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Ընթերցողները նկատած ըլլալու են որ ԲԱԳԻՆը միշտ ունեցած 
է ցրուումի դժուարութիւն։ Այժմ, զայն յաղթահարկու համար, ԲԱ– 
ԳԻՆ կ՚աոաքուի իւրաքանչիւր բաժանորդի՝ իր հասցէով, նամա– 
կատան միջոցով։ Եթէ որեւէ պատճառով դժուարութիւն ըլլայ, կը 
խնդրենք որ ուղղակի կապ հաստատուի նամակով եւ նախընտրա-
բար կեկտրոնային (բՁԽռ@հՁաՁ2&։Ռ)Ղռ.օօտ), ընելով անհրաժեշտ 
ճշդումները։ Բաժանորդներէն կը խնդրենք որ հասցէի փոփոխու– 
թիւնները անմիջապէս յայտնեն« ինչ որ Աովորաբար չենք ըներ–. 

Մեր հին եւ նոր աշխատակիցներու ուշադրութեան կը յանձնենք 
հետեւեալ կէտերը. 

1. ԲԱԳԻՆի ծաւալը սահմանափակ է, 80 էջ, ունի իր ներքին մնա-
յուն բաժանումները։ Անբարեացակամութիւն պէտք չէ համարել, 
բայց խմբագրութիւնը չի կրնար տեղ տալ երկարաշունչ գրութիւն– 
ներու։ Արժէքի գնահատման հարց չէ, այլ պարզապէս տեղի, ծա-
ւալի։ Առաւկագոյնը պէտք է մնալ 10 էջի սահմաններուն մէջ, աւե-
լի լաւ՝ եթէ կարելի ըլլայ բաւարարուիլ 6 կամ 8 էջով։ 

2. ԲԱԳԻՆ բծախնդիր է հայերէնի հարազատութեան, հետնա-
բար կը խուսափի օտար բառերու եւ անտեղի կերպով փոխառնը– 
ւած շարահիւսութեան գործածութենէն, մանաւանդ երբ անոնց 
համապատասխանող բառը եւ եզրը ունինք։ Այս սկզբունքը ի զօ– 
րու է արեւմտահայերէնով եւ արեւկահայերէնով արտայայտուող– 
ներուն համար։ 

3. ԲԱԳԻՆ լոյս կը տեսնէ դասական մեսրոպեան ուղղագրու– 
թեամբ եւ փափաքկի է որ գրութիւնները այդ ուղղագրութեամբ 
հասնին խմբագրութեան։ 

4. Գրութիւններուն կցուած հեղինակի մասին տեղեկութիւնները 
օգտակար են, բայց անոնք պէտք է ըլլան խիտ, ոչ-ծաւալուն։ 

5. ԲԱԳԻՆի խմբագրութիւնը, ինչպէս ընդունուած կարգ է, ինք 
կը կատարէ հրատարակելի գրութիւններու ընտրութիւնը, իր հայե– 

ողութեամբ։ Անհրաժեշտ պարագային եթէ յապաւումներ կամ 
սրբագրութիւններ ընէ, գրութիւնը կը յղէ հեղինակին եւ իր համա– 
ձայնութենէն ետք տեղ կու տայ գրութեան։ 

Կը ծրագրենք 2012ին հրատարակկ ԲԱԳԻՆի 50ամեակին նուիր– 
ւած բացառիկ մր։ Մեր աշխատակիցները, հին եւ նոր, նաեւ բարե– 
կամները այժմէն իսկ կրնան մտածել այս մասին, նաԽ. մեզի 
ղրկել յուշագրութիւններ, վկայութիւններ, արխիւային նիւթեր, լու-
սանկարներ։ 

Բ. 



3 ՊԱԼԵԱՆ 

ՆԵՐՀՈՒՆ ՍՏԵՓԱՆ ԱԼԱԶԱԶԵԱՆ 
(1924, Հաչէպ – 2010, ԿւէՏտէյյ) 

«Չէ՞ որ բնիկ զէյթունցի Ստեփան 

Ալաջաջեանը լաւ գիտէր, որ եղեգները 

չեն խոնարհւումւ Ու ինքը չխոնարհուեց 

երբեք։ Յիշենք նաեւ, ինչպէս չյիշենք, թէ 

գրական ինչ հրաշալի ժառանգութիւն 

թողեց Ստեփանը հայրենիքում ապրած 

տարիներին»։ 

Պերճ Ձէյթունցեան 
(Ուղերձ՝ Ստեփան Ալաջաջեանի 

մահուան առիթով) 

Դեկտեմբեր 2010ին, Կչէնտէյչի մէջ, Միացեաչ Նահանգներ, շիջեցաւ 
Ստեփան Աչաջաջեան, գրող, հրապարակագիր, թարգմանիչ եւ ներհուն 
մտաւորական, ժամանակաշրջանի մր պատմութեան մասնակից եւ վկայ։ 
Կեանք մր ամբողջ՝ նուիրուած հայ գիրին եւ գրականութեան։ Պատանու-
թեան օրերէն սկսած է գրեչ եւ այդ սէրր ու խանդավառութիւնր պահած 
է մինչեւ իր մահր։ Մինչեւ իր մահր.. ձգեչով անաւարտ գործ մր ՄԹՆՇԱ-
ՂԸ (վիպակ), որուն ձեռագրի պատճէնր մեգի տրամադրեց իր դուստրր՝ 
Ռերեգա Աչաջաջեանր, երբ իր մահէն ետք կրկին կր գտնուէինք իր յիշա– 
տակներով շնչող տան մէջ, ուր չկային իր մեռեաչներու յիշատակին մա-
սունքի պէս հաւաքած խաչքարերր, որոնք մնացած էին Երեւանի Նոր Զէյ– 
թուն թաղամասի տան մէջ։ 

Ինք աչ, շատերու պէս, գրական անդաստան մուտք գործած է բանաս– 
տեղծութեամբ, 1942ին չոյս տեսած «Վշտի Ծաղիկներ» ժողովածուով։ 
Հաչէպէն Պէյրութի ամերիկեան համաչսարանի բժշկութեան ուսանող 
Ստեփան Աչաջաջեան, րնտանիքին հետ 1946ին կր ներգաղթէ Հայաս-
տան, ուր կր հետեւի Բանասիրական համաչսարանի տրամաբանութեան 
եւ հոգեբանութեան ճիւղին։ Նոյն տարին կր դառնայ նաեւ Հայաստանի 
Գրողներու Միութեան անդամ։ Իր գիրքերր չոյս չեն տեսած մինչեւ Ստա– 
չինի մահր։ 

»>- ՚ 



«Սովետական Գրականութիւն» ամսագրին մէջ լոյս կը տեսնէ «Անա-
պատում» վիպակը, որ մեծ յաջողութիւն կը գտնէ։ Կը հետեւին միւս գոր-
ծերը։ Յատուկ ուշադրութեան արժանի է «Եղէգները չխոնարհուեցին» 
լայնաշունչ եռահատոր գործը։ Արուեստով գրուած են «Ոսկեգոյն Ծիրկա-
թին» հատորին մէջ (1981) տեղ գտած վիպակները։ 

Գրած է նաեւ դիպաշարներ շարժանկարի համար, ինչպէս՝ «Կտոր մը 
երկինք» եւ «ճերմակ անուրջներ» (1979)։ 

Ռարգմանած է բազմաթիւ գիրքեր։ 
Խորհրդային տարիներուն, երբ «արգիլուած գրականութիւն» էր ԲԱ– 

ԳԻՆը Ստեփան Ալաջաջեան ԲԱԳԻՆ կը ստանար եւ կը կարդար, ինչպէս 
կը վկայէ այդ տարիներուն Հայաստան ուսանող եղած արուեստաբան 
Մովսէս Հերկէլեան։ 

Ամերիկա հաստատումէն ետք, Ստեփան Ալաջաջեան գրի առաւ իր 
յուշերը, վկայութիւններ մեր անմիջական պատմութեան եռուն շրջանէն, 
որոնք լոյս տեսան առանձին հատորներով. «Լուսաարեալ Խորաններ», 
«...Եւ ատրուշաններ», «ճամբեզրի վրայ», «Վաթսունականք», «Յորձա– 
նուտ»ը, «Հայ մամուլի էջերում»... 

Ակադեմիկոս Սեւակ Արզումանեան հատոր մը նուիրած է Ստեփան 
Ալաջաջեանի, ուր կը ներկայացուին անոր գեղարուեստական գործերը 
(Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի հրատարակչութիւն, 2008)։ 

Իմաստութեան հասած հայ մտաւորական էր Ստեփան Ալաջաջեան, 
որուն հրապարակագրական էջերէն յիշատակութեան արժանի է իր «Նա-
մակ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթո– 
ղիկոսներին»ը (2005)։ 

Մեր ժամանակակիցները շատ բան կրնան «իմանալ». եթէ մտնեն 
մեծ գրողի մտերմութեան մէջ։ Դասական ուղղագրութեամբ անոր գիրքե– 
րու մատենաշար մը կարկի չէ՞, որպէս նպաստ գրականութեան եւ ճաշա– 
կի մշակման։ 

Հրաշալի զրուցակից էր Ստեփան Ալաջաջեան, այդ ըլլար Փարիզ, Զօհ– 
րապ եւ Արաքսի Մուրատեաններու կամ մեր տան մէջ, թէ կէնտէյլի իր 
յարկին տակ։ 

Հիմա ինք չկայ, բայց «գործն է միայն կենդանի» (Սիմոն Զաւարեան), 
հետեւաբար ինք կայ։ 

Եւ զրոյցը կը շարունակուի... 

7 Մարա 2011 
Պէյրո-թ 
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ՍՏԵՓԱՆ ԱԼԱՋԱՋԵԱՆ 

ՄԹՆԵԱՂԸ 
(Վիպակ - անտիպ եւ անաւարտ) 

Մտերմանալու իմ ձեւը թ արգմանուած գիրքս տանելն է© եւ տարի։ Նստած 

էր իչխանուՀու պէս աղուոր, ուղիղ ու թղթեր էր դասաւորում երկարաւուն 

գրասեղանի վրայ© 

- Յիչեցի որ պարսկերէն գիտէք© ու թարգմանուած գիրքս բերեցի©©© 

- Շն որՀակալ եմ«– ասաց նա«– ընթերցասէր չեմ© չեմ եղել© չատ քիչ գրքեր եմ 

կարդացել, բայց ձեր գրածը պիտի սիրով կարդամ։ 

- 0իակ օրինակն է, որ ունեմ,– ասացի գործ՜իքով։ 

- Երկու չաբաթ ժամանակ տուէք,– խնդրեց նա։ 

Նրա ձայնը սիրեցի, տարօրինակ երաժչտութիւն կար նրա խօսքերի ու առո-

գանութեան մէ^, մի տեսակ թափ ու ուժգնութիւն, որ յատուկ է պարսկերէն 

լեզուին, եւ որը Հնչեղ ու ախորժալուր էր դարձնում անունը։ 

Երբ Համակրում ես մէկին, ապա սկսում ես Համակրել նրա արտայայտչա-

կան բոլոր ձեւերին, չարժուձեւերը, դիմագծերը ու ապա գտնում ես, որ ամէն 

ինչում նա կատարեալ է։ կարո՛ղ է որեւէ մէկը բացատրել, թէ ինչու սէրը ի^ 

րացնում է ու րիչի մօտ գտնուող ամէն գեղեցիկ բան© ինչի՛ց է ծնւում այդ 

զգացմունքը© ° ւ կարծես մաՀ չունի, ապրում է քո մ է ք ե զ Հետ, կարող է մերթ 

ընդ մերթ թուլանալ, մոռացուել, բայց երբեք չանՀետանալ©©© 

Առիթ էր խօսելու© 0իտքս ու ժամանակս ստիպում էին խօսել ու Հարցրի© 

- Տեսայ ձեր ամուսնուն© Ո՞վ էր նա։ 

- Ամերիկացի է© Հանդիպել էի Գերմանիայում, այնտեղ էլ ամուսնացայ։ 

Ամերիկացի՛։ Ուրեմն քրիստոնեայ։ իսկ ինքը պարսկուՀի, այսինքն մաՀմե-

տական։ 

Նա զարմանք նկատեց դէմքիս© ոտքի կանգնեց ու ասաց© 

- ° ս Հաւատ չեմ ընծայում կրօններին© կրօն չունեմ,- ու չարժուեց դէպի 

ՀիւանդասրաՀ, ու ես, ինքնաբերաբար, քայլեցի նրա Հետքերով։ 

Ափսո՛ս։ 

ի՜նչ լաւ նիւթ էր զրուցելու© ° ս որքան լաւ գիտէի աչխարՀի կրօնները, կար-

դացել, ըմբռնել եւ իւրացրել էի Օա՜ծսճ-ի §կրօնի Հետքերը» ( 1 հ շ Օւտէ օ ք 

Րհւ1օտօբհ^) գիրքը ու պատրաստ էի իմացածս Հաղորդել նրան, որպէսզի քիչ 

աւելի զրուցած լինեմ։ 

մին ակ մնացի նրա սենեակում, այսինքն ինձ թողեց իր սենեակում մենակ 

ու ելաւ գնաց։ 

Գա անքաղաքավարութիւն չէ՛ր։ 

Ո չ, ո չ© Գա վստաՀութիւն էր, մտերմութեան սկիզբը, խոստովանում եմ, որ 

քաջութիւն չունեցայ յայտնելու, որ չատ եմ Համակրում նրան եւ ոչ էլ Համա-

ձայնուեցի խօսել զգացմունքներիս մասին։ Ամուսնացած կնո^ը ինչպէ ս նոր 

Համակրանք յայտնեմ© ինչո՛ւ© ինչի Համար© ի՛նչ նպատակով։ ° ս պէտք է դուրս 



ք^լյյ+է ՚Ղ., 

դամ այս զգացումներից, Հրաժարուեմ սիրելու մտքից։ ° ս ամուսնացած՜ մարդ 

եմ, զաւակներ ու թոռներ ունեմ, աւելի լաւ չէ" մոռանամ այս նորածին յոյզե– 

րր ՛ Այս Հարցր պտոյտ է գործում ուղեղիս մէՀ ու պատասխան չի գտնում։ 

Սկսել եմ մեղ ադրել ես ինձ։ 

Բայց սէրր չի մեղադրւում։ 0իակ զգացմունքր, որ մեղադրելի չէ։ Սէրն է։ 

° ս երկրնտրանք չունեմ։ 

Այս կնոՀ աչքերի մասին մտածելով, նրա աչքերր սրտիս ու աչքերիս մէՀ 

մտայ տունս, որտեղ կինս եւ դուստրս լուրՀ խօսակցութիւն էին վարում։ 

՛Նրանք շատ մտերիմ զրուցակիցներ են։ °րկուսն էլ ծանօթ էին իմ առածին սի-

րած էակի Լիդիայի Հետ ունեցած պատմութեանս, եւ լսել էին Լիդիայի դասրն– 

կերուՀուց նրա մաՀուան մանրամասնութիւններր։ Այդ րնկերուՀին Լիդիայի 

Հետ մի ասին էր գնացել լողափ։ ° ւ երբեմն կինս էլ, դուստրս էլ, խայթում ու 

կծում էին ինձ, իմ սիրոյ երկարամեայ տեւողութեան Համար։ Այդպէս չէր՛ 

Լիդիան մաՀացեր էր, եւ նրա մաՀից յետոյ ես չկարողացայ ուրիշ կին սիրել՛ 

այդ էր պատճառր, որ նրանք կարծում էին, թէ դեռ սիրում էի մեռած Լիդիա– 

յին։ Լիդիային մոռանալ չէր լինում, մանաւանդ նրա գրաւիչ աչքերր, աչքերի 

խորքում թաքնուած առինքնող լոյսերր։ Նրա յիշատակն էր իմ մէՀ եւ ոչ թէ 

սէրս։ Նրա մաՀր փուշի պէս խրուած էր իմ ս րտում։ 

կինս իսկոյն մի փոփոխութիւն էր կռաՀել դէմքիս վրայ եւ Հարցրեց՛ 

- ի՞նչ է պատաՀել, շա՛տ Հեղուկ են վերցրել քեզանից։ 

- Ո չ։ Այլ մի մեծ անակնկալ՛ մի կին տեսայ, որ Լիդիայի աչքերի պէս, աչքե– 

րի խորքում լոյսեր ունէր։ 

ԱղՀիկս ծիծաղեց՛ 

- Ո՛ր կինր աչքերի խորքում լոյսեր չունի։ 

- Բոլորն ունեն՛ Բայց ես ասացի Լիդիայի աչքերի խորքում եղած լոյսերի 

պէս՛ 0առասուն տարի որոնել եմ ու չեմ գտել։ Այսօր Հանդիպեցի՛՛՛ 

- ճիշդ այդպիսի աչքե՛ր, թէ" նմանուող։ 

- Խորքում թաքնուած նոյն լոյսերով։ 

- Վստա՞Հ ես՛ խաւարին մէՀ նայե՛լ ես,- Հեգնեց աղջիկս ու գնաց մեզ Համար 

սուրճ պատրաստելու։ 

կինս ասաց՛ 

- Հաւատում եմ քեզ։ 

ճիշդ էր դուստրս, որ մթութեան մէՀ աչքերն աւելի մեծանում են ու լուսազ՜ 

գաց դառնում, ճառագայթում ու երբեմն գեղեցկանում, մթութիւնր ի՛նչ գոյն 

ունի, մթութիւնր գոյն չունենալն է, խաւարն է որ ստուեր չի պաՀում, չի րն-

դունում, որոշ կանայք վախ են զգում մթութիւնից, պարզ այն պատճառով, որ 

մութր թաքցնում է իրականութիւնր։ 

իրաւ մութր լոյսի բացայայտութիւնն է։ 

Արդեօ՞ք դուստրս Հեգնեց ինձ, որովՀետեւ աւելորդ բառեր էի գործածել, 

թէ սխալ էի արտայայտուել։ Ոչ, ո չ՛ Այս կնոՀ աչքերում էլ լոյսերր վճիտ էին, 

պայծառ ու անբիծ, եւ ես այնտեղ, այդ աչքերում, նկատեցի ինքնավստաՀո^ 

թեան ու արթնամտութեան շողերր։ Ո չ։ Այս Հանդիպումր պատաՀական էր, իմ 

որոնումների ու խորՀրդածութիւնների սեւեռման արդիւնք իմ բնազդն էր 

առաջնորդել ու ձախ բերել ինձ՛՛՛ 
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իրանք նոյն լոյսերն էին, Լիդիայի աչքերի լոյս երը։ Բայց տարբեր դէմքերի 

վրայ, տարբեր յօնքերի տակ, տարբեր թարթիչների մէշ ու տարբեր կոպերի տակ։ 

Հիմա, սուրճն ըմպելուց յետոյ, երբ մեկուսացել եմ իմ սենեակս, բազկաթո-

ռիս նստած տեսնում այս կնոշ աչքերը իմ աչքերում, ինձնից անբաժան, ինչպէս 
Լ ի դ ի ա յ ի աչքերը©© 

