիրքի վրայ։ Օրերու րնթացքին, Ասպետ նաեւ նկատեց, որ 

իմաստուն թռչո ւնր որոշ յաճախականութեամբ մէկ-երկու նոր բառ կր սոր-

վէր §բարեւ՝, §փող՝, §սիկար՝, որ վերջր կր մոռնար կամ անգամ մրն ալ չէր 

արտասաներ։ Ջախողեցան, սակայն, Ասպետի բոլոր ջանքեր ր բարբառող 

թռչունի Հետ որոշ Հաղորդակցութիւն Հաստատելու։ Վերջապէս անասուն էր։ 

Հազիւ արեւի մեղմ ճառագայթներր նաՀանջող գիշերուան խաւարր սկսէին 
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լուձել, առածին սարեկր ողջոյն կու տար, որմէ վեր^ երեքր միասին կր սկսէին 

երգել §թամզարա՝յի առածին լարերր եւ վեր^ր կր եաղրէին միւս թռչուններու 

երգերր։ Այդ թռչուններր կրնային րլլալ օր մր սոխակ, օր մր ճնճղուկ, բայց եր-

բեք ագռաւ։ 

թռչուններուն յայտնուելէն քանի մր օր վեր^, բեռնակառքէ մր ի^աւ վար-

դապետ մր, նիհար, երիտասարդ, անխնամ սեւ մօրուքով, եւ խօսքր ուղղելով 

սարեկներուն, սկսաւ կանչել 

- Արի՜, Պեպօ, արի՛, գնանք տուն, արի՛, Պապօ, արի՛, Պետօ, տուն գնանք։ 

Առածին, խօսող թռչունր, աւելի բարձր ճիւղի վրայ նստեցաւ եւ միւս երկու– 

քր անմիրապէս քովր թառեցան։ 

- Ջե՛րն են այս սարեկներր, հարցուց Աս պետ վարդապետին, մտահոգուաձ, 

զգալով իր նորագիւտ րնկերներր կորսնցնելու վտանդր։ 

- Ո՛չ մի բան իմն է, ո՛չ մի բան մէկուն չի պատկանում, պատասխանեց ժպի-

տով մր վարդապետր, որ յայտնեց թէ Տա թեւի վանքէն էր© Աստուաե նրանց 

թեւ ու դեւ է տուել, որ ազատ լինեն։ 

Ասպետ յետոյ լսեց երիտասարդ վարդապետին պատմաեր© 

կաճառականներ եւ բեռնակառքի վարորդներ վանականին իմաց տուահ 

էին, որ իր կորսնցուցաձ սարեկներուն նման անսովոր երեք թռչուններ կային 

Աիւնիքի ճանապարհային վաճառորդի մր մօտ։ 

Այսպէս է որ վարդապետր եկաւ ու գտաւ Ասպետն ու իր թռչուններր։ 

վանականր նոր էն ձայն տուաւ ս ա ր եկն եր ո ւն, բայց դարձեալ առանց արձա-

գանգ գտնելու։ Ան այդ թռչուններր պահաե ու խնամաե էր, երբ մօտակայ զօ-

րանոցի մէ^ իր զինուորական ձառայութիւնր կ՚րնէր։ 

- ^իտէի, որ մի օր պիտի չուզենան վերադառնալ, րսաւ, ալ հաշտուաե այն 

իր ո ղո ւթեան, որ մինակր պիտի վերադառնար Տ աթեւ։ 

- Աա Պեպոն է, րսաւ ցոյց տալով առածին սարեկր, իսկ կողքինր Պա պոն է, 

միւսն էլ Պետոն© միչտ նոյն ձեւով են չարւում, միւս երկուսն էլ միչտ Պեպո-

յին են հետեւում։ 

- Զեն գալու, համոզուեցաւ վանականր եւ հարցուց Աս պետ ին, եթէ Պեպոն 

ամէն առաւօտ §ող^ոյն՝ կու տա՛ր։ 

- Շն որհալի արարաե է, չարունակեց վարդապետր, ու սկսաւ քալել։ Բայց 

քանի մր քայլ առնելէ վեր^ դարձաւ եւ րսաւ© 

- Ամէն թռչուն այս աշխարհի վրայ իր դերր ունէ։ Մի քանիսինր միայն դի-

տիմ© տատրակր խորհրդ անիշ է խաղաղութեան, բուն իմաստութեան։ Աուրբ 

*հիրքր մի քանիսինն է բացատրում, բայց էնտեղ սարեկի մասին խօսք չի լի-

նում։ 0իայն սա հաստատ դիտեմ էն առաւօտ, որ Պեպոն չի բարեւի եւ դու 

նրանց երգով չարթնանաս, ագռաւի կռինչով աչքերդ ես բանա լո ւ, էն ատեն 

դու գիտցիր, որ մօտ օրից մի վիթխարի բան է պատահելու։ 

Տաթեւացին աւելցուց, որ միայն մէկ անգամ, վերջին հինգ տարիներուն, 

երկրաշարժէն քանի մր ժամ առաՊեպոն արեւաեագր դիմաւորաե էր առանց 

ողջոյնի, բացարձակ լռութեամբ։ 

Վերսկսաւ քալել վարդապետր, բայց բան մր մոռցաեի պէս կանգ առաւ եւ 

րսաւ աչքերր յարելով Աս պետ ին © 

- Ջեր գիւղում շատ արագիլ ունէք, րստ մեր հեթանոսական աւանդութեան 
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ննջեցեալներու Հոգիներր երկինք է տանում©©© 

Ու Հեռացաւ սեւ վերարկուով ծածկուած վարդապետը, կո ր ս ո ւելո վ լեռնե– 

րու վրայ իջած աղջամուղջին մէջտ 

* 

* * 

Արդէն ձմեռ էր։ Զօրանոցին մէջ պատաՀած սպանութենէն շաբաթ մր 

առաջ, Ասպետ սիկար կր բաժնէր եւ կր խօսէր Արա սպային եւ իր կողքին 

նստող վաճառականին 0ուրատին Հետ, որ ^որիսէն եկած իր նոր Հարեւանն 

էր ճանապարՀային առեւտուրի մէջ։ 0ուրատ թիթեղէ տուփերու մէջ Պարս– 

կաստանէն կամ Աստուած դիտէ ուրկէ եկած քարիւղ կր ծախէր։ Այդ վայր– 

կեանին, Պեպոն սկսաւ անծանօթ երաժշտութիւն մր սուլել։ Արան մէկէն ու-

շադրութիւն ր թռչունին դարձուց եւ գիտցաւ, որ այդ սուլոցր ՚Նախիջեւանէ 

ատրրպէյճանցիներու §Թամզարա՝յին վերջին լարն էր։ 

- Վա՛՛յ Ասպետ, ի՞նչ բաներ ես սովորեցնում խեղճ թռչնա կին, րսաւ Արա 

սպան, զարմանքր չծածկող խնդուքով մր% 

նոյնքան զարմացած էր Ասպետն ալ, որուն սեղանէն օղիի շիշ մր գետ ին ին– 

կաւ։ 

- Ե ա ւ ա շ , բացագանչեց Պեպոն։ 

- Խի թրքերէն ես սովորեցնում, Ասպետ, Հարցուց կրկին Արա սպան անժր– 

պիտ եւ անցաւ դիմացի զօրանոցր։ 

Այս փոքր դէպքր արդէն մոռցած էր Ասպետ, երբ զօրանոցի Հրաձգութիւնր 

պատաՀեցաւ։ Զինուորին սպանութիւնր, բանակին լռութիւնր եւ այս տարօրի-

նակ միջադէպի լուսաբանութեան պակասր ցնցած էին ամբողջ դիւղր։ 0արդ 

չէր գիտեր ի՛նչ պատաՀած էր։ Շշուկ կար, որ գիւղին մէջ կր գործէին ատրպէյ– 

ճանցի լրտեսներ, ինչ որ իր կարգին տեղիի տուած էր ուրիշ շշուկներու, կա– 

տա կներ ու եւ զարմանքի։ ի՞նչ յարգի բան կար թելադրուած Աստու ծմէ, 

մոռցուած Հայաստանի այս փոքր ա ն կիւ նին մէջ։ 

Արա սպա յին, Ասպետին եւ 0ուր ատին Հետ սիկարի զբօսանքի մր րնթացքին, 

զօրանոցին մէջ պատաՀած Հրաձգութեան մասին խօսք բացուեցաւ։ Արան 

րսաւ, որ ատրպէյճանցի լրտեսներ Հաւանաբար մէջր մատ ունէին, քանի որ 

Հրաձգութեան գիշեր ր իրանէն Հակաօդա յին Հրթիռներու գաղտնի բեռ մր 

պէտք էր Հասած րլլար զօրանոց, ուրկէ պիտի առաքուէր ճակատ։ Սակ այն, ճա-

նապա րՀներր փակուած էին բուքի պատճառով եւ բեռնակառքերր չէին կրցած 

անցնիլ Հայաստան։ Աս պետ Հարցուց, թէ ե՞րբ պիտի գային Հրթիռներր։ 

- Վաղր չէ միւս օր, Ուրբաթ, րսաւ Արա սպան© մարդու բան չասէք, զգու-

շացնելով, որ գիւղին մէջ թշնամի լրտես կար եւ ցուցամատր ուղղելով Պեպո– 

յ ի ն , րսաւ© 
- 0եզ էլ եմ ասում, ո՛չ մի բան չասես։ 

Սիկար մր եւս վառեց եւ վերադարձաւ զօրանոց։ 

Ուրբաթ Արան չեկաւ իր սովորական սիկարի զբօսանքին։ Ասպետ յիշեց, որ 

այդ օրր Հրթիռներու բեռր կր սպասէին։ Զօրանոցր եւ ճամբաներր խիստ Հսկո-

ղութեան տակ էին, բայց Ասպետ անսովոր շարժումներ չտեսաւ։ ^իշերուան 
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ուշ ժամուն, քունին մէխորքէն լսեց ծանր մեքենաներու շառաչը, որ խառնր՛ 

ւեցաւ երազին մէ^ յանկարծակի ներխուժած օդանաւերու եւ ուրիշ արտա-

կարգ գործ՜իքներու աղմուկին։ Այդ պահուն սարեկներուն ճչոցներր արթնցո^ 

ցին Աս պետ ր, որ որսի հրացան ր շալկած ելաւ դուրս։ Պեպոն եւ միւս երկու 

թռչուններր օդին մէ^ խենթացած կր ծփային։ Ասպետ անոնց հետեւեցաւ դէպի 

մայրուղիի եզրին գտնուող այն բարտին, որուն կողքին կր դնէր իր վաճառքի 

սեղանր։ 

Այնտեղ իր հարեւան առեւտրական 0ուրատր մեղմօրէն կր սուլէր ՝Նախի^ե-

ւանի §թամզարա՝յի վերջին լարերր։ Ծ առին տակ մեծ թիթեղէ տուփեր դիզ-

ւած էին, վրան պարսկերէն արձանագրու թիւններ՝ սպիտակ տառերով եւ 

թիւերով։ 0ութին մէԱսպետ տեսաւ ուրիշ մարդ մր, որ 0ուրատին մօտե-

ցաւ, բան մր փսփսաց - եաւաշ, թո ւեցա ւ Աս պետ ին - եւ վազելով հեռացաւ բար-

տին եր ո ւն մէ^էն, կո ր ս ո ւելո վ գիշեր ուան մ էՊեպոն թռաւ 0ուրատի ուղղո^ 

թեամբ, ճչալով՝ եաւա՛շ, եաւա՛շ։ 
§Վա՛՚յ, Պեպոն նրա համար նախի^եւանական §թամզարա՝ն էր ս ո ւլո ւմ Մու-

րատի ներկայութեան, 0ուրատն է լրտեսր, նրանից է Պեպոն եաւաշ ս ո վո ր ել, 

նրան մատնում է մեր թռչնակր՝, հասկցաւ Ասպետ զարմանքով։ 

Ասպետ երկինքն ի վեր կրակեց քանի մր անգամ եւ պոռաց 

- 0ուրատր թուրք լրտես է, թուրք լրտես է։ 

Զօրանոցէն ռազմական ինքնաշարժներ ելան, ոստիկանութեան օթոներուն 

կապոյտ լոյսերր խաւարր փեռեկտեցին, խառնուեցան շուք եւ լուսարձակ, 

պոռչտուք եւ ահազանգ ու փոխհրաձգութիւն։ 0ուրատր փորձեց փախչիլ, 

բայց չկրցաւ սարեկներէն ազատիլ, որոնք անրնդհատ իր աչքերր կր կտցահա-

րէին, մինչ Ասպետ ետեւէն կր վազէր։ Բազմացան հալոցներ, մինչ վախցած 

արագիլներր կր լքէին ելեկտրականութեան սիւներու վրայ չշինած իրենց բոյնե-

րր։ Աարեկներուն յարձակումէն կուրցած 0ուրատր մութին մէ^ իր ատրճա-

նակով կրակեց։ կոյր փամփուշտր Ասպետին սրտին մխուեցաւ։ 

Լսուեցան արագիլներու երա մի մր հեռաւոր կ անչերր եւ թեւերու թափահա-

րումր։ Շրջապատին մէ^ ի^աւ լռութեան սեւ վարագոյր մր։ 

9 Օգոստոս, 2010 
Նիւ Եորք 
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41 



Ռ ա դ ի ն ԱՐՁԱԿ 

ԹՈՐՈՆԹՕ 

ԱՐԱՄ ՊԱՋԵԱՆ 

Ծնած է 1983 թուականին, Վանաձոր։ 
Աւարտած է ԵՊՀ իրաւաբանութեան հիմյ 
նարկր։ Պաչեանի պատմուածքներր հրայ 
տարակուած են հայաստանեան բազմա-
թիւ պարբերականներու մէջ։ 2008 եւ 2009 
թուականներուն արժանացած է «Գրեթեր-
թի» §Լաւագոյն պատմուածք» մրցանա-
կին, 2009ին՝ «Նարցիս» հանդէսի արձակի 
մրցանակին։ 2010ին Արամ Պաչեանի 
շնորհուած է Հ.Հ. Նախագահի 
գրականութեան երիտասարդական մրցա-
նակ՝ բնագաւառէն ներս։ 

Արամ Պաչեան ունի իր համացանցա-
յին կայքր՝ տ–ՁաբՌօե^ա.օօտ, ուր տեղադԲ-
ուած են անոր բոլ որ ստեղծագործութիւն-
ներր եւ այւ նիւթեր։ 

Երբ Հայրս ծ՜եծում էր մօրս, ես միշտ դնում էի Թորոնթօ, որտեղ մետաղեայ 

ցանցով Հնամաշ մաՀճակալ կար դրուած մեղուների փեթակների վրայ, նրա 

դլխավերեւում, Համարեա երկնքին Հասնող գրադարան անՀաշիւ գրքերով։ 

Թորոնթոյում ես նստում էի տախտակների արանքից աճած ամենամեծ սնկի 

վրա եւ նայում էի պապիս ճաղատից իջնող երեք երկար մազերի ալիքներին, 

որոնք դողդողում էին նրա ձեռքում թէյի բաժակից բարձրացող տաք գոլոր– 

շուց։ §Հիմա մենք միասին թէյ կր խմենք ու լոխում կ ուտենք՝, ասում էր 

պապս շոյելով գլուխս, §Մի մտածի, ամէն ինչ լաւ կր լինի՝, §Չեմ ուզում, պա-

պի, ինձ պատմի քո մեղուների մասին՝, խնդրում էի ես։ §Թորոնթոյում մեղու-

ներ ր մարդկանց նման խօսել գիտեն, նրանք կարողանում են նաեւ երգեր եր-

գել, բանաս տ եղծո ւթիւններ արտասանել, օգնում են, բուժում միմեանց, օտար 

լեզուներ են սովորում© դու Հաւատում ես չէ՞ ինձ՝, թէյի բաժակր սեղանին 

դնելով րնթացքում Հարցնում էր նա, §Հա, պապի, Հաւատում եմ, իսկ մեր փե-

թակների մեղուներր, ինչի նրանք չեն խօսում՝, §էէՀՀ, բալէս, բալէս, մեր մե-

ղուներին լսող չկայ, իսկ, երբ մեղուներին չեն լսում, նրանք նեղանում են ու էլ 

երբեք չեն խօսում, րնտրում են լռութիւնն ու աշխատանքր՝, §Հիմա մենք որ– 
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տեղ ենք պապի՝, կրկին Հարցնում էի ես, §Հիմա մենք անտառում ենք, որի 

սրտում գտնւում է ^որոնթոն© ես քեզ ցոյց կր տամ՝։ Պապս մարմինր յենում 

էր բոված ճիպոտին, ելնում էր տեղից, գրադարակից դուրս էր քաշում ամենա– 

Հաստափոր ու մեծ դիրքր, բացում էր մէջտեղից, §0օտ արի որդի, մօտ՝® ° ս 

շունչս պաՀած մօտենում էի պապիս, գրկում նրա ոտքր, որր գնացքի նման 

դղրդում էր, նայում էի ձեռքին։ Պապս էջերի արանքից Հանում էր Հսկայ մի 

տերեւ, լրիւ կանաչ ու փարթամ մի տերեւ, որից ձայներ էին դալիս, §Տեսնո"ւմ 

ես, ուշադիր նայիր, աՀա թորոնթոն՝, նրա փառակալած աչքերր լուսաւորում 

էին տերեւի ողջ մակերեսր, սպիտակուցների մէջ ջուր էր Հաւաքւում, §^եՀ, 

ձեռքդ տուր, տուր ձեռքդ՝։ ° ս դանդաղ, մի քիչ վախուորած, ձեռքս երկարում 

էի տերեւի պոչիկին ու բռնում այն, §Ապրես... պինդ բռնի, բալէս, չվախենաս, 

երբ Հայրդ ապտակում է մօրդ, նրա թշին ^որոնթոն է դծադրւում, մօտեցիր, 

Համբուրիր տերեւր, ցաւր կ անցնի, Թորոնթոն կր բո ւժի ցաւր՝, յետոյ նա եղեւ– 

նիների սաղարթներից փչող իր նուաղ ձայնով աւելացնում էր, §Երբ տխուր կր 

լինես, յիշիր, որ դու մենակ չես, Թորոնթոն միշտ քեզ Հետ է, դիշերր, եթէ 

քունդ չտանի մտքումդ 5 0 անդամ կրկնես Թորոնթօ, ^որոնթօ, ^որոնթօ® 

մինչեւ որ աչքերդ կր փակուեն ու քեզ մօտ կր լողան կ ա ն ո է ն ե ր ո վ Սենեկիներր, 

ձեան փաթիլների նման ուսերիդ կիջնեն անտառների թռչուններր, Հեծանիւ– 

ներով Հրեշտակներր, կառքերով աքաղաղներր, թ ր ա մ վ ա յ ն ե ր ո ւ մ նստած փոքր, 

աւազաՀատիկների չափ ա ւան ա կն եր ր եւ վերջապէս խօսող մեղո ւն եր ր, որ քեզ 

Համար կ երգեն ամենաքաղցր երգերր ու կարտասանեն ամենաիմաստուն բա– 

նաստեղծութիւններր, կր դառնան քո Հարազատ րնկերներր՝® 

Պապս խօսում էր, իսկ սունկր րնթացքում երկարում, ոտքերս կտրւում էին 

յատակից եւ ես տերեւր ձեռքումս պինդ պաՀած բարձրանում էի, Հասնում 

Համարեա երկինք, տեսնում էի նրա գրադարանի ամենաՀեռաւոր դարակներր, 

երբ մի պաՀ ներքեւ էի նայում, պապս մեղ ուի չափ էր թւում© նրա ճիպոտր ու-

րախ ցնծում էր օդում... 