Այն ժամանակ, Լիդիայի Համար մի պայքարող սիրաՀար էի, Հիմա դարձել 

եմ պայքարող վիպագիր, որ աչխատում է գրել այն մասին ինչ զգում է, ինչ 

տեսնում եւ ինչ գիտէ։ 

Առանձնասենեակիս դուռը բախեցին։ 

Գուստրս էր, դէմքին ծաղկած մի ժպիտով© 

- Պապ,- ասաց նա,- դու դուրս ես եկել քեզանից© Երբեք չէի լսել, որ դու կա-

րող ես սիրաՀարուել© մայրս էլ չի Հաւատում։ 

Որոչեցի նրան ասել այն բոլորը, որ տակնուվրայ արեց արիւնս ու սիրտս© 

Ծերութիւնը զգացմունքներին չի դիմադրում։ ° ս այդ կնոշ աչքերում տեսել էի 

Լիդիայի աչքերը եւ դա ցնցել էր ինձ։ իմ տեսածը խաբկանք չէր, տեսապատ-

րանք չէր, եւ նրան ի մէշ բերեցի ֆրանսական ասացուածքը© 

- շ ա ^ օ յ օ ո օ շ Օ՚շտէ ^ ^ Տ ա ե ^ Ը © ^ պայծառ տեսողութիւնը ճչմարտանմա-
նութիւն է։ 

- Ամուսնացա՞ծ է այդ կինը, - Հարցրեց նա։ 

- Այո՛։ 

- Այդ դէպքում նրան ոչ մի բան մի ասա, մի խանգարի նրան։ 

- ինչո՛վ եմ խանգարելու։ 

- Գու նրա Համար օտար մարդ ես© կարող է չՀաւատալ եւ կարծել, որ դու 

խաղ ես անում իր Հետ ու նախատել քեզ։ 

- Նա ապրել է °ւրոպայում։ քաղաքավարի կին է։ կարող է միայն անտեսել 

զիս։ 

- Բայց կին է© ամէն կին էլ Հաճելի է ընդունում իրեն ուղղուած ամէն մի Հա-

մակրանքի խօսք, ամուսնացած կամ ոչ։ 0ի օր կը գամ դիալեզարան (Ճ1Յ1^Տ6) ու 

կը տեսնեմ նրան։ 

- Ուրախ կը լինեմ։ 

- Շատ բան չգիտէի այդ կնոշ մասին, որ ասէի իմ դուստրին, ուստի պէտք է, 

որ նրա կեանքի քիչ յայտնի կողմերը իմանայի, որպէսզի սխալ կարծիք չկագ՜ 

մէի եւ դա ոչ միայն ինձ Համար, այլ բոլոր նրանց, ովքեր չփուում էին նրա 

Հետ է Այնպիսի վայրերում ինչպիսին Հեղուկազերծման սրաՀն է, ա մէն մի սխալ 

ուռճանում է, դառնում քաղաքի բերանն ընկած ժամուն։ 

- իմ սէրը պղատոնական է© չի կարելի խաղի մէշ դնել ամուսնական կապե-

րի Հետ։ 

Գուստրս ինձ մեղաւոր Համարեց այս տարիքում (ես եօթանասունն անց եմ) 

մի այլ կնոշ նկատմամբ Համակրանք ցուցաբերելուն մէշ, բայց §մեղաւորը» 

այդ կնոշ աչքերում իմ տեսած լոյսերն են, որոնք յիչեցրել են ինձ իմ երիտա-

սարդ տարիքում ապրած բռնկուն, ողբերգական սէրս, որ տարիներ չարունակ 

մնացել են անմոռաց© եւ եթէ ուզում էի դա յիչեցնել այս կնո^ը, ինչո՛վ եմ խան-

գարելու նրա Հանգիստըէ 

(Հատուահ՝ ձեռագրէն էշ 18-21) 
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ՍՈՒՐԷՆ ԾԷՐԻ0 

ԱՆՑՐԵՒԸ 

Նոյեմբերի առածին օրերուն երկնքին պարզած տեսարանր խրախուսիչ չէ, 

առտուան իննուկէսին։ Ցած ու մութ ամպեր կողողեն մթնոլորտր։ Որոշած եմ 

փողոց ելլել, գնում՛ներ ունիմ րնելիք, սակայն տրամադրութիւնր կր պակսի։ 

Եղանակր ճնշիչ է եւ կ՚ազդէ Հոգեվիճակիս վրայ։ կ՛ուզեմ որ անձրեւէ, բայց ոչ 

րնդՀատ, կամ մշուշային աւազաՀատիկներու նման, այլ յորդառատ, զարթ-

նեցող, խոշոր կաթիլներով։ Պատշգամիս ապակեայ դրան ետին կանգնած, մօտ 

կէս ժամ տեւողութեամբ, կր դիտեմ փողոցր, ամէնօրեայ անցորդներէ ոմանք, 

եւ վեր1 ապէս որոշումս կու տամ։ Պիտի ելլեմ դուրս՛ ուստի կր Հագ ուիմ արագ, 

կր ձայնեմ կնոՀս, որ Հուզեր ընկերանալ ինծի, այլ կր յորդորէ անձրեւանոցս 

չմոռնալ, քանի որ օդր անձրեւի է, ինչպէս կ՚րսէ ան։ §Այո, կ՚րսեմ, կառնեմ՝ ու 

առանց անձրեւանոցի փողոց կր նետուիմ։ Չէի կրնար իրեն րսել թէ կ՛ու զեմ որ 

անձրեւէ յորդառատ, կ ուզեմ որ անձրեւր իր խոշոր կաթիլներով Հարուածէ 

դէմքս, ներշնչեմ իր խոնաւութիւնր։ Չէի կրնար րսել այսպիսի բան մր, ի՛նչ պի-

տի մտածէր իմ մասիս՛ §խենթեցեր է այս մարդր, Հիւանդ է երեւի®՝։ Հետեւա-

բար լաւ րրի որ Հրսի եւ առանց գիտցնելու թէ անձրեւանոցր չեմ վերցուցեր իր սո-

վորաբար գտնուած պաՀարանէն, կամացուկ մր սաՀեցայ դուրս։ Եթէ երբեք 

անզսպելի ցանկութիւնս իրականան այ, եւ անձրեւր իր բարերար ոռոգումր 

յայտնագործէ, շատ Հաւանաբար խխում կտրած պիտի վերադառնամ տուն։ Այն 

ատեն կինս պիտի րսէ՛ §Նորէ"ն մոռցար անձրեւանոցդ, գոնէ չյիշեցնէի՝։ 

Մեր փողոցր այս առաւօտ չորցած տերեւներով ծածկուած է, զոյգ մայթերու 

վրայ։ ՚^եղին, կանանչ, դեղնորակ կանանչ, ծիրանագոյն, կարմրորակ ծիրանե-

գոյն, մէկ խօսքով կանանչէն կարմիր գոյնապնակի գրեթէ բոլոր երանգներով։ 

իւրաքանչիւր քայլափոխիս խշրտուքներ կր լսուին։ Երախայի Հոգեվիճակով 

ոտքս կերկարեմ տերեւներու կոյտերուն մէՀ, մասնաւոր Հաճոյք մր առնելով 

այդ շփումէն եւ խշրտուքի ձայնէն։ Այս առաւօտ տերեւաՀաւաքներր ուշացեր 

են, երեւի իրենք ալ ձանձրացած րլ լա լու են։ §Հաւաքէ, Հաւաքէ, յաջորդ օր 

կրկնապատիկր, չե՛ն կրնար իյնալ մէկ անգամէն, Հաւաքենք լրանայ...՝։ Երբ 

մօտակայ կայարանր կր Հասնիմ, որոտումի ձայներ կր լսեմ, երկինքր կր մթնէ, 

Հով մր կելլէ որ կր թռցնէ տերեւներր։ Այս պաՀուն է որ կր յայտնուիս։ 

- Ամէն անգամուն խենթ ցանկութենէ մր կր տարուիս, քեզի պատուիրեց որ 

անձրեւանոցդ չմոռնաս եւ չառի՚ր... 

- Ցանկութիւնս խենթութիւն մի որակեր, դուն չէի՛ր քանիցս ինձ յիշեցնողր 

թէ պէտք է կարելի չափով ազատ զգացումներ ուս գոՀաց ում տամ։ Հիմա ելեր 

ես կր մեղադրես։ 

- Այո՛, բայց րրածդ րնդունէ՛ որ խելացի գործ մր չէ՛... 



- Հոգ չէ՛, կայարան Հասանք արդէն, քիչ մը կը պատսպարուիմ։ 

- Ուչադի՚ր, տեղատարափն է որ սկսաւ։ 

- ի՞նչ կ՚ըլլայ, քիչ մը կը Համբերեմ, երբ քիչ մը մեղմանայ, դուրս կելլեմ եւ 

ցանկութիւնս կը գոՀացնեմ։ 

- °րկինքը չատ յուսատու ^երեւիր։ 

- Ալ կըբաւէ> լռէ՛ 

Կը յա^ողիմ վերջապէս լռեցնել քեզ։ Հազիւ պատսպարանս քաչուած, անձ-

րեւի խոչոր կաթիլները կը սկսին իյնալ յորդառատ, ինչպէս ցանկացեր էի եւ 

ողողել սալաքարերն ու Հողը։ Ուրախ եմ, նաեւ Հոգեպէս խաղաղած, Հանդար-

տութիւն մը եւ անբացատրելի անդորրութիւն մը կը Համա կեն էու թիւնս։ 

կ՚ա նձրեւէ այնպէս ինչպէս փափաքեր եմ երբեմն լալ, կ՚անձրեւէ այնպէս ինչ-

պէս շրվէժ մը։ Անդիմադրելի փափաք մը զիս կը մղէ դէպի փողոց, ուր մարդիկ 

կը վազեն, կուզեն խուսափիլ բնութեան առատաձեռն մատուցումէն։ կայա-

րանէն դուրս ծառուղի մըն է, զոր կառնեմ, Հակառակ այն վտանգին որ կայ-

ծակնաՀար կրնամ ըլլալ ծառի մը ստորոտը։ Անձրեւը բնականոն մի^ակ ուժըդ-

նութիւն մը կը ստանայ վերջապէս։ Ցանցառ մազերուս ընդմէշէն Հաճելի Հար-

ւածները կը զգամ գլխուս վրայ։ կաթիլները կը Հոսին ճակատս ի վար, ակնոցս, 

դէմքս կը թր^են։ Գլուխս չեմ ծռեր, կարենալ դիտելու Համար մութ ամպերը։ 

Երբ տեսողութիւնս խանգարելու աստիճան թր^ած, չոգեծածկ ակնոցս վար 

կառնեմ մատներովս սրբելու Համար զայն, կը վերսկսի երկխօսութիւնս Հետդ© 

- Ուզածդ եղա՞ւ, ա՞յս էր փափաքածդ, ալ կը բաւէ, պատսպարուէ՛ տեղ մը 

անխելքութիւնը չափ, սաՀման մը ունի, թէ ոչ պիտի Հիւանդանաս այս պայ-

մաններու տակ, վիճակդ մէկ մը տեսնէիր Հայելիի մը դիմաց® 

- Պատսպարուիլ, ո ւր® Յետոյ չաքար կամ աղ չեմ որ Հալիմ։ Տուն վերա-

դարձիս լաւ մը կը չորցուիմ եւ վերջակէտ։ Նորէն դժգոՀ ես ինձմէ, ըսէ՛ ի՞նչ 

ըրի այս անգամ քեզի դժգոՀութիւն պատճառող® 

- Այո՛, Հիմա խօսինք լրբօրէն։ 

- Արդէն, քիչ մըն ալ այդ էր պատճառը որ ուզեցի անձրեւին տակ քալել։ 

կարծես թէ շուրի կաթիլները, որոնք դէմքս կապտակեն գիտակցութիւնս 

կ արթնցնեն, զիս ալ աւելի ուչքի կը Հրաւ իրեն։ 

- Շատ ալ ուչադիր չէիր երէկ խօսածներուդ նկատմամբ ՍաՀակին Հետ։ Ըն-

տանեկան բոլոր գաղտնիքներդ բացիր իրեն, ի՛նչ պէտք ունէիր։ 

- 0արդ պարպուելու զգացումը չի՞ կրնար ունենալ երբեմն, կ՚ուզէի խօսիլ, մի-

անգամայն յուսալով որ խօ սա կիցս զիս մտիկ կ՚ընէ։ Երբ կը խօսիս անընդՀատ 

առօրեայ անցուդարձերու մասին, խօսակիցդ չուտով կը ձանձրանայ, կը սկսի յօ-

րանջել եւ կը պարտադրուիս դադրեցնել զրոյցդ։ Յետոյ մարդկային է, չէ՞ ըրածս։ 

Ամէն մարդ նմանօրինակ անձնական թէ ընտանեկան Հարցեր կրնայ ունենալ։ 

- Այո՛, սակայն ամէն մարդ քեզի պէս միամտօրէն չի բացուիր դիմացը առա-

ծին ելլողին։ Յետոյ ՍաՀակը ո՞վ է որ։ Որքա՞ն մտերմութիւն ունիս Հետը։ կինն 

ալ չատախօսին եւ ամբարտաւանին մէկը®. Շաբաթէ մը պատրաստուիր ա^էն 

ձախէն ըսածներուդ արձագանգը լսելու։ 

- Հասկցա՛՛նք, մունջ պէտք է բռնենք։ 

- Մունջ բռնել՝ ո՛չ, բայց զուսպ ըլլալ այո։ Շատ ուչ է արդէն, ա մէն ինչ 

պատմեցիր® 



ԱՐՁԱԿ էհԽտ 

- Պատմեցի՛, պատմեցի, Հետեւանքներր կրնդունիմէ 

Ծառուղիին ձախ կողմր երկարող նեղ փողոցր դէպի դրամատուն կառաՀ՜ 

նորդէ։ Կր Հրաժարիմ այն կողմ դառնալէ, կր նախրնտրեմ վաղր երթալ։ Յան-

կարծ քիչ Հեռուէն կր նշմարեմ թափառական մր, ինծի պէս անտարբեր ա նձրե-

ւին, սայլակ մր կր Հրէ, լեփլեցուն իր անձնական գոյքերով, կերպրնկալէ տոպ-

րակներով։ Մէկ խօսքով իր բնակարանն է, զոր կր տանի ան, շրՀուն բնակարա-

նր։ Տոպրակներէն մէկուն մէՀ Հագուստեղէն, միւսին մէՀ սննդեղէն լեցուն է։ 

^հինիի շիշի մր ծայրամասր կ՚երեւի տոպրակներէն մէկէն։ Սայլակին մէՀ օրա-

թերթեր, պարբերաթերթեր, քանի մր դիրք։ Երբ կր մօտենայ, զիս կր բարեւէ 

զարմանքով ու քիչ մր ծաղրական շեշտով կ՚րսէ՛ 

- Թր^ած էք պարոն, չէ՞ք նկատեր անձրեւին սաստկութիւնր, աճապարեցէ՛ք, 

ձեր տաքուկ տունր վերադառնալ։ 

- Շն որՀակալ եմ կր պատասխանեմ, ազնիւ է ձեր վերաբերումր, բայց ես 

խանգարուած չեմ այս անձրեւէն։ իսկ դո՛ւք, բանի մր պէտք ունիք... 

ՊաՀ մր կր վարանի, յետոյ կր փոխադարձէ՛ 

- Տաք բան մր կր փափաքիմ, տեսէք շիշս ալ պարապ է, մատնանշելով գինիի 

շիշր։ 

- Սուրճ մր կամ թէյ մր կ՚ուզէ՞ք խմել, թէ ոչ անպայման կր փափաքիք նորո-

գել ձեր պարպուած գինիի շիշր։ 

- Եթէ չեմ սխալիր, աճապարուած չէք երեւիր... 

- Ոչ, չէ՛ք սխալիր, մասնաւոր բան մր չունիմ րնելիք... 

- Բայց չէ՞ք ուզեր պատսպարուիլ տեղ մր, այս անձրեւին... 

- իսկ դո՛ւք. 

- ° ս վարժուած եմ բարեկամ, յետոյ գլխարկ մր ունիմ, Հապա դո՛ւք, պիտի 

րսէի որ անձրեւէն կախորժիք։ 

- Լաւ կռաՀեցիք։ ի դէպ, մօտերր սրճարան մր կայ, կ՚ուզէ՞ք որ մտնենք մի-

աս ին եւ տաք բան մր խմենք։ 

- Եթէ չէք կատակեր, ամենայն սիրով։ 

0անի մր քայլ անդին, կր մտնենք սրճարան մր։ թափառականր իր սայլակր 

կր տեղաւորէ մուտքի դրան աՀ կողմր։ 

Սրճարանր լեցուն է։ Աղօտ լոյս մր Հազիւ կր լուսաւորէ ներքնամասի յետին 

անկիւններր։ Ծխախոտի ծուխն է որ մթնոլորտր գրեթէ անշնչելի դարձուցած 

է։ Տասնեակ մր յաճախորդ մատուցման զինկէ յենարանին կրթնած, ոգե-

ւորուած կր վիճին, կր շաղակրատեն, մերթ րնդ մերթ շունչ մր քաշելով իրենց 

գլանիկներէն կամ ումպ մր կլլելով իրենց րմպելիէն։ Հակառակ Հանրային այ-

սօրինակ վայրերու մէՀ ծխելու արգելքին, ոչ ոք դժգոՀ կ՚երեւի ու անՀանգիստ։ 

կրպակին խորամասր չորս Հոգինոց սեղան մր գրաւուած է մէկ Հոգիի կողմէ։ 

Կր մօտենամ եւ արտօնութիւն կր խնդրեմ նստելու ուղեկցիս Հետ։ վաթսո^ 

նամեայ նիՀարակազմ մարդ մրն է, որ անտարբեր շեշտով գլուխր կր շարժէ, 

որպէս Հաստատական նշան։ թափառական բարեկամս, րստ երեւոյթին ճանչցր՛-

ւած մէկն է սրճարանի կարգ մր յաճախորդներուն կողմէ։ իր փափաքին րնդա-

ռա^ելով բաժակ մր գինի կապսպրեմ իրեն, ինծի ալ սուրճ մր։ Ան կր սկս 

ուիլ, սակայն իր այս արարքր իսկոյն կր նշմարուի սրաճարանատիրոՀ կողմէ, 

որ ձեռքի կտրուկ շարժումով մր կր պաՀանՀէ դադրեցնել։ 
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- Կր տեսնէ՛ք թէ մեզի ոչ մէկ տեղ Հանգիստ կայ, Հանուիլր արգիլուած է, եր-

կար նստիլր արգիլուած է, բաժակդ պարպէ՛, վճարէ՛ ու անՀետացի՚ր իսկոյն։ 

- Հանգիստ խմէ բաժակդ բարեկամ, ես Հիմա խանութպանին Հետ կր խօսիմ, 

կր կարգադրեմ, միայն գոյքերդ մօտդ պաՀէ, աՀ ձախ մի տարածեր։ Երկրորդ 

բաժակ մրն ալ կր փափաքի՛ս։ 

- Դուք §թշուառներու օգնութեան Հոկատ»ի կամաւորներէ՞ն էք։ Եթէ նպա-

տակ կր Հետապնդէք զիս տեղ մր առաջնորդել, ի զուր կր վատնէք ձեր ուժերր։ 

Զիս Հանգիստ ձգեցէ՚ք։ ° ս ոչինչ կուզեմ ձեզմէ։ Փողոցի դուռր Հոն է... 

- Ոչ, ո՛չ, անՀոգ եղիր բարեկամ։ Չե՛ս տեսներ վիճակս, նախ թոյլ տուր որ 

ես Հանուիմ, վերարկուս խխում կտրած է։ Հիմա կր վերադառնամ։ 

կ՚ուղղուիմ դէպի մատուցման սեղանր։ ՍրճարանատիրոՀ կր բացատրեմ 

կացութիւնր, րսելով որ թափառականր իմ Հովանաւորութեանս տակ է եւ ան-

վնաս մէկն է ան։ 

- Բայց զինք լաւ կր ճանչնանք, վրան գլուխր կր Հոտի, յաճախորդներր ան-

Հանգիստ կ՛րցան իրմէ։ Պատուիրեցէ՚ք իրեն մանաւանդ չՀանուիլ ու չտեղա-

ւորուիլ։ ՈրովՀետեւ յաճախ քունր կու գայ ու կր սկսի խռկալով նեղել իր շուր-

Հիններր։ Երկրորդ բաժակէն աւ ելին չեմ տար, կր նախզգուշացնեմ ձեզ։ Ներո-

ղամիտ կրցաք, սակայն չեմ կրնար ուրիշ կերպով վարուիլ իրեն Հետ։ Անոր 

պատճառով յաճախորդ կորսնցնելու նպատակ չունիմ։ 

- Հասկնալի է, շնորՀակալութիւն, կ՚րսեմ ու կր տանիմ երկրորդ բաժակր 

թափառական ուղեկիցիս։ 

- ԱՀաւասիկ ազնիւ պարոն մր, ուրեմն աշխարՀի վիճակր այնքան ալ յուսա-

Հատական չէ։ Ջեր կենացր, ազնիւ մարդոց կենացր, կ՚րսէ ու արդէն բաժակին 

կէսր կր խմէ խօսակիցս։ 

- Դիտէ՞ք, կրսեմ, ձեր սայլակր զոր տեսաւ խանութպանր դրան սեմին, ին-

ծի րսաւ որ արգիլուած է րնդունիլ մէկր սայլակով։ Ուստի անմիՀապէս որ 

աւարտէք ձեր բաժակր, կր մեկնինք միասին։ Համաձա՞յն էք։ Ես ալ տուն պէտք 

է վերադառնամ։ 

- Ուրեմն սխալեր եմ։ Երեւի այդքան ալ ազնիւ մէկր րլլալու չէ՞ք։ 

- Ոչ, ես ազնիւ մէկր չեմ, կր Հանամ րլլալ սովորական մէկր։ 

- Հապա ես ... ի՛նչ կարծիք ունիք իմ մասիս։ Ես, ինչ տեսակ մէկն եմ։ 

- Դո՛ւք ... դուք ալ սովորական մէկն էք։ Ուրեմն կրնա՛նք մեկնիլ։ 

- Այս անձրեւի՛ն։ 

- 0իչ առաՀ անՀանգիստ չէիք երեւիր անձրեւի տակ։ 

- Բաւական ուշադիր էք։ 

Անձրեւէն ծանրացած վերարկուս կ՚անցրնեմ կռնակս։ կր սպասեմ որ թա-

փառականն ալ իր կարգին Հագուի։ Վերջապէս կր վճա րեմ ու մեկնելէ առաՀ 

սրճարանատիրոՀ զարմացած նայուածքր կր խաչաձեւեմ։ § ի ՚ ն չ տարօրինակ 

զոյգ» կր խորՀի ան, շատ Հաւանաբար։ 

Երբ փողոց կելլենք, անձրեւր մեղմացած է։ թափառականր կր դառնայ ին-

ծի ու Հարցական նայուածքով մր՛ 

- կր սպասէք որ շնորՀակալութիւն յայտնեմ ձեզի։ 

- Ոչ կր պատասխանեմ, այդպէս բան չեմ սպասեր։ 

- Ուրեմն ի՞նչ.. ամէն մէկր իր ճամբա ն... 
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- ճիչդ այդպէս, Բարէ յաջողութիւն։ 

- Հ է ՚ , պարո՛ն, այս պարապ չիչր ի՞նչ պիտի րցայ... 

- °րկու բաժակր նոր պարպեցիք, չէ"... 

- Ատիկա ալ անցեալին կր պատկանի։ 

Գրպանէս մետաղեայ զոյգ դրամներր կր Հանեմ ու կերկարեմ։ 

- Առատաձեռն չ է ՚ ք , կ՚եզրակացնէ։ 

- Հաւանական է, ցտեսութիւն, ես կր մեկնիմ։ 

- ^ուտ տունդ վազէ՛, փափուկ քաղքենի՛, մտիր Ջրցանիդ տակ, Հա, Հա, Հա, 

նմի տ քաղքենի, կեեի քաղքենի, Հա, Հա, Հա՛... 

Յուսալքուաձ Հանդիպումիս այս անսպասելի վախճանէն, քայլերս կ'արա-

գացնեմ։ 0իչ առա^ուան յորդառատ անձրեւի կաթիլներու Հարուա 

եներէն 

չատ աւելի ազդեցիկ էին թափառականին վերջին խօսքերր, որոնք մէկ-մէկ ապ-

տակի տեղ անցան։ Կր մօտենամ տանս։ կր յայտնուիս իսկոյն, ներսէս© 

- Հաւնեցա՛ր րրաե^դ՛՛՛ 

- Նորէն ի՛նչ յանցանք գործեցի... 

- ինչո՛ւ րնկերացար այդ թափառականին 

- ինչո՛ւ ... ոչ մէկ բանաւոր պատճառ, օգնել պարզապէս, տաքնալու եւ 

պատսպարուելու տեղ մր, բան մր խմելու Համար... 

- թափառական ու խման մր քաջալերել։ 

- ի՞նչ քաջալերանքի մասին է խօսքր, ե՛ս էի որ պիտի սրբագրէի իր իսկ րնտ-

րա& կենցաղակերպր։ թափառակա՛ն է չէնաեւ անտուն... 

- Գրպաններդ ստուգեցիր։ 

- ինչո՞ւ ... 

- Ատուգէ՛ մէյ մր, միամի՛տ, ամէն ինչ տե՛ղն է։ 

վերարկուիս գրպաններր կր խուզարկեմ© րստ 

երե ւ ո յթին պ ակ ս ո ղ բ ան 

չկայ։ Յաղթական չեչտով կր գոչեմ© 

- Ախալեցա՚ր անգամ մր եւս, բան չգողցուցի։ 

° ր բ բնակարանէս ներս կր մտնեմ, կինս է որ ներսէն կր ձայնէ© 

- Հաց առնելու չմոռցար յուսամ։ Նամակատուփր ինչ կար։ Գրամատուն 

գացիր։ 

Չեմ գիտեր ինչ պատասխանել։ Հանդարտօրէն կր փոխադարձեմ© 

- Շատ կ՚անձրեւէր, ուստի մինչեւ դրամատուն չգացի։ իսկ Հացր եւ նամակ-

ներր Հիմա կր բերեմ։ 

Անակնկալի եկաե կինս իսկոյն կր յայտնուի դիմացս© 

- Այս ինչ վիճակ է, Հովանոցդ ինչո՛ւ չառիր։ Նորէն մոռցա՛ր։ ի՞նչ կրնէիր 

այսքան ատեն է փողոցներր անձրեւին տակ։ 

- ° ս Հիմա կր վերադառնամ,- կ'րսեմ,- ու արագ քայլերո 

վ կ՚ուղղուիմ դէպի 

փողոցի դուռր։ °տեւէս կր լսեմ կնոջս յուսաՀատական ձայնր© 

- Չեմ գիտեր, ի՛՛նչ պիտի րնեմ այս մարդուն Հետ... Փարիզ 
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Դեկտեմբերի վերջին օրերն էին։ Վաղոն ճարտարապետական դրասենեակի 

իր աշխատանքր չաւարտած մեկնած էր։ Տօներու շրջանին ճարտարապետներր 

Ալպեան լեռ՛ն երր կ՛երթային, դպրոցական արձակուրդէն օդտուելով, իրենց 

զաւակներով, չմշկելու Համար։ կամ Հոմանուհիներով։ Դնողներ եւ քարտու-

ղարներ ուշ կու գային եւ կանուխ կր մեկնէին, երբ չէին կրնար իրենք ալ լեռ 

երթալ, ինչ որ պատժուելու պէս էր։ Վաղոն րնդՀանր ապէս պարտաճանաչ եւ 

ճշդապաՀ էր։ Արեւելքէն եկած էր, երկու տարի ճարտարապետութեան Հետե– 

ւելէ ետք, չէր կրցած ուսումր շարունակել, չէր վերադարձած, դարձած էր 

գծագրիչ։ Տարիներր կ ՚անցնէին եւ իր փառասիրութիւններր մարած էին։ 

Բոլոր արեւելքէն եկած ուսումնական երիտասարդներու պէս իր ազատ ժա-

մերուն ժողո վներ ու կ երթար, բարեկամներ կր տեսնէր։ կարօտախտի դարման 

փնտռողի պէս։ Ուսանողական աւանէն մնացած րնկերներ եւ րնկերուՀիներ, 

որոնցմէ իւրաքանչիւրր իր ճամբան գտած էր։ ՛Շատեր վերադարձած էին, մեկ-

նած էին երկրէն կամ գացած էին Ափրիկէ, երբեմն Արժանթին եւ Միացեալ Նա– 

Հանգներ։ Վաղօ ինքնա մփ ո փ երիտ աս ա րդ մրն էր եւ առ ա նձին կ 

ուարձանի իր բնակարանր։ Միշտ խնամուած եւ ներկայանալի, քաղաքավար եւ 

Համակրելիի անձ մրն էր։ Ուսումր կիսատ ձգած րլլալու դառնութիւնր ոչ ոքի 

կր խոստովանէր, այդ պատճառով ալ ոչ ոքի Հետ կր մտերմանար։ ԱնՀասցէ 
քէն մ ր ։ 

Արկածախնդրութիւններ ունէր կիներու եւ աղջիկներու Հետ, որոնք երբեք 

չէին յանգեր մնայուն կապի։ Երբ Նէօյիի իր գրասենեակէն դուրս եկած էր, 

տխրութիւն մր պատած էր զիինք, տեսնելով մայթերու եւ վաճառատուներու 

խճողումր։ Հայրեր, մայրեր, ամէն տարիքի մանուկներ, որոնք Հոն էին իրենց 

շալկած ծրարներով։ կր պատրաստուէին տօնելու տարեվեր^ր։ ՊատաՀած էր 

որ Նոր Տարին դիմաւորէր առանձին։ Այս տարին ալ Հաւանօրէն տարբեր պի-

տի էԸյլար։ ինքնաշարժր տունր ձգած էր խուսափելու Համար քաղաքի սովորա-

կան խճողումէն։ Որոշած էր Ուսանողական Տան րնկերներէն ժագին Հանդի-

պիլ, այդպէս, առանց պատճառի։ ժագին վաճառատունր կր գտնուէր քաղա-

քին կեդրոնր։ համացոյցին նայեցաւ։ Դեռ երկու ժամ ետք միայն կր փակուէր 

վաճառատունր։ Նէօյիէն օթոպիւսր կր Հասնէր մինչեւ Լուվրի թանգարան։ Յե-

տոյ կրնար քալել մինչեւ ^ագի վաճառատունր։ 

Օթոպիւս բարձրացաւ։ Այդ ժամուն րնդՀանրպէս թոշակառուներ կ'րլլա-

յին։ Տեղ փնտռեց։ Ազատ ա թոռ մր կար։ Տեղաւորուեց աւ։ Բոլոր գրոց-բրոցնե-

րուն պէս կրպակէն Լր Մոնտ մր գնած էր։ Բացաւ թերթր եւ սկսաւ կարդալ 



վերտառութիւններր։ Ափրիկեան երկրի մր մէջ Հազարապետ մր գրաւած է նա-

խագաՀական ապարանքր եւ ինքզինք յայտարարած է նախագաՀ, ինչպէս որ 

րրած էր իր նախորդր։ Ֆրանսայի մէջ պայքար սկսած էր երկու տարի ետք տե-

ղի ունենալիք նախագահական րնտրութեան Համար։ 0տածեց որ այս մարդիկ 

երկրի Հարցերո՛վ կր զբաղին թէ իրենց աթոռներով։ խաղաղականի կղզիներէն 

մէկուն վրայ Հաստատուած ֆրանսական րնկերութիւն մր կրկին Հրթիռ մր 

արձակած է եւ երկու արուեստական Հաղորդակցական արբանեակներ զետե-

ղած է երկրային ծ իր ի վրայ, րսուած է յաջողութեամբ։ Հանրակառքր յան-

կարծ կանգ առաւ եւ դուրսէն լսուեցան ձայներ։ Վաղօ դադրեցուց ^եթերցո^ 

մր, պատուՀանէն դիտեց փողոցր։ 0արդիկ խռնուած էին։ Այդ պաՀուն նկա-

տեց որ իր կողքին նստած աղջիկր արտակարգ գրաւչութիւն մր ունէր եւ այդ 

Հրճուանք պատճառեց իրեն, կարծես իր գորչութիւնր լուսաւորուեցաւ։ 

- Օրիորդ, ի՛նչ պատաՀած է։ 

- ՉՀասկցայ։ Հրչէջներ եկած են։ 

0իչ ետք ան չարունակեց© 

- Գետինր պառկած մարդ մր կայ։ Հրչէջներր Հետր կր խօսին։ Հաւանօրէն 

գինով մրն է։ 

Աղջիկր դէպի իրեն դարձած էր եւ Վաղօ նկատեց անոր կապոյտ աչքերուն 

առինքնող խորութիւնր, քանդակուած դէմքի մր վրայ որուն վրայ կարծէք 

դաջուած րլլար խաղաղ տխրութիւն մր։ Վաղօ ուզեց խօսիլ, լսել այս աղջիկր։ 

Ամանորի այս օրերուն ինք ալ մտերմութեան կամ ջերմութեան չխոստովան-

ուած պակասր կր զգար Հաւանօրէն։ 

- Օրիորդ, ծանօթանանք, քանի որ դեռ պիտի սպասենք© Վաղօ Պետեան։ 

Ջեռքր երկարեց եւ աղջիկր, պաՀ մր տատամսելէ ետք, բռնեց ձեռքր, սեղ-

մեց© 

- Նիքոլ Լանսիէ։ 

Վաղօ արդէն մոռցած էր ^ագին վաճառատունր եւ կ՚երեւակայէր որ տօ-

նական օրերուն առանձին պիտի չըլլար։ ինքզինք կր կչտամբէր որ իր տարի-

քին այսքան արագ կր Հասնէր եզրակացութիւններու, անփորձ պատանիի պէս։ 

ի՞նչ բան կրնար ենթադրել տալ որ դեռ ժամ մր առաջ անծանօթ, իրեն Համար 

գոյութիւն չունեցող Նիքո/ր.–– 

- Պարոն Պետեան, կ՚ենթ ադրեմ որ ճամբայ պիտի ելլենք։ 0ենք աւելի չուտ 

տեղ պիտի Հասնինք քան միւս ինքնաչարժներր։ 

- ի՞նչ է տարբերութիւնր չուտ կամ ուչ Հասնելու։ ° ս սպասող չունիմ։ 

- ինչպէ՞ս։ 

- Օ՜, առանձին կ ապրիմ։ Ծնողքս, եղբայրս, քոյրերս Հոս չեն։ Այս քաղաքին 

մէջ առա նձին եմ։ 

Վաղօ ներքին տակնուվրայութիւն մր կ՚ապրէր։ Զգաց որ առանձնութիւնր 

ախտ էր, այս աղջիկր յանկարծ յայտնուած էր։ Փրկու թեան 

վրայ կր կեդրոնացնէր ամէն կարգի ֆիզիքական եւ Հոգեկան գեղեցկութիւն-

ներ։ °րկուքն ալ լռած էին։ Նիքոլ անտարբերութեամբ կր դիտէր փողոցներր։ 

Վաղօ ջղագրգիռ վիճակ մր ունէր, երբ կր տեսնէր որ Հանրակառքր կր թաւա-

լէր եւ քիչ ետք պիտի Հասնէր իր վերջին կայանր։ Նիքոլի խաղաղութիւնր, որ 

կ՚աւելցնէր այդ գրաւիչ դէմքի ազնուական գեղեցկութիւնր, կր զարմացնէր 



զինք։ իսկ ինք պիտի ուզէր որ ճամբան երկարէր, կարծէք այդ խաղաղութեան 

մասնակցելու Համար։ 

ճամբորդութիւնր պի տի աւարտէր յաջորդ կանգառին։ Վաղօ վտանգի դէմ 

գտնուողի յանդգնութեամբ, դարձաւ դէպի Նիքոլր։ 

- Օրիորդ Նիքոլ, ներեցէ՚ք Համարձակութիւնս, Լուվրի դիմացի սրճարանր 

պիտի ուզէիք որ բաժակ մր սուրճ Հրամցնեմ ձեզի։ Այս եղանակին սուրճր 

առանձին կարելի չէ վայելել։ 

Նիքոլ զարմացած եւ անխօս կր նայէր իրեն։ Վաղօ չէր Հասկնար այդ զար-

մացումր եւ անխօս սառած նայուածքր, մինչ Հանրակառքր կր շարունակէր իր 

րնթացքր եւ պիտի Հասնէր իր վերջին կայանր։ Վերջակէտ մր դնելու պէս։ 

Վաղօ կր սպասէր։ 

- Պարոն Պետեան, ուրախութեամբ։ 

Հանրակառքր կանգ առաւ։ ճամբորդներր իջան։ Վաղօ ոտքի էր եւ կր սպա-

սէր որ Նիքոլ Հետեւի իրեն, բայց ան տեղէն չէր շարժեր։ կր նայէր իջնող ճա-

բորդներուն։ 

Նիքոլ շարժեցաւ, կռթնած արմուկներուն ոտքի ելաւ, կողքէն առաւ զոյգ մր 

անթացուպեր եւ րսաւ© 

- Առջեւ անցէ՛ք, կր Հետեւիմ։ 

Վաղօ սառած էր։ Դեղեցիկ աղջիկ մր, զոր իր երազներուն մէջ տեղաւորած 

էր, երազներ Հիւսած...ի՛նչ անակնկալ։ իր տակնուվրայութեան շուտով տիրա-

պետ ած էր։ 0ալած էր Հանրակառքին մէջ, Նիքոլին առջեւէն, դրան առջեւ 

սպասած էր, քաղաքավար մեքենականութեամբ եւ գուրգուրանքով օգնած որ 

Նիքոլ իջնէ։ Ապա քալած էին կողք կողքի։ Հին սրճարան մրն էր ուրկէ անցած 

էին մեծանուն մարդիկ։ Տեղաւորուեցան։ 

Երբ սպասեակր բերաւ բաժակներր, Նիքոլ լռութիւնր խզեց© 

- Պարոն Պետեան, զարմացա՞ք։ 

Ջայնին մէջ կար ինքնավստաՀութիւն եւ թախիծ։ 

Վաղօ նման շեշտակի Հարցումի չէր սպասեր։ ՊաՀ մր անճրկեցաւ։ Աեղանին 

վրայ դրուած աղջկան ձեռքր բռնեց© 

- Ն ի ք ո ՚ լ . . . 