իորոնթօ 45 

իօրոնթօ 46 
թորոնթօ 47 
Նրա գլխի երեք մազերր սպիտակ դրօշակի նման թրթռում են, թէյր երեւի 

սառչել է© 

իորոնթօ 48 

ճիպոտի թափաՀարումներր թոյլ առկայծումներ են յիշեցնում, մերթ րնդ 

մերթ երեւում են ոստերի կլոր եզրագծերր© ես կորցնում եմ նրան թանաքա– 

գոյն շերտի մէջ© 

թորոնթօ 49 
կոպերս փակւում են վերջին անգամ ծանր դարպասների պէս\ 

իորոնթօ 50 

Քնում եմ 

Մէկ ամսից աւելի է ինչ սկսել եմ Հաւաքել իրերս, վերցրել եմ տան ամենա-

մեծ ճամպրուկր, դուրս եմ Հանել պատշգամբ, արեւին եմ տուել, փոխել պատե-

րի Հնացած պաս տառն եր ր© ձախ Հա տուած ում անկիւնակին մօտ սոսնձել եմ, 

դպրոցական տ ա ր ին եր ին մեծ Հանարա դիտարանից պատռած քաղուածքր© 
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§թորոնթօ ( ՚ 10ք0Ոէ0) , քաղաք Ար լ© Գանատայում, Օնթարիօ նահանգի վար-

չական կենտրոնր։ 3 , 1 մլն բն© ( 1 9 8 4 արուարձաններով)։ ՛նաւահանգիստ է Օն-

թարիօ լճի ափին։ Առեւտրարդ©, ֆին©, մշակութային կենտրոն է։ Ունի երկու 

Համա լսարան։ կան 19 դարի ճարտ© յուշարձաններ։ Հիմնադրուել է 18րդ դա-

րում։ 17րդ դարում ժամանակա կից Տի տեղում գնտւում էր հնդկ ացիների բնա-

կավայր ր, 18րդ դարում ֆրանսիական առեւտրաաւանն էր, 1793ից անգլ© ամ-

րացուած բնակավայր (մինչեւ 1 8 3 4 ր ° ո ր ք անուա մբ)։ 1 7 9 3 Հ Լ 8 4 1 ի ն Վերին Գա-

նատա անգլ© գաղութի (նահանգի) վարչական կենտրոնն էր։ 18337-38ի հակա-

անգլ© ապստամբութեան կենտրոն»։ 

՛Քաղուածքն այնպէս եմ սոսնձել, որ երբ բացում եմ ճամպրուկր միանգա-

մից յայտնւում է աչքիս դիմաց։ ճամպրուկիս մէջ շերտ առ շերտ դարսում եմ 

ներքնազգեստներս, գուլպաներս, լուացուելու պարագաներս, վերնաշապիկ-

ներիցս մոխրագոյնի փոխարէն ընտրում եմ կանաչր, մտածում, որ թորոնթո-

յում կր սիրեն հենց կանաչ գոյնի վերնաշապիկս ու ինձ աշխատանքի կ՚րնդո^ 

նեն։ 0ի քանի տաք իրեր էլ եմ դնում, երեկոներր ցուրտ կր լինեն, վերցնում եմ 

նաեւ մի տուփ ծխախոտ, թէյի բաժակ, գդալ, մի մատնաքաշ հաց, մի տոպրակ 

կարտոֆիլ, ռադիօ, որոշ մանր-մունր յուշանուէրներ, անալգին, վալերիանի, 

հնարաւոր է թորոնթոյում մօտս յուզմունքից սրտխբոց սկսուի, անհանգստա-

նում եմ ես։ ճամպրուկր գնալով փքւում է։ ° ս նրա միջի հագուստներն ու իրե-

րր փոխում եմ ու վերադասաւորում գրեթէ ամէն օր վաղ լուսաբացին եւ ուշ 

գիշերր։ Ուզում եմ վերցնել նաեւ հօրս ձմեռային ճտքաւոր կօշիկներր, որոնց 

քթամասերր իր ասելով օձի կաշի է քաշած։ թորոնթոյի փողոցներով զբօսնե-

լէս ես կր դանդաղեմ քայլերս եւ ցուցադրաբար վեր կր քաշեմ լայն ջինսէ շալ-

վարս, որ բոլորր տեսնեն ճտքաւոր կօշշիկներիս օձի կաշի քաշած քթամասերր 

ասենք կողքովս քայլ ող տանձ ուտող չաղլիկ մի կին կնկատի կօշիկներս ու 

տանձր բերանում պապանձուած կր բղաւի Օ հ ա ^ Օօճ© դիմացիցս եկող պա-

րոնի թափանցիկ շրջանակներով ակնոցներ ինքնաբերաբար կ՛իջնեն մինչեւ 

քթի ծայրր Օ հ , աՕՈ 0 1 6 Ա զուսպ կասի նա, եւ վերջապէս յանկարծ խռպոտ կո-

կորդայինով կր լսուի հարազատ §վախ, հօրս արեւ»ր... Բայց ափսոս կօշիկնե-

րր շատ մեծ են, նրանց պատճառով ճամպրուկից դուրս կր մնան ինձ համար մի 

քանի թանկ իրեր, ստիպուած պիտի բՈթասներո^ գնամ՛. 

՚ ա ձեռքի ցնցուղով ցօղում է սենեակային բոյսի րնկճուած թփերր եւ աչքի 

պոչով տնտղում ինձ© <§ք^իմում գրողր դու ես հա՛՝, §Հա, ես եմ՝, <§ք^իմում գրե-

լու որոշակի պատճառ ունե՛ս, թէ» §Գնում եմ թորոնթօ», <ձթորոնթօ", ի՛նչ ես 

կորցրել Գանատայում... Գնում ես ման գալո՛ւ», §Զէ® գնում եմ©©©ուզում եմ 

ապրել»© նստում է շարժական, աթոռին, դարակից թղթեր հանում... §Ապրե"լ, 

ո՛նց, էնտեղ բարեկամներ ունե ս...այ, էստեղ ստորագրի», §Զէ, բարեկամներ 

չունեմ», §Այս պարբերութեան տակ էլ ստորագրի... բա, ո՛նց ես գնում, ի՛նչ ես 

անելու», §Ոչինչ, ոչ մի բան», §Այ էստեղ էլ ստորագրի... ո՛նց, ոչ մի բա՛ն, հենց 

էնպէս, ոչ ոք չի գնում թորոնթօ, աշխատիր ճիշդ տեղում ստորագրել, թէ չէ 

ստիպուած ենք նորից սկսել», §թորոնթօ ինչ-որ բանի համար չեն գնում», §0ի 

րոպէ», դարակից նոր թուղթ է հանում կտրոնատիպ, (ձէստեղ էլ ստորագրի... 

լսի սուրճ կր խմե՛ս, էսօր րնդամէնր մի բաժակ եմ խմել, անտէր գործր չի թող-

նում», §Զէ, շնորհակալ եմ», (ձէստէղ էլ ստորագրի, այ այ, չէ, չէ մի քիչ ներքեւ 
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այ, ապրես® ձեռքերդ ինչի են դողում՝, §Զգիտեմ՝, §ԳեՀ, վերջ, ազատ ես, կ ա– 

րող ես գնալ, քեզ բարի ճանապարՀ, գործերիդ յաջողութիւն, ճիշդն էլ դու ես 

անում, ամուսինս Համաձայնուէր, Հենց էսօր կր գնայինք® Գործին կերներիդ 

յաջող արե՞լ ես, Հիմա երնէկ կր տան քեզ՝, §Հա, երէկ Հաւաքուել էինք, նստե-

ցինք, շամպայն խմեցինք, բոլորին Հրաժեշտ տուեցի, դու էլ լաւ մնայ, աշխա-

տի շուտ դուրս գաս էս դժոխքից, ցտեսու թիւն՝, §0եր սի, ցտեսութիւն, քեզ բա-

րի թռիչք՝, §ՇնորՀակալ եմ՝® 

Ծրարր դեղնել է, քրքրուել, այս ծրարր գնել էի երեք տարի առաջ, լաւ յիշում 

եմ 2 0 0 3 թ.ի Մարտի 2 էր, տաքացող եղանակ էր, քայլեցի սպորտ դպրոցի 

կրպակ, 120 դրամով դնեցի ծրարր, սկզբում դրեցի շալվարիս դրպանր, բայց 

սիրտս տադնապի մէջ րնկաւ, վախենում էի, որ եզրերր կր ճմրթուեն շալվարիս 

նեղ դրպանի պատճառով, մտայ Հինդ յար կանի շէնքերի արանքր, մի ծածուկ 

տեղ կանդնեցի, Հանեցի ծրարր, Հենց այդ պաՀին մի մարդ անցաւ կողքովս 

սպիտակ խա լա թո վ, Հաւանաբար մսավաճառ էր կամ ատամնաբոյժ։ Ես արադ 

պաՀեցի ծրարր, որ չտեսնի։ Բաւականաչափ Հեռանալուց յետոյ, նա թեքուեց, 

մտաւ երրորդ մուտք, արագ Հանեցի ծրարն ու խնամքով տեղաւորեցի բաճկո– 
նիս լայն ու խորր ծոցադրպանում։ Տա՝նր՝ կարմիր, Հաստ, Օտիտով գ ր ե ց ի 

կազմին թորոնթօ ( տ ո մ ս ի գումարր)։ 

Երեք տարուայ մէջ, ծրարր անրնդմէջ ուռչում էր ու ցամաքում, յայտնւում 

էր տան Համարեա բոլոր Հաւանական ու անՀաւանական տեղերում, դարակնե-

րում ու բարձերի մէջ, ձիւթից պոկած մանրատախտակի տակ, նոյնիսկ շէնքի 

վերելակի բացովի առաստաղի արանքում, թորոնթօ (տոմսի գումար), գրա-

ռումիցս Հիմա տեսանելի է միայն վերջին փակագիծր, չնայած կարեւորր գու-

մարն է 15©600 դրամ։ ° ս վերցնում եմ այն նոյն ծրարով, տեղաւորում ճամպ-

րուկիս մէջ խցկելով ծխախոտի տուփի եւ թէյի բաժակի արանքր, այնպէս, որ 

շարժելիս յանկարծ դուրս չթռչի։ Վերջին օրն է, վաղր ամէն ինչ կ՚աւարտուի, 

վաղր, ես այստեղ չեմ լինի, մի քանի ժամ ու վերջ։ Մտնում եմ անկողին։ Գլուխս 

դնում եմ բա րձին© 

թորոնթօ 16 

թորոնթօ 17 
թորոնթօ 18 

Սենե ակի լոյսր վառւում է, §Վեր կաց, Հագնուի, Հէրդ տուն չի եկել՝։ Մօրս 

մանր պուտիկներով գիշեր ան ոցր դուրս է պրծնում մարմնից։ Գունատ կրծքի 

կէսր, տխուր նայում է ինձ։ Նա չի էլ զգացել, որ Հագել է գիշերանոցր, չի էլ 

զգում, որ գիշերանոց կայ Հագր, որ կրծքի կէսր քաշուած պտուկով, երեւում 

է։ Հայրս չկայ։ Նա երբեք չկայ։ Նա մեռած մարդու Հոգու նման մէկ-մէկ կէսօ– 

րին յայտնւում է տանր մատնելով իր ներկայութիւնր մեր կեանքում։ Նա 

յայտնւում է ասելու, որ ինքր դժբախտ է, ես չեմ Հաւատում, ես նրան վախեց-

նում եմ, ասում եմ, որ եթէ շարունակի այսպէս, ես կր գնամ տնից, կր Հեռա-

նամ թորոնթօ, ու էլ չեմ գայ, որ ինքր մենակ կր մնայ։ Նա չի Հաւատում ինձ 

ու արդէն չի էլ լսում իմ ձայնր, որովՀետեւ սենեակում չէ, Հեռացել է։ Նա 

յայտնուել է անՀետանալու Համար, Հիմա Հերթր իմն է, ես պիտի որսամ նրան, 

պիտի լարեմ թակարդս, պիտի սրեմ աչքերս, լսողութիւնս, պիտի ձեռքս ձգա-

նին պաՀեմ առանց դողացնելու, առանց կասկածանքի, առանց վախի։ ° ս 
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գնում եմ տարբեր Հասցէներո վ՝ նեղ ու լայն փողոցներով, գնում եմ Հիւանդա-

նոց, դուրս եմ դափս, դնում եմ այն ճանապարհներով, որոնք միակն են իմ 

կեանքում, գալէս եմ այն ճանապարհներով որոնք միակն են իմ կեանքո ւմ© 

գնում եմ դիաՀերձարան, դնում եմ տուն, գնում եմ ամարանոց, գնում եմ 

Հիւանդանոց, գնու մ եմ դի աՀերձարան, գնում եմ տուն, գնում եմ ամարանոց, 

գնում եմ Հիւանդանոց® ° ս գնում եմ ու գալիս, ՀովՀարային անջատու մների 

պէս, տարուայ եղանակների պէս, աներես կատուի պէս։ Նա չկայ։ ° ս մտածում 

եմ դուցէ նա երբեք չի էլ եղել։ Ես մտածում եմ դուցէ ես երբեք չեմ եղել, բայց 

մտածելու ժամանակ չկայ։ Մտքերր ինձ Համար դրանք այն Հարազատ ճանա– 

պարՀներ են, որոնցով ես գնում եմ ու գալիս® 

Ժամանակն է® 

ԱՀա եւ վերջ, մի քանի ակնթարթ ու.® 

ճամպրուկրՀազիւ է պոկւում յատակից© նոր բաներ եմ աւելացրել, մասնա– 

ւորապէս իմ տետրակներր, որոնց մէջ սեւագրեր կան արուած եւ վերջապէս 

երկար մտածելուց յետոյ որոշում եմ վերցնել Հօրս ճտքաւոր կօշիկներր, մի տե-

սակ իրօք շատ լաւ կր նայուի կողքից։ Գրսում լուռ է ու մութ։ Ոչինչ։ 

Ես երկու անգամ պտտում եմ բանալին։ Նկուղի դուռր ճռնչիւնով բացւում 

է։ Խառնածին Հոտ է խփում երեսիս։ Ներս եմ մտնում։ Տարածքր նեղ է։ ճամպ-

րուկս Հազիւ է խցկւում։ Մի կերպ տեղաւորում եմ այն պաՀածո ների կողքին, 

իսկ ես շրջելով ձմրան թթուի Համար նախատ ես ուած դատարկ տակառր 

նստում եմ վրան, փակում դուռր։ 

թորոնթոյին Հասնելու Համար ինքնաթիռր դեռ երկար ճանապարՀ ունի 

անցնելու, կարելի է նոյնիսկ ինչ-որ ոգելից խմիչք պատուիրել© Հիմա արդէն 

ա մէն ինչ լաւ կր լինի, շատ լաւ։ Գլուխդ յենում ես սառր պատին։ Ներսում 

լուռ է ու մութ։ Ոչինչ։ 

թորոնթոյում Հաստատ Հիանա լի եղանակ է, զով, անկշիռ քամին իր Հետ բե-

րում է Օնթարիոյի դուրեկան ջրափոշին ու նրա մամուռների իւրայատուկ Հո– 

տր։ 0նել չի ստացւում։ Պապիդ խօսքերն են մտքիդ դալիս §® երբ քունդ չտա-

նի, մտքումդ 5 0 անգամ կրկնես թորոնթօ, թորոնթօ, թորոնթօ® մինչեւ որ 

աչքերդ կր փակուեն ու քեզ մօտ կ ա ն ո է ն ե ր ո ^ կր լողան Սենեկիներր, ձեան փա-

թիլների նման ուսերիդ կ իջնեն անտառների թռչուններր, Հ եծ անիւն եր ո վ Հրեշ– 

տակներր, կառքերով աքաղաղներր, թ ր ա մ վ ա յ ն ե ր ո ւ մ նստած փոքր, աւազաՀա– 

տիկների չափ աւանակներր եւ վերջապես խօսող մեղուներր, որ քեզ Համար 

կ երգեն ամենաքաղցր երգերր ու կ արտասանեն ամենա իմաս տուն բան ա ս տ եղ– 

ծութիւններր, կր դառնան քո Հարազատ րնկերներր՝® 

թորոնթօ 47 
թորոնթօ 48 

թորոնթօ 49 
Ն կու ղի դու ռր թա կում են© 

թորոնթօ 50 

թորոնթօ 51 

թորոնթօ 52 
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ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԻ ՕՐԱԳԻՐ 

3© ՊԱԼԵԱՆ 

22/08/2010 

կր սարսափինք սպառողական րնկերութեան բացասականութիւններէն, 

բայց յունական դիցաբանութեան Փանիւրժի ոչխարներուն պէս ենք, կր հետե-

ւինք։ 

Նաւապտոյտր կր մեկնի Հոլանտայի Ամսթերտամքաղաքէն։ Բարեսիրական 

մեծ կ ազմակերպութիւն մր իր հիմնադրութեան հարիւրամեակին առիթով, 

զբօսաշրջային պերճ նաւու մր վրայ խմբած է շուրջ չորս հարիւր հայեր, աշ-

խարհի հեռու եւ մօտ վայրերէն։ Ափիւռքի հեռուն եւ մօտր իմաստազուրկ են, 

ան դարձած է Ափիւռքներ, աճող եւ նօսրացող, իր խտութեամբ եւ բովանդա-

կութեամբ։ 

Նաւուն վրայ ենք։ Ողջագուրում։ Անուանացանկին վրայ կան ուրիշներ, 

ժամանակի գիծին վրայ կեանքի մր տեւողութեամբ հեռացած։ կր յիշուին դէմ-

քեր, կ րսուի, որ ոմանք արդէն չկան։ կեանքր կր շարունակուի եւ սպառողա-

կան րնկերու թիւնն ու ինքզինք տեւաբար կրկնող ու վերանորոգող զբօսր բա-

լասանն են ցաւցնող մոռացումն եր ու։ 

՛աւր կր շարժի։ կուցէս դուրս պիտի գամ տեսնել ու ծովր եւ կամրջակին 

վրայ հաւանօրէն պիտի հանդիպիմ մարդոց, որոնց վրայ տարիներր մաղուած 

են, անոնք ալ սպիտակած րլլալու են, թէեւ երբ հայելիին առջեւ կր կանգնինք, 

կր խուսափինք իրականութենէ եւ պատկերին մէջ կր փնտռենք պատկեր որ 

չկայ։ Ատուերի վերածուող կեանքն է որ կր սահի, զոր կր կարծենք բռնել։ 

Հայեր կան, խումբերով։ կ՛ ողջագուրուին։ Նաւապտոյտի գլխաւոր գինո-

վութիւնր անսպառ եւ բազմերանգ ճաշերն են, պնա կներ ու մէջ բրգացող© տեղ 

մր ճափոն, անդին համաշխարհայնացած §Համպրրկրր», կամ Զինաստան։ 

Պիտի չգիտնամ թէ ի՛նչ է թիւր կամրջակէն վեր-վար րնող վերելակներուն։ կր 

շրջինք աշխատելու պէս, գիտնալ թէ ի՛՛նչ կայ յարկերու վրայ© բազմաթիւ եր-

կիրներու համադամներ, մարզասրահներ, տարբեր ոճերով բաղնիքներ։ Նոյ-

նիսկ չինական ասեղներով բժշկական կեդրոն կայ։ 

Ան լուսամուտ խցիկիս մէջ կր լսուի նաւուն շարժակներուն միօրինակ րն-

դարմացնող աղմուկր։ Զեմ գիտեր թէ ո՛ւր հասած ենք, գիշերր իջած րլլալու է 

ծովուն վրայ։ Ծփացող քաղաքր մեզ կր տանի։ 0արտէսին նայած ենք եւ գի-

տենք։ Հիւսիսի ջուրերուն վրայ ոչինչ յստակ է, հորիզոն չկայ։ 0աղաք-նաւուն 

վրայ կր լսուի կիներու զնգուն հայերէնր, յաճախ ամերիկերէնով բիրտ կերպով 

համեմուած։ 

՚^ուրս պիտի գանք մեր խցիկէն եւ բարձրանանք վերի յարկերր, ուր ճաշ պի-
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տի սպասարկեն զուարճանալու եկած քանի մր Հազար զբօսաշրջիկներու։ 