ինք ալ զարմացաւ թէ ինչպէ՞ս այդ աղջկան խօսք ուղղած էր ինքնեկ շեշ-

տով, վաղեմի ծանօթի պէս, մոռնալով օրիորդր։ 

Եւ Նիքոլ, իր կարգին րսաւ© 

- ՛ ն որՀակալ եմ, Վաղօ։ 

Նիքոլ զգացուած էր Վաղոյի նուրբ վերաբերումէն։ Այդ քանի մր բառերր 

մեղ սակցութեան դաշինքի մր պէս եղած էին։ Երկար խօսքերր նոյնքան բան 

պիտի չըսէին։ 

Այս սրճարանի սպասեակներր Հագուած էին ինչպէս Հարիւր տարի առ աջ 

զիրենք նախորդողներր։ ինչպէս կ՚րսեն, սրճարանր նկարագիր ունէր։ Յաճա-

խորդներն ալ քիչ մր Հնաբոյր էին։ 

- Վաղօ, իրապէս ուրախ եմ որ քեզի Հանդիպեցայ։ Ուրիշներէն տարբեր ես։ 

Անթացուպերով աղջիկէն խոյս չտուիր։ 

- Ես ալ ուրախ եմ որ խօսակից մր ունեցայ։ Երբ գրասենեակէն դուրս եկայ 

շուարած էի։ կ՚ուզէի բարեկամի մր Հանդիպիլ, այդպէս, յիշատակ քրքրելու 



պէս, առանձին չմնալու Համար։ 0անաւանդ, տօնական օրերուն առանձնո^ 

թիւնր ծանր կր նստի Հոգիիդ վրայ։ 0անաւանդ երբ արուարձան կր բնակիս։ 

0անաւանդ երբ օտար երկրի մէջ ես եւ Հարազատներ չկան։ 

Նիքոլ կր լսէր Վաղոյի խօսքերր, իր փայլող աչքերր առանց թարթելու։ 

- Վաղօ, ներէ՛ եթէ Հետաքրքրութիւնս անտեղի է, գրասենեակր ուր կ'աչխա-

տիս, ի՞նչ բանով կր զբաղի։ 

- ճարտարապետական գրասենեակ մրն է, մեծ ծրագիրն եր կր պատրաս-

տենք։ ° ս ճարտարապետութեան նախկին ուսանող եմ, թերաւարտ, դծադրու-

թեամբ կր զբաղիմ։ 

- Չե՞ս Հարցներ թէ ես ի՞նչ կ՚րնեմ։ 

- ° թ է րսես կ իմանամ։ 

- Պատմութեան կր Հետեւիմ։ Զիս կր Հետաքրքրէ Հին Յունաստանի, °գիպ-

տոսի եւ Հռոմի պատմութիւնր։ Այդ ժամանակաչրջաններուն մարդիկ մեզմէ 

աւելի ունեցած են մեծին, Հզօրին, գեղեցիկին կիրքր, աթենացի րլլան թէ Հռո-

մէացի, իսկ °գիպտոսր այդ բոլորին վրայ գումարած է անմաՀանալու տենչր։ 

իսկ մենք կր բանտարկուինք ա նմիջ ական ներկային մէջ, ժամանակակիցներս 

տեսիլք չունինք։ Հռոմի ստրուկներն անգամ երազատես էին, գիտէին րմբոս-

տանալ։ Կր պատրաստուիմ պատմութեան դասախօս րլլալու։ 

Վաղօ կր դիտէր այս խելացի եւ գրաւիչ աղջիկր։ 0ոռցած էր անոր անթա-

ցուպերր։ Անոնք դարձած էին աննչան մանրամասնութիւն։ Նիքոլ, Վաղոյի ա^ 

քերուն մէջ նայելով, Հարցուց© 

- Չե՛ս Հարցներ թէ ինչո՛ւ անթացուպերով կր քալեմ։ 

Վաղոյի լռութիւնր պատասխան Համարելով, չարունակեց© 

- Ողնաչարի ոսկորներէս մին ծանրօրէն վնասուած է երբ Հեծիքէն ինկայ։ 

Տասնրչորս տարեկան էի։ Ըժիչկներր կասեցուցած են Հետեւանքներր, եւ կր 

մտածեն երկրորդ վիրաբուժական միջամտութիւն մր րնել, բայց վստաՀ չեն որ 

արդիւնքր դրական պիտի րլլայ։ 

- Ըժչկութիւնր այնքա՛՛ն յառաջդիմած է, րսած էր Վաղօ։ 

Նիքոլ գլուխր չարժած էր։ Ըառ չէր րսած։ 

Արդէն գիչեր էր, այդ եղանակի կանխաՀաս գիչերր, աւելի մութ գորչ եր-

կինքին տակ, որ անձրեւ կր խոստանար։ Ամէն անգամ որ անձրեւէր, Վաղօ սո-

վորութիւն ունէր րսելու որ քաղաքր կր լոգնայ։ Ըայց անձրեւր չէր անՀետաց-

ներ պատերու սպիտակ քարերուն սեւր։ 

Նիքոլ աթոռին կռթնած անթացուպերուն օգնութեամբ ոտքի ելաւ, րսաւ որ 

ուչ է եւ տուն պէտք է երթայ։ Վաղօ դիտեց սլացիկ Հասակով Նիքո/ր եւ սիրտր 

ճմլուեցաւ։ Այդ Հասակր եւ անթացուպերր։ Վաղօ ուզեց օգնել, բայց Նիքոլ ար-

դէն կր քալէր դէպի սրճարանի ելքր։ 

- Նիքոլ, կ ՛ուզես որ մինչեւ տունդ քեզի րնկերանամ։ 

Նիքոլ ինքնավստաՀ եղանակով նայելով Վաղոյին, րսաւ© 

- 0տաՀոգուելու կարիք չկայ։ ° ս վարժուած եմ ամէն օր իմ միջոցներովս 

տեղափոխուելու։ Ըայց եթէ քեզի Հաճոյք կր պատճառէ, եթէ կ՛ուզես... ° ս 

երախտապարտ կ ՚րլլամ։ 

°րկուքով քալեցին մինչեւ Հանրակառքին կանգառր։ 

- Հեռու չէ, քանի մր կանգառ։ Լիւքսամպուրկի պարտէզին դիմացր, չէնքի 



մր գետնայարկր։ Համալսարանին մօտ։ Հայրս գնած է բնակարանր, որպէսզի 

Համալսարանին մօտ րլլամ։ 

0իչ ժամանակ անց արդէն Հասած էին եւ Վաղօ կր պատրաստուէր Հրաժեշտ 

տալու, բայց փոխանակ այդ ընելու, իրեն Համար իսկ անՀասկնալի պարզո^ 

թեամբ րսաւ© 

- Նիքոլ, կ ՛ուզե՞ս որ միասին րնթրենք։ 

Փողոցին անկիւնր կանգնած էին։ Նիքոլ զարմացած էր, անակնկալի ազդե-

ցութեան պատճառով Համրացած, կր դիտէր Վաղոն, որ կր մտածէր Հաւանօ-

րէն թէ ձախաւերութիւն մր րրած էր։ Անթացուպերով քալող աղջիկր կր մտա-

ծէր։ ինչո՞ւ, ի՛նչ րնելու։ Հաւանօրէն երբեք չէր սպասած որ երիտասարդ մր 

նման առաջարկ կրնար րնել։ ՊաՀ մր ետք© 

- ինչո՛ւ ոչ, դուն Հաճելի խօսակից ես, Վաղօ։ 

Վաղօ մինչեւ տան դուռր րնկերացաւ Նիքոլին, որ տուաւ իր անունր, Նիքոլ 

Լանսիէ տր Դուրէն եւ Հեռախօսի Համարր։ Վաղօ ժամր ութին պիտի դար զինք 

իր տունէն առնելու։ Ողջագուրուեցան։ 

- ժամր ութին, րսաւ Վաղօ։ 

Երբ կր քալէր, կր մտածէր այդ երկար ազգանունի մասին, կցուած ազնուա-

կանութեան մնացորդ վտր^ի մասին։ 

* 
* * 

Վաղօ ժամացոյցին նայեցաւ։ Հազիւ ժամանակ ունէր տուն երթալու եւ ինք-

նաշարժով վերադառնալու։ Առաջին անգամր չէր որ աղջիկ մր ճաշի կր Հրաւի-

րէր։ Բայց այս նոր կացութիւն մրն էր։ Սկաուտի վերաբերո՛ւմ էր։ ինք միշտ 

այդպէս եղած էր, զգայուն այլոց տառապանքին դիմաց։ Մեծցած էր, բայց պա-

Հած էր օգտակար րլլալու մանուկի Հոգեբանութիւն։ 

Հասաւ տուն։ Հագուստր փոխեց որպէսզի ինք ալ զգայ որ տօնական օրեր 

էին։ իջաւ շէնքի կառատունր ուր կր գտնուէր իր Հին պզտիկ կառքր, Հին բայց 

քիչ գործածուած։ 0իշտ նախրնտրած էր քալել։ իր բնապաՀպանական աննշան 

պայքարր։ Ուրախ էր, քանի որ առանձին պիտի չրլլար, նաեւ անոր Համար որ 

Հաճոյք պիտի պատճառէր Հաշմանդամ աղջկան մր, որուն Հետ երիտասարդնե-

րր պարասրաՀ պիտի չերթային, զայն իրենց րնկերներուն պիտի չներկայացնէ-

ին։ 

ինչպէս միշտ, կ ուզէր ճշդապաՀ րլլալ, ինզինքին նկատմամբ Հաւատար-

մութիւն մր։ ժամր ութին սեղմեց Նիքոլի տան զանգր։ Դուռր բացուեցաւ։ կեր֊ 

պարանափոխուած կին մր բացաւ դուռր։ Առանց անթացուպերու, պատին 

կռ թնած։ Վայելուչ Նիքոլ մր, սլացիկ Հասակի ուսերուն վրայ թա փած էին կէ ս 

խարտեաշ մազերր։ 0ետաքս շապիկր կանացի շնորՀներր խռովիչ դարձուցած 

էին։ Այս պատկերր կարելի էր գտնել մեծ շաբաթաթերթի կողքին վրայ։ Վաղօ 

մտքով ՀայՀոյեց անգութ պատաՀարին։ 

Լաւ դերասանի պէս ինքզինք պաՀելով րսաւ© 

- Դուն գեղեցիկ ես, Նիքոլ։ 

- Վաղօ, դուն շատ ազնիւ ես։ 



Վաղօ սիրով Համբուրեց իրեն երկարող երեսր։ 

թաւչային Հաճելի զդայնութիւն մր որ կր խռովէր։ 

ճաշակով կաՀաւորուած բնակարան մրն էր, լոյսեր եւ վառ գոյներ, դիրքեր 

եւ քանի մր վիմագրութիւններ*։ 

Նիքոլ նկատելով Վաղոյի Հետաքրքրութիւնր, րսաւ որ Հայրր տուած էր։ իսկ 

ան ունէր արուեստի գործերու Հաւաքածոյ։ 

- 0եզի չրսի, Հայրս առեւտրական մեծ Հաստատութիւններու իրաւաբան է։ 

Վաղօ Հասկցաւ, որ Նիքոլ Հարուստ ընտանիքէ կու գար։ 

Նիքոլ տեղաւորուեցաւ փոքրիկ ինքնաշարժին մէջ, որոչ դժուարութեամբ։ 

Արդէն կր սուրային։ Վաղօ կր զգար, որ աղջիկր ուրախ էր։ Ան չՀարցուց նոյ-

նիսկ թէ ո՞ւր կ ՚երթային։ Նիքոլի բնակարանէն Հեռու չէր Վաղոյի սիրած ճա-

չարանր, 0առնի եզերքր, ուրկէ կր դիտէր ջուրին վրայ ծփացող կապուած 

փոքրիկ զբօսանաւերր, որոնք զինք միչտ Հրաւիրած էին երազելու։ Ջմրան օրե-

րուն անոնք քիչ մր աւելի կ ՚օրօրուէին։ Մեկնումներ միօրինակութենէ ու ճա-

պաղութենէ Հեռանալու Համար։ Վաղօ կր խորՀէր որ ազնիւ վերաբերում մր 

ունէր Նիքոլի Հանդէպ։ Չէր մտածեր ուրիչ զգացումի մասին։ Ըայց չէր մտա-

ծեր նաեւ այն մասին որ իր վերաբերումր ինչպէս կրնար ընկալուիլ Նիքոլի 
կ ո ղ մ է ։ 

Գիտէր որ զգացումներու աչխարՀր չէր Հպատակեր րնթացիկ բացատրող 

թիւններ ու եւ տրամաբանութեան, իրականութեան եւ երեւակայութեան միջեւ 

պատնէշներ չէին րլլար։ 

ճաշարանի գրեթէ բոլոր սեղաններր գրաւուած էին։ 

Զինք կր ճանչնային։ 0անաւանդ որ իրենց գրասենեակի բազմամարդ Հան-

դիպումներր Հոն կր կազմակերպէին։ ճաշարանի տիրոջ տիկինր, Տանիէլ, ան-

ձամբ զիրենք առաջ՛նորդեց փոքրիկ սեղան մր որ գետին կր նայէր։ 

- ի՛՛նչ գողտրիկ անկիւն, շշնջալով րսաւ Նիքոլ։ 

Վաղօ օգնեց որ Նիքոլ տեղաւորուի։ Գանակ-պատառաքաղի աղմուկ կար։ 

Անոր կ ՚րնկերանային ամերիկեան երաժշտութեան մր Հեռուէն եկող կշռոյթ-

ներր։ Վաղօ կր դիտէր այդ շնորՀալի աղջիկր եւ կ անդրադառնար որ առաջին 

անգամն րլլալով չէր մտածեր զայն անկողին տանելու մասին։ 

ինքզինք կշտամբեց։ 0իթէ՞ այդ աղջիկր պատրաստ էր անկողին երթալու։ 

- Վաղօ, այս ի՛նչ Հաճելի եւ ջերմ տեղ է։ 

- Յաճախ Հոս կու գամ երբ Հիւր ունենամ, նաեւ Հոս կու գանք երբ գրասեն-

եակր րնդո ւնել ութիւն կազմակերպէ։ Մանաւանդ գարնան եւ ամրան ա միսնե-

րուն մթնոլորտր արտակարգ կ՚ըլլայ։ 

Նիքոլ, քաղաքավարական խօսքի սաՀմանր անցնելով, սեւեռելով Վաղոն, 

Հարցուց© 

- Վաղօ, ինչո ւ չես ամուսնացած։ 

Հարցումր րնթացիկ էր, չզարմացուց։ 0իթէ՞ այդ րսելով Նիքոլ կ ՚ակնարկէր 

իր տարիքին։ 

- Հանդիպման եւ սիրոյ Հարց է։ Գեռ ժամանակ ունիմ։ ՎստաՀ չեմ որ այս 

երկիրր պիտի մնամ։ 

Վաղօ լռեց։ ինչո՛ւ այս խոստովանութիւնր պիտի շարունակէր Նիքոլի մր 

Հետ որուն ծանօթացած էր քանի մր ժամ առաջ։ Հասարակաց ոչինչ ունէին։ 



ք&յո– ԱՐՁԱԿ 

Բայց ինքզինք լաւ կր զգար անոր ներկայութեան։ Այն տպաւորութիւնր ունէր 

որ Նիքոլ երախտադիտութեամբ լեցուած էր իրեն նկատմամբ։ Հաւանօրէն կր 

մտածէր թէ ի՛նչ ազնիւ երիտասարդ էր որ անթացուպով քալող աղջիկով կր 

զբաղէր։ Ջէր խրտչեր։ 

- Վաղօ, կր ներես, բայց պիտի Հարցնեմ© ինչո՛ւ չես վերսկսիր ուսումդ։ Հի-

մա շատ մր դիւրութիւններ կան։ կր տեսնես, ես չեմ կքած։ 

- կր կարծե՛ս Հինգ-վեց տարի դասերէ խզուելէ ետք այդ կարելի է։ Հիմա 

կեանքս դասաւորուած է, դժուարութիւն չունիմ։ 0ի՚ մոռնար որ արեւելքցի եմ 

եւ մէն արեւելքցի իր Հոգիին մէջ տեղ մր ֆաքիր է։ Անոր Համար ալ առանձ-

նութիւնր ինծի Համար չարչարանք չէ, այլ տեսակ մր ազատութիւն։ 

Նիքոլ կր լսէր։ ինք ալ իր կարգին չէր յաջողեր սաՀմանում տալ իր զգացում-

ներուն։ Սէր չէր կրնար րլլալ, ինչո՛ւ այս բոլորովին օտար տղան պիտի սիրէր։ 

0անաւանդ իր կացութեան մէջ այդ անկարելի սէր մր պիտի րլլար։ Հիմա, 

երախտագիտութեան վրայ կր գումարէր խանդաղատանք։ Ուրախ մէկր չէր 

Վաղօ, բայց ինք կրնա՞ր անոր ուրախութիւն տալ։ ինչպէ՞ս։ Ան պիտի ուզէ՞ր։ 
Եթէ© 

- Դարնան օր մր կրկին Հոս կու գանք, կր տեսնես թէ ինչպէ ս ամէն բան 

փոխուած կ՚րլլայ, գետր, գացող-եկող նաւերր, անցորդներր, բացօթեայ բակր 

եւ սեղաններր։ 

- Դարնան մեր տունր կու գաս։ Ընդարձակ պարտէզո 

լողաւազանով։ 

Երբ լողացող րլլայ կր դիտեմ եւ կ՚ուրախանամ։ 

Խօսակցութիւնր չեզոք Հարթութեան վրայ բերելու Համար, Վաղօ Հարցուց© 

- Հռոմի պատմութիւնր երբ կր սորվիք, կր խօսուի նաեւ Հայաստանի մա-

սին։ Հայերր յաճախ առրնչուած են Հռոմէացիներուն© կրեսոս, Պոմպէոս։ Հռո-

մէն 

առաջ Հայաստան քրիստոնէութիւնր պետական կրօն Հռչակեց։ Հետքերր 

կան նաեւ 0որնէյի թատերական երկին Պողիկտոսի մէջ։ 

- 0արտէսներու վրայ տեսած եմ ԱԸՄԷՆիԱ, բայց այդքան։ Հետաքրքրո^ 

թիւնս սրեցիր։ Դասախօսին պիտի Հարցնեմ։ Պիտի փնտռեմ այս մասին նի^ թ ե Ր , Գիրքեր։ 

Դիշերր յառաջացած էր։ Արդէն մեկնողներ կային։ իրենք ալ ոտքի ելան։ Տի-

կին Տանիէլ եկաւ Նիքոլի կարծիքր իմանալու, գոՀ մնացա՞ծ էր թէ ոչ։ 

Վերադարձի ճամբուն վրայ Նիքոլ շնորՀակալութիւն յայտնեց բացառիկ 

երեկոյին Համար։ 

- Վաղօ, վերջին տարիներու ամենէն երջանիկ օրս ապրեցայ։ Հեռաւոր Արե-

ւելքէն ֆաքիր մր պիտի գար յիշեցնելու, որ դեռ մարդկութիւնր չէ մեռած։ 

՛ատ մր բաներ կրնայի երեւակայել, բայց ոչ այս Հանդիպումր, ոչ քեզ, ոչ այս 

երեկոն։ Աւարտող տարիէն քանի մր ժամ գողցայ։ 
* 

* * 

կէս գիշերր անց էր երբ Լիւքսամպուրկի պարտէզին առջեւն էին։ ինքնա-

շարժր կանգ առաւ Նիքոլի բնակարանին առջեւ եւ Վաղօ օգնեց որ Նիքոլ իջնէ 