Անոնց շարքին Հայերու խումբին։ Չյղփանանք արձակուրդի իմաստէն կարե– 

ւորր կր պակսի։ Այս Հայերր, իրենց Համրանքի գէթ կէսով, կարելի կ՛րցա՞յ Հա-

ւաքել գրական երեկոյի մր, յիշելու Շաւարշ Նարդունի կամ ճանչնալու ՎեՀա– 

նուշ թէքեան։ 

Պէտք է երթալ ճաշասրաՀ։ Նա ւա պտոյտ ի մշակոյթէն ետ չմնալու Համար։ 

ճաշասրաՀ չէ ասիկա։ Մեծ եր կրի մր Ազգային Ժողով-Ծ երակոյտ միացեալ 

նիստր Հոս կարելի է գումարել։ Սպասարկողներր կր խճողեն անցքերր։ 

թուագրուած սեղաններ։ Լաբիւրինթոսի մէջ դառնալէ ետք, կր գտնենք մեր 

սեղանր որուն շուրջ արդէն Հաւաքուած են Հինգ ուրիշներ։ Երեք Մարսիլիա– 

յէն, երկու Գանատայէն։ Երեքր ծանօթ են, որոնց Հետ մեր ճամբաներր Հանդի-

պած են։ կողքիս նստող մարսիլիացի մեծ Հայրր ուրախութեամբ կր պատմէ որ 

իր թոռներր Համազգայինի ճեմարան կ ՛երթան, մին աւարտած է։ կր յիշեցնէ 

դպրոցի առաջին օրերր։ իր տիկինր, մեծ մայրիկր, կր յիշեցնէ որ դպրոցի առա-

ջին օրերուն րսած րլլամ որ Հոն կարելի էր յաջողիլ, քանի որ Մարսիլիան աւե-

լի մարդկային քաղաք էր©©©։ Ուրախ էին որ իրենց թոռներր Հայախօս դարձած 

էին, Հայ էին©©©։ Այս զրոյցր զիս կր տանէր ուղիղ երեսուն տարի ետ, երբ Հա-

մազգայինի օրուան կեդրոնական Վարչութեան որոշումով եւ լայն աջակցու– 

թեամբ կր ձեռնարկէի Հայ նոր դպրոցի ստեղծման, Համեստ շէնքի մր մէջ, 

բուռ մր Հաւատաւորներու աջակցութեամբ եւ կարեւոր Համարուածներու թե– 

րաՀաւատութեամբ, ոմանց ալ ծրագիրր ձախողած տեսնելու ակնկալու– 

թեամբ։ Հիմնուած էր դպրոցր։ Երջանիկ մեծ Հայրր եւ մեծ մայրիկր կենդանի 

պատասխանն են վատերու եւ վայբերաններու, որոնք կր մոռնան, որ այդպէս 

էին երէկ եւ են այսօր, Լա Ֆոնթէնի ճանճին պէ ս կ րսեն որ ջորիներուն Հետ 

սար բարձրացուցին սայլր։ 

ճաշի սպասարկութիւնր կր շարունակուի մինչեւ սուրճի ծէսր։ Մեծ լուսա-

մուտի ետին ծովն է, անտես, լուռ, որուն վրայէն կր սաՀինք։ կր յայտարարեն, 

որ նոյն սրաՀին մէջ նախաճաշի ս եղաններ պիտի րլլան, յորդող առատութեան 

խո ս տ ո ւմո վ, որ կրնայ անՀամբերո ւթեան պատճառով քուն փախցնել կամ եր-

ջանկութեան երազներով քնացնել նաւապտոյտի աղմկոտ եւ խայտաբղէտ Հա– 

գուստ-կապուստով ճամբորդներր։ 

կէս գիշերր անց է եւ քունի լռութիւնր կր լսուի անծայր միջանցքներուն մէջ։ 

23/08/2010 

Նաւր կր շարունակէ իր երեր երթր, երբ կարթննամ։ Ժամացոյցր կ՚րսէ, թէ 

առաւօտ է։ Խուցին մէջ ժամանակի զգայնութիւնր կր կորսուի։ կր բարձրա-

նամ կամրջակ, ուր կուշտ կեղծ մարզիկներ կր վազեն քրտնաթոր, սպառելու 

Համար ամբարուած ջերմուժր, քիչ ետք յարձակելու Համար սրաՀներր եզերող 

բաց խոՀանոցներուն վրայ, ուրկէ կր յորդին միս, բանջարեղէն, սունկ, պտուղ-

ներ, պանիրներ, մածուն, կաթ©©©։ Եթէ Համաձայնութեամբ մր նաւուն §բնա– 

կիչներր՝ որոշեն մէկ օր ծոմ պաՀել եւ օրուան ո ւտ ես տ եղէնր Հայիթի ղրկել, 

քանի մր Հազար Հոգի կրնան մէկ շաբաթ կշտանալ։ Ով պիտի մտածէ այդ մա-

սին։ ինչո՞ւ խանգարել եւ©©© խանգարուիլ։ 
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կամրջակին վրայ, աթոռին առանձին նստած կր դիտէի նաւու ետին բաց-

ւող եւ փ ակուող ակօսր, ինծի պէս շուարած ծանօթ մր միացաւ։ ի՞նչ կր խօսին 

ժամանակին հետ քայլ չպահող երկու հայեր© Ազգ, Հայաստան, միութիւն, կու-

սակցութիւն, լեզու, նոր սերունդ, այդ բո լո րին վրայ տ արածուող յուսալքում, 

յոռետեսութիւն, խառնածիններ, օտարախօսներ։ Ծփացող դրախտի բնակիչնե-

րէն ոչ մէկր կուզէ քաշել վարագոյրր, ինձմէ ետք ջրհեղեղ րսող գինովի իմաս-

տութեամբ։ ՚^եռ չեն քաշեր վարագոյրր։ 

կրկին կր հանդիպիմ մարսիլիացի երիտասարդ մեծ հայրիկի եւ մեծ մայրի-

կի։ Յուսատու խօսքեր։ իրարու հետ ֆրանսերէն կր խօսին, բայց իրենց թոռ-

ներուն հետ հայերէն։ Նոր օրերու յեղափոխութիւն։ Տա՛ր Աստուած տեւէր եւ 

վարակիչ դառնար։ Վարակի՛չ։ Խուճապիւ պահու մր Աւետիս Ահարոնեան րսած 

էր© §/հեռ կայ հրաշքր»։ 

0 ի չ ետք պիտի շարունակեմ Նոպելեան դափնեկիր Լր 0լեզիոյի §Անօթո ^ 

թեան» նուիրուած գիրքի րնթերցումր հայոց աւանդական Շարայի կոկորդին 

յարմար նաւապտոյտի հակառակր յիշեցնող։ 

Ժամանակր մաշեցնելու համար կրկին կամրջակին վրայ էի։ Լողաւազաններ 

եւ լողացողներ կային։ Պէտք է օգտուիլ, այդ բոլորին համար վճարուած է։ Երբ 

տուն դառնանք պէտք է որ պատմելիք ունենանք, նախրնտրաբար լուսանկար-

ներով, ծովազգեստով, այն հագուստներով զորս տարուան տաս ներ կ ու ամիս -

ներուն ոչ ոք պիտի տեսնէ։ Նաւուն շուրջ դարձողներ կանգ առին, զիրար բա-

րեւեցինք առանց զիրար ճանչնալու։ կէս դար հեռաւորութենէ յայտնուող 

դէմքեր որոնց վրայ դեռ կր փայլէին աչքեր, տարիներր չէին յաջողած ս տ ո ւեր 

ձգել, որոնց հետ կր մեկնինք, 0արսէլ Փրուստի պէս, §վերագտնելու կորսուած 

ժամ ան ակր»։ ինքնախաբէութիւն© Հերակլիտէս իրաւունք ունի, §կարելի չէ 

նոյն ջուրին մէջ երկու անգամ լողալ»։ Անցեալի թիթեռնիկ աղջիկր ճարպակա-

լած է։ ինչպէս շատեր, որոնք ճշմարտասաց հայելիի չար խօսքր չեն լսեր։ 

ճաշարաններր չեն դատարկուիր։ Շարժում կայ։ կու գան բաժակ մր սուր-

ճի համար եւ սեղան կր հասնին բրգացած ափսէով։ Նոյն ափսէներով սպաս-

եակներ կ՚րնկերանան §երէցներ»ու, ֆրանսա կ՚րսեն երրորդ կամ չորրորդ տա-

րիքի, որոնք կր թուի թէ բուռն ախորժակով կուզեն կեանքր պահել, սպառել, 

տեսնել, տեսնուիլ, րլլալ ներկայ։ 

Շարժակներու լուռ աղմուկով նաւր կր շարունակէ մեզ տանիլ։ ^եռ նախա-

ճաշողներ կան։ 0 ի չ ետք պիտի սկսի կէսօուան ճաշր։ ի վերջոյ ապրուող կեան-

քին նպատակ մր պէտք է տալ©©© իսկ այլմոլորակայիններու նաւուն վրայ նպա-

տակ եւ իմաստ ո՛ւր փն տռել։ 

Եթէ պատիւ չէք րներ փարթամ սեղաններուն, չէք լողար, չէք հետաքրքրր-

ւած կլոր աւազաններու պղպջա կներ ով մարձուելով, ճարպ հալեցնելու համար 

չէք քալեր եւ վազեր©©© կր քնանաք կազդուրուելու համար։ ° ւ անոր համար օր 

ժամ չկայ։ Հոս ժամացոյցի դերր չէ այն, ինչ որ էր միւս աշխարհին մէջ։ կրնաք 

նաեւ ախորժակ սրելու համար հա մտ ես ել անծանօթ համադամներ։ 

կէսօր։ Այրեր կր շրջին տեսնել ու համար թէ ինչեր կան երկար շարքերով 

ներկայացուող ճաշատեսա կներ ուն մէջ© արժանթինեան եզան միս, ճափոնա-

կան նրբաճաշակ պատառներ, աղանդերներ, բանջարեղէններ, մաքրուած 

պտուղներ պատրաստ կուլ տրուելու, պաղպաղակի տօնախմբութիւն։ Այրեր 
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կր ս պա ս են որ տիկիններր Հասնին։ թէ ինչո՞ւ Հոս անգամ կ ուշանան, անլուծե-

լի գաղտնիք է կամ սեռին կարծեցեալ շնորՀր։ Աչք կր պտրտցնեմ գիտնալու Հա-

մար որ ազատ սեղան մր կա՛յ, որպէսզի ափսէն բռնած չթափառիմ։ կր յուսա– 

Հատիմ։ Աւելի լաւ է սենեակ վերա դառնալ, քանի մր էջ գրել կամ կարդալ եւ 

ապա գալ երբ առաջին զօրասիւնր իր ս պա ռո ղա կան աշխատանքր աւարտած 

րլլայ։ ԱպաՀով եմ, որ ցուցադրուող եւ սպառող Համադամներուն տեղ նորեր 

պիտի գան։ Հոս մատակարարման տագնապ չկայ։ Միջազգային տնտեսութիւն 

կոչուած Հրէշր նաւապտոյտի չի գար։ Գեռ ժամանակ կայ խուժողներու երկ-

րորդ զօրասիւնին միանալու։ Տեսնենք թէ ինլեր կ րսէ Լր 0 լեզիօ անօթուլ 

թեան եւ անօթիներու մասին։ Եթէ զբօ ս ա շրջիկն եր ր Լր 0 լեզիօ կարդան, ճաշի 

սպառումր կր բազմապատկուի անօթի մնալու սարսափո Ա եւ ա յն ատ են նա -

ւուն վրայ սպառնական կր դառնայ©©© ս ննդ ամթերքի Հարցր։ 

Նոյն աներեր երթր եւ անօթի չեղողներու նոյն ախորժակր©©© Պիտի միանանք 

զօրասիւնին։ Այդպէս է ոչ-պարտադիր օրէնքր։ 

ինքնախաբէութեան Համար Հրաժարեցանք ճաշէն եւ որոշեցինք դոՀանալ 

պտուղով։ կիպրաՀայ տիկինր տեսնելով ափսէն րսաւ, որ պտուղր §ափրթայ– 

զրր՝ է եւ անմիջ ապէս կանդ առաւ եւ Հարցուց թէ ինչպէ՞ս կ րսեն Հայերէն։ 

Ազատ սեղան չդտանք։ Ստիպուած միացանք զոյդի մր։ Բարեւ եւ զրոյց։ կու 

գային Չիլիէն։ 0 ի չ մր Հայութիւն ծանօթացուցինք։ իրենց րնտանիքի անդամ– 

ներր դարձած են սպանացի, պելճիքացի, քանի որ Հոն կ՛ապրին, իրենց զաւակ– 

ներր Հոն կր մեծնան։ Ազգ պաՀելու մղձ աւանջ չունին։ Օտար ափերու վրայ 

դեռ որքան ժամանակ պէտք պիտի րլլայ որ բնական Համարենք երեք կամ չորս 

ազգ դարձած չիլիցիներր։ Մտածեցի, ի՛նչ բան է Հայրենիքր© Հանրակացա-

րա՞ն©©© Հայուն եւ մարդկային նոր րնկերութեան Համար։ 

Մեր ետին Մարսիլիայէն եկած Հայեր կային։ Հայերէն գիտէին։ Երբ ինծի 

Հանդիպէին Հայերէն կր խօսէին։ կր լսէի զիրենք© ոչ իսկ Հայերէն մէկ բառ։ Մի– 

թէ՞ կր գտնուինք §անվերադարձ գետ՝ին վրայ, ինչպէս կ ՚ ր ս է ր ժապաւէնի մր 

անունր։ կամ ինչպէս տեղի պիտի ունենա յ վերականգնումր։ Ով, որոնք եւ ինչ-

պէս պիտի ներշնչեն եւ առաջորդեն Հնչեղ վերականգնումր։ 

Հիւսիսի այս աշխարՀներուն մէջ դեռ ցերեկներր երկար են։ կամրջակին 

վրայ երթեւեկի զուարճո ւթիւն ր կր շարունակուի։ Ըսին թէ գիշեր ր երբ աւար-

տի գերմանական նաւաՀանգիստ մր պիտի Հասնինք։ Նաւատորմ չունինք բայց 

ծովր կր սիրենք։ կոստան Զարեան իր ձեւով այդ երգեց գրելով §Նաւր լերան 

վրայ՝©© 

Տ ետ միջօրէ։ Անդիմա գիծ։ Ոչ տաք ոչ պաղ։ Նոյն միապաղաղ ծովր, շարժակ-

ներու մ իա լար խուլ եւ Հեռու աղմուկր։ կամրջակի սրճարաններու սեղանն եր ր 

դատարկ են, խոՀանոցային ցուցափեղկերու մեծ մ ասր փակ է։ Հաւանօրէն 

մարդիկ կր քնանան կամ բախտ կր փորձեն։ Զբօսաշրջային քաղաքակրթու-

թիւն է բախտախաղր, նաւուն վրայ րլլայ թէ ամերիկեան անապատին մէջ։ 

Տիկնոջս Հետ կր նստինք ապակեփեղկի առջեւ եւ կր դիտենք ծովր։ Եթէ այդպէս 

երկար մնայինք, կր կախարդուէինք եւ կր քնանայինք։ 

Զոյգ մր անցաւ։ Բարեւեցին։ կու գային Հրեշտակներու 0աղաքէն, բայց 

Հոն Հասած էին իրաքէն։ Տուն-տեղ եղած էին, յաջողած էին կեանքի մէջ, յաջո-

ղած Հայ զաւակներ մեծցնել, Հայութեամբ եւ Հայաստանով Հետաքրքրուող։ 
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Այդ արգելք չէր եղած որ Համալսարան աւարտեն, մասնագիտանան։ Գործուն– 

եայ անձեր Հանրային կեանքի մէջ, բայց խորապէս մտաՀոգ Սփիւռքով, որ իր 

Հայկական նկարագիրր կր կորսնցնէ ազգային լեզուի տեղատուութեամբ։ Նա– 

եւ ազգային րմբռնումներր եւ Հաւատքր Հայաստանի Հանրա պետ ու թենէն 

տեղի ո ւնեցած եւ շար ո ւն ա կո ւո ղ արտագաղթի պա տճ ա ռո վ, որ կարծէք ղեկա-

վար ութիւններր չի մտաՀոգեր, քանի որ կանխելու եւ կ ասեցնելու նախաձեռ– 

նութիւններ չկան։ Մարդիկ ծովի վրայ, խզուելով առօրեայէն, կուզեն վերա– 

նորոգուիլ։ Բայց այդ րնդՀանուր կանոնր Հայերուն Համար չէ©©՛ 

Վեր անոր ոգո ւելո ւ Համար պայման են փարթամ ճաշկերո յթներր, ան ո ւնր 

չլսուած Համադամ՛ներով։ Երեկոյեան, գեղանկարի պէս զարդարուած պնակիս 

մէջ յայտնուեցաւ Չիլիի գետերու ձուկր, արտակարգ Համ մր։ ՊղնձաՀանքերու 

բանուորներր բա խտ ր կ ո ւն են ա՞ն ճաշակելու իրենց եր կրի ա յդ Հրաշալիքր, 

բայց դրամատիրական երկիրներու յղփացող զբօսա շրջիկներ ր, Պ ա լթիկ ծովուն 

վրայ, բրգանման նաւուն ճամբորդներր, դրացի չեղող Չի լիի ձուկր կր ճաշա-

կեն։ Եթէ Զանգուի ափին իմանան այս մասին, գիներր կր բարձրանան եւ այգ 

ձուկր գաՀրնկեց կ՚րնէ Աեւանի §իշխան՝ր, եթէ գաՀրնկեց րյլալու արժանի §իշ– 

խան՝ գտնուի։ 

Երբ քանի մր Հարիւր Հայեր իրարու քով գան, ինչպէս կարելի է Հայկական 

երեկոյ չկազմակերպել։ Գիշեր ր, նաւու վերջին յարկր գրաւուած էր Հայերով, 

անոնց ա ղմուկով, զոր յաճախ երաժշտութիւն կր կոչեն, եւ անոր կշռոյթով 

պէտք է պարել։ 0անի երկարաձգուի Ափիւռքի կեանքր, մարդիկ ՀետզՀետէ պի-

տի մոռնան Աիամանթոն, պիտի չրսեն թէ կռուելով կուզեն մեռնիլ, այլ պա-

րելով։ Աւելի երջանիկ վերջ մր։ Հայ երգիչր Հայերէն երգր Համեմեց արաբերէ– 

նով, ի սկ ոմանք ուզեցին լսել որ այդ Շթրաուս էր, կլոր-կլոր դարձան վալս 

պարելով։ Որպէս զի մթնոլորտր Հարազ ատ եւ ամբողջական րլլայ, կէս գիշեր ին 

չպարողներր Հիւրասիրուեցան©©© §եալանչի՝ով եւ §պէօրէկ՝ով։ 

Ուշ էր։ Փակ խուցր լուռ էր։ Պալթեան ծովուն վրայ Հայերր երգած, պարած 

էին, րսելու Համար թէ դեռ կան։ 

24/08/2010 

Առաւօտ։ Լոյսր չէ որ կարթնցնէ, այլ անշարժ լռութիւնր։ Նաւր կանգ 

առած է գերմանական նաւաՀանգիստ մր։ Երկինքէն կ՛անցնին գորշ ու սպի-

տակ ամպեր, բայց սպառնական չեն, չեն յաջողիր արեւր խափանել։ Շատեր ին-

ծի պէս անգործութենէ յոգնած են, որ պարզ Հայերէնով կոչուի ձանձրոյթ, թէ– 

եւ ոչ ոք պիտի ուզէ այդ խոստովանութիւնր բարձրաձայն րնել։ ի վերջոյ, զբօս 

եւ արձակուրդ մշակուած անգործութեան Հո մանիշ չե՞ն։ 

կամրջ ակի սեղաններուն շուրջ Հաւաքուածներ չկան։ Ծովէն ետք, ցամաքի 

ճամբով գացած են Պերլին եւ Ոոսթոք։ Բժիշկի խրատին եւ տիկնոջս ճնշումին 

անսալով, կ երթամ մարզասրաՀ, կրնստիմ անշարժ Հեծիքին, սրտիս երակներր 

բանալու եւ քիչ մրն ալ ջերմուժ այրելու։ Ուրիշներ ալ կան։ Մին որոշած է նի– 

Հարնալ որպէսզի §Հագուստին մէջ կարենայ մտնել՝, ուրիշ մր, այդ Հոգր չու-

նի, կ ուզէ կանխել գա լիքր, երրորդի պարագան անյոյս է, քանի որ այրած ջեր– 

մուժր պիտի նմանի ծովէն առնուած բաժակ մր ջուրի։ Բայց կր դառնան լծակ– 
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ներր, կր տեսնուին սրտի զարկերու թիւերր, կտրուած ճամբան եւ այրած ջեր-

մուժի չափր։ կուշտերու իսկական եւ անվնաս զբաղում։ 

թափառեցանք նաւահանգիստի կից ճամբաներուն վրայ։ Գողտրիկ տուներ 

կան, որոնց արտաքին տեսքր կր վկայէ բնակիչներու բարօրութեան մասին։ 

0աքո ւր եւ խնամուած։ Հեռուն խարսխած են ռազմանաւեր։ Փոքրիկ փոխադ-

րանաւ մր Ռոսթոք երթուդարձր կ՚րնէր։ 0 ի չ մր հետաքրքրութեամբ եւ ժամա-

նակր մեռցնելու համար նաւ բարձրացանք։ Ոոսթոք կոկիկ քաղաք մրն է, հին 

բայց մաքուր շէնքերով, իւրայատուկ ճարտարապետութեամբ, սալայատակ-

ւած լայն փողոցներով, ուր ինքնաշարժներր մուտք չունին։ իրենք զիրենք 

կրկնող նոյն վաճառատուներր, ուր կր գտնէք իրենք զիրենք կրկնող նոյն ապ-

րանքներր, որոնց հասցէներր գիտնալու համար հարկ է բանալ Ասիոյ քարտէ-

սր։ Հիւսիսի քաղաքր, աւարտող ամրան այս օրերուն անգամ, կրնդունի աշ-

խարհի հինգ ցամաքամաս եր էն եկած զբօսաշրջիկներ, ո րոնց հագուստր, հակա-

ռակ արտառոց չրլլալու ճիգի, խայտաբղէտ է։ Զեղչ-վաճառք կայ ամէն տեղ, 

ծախսելու փորձութեան հրաւէր։ կ՛ երթանք դէպի նաւ։ 0արդիկ նոյնիսկ այդ 

կարճատեւ ճամբու րնթացքին, հակառակ փչող քամիին, կուլ կու տան մեծղի 

բաժակներով սպասարկուող գարեջուրր։ 0եր անցքին վրայ, հազարաւոր փոք-

րիկ զբօսանաւեր կր ծփան, որոնք պիտի սպասեն որ իրենց տէրերր, տարին քա-

նի մր անգամ գան զուարճանալու եւ դուռ դրացիի ու պաշտօնակիցի յիշեցնեն, 

որ ծովափին կապուած զբօսանաւ ունին։ Նոր քաղաքակրթութեան քաղքենի-

ներու ինքնահաստատում, ինչպէս սուղ արժող տասնօրեակ մր տեւող նաւապր՛ 

տոյտներու մասնակցողներու։ 0եր ժամանակի վարակիչ ջերմր։ 

կամրջ ակի սեղաններուն շուրջ փոքրիկ խումբեր կան։ Արդէն միայն կարե-

լի է զրուցել, ծանօթներու հետ յիշատակներ քրքրել եւ ուտել։ Աւազաններուն 

մէջ ճարպի դէմ պայքարողներ կան։ Ընթրիքի ժամուն միայն կարելի է տեսնել 

թէ որքա՛՛ն բազմաթիւ ենք։ Շարժանկար մր։ Ապա աղմկոտ սրահ մր, ուր ան-

հասկնալի պոռչտուք երաժշտութեան մթնոլորտին մէջ մարդիկ կր պարեն։ 

Նաւուն վրայ յոգնութիւն չկայ։ ճամբորդներր մանկամսուրի երեխան եր ու 

պէս կր խնամուին։ Պէտք է յոգնին որ քնանան։ 

կէս գիշերին նաւր վերսկսած է իր դանդաղ արշաւր։ 

25/08/2010 

Այս առաւօտ ուշ արթնցայ, ազնուականացող քաղքենիի պէս։ կամրջ ակ 

բարձրացայ։ Արդէն պղպջա կներ ու աւազաններուն մէջ կիներ կային եւ քանի 

մր այրեր, §իրենք զիրենք լաւ զգա լու համար»։ Վերջապէս տեսայ որ քանի մր 

կիներ, ծովազգեստով, աւազաններուն եզերքր, տարածուած երկար աթոռնե-

րու վրայ, գիրք կր կարդային։ խաղասրահէն չանցայ գիտնալու համար որ 

անքնո ւթենէ տառապողներ բախտր կր փորձե՛ն, թէ ոչ։ 0ար զա սրահ գացի© 

ջեր մուժ այրող բազմութիւն։ 0 աղաքա կրթո ւթեան հետ քայլ պահեցի, ես ալ 

ջեր մուժ այրեցի։ 

Տ եղեկութիւններու յատուկ գրասենեակր գացինք։ Տիկին մ ր, զրո յցի րն-

թացքին յայտնեց, որ տարբեր նաւապտոյտի մր մասին գրած էջերս կարդացած 

էր։ Ուրախացայ որ րնթերցող կար եւ քանի մր տարի ետք դեռ կր յիշէր։ Ըսաւ 
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որ դժգոՀութիւն եւ քննդատութիւն կային։ կային։ կրկին ուրախ էի, որ անձ– 

րեւր աւազին վրայ չէր ինկած։ Աւելցուց, որ եթէ կրկին գրէի կ՚ուզէր նախա-

պէս տեսնել Հրատարակելէ առաջ։ Զարմացայ, րնդվզեցայ։ Ըսի, որ դրաքննու– 

թիւնր անրնդունելի է եւ ոչ ոքի կր թոյլատրեմ որ դրածս գրաքննէ։ Զարմանա-

լի© Ա տային մեռա ւ, բայց ժառանդութիւնր կ ապրի ոչ միայն վերին մակարդակ-

ներու մէջ։ Նաեւ Հոգիներու մէջ։ Պիտի Հասկնա՞նք որ 0ամչաթքայի կառավա– 

րիչր չենք գովաբաներ, չենք քննադատեր, չենք ճանչնար, մեր Հետաքրքրու-

թեան ծիրէն դուրս է։ Մեր թաղի Հոգաբարձուն, քաՀանան, կր ճանչնանք, 

անոնցմէ գոՀ կրնանք րլլալ, դժգոՀ րլլալ, եւ այս իրականութիւններր գովաբա– 

նել կամ քննադատել քաղացիական իրաւունք է, աւելին պա ր տ ա կան ո ւթի ւն, 

Հանրային առող^ապաՀութեան Համար։ Գիտակից քաղաքացին, կազմակեր-

պութեան մր անդամր, երբ այս մօտեցումր չեն ունենար, կր մնան կրաւորա-

կան, կր դառնան վնասակար։ Եթէ առողջ վերաբերում ունենանք բոլոր մա-

կարդակներ ու վրայ, կր յառաջդիմենք, Հակառակ պարագային կր լճանանք, կր 

յառաջացնենք անփոխարինելի դասակարգ, այսինքն ջոջեր, Հասկնա լի Հայերէ-

նով՝ §էսթէպլիշմրնթ՝։ ի՜նչ լաւ կ րլլար որ նաւու մր վրայ Հաւաքուած Հինգ 

Հարիւր կամ քանի մր Հազար Հայերու այս կարգի բաներ ալ րսուէին որպէս 

զբօսանք, նոյնիսկ եթէ սրաՀր պիտի յորդէր բիւր կարծիքներով։ 

Երեկոն կր մօտենայ։ Նաւր կր շարունակէ իր Հանդարտ րնթացքր։ Վաղր 

առաւօտ, րսին, պիտի Հասնինք ԱթոքՀոլմ։ Հոն ալ Հայեր կան, եկած աշխարՀի 

տարբեր երկիրներէն, նաեւ վերանկախացած մեր երկրէն։ ԱնՀասկնալի։ Անկա– 

խութիւնր ծանր բեռ էր, որ մարդիկ միլիոնով լքեն Հայրենիքր։ Բաւարար չա-

փով ազգային վերաբերում չունեցանք եւ պիտի չունենանք©©© 

Երեկոյեան, սրաՀի մր մէջ Հաւաքուեցանք եւ լսեցինք ՀՕՄի մասին։ °ռօր– 

եայ ճամբորդու թեան րնթ ացքին, առաջին անգամն րլլալով զգացի որ նաւապ– 

տոյտին ոչ միայն §Հայեր՝ ներկայ էին, այլեւ §Հայութիւն՝, խտացեալ ազգայ– 

նութեամբ եւ ցանկութիւնն եր ու իրագործման Հետապնդումով։ ՀՕՄր իր 

§Հայրենա սիր ական՝ գործունէու թեան առանցք պիտի դարձնէ, Հանրապե– 

տու թեան կ ողքին, նաեւ Ափիւռքր, ուր կան մշակութային եւ կրթական յարա– 

ճուն կարիքներ։ իմաստութիւն մ ր, որ Հա ւանօրէն պիտի սրբագրէ զգացական 

Հայրենա սիրո ւթեան ան բա ւար ա ր ո ւթի ւն ր։ 

ի Հարկէ պէտք չէ մոռնալ ճոխ րնթրիքի Հանդէս ր իր բա զմա տասնեակ 

սպասարկողներով։ Այսօր սորվեցայ, որ յայտնի գինիի տեսակ կայ որ ալքոլ չի 

պարունակեր։ իսկ անալքոլ դինին ինչպէս գինի կ ՛րլլայ, կ ՛րլլայ խաղողի կամ 

խնձորի Հիւթ։ Այս նորոյթն ալ արձանագրենք սպառողական կամ քաղքենիա– 

ցած րնկերութեան արուեստական ո՞ր պաՀանջներու ցանկին վրայ։ Գարք եւ 

բարք©©© 

Ուշ գիշեր էր երբ նաւապետի Հրաւէրին գացինք։ Նաւուն քսանամեակր պի-

տի նշուէր։ Բաժակ մր §շամփէյն՝, ինչպէս կ՚րսեն եւ գերազանց աղմուկով 

երաժշտական խումբ մր, րնկերակցութեամբ պարող տղոց եւ աղջիկներու, 

անակնկալ չեղող մեր կո ւթեամբ, մանաւանդ երբ կր թառին իրենց պարրնկերոջ 

ուսերուն։ Զուարճանա լու իրաւունք ունեցողներն ալ միացան պարողներուն, 

վերադարձին պատմելու Համար խանդավառութիւնր, ցոյց տալով լուսանկար-

ներ, երբ րնծայուած առիթէն օդտուելով պարած են խումբի տղոց եւ աղջիկնե– 
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րուն հետ։ Ըսենք կրկին դարք եւ բարք՛՛՛ 

Նաւուն վերջին յարկր կր թրթռար բարձրախօսներու փսխած ա ղմուկով, որ 

կր խառնուէր ալիքներու յառաջացուցած թրթռացումներուն։ 

Հարկ է քնանալ։ Առաւօտ կանուխ Աթոքհոլմ պիտի հասնինք։ 

26/08/2010 

իրարանցում նաւամատոյցին վրայ, որ դադրեցաւ երբ հանրակառքերուն 

մէջ տեղաւորուեցան քանի մր հարիւր հայերր։ ՚^ուրսր, քարափին, եռագոյն 

դրօշներր կր ծ ած ան էին ՀՕ Մուհիներ ու ձեռքեր ուն, պայմանական նշան զի-

րար գտնելու։ Զբօսաշրջիկի իրաւունքով, տեսանք Ա թոքհո լմի քաղաքապետ ա-

րանր։ ինքնատիպ կառոյց մր, որ պատմութիւն կր խօսի։ Անուշ ջուրի լիճր, 

վճիտ եւ գեղատեսիլ։ Լսեցինք բազմահազար կղզիներու մասին, որոնք արձա-

կուրդի վայրեր են։ Վերջապէս արքայական ապարանքր, որ իր կարգին, պատ-

մութիւն կր սորվեցնէ։ Նաեւ կղզեակ մր, մանրիկ, որուն վրայ կար միայն մէկ 

շէնք, ուրկէ կր հսկէին աշխարհի տարբեր երկիրներու րնտրութիւններու 

ճշդութիւնր, արդարութիւնր, այսինքն բծախնդրութիւն խարդախութեան 

դէմ։ Որքանով կր յաջողին, ո՞վ կր լսէ զիրենք, ի՞նչ կ՛րցայ արդիւնքր։ Օրինա-

կելի րլլալու ցանկութիւն։ 

Նախանձելի մաքրութեամբ քաղաք է Ա թոքհո լմր։ Անցեա լին, տարբեր այցե-

լութեան մր րնթացքին, տեսած էինք որ օդա կայանի սրահներր լուռ էին, այդ 

գրուած էր պատ եր ուն վրայ, բարձրախօսն եր ր աղմուկ չէին ժայթքեր։ 0աղա-

քր հանդարտութիւն կր շնչէր, հակառակ ինքնաշարժներու անդադրում երթե-

ւեկին։ 

կ էսօրին, քաղաքի կեդրոնր, կազմակերպութեամբ ՀՕՄուհիներու, շուրջ 

չորս հարիւր հայեր միասին ճաշեցին։ Եկած էր վարդապետր, էջմիածինէն 

ղրկուած, որ արեւելահայերէնով երկու խօսք րսաւ։ Միթէ՞ գործուղուող եկե-

ղեցականներր, Աթոքհոլմ կամ այլուր, ուր մարդիկ արդէն դժուարութեամբ 

արեւմտահայերէն կր խօսին եւ կր հասկնան, ճիգ մր չե՛ն կրնար րնել հասկնա-

լի րլլալու համար արեւմտահայերէն սորվիլ եւ խօսիլ, որ պէս զի ծնունդ չառնէ 

մոռցուելու դատապարտուած խառնածին լեզու մ ր։ Այս սփիւռքներու վիճակն 

է։ Ոչ ոք կուզէ զայն րստ արժանւոյն քննել եւ ազգային անսեթեւեթ ոգիով հա-

կազ դել։ 

Նախանձի այրող զգացումով կր վերադառնամ նաւ, որ արդէն կր սահի §ֆի-

որտ»ներու րնդմէջէն։ թուրին մակերեսր անշարժ է, կարծէք անոր վրայ իւղ 

թափուած րլլայ։ Գողտրիկ կարմիր, կապոյտ բնակարաններ, ծառաստաննե-

րու կանաչին մէջ թաղուած, իրենց ոտքերր ջուրին մէջ, մեծ ու պզտիկ նաւեր, 

երբեմն թիթե ռնիկի պէս մանրիկ, կ ակօսեն §ֆիորտ»ներր, իրենց ետին ձգելով 

պղպջակի ժապաւէն։ Ամբողջութիւնր կր կազմէ տեւաբար փոխուող եւ 

կրկնուող գեղանկար մ ր։ Լուսանկարել։ Ա առած պատկերր կ՚ունենա՞յ շնչող 
գ ե ղ ե ց ի կ ի ն հ մ ա յ ք ր ։ 

կամրջ ակին վրայ ենք։ Ան ու նով մի այն ծանօթ տագնապող մտաւորականի 

մր հետ կր զրուցենք։ Նաւուն երեք հազարէն եւ չորս հարիւր հայերէն մին։ կր 

բնակի Վանքուվրր։ Զխօսեցաւ ճաշի եւ պարահանդէսի մասին։ Գիրքի եւ գրա-
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կանո ւթեան պաՀանջ ունի։ ինչպէ՞ս բաւարարել երբ գրատուն չկայ։ Համա– 

ցանցի՞ միջոցաւ։ Գժուարութիւններ կան, որովՀետեւ վաճառք եւ գանձում 

կարելի է կազմակերպել եթէ գնողներր որոշ թիւ ներկայացնեն։ Մասնագէտ-

ներ կան։ Բայց այս խնդիրր սոսկ առեւտրական չէ, ան կ՛ենթադրէ Հայերէն 

• ի ր ք ի եւ գրականութեան տարածման խնդրի լուծումր։ 

Գիշեր է, ափսո ս։ Մութր պարուրած է տ ար աշխարՀիկ տեսարաններր։ 

թատերական սրաՀի մր մէջ, յիսնեակ մր անձեր ու ներկայութեան, յիսնեակ 

մր երիտասարդ տղաք եւ աղջիկներ երգելով պարեցին։ իսկ Հինգ յարկ վեր 

Հարթակին վրայ, բացխփող լոյսերու խաղին մէջ եւ խլացնող աղմուկին կշռոյ– 

թով կր ցատկռտէին։ Արդիական կոչուած պարեր©©© Տետադիմական րլլալու 

գինով րսենք կազմակերպուած խառնիճաղանճ։ Աւելի դաշն էին ափրիկեան 

պարերր©©© 

27/08/2010 

Առաւօտուն կամրջակ ելայ, նաւր խարսխած էր։ կրկին ծով զարդարուած 

ցանցնուած կղզեա կներ ով։ Հելսինքի գացինք ոտքով։ Երեք մղոն անգամ եր-

կու։ Հա մա լս ա րանին մէջ խորՀրդաժողով կար։ Բարձունքի մր վրայ եկեղեցի 

մր, մեծղի, բիւզանդական ճարտարապետութիւնր յիշեցնող© սիւնազարդ։ Հոն 

Հասնելու Համար Հարկ էր մագլցիլ անվերջանա լի աստիճաններով։ Եկեղեցիին 

մէջ կար տպաւորիչ երգեՀոն մ ր։ 0ալեցինք։ Երկրորդ եկեղեցի մ ր, զետեղուած 

աւելի բարձր բլուրի մր վրայ։ Հոս ալ ձանձրացող տիկին մր շունր բերած էր 

որպէսզի միատեղ Հանգստանան խնամուած մարգին վրայ։ ինքնատիպ շուկայ 

մր© խանձուող ձուկի եւ միսի բոյրերով պարուրուած։ Մուշտակ եւ գլխանոցով 

վերարկու կր վաճառէին, որոնք կր յուշէին խստաշունչ ձմեռր։ 

Վերադարձ։ Հակառակ քարտէսին, ճամբայ կր փնտռենք Հասնելու Համար 

այն քարափր, ուր կր գտնուէր մեր նաւր։ կր զիկզակենք փողոցներու մէջ, կր 

դիմենք անցորդներու եւ կր շարունակենք զիկզակել։ Վերջապէս, փողոցնե-

րուն շուրջ կլոր-կլոր դառնալէ ետք, կր տեսնենք Հեռուն Հանգչող նաւր։ Տրոր– 

ւած մ ատն եր ով ու ներբանո վ կր Հասնինք։ Զբօսաշրջիկի Հելս ինքին գրաւելու 

արշաւր տեւած էր չորս ժամ։ Հրաշք ալ պատաՀած էր© կիներր վաճառատուն 

չմտան, գնում չրրին եւ չնպաստեցին® Ֆինլանտայի տնտեսութեան։ Եթէ կա– 

ռավարութիւնր գիտնայ Հայերու այս բացասական րնթացքր® ցեղասպանու– 

թիւնր չի ճանչնար։ 

Գիշեր է։ կր սաՀինք դէպի Ա© Փեթերսպուրկ։ ԽորՀրդակցութիւններ կան 

ո՞ւր եւ ի՞նչ րնթրելու մասին։ Ամերիկեան ժապաւէն մր պիտի ցուցադրուի։ 

Տեսնե՞լ, չտեսնել։ կայ նաեւ առող^ապաՀական լուծումր© արձակուրդ տալ 

սրունքներուս, ոտքերուս եւ չարչարուած մա տներ ուս սպասելով լուսաբացր, 

Միացեալ Ազգաց պատկերով ճաշերր եւ պտուղներր պատուելէ ետք։ Պէտք է 

ճաշի երթալ, որպէսզի միջոցին ֆիլիփինցի Ամելիթան մեր խուցր կարգի դնէ։ 

Խ ո ւսափեցանք մեծ աղմկոտ ճաշասրաՀէն։ կամրջակին վրայ ազատ սպասար– 

կու թեան խ ոՀանոցէն օգտուեցանք եւ ճափոնական ու Հնդկական Համադամ-

ներով գոՀացանք։ 
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Շարժապատկերի սրահր մտանք։ Վաղուան §էրմիթաժ»ի այցելութեան նա-