կառքէն։ կիսաբաց դրան առջեւ, երբ Վաղօ կր պատրաստուէր Հրաժեշտ տա-



լու, Նիքոլ առաջարկեց որ բաժակ մր թէյ առնեն։ Այնքա՛՛ն Համոզիչ էին ձայնր 

եւ շեշտր։ Բայց Վաղօ րսաւ© 

- Յոգնած ես, ուշ է, կր խոստանամ ուրիշ առիթով գալ թէյի Համար։ 

- Վաղօ, չեմ յոգնած։ ինչպէս կարելի է ուրախ րլլալ եւ յոգնիլ։ Տեղ մր գտիր 

կառքիդ։ կր սպասեմ։ 

Առանց խանդավառութեան եւ այդ երջանկութիւն ապրող աղջիկր չմերժե-

լու Համար, Վաղօ րնդունեցաւ Հրաւէրր։ Սեղմեց զանգի կոճակր եւ պաՀ մր 

վերջ Նիքոլ բացաւ դուռր, չինացիի երկար մետաքս Հագուստով։ Վաղօ օգնեց 

բաժակներր սեղան բերելու, եռացող ջուրի սափորր... Նիքոլ լեցուց բաժակներր 

եւ Արմանեաքի շիշր դրաւ բաժակներուն քով։ Նիքոլ կր խօսէր, կր պատմէր իր 

մանկութիւնր, Ամերիկա ճամբորդութիւնր, կ՚րսէր թէ պիտի այցելէր Արեւելք։ 

Ըսաւ թէ յաջորդ օր Հայրր պիտի գար զինք իրենց Հեռաւոր արուարձանի տո^ 

նր տանելու։ Նիքոլի երեսներր կ՚այրէին, իսկապէս կր ճառագայթէին։ 

Վաղօ կր Հրճուէր դիտելով երջանկութեան ծարաւ աղջիկր։ ինքզինքէն գոՀ 

էր։ Ուրիշի առանձնութիւնր յոյսով լեցուցած էր եւ այդ իրեն Հոգեկան բաւա-

կանութիւն կու տար։ 0սանչորս ժամ առաջ պիտի նախրնտրէր սովորական սի-

րարկած մր, կատաղի էգի մր Հետ, յաջորդ օրր մոռցուելիք, Հետք չձգող, Հոգ 

չձգող, ոչ իսկ յիշատակ։ Այս Հանդիպումր առասպելի կր նմանէր։ Նման դէպ-

քի կարելի էր Հանդիպիլ միայն գիրքերու մէջ։ Թէեւ երբ կր դիտէր այս գեղե-

ցիկ աղջիկր, Հաճոյք կր զգար, տարբեր Հաճոյք մր։ 

Թէյի բաժակներր դատարկ էին, բայց Արմանեաքր կր նորոգուէր բաժակնե-

րու մէջ։ Եւ կր խօսէին, կր խօսէին, Արեւելք եւ մանկութիւն, նկարչութիւն եւ 

պատմութիւն, գրականութիւն եւ երիտասարդական շարժումներ, պատերազմ 

եւ բնապաՀպանութիւն։ 

Բայց ալ յոգնած էին։ 

Դիշերր յառաջացած էր։ Վաղօ ոտքի ելաւ եւ պատրաստուեցաւ մեկնել ու։ 

Նիքոլ կր դիտէր զինք առանց աչքերր թարթելու։ Այն պաՀուն երբ Վաղօ կր մօ-

տենար Հրաժեշտի Համար, Նիքոլ աննկարագրելի մեղմութեամբ բռնեց անոր 

ձեռքր, իրեն քաշեց© 

- Ուշ է, ցուրտ, եւ քիչ մր գինով ենք։ Չե՞ս ուզեր Հոս մնալ եւ առաւօտեան 

առաջին ժամերուն երթալ։ 

Ըսաւ եւ թեւերր փաթթեց Վաղոյի վիզին եւ ոտքի ելաւ։ 

- Նիքոլ® 

- Վաղօ, այս անկրկնելի օրր միասին լուսցնենք։ Զիս անկողին տար։ 

Վաղօ պաՀ մր տատամսեցաւ։ Եթէ մնար չարաշաՀած պիտի Հրլլա՚ր այս աղջ-

կան տկարութիւնր։ 

- Նիքոլ® 

- Վաղօ, խենթութիւնս րնդունիր որպէս այդ եւ այդքան։ Ոչ աւելի։ Երբ 
դուրս գաս այստեղէն մ ո ռ ց ի ր զիս։ 

- Նիքոլ® 

Այդպէս, իր վիզէն կախուած աղջիկր գրկեց Վաղօ եւ անկողին տարաւ։ 

ՊաՀ մր ետք, լուսաւոր սենեակին մէջ, Վաղօ իր կողքին պառկած Նիքոլի 

ալապաստրէ անթերի մարմինր կր դիտէր։ Անթացուպերով քալող աղջիկր չէր 

ան, այլ երազէ մր ծնունդ առած կրկներեւոյթ մր, սիրոյ ծարաւ, սիրելու եւ 



սիրուելու Համար տրոփող Հոգի մր։ Ապրելու Հզոր տենչ մր։ 

Վաղօ կր շոյէր անոր Համաչափ սրունքներր, ողորկ ուսերր, թրթռացող ծի-

ծերր։ Նիքոլ երբեմն կր փակէր աչքերր եւ Վաղօ կր տեսնէր անվերջանալի ար-

տեւանունքներր։ 

Այն պաՀուն երբ Վաղօ կր մտնէր Նիքոլի մէջ, իր ծանրու թեան տակ ան ցա-

ւի ոչ մէկ ճիչ արձակեց։ Ան իր թեւերով օղակած էր Վաղոն եւ Վաղօ Հասկցաւ 

որ Նիքոլ կին չէր, այդպէս տրուած էր, քանի մր ժամ առաջ ծանօթացած երի-

տասարդի՛ն թէ ուզած էր վրէժ լուծել իր մարմնին դէմ ոճիր գործած ճակա-

տագրէն։ Կր մտ ածէր այն մասին որ պատաՀածր րնթացիկ սիր արկածն եր ու 

շարքին չէր դասուեր, սէր չէր, գութ չէր։ Չէր յաջողեր անուն մր տալ։ 

Նիքոլ գիշերր սպառեց ինչպէս կր սպառեն փուռէն ելած տաք Հացր։ 

ինչպէս կ ՚երկնեն բնութիւնր։ 

Այդպէս մնացին մինչեւ որ վարագոյրներու ետեւէն ձմրան գորշ լոյսր թա-
փանցեց։ 

* 

* * 

Շաբաթ մր ետք յատուկ թղթատարով ծրար մր ստացաւ Վաղօ։ Հայ գեղան-

կարիչի մր երկու վիմագրութիւններ։ 

°րկտող մր© §Աիրելիի Վաղօ, այս գեղեցիկ նկարներր երբ դիտես գիտցիր որ 

միշտ պիտի յիշեմ քու անզուգական բարեկամութիւնդ։ Նիքոլի։ Ոչ մէկ պա-

Հանջ, ոչ մէկ զղջում։ 

Վաղօ երբեք չկրցաւ անուն տալ այդ Հանդիպման։ 

Վաղօ վերսկսաւ իր ուսման րնթացքր։ 

Հինգ տարի անցած էր։ ճարտարապետ էր եւ նոյն գրասենեակր կ'աշխա-

տէր։ Ամուսնացած էր Արեւելքէն Հայ աղջկան մր Հետ, որ տարին չորս անգամ 

մայրր կր կարօտնար եւ կ երթար կու գար։ Անոր պատկերր երբեք չնոյնացաւ 

անթացուպերով քալող Նիքոլի անիրականի սաՀմաններուն գտնուող տուչո^ 

թեան։ 

ֆրանսական թերթին մէջ յայտարարութիւն մր կարդաց։ Համալսարանի 

սրաՀներուն մէկուն մէջ պիտի դասախօսէր Նիքոլ Լանսիէ տր Գուրէն, Փարի-

զի... Համալսարանէն, §Հայաստան Հռոմի պատմութեան մէջ՚ֆ։ Հասցէ, թուա-

կան։ 

* Լ1էհօցքՁթհ1© 

10 Յունուար 2011, 

Նուազի-յր-կրան 



ԱՐՁԱԿ ոտէյւէ։ 

ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽ9ԻՆԵԱՆ 

ՉՈՐՍ ՏԱՏԻ, 
ՉՈՐՍՆ ԷԼ՝ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ 

Անկախ մասնագիտռւթիւնից՝ հայը հային կարող է հարցնեք բանաստեղծութիւն գրո՞ւմ ես, եւ բաւա-
կան յաճախ Ատանպ դրական պատասխան։ 

Պարզւռւմ է, որ իմ գրեթէ բռթր ծանօթները (ներառեսղ ես) բանաստեղծռւթիւններ են գրում կամ 
ինչ-որ ժամանակ գրկ են։ Իսկ նրանք, որ երբեւէ չեն գրկ ու չեն էւ գրկու՝ հոգո՛վ են բանաստեղծ։ է 
հա, կ՚ասէք, չգիտե՞ս, յայտնի ճշմարտութիւն է՝ հայ ժողովուրդը բանաստեղծ է։ Իմ ծանօթները յաճախ 
ինձ հաղորդակից են դարձնում իրենց բանաստեղծութիւններին՝ բանաւոր թէ գրաւոր, ձեռագիր, 
մեքենագիր, համակարգչային շարուածքով, վրան ճաշ կերած թղթերի վրայ, թերթում, հանդէսում, 
վերջին տարիներին՝ նոյնիսկ եւեկտրոնային փոստով կամ համացանցում։ ՄխչԽ անգամ նոյնիսկ 

առանձին գրքոյկով տպագրուած։ Ու ես մի շարք բաներ եմ իմանում ծանօթներիս, նրանց թաքուն եւ 
ակնյայտ բարդոյթների, տենչերի, հայեացքների, անցեաի եւայւնի վերաբերեսղ։ Մէկն, օրինակ, հոգու 
խորքում իրեն շուն է զգում, իսկ միւսը՝ ծառ։ Երրորդի մօտ նկատւում են կասկածեի հակումներ, իսկ 
չորրորդն ուզում է մերթընդմերթ «պանկ» դուրս գաւ ։ Եւ այդ տարասեռ չափածոյ արտադրանքը 
թափւում է գփիս՝ որպէս ծանօթի, պարզ ընթերցողի, շարքային քննադատի կամ անգամ՝ 
հեղինակութեան, եւ մղում է ինձ,, բանաստեղծկ։ Ինչն է հետաքրքրական, որ Չարենց, Լորկա կամ 
Սեոդերգրան կարդաԼուց յետոյ գրկ չի ինում, մինչդեռ բոթր այդ բանաստեղծական պոռթկումները, 
ճիչերը, չափուած-ձեւուած խօսքերը, խորհրդածութիւնները, խոստովանութիւները, հայհոյանքները, 
զեղումներն ինձ կրկին մղում են չափածպ արտայայտման։ ° ւ որքան կ չկայանամ դպխ բանաստկծ, 

շնորհակաԼ եմ ինձ շրջապատող այդ բոթր բանաստեղծներից (եբկսեռ), բանաստեղծահիներից 
(նոյնպէս երկսեռ) եւ բանաստեղծիկներից, որ չեն թողնում՝ իմ մէջ մեռնի բանաստեղծը... 

Ես դադարկ եմ զարմանաք թզով, որ այնինչն կ է բանաստեղծութիւն գրում... Որ հայ է, ուրեմն 
պիտի բանաստեղծաթխն գրի՛. Սակայն երբա անսպասկիօրէն ա յ պ ս ի մարդկանց մասին կ Խ 
իմանում, որ ահա նրանք նոյնպէս ողջ կեանքում բանաստեղծութիւն են գրկ։ Հիմա ուզում եմ պատմկ 
նրանցից չորսի մասին։ Չորս տատիների, որոնք բանաստեղծուհիներ չէին ի հարկէ, բայց իմ 
յիշողութեան մէջ մնացեւ են որպէս բանաստեղծութիւն գրողներ... 

ՏԵՍԻԼ Ա 
Մ Ա Ր Ի Ա Մ Բ Ա Զ Ի 

Երբ մանուկ էէ, մեր շէնքում ապարում էր մէ մ է ա յ ն ա կ ծ ե ր կ է ն ։ ՈՀ ոք քունէր աշիարՀում, իորՀրդայէն 
պետութէւնն էլ թոշակ Հէր տալէս նրան։ Ամքած, Հորացան մէ մամէկ էր մէշտ մաքուր ու կոկէկ 
Հագնուած։ Եղեռնը տեսած այդ կնո^ը բոլորը 0արէամ բա^է էէն ասում։ Եթէ Հեմ սիալւում վանեցէ էր՛ 
&ատ էէնք իղճում ա յ դ անօգնական, ծ ե ր տատէկէն։ ձ մ ե ռ ն ե ր ը գալէս էր մեր դպրոց, րուֆէտէց2 մէ քէՀ 
ուտելէք էէն տալէս նրան։ Երբեմ՛ն պատմում էր ^ ա ր դ ե ր է ց , թէ էնՀպէս է կորցրել Հ ա ր ա զ ա տ ն ե ր է ն ։ 
Փոքրէկ աղ^էկ է եղել, մէ թուրք իղճացել է , պատսպարել էր մ օ տ ։ ինքն էլ ինամել է նրա փոքր երեիայէն, 
երգեր ասել նրա Համար, մէնֆեւ որ Հայերը եկել, տարել են նրան այդ տ ն է ց ։ Պատմում էր ու լաց էր լէնումՀ 
0արէամ բա^էն մեր աՀքէն Հարէւր տարեկան էր թւում, բայց թերեւս լէնէր ը ն դ ա մ է ն ը եօթանասունն անց։ 
Երբեմ՛ն թեւանցուկ էր անում էր նման ծ ե ր մէ պ ա պ է կ է , ու երկուսով զրուցելով դանդաղ քայլում էէն 
բակում, արեւէ տակ։ &ատ ազդեցէկ էր... քուրդը ճէպտելէս 0արէամ բա^էն երկաթէ շամփուրով էր 



Ռ Ա ք ^ Ի Ն 

ճիպոտից բրդերը թափ տալիս։ Տարօրինակդ տեսարան էր՛ բրդի ա ռ ա ^ ծնկաչոք մի մամիկ, մի ձեռքին 
ճիպոտ, միւսին շամփուր։ Չար տղաները երբեմն գժուացնում էին Աարիամ բարուն, նա էլ գոռգոռում 
էր Հետեւներից։ իսկ բարի երեխաներով խղճում էինք նրան՛ եթէ բակում քէֆ էինք անում, նրան էլ էինք 
մասնակից դարձնում, եթէ ^ ա տ ա Հ մ ա մ բ մի կոպէկ փող էինք գտնում, նրան էինք տալիս... 

ԱՀա այս Աարիամ բա^ին, պարզւում է, բանաստեղծութիւններ է գրում։ Չգիտեմ բանաւոր թէ 
գրաւոր։ Ասում էր իմ գրածն է, եւ արտասանում էր՛ ° ս արդէն բաւական կարդացած երեխայ էի եւ 
Հասկանում էի, որ դրանք իսկապէս նրա յօրինածները կարող են լինել, քանի որ իրենցից մի բան չ է ի ն 
ներկայացնում: Ափսոս, որ այն ժամանակ ոչ մի տող չեմ գրառել նրա ա ր տ ա ս ա ն ա ծ ն ե ր ի ց ։ Բայց յիշում 
եմ, որ ինչ-որ երկարադունչ պատմութիւններ էին։ Պարզունակ շարադրանքներ գաղթի, չկայացած 
մանկութեան, սպաննուած Հարազատների, Հողմացրիւ եղած ազգականների մասին՛՛՛ Տեսնես գոնէ գրի 
առնո՛ւմ էր դրանք։ ինչեւէ, շ է ն ք ը չիմացաւ էլ, թէ ինչքէս մեռաւ Աարիամ բա^ին, որը ոչ ոք չունէր 
մարդկանց աշխարՀում, իսկ իրերի աշխարՀից ունէր Ընդամէնը մի ձեռք Լոր, մի ձեռք անկողին ու մի Հին 
բազմոց... ինձ թւում է, թէ սրանց Հետ մէկտեղ նա ունեցած կը լինէր նաեւ բանաստեղծութիւնների մի 
տետր, որ իր Հետ միասին ուղարկած կը լինեն էն աշխարՀը։ Անում է ասել ողորմի իրենց... 

ՏԵՍԻԼ Բ 
ՍԻՐԱՄԱՐԳ Հ Օ Ք Ի Ր 

Աօրս երեք Հօրաքոյրերից ամենակոլորիտայինը Աիրամարգ Հօքիրն էր չստլիկ, աշխոյժ, ասող-խօսող 
Ող1 կեանքն անվերի բանել ու բանել էր, տասնամեակներ շարունակ անմռունչ քաշել ընտանիքի, տան, 
տնամերձ այգու եւ միւս այգիների, ապարանքի Լայսինքն եղ^երաւոր անասունների) Հոգսը եւ Հազար ու մի 
ուրիշ Հոգսեր։ ԱնՀանգիստ, անդադար մի արարած։ Մի Լոռի աշխարՀ, մի Աիրամարգ Հօքիր։ Գիտէր 
լեռնաշխարՀի ամէն մի ծակուծուկը, թուփն ու ծառը, բոլոր Հանդամասերը Վրաքշով ու Արգենթալա, Աեծ 
կտինաւ ու Փոքր կտինաւ եւ այլ տարօրինակ անուններով... Գիտէր, թէ որտեղ է աճում Լոռուայ 
լաւագոյն Հոնը, որտեղ են գտնւում ամենախոշոր պտուղը տուող մոշուտներն ու մոռուտները, որ բոյսն 
ինչի դեղ է եւ այդպէս շարունակ։ Ջեռքից ամէն ինչ գալիս էր։ Գիտէր ամէն բան պատրաստել բոլոր 
մուրաբաները, թթուներն ու աղծուները, ^իլ պանիր, սարի խաւիծ, էլ եսիմ ինչ։ իսկ ինչ արագութեամբ էր 
գորգ գործում, մշտապէս պատուէրներ էր ստանում... 

Մի տարի Աիրամարգ Հօքիրը շատ Հիւանդ է եղել, բերել են ° ր ե ւ ա ն ։ Հիւանդանոցից դուրս գրուելուց 
յետոյ մայրս Ընկերակցել է նրան տունդարձին։ Ակզբում ա1աՈթՈ1ԱՈւմ Հօքիրը վատ է զգացել, այն 
աստիճան, որ մայրս լուր^ անՀանգստացել է՛ ինչ վիճակում ութսունն անց կնո^ը տուն կը Հասցնի։ 
Աակայն Հենց մտել են Հարազատ լեռնաշխարՀը, Աիրամարգ Հօքիրը միանգամից կենդանացել է ։ 

- Այ էն սարի գլուխը տենում ե ՛ ս . . . էրկու տարի ա ռ ա ^ ը ն դ ի Ա^Ըդրֆ^՝ Հըւաքէի... 
- Այ էն քարի տակը տենում ես... Հերու ը ն դ ի Հինգ մեշոկ ֆո(Ւ Հըւաքէի... 
° ւ ցոյց տուած տեղերն էլ աՀաւոր բարձր, անմատչելի վայրեր, ծերպեր ու գագաթներ, որտեղ 

արծիւներն են Հիւս ում իրենց բները, եւ որոնց նայելիս, ինչպէս երգում է ասւում, §փափախդ վեր է 
ը ն կ ն ո ւ մ ^ . . . 