խապատրաստութիւնն էր։ Անվերջանալի սրահներ, արուեստի անհաշուելի 

հարստութիւն, ապարանքներ։ Ցար եւ ցարուհի այդ բոլորր կուտակած են 

ժողովուրդի արեան եւ քրտինքի արդիւնքր իւրացնելով։ Այսօր կր դիտենք, կր 

հիանանք, մոռնալով ստրկացուածներու բիրտ շահագործումր, յիշելով միայն 

Նիքոլա մր կամ կատարինէ մր։ 

Վաղր երկար օր մր պիտի րլլայ։ Պիտի սահինք Ա© Փեթերսպուրկի պատկեր-

ներուն առջեւէն։ 3իշողութիւնր այդ ամէնր պիտի չարձանագրէ, չի կրնար։ 

Բայց լուսանկարներր դիտելով պիտի րսենք որ այդ բոլորր տեսած ենք©©© 

Ջարդուած ծանրութիւնս յանձնեցի անկո ղինին©©© 

28/08/2010 

Օրերու հաշիւր կորս ուած է երկինքի եւ ծովի կա պո յտ դո ր շո ւթիւնն եր ո ւն 

միջեւ տեղ մր։ Ո ւրբա"՛թ է, Շաբա՞թ։ Պ ատ րաս տ ո ւթիւն, նախաճաշ, սպասում։ 

0 ի չ ետք պիտի սկսի Ա© Փեթերսպուրկի զբօսաշրջային դրաւման ինն ժամ տե-

ւելիք արշաւանքր։ Ոուսիոյ մեծութիւնր կերտած Պետրոս Մեծի քաղաքր հա-

սած զո ւա րճանալո ւ տրամադիր զբօ սա շրջիկն եր ր պիտի դիտեն։ 

՚^ուրս պիտի գանք նաւէն, պիտի քննուին անցադիրներր։ Մուտքի արտօնու-

թիւն ունին անոնք որ շրջապտոյտ եւ այցելութիւն կազմակերպող ընկերու-

թիւններէ գնած են ծառայութիւններր։ Անհարկի կերպով սուղ։ Անհատական 

միջոցներով կարելի չէ ա յցելել քաղաք։ Հերթի կր կանգնինք© երկար ս պա ս ո ւմ։ 

Վերջապէս, մուտքի ապահովութեան հսկող կինր կր կնքէ մեր անցագիրր։ Հան-

րակառք մր յատկացուած է ֆրանսախօսներուն։ Հայերուն վրայ կր գումար-

ւին զուիցերիացիներ եւ քեպեքցիներ։ Ծովր եզերելով կր մտնենք Ա© Փեթերս-

պուրկ։ Նեւան, կայսերական պա լա տներո ւ անհատնում շարքին հետ, կր դիմա-

ւորէ մեզ։ 

կայսերական տպաւորիչ քաղաքներր թանգարան են։ ինչպէս Փարիզ, թե^ 

րան, պա լա տներր, կորսնցնելէ ետք իրենց բնակիչներր, կոչո ւած են աւելի օգ-

տակար դերի մր։ §էրմիթաժ»ներր, մեծ ու պզտիկ, կր յորդին արուեստի գոր-

ծերով, մեծերու գեղանկարներ եւ քանդակներ, խճանկարներ, Ոաֆայէլ, Պո-

թիչելլի, Տա Վինչի, Միքէլ Անճելօ, Ռիւպէնզ, Մոննէ, Մաթիս, Փիքասօ, Ռոտէն։ 

Բարձրակամար սրահներ եւ անվերջանալի միջանցքներ։ Մեր առաջնորդր, 

ֆրանսախօս եւ ուսողագէտ, հայու խառնուրդ, կր խօսի, կր բացատրէ, կր 

պատմէ։ Շարժանկարային արագութեամբ կր բարձրանանք յարկերր, կր վա-

զենք միջանցքներու մէջ, այդ ճիգին մէջ կր լսենք©©© Վաղր հաւանօրէն պիտի 

մնայ րնդհանուր տպաւորութիւն մր, զոր թերեւս կարելի պիտի րլլայ ամբող-

ջացնել գեղատիպ հատորներու նկարներով։ ի տես գլխապտոյտ պատճառող 

մենաշնորհեալներու վերապահուած ճոխութեան, կր մտածեմ որ §խելագար-

ւած ամբոխներ»ու զայրոյթր բնական էր, արդար, եթէ ստեղծած չրցար իր հա-

կա սո ւթիւնր, չարաշահող §նոմանքլաթուրա»ն։ Երբ հարց տուի առաջնորդին 

թէ ինչո՛ւ կրօնական եւ կայսերական խորհրդանիշներր չէին փճացուցած, 

րսաւ թէ սրահներր շո ւտ ո վ բացուեցան, զանգո ւածներո ւն ցոյց տալու համար 

թէ ինչպէս կ ՚ապրէին հողատէրր, ազնուականր, կայսերական րնտանիքր, այդ 
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պալատներուն մէջ, շրջապատուած թանկարժէք գեղեցկութիւնն եր ով։ կայսր 

եւ կայսրուՀի մեծագումար յատկացումներով տիրացած են գլուխ–գործոցնե– 

րու, քանի որ Ռոմանոֆներր տէր եղած են անսաՀման Հողերու։ 

Մթերանոցի կամ յարդանոցի վերածուած եկեղեցիներ վեր ա կան գն ած են ճո– 

խութեամբ, այժմ թանգարան են եւ տարին քանի մր անգամ միայն Հոն եկեղե-

ցական արարողութիւններ տեղի կ ունենան։ 

Մեր քիչ մր Հայ առաջնորդր, մեր փափաքով, կր դասաւորէ որ անցնինք Հա-

յոց եկեղեցիին եւ գերեզմանատան քովէն։ Այդ պողոտաներուն վրայ կարելի չէ 

կանգնեցնել Հանրակառքր։ Հայերու լուսանկարչական գործիքներր կր չթչթան 

բռնելու Համար Հայոց եկեղեցիին գեղատեսիլ եւ զարդարուն տեսքր։ Նոյնր 

գերեզմանատան Համար, որուն շրջափակին մէջ գտնուող եկեղեցին վերանո– 

րոգուած է։ 

Շուրջ տասր ժամ զբօսաշրջային վազք։ Խումբր յոգնած է։ Ոմանք իրենց տե– 

ղր մնացին եւ չիջան յո ւշ-յիշա տ ա կ ծախողներու շուկան, ուր մանրավաճառնե– 

րր գիներր բազմապատկած են։ ճամբու րնթացքին ոմանք քնացան։ Հասանք 

նաւ, կրկին Հերթի կանգնեցանք, շարաններով, անցագրերու ստուգման Հա-

մար։ Բազմատեսակ եւ կրկնուող ճաշերր կրկին ցուցադրուած էին։ Հասնողնե– 

րր, առանց Համոզումի, կրբրգացնէին ափսէներր։ 

Գիշերր, ռուսական ժողովրդական պարերու ներկայացում կար։ Պարողնե– 

րր կր յիշեցնէին Հայկական խաղերր, նոյն լարախաղացի ոստումներով։ 

Ներկայացուցին անգլիացի պատմութեան ուսուցիչ մր։ Ան Հանդիպած էր 

Հայ տիկինն եր ու եւ ուզած էր տեղեկանա լ քսաներորդ դարուն պատաՀած Հայ-

կական դէպքերու մասին։ Զարմանալի© ° ո ր ք քաղաքի պատմութեան դասախօ– 

սր ոչինչ գիտէր Հայկական Հ արցին մէջ իր երկրի դերին, պատմաբան Առնոլտ 

թոյնպիի, Պ եր լինի դաշ՛նագրին մասին։ Խօսեցանք։ Տիշեցի աղբիւրներ։ Ըսի որ 

Լոնտոն մարդիկ կան, որոնք օգտակար կրնան րլլալ։ կրկին պիտի Հանդիպինք։ 

կր գրենք, կր խօսինք, կաղմկենք, բայց ակադեմական շրջանակներ ու չնչին 

տոկոսր կր լուսաբանուի։ Զուարճացող բազմութեան մէջ, ի տես եւ ի լուր այս 

անտ եղեա կո ւթեան եւ անտարբերո ւթեան, յուսաՀատութիւն մր պատեց զիս, 

դառնացայ։ Նաւուն չորս Հարիւր Հայերուն Համար պզտիկ գրադարան մր եւ 

վաւեր ա գրային ժապաւէն մր չկային, Հետաքրքրութիւնր վառ պաՀելո ւ կամ 

անտարբերներր արթնցնելու Համար, երբեմն ալ օտար երկու Հազարներր, պա– 

տեՀ առիթով, լուսաբանելու։ Միթէ՞ միտքն ալ իր զբօսի կարիքր չունի։ 

29/08/2010 

կիրակի։ Շատեր կրկին իջած են նաւէն, թափառելու Համար Ա© Փեթերս– 

պուրկի փողոցներուն մէջ։ 0այլ պաՀելով նորոյթին Հետ մարզասրաՀ գացի եւ 

ջեր մ ուժ այրեցի, խոՀանոցի բա րիք-չա ր իքին դէմ պայքարելու Համար։ Համա-

կարգիչս շալկած նստեցայ տասներորդ կամրջակի լայն պատուՀանին առջեւ, 

որպէսզի շարունակեմ օրագիրս։ Երկու ս եղանի շուրջ նստած Հայեր Հայերէն 

կր խօսին։ կր յոգնիմ։ Հայաստանեան §տակից՝ր դարձեր է §տկից՝, միւսր 

կ ՛րսէ, որ §դանդաղ քալելր աւելի կր յոգնեցնէ՝, ուրիշ մր կր խօսի §տոպրակով 

բերուած անգլիական ոսկի՝ի եւ անոր §կրամաժ՝ին մասին, ծաւալուն տիկին 
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մր բարեկամուՀիին կ՚րսէ որ ինքզինք շատ թեթեւ կր զգայ։ Ուրիշ մր անգլերէն 

կր կարդար, երբ խօսեցաւ, Հասկցայ որ Հայ էր։ Անդին, կր յիշեն որ §Մայքր մե-

ռաւ՝ կամ §Օպամային րրածր©©©՝, §ինծի Համար ճերմակր ճերմակ է, սեւ է, 

րսի այ տու մին իթ՝։ Մէկ Հատիկ Հայ չտեսայ որ Հայերէն թերթ կամ գիրք 

կարդար։ Այս մտածումներր բազմապատկեցէք եւ կունենաք նաւապտոյտի 

խօսուն ժապաւէնր։ 

ի՞նչ կ՛րնեմ Հոս։ Մեր լինել ո ւթեան գալիքի մասին տագնապ կր ներշնչեն 

դր ս եւո ր ո ւո ղ տ եղա տ ո ւո ւթիւններ ո ւ ա կանա տ ես ի տպա ւո ր ո ւթիւնն երս։ 

Մղձաւանջ։ Ֆրանսական Հեռատեսիլր ժամանակին կր սփռէր ժապաւէն մր, 

որուն անունն էր §Նաւապտոյտր կր զուարճանա յ ՝ , §Լա 0րուազիէր 

ս՛ ամիւզ՝©©© կ ր լս եմ խօսակցութիւններր։ Ամերիկեան բոլոր բացագանչութիւն– 

ներր կր կրկնուին բերնէ բերան։ ԱշխարՀի տարբեր երկիրներէ Հոն Հասած՜ Հա-

յեր անգլեր էնի չեն տիրապետ եր, բայց անդադար կր պլպլացնեն այդ լեզուն։ կր 

յիշեմ տիկնոջ մր այնքա՛՛ն դիպո ւկ խօսքր, թէ §ամուսինս անգլեր էն ր չսորված 

Հայերէնր մոռցաւ՝։ Այսպէս էր պատկերր Պ ալթիք ծովր չափող Հայ զբօսաշրր– 

ջիկներուն։ Այս արագօրէն յառաջդիմո ղներր ի՞նչ պիտի կտա կեն իրենց Հայածր– 

նունդ յաջորդներուն։ 

Նաւր ճամբայ ելած է դէպի թալին։ Նաւուն վաճառատուներր կազմակեր-

պած են զեղչ-վաճառք եւ չձանձրանալու Համար տիկիններր կր գնեն, կր գնեն, 

կարծէք եկած րլլային մերկերու երկրէն։ 

Հանդիպումներ, կրկին եւ կրկին։ Մին կր խօսի Աիտնիի դպրոցներուն մա-

սին, ուրիշ մր անՀանդուրժողութիւններու, երրորդ մր Հայաստանի Հանրա-

պետութեան մէջ իր գնած տուներուն եւ այգիին, չորրորդ մր կուզէ իր աղ^ի– 

կր ամուսնացնել Հայու Հետ։ Հաւատաւոր միջին տարիքի անձ մր գրական թեր-

թի բաժանորդագր ութի ւնր դադրեցուցած է որովՀետեւ §մակարդակր բարձր 

է՝։ Հասկնա՞լ որ որակր Հարկ է մոռնալ եւ բազմաթիւ լեզուներու խառնուրդ 

Հայկական §էսփերանթո՝յով գրել։ Եկած են Հայկական կազմակերպու թեան 

մր Հարիւիրամեակ տօնելու։ Եթէ չա ր ո ւթի ւն չՀամարուի, րսե՞նք §տեղատուու– 

թիւններու սկիզբի Հարիւրամեակ՝։ Ե՞րբ կ աւարտի տ եղա տ ո ւո ւթիւն ր։ ի՛՛նչ 

Հսկայ գրականութիւն կրնային մշակել Տակոբ Պարոնեան, Երուանդ Օտեան, 

Նշան Պէշիկթաշլեան եւ Լեռ կամսար եթէ չորս Հարիւր Հայերուն րնկերակցէ– 

ին, դիտէին եւ գրէին։ Երգիծական գրականութիւնր իրապաշտութեամբ, որա-

կով եւ քանա կո վ նա խանձելի յա ռաջդիմո ւթիւն կ արձանագրէր։ 

Պիտի կարենա՞մ քնանալ©©© Տիկին մր Հարցուց թէ ինչո՞ւ տխուր էի։ ինչո՞ւ 

փճացնեմ մթնոլորտր© րսի կր մտածեմ©©© 

30/08/2010 

Ժամացոյցին սլաքն եր ր ետ տարինք։ 

կամրջ ակի ճաշի սեղաններուն շուրջ տեղ չկայ։ 0 ի չ ետք նաւր պիտի դա– 

տարկուի եւ ճա մ բոր դներ ր քանի մր ժամ ունին տ եսնելո ւ Համար էստոնական 

քաղաք թալինր։ թէ ի՛նչ կարելի է տեսնել եւ Հասկնալ քանի մր ժամ տեւող թա-

փառումով, Հարցում է որուն լաւ է պատասխան չփնտռել եւ մասնակցիլ։ 

Ոտքով գացինք նաւաՀանգիստէն թալին։ Հինր պաՀուած է խնամքո վ© եկե– 
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ղեցիներ եւ ամրոցներ։ կ ր բարձրանանք սա լա յա տակուած փողոցներով։ Երկրի 

առաջին եկեղեցին վեր ան ո ր ո գման կարիք ունի։ կր շրջինք։ Տ արբեր քաղաք մրն 

է, զարմանալի է որ ամերիկերէնր դեռ հոս չէ տիրած։ Անուններր եւ ծանո^ 

ցումներր գրուած են իրենց լեզուով։ Շուկաներր խճողուած են, զբօսաշրջիկ-

ներ կր թափ առին խումբերով, առաջ՛նորդի մրրնկերակցութեամբ եւ կամ քար-

տէս ի ձեռին։ Առանց շատ կորսուելու հասանք նաւ, պտոյտէն յոգնածներր ար-

դէն ափ ս էն եր ր ճաշերով բեռնաւորած, տասներորդ կամրջակի սեղաններուն 

շուրջ բոլորուած էին։ Անծածք կամրջակր ցուրտ էր եւ փոխադրուեցանք ներս։ 

Հարիւրամեակի ճամբորդներր գնած են ինչ որ գտած են© կերպասէ վարդեր, 

յամպարէ մանեակ, մատանի, օղ։ 

Հին ճեմարանականի մր համար քանի մր ԲԱԳիՆ բերած էի... որ ծանօթա-

նար։ Վիրաբոյժ է։ ԲԱԳիՆի գոյութենէն տեղեակ չէր։ Մեզի միացաւ աշխոյժ 

տիկին մր, որ Հա յաս տանի Հանրապետութիւն կ՛ երթայ-կու գայ, զաւակր ԵՐ-

կիՐ ԵՒ ՄՇԱկՈՅթ կազմակերպութեան հետ Տաթեւ գացած է, հոնկէ ալ հարս 

բերած են, հայերէնր սահուն կերպով կր խօսի, §այնտեղ»ի ուղղագրութիւնր կր 

քննադատէ, բայց ինք ալ ԲԱԳիՆի գոյութենէն տեղեակ չէ։ Նախ ուզեցին գիտ-

նալ թէ ի՛նչ կր նշանակէր ԲԱԳիՆ։ Աան Ֆրանսիսքօ վերադարձին կլէնտէյլի 

§Աա ր դա ր ա պա տ» գրախանութին հետ կապ պիտի պահէ բաժանորդագրուելու 

համար։ Տիկին մ ր, Մայամիէն, նկատել տուաւ որ բաժանորդագրուելէն ի վեր 

միայն մէկ թիւ ստացած էր։ Հայկական թերթի աշխատակիցր եւս ԲԱԳիՆի գո-

յութենէն տեղե ակ չէ։ 

Առանձին եմ ս եղանի մր առջեւ եւ կր շարունակեմ լուռ մենախօսութիւնս, 

կ՛ա մփ փեմ տպա ւո րո ւթիւններս։ Անցնող ութր օրերու րնթացքին, հին ու նոր 

ծանօթներու ձեռքին մէկ հատիկ հայերէն գիրք կամ թերթ չտեսայ© պէյրութ-

ցի, իրանահայ, ամերիկահայ, իտալահայ, աւստրալահայ, միութիւններու ան-

դամներ, վարչականներ, ճեմարանականներ (ոչ միայն Պէյրութի)։ Նաւապտոյ-

տի յայտագրին մէջ ալ մէկ տող հայերէն չգտայ։ Այս հսկայ նաւուն վրայ ինծի 

հետ ճամբորդող ԲԱԳիՆի երեք համարներր նոր օրերու որբեր էին։ 

Նաւա պտոյտին մասնակցողներր §նոր սերունդ» չէին, որ պէս զի կարելի րյ~ 

լայ հասարակ տեղիք դարձած առարկութիւններու ետին թաքնուիլ։ 0առա-

սունէն վար եղողներ մէկ ձեռքի մա տներ ուն վրայ կր համրուէին։ Հաւանօրէն 

պէտք է եզրակացնել որ նահանջր յատուկ չէ նոր եր ուն, այլ հայապահպանու-

մով հպարտացողներուն, Ափիւռքներու մեծ եր ուն։ ինչպէ՞ ս չմտածեմ թէ ի՛նչ 

կր ղեկավարեն, ո՛ւր հասնելու համար։ Ո՞ւր հասցնելու համար ազգին նաւր, 

համրանքր, ինքն ո ւթիւնր։ 

Նաւր կր շարունակէ իր երթր ինչպէս երէկ։ Պիտի հասնինք 0ոփէնհակ, պի-

տի քա լենք, լուսանկարենք, յիշատակներ ամբարենք պատմելու համար։ 

կուշտերր կրկին կր հաւաքուին սեղաններու շուրջ նախրնթրիքի համար։ 

Գրեթէ գորշ միապաղաղ երկինքի մր տակ երեկոն կր մօտենայ։ ինչպէս 

երէկ։ ինչպէս վաղր©©։ 

՚^ուռր բախեցին։ Անգլերէն գրուած §քէյֆ»ի հրաւէր։ խրախճանքր պիտի 

չբաւէ՞ր։ Անկարելի է դիմադրել հետաքրքրութեան փորձութեան։ Բարձրա-

ցանք §քէֆ©©©»ի սրահ, որ օրուան րնթացքին ունի տպաւորիչ անուն© §խորհրր-

դածութեան սրահ»։ ի հարկէ, կէսգիշերային աղմուկի պահերուն խորհրդա-
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ծութեան եւ խորՀուրդի նշոյլ իսկ չի մնար։ 

Հայտօնախմբողներրպարեցին, նուիրատուութիւններ րրին, Հարիւրամեա-

կի §շամփէյն՝ խմեցին։ Եթէ այսքանով բաւարարուած րլլար §քէֆ՝ր, անքնու-

թիւն չէի ո ւնենար եւ քաղքենիի կազդուրման ա կնկալո ւթիւններս կ արդիւնա-

ւորէին։ Ուրախութեամբ իմացանք որ այս առիթով երգ յօրինուած է։ Ապասե– 

ցի։ ի՛՛նչ երգ© §թուքով կպցրած՝ յանգերր, կեղծ արեւելաՀայերէնր եւ ելեկտրա-

կան գործիքներու Համայնակուլ տակառային ա ղմո ւկին մ էջէն լսուած բառե– 

րր, երբ կ՛որսացուէին, բան չէին րսեր։ Գերիրապաշտ արուեստ։ Եթէ գրու– 

թիւնր գտնեմ, մամուլին կր ղրկեմ որպէսզի զանգուածներր Հայկական արդի-

ականութիւն սորվին եւ ստեղծագործութիւնր ներկայացնեն §Նոպէլեան՝ 

մրցանակի©©© ^ամանակին Անդրանիկ Ծառուկեան յանգէն մեկնած ոտանա-

ւոր գրողներր կր ձաղկէր եւ օրինակ կր յօրինէր րսելով 

§Եր կո ւ կանգուն կտաւ 

§Արեւր մարր մտաւ՝։ 

Ո՞ր մոծակր կր խայթէ երգիչ եւ նուագածու որպէսզի Հայերէնր ջարդեն տե-

ղա տ ո ւո ւթի ւնն եր ո ւ զոՀաս եղանին վրա յ։ 

Նաւուն օրօրն անգամ քուն չի բերեր աչքերուս եւ©©© ականթներուս։ 

3110812010 

Այս առաւօտ կր բարձրանամ նաւուն տասնրմէկերորդ կամրջակր, §խորՀրր– 

դածութեան սրաՀ՝ր, որ վերագտած է իր կոչումր։ Առաջին անգամն է որ ծովր 

կապոյտ զգեցած է։ ԱնսաՀմանութեան նմանող Համայնապատկեր մ ր, որուն 

վրայ կր գծուին Հեռ ուէն անցնող երկու սպիտակ նաւեր, որոնք ամպի ծուէն– 

ներուն կ՛ րնդելուզուին։ կր կարդամ անցնող օրերու գրառումներս։ Բառեր եւ 

խօսքեր կր զեղչեմ։ Ո՞վ պիտի կարդայ երկարապատում օրագիր մր։ ՉՀասկրց– 

ւե լու վտանգ չկայ։ Հետեւաբար ոչ ոք, կամ շատ քիչեր իրենք զիրենք պիտի 

տեսնեն այս տողերուն մէջ։ Չարակամութեան մասնագէտներ չընթերցողնե-

րուն պիտի պատմեն թէ ինչեր րսուած են©©© փոխան գովերգութեան։ Որքա՜ն 

սիրելի կ՛ րլլանք կոյր աշուղի պէս Հերոսական ա ռա ս պելն եր ն ուա գելով©©© 

Ամբողջ օրր նաւուն վրայ պիտի մնանք։ Ցամաք պիտի չտեսնենք։ Ջանձրոյ– 

թի դէմ դարմաններ նախատ ես ուած են։ Մեծ սրաՀին մէջ ճաշերու ցուցաՀան– 

դէս պիտի րլլայ, այլ յարկի մր վրայ ռուսական §պազար՝, երգերու փառատօն, 

տօնակատարութիւն©©© Տգէտ չմնալու Համար Հարկ է վազել մէկէն միւսր։ 

Ռուսական §պազար՝ր կր յորդէր Հուլուններով, ապարանջան, օղ, մանեակ, 

մատանի, զարդարուն տուփեր, ձեռային աշխատանքներ։ Գոյներու փառա-

տօն։ Նաեւ գիներու։ Տիկիններ սակառով, կր շրջին, կ՚րնտրեն, կր դնեն սակա-

ռին մէջ։ Արձակուրդ է եւ Հարկ է գնել, նուէրներ, զաւակներուն, մանաւանդ 

թոռներուն։ Նաւուն վրայ մեծ է թիւր մեծ մայրիկներուն։ Աակառներ կան, ուր 

քանի մր Հազարի Հուլուն կայ։ 

Մեծ ճաշասրաՀր դարձած է ճաշի պատրաստութեան §պազար՝։ Նորութիւն 

չկայ։ ինչ որ ամէն օր կար, Հոս կր պատրաստեն ճամբորդներու աչքին առջեւ։ 

Մէկի տեղ երկու ուտելու Հրաւէր։ Շատեր Հազիւ մէկ ժամ առաջ դեռ կր նա-

խաճաշէ ին։ 
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Տ ասնրմէկերորդ կամրջակր բարձրացայ բար եկա մի հետ, քալելու համար։ 

3ուսահատական են ջերմուժ այրելու փորձերր։ Ոմանք պէտք էր որ եղէգի վե-

րառուած րլլային©©© Անն դա կան ոնի հետեւելու հերոսութիւնր պէտք է սկսիլ երբ 

տուն դառնանք։ 

Ժամր երեքին կր հասնինք թատերասրահ։ ՀՕ Մի հարիւրամեակի հանդիս ո ^ 

թիւն։ ՀՕՄի անդամներ կր վարեն հանդիս ո ւթիւնր, կր ներկայացնեն ՀՕՄի հա-

րիւրամեայ ազգանուէր գործունէութիւնր։ Ապա դաշնակով կր նուագուի 

Արամ խաչատուրեան, կ՛երգուի Ռուսինեանի §կիլիկիա»ն, Ուիլեամ Աարոյեա-

նի §իմ սիրտր լեռներ ում է» ի թատրերգութեան պատշաճեցումր կր ներկա յաց-

ւի։ ՚հիտեցինք վաւերագրային ժապաւէն մր ՀՕՄի գործունէո ւթեան եւ պատ-

մութեան մասին։ Հայ բանաստեղ՛ծներէ հա մա դրուած հատուածներ արտա-

սանուեցան© սրտառուչ տողեր եւ զգացումներ, որոնք իրաւութեամբ պէտք է 

արձագանգեն ոչ միայն յաւուր պատշաճի ծափերով, հայ լեզու եւ հայ րնտա-

նիք, վերանուաճման սպասող հայրենի հող եւ Արարատ։ Արարատ բարձրացող 

խումբի անդամներէն մին §պատմեց» եւ յուզումր փոխանցուեցաւ։ Հաճելի 

յետմիջօրէ մր քանի որ բան սորվեցանք, պատգամ փոխանցուեցաւ։ Այդ պատ-

գամր կրցա՛յ հայելի որ հայր ինքզինք դիտէ եւ դատէ, փոխանակ սրահէն 

դուրս գալէ ետք այդ բոլորր յիշատակի ստուերի վերածելու։ 

կամրջ ակին վրայ քանի մր խօսակիցներ էինք, զրոյցի ճամբով շարունակող-

ներ ր հարիւրամեակի հանդիս ո ւթեան։ Ո ւրիշներ այդ կ՚րնե՞ն թէ արդէն մոռ-

ցած են։ 

Ընթրիքի ծէսի սրբազան ժամն է եւ հարկ է դադրեցնել տպաւորութիւննե-

րու գրառումր։ ԱնմիՀ ապէս կամրջակ կր բարձրանանք, ոչ միայն քանի մր հո-

գի, այլ նա ւո ւն բոլոր ճամբորդներր, քանի որ պիտի անցնինք երկու ցա մաքներ 

իրարու մի ացնող աւելի քան մէկուկէս քիլոմեթր երկարութեամբ կա մուրջի մր 

տակէն, նաւուն գագաթէն հազիւ վեց մեթր բարձր, որ շրջանի հաղորդակցո^ 

թիւններր փոխած է։ Զբօսաշրջիկի հետաքրքրութեամբ կր նկարեն։ կամուրջի 

երկու կողմր կեանք կայ, ինքնա շարժներ կ երթեւեկեն։ 

Վաղր 0ոփենհակ կր հասնինք։ կարճատեւ այցելութիւն մր, լուսանկարելով 

յիշատակ որսա լու, կարեւոր-անկարեւոր բաներ գնելու, որպէսզի դո ւռ-դրացի 

կամ աշխատատեղի հարցնեն թէ ուրկէ՞ է այդ շապիկր, գլխարկր, մանեակր, 

րսուի թէ©©© 

01/09/2010 

Վերջին հանգրուան Ամսթերտամ վերադառնալէ առաջ։ Արեւոտ օրով մր 

մեզ րնդունեցաւ ջուրերու քաղաք 0 ո փ ենհա կր։ Ծ ով, ջրանցքներ, զբօսաշրջիկ-

ներ եւ ամէնուրեք օրինակելի մաքրութիւն։ Նաւահանգիստներր րնդհանրա-

պէս աղտոս կրլլան։ Բայց 0ո փենհ ակր կր զարմացնէ։ Ամէնուրեք նաւեր կան, 

առագաստանաւեր, մաքրութեամբ փայլող մեծ ու փոքր զբօսանաւեր։ Հին 

շէնքերր խնամուած են, նորերր ներդաշնակ ուած են հիներ ուն։ 

0աղաքին կեդրոնր, ջրանցքի եզրին, փողոցի երկայնքին շարուած են անհա-

մար ճաշարաններ։ կէսօր չէ, բայց մարդիկ արդէն կր ճաշեն։ Զբօսաշրջիկի 

յո գնածո ւթեամբ կր վերադառնանք։ 0 արա փին, գնացքի կառքերու պէս շար-

ւած են վաճառատուներ, ուր կարելի է գտնել եղանակր անցած կամ նորոյթէ 
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դադրած Հագուստներ, կ՚րսեն յարմար գիներով։ Վերջին պատեՀութիւն Հար-

կաւոր չեղած ր գնելո ւ։ 

Հոս ալ մեծ թիւով եկեղեցիներ կան, մաքուր, պաՀպանուած, լուռ։ Անոնցմէ 

մին, բոլորակաձեւ եւ լայնանիստ գմբէթով, մտածել տուաւ մեր Զ ուարթնոցի 

մասին, որմէ մնացած են խոյակներ եւ գետնի վրայ յատակագիծ մր։ ինչպէս 

չնախանձիլ։ ինչպէս չմտածել թէ ինչո՞ւ չենք յաջողած պաՀել ժառանգու– 

թիւնր։ Համայնակուլ §բիզնես՝էն մէկ քայլ անդին անցնելով ինչո՞ւ չենք վերա-

կանգներ։ 

Այս գիշեր նաւապետր պիտի պատուէ մեզ փառաւոր ճաշկերոյթով մր։ կր սի-

րենք Հաւատալ որ բացառիկ ուշադրութեան արժանի ենք եւ ոմանք իրենց տաս-

ներկրորդ գիշերային Հագուստր պիտի ցուցադրեն։ Ֆրանսացիներր կ՛րսեն 

ազնուականութիւնր կր պարտադրէ։ Այս ինքն ցուցադրուիլ կենսական է։ 

Օրագիրս կր շարունակեմ տասներորդ կամրջակի ճաշասրաՀներէն մէկուն 

լայն պատուՀանին առջեւ նստած։ Հեռուն քաղաքն է իր գմբէթներով եւ աշ-

տարակներով։ Վարր, քարափի խճո ղու մր կր շարունակուի։ կ ո ղքիս կր խօսուի 

չնաշխարՀիկ Հայերէն մր, §ապրիլ՝, ապա §ճուլայ՝, որ կր շարունակուի §քա– 

զրն՝ներով, §աքչուրչլի՝ով, §նամպրրներ՝ով։ Երեք կիներ կր խօսին եւ Հասած 

են §տայէթ՝ի եւ §սթրեչինկ՝ի։ Այս Հասուն տարիքի կիներր նոր սերունդ չեն, 

ասոնք յաճախ դաս կու տան նորերուն©©© 

Մանկութեանս, մեր Հայերէնի ուսուցիչբ ուղղագրութեան դասին էջ մր թե-

լադրած էր ուր կ՚րսուէր© §Ով Հայ մայր, քո մանկիկի լեզուաշէնքին ճարտարա-

պետ ր դուն ես©©©՝։ Ընթերցումներուս րնթացքին չՀանդիպեցայ այդ տողերուն։ 

Բայց երբ Հայ մայրերու լեզուն ճաՀճային է, անոնք ո՞ր լեզուաշէնքին ճարտա– 

րապետր կ՚րլլան։ իսկ մեր §ղեկավարութիւններ՝ր, եւ բազմազան, ինչո՞ւ չեն 

խօսիր ազգր կրծող այս ախտերու մասին։ Տարբեր առիթով մր, Հայ խմբագիրր 

րսաւ որ կարգ մր Հարցեր չարծարծեր©©© §բաժանորդ չկորսնցնելու Համար՝։ 

ինչո՞ւ իւրաքանչիւր Հայու չյիշեցնել դաւաճան եւ Հայրասպան Բրուտոսի 

ուղղուած կեսարի խօսքր© ւն ալ, Բրուտո ս՝։ ճառերէն առաջ եւ վերջ© 

§Գո"ւն ալ, Բրուտոս՝։ Բայց չէ որ գտած ենք ինքնաՀաստատման նոր կարգա– 

խօսր, երբ մեր կուրծքր ուռեցնելով կ՚րսենք թէ այսինչր կամ այնինչր ռուսե– 

րէնր, արաբերէնր, ֆրանսերէնր, անգլերէնր, սպաներէնր, պարսկերէնր, աւե-

լի լաւ կր խօսին ռուսէն, արաբէն, ֆրանսացիէն, ամերիկացիէն, արժանթինցի– 

էն, պարսիկէն։ 

Հայերէնր։ Ան փոր չի կշտացներ։ կեցցէ՛ գործնապաշտութիւնր, եթէ չէք ու-

զեր րսել պատեՀապաշտութիւնր։ 

Շրջապտոյտր կ աւարտի։ Նաւապտոյտի աստղր կ՚րսէ© §ինշա լլաՀ նորէն կր 

միանանք, եարա պ՝։ 

կարելի պիտի րլլայ օր մր միանա լ առանց §ճուլայ՝ի, առանց §եարապ՝ի, 

առանց §սթրեչինկ՝ի, առանց §տայէթ՝ի, առանց §նախմպրրներ՝ու։ մայ 

կատ՝©©© Ասանկ բաներ ինչո՞ւ րսել, անՀանգստանալ եւ անՀանգստացնել։ Ար-

դէն չե՞նք երգեր, ծափ զարնելով եւ ոստոստելով §Ջնջել Հայաստան ջնջել Հայ 

անուն՝©©©© 
Օգոստոս-Սեպտեմբեր 2010 

Սպիտակ Ծովուն վրայ 
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«ԵՒ ԵՐԿԻՐ ՊԱԳԱՆԵՄ» 
( Հ ե ղ ի նակ ՝ Պ ե տ ի կ Հերկե լեան ) 

ՍիՐՎԱՐԳ Տ. ՏԱՐՈՒթիՒՆԵԱՆ 

Երեքշաբթի, 17 Օգոստոս 2010ին, «Ագդակ» օրաթերթի 
«Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ լիբանանահայ 
բանաստեղծ Պետիկ Հերկելեանի նուիրուած Յիշատակի 
երեկոյ։ Այս առիթով վաղամեռիկ բանաստեղծին եղբայրբ՝ 
արուեստաբան Մովսէս Հերկելեան խմբագրութեանս 
յանձնեց ցարդ անտիպ էջ մբ՝ Պետիկի «Եւ երկիր պա-
գանեմ» գիրքին նուիրուած գրախօսական մբ, Միրվարդ 
Տէր Յարութիւնեանի կողմէ։ Գրախօսականբ թէեւ գրուած 
է Պետիկի մահուան առիթով, սակայն ակամայ պահ 
մնացած՝ բանաստեղծին արխիւներուն մէջ։ 

Ժամանակակից բանաստեղծութեան եւ արդիական 

րնկալումներու ճենճերող քուրային րնդմէջէն ի յայտ 

եկող Հոգի մրէ Հայ ազատագրական պայքարի գաղա– 

փարախօսական Հոլովոյթին երկարաձգուող շղթանե-

րուն մէկ օղակր։ ԱՀաւասիկ Պետիկ Հերկելեանր §°ւ 

երկիր պագանեմ՝ երկով, որ լոյս տեսած է Պէյրութի 

§Ալթափրէս՝ տպարանէնէ 

Բանաստեղծական այս գրքոյկր կր բաղկանա յ 52 

էջերէ եւ իրարու առրնչուող երկու մասերէ, զորս բա-

նաս տեղծր կոչած է §Նռան Հիւթի պէս՝ եւ §կապարի 

նման՝։ 

Հերկելեան ի թեմաներր կր շօշափեն զուտ ազգայ-

նականութիւն, պայքար ու արիւն։ Մէկ խօսքով ան 

ՊԵՏԻԿ ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ 
(Գործ՝ Փ. Կիրակոսեանի) 

ու նի տա ռա պող Հայու զտարիւն բազկերակ, որ կր 

տրոփէ ի խնդիր նոր Հորիզոններու եւ նոր տ ես լա կան– 

ներու իրականացման։ Այս Հայեցակէտով իսկ, անձ– 

նուրացման գաղափարր շեշտուած է իր մօտ։ Շատ քիչ 

անգամ կ՛ անդրադառնա յ իր մարդ անՀատի անձնա-

կան ապրումներուն, սէրերուն, յոյզերուն, այդ ալքո– 

ղարկուած խորՀրդանշաններով, որոնք կեզրափակ– 

ուին գաղափարական մարտիկի նշանաբանով։ իր ան– 

ձր առաւելագոյնս ի յայտ կու գայ կողքի երկու րն-

դերքներու վրայ տ պո ւած երկու կարճ բանաստեղծու– 

թեամբ։ կարծես եր կփ եղկո ւածո ւ թեան մէջ տառա-

պող, կամ, աւելի յստակ պատկերացումով մր, իր գիր– 
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քր երկիրն այս, որուն երկու բեւեռներուն մէջ ինկած է հեղինակր եւ արուես-

տա կան հա մա կեր պու մով մր կր դի տէ հասարակաց գիծր, այս ինքն գրքին պա-

րունակութիւն ր, որ ամբողջութեամբ պայքար է, յանուն շքերթի եւ նոր հմայք-

ներու. 
Ոչ մէկ ժպիտով 
Ոչ մէկ պսակով ա՛լ բաւարարուող 
Ոչ մէկ հարուածի ընդդէմ ընկրկող 
Գոյութիւնն իմ այս ցմահ ճարճատող 
Մեր նոր պայքարի շքերթին յանուն 
Կը պարզեմ իբրեւ հմայքի՜ դրօշ... 
իսկ վերջին կողքին վրայ 
Եւ հողաթոյր երգերը իմ 
Ակօսներուդ մէջ խաոնուին, 
Դառնան փոշի, 
Օտարածին հրդեհները երբոր շիջին 
Կուրծքիդ ներքեւ, 
Ու միսերուդ հոտին փոխան ճենճերացող՝ 
Մակերեսէդ վեր սլացած՝ 
Շիրմածաղկիդ բո՜յրը առնեմ... 
Հոս ի յայտ կու գան առարկայականէն դէպի վեր բարձրացումր, պղատո-

նական մաքրութիւնր եւ Պառնասի դադաթներր, ինչ որ վեհ է եւ անբաղդատե-

լիտ Բայց տեղին է նաեւ հարց տալ, թէ արդեօք օտար էութիւններր կամ երե-

ւոյթներր երբեւէ ծնա՞ծ են, կամ պիտի ծնի՛ն հրդեհներ. 

Առաջին իսկ քերթուածէն, որով կ՚րնէ գրքին բացումր եւ որ կարծես 

ամփոփումն է գրքին էութեան, երեւան կելլէ միտք բա նինտ կ՝ արժէ ամբողջու-

թեամբ արտագրել քերթուածր, որպէս խտացումր յաջորդող նիւթերու իմաս-

տին՛. 
Նռան հիւթի պէս... 
...Կապարի նման 
Հոսէ՜ Մարութայ տենդերուն նման, 
Գալիքի պարարտ սերմերուն վրայ՝ 
Նռան հիւթի՜ պէս երգերդ քամէ, 
Խեղճութեան տանող՝ իղձերդ բարի 
9ուլէ կապարի՜ նման արարիչ, 
Արեւ-աստծոյ քանքարաթաքոյց որդի՜ ամպամած, 
Դիւցազներգական մեր մեծ երթին հետ՝ 
Սանդուխներն ի վեր նուաճումներու 
Տա՜ր ժողովուրդի տենչերը աղու, 
Մեր ուրարտական որթատունկերուն 
Եւ ծլարձակող խանձարուրներուն 
Հասցուած մէն մի չարիքին համար՝ 
Իբրեւ քաւութիւն մեղաց աշխարհի, 
Դարձիր հա՜ց բանիւ 
Եւ հանապազորդ... 
Նուռր, որ ամրան պտուղներու վերջին արգասիքն է, նախշուն աշնան եւ 

հասունացման գագաթնակէտր, անոր հիւթր ջրտուքի նման կր քամէ այն սեր-

մերուն վրայ, որոնք գալիքի յոյսերն են իրականութենէն խլուած անոր գե-

ղարուեստ ական անմահ ապրումր, կապարի նման ծանր, բայց կապարի նման 

դիւրաթեք, դիւրահալ եւ նորանոր ձեւեր արարողտ Մենախօսութիւն մրն է 
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կարծես, ուր Հեղինակր կոչ կ՛ուղղէ ինքզինքին դիւցազներգական երթով Հաս– 