Մի անգամ Աիրամարգ Հօքիրը գնացել է Հանդ ու յետ չի եկել։ °րկու օր փնտռել են, փնտռել ու վեր^ը 
գտել են մի խուլ Հանդամասում մի քանի ծանր պարկ դանդաղ քարշ տալիսՀ ^արզւում է, որ չոլի տանձ 
Հաւաքելու գնացած Հօքիրը լիքը կարտոֆիլ է գտել, որ չգիտես ոնց անտառի մի բացատում փարթամ աճել 
էր։ Աիրամարգ Հօքիրը մի փայտով փորել է ու տեսել, որ կարտոֆիլը խոշոր-խոշոր բռնել է ։ Ափսոսացել 
է, որ այդ բերքը կը մնայ, կը փչանայ, լրիւ փորել, Հաւաքել, լցրել է տարբեր պարկերի մէ^ ու սանտիմետր 
առ սանտիմետր կրել գիշերները քնելով պարկերի վրայ... 

ԱՀա, պարզւում է, որ այս Աիրամարգ Հօքիրն էլ է բանաստեղծութիւններ գրում ու երբեմն ընթերցում 
Հարազատների Համար։ Տիշում եմ, մի գրուածքը վերաբերում էր թոռան չամուսնանալու մեծ խ ն դ ր ի ն ։ 
Հարց ու պատասխանով գրուած այդ ՀքերթուածումՖ տատը մատնանշում է տարբեր աղջիկների, իսկ 
թոռը բոլորին անուններ է դնում։ Բանաստեղծութեան տները սկսւում էին այսպէս § Ո ւ զ ի էն աղջկան, 



ԱՐՁԱԿ ոտէյւէ։ 

անունն Ալէնա, պռօշները ոնց որ լէնեն մալէնա՚Ֆ, «Ուզէ է ն աղջկան, անունը Աեդա, Վ^ույ չ է , տ ա տ է ^ան, 
նա պոլէ փեդ ա՜Ֆ... ^այց յատկապէս յ է շ ա ր ժ ա ն են այս տողերը 

Ուզի էն աղջկան, անունը՝ Ռոզա։ 
Վույ չէ, տատի ջան, նա շատ խոզ ա, 
Հետն էլ ասում ենք մէրը բոզ ա։ 
Մէ անգամ Աէրամարգ Հօքրէ ը ն տ ա ն է ք ը նոր սառնարան է գնել։ Մէ ք ա ն է օր անց փչացել է , եւ սկսուել 

են տՀաճ պատմութէւններ իանութէ ու վարպետներէ Հետ։ Այս ամէնը Աէրամարգ Հօքրէ Համար դարձել 
է մէ ողՀ պոեմէ ն է ւ թ ։ Ափսոս, որ էնձ այդպէս էլ անծանօթ մնաց նրա « Պ ո ե մ խաադխնիկի5 մ ա ս է ն » ը . . . 
Ասում են մէ աշակերտական տետր լէքը դրել էր չափով ու յանգով... 

° ս նայում էէ Աէրամարգ Հօքրէն եւ նրան նմանեցնում էէ Անբան Հուռէէ մօրաքրոջը, որն էբր շատ 
աշիատելուց փոքրացել է, կուչ եկել, դարձել ճ ա ն ճ . . . Այդ պատճառով էլ չեմ կարող Հաւատալ, թէ նա 
այլեւս չկայ... ինձ թւում է, թէ Աէրամարգ Հ օ ք է ր ը Հէմա էլ Հարազատ լեռնաշիարՀէ Հանդերում անվերի 
բանում է, մէայն թէ մէ ժրանան մեղուէ կերպարանքով... 

ՏԵՍԻԼ Գ 
Ն Ա Դ Ե Ժ Դ Ա Դ Ո Ւ Մ Ի Լ Ա 

Աէ տէպէկ իորՀրդայէն Հանգստեան տուն էր էնձ այնքան Հարազատ ^ է ւ մ ր է ո ւ մ Պլպլան ժամ կոչուող 
եկեղեցու կողքէն։ Հէմա չկայ։ Մէ երկու տարէ առա^, երբ ^ է ւ մ ր է ո ւ մ էէ, յատուկ դնացէ ստուգելու այդ 
Հանգստեան տունը։ Իրօք չկար... 

ԱՀա այդտեղ էլ, մէնչեւ քաղաքէ գլիէն փլուած զուլումը, աշիատում էր մէ շէկաՀեր, իաժ աչքերով 
տարեց կէն Նադէան։ Վ^արժ իօսում էր ^ է ւ մ ր ո ւ ա յ բարբառով, բայց մեզ Համար Հաճելէ էր մտածել, որ 
նա ռուս է, վաղուց էւմրէ եկած եւ Հայացած... 

Չեմ յէշում՝ Ն ադէան մատուցողուՀէ էր, ՀաւաքարարուՀէ, թէ լուացարարուՀէ։ կարեւորը, որ նա 
նաեւ բանաստեղծուՀէ էր։ Այդ մասէն Հանգստեան տան բ ն ա կ է չ ն ե ր ն է մ ա ց ա ն շատ անսպասելէ կերպով, 
երբ մ է անգամ յայտարարուեց գեղարուեստ ական երեկոյ։ իրար յետեւէց բեմ բարձրացան սէր ող 
երգողներ ( կ լ կ լ ա ց ո ղ ն ե ր ) , ասմունքողներ ( գ ո ռ գ ո ռ ա ց ո ղ ն ե ր ) , երաժէշտներ ^ճզճզացնողներ)... Մէկ էլ 
եր եկոյթը վարող ա ղ ^ է կ ը շատ պաշտօնական յայտարարեց. «Այժմ էր բանաստեղծութէւններէ 
ը ն թ ե ր ց ա ն ո ւ թ ե ա մ բ Հանդէս կը գայ մեր Հանգստեան տան աշիատողուՀէ Ն ա դ ե ժ դ ա ^ումէլան՝^։ 

° ւ բեմ ելաւ մեզ ք ա ^ ծանօթ Նադէան է Հարկէ, առանց սպէտակ գոգնոցէ եւ գլիանոցէ։ ^ ա Հ լ է ճ ո ւ մ 
մէ զարմացական «վա՚Հ՜Ֆ լսուեց... 

~Տեսա*ք,որ ասում էէնք ռուս է, լսեցէք ազգանունը,– ասացէն ոմանք։ 
–°րեւէ մարդն է ռուս, մարդու ազգանունով է,– առարկեցին մ է ւ ս ն ե ր ը ։ 

ինչեւէ, Նադէան ձեռքն առաւ բարձրաիօսը եւ սկսեց արտասանել Պաթոս։ Յոյզեր։ ^էրք։ Յանգաւոր 
շարայարութէւն։ Առածէն բանաստեղծութէւնը (է±նչ բանաստեղծութէւն, պոե՛մ) էր ամուսնութեան 
մասէն էր։ Թէ էնչպէս ֆաՀել աղՀէէկ էր, եկան, ուզեցէն, մոռացուեցէն մանկութեան ի ա ղ ե ր ը , ը ն կ ա ւ չար 
սկեսուրէ էշիանութեան տակ, որը կերաւ Հարսէ կեանքը, բայց, է վերջոյ, սկեսուրն էլ մեռաւ, էր տեղը 
լենացաւ, բայց դէ ֆաՀելութէւնն արդէն անցել էր... 

Ո դեւոր ութեան պաՀէն Նադէան վեր բարձր ացրեց ձեռքը, որով պաՀել էր բարձրաիօսը, եւ, 
բնականաբար, նրա ձայնը կորաւ։ Հէմնականում Հաբռգած ե ր ե ւ ա ն ց է ն ե ր է ց բաղկացած Հ ա ն դ է ս ա ս ր ա Հ ը 
սկսեց գոչել՛ «Զա ւկ, Վ1Ո ւկ %։ Նադէան անդրադարձաւ, թէ է ն չ է անում, եւ այդուՀետ բաւարարուեց մէ 
ձեռքը մէայն թափաՀարելով։ 

Առածէն պոեմն աւարտուեց։ 0 ա ր դ է կ ծափաՀարում էէն եւ տ պ ա ւ ո ր ո ւ թ է ւ ն ն ե ր կէսում՚ «Տեսա±ք 
ռուս կէնը ոնց է Հայերէն գրելՖ կամ «Ով կը մտածէր, թէ էդ գործն անող կ է ն ը կարող է ոտանաւոր 

• ր ե ճ ՚ » ։ 

Ն ա դ է ա յ է երկրորդ պոեմը Հայրենասէրական էր՛ Յէշում եմ երկու տող 



Բ ս ա ^ 

Ես կը գնամ Մասիս սա՛րը, 
Ու կը գտնեմ այնտեղ իմ եա՜րը... 
0 ի խումբ Հետաքրքրասէրներով երեկոյից յետոյ մօտեցանք Բ ա դ ի ա յ ի ն ։ ^ ա էլ աւելի շիկնեց։ 

–իսկ դուք տպագրուել էք,– Հարցրի։ 

–Հա, մեր թերթում,– ամօթխած ժպտաց ՛բադիան։ 

-Գուք ինչ-որ ռուսական ազգանուն ունէք... դա ձեր ամուսնո՛ւ ազգանունն է... 

–^ումիլա... չէ, իմ ազգանունը 0կրտչեան է, իսկ դա իմ գրական անունն է, այսինքն դու մի՛ լա... 

Գրական անուն... Գէ ինչ կայ որ, եթէ գրում ես, ուրեմն ինչո՛ւ գրական անուն չունենաս։ ^ ա դ ե ժ դ ա , 

դու մի լա՛՛՛ 

Գրանից երկու տարի անց երկրաշարժը քանդեց Գիւմրին Լկամ Գիւմրին քանդեցին երկրաշարժով, 

չգիտեմ)։ ° ւ առաջիններից մէկը, որ եկաւ միտքս, ^ ա դ ե ժ դ ա Գումիլան էր։ Տեսնես ինչ եղաւ արդեօք։ 

Ուզում եմ Հաւատալ, որ նա կայ, թէկուզ դեռ բնակարան չ ի ստացել, մինչեւ Հիմա ապրում է վագոն– 

տնակում եւ շարունակում է դրել իր պարզո ւ ն ա կ-պարզո ւ ն ա կ, բայց նաեւ ա ն կ ե ղ ծ -ա ն կ ե ղ ծ 

բանաստեղծութիւնները... 

ՏԵՍԻԼ Դ 
Ա Ն Ա Ն Ո Ւ Ն Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ա Դ Ա Ր 9 Ո Ւ Հ Ի Ն 

Այդ տատիկը թաղի գժերից էր։ Հայրենադարձ էր, խօսում էր ա ր ե ւ մ տ ա Հ ա յ ե ր է ն ։ Միշտ խնամքով 

Հագնուած, յարդարուած, մազերը սեւ ներկած, ակնոցաւոր, կարճաՀասակ, մի քիչ / ի ք ը նա ման էր գալիս 

եւ խօսում էր բոլորի Հետ, ինքն իր Հետ, ոչ մէկի Հետ։ ինքն իր Հետ խօսող մարդ շատ կայ, բայց այդ կինը 

տարբեր էր նրանով, որ ինքն իր Հետ խօսում էր... չափածոյ։ Արտասանում էր ինչպէս Հայ 

դասականներից (§Ա՜փ մ ը մոխիր, Հայրենի տ ո ւ ն . . . ^ ) , այնպէս էլ ի ն ք ն ո ւ ր ո յ ն ստեղծագործութիւններից... 

Տիշում եմ, թէ երբ առածին անգամ տեսայ նրան ա ր տ ա ս ա ն ե լ ի ս ։ կանգնած էի մեր մթերային խանութի 

կաթնեղէնի Հերթում։ Հսկայ Հերթ էր։ Մարդ պիտի զինուի Համբերութեամբ եւ մի քառասուն րոպէ 

կանգնի, որպէսզի դնի տան Համար անՀրաժեշտ կաթ, մածուն, կաթնասեր, թթուասեր եւ կաթնաշոռ 

(գրեցի վերջին բառերը եւ մտածում եմ, որ իմ Հայրենակիցների մեծ մասն այդ մթերքները գնելիս մինչեւ 

Հիմա տալիս է դրանց ռուսերէն անուանումները)։ 

Հերթ էր, ուրեմն։ Ոչ այն պատճառով, որ շրջափակում էր Հայաստանում, յ ե տ ա ղ է տ ե ա ն դարաշրջան, 

որ նոր էին մարել արիւնոտ եղեռնները, եւ դեռ շարունակւում էր ճերմակ եղեռնը Հենց այդ իսկ 

մթերային խանութում, որտեղ չկար ոչ մի Հայերէն ցուցանակ... Հերթ ^ԱՀՄ-ում միշտ էլ եղել է։ ինչ որ 

է։ Հերթը ձգւում էր մինչեւ մսի բաժինը (որտեղ միս չկար), որից յետոյ անցնում էր ձուի բաժնով (որտեղ 

ձու չկար), ապա կարագի ու պանրի բաժնով (որտեղ պանիր չկար, իսկ կծուաՀամ կարագը կտրօնով է ր ) 

ե ւ վերջ ապէս Հասնում էր կաթնեղէնի բաժին, որտեղ, փա ռք... (չդիտեմ ում, յամենայն դէպս ոչ ԽՄԿԿ-

ին) , դ ե ռ ե ւ ս կար կաթ եւ մածուն։ 

Մէկ էլ խանութի ծայրից լսուեց կնոջ ձայնով մի ճառախօսութիւնՀ Զայնը գնալով մօտեցաւ։ ° ս 

զարմանքով նկատեցի, որ Հ ռ ե տ ո ր ո ւ Հ ի ն յանգերով է խօսում։ 

ԱՀա այդ ձրի ասմունքողուՀին եկաւ-Հասաւ ինձ, կանգնեց եւ եզրափակեց իր յանգաւոր ճ ա ռ ը ՛ 

Հայրենիքը հոս է, կ՚ըսեն, 
Քիչ մը դարուփոս է, կ՚ըսեն, 
Սակայն աքսոր եւ մատնութիւն 
Կեղտոտ հայու գո՛րծ է, կ՚ըսեն... 
ճառախօս կինը թողեց-Հեռացաւ, քանի որ Հերթը մեծ էր։ Փնթի վաճառողուՀին փնթփնթաց՛ 

-Էդ ծալպակասը ամէն առաւօտ գալիս ա, մի էրկու թայէա արտասանում ա, գնում... Գլուխներս տարել ա... 

Մինչ այդ ես տեսել էի, որ այդ կինը բարձր-բարձր խօսում է անցորդների Հետ։ ինձ էլ էր նշան բռնել, 

եթէ ձեռքիս թերթ էր տեսնում, ապա անպայման Հարցնում էր՛ § ի ՚ ն չ նորութիւններ կան, մանչուկ՜Ֆ։ իսկ 

եթէ աղջկայ Հետ էի լինում, ինձ աչքով էր անում ու ասում՛ §Աիրա՚ծդ է ^ ։ ° ւ ամէն անգամ 



Ռ ւ յ յ - ւ ւ ^ 
ԼէՈ\քք1՝ 

իօսակցութէւնը ե զ ր ա փ ա կ ո ւ մ էր՛ ««Նեղացա"ր կարծեմ։ Չնեղանա ս, մանչս, նեղանաս նէ ըսէ։ 
Յ ա ^ ո ղ ո ւ թ է ՚ ւ ն » ։ 

իսկ Հէմա բանաստեղծութէւններով է իօսում։ Հաստատ էր դրածն է։ Այդ Համոզուեցէ, երբ որոշ 
ժամանակ անց նրան դարձեալ տեսայ իանութում արտասանելէս՛ 

Թուականին քառասունվեց, 
Մեր քարաւանը շարժուեց, 
Եգիպտոսէն Յունաստան, 
Յունաստանէն՝ Հայաստան։ 

Դեռ չի դրած տանիքը՝ 
Եկաւ ընկեր Վանիկը, 
Մեզ հոնտեղէն դուրս ըրաւ, 
Քրֆելով մեր նանիկը։ 

Կարմիր փասփորթ ունեցայ, 
Փիոներ մանչ ունեցայ, 
Աակայն փարա եւ հանգիստ 
Հոս երբեք ալ չունեցայ։ 

Այդ կէս-արեւելաՀայերէն, կէս-արեւմտաՀայերէն պոեմը վերաբերում էր իեղճ տատէկէ Հայրե– 
նադարձութեանը, յետոյ Աէբէր քշուելուն («Թաղեմ գլո ւիդ, ^երէա, 0 ե զ է տարէն Աէբերէա, &ատ 
մնացէնք Ա է բ է ր ը , 1կՈԷ–պՈԷ կերանք գիպիէը՚ֆ՝), Հայրենէքում էրենց Հանդէպ իտրա կանո ւթեանը 
(«Հայրենէք պոռալով եկայ, Հողը գրկելու եկայ, ինն՜է Հոս «աղբարի ըսէն, Փոշմանեցէ, որ եկայ՚ֆ), քաշած 
սեւ օրերէն իորՀրդայէն դրաիտում, էնչպէս նաեւ կայէն Հասարակական-քաղաքական 
ընդՀանրացումներ («Տէփլոմը փողով է, կըսեն, 0րեմլը թուրքերն առան, կ ՚ ը ս ե ն ^ ) . . . Որոշ տներ յէշում 
եմ անդէր՛ 

Դեռ չի սատկած Ատալինը, 
Մեզ քշեցին Թալինը, 
Հոն սկսեցինք տուն շինել 
Ատ մեր չուառ հալինը։ 
կէնը քայլում էր եւ արտասանում էր ոդէսականը։ ° ս Հետեւում էէ նրան։ Պոեմը շատ երկար էր, 

ստէպուած շեղուեցէ էմ ճամբէց։ Այդպէս աՀադէն տեղ գնացէնք, մէկ էլ յանկարծ կէնը կտրուկ շուռ եկաւ 
ու վրաս մռնչաց՛ 

–Մանչ ո ւ կ . • • ե տ ե ւ է ս էնկած ես... 

–Ես. ես,– կ մ կ մ ա ց է , – ուզում եմ էմանալ, թէ էնչով է վերծանում... է դ ձեր ոտանաւորը... 
–Հե՞ր^ը մէ,– ճչաց կէնը,– Հա–Հա–Հա, վեր^յը երթալն է, մա՛նչս, Հոս է±նչ կ ա յ . . . 