նիլ նուաճումներու եւ թշ՛նամիէն Հասած ա մէն մէկ չարիքին ու մեղքին իբրեւ 

քա ւո ւթիւն դա ռնա լ խօսքին առօրեայ աղօթքր եւ գեղեցկո ւթեան սնունդր։ 

§Բերէ՚ք...՝ քերթուածին մէջ Հեղինակր պատկերր կու տայ որդեգրած նոր 

ուղիին, դժո ւարո ւթիւններո ւն, չարչարանքին, ուր Ադա մի որդիներր կր բերեն 

իրենց բոլոր բար դո յթներր եւ կ աշխատին լուծել։ իսկ Հեղինա կր պատրաստ է 

բոլոր Հոգիներր Հանդարտեցնելէ ետք իր իսկ աշխարՀր կրակի տալ։ 

§ճօճուող ս իւնր՝ քերթուածին մէջ, դարձեալ կեանքի մէջ մարդոցմէ ու նե– 

ցած դժգոՀութիւններր կր յայտնէ ու իբրեւ վերջին ապաստան մեռած ու ողջ 

բանաստեղծ րնկերներր սերտելէ ետք, կր Հետեւի անոնց օրինակին։ Հոս յղա-

ցած է գեղեցիկ պատկեր մր, Համեմատութիւն մր, ինքզինք նմանցնելով երբեմ-

նի գիր ու դպրութեան աւերակ վանքի Տաթեւի ճօճուող սիւնին։ 

Տ աջորդող երեք քերթուածներուն նիւթր կր դառն այ Հողերու շուրջ։ Մեր 

բաժան-բաժան եղած, շանթ ու վէրք ստացած Հողերուն, որոնց բարիքներուն 

ոչնչացո ւմր կր զայրացնէ Հեղինակր կարմիր տեսած ցուլի նման եւ րմբո ս տ ո ւ– 

թիւնր կր պատկերուի զսպանակէն արձակուողի արագութեամբ։ Այս րմբոս– 

տութիւնր ՀետզՀետէ կր վերածուի մտորումի մր, Համոզումի մր, որ Հողր մեր 

վերջ՛նական կայքն է, որուն Համար սպասումի թեւեր կր պարզենք եւ այն, ինչ 

որ բանաստեղծին Համար Հող է միայն, անմաՀութեան միակ միջոցն է բազմա– 

չար չար ազ գին Հա մար։ 

Այս Հո գեբանա կան վիճա կի զարգացումր կ անցնի երեք յստակ փուլերէ.-

Ցասումէն դէպի ինքնագիտակցութիւն ու խորՀրդածութիւն, խորՀրդածութե– 

նէն դէպի լացող զգայականութիւն եւ ապա անզօր Համակերպութիւն ու Տէ-

րունական աղօթք Հողի անՀաս աստուածութեան րնդառաջ. 
Հո՜ղ մեր, 
Որ... յերկինս ես 
Եղիցի՛ կամք քո... 
Վիճակ մր, ողբերգութիւն մր, դժուար դատ մր, որ դժբախտաբար լիովին կր 

պատկանի Հայոց։ 

§Բանին յուռութքով՝ր դարձեա լ ակնարկութիւն մրն է իր բանաստեղծի 

շնորՀներուն, արտայայտչական զանազան միջոցներով։ ինչպէս կր զգացուի, 

բանաստեղծին մանկութիւնրխաղաղ անցած է §նախքան պայթումր փոթորիկ-

ներուն՝, յետոյ է որ զգացած է իր լքուածի դառնութիւնր, լացած մինակու-

թիւն ր ու մխիթարուած §Բանին յուռութքով՝։ 

կ՚ երեւի թէ բանաս տ եղծներր րնդՀանրա պէս զոՀ կ երթան իրենց ա ռաքինո ւ– 

թեան եւ կարգ մր բարդոյթներուն։ Բայց իրաւ բանաստեղծր չ՛րնկրկիր երբեք, 

ու զոՀասեղանի առջեւ իսկ երբ իր պատարագր կր մատուցանէ, կ աշխատի 

մտքի թելերով կապ պաՀել իր անցեալին Հետ ու կոչ կուղղէ անծանօթ Հովե-

րուն դաւի ու անիրաւութեան խորՀրդանիշներուն, որ §իր կրա կէն Հեռ ու 

անցնին՝ տ 

§Մեր երգր՝ Լիբանանի տասնամեայ գոյավիճակն ու քաղաքական իրադար– 

ձութիւնր պատկերող ժուժկալ վրձնաՀարուածներու լաւագոյն պաստառն է, 

որ լիովին կր Համեմատի բանաստեղծի Հոգեվիճակին. 
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Քուլայ քուլայ 
Վեր բարձրացող 
Կիրակիի 
Կնդրուկի ծուխ 
Հրացանի 
Փողէն ժայթքող 
Օձապտոյտ 
Վառօդի մուխ 
Մեր երգը... 
Հերկելեան ունի պատկերաւոր լեզու մր։ իր շօշափած բոլոր նիւթերր էա-

պէս նոյն գաղափարներր կր շեփորեն, ինչպէս արուեստի ճամբով վերածնու-

թիւն, պայքարի ճամբով վերափոխութիւն, սակայն տարբեր խորագրերով, 

տարբեր մտա յղացումներով ու պատկերներով։ Անոր ամէնէն նիւթականաց– 

ւած խորագրով քերթուածն իսկ, որ §Հուլունք՝ն է, նոյն գաղափարներր ունի 

իբրեւ Հիմն ական առանցք. 
Փառքի՜ն համար 
Մեր հրդեհուած պայքարին, 
Փառնասի ջինջ բարձունքէն 
Ես կը բերեմ երգերը իմ 
Իբրեւ հուլունք կախելու 
Ծովասարի գագաթին։ 
Երկրորդ բաժինր՝ §... կապարի նման՝, կր սկս ի մեկ ուսի բանաստեղծու– 

թեամբ եւ Մեծ արենցէն առնուած երկու տողնոց բնաբա նով.– 

Քո ՚ յր մօտեցուր իմ ձեռքին 
Աստուածաբոցն հրացան... 
Հոս ի յայտ կու գայ գաղափարի սիրուՀիի մր այրուիլր եւ անոր Հետեւան-

քով իր ցասումր եւ զէնքին դիմելր, որպէսզի §իրարմով Հարբեցողներ չրլլան 

լոկ՝, այլ իր ռազմի երթր եւ ժպիտ ր շրթներուն վերադարձր գաղափարական 

յաղթանակով ։ 

Հերկելեան նոր եղելու թիւններր Հին ով տարազելու, Հինր նորին զօդելո ւ 

վարպետութիւն մր ունի։ Ասոր լաւագոյն փաստն է §Այս ամպամած առաւօ-

տուն՝ քերթուածր, ուր կր ն կար ա գրէ ռմբաձիգներու գործած աւերր §անպա– 

տիժ չարիքներէ խրախուսուած՝, ապա նոյնացման ու միացման ուռկանր կր 

նետէ մինչեւ ՛Լա ր ա բա ղի գերեա լ թա ւո ւտն եր ր, մինչեւ Գիլիջան, ուր 
Բանիւ հայոց ոսկեդարու 
Շարականի քուլան ի վեր 
Շնորհալի վարդապետի՝ 
Կը բարձրանան հայեացքները 
Ա՜յ, վեհավիշտ աղջիկներուն 
Հայ ոց ցեղի... 
§ԳեՀենր կ անցնի դագաղի նման՝ քերթուածին մէջ կր նկարագրէ թո ւրքր, 

երեւան բերելով անոր մտածելակերպն ու Հո գեբանո ւթիւնր ոչ թէ չոր թո ւո ւմ– 

ներով, այլ զանազան գեղեցիկ պատկերներու եւ փ ոխաբերութիւններու գոր– 

ծածութեամբ, որ յատուկ է իր տաղանդին։ 

§ՀրդեՀ՝ին մէջ կ անդրադառնա յ եաթաղանէն վերջ Սփիւռքի գործած ոճի-

րին §ամօթալի ազատութեան ճիրաններուն՝, զինք նեղող Հանգիստին, ուր 

սիրուած աղջիկներուն դիմագիծն իսկ կր մշուշուի §ՀրդեՀին մէջ մեր Նայիր– 
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եան աշխարհի...». Այս իրականութեան իբրեւ սրբազան հակազդեցութիւն 

բանաստեղծր կր սկսի դրուատել արդարութեան մարտիկներն ու անոնց սուրբ 

գործունէութիւնր, ապա իր դաւանած այս զոյգ սրբութիւններուն կ՚առրնչէ 

հայ կեանքր իմաստաւորող գեղարուեստ ական արժանիքներ, ինչպէս (ձ^ա^ 

քարերր, Աուրերու պարր, Հորովելր, կռունկր, Նանօրր». Մարտիկներ, որոնց 

§ձեռքին զէնք է եւ ոտքին արմատ», եւ որոնք կր ներշնչեն բանաստեղծր հիւսե-

լու §Պսակ»ր Լիզպոնի նահատակներուն նուիրուած. 

§կեաւուրի լակոտ»ր դարձեալ բանաստեղ՛ծի պայքարի շքերթին մասին է, 

վերայառնած նախնիներու մոխիրէն. Աոյն պիտակր ճակատին, ան կր թակէ 

դարպասր սուլթաններուն, արթնցնելով զանոնք ուրացո ւմի մահիճէն. 

§°րեք հրթիռներ»ր հեքիաթի ձեւով կր ներկայացնէ իրաւունքի բռնաբա-

րում ր եւ փոխան խնձորի երկինքէն երեք հրթիռ կ իյնայ բռնաբար ողներ ու 

գլխուն. 

° ւ վերջապէս §Զինեալ որդին Աստուծոյ», ուր խոնարհութեան, ինքնազո-

հաբեր ո ւթեան, աճումի առակներով կր պատկերէ 0րիստոսի էջքր §յերկիր Լի-

բանանու», ուրկէ եւ Անոր համբարձումէն ետք, Լիբանանի վէրքերուն հետ 

Հայաստանի սահմաններր կր մնան § ի ՚ ր պատկերով գծագրուած». 

Ըստ ինծի, ճապաղութիւն է Հերկելեանի բանաստեղծութիւններր վեր լո վ 

ծելր. Անոնք կր նմանին պաստառներու, որոնք բացատրութեան չեն կարօտ իր, 

այլ միայն թափանցող աչքի եւ մտքի ո ւժգնո ւթեան, որ պէս զի րնթեր ցողն եր 

իրե՛նք երեւան հանեն անոնց մէջ թաքն ուած խո րհուրդր եւ գին ովնան անոնց 

գեղարուեստ ական հնարքներու քաղցր ութեամբ. 

Պետիկ Հերկելեան բանաստեղծր ունի յղկուած ոճ եւ պատկերաւոր լեզու. 

ան լաւապէս տիրապետած է արտայայտչական միջոցներու ճի՛շդ տեղին գոր-

ծածութեան գա ղտնիքին. Տեղ-տեղ §հն ա բան ո ւթեան» օգտագործումր դրու-

թիւնր կր դարձնէ աւելի դիպուկ եւ պատշաճութեամբ ու պաշտօնականով 

թեամբ մր կր պարուրէ զայն, ինչպէս է պարագան հատորին մէջ տեղ գտած 

§յերկիր Լիբանանու» տողերուն. 

Ուշադրութեան յանձնելի պարագայ մրն է այն, որ քերթողագիրքին խորա-

գիրր ոչ մէկ առիթով գործածուած կամ յիշատակուած է անոր էջերուն մէջ. 

Թերեւս այս ալ բանաստեղծ Հերկելեանի տաղանդին յա տ կանշա կան կողմ եր էն 

մէկն է, որ առիթ կու տայ րնթերցողին դեգերիլ զանազան հարցականներու 

շուրջ, ապա, յանգիլ կամ չյանգիլ (իր հասկցածին պէս...) վերջնական պատաս-

խաններու է 

Մէկ խօսքո վ Պետիկ Հերկելեան §°ւ երկիր պա գանեմ» իր քերթողագիրքով 

հայ բանաստեղծութեան դարձարանէն ներս կու գայ աւելցնել իր արժէքաւոր 

լուման ծաւալով փոքր, բայց որակով բարձր նպաստր. 

28 Փետրուար 1986 
Հալէպ 

(Անտիպ) 
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Ռ ա դ ի ն 

ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԷՆ ՆԱ0ԱԿ 0 
ՊԵՏՐՈՍ ԶԱՐՈՅԵԱՆԻՆ 

ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏթէՈՍԵԱՆ 

Պետրոս Զարոյեան ( 1 9 0 3 - 1 9 8 6 ) ֆրանս աՀայ գրականութեան երկրորդ 

գիծի անուններէն մէկն է։ Արձակ ու թատերախաղ փորձած է, միեւնոյն 

ժամանակ գրական-տեսաբանական Հարցեր արծարծելով, յատկապէս 1930– 

1960ական թ ուականներուն։ 1930ական թուականներուն §Օշականի լակոտ– 

ներ՝էն մէկն էր (§Ապագայ՝ի 1935ի իր մէկ յօդուածին խորագիրն էր), որ 

մասնաւորապէս ժխտական վերաբերմունք ցուցաբերած էր Տակոբ Օշակա-

նի Հանդէպ։ Զարոյեան, ինչպէս ֆրանսաՀայ այլ գրագէտներ, Պոլսոյ կեդ-

րոնականին մէջ (շրջանաւարտ 1923ին) Օշա կանի աշակերտր եղած էր։ 

Գրիգոր Պրլտեան Համառօտ կերպով անդրադարձած է Զարոյեան ի թա– 

տերագրութեան, անոր առաջին թատերախաղր §Մեռնողներր՝ ( Մ ա ր ս է յ լ , 

1 9 2 8 ) , բնորոշելով իբրեւ երիտասարդութեան գործ։ Այդ թատերախաղր 

օրին Արշակ Չօպանեանի դրական գն աՀ ա տ ա կան ին արժանացած էր (Հաւա– 

նաբար §Ապագայ՝ի մէջ), որուն Հակազդած էր Օշա կան ստորեւ Հրատա-

րակուող նամակին մէջ (Եղիշէ Չարենցի անուան Գրականութեան եւ Ար-

ուեստի թանգարան, Երեւան, Տակոբ Օշականի ֆոնտ, թիւ 8 6 ) ։ Նամակր, 

որ օշականեան թատերական քննադատութեան շաՀեկան նմոյշ մրն է, լոյս 

կր տեսնէ նոյնութեամբ։ 

Նիւ ճրրզի 

295 Ր . 0 . 8 . 

^ ւ օ օ տ ա 

1928 Նոյ© 9 

Նիկոսիա 

Սիրելի պ© Զարոեան, 

Առի գիրքդ ու կարդացի նամակէդ առաջ։ Ցաւեցայ որ մ ոլոր ուած մր ու 

կորս ուած մրն էիր։ Նոյն օրերուն կարդացեր էի պ© Ա© Չօպանեանի ծիծա ղելի 

յօդուածր ու գնաՀատումր քու գործիդ մասին։ Ու մոռցեր էի արդէն։ Նա-

մակդ, իր պարզութեանր մէջ, ինծի պարտք կր դնէ րսելու քեզի ճշմարտու– 

թիւնր։ 

1 . Չեմ Հասկնար թէ տարիներով Ֆրանսա ապրելէ եւ թատրոն տեսնելէ ետ– 
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քր ի՚նչպէս չես րմբռնած թատրոնին հիմնական, մէկ ու անվերածելի առաքի-

նութիւնր գործո ղութիւնր. կտորիդ մէջ ատոր հետքն իսկ չի կայ. 0ու մարդիկ 

փոխանակ գործելու, քալելու, վիճելու, կր խօսին. 

2. կր կարծես թէ քարաքթէրներ կերտած ես. - 0ու մարդերդ ատոր ստուերն 

անգամ չունին. Եթէ տափակ կողմերր քարաքթէրիսթիք կր նկատես կր սխա-

լիս. Անհանդուրժելի են հերոսներդ. Անմոռանալի կերպով ծիծաղելի են աղջիկ-

ներդ. 

3 . կր մոռնաս թէ թատրոնր արուեստ մրն է, սեպհական թէքնիքով, անկախ 

նոյնիսկ դրականութենէ. Ու թատերագիրր ան է որ ատ թէքնիքր իւրացուցած 

է. Ջրադէտ մր աւելցուր այդ թէքնիսիէնին վրայ, ու այն ատեն կ՚՜՜ունենաս 

մեծ թ ատերագիրր. Այլապէս ամէն աճպարար բիճր թա տերագիր մրն է. 

4. կր խորհիմ թէ յաջողութիւն կր սպասէ քեզի այդ մարզին վրայ եթէ 

ա) ուշադրութեամբ ուսումնասիրես տեսարաններու, արարուածներու, տե-

սիլքներու, պատ կերն եր ո ւ աՇԸւՈւգԱՇր։ Նախքան գրելդ, բոլոր տեսարաննե-

րուն մէջ եղելութիւնր, մագլցումր, գործողութիւնր, ստուերի մր պէս պէտք է 

զարգանայ ու դուն համոզուիս յառաջատուութեան. 

բ) լայնօրէն հետազօտուած, ճիշդ ու ճիշդ ճանչցուած, նոյնիսկ ձայնին թոնն 

անգամ բանտարկուած մարդերու բանակ մր ունենաս տեսարան բերելիք. 

գ) այդ տարրերն ամէնն ալ լծես մէկ ու միակ տռամի մր, շարժումի մր հե-

ղեղին մէջր որ քալէ, վազէ ու անդունդ թափի. 

դ) տ իա լո կդ կենդանի ու թեթեւ դա ռնա յ. 

Ահա ինչ որ կ\՚՜րսէի քեզի եթէ քովս րլլայիր. Գործիդ վրիպանքր թող չխոր-

տակէ քեզ. Լաւ հարց մր ունիմ, ան ալ լեզուն է. ճկուն, կենդանի ու հաղորդա-

կան այդ ոճդ իսկ կր բաւէ որ հետաքրքրուիմ քեզմով. Բայց մի մոռնար որ 

պէտք է դուն ինքզինքդ հաւնիս ա մէնէն առաջ. Ուրիշներու կարծիքր քեզ կր 
մ ո լ ո ր ե ց ն է . 

կարդացած եմ նաեւ զանազան պատկերներդ. Բոլորին մէջն ալ ինքզինքր 

փնտռտող տղան ես տակաւին. 

3ուսահատ չեմ ապագայէդ, միշտ ենթադրելով թէ յամառ ու աննկուն աշ-

խատող մրն ես. Եթէ ուրիշ է գրականութիւնր, առաջին աժան գովեստով շփա-

ցած արդէն իսկ ինքզինքդ կր մտածես, այն ատեն մեղքր վզիդ. 

Լաւագոյն փափաքներով 

3© ՕՇԱկԱՆ 

Տե՛ս Մարկ Նշանեան, 3ակոբ Օշականի մատենագիտութիւն, Լոս Անճե/րս, 

1 9 9 9 , էջ 1 0 3 - 1 0 5 . 

Տշւշճւօո, Շազսօոէշ ծոտ ճտ Աէէշաէտտ ծւաշաշոոշ շո քաոօշ, Ր&ոտ, 
2001, բ. 354-355. 
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ՎԵՐԱ ՓԱՒԼՈՎԱ 
Բ 
Ա 
Ն 
Ա 
Ս 
Տ 

Ե 
Լ 

Ծ 
Ո 
Ւ 
թ 

ի 
Ւ 
Ն 
Ն 
Ե 
Ր 

Ռուսերէնէ թարգմանեց՝ 
ԱՐԾՈԻԻ ԲԱԽ9ԻՆԵԱՆ 

Ռուս ժամանակակից րանաստեզծուՀի Վերա Փաւլովա 

աւարտած է Մոսկուայի երաժշտանոցր, մասնագիտութեամր 

երաժշտագէտ է։ Մոսկուայի եւ Սան-Փեթեր ս պուրկի մէջ լոյս 

տեսած են իր ժողովածուներր §°րկնային կենդանի՝՝ (1997), 

§Երկրորդ լեզու՝ (1998), §կտրելու գիծր՝ (2000), §Չորրորդ 

երա զր՝, §Զայնարտաբերում՝, §Գերազանցիկ աշակերտուՀի– 

ին մտերիմ օրագիրր՝ (2001), §Չ ափաՀասո ւթիւնդ (2002), 

§Համբոյրի երկու կո ղմեր ո ւն մէջ՝ (2004), ^Նամակներ կողքի 

սենեակ՝ եւ §Զեռքի ուղեբեռ՝՝ (2006)։ Այժմ իր երրորդ ամու-

սինին ամերիկացի Սթիվրն Սէյմուրին Հետ կր բնակի Զուի– 

ցերիա, այն տունին մէջ, ուր ատենին բնակած է գերմանացի 

մեծ քերթող Լայնէր Մարիա Ռիլքէ՛ 

Ներկայացուող բանաս տ եզծո ւթիւններ ր վերջին ժո ղո ված– 

ուին կր պատ կա նին ։ Հ այերէնի կր թարգմանուի առաջին ան-

գամ րլա/ով՛. 

Բնական Հարց կ առաջանա յ, թէ ինչո* ւ այս բանաս տ եզ-

ծո ւթիւններ ր արեւմտաՀայերէն թարգմանած եմ ինքս 

արեւմտաՀայ չրլլյալո^: Չեմ գիտեր, այդպէս կամեցայ։ Հաճե-

լի է տպուած կարդալ §Ռուսերէնէ թարգմանեց Ա. Բ.՝՝... ի ^հք^ոյ, որքան ալ Հակառա– 

կր պնդեն, գր ական արեւելաՀայերէնի եւ արեւմտաՀայերէնի մէջ տարբերո ւթիւններր 

մեծլ չեն, եւ ես միշտ, ալ ա^լեւմտաՀայեր^նր նոյնպէս իմ լեզուս նկատած եմ (Ընդգծ. Բ՝)։ 

թԱՐԳՄԱՆիՉ 

* * * 

Կբ քալեմ ճոպանին վրպ։ 
Հաւասարակշռութեան համար 
երկու երեխայ առած եմ ձեռքերս։ 

* * * 

Ատենն է գիջելու տեղս 
անոր որ ինծի գիջած է 
իր տեղբ հանրային փոխադրամիջոցներու մէջ 
երթեւեկի լարուած ժամերուն 
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* * * 

Իմ արտացոչքը կը սիրէ զիս, 
իսկ եԱ զպճ՝ ոչ։ 
Իմ ստուերը կը սիրէ զիս, 
ետեւէս քաշքշուկով, 
կոտրտուեէով, խոնարհեթվ։ 
Կը մարեմ չոյսը։ 
Իմբանաստեղծութիւններս կը սիրեն զիս, 
ես աչ զիրենք։ 

* * * 

աչքերս 
ինչո՞ւ դուք տխուր էք 
չէ՞ որ ես ուրախ եմ 

բառերս 
ինչո՞ւ դուք կոպիտ էք 
չէ՞ որ ես նուրբ եմ 

գործերս 
ինչո՞ւ դուք յիմար էք 
չէ՞ որ ես խեչօք եմ 

բարեկամներս 
ինչո՞ւ դուք մեռած էք 
չէ՞ որ ես ուժեղ եմ։ 

* * * 

Իմ թախիծս ջրհոր մըն է առանց դոյչի, 
քուկդ՝ չորցած ջրհորի դոյչ մը։ 
Ո՞վ աւեչի կը ծարաւնայ։ 
Ո՞վ աւեչի շուտ կը խմէ։ 
Ո՞վ կը ստէ, 
թէ չի դիմանար մինչեւ առաւօտ։ 

* * * 

Հոգիի տենչա՞նք։ Հեշտոցի քմծիծա՞ղ։ 
Սպաննուածի Լռութի՞ւն, չբեղմնաւորուած որդիի ճի՞չ։ 
Իսկ գուցէ այս յամառ թախիծին մէջ մեղաւոր են 
երեւակայական ցաւե՞րը կտրուած պորտին։ 
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* * * 

Ըսաւ պապան, 
«Ե՛ս քու մաման», 
Եւ ես աչ ըսի. 
«Անպայմա՛ն»: 

* * * 
Փորձը փորձանք չէ։ 
Փորձանք չէ փորձը երկրորդ։ 
Իսկ երրորդ փորձը 
բաւական կը նմանի փորձանքի։ 
Չորրորդը՝ փորձանք է։ 
Իսկ հինգերորդ փորձանքը փորձ է՝ 
ներշնչեչու քու դահիճիդ, 
որ փորձը փորձանք չէ։ 

* * * 
Տասներեք օր, եւ Նոր Տարին ծերացաւ։ 
Ի՜նչ չարախնդութեամբ 
ես աղբանոց քարշ տուի Կաղանդի ծառը։ 
Դեհ, մեզմէ ո՞վ է յաւերժօրէն կանաչ, 
ո՞վ է երկար սպասուած, ո՞վ է շքեղ, 
ուրախութեան հոգին, Լուսամուտին մէջ՝ չոյս։ ° ւ եղեւնին պատասխանեց՝ դ ո ն 

* * * 
Ձեռքը ձեռքին մէջ 
կեանքի երկու գիծեր 
խաչ եւ փաչ 

* * * 
Քամին ինծի կ՚ըսէ՝ 
ատենն է սանրուածքդ փոխես։ 
Արեւը ինծի կ՚ըսէ՝ 
ատենն է մաշկդ փոխես։ 
Աւազը ինծի կ՚ըսէ՝ 
ատենն է անունդ փոխես։ 
Ծովը ինծի կ՚ըսէ՝ 
ոչ մէկ բան պէտք է փոխեչ։ 

* * * 
Երբ ես երջանիկ եմ, ինծի կը թուի, թէ քովս ծով կայ։ 
Իսկ երբ ես երջանիկ եմ եւ քովս իսկապէս կայ ծով, 
ինծի կը թուի, թէ քովս ուրիշ ծով մըն աչ կայ, 
աւեչի տաք, թափանցիկ, քնքոյշ, խորունկ, մօտիկ։ 
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* * * 

Ամբողջ կեանքդ 
փնտռեչ 
զայն 
զոր 
կրնաս 
սիրկ 
ամբողջ կեանք մը 

* * * 
Երթաէ ԼոգնաԼ ծովուն մէջ 
երբ չես ուզեր միզեչ 

գրաւեէ դատարկ սինեմային մէջ 
քու տեղդ՝ ըստ տոմսակիդ 

թրամուէյո^ երթեւեկիդ վարձքը 
վճարեէ Կիրակի երեկոյեան 

ամուսնանաչ սիրականի հետ 

արուեստ արուեստի համար 

* * * 
Փռուած՝ 
սէր ընեչէ ետք. 
– Նայէ, 
ամբողջ առաստաղը 
աստղերու մէջ է։ 
– Եւ մէկու մը վրայ 
հաւանաբար 
կեանք կայ,, 

* * * 
այս քերթուածը 
դիր ափիդ մէջ 
բռունցքդ սեղմէ 
փչէ 
բաց 
ի՞նչ մնաց։ 
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ՆԱՄԱԿ՝ ՆԱՄԱԿԱԳՐԻՆ 

Պոլսոյ «Մարմարա» թերթի խմբագիր, արձակագիր Ռոպէր Հատտէճեանի «Նամակ՝ 
Նամակագրին» խորագրեալ գրութիւնը ստացանք Արմէն Յարութիւնեանի «Նամակներ՝ 
Պէյրութէն» Բ. հատորի լոյս ընծայման առիթով ԲԱԳԻՆի կազմակերպած Ընթերցման 
հանդիպման, որ տեղի ունեցաւ 8 Սեպտեմբեր, 2010ին։ 

Ողջոյն սիրելի նամակագիր, սիրելի Արմէն Յարութիւնեան, 

Պէտք եղաւ որ տասնամեակներ ու տասնամեակներ պտրտկիմ մեր դրականու-

թեան պարտէզին ու պատմութեան մէորպէսզի օր մրն ալ յանկարծ անդրադառ-

նամ, թէ որքան կարեւոր են եղեր մեր գրագէտներուն ու մտա ւոր ականն եր ուն կող– 

մէ դրուած նամակներր։ Ի ՛նչ մեղք, որ շատ ուշ մնացած էի այդ գիւտր րնելու Հա-

մար, բայց աւելի լաւ է ուշր քան երբեքր։ 

Գրագէտներու դրականութիւնր կարեւոր է, դիտենք, բայց արդէն այդ դրակա-

նութիւն ր այնքան խօսուն չէ, որքան խօսուն են գրագէտներուն կողմ է մտերիմ բա-

րեկամներու կամ պաշտօնական անձեր ու ղր կո ւած նամակներր։ 

ԱՀա թէ ինչու պիտի րսեմ, որ քու նամակներդ ալ օր մր մեծ կարեւորութիւն պի-

տի ներկայացնեն ապագայ գրականագէտներու ու մատենագիրներու Համար։ Նա-

մակր րնկերային կեանքի Հայելին է, թէեւ նամակներր կր գրուին երկու Հոգիի մի^եւ 

եւ թերե ւս գաղտնի մնալու Համար, բայց ամէն նամակ շուտով կր դառնայ Հանրով 

թեան սեփականութիւն։ Անաց որ դուն այն նամակագիրն ես, որուն նամակներր ան-

ձի ուղղուած չեն, այ1 ուղղուած են Հանրու թեան։ 

Աիրելի Արմէն, ես միշտ Հետաքրքրութեամբ կր կարդամ քու նամակներր, Ոմանք 

րնթացիկ նիւթեր կր շօշափեն, ոմանք ալ կենսական կարեւորութիւն կր ներկայաց-

նեն։ քամակներդ կր դառնան վկայութիւն, նկարագրութիւն, պատմագրութիւն։ 

Բայց քու նամակներուդ մէ^ ուշագրաւր երգիծական ոճն է, այդ ոճր կրկնապատիկ 

Հետաքրքրական ու Հաճելի կր դարձնէ քու նամակներր։ 0իայն թէ ես շատ լաւ գի-

տեմ նաեւ, որ Հոն ուր երգիծանք կայ, Հոն անպայման կայ նաեւ գրաքննիչ մր, 

մկրատող մր, նամակին Հրատարակութեան դէմ եկող մր։ Ուստի կր Հասկնամ որ 

դուն երբեմն կր գրես ու Հրատարակելու կարելիութիւնր չես գտներ։ խմբագիր մր 

կայ, որ պիտի սաստէ, գրածդ Հրատարակել պիտի չուզէ։ խնդիր չէ։ Ամէն երգիծա-

բան կրնայ Հրատարակել այն, ինչ որ կրցած է փախցնել գրաքննութեան մաքսէն։ 

ճակատագիր է։ °րկու կր գրես, մէկ կր Հրատարակես։ ՎՀատելու չէ։ 

Այս զգացումներով կ՚ող^ունեմ քեզ նոր Հարիւր նամակներուդ առիթով։ Լաւ է, 

որ կր Հրատարակես այս գիրքերր, որովՀետեւ գոնէ գիրք Հրատարակելու րնթացքին 

դիմացդ չունիս խիստ գրաքննիչ մր կամ խմբագիր մր, որ պիտի մկրատէ նամակ-

ներդ։ 

3արատեւութիւն կր մաղթեմ։ ԱնվՀատութիւն կր մաղթեմ։ °րգիծաբաններր 

պէտք է րլլան տոկուն, պէտք է ունենան երկաթեայ ^իղ։ 

Աիրալիր զգացումներով 

Ռ©ՀԱՏՏԷճԵԱՆ 
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ՄԱՐԳԱՐ ԹՈԻ0Ա6ԵԱՆԻ 
ՈՍՊՆԵԱԿՈՎ աՅԱՔԱՂԱՔհ 

0Ը Եհ ա ^ Ա Յ Ն Ք հ 0Ը 
ՊԱՏ0ԱԳՐՈհԹհԻՆԸ 

Բ. 

Ժամանակակից քաղաքակրթութիւնը կր յատ– 

կանշուի ձայնով եւ պատկերով, որոնք այլեւս 

մաս կր կազմեն մեր զգայարաններուն, աւելի 

ճիչդ զանոնք կ՚ րնդլա յնեն, կ՚օղակեն մոլորակր։ 

Անցած գարու մեծ իմաստասէրներէն ^էյար տր 

Շարտէն, իր §0արդկային երեւոյթր» դիրքին մ էի 

կ ՚ ր ս է ր , թէ մարգէն անդին, կր Հիւսուի աւելի Հա-

մապարփակ Աղային դրութիւն մր, միաձուլման 

տանելով, սպասելով այն օրր երբ սէրր նաեւ պի-

տի Հիւս ուի մոլորակին չուրի 

Լուսանկարր իրականութեան վերարտադրու-

թիւնն է, կր բաւէ կոճակր սեղմել ակնթարթր սա-

ռեցնելու Համար։ Ան կրնայ ճամբո րդել մոլորա-

կի մակերեսին եւ ժամանակին մ էի, ծաւալ տալով 

յիչողութեան։ կրնայ աւելին րլլալ եթէ նկարողի 

ա^քն ու միտքր գտնուին ոսպնեակի միւս կողմր։ 

Դիպուկ օրինակ է Հայազգի լուսանկարիչ ° ուս ուֆ 

0արչի (ձՈւինսթրն Ջրրչիլ»ր, առանց իր աւանդա-

կան պա պիր ո ս ին (սիկարին), զոր նկարիչր իլած էր 

Ջերչիլի բերնէն կացութիւն ստեղծելով, պաշտօնա-

կանի եւ րնդունուածի ապակին իարդելով: 

Երբ լո ւս ան կա ր ո ղր սոսկ իրականութենէն ան-

դին գիտէ անցնիլ, զայն կերտել, այլ բան կր 

ս տ ացո ւի։ Յիշել 0արշի օրինակր։ Սարդար Թո^ 
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ԱՐՈԻԵՍՏ 

մայեան, առանց սեթեւեթի, կր գրկէ քաղաքր եւ 

Հա յա քաղաքր, 0ե& ^ էյրութր, Պուրճ-Համուտր 

եւ անոր կուշտին ապրաձ, թէեւ փոքրացած բայց 

դեռ տեւող, վերանա կանապէս անՀետանալէ 

առաի, թրքական խժդժութիւններէ մազապուրի 

ճողոպրածներու դրեթէ Հարիւրամեայ Հիւղա ւա-

նր, դիտո ւաե երկինքէն, կա պո յտ կեր պրնկա լ 

սաւաններով եաեկուաե, ա նձրեւէն 

պաշտպանուելու Համար, եւ քիթ-քիթի տուներու 

փողոցր, որ մեզ կր մղէ Հարցնելու թէ Հոն ինչպէս 

կրցաե են ապրիլ մարդիկ, երեք սերունդ։ 0եե 

շէնքերու դէպի երկինք բարձրացող ամբարտաւան 

օղակին մէի կձկուաձ։ Հասկնալ մարդիկր եւ ժամա-

նակր։ Անոր բնակիչներու, արմատախիլ եղաե ազգի 

մր բեկորներուն խօսուն վկայութիւնր։ 

0արգար թումայեանի Հետ կր զրուցենք, մի-

եւնոյն ժամանակ Հետեւելով, Հա մա կարգիչէ 

պաստառին վրայ, բազմաՀարիւր նկարներու տո-

ղանցքին։ ինք յաւակնութիւն չունի արուեստի 

գորե կատարելու, այդ կ ՚ ր ս է ։ իր դերր կր սաՀմա-

նէ նուազուրդով։ կ՚րսէ թէ ինք §ֆոթօ-ժուրնա-

լիզմ» կ ՚ ր ն է , լրագրական նկարչութիւն, նոյնիսկ 

երբ իր նկարներր կր ծառայեն տեղեկատուո^ 

թիւնր զարդարելու։ կր խոստովանի որ պաշտօ-

նական լրատուութեան Համար ենթականերր կր 

նախրնտրեն դա ս ա կան կեցուաձքներր, քանի որ 

պատկերր կր եառայէ քարոզչութեան եւ կարե-

ւոր մարդիկ պիտի չո ւզէին որ իրենց Հետ 

կրկնուէր յիշուաե Ջրրչիլի եւ 0արշի օրինակր։ 

Տ արբեր մշակոյթի Հասկացողութիւն։ Ափսոս։ 

0ասիս ի եւ Հովիւի երգիեանկարներր այնքան դի-

պուկ կերպով մեզ կր պատմեն... մեզի։ Այս արդէն 

այլ խնդիր է։ 

Կր տողանցեն Հանգամանաւորներր, փողկա-

պաւոր, ժպտուն։ Եկեղեցականներր տպաւորիչ։ 

0արգար թումայեան նկարաե է նաեւ ժողովուր-

դր, - անանուններ եւ զանգուած -, որ կայ, կ'ապ-

րի, որ պատուանդանն է ազգի տեւականացման։ 

՚հիտել իր վաճառելիք ձուկերուն վրայ գուրգու-

րանքով Հակաե պատանին, կօշկակարներր, 

պղնձագործն երր, կաշեգործն երր, դերձակներր։ 

ինչ որ կր տեսնենք խօսք չէ, մտքի մարզանք չէ, 

ապրող իրականութիւն է, այսինքն վկայութիւն, 

այսինքն պատմագրութիւն, որ կ՚րսէ թէ §այս– 

պէս կ՚ապրէին Հայաքաղաքի մարդիկ»® °ղաւ 

ժամանակ երբ անոնք բնակիչներն էին անՀեթեթ 

կերպով այրուող քաղաքի մր© Ռումբ որ կր պայթի, 

կրակ որ կր խլէ կեանք, կր մոխրացնէ տուներ։ 

Բոլոր պատկերներր աւելի բան պիտի պատմէ-

ին եթէ 0արգար թումայեան աւելի §չար» րլլար 

եւ երբեմն նկար էր վարագոյրին ետին թաւալող 

կեանքր, քանի որ ան ալ կեանք է, նաեւ մեր պատ-

մութիւնր, օրինակ մեր ժողովներր։ 0եե պետո^ 

թիւններ ու ժո ղ վներ ուն եեեկրւուք կ րլլայ, 

պատկերներր կր տեսնենք, բայց այդ ժողովուրդ-

78 



ներր այդ պատճառո վ չեն մեռնիր։ Մեր 

կեանքր եւ մեր յարաբերո ւ թիններն ալ տաք 

ու պաղ ունին, միշտ վարդագոյն չեն։ ին-

չո՞ւ զանոնք ջ՛նարակել եւ իրականութիւնր 

դարձնել մասնակի։ 0արգար ^ումա յեա-

նի լուսանկարներր, ընկերացող տեղե-

կութիւններով, Հարկ է տպագրել։ Հա-

մակարգիչի մէջ կամ խտասալիկի վրայ 

արձանագրուած լուսանկարի կամ գրու-

թեան կեանքր սաՀմանափակ է, յաճախ 

խօսուած է այս մասին։ իսկ վկայու-

թիւնր սոսկ անմիջականի Համար եղած 

(ձֆոթօ-ժո ւրնա լ» չէ, այլ պատմագրու-

թիւն վաղուան Համար։ Անոնց Համար, 

օրինակ, որ դար մր ետք, կամ նոյնիսկ այ-

սօր, Հայաքաղաքի պատմութիւնր պիտի 

ուզեն գրել։ 

0սան տարի վերջ, եթէ ուղղաթիռէն 

դիտեն եւ նկարեն Հոն ուր կար Հայկա-

կան Հիւղաւանր, կա պո յտ եր դիքն եր ո վ 

ցածլիկ տուներր պիտի չտեսնեն։ Անոնք 

մոռցուած կամ յիշուող անցեալ պիտի 

րլլան։ Նաեւ տողանցող ա յժմ ծանօթ 

դէմքերր վաղր անծանօթ պիտի րլլան երբ 

ս երո ւնդր փ ո խո ւի։ Հարկ է նկարներր 

իմաստաւորել անոնց կցուած թուականնե-

րով եւ խօսքով։ Անոնք այսօր կ՛րնդդրկեն 

1995-2010 ժամանակաՀատուածր։ 

Գեղեցիկի եւ արուեստի լուսանակարի^ 

ներ ունեցած ենք եւ ունինք։ §0եր կեանքր՚» 

պատմող եր գիծ ան կար ողն եր ո ւնեցած ենք։ 

կ՛ ունենա՞նք պատմագրական իրաւ բո-

վանդա կո ւթեամբ լուսանկարչութիւն, ոչ 

միայն մեր զգացականութիւնր շոյող, տօ-

նախմբութիւնն եր ու, բեմերու եւ ցուցադ-

րական, այլ իրաւութեամբ խօսուն։ ինչ որ 

0արգար թումայեան կր Հրամցնէ, այդ 

ճամբուն վրայ խոստմնա լից իրականացում 

մրն է։ իսկ այդ §խոստմնալից»ր օդով եւ ջո^ 

րով չ՛ապրիր։ Ֆրանսացիներր կ՛րսեն Օ ^ Տ 

&ԱՃ ծածէշա՚տ, րսենք յիշեցում սիրողաց... 

Գեռ կան արագօրէն դիմափոխուող Հա-

յաքաղաքի այսօրր եւ վաղյր որ կրնայ շա-

րունակութիւն մր րլլալ... կամ չրլլալ։ իսկ 

0արգար Թումայեանի լուսարձակներր կր 

բացուին մի այն Հայ իրականութեան վրայ, 

որ այնքա՚ն զանազանութիւն ունի եւ այն-

քա՚ն բազմագոյն է... 

12 Սեպտեմբեր 2010 
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Տէ. շ̂ւ՜տշտ էհշ Օէօօւօստ 
ՁՈՃ Օհսւ՜օհ Սուէ^ 

Հեղինակ՝ 
ԱՐԱՄ Ա. 

Անթիլիաս - Լիբանան 
2010 

«1946-1948 Թ Թ . 
ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐ9ՈՒԹԻՒՆԸ ԵԻ 

ԴՐԱ ԴԱՍԵՐԸ. 
ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐ9ՈՒԹԵԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 
Զեկուցումներու ժողովածու 

Երեւան 
ԼԻՄՌԻՇ հրատարակչութիւն 

2009 

ՎԿԱՅԱՐԱՆ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Գիրք Ա 

Պատրաստեց՝ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԻՍԿԱՀԱՏԵԱՆ 

Պկրաթ 
2010 

ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ 
ՍՓԻՒՌՔ 

- Բ -

Կազմեց՝ ԱՐԵՒՇԱՏ ԱՒԱԳԵԱՆ 

Երեւան 
ՀԳՄ հրատարակչութիւն 

2010 