Աարի վրայ մաղտանոս, 
Ի սչ քաք ՞կերանք՝ եկանք հոս, 
Չմնացինք, ճիշդ է, հոն, 
Բայց ոչ ալ կը մնանք հոս... 
Վեր^ը երթալն է, մանչս, ճ է շ դ ը երթալն է... եր–թա–լը... Յ ա ՚ ^ ո ղ ո ւ թ է ւ ն ։ 
վ շարունակեց էր ճամբան... 

Վաղուց այլեւս չեմ տեսնում նրան։ ^այց նրա մասէն նոյնպէս չեմ ուզում մտածել, որ այլեւս չկայ... 
ինչպէս ասում են Հայրենադարձները չեն մեռնում, Հայրենադարձները դնում են։ Ու ես էլ Հաւատում եմ, 
որ Հէմա էնչ–որ տեղ Լոս Ան^ելեսէ ԱՈւփըթմարքէթներում, այդ անանուն Հ ա յ ր ե ն ա դ ա ր ձ ո ւ Հ է ն քշում է 
ապրանքներէ սայլակը եւ բազմազդ Հասարակութեանը շշպռում է էր յանգաւոր ճառերով՛՛՛ 

2005 

1 Զրաղուել մարմնավաճառութեամբ (ռուսաբանութիւն)։ 
2 ճաշարան (ռուսերէն)։ 
3 Վայրի կանաչեղէնի տեսակ, որ թթու են դնում։ 
4 Հոն պտուղը (Լոռուայ բարբառ)։ 
5 Աառնարան (ռուսերէն)։ 
6 Տայն (ռուսերէն)։ 



ԲԱՆԱԱ8ԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

ԵՂԵՌՆԻ ՍԵՐՈՒՆԴԷՆ ԻՆ0ՆՈՒՍ 
ՈՐԲՈՒՀԻԻ ՄԸ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆԸ 
Յ. Պւ. 

Յուզական ժողովուրդ ենք։ Շեշտուած՝ երբ վերապ-
րումի կամքի արտայայտութեան կր հանդիպինք։ Տրա– 
մաբանութիւնը անզօր է բացատրկու թէ ինչպէս հայր 
յաջողած է ժառանգութիւն պահկ, հակառակ անտա– 
նե1ի պայմանն»րու« առարկայականր փոխարինեւ »ն– 

թակայականով։ ժառանգութիւնր՝ չեզու եւ մշակոյթ։ 
Բանաստեղծութիւններու փունջ մր յանձնեց փարի-

զաբնակ աստղագէտ Արա Գրիգորեան։ Իր մօր՝ Մարի 
Մարտիրոսեան-Գրիգորեանի ձեռագիրներր։ 1908ին 
ծնած Մարին, Ատանա, ինչպէս սովորութիւն է րսկ՝ 
Եղեռնի սերունդ է։ Մարտինի որբանոցր ղրկուած է 
թրքանաթւ։ Կ՛ազատի, ուրիշ հայ որբերու հետ կր փո-
խադրուի Յունաստան եւ ապա՝ Անգփա։ Կր հասնի 
Ֆրանսա, Վանտոմի մօտ հաստատուած Լա Կոտինիէ– 
րի Գարակէօզեան որբանոցր։ Կր հանդիպի ատանա– 
ցի որբի մր, Յովհաննէս Գրիգորեանի, եւ կ'ամուսնա-
նան։ 

Մարի Գրիգորեան հայերէն սորված է առանց 
դպրոցի եւ ուսուցիչի։ Տեսած եւ րւած է Շաւարշ Մի– 
սաքեանր, Նարդունին եւ Նշան Պէշիկթաշչեանր։ Իր 
յուշերր \ոյս տեսած են Փարիզի «Յառաջ»ին մէջ (30– 
10–1989էն 30-3-1990), խմագրութեամբ Բիւզանդ Եղիայ– 
եանի։ Որդին կ՚րսէ թէ մօր ձեռագիրներու թղթածրա– 
րր կորսուած է եւ առանց յաւակնութեան բանաստեղ– 
ծկու ճիգի արգասիք փունջ մր փրկուած է։ 

Բանաստեղծութիւնր ներանձնական մթնոթրտ է եւ 
հայերէնով հայութիւն նուաճած ինքնուս որբուհիին 
աշխարհր պէտք է դիտկ եւ չսկ, որպէս ցեղային հա-
րազատութեան կառչեթւ փորձ։ Ոչ միակր։ Բայց, 
աւաղ, նուազող... 

Բանաստեղծութիւններ՝ ոչ դասական, ոչ արդիա-
կան։ «Գրականագէտ»ներու հատորներուն մէջ տեղ 
պիտի չունենան անոնք։ Վկայութիւն՝ սերունդի մր եւ 
ժամանակի մր։ 



քՀԱէ 

ՄԱՐԻ ՄԱՐՏԻՐՈՕԵԱՆ – ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

ԱՂՕՌՔ ԱՌ ԱՍՏՂԵՐ 

Ո՜վ դուք, աստղեր, \ոյսի ակեր յարաճուն, 
Արծարծեցէք հոգւոյս կրակն մթագնող, 
Տառապանքի հովիտին մէջ այս անհուն, 
Ռառամած են կեանքիս ծաղիկներն քնքուշ։ 

Մանուկ օրերուս երբ հաւատքն էր զօրաւոր, 
Դուք աչքերն էիք Աստուծոյ մը աէեփառ, 
Որ կը դիտէր աշխարհն բարձրէն ամէն օր՝ 
Մարդիկ, գործերն բարի, կամ վատ ու չար։ 

Կ՚անցնին տարի ու դարեր, դուք կը պահէք 
9եր նոյն թյսն յաւերժական ու անյեղի, 
Մինչ ես զայն կորսնցուցած առ յաւէտ, 
Խաւարին մէջ կը խարխափեմ ահաի... 

Ըղձանքներու ովկիանին մէջ հեշտաբոյր, 
Ուր կիրքերը մէյ-մէկ խութեր են մթար, 
Վառ կախեցէք ձեր ջահերը ոսկեհուր 
Եւ \ոյս տուէք կեանքի նաւուն մրրկավար։ 

ՉՈՐՍ ԵՂԱՆԱԿ 

Սիրտս ունի իր գարունքն՝ 
Ծաղիկներով բազմերանգ. 
Լուսէ ւիճեր աննման, 
Ուր երազներ կը խայտան... 

Ծփուն նաւը խոկերուս 
Մթնշաղէն արշաթյս. 
Կը տատանի մեղմօրէն, 
Յոյսերուս հետ համօրէն... 



Հոն կը տիրէ մերթ աշուն 
Եւ մերթ ձմեռ գորշագոյն. 
Փոթորիկներ սաստկահունչ, 
Կոծերու հետ տրտմահունչ... 

Սուր տատասկներ ժանտաբոյր 
Կը ծակծկեն զայն անթւր. 
Եւ ժահրայի նախանձներ 
Կը սողոսկին հոն գաղտնի... 

Բայց արեւն Լոյս բարութիւն 
Կը շողայ հոն անխափան. 
Եւ հոգիէս կ՚արտաքսուին 
Սեւ զգացումներ չարածին... 

Սիրտս ունի իր ամառն՝ 
Պտուղներով ոսկեվառ. 
Հորիզոններ ընդարձակ 
Երկինքներով անապակ... 

ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆ 

Ողջո՜յն քեզ, գեղածիծաղ Միջերկրական, 
Դուն ծովերու չքնաղ, հպարտ թագուհի, 
Դարեր անցան եւ քու գեղդ յաւերժական, 
Եղաւ աղբիւր ներշնչման, գիր ու արուեստի։ 
Հին հեթանոս կայսրութիւններ աշխարհսասան 

Կերտեցին բարձրադիր մեհեաններ նրբաքանդակ 

Սերունդները յաջորդ՝ սպասարկու գեղեցկութեան, 
Ստեղծեցին կոթողներ վսեմ՝ մարդկութեան կտակ։ 
Օրրան գաղափարներու, գիտութեան, արուեստներու, 
Գեղածիծաղ եւ Լուսաւոր ափերուդ կառուցուեցան, 
Ոստանները ճոխ եւ կենսախայտ բիւր ազգերու, 
Ուր պատմութիւնը եւ մեծութիւններ հիւսուեցան։ 

Բայց Ողիմպոսէն մինչ էվերեսթ ձիւնապսակ, 
Աստուածներ բիւրաւոր դիտեցին քմահաճ՝ 
Պատերազմ, կռիւներ անվերջ, բիրտ ու վայրագ, 
Կործանումն քաղաքներու շքեղ, Լուսաճաճանչ։ 



Մրրիկներ յարաճուն քեզ սարսեցին անխնայ, 
Մնացիր դուն հպարտ, միշտ կր մնաս գեղեցիկ, 
Դեռ կր պայթին փոթորիկներ մպեգին, ահեղաքանդ, 
Բայց կ՚ապրիս դուն անվհատ՝ զերթ վերածնող փիւնիկ։ 

ԳԱՐՈՒՆ 

Երբ գարունր կր բացուի 
Անտառներու խորերէն, 
Կր էսուի կանչր շէնշող 
Աւետաբեր կկուին։ 

Դաժան ձմրան յաջորդող 
Ողջոյնն է այս բնութեան, 
Թաքուն ուժի մր անյայտ 
Հագագներէն արձակուող։ 

Խազն այս աղու, թովչական, 
Անհունութեան րնդերքէն, 
Հոսող աղբիւր մ՛է զուարթ, 
Որպէս կկու մ՚աւետաբեր։ 

կկուին Կրգն պս խօւակաձ 
Ամայութեան մէջ անսահման, 
Որ կր էսուի րնդհատ-րնդհատ, 
Որպէս նուագ երկնառաք։ 

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ 

Մանկութիւնն է ոսկի հէքեաթ, 
Կեանքի այգուն շողով հիւսուած. 
ժամանակր աշուղ դարձած, 
Զպն կր պատմէ ձայնով կախարդ։ 

Այս հէքեաթր թէեւ անգիր, 
Ինչպէս օրօր մր հոգեթով, 
Կ՚ունկնդրենք զայն կարօտով՝ 
Հարուստ-աղքատ անխտիր։ 



ՎԵՐՋԱԼՈՅՍ 

Կը դիտեմ վազքը վայրի ամպերուն, 
Վեբջաչռւսային ժամն այս հոգեթով, 
Լեռնեբը հագած են մանիշակի գոյն, 
Կը սքօղռւին յամեցռղ չքնաղ տեսիյքռվ։ 

Տիեզերքն է համակ, Լուսայռբդ տաճար, 
Ուր բռւբռւմնաւէտ խռւնկեբ կը ծխան, 
Սռխակնեբ դիւթռւած թռւփերէն դաչաբ, 
Երկիւղածօրէն կ՛երգեն շարական։ 

Դաշն եբաժշտռւթիւնն իբիկնամռւտի, 
Կ՚եբակաբաձգէ արփիի օրհասն, 
Ծառեր շաբքռվ կեցած աղօթքի, 
Կը մրմնջեն հռգռց՝ մեռնռղ դշխռյին։ 

Հիւծռղ ցռյքեբռւ մէջէն նազանքռվ 
Գիշերն յռղօբէն կը յառաջանայ. 
Պարեգօտի մթին ծայքը տաբածկռվ՝ 
Կը Գրկէ իր մէջ աշխարհներ համայն։ 



ԲԱՆԱԱ8ԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

ԵՂԵՌՆԻ ՍԵՐՈՒՆԴԷՆ ԻՆ0ՆՈՒՍ 
ՈՐԲՈՒՀԻԻ ՄԸ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆԸ 

Յուզական ժողովուրդ ենք։ Շեշտուած՝ երբ վերապ-
րումի կամքի արտայայտութեան կր հանդիպինք։ Տրա– 
մաբանութիւնր անզօր է բացատրկու թէ ինչպէս հայր 
յաջողած է ժառանգութիւն պահկ, հակառակ անտա– 
նե1ի պայմանն»րու« առարկայականր փոխարինկ »ն– 

թակայականով։ ժառանգութիւնր՝ չեզու եւ մշակոյթ։ 
Բանաստեղծութիւններու փունջ մր յանձնեց փարի-

զաբնակ աստղագէտ Արա Գրիգորեան։ Իր մօր՝ Մարի 
Մարտիրոսեան-Գրիգորեանի ձեռագիրներր։ 1908ին 
ծնած Մարին, Ատանա, ինչպէս սովորութիւն է րսկ՝ 
Եղեռնի սերունդ է։ Մարտինի որբանոցր ղրկուած է 
թրքանաթւ։ Կ՛ազատի, ուրիշ հայ որբերու հետ կր փո-
խադրուի Յունաստան եւ ապա՝ Անգիա։ Կր հասնի 
Ֆրանսա, Վանտոմի մօտ հաստատուած Լա Կոտինիէ– 
րի Գարակէօզեան որբանոցր։ Կր հանդիպի ատանա– 
ցի որբի մր, Յովհաննէս Գրիգորեանի, եւ կ'ամուսնա-
նան։ 

Մարի Գրիգորեան հայերէն սորված է առանց 
դպրոցի եւ ուսուցիչի։ Տեսած եւ րւած է Շաւարշ Մի– 
սաքեանր, Նարդունին եւ Նշան Պէշիկթաշչեանր։ Իր 
յուշերր \ոյս տեսած են Փարիզի «Յառաջ»ին մէջ (30– 
10–1989էն 30-3-1990), խմագրութեամբ Բիւզանդ Եղիայ– 
եանի։ Որդին կ՚րսէ թէ մօր ձեռագիրներու թղթածրա– 
րր կորսուած է եւ առանց յաւակնութեան բանաստեղ– 
ծկու ճիգի արգասիք փունջ մր փրկուած է։ 

Բանաստեղծութիւնր ներանձնական մթնոթրտ է եւ 
հայերէնով հայութիւն նուաճած ինքնուս որբուհիին 
աշխարհր պէտք է դիտկ եւ չսկ, որպէս ցեղային հա-
րազատութեան կառչեթւ փորձ։ Ոչ միակր։ Բայց, 
աւաղ, նուազող... 

Բանաստեղծութիւններ՝ ոչ դասական, ոչ արդիա-
կան։ «Գրականագէտ»ներու հատորներուն մէջ տեղ 
պիտի չունենան անոնք։ Վկայութիւն՝ սերունդի մր եւ 

Ժամանակի մր։ 3. Պ. 



կան միւսները որոնց Հետ տեւա-

կան բա խո ւմի մէջ ենք՛. Երբեմն 

ցաւցնող բախումներ, երբ մեր պատ-

կերով մարդուն մ էջ կը յայտնուի 

ստորութիւնը. 

«Նոպայ»֊ «Երէկ վերստին բորբո-

քեցայ բռնկուն / մարդ-արարածի 

ստորին գռեՀկութեան դէմ / որ կը 

պիտանի մնալով անզգայ, / ապ^օրէ– 

նին Հանդիպակաց մի՛շտ պոռթկա-

լու յօժար / ես ըմբոստն եմ դաւերու 

դիմաց / եւ չեմ դրուժան, / խռո՛վ 

էութիւնս ձեզ կը կշտամբէ» - էջ 21։ 

Բայց այս ընդվզումը թատերա-

կան եւ աղմկարար էէ, լսուող եւ 
մ ո ռ ց ո ւ ո ղ դղրդոց չէ. 

Խորացման կը Հրաւիրէ։ 

իրականութիւններէն վեր սա-

ւառ նել ու ատակ իրաւ մարդը կը յա-

զողի գերանցում կատարել, կը բաւէ 

ինքզինք դիտել, առանց ցուցա դր ա-

կան պոռոտ դոյներու, որ մեծնալու 

փորձ է։ 

«.Հայելին»֊ «Հայելին խրոխտ զիս 

խրախուսեց / ու կեանք ներշնչեց եւ 

պարկեշտութիւն / Հայելիիս խո-

րունկ վէրքեր բժշկեց / օրերս եղան 

Հաւատարմութեան ծէս / Հայելիին 

արդար նոր երգ յօրինեց / ողորմու-

թիւն սէր ինծի պարգեւեց» - էջ 78։ 

Բանաստեղծութիւնը մտերիմ 

զրոյց է։ Այլապէս կը դառնայ ճառ 

եւ կարգախօս, թէեւ այս վերջինները 

կը մատուցուին ամբոխին որ կը 

խորթանայ ազնիւին յարաբերաբար։ 

Բանալ ոչ միայն գիրքը, այլ տողե-

րը եւ բառերը... 

ի՛՛նչ փոյթ եթէ խուշիկի տողերը 

չեն փ ռուիր էգերու վրայ, եւ ինչպէս 

կ՚ըսեն այլ երկինքներու տակ, ամ-

պադորդոռ չեն։ Առանց ծնծղայի եւ 

փողի ըսուած խօսքը Հրաւէր է խո-

րացման, ճանաչման։ Այս ինքնա-

Հարստացումն է որմէ յաճախ կը 

Հրաժարինք։ Ափսո՛ս... 

Ոճ մը, արտայայտութիւն մը։ Ար-

տաքին աշխարՀի մէջ չբանտարկ-

ուած ընթերցողը իր կարգին եւ իրեն 

Համար կը վերստեղծէ բանաստեղ-

ծութիւնը։ ՉՀարցնել թէ ի՞նչ կ՚ըս-

ուի։ 

Անօգուտ է Հարցումը։ 

կարեւորը այն է թէ ի՞նչ կը լսենք 

եւ ի՞նչ կ՛իմանանք։ 

9 Մարտ, 2011 

Պէյրութ 



շռայլ ապրիլ։ Բայց ես գոյատեւելու Համար պարտաւոր չեմ անոնցմէ մին րլլալու։ Այս 

ամենամեկ վայելքով Համեստ կեանք մր ունեցանք Արոյրի Հետ եւ ունիմ այժմ։ Ա0Ն գա-

լէս մէկ ամիս վերֆ քննութիւն տալով րնդունուեցայ Տ1ս6 ՕէՕՏՏ 1ՈՏ© Օօա© ուրկէ թոշակա-

ռու եղաԿ եմ եւ Հիմա կր վայելեմ արդար քրտինքիս արդիւնքր։ Լաւ որ իմ մասին ալ տե-

ղեկութիւն չէիր տուաԿ թէ ոչ այսքան ալ երկար լուսաբանութիւն մր պիտի րլլար իմ Հայ-

րենիքիս մէ^ օրինական եւ անօրինական ( ս ո վ ե տ ի աչքով) աշխատաԿ տարիներուս ոդիսա-

կանր։ 

Աշխատանքի սկսելէս մի քանի ամիս վեր^ր իմ մեկր Հարց տուաւ ինձ© 

- ինչպէս գտար մեր Ամերիկան։ ° ս պատասխանեցի անվարան© 

- Ամերիկան դրախտ չէ, բայց կր սիրեմ Ամերիկան որովՀետեւ կարող եմ րսել որ չեմ սի-

րեր Ամերիկան, ինչու՞ չէ՝ եւ բ16Տ1ճշՈէր©©© 

0նամ յարգանքով 0ելգոնեանի քաղցր յիշատա կներ ով եւ երախտագիտութեամբ ապ-

րող՝ 

0ելինէ ՚իարբինեան 

12-14-2004 

Սիրելի Հայկաշէն եւ Տիկ© Մարի, 12-05-05 

0ու 9-1-2005 թ ուակիրդ ստացայ, բայց ոչ տրամադրութիւն եւ ոչ էլ ժամանակ ունեցայ 

պատասխանելու։ Ներողամի տ եղիր։ Յոյսով րլլամ որ այս -ս ձեզ կր գտնէ բաւական 

բուժուաԿ եւ կազդուրուաԿ։ ^ալով ինձ, 2 0 0 5 թիւր փորձանքով սկսաւ։ ՝Ն© Հաճի ^աւթեա-

նի նամակր, կա 

նիմե անին ուղղուաԿ իմ Հասցէով, եւ ՚Օոր Տարուան աւանդական անուշա-

պուրս առակ կա նիմե անին այցելելու տրամադրութեամբ ճամբայ ելայ։ Յունուար 11ին 

Հիանալի օր էր։ Երբ 8 ս Տ Տէօբին կր սպասէի, օր ցերեկով, խուժան մր ուսէս պայուսակս քա-

շեց, վարպետօրէն զիս վար տապալեց եւ փախաւ։ Ա^ ուսս կոտրուել էր։ 2 օր Հիւանդանոց 

եւ 2 օր ալ վեր^ Յունուար 15ին թեւս կապուաԿ եւ ցաւոտ մարմնով եւ ^ հ շ շ 1 շհճ\Հով ներ-

կայացայ մեկ թոռանս, 0 1 ^ 1 6 (աղ^կանս Լիզիկի) Հարսանիքին։ Վեց ամիս օգնութեան կա-

րօտ դրութեան մ է^ անցուցի։ Խնամող 

ՈԱՀՏ6ի եւ բհյՏ1Օ էե61՜Օբ1Տէի բացակայութեան, 
կրտսեր տղաս Արամր իմ անՀրաժեշտ պէտքերս Հոգաց։ Հիմա անկախ եմ, դեռ տանելի ցա-

ւեր ունիմ, պարպերաբար եւ մեկ շարժումներ չեմ կարող րնել, բայց որու Հոգ, այս տարի-

քիս աւելի չի սպասուիր... ։ 2006 Յունիսին 

աղ^կանս փոքրր Օհէ՝1ՏէաՅն պիտի ամուսնանայ։ 

Յոյսով րլլամ որ առող^ եւ ուղիղ Հարսանիքին պիտի ներկայանամ։ Վաչէիս աղջիկր 

^ 6 1 ւ Ո 6 յսաօւ՜ր 2 ամիսէն ( Տ 0 0 1 0 1 0 § յ ) Համալսարանր պիտի աւարտէ։ 

Երեքն ալ իրենց ուսա-

նաԿ շրջանին ա31էք6ՏՏ կամ խելք չյոգնեցնող գորկեր րրին։ Երկու մեԿերր իրենց րնտրաԿ 

ասպարէզին մէ^ կ աշխխատին© առա^ինր ուսուցիչ, իսկ փոքրր 0ՏԼՈ061ւ ^ Տ 6 0 ք 0 հ ի մէ0ելի-

նէն դեռ ա&1էՐ6ՏՏի բ0Ա\հ0\\։6ներով ուսանող ական մանր Կախսերր կր Հոգայ, Կնողքին բե-ռր թեթեւցնելով... 

ԱշխարՀր այնքան փոքրացաւ որ եթէ այսօր քէֆդ ուզէ քիթդ ուրիշին երկրին մէ^ կո-

խելն 

ու կէս ժամէն զարնելր խաղ ու պար է Հիմա։ Բայց քու քաղաքիդ մէ^ օթոյովդ գոր-

Կի երթալր ե ւ§ Ճ6&1 է (մեկ տղաս օրական 4 ժամ կր քշէ։ Վայ եկել է գլխին եթէ օրր անձրե-
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ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ 

Ե՞ՐԲ ԵՒ Ո՞ՒՐ 

Ըսէք ինծի ե՞րբ եւ ո՞ւր՝ 
Հոգին մարդուն պիտի գտնէ 
Իր անդորրը մնայուն. 
Ե՞րբ պիտի խաղադին աիքները ծովուն, 
Ե՞րբ պիտի թեն շառաչները անհուն, 
Իր աչեկոծ ծովուն։ 

Պճեղ մը սիրտ տրուած է մարդուն, 
Բայց շաչկած է հեղեղ մը ցաւ անհուն, 
Տրուած են համրուած օրեր անկայուն, 
Ու կը սպասուի որ գործէ հրաշք գերագոյն։ 

Ռոպոթի նման նետուած գիրկը աշխարհին, 
Կը տարուբերի ճօճանակի նման մշտարթուն, 
Կը ցատկռտէ, կը վազէ, կը քաչէ ետ ու առաջ, 
Ապա կը նետուի թափօնի նման,ետեւը իր տան։ 

Ըսէք ինծի, ինչո՞ւ այս խաղը անհրապոյր՝ 
Իր ճակատագիծն է եղած դարերէն հնագոյն, 
Ի՞նչ նպատակի մը գերագոյն՝ 
Կը ծառայէ տուայտանքը հէք մարդուն։ 

Ըսէք ինծի ե՞րբ եւ ո՞ւր՝ 
Կանգ պիտի առնէ այս զաւեշտը տխուր... 

ԻՆՉ ՈՐ ՈՒՆԻ0, Ա՛ՅՍ է ՄԻԱՅՆ... 

Ես աէեծուփ ծովափներ չունիմ իմ դիմաց՝ 
Որ երգեմ պարը կոհակին ու շառաչները աէեաց, 
Հրաշափայւ հորիզոններ արարեմ 
Վրձինովն իմ գորշ ու գունաթափ։ 

Ես շոճիներ ու եղեւին չունիմ իմ դիմաց, վայրի, 
Որ բնութիւնը երգեմ մերթ հրաշայի, մերթ կատաղի, 
Չունիմ կաղնիներու սօսափիւն սոխակներու բոյն՝ 
Որ առինքնեն ներաշխարհն իմ խռով ու տժգոյն։ 
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Ես կ՚ապրիմ քաղաքի մր մէջ հնամեայ, 
Ուր քարր, ծուխն ու փոշին են տիրական, 
Ուր տգեղութիւնր՝ համատարած իրողութիւն է, 
ժխորն ու աղմուկր խէացնող, ամչացնող սովորոյթ են, 
Ու ճչակներր ինքնաշարժի՝ մնայուն հաչածանք են։ 

Ես բողոքի ղօղանջն եմ գազանային այս դարուն, 
Ուր արժեչափերր կորած են յաւիտեան, 
Ուր մա՜րդր վերածուած է անմխիթար քուրջի, 
Ու նետուած Լուսանցքէն դուրս իր ժամանակի։ 

Բայց դեռ կր տենչա՜մ հեռուներն հրաշաի, 
Ու հոգիս դեռ կր Լողայ անհուններուն մէջ հորիզոնին, 
Երբ թարմանան իմ շնչած օդն ու աչքերր բորբոք, 
Երազներն իմ կր սաւառնին անհունին մէջ գաիք։ 

Ես ծովափներ չունիմ, ոչ աԼ բնութիւն դիւթական, 
Ես այս հնամաշ քաղաքն ունիմ որպէս տուն ու օթեւան։ 

ՁԱՅՆԵՐ 

9այներ կր տողանցեն 
Խարխափող ժամանակի կրկներեւոյթին մէջ, 
Ու կր թափթփին անձրեւի կաթխներու նման, 
Խանձած հողի ծերպերն ի վար՝ 
Վաղուան փթթումին անձկութեամբ։ 

Ձայնր ինչպէս կաթխներր անձրեւի, 
Արեւուն հուրր ծծած վիճակ է բարերաի, 
Երբ կոշտ հողին մէջ կր գտնէ ապաւէն ու կայք, 
Բայց սրտաճագ անէծք է, 
Տառապանքի ճիչ ու հառաչանք է, երբ 
Փոխան շողի, ծծած է 
Դառնութիւն անհամար 
Ու ատկութիւն աննախրնթաց. 

Ձայներ կր ծորին իբր շիթեր անձրեւի, 
Հոգիներէ ներս խռով ու անտարբեր, 
Որպէս մռայԼ մեղեդի ու ղօղանջ բազմաձայն։ 
Աղաղակ ու քրքիջ մաղի նման կր ցաթեն 
Հոգիներէ ներս, դառնաթւ խճացած հծծիւն, 
Այէեւ՝ տարերք թանձրարիւն. 

32 
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9այներ աններդաշնակ կը գրոհեն 

Պատերը խուլ՝ օտարացող ժամանակին, 
Ու կը թափանցեն հասցէներու՝ անհամբոյր։ 

Չայներու խժալուր արանքէն կը բարձրանայ ահա 
Եւ իմ ձայնը խռպոտ, իբրեւ հարցադրում, 
Այլեւ բողոքի շիթ արձակուած՝ 
Իր արգկարաններէն մոայչ։ 

Ո՞րն է հիմա մեր յայտարարը հասարակ, 
Որ պիտի մեզ ոտքի հանէ մորփէոսի թմբիրէն խոր, 
Գօտեպնդէ վառ տեսիլքով գալիք վաղուան, 
Ներշնչէ հաւատք վաղուան, 
Հրահրէ ամբոխին հոգիները մահաքունի մտած, 
Եւ ուղղէ զանոնք՝ նոր վաղորդայններու լուսապսակ։ 

Ո՞ւր է հիմա մեր ձա՜յնը կորսուած... 
Որն է հիմա մեր յայտարարը հասարակ... 

ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԺԱՅԹՔ 

Եւ երբ պոռթկաց իմ հոգին բորբ՝ 
Այս աշխարհի բազում ցաւերով յորդ, 
Քար ու ճահիճ իմ հոգին՝ 
Դարձաւ արիւն, դարձաւ հեղեղ՝ 
ապստամբ հիւլէներու. 
Վարար գետի նման հոսեցաւ ուժգին, 
Մղումով մը՝ կատաղի, 
Մոլուցքով մը՝ յորդառատ, 
Ու տապալեց ժայռեր ամեհի՝ իր ճանապարհին, 
Լուաց դաշտեր անջրդի, 
Կածաններու խօլ արանքներէն քալեց հպա^տ՝ 
երէկի ողջերթին, 
ալիքին ողջագուրման, 
Եւ արեան մկրտութեան արարողակարգին՝ 
Խիզախ, ուրախ եւ հաստատակամ։ 

Եւ հեւքին մէջ շռնդալի, 
Արիւնն իմ դարձաւ ընծայ դրոշմի, 
Հիւլէներն ալ՝ միւռոն սրբահրաշ, 
Մկրտութեան հանդէսին, 
Անկենդան ժամանակին՝ որ հոգեվարքի 
Իր պահերը կ՚ապրէր, վերջին։ 



ՄԱՆՈՒԷԼ ՄԻԿՈ6ԵԱՆ 

Հ 7 ԲԱՌԵՐԸ 

Ոչինչ պէտք չէ ասել, 
որովհետեւ ես արդէն ասկ եմ բոլոր բառերը, 
որովհետեւ բառերն արդէն հեռանում են 
իրենց իմաստներից 
եւ կարող են յոգնկ, ուժասպառ լինկ, 
խռովկ ու անհետանալ ընդմիշտ 
եւ չայցկկ, երբ շատ անհրաժեշտ լինեն, 
երբ նրանց հնչիւններում տրոփող թրթիռները 
թափանցկի լինեն որեւէ ՄԷԿԻ հոգու խորքերը։ 
Ոչինչ պէտք չէ ասել, 
քանզի քո հայեացքում, քո աչքերում 
մեռնում են անօգնական իմ բառերը։ 
Բայց ցաւն այն է, 
որ լռկն աւկի դժուար է ու տանջաից, 
որ լռութիւնն այժմ 
ասեիք չունենալու հետ ես շփոթում... 
Սակայն դու, միայն դու ես այդպէս կարծում։ 
Ոչինչ պէտք չէ ասել։ 
Ես ատում եմ, շատ եմ ատում 
անշնչացած բառերին 
հոգեդարձ անկու սրտամաշ ճիգերը։ 

աք 

* * * 

Իմ անունը երբեմն 
խորթ է հնչում իմ ականջին, 
որովհետեւ մարմնիս ամէն մի բջիջ 
լցուած է ձեզնով, 
քանի որ հոգուս խորքում 
արդէն շատ փոքր անկիւն է մնացկ ինձ համար. 
ամբողջովին լցուած եմ իմ սիրելիներով։ 
Իսկ յաճախ թւում է՝ 
Ես իրականում ես չեմ, 
քանզի երբ լսում եմ իմ անունը, 
ինձնից բացի արձագանգում էք դուք՝ բոլորդ, 
ու այդ ձայների մէջ խլանում է անունս։ 



Ես քայլելիս շատ եմ յոգնում, 
քանզի մեծ է ծանրութիւնը, 
ու շատ թեթեւ եմ թռչկու պատրաստ, 
երբ բոլորդ ինձ հետ էք, իմ կողքին, 
լսում եմ ձեր ձայները 
եւ բացառիկ առիթ ունեմ 
ես իրականում ԵՍ լինկու։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Ես դարձեալ սպանում եմ իմ ժամանակը 
օրաթերթերի յաւակնոտ ու հայափրկիչ նիւթերը կարդալով, 
որպէսզի կենսունակ մնայ 
տեղեկացուած լինելու հիւանդոտ պատրանքը։ 
Այս դոնկիխոտութիւնը վերջ չի ունենալու, 
քանզի պարարտ ու իւղափայլ դէմքերով պաշտօնեաները 
ուղղակի թքած ունեն բարձրաձայնոտղ թեմաների վրայ, 
որովհետեւ նրանց համար իրենց ունեցուածքից 
եւ «փող շինկու կանալներից» այն կողմ «թեմա չկայ»։ 
Ցաւալին այն է, որ ես կ եմ ընկղմուած 
այդ դոնկիխոտութեան հաճելի ճահճի մէջ 
ու դրա համար որպէս արդարացում 
մերժկ եմ «կոչում», «քաղաքացիական պարտք» 
եւ միւս բռնաբարուած ձեւակերպումները, 
ընտրկով «ճակատագիր» անմեղ բառը։ 
Իսկ դրսում հերթական մասսայական տօնախմբութիւնն է, 
որի ժամանակ կարեւոր մարդիկ ճառեր են ասում 
ազգային արժէքների, հայրենասիրութեան 
եւ ի հարկէ՝ պայծառ ապագայի մասին, 
յետոյ գնում ընտրեալների ճոխ խնջոյքի, 
իսկ հաւաքուածները լսում են երգեր 
սիրոյ եւ հայրենիքի մասին, 
բայց աւարտից յետոյ չեն ցանկանում տուն գնալ, 
որպէսզի հնարաւորինս ուշ բախուեն 
իրենց յաւերժական հոգսերին։ 
Ամբոխի համար ժամանակ սպանելու այս ձեւը 
թերեւս ամենատանելին ու յարմարն է։ 
- Լաւ է, որ քաղաքում դեռեւս այսքան մարդ է մնացկ,– 
ասում է լաւատեսութեան քաղցկեղով հիւանդներից մէկը։ 
Իսկ երեկոն խաթարւում է «գրաֆիկով» տեղացող անձրետվ, 
որը լուանում է հանդիսավարի շպարուած դէմքը։ 
- Ափսոս, որ քիչ մարդ տեսաւ հրավառութիւնը,– 
ասում է նոյն մարդը՝ անձրեւից թրջուած դէմքը սրբկով, 



իսկ աչքերի եզրից սահող անձրեւի կաթիլները 
յամառօրէն արցունքներ են յիշեցնում, 
որոնց դառնութեան չափը բոլորը գիտեն, բացի իրենից։ 

փ փ փ 

Մենք քայլում ենք նոյն փողոցներով, 
շնչում նոյն օդը, 
փորձում նմանակել Ապրողներին, 
սակայն ստացւում են անյաջող ծամածռութիւններ։ 
Յետոյ նայում ենք հայելուն, 
նայում ենք մեր շուրջը, 
Ապրողների ներողամիտ կամ դաժան ժպիտներից 
խամրում են մեր յօրինած վառ գոյները՝ 
վերադարձնկով մեզ մեր իրական տարածքը։ 
Մենք նոյնիսկ չէինք ուզենայ ինկ քսան տարեկան, 
որպէսզի նորից չանցնենք 
նոյն տանջալից ու ձանձրալի ճանապարհը, 
որի ընթացքում երբեք ցաւ չապրեցինք, 
երբ ճերմակում էին մեր մազերը, 
երբ կնճիռներ էին յայտնւում մեր դէմքին եւ հոգում, 
երբ քայլ առ քայլ ու անվերադարձ 
մեզնից հեռանում էին 
երկրային սովորական թուացող վայելքները, 
երբ սէրը դառնում էր փխրուն գործուածքից պատրաստուած, 
բայց գեղեցիկ մի ԴՐՊ, 
որն ամէն օր պէտք է տեսնէին բոլորը 
մեր տների խարխուլ կտուրներին։ 
Երբեք չյոգնեցինք գործուածքը նորացնելուց, 
քանզի կարեւորն այն խեղկատակութիւնն էր, 
որ ամէնքը կեանք էին կոչում, բացի մեզնից։ 
Մենք այնքան անտարբեր էինք, 
չզգացինք չափերը հսկայ ականների, 
որոնք պայթում էին մեր ճանապարհին, 
փակելով բոլոր կքերը 
դէպի հովիտները ծաղկաշատ, 
դէպի ափերն անհուն ծովերի, 
ուր եռում է կեանքը 
հսկայ ալիքների ուժգին հարուածներում, 
ոսկէ աւազներին գալարուող 
ջրահարսերի սիրառատ գգուանքներում։ 
Հիմա, երբ թւում է՝ 
սթափուել ենք արդէն լիովին, 
մեզ մնում է մի ճանապարհ, 
մի արահետ՛ դէպի մեր իսկ յօրինած 



հսկայ լերան քարքարոտ գագաթը։ 
Մենք չենք կարող նոյնիսկ ետ նայկ, 
նոյնիսկ լսել 
մեր տանջահար ու արնածոր ոտքերի մրմունջները։ 
Արեւն այնքա՜ն ուժեղ է այրում, 
որ արագ սպիանում են մեր վէրքերը, 
որոնց սպեղանի են նոյնիսկ փուշն ու տատասկը։ 
Մենք ի զուր ենք նմանակում Ապրողներին, 
քանզի այնտեղ՝ ճանապարհի վերջում, 
Մեզ սպասողներն արդէն աւելի շատ են։ 

ՄԵՆՔ ԱԽՏԱԿԻՐ ԵՆՔ 

Նոյն արեւն է, նոյն լուսինը, 
ինչ հարիւր, հազար ու միլիոն տարի առաջ, 
նոյն երկինքն է ու նոյն հողը, 
միայն քայլկն է դժուարացել. 
Դաւաճանութեան, նենգութեան, քծնանքի ու նախանձի 
արտաթորանքի միջով քայլելիս 
դժուար է «միջանցքներ» գտնել, 
եւ ամէն օր ստիպուած ես 
լուանալ ու ախտահանել կօշիկներդ։ 
Սակայն օդն էլ է ապականուած 
մարդկային գռեհիկ ու լպրծուն 
առնչութիւնների անխուսափկի ախտով. 
հակագազ կրելը, թերեւս, հարցի լաւագոյն լուծումը չէ, 
բայց սրտխառնուքն աւելի է անտանելի։ 
Ստիպուած ես նախընտրել 
քո առողջապահական միջավայրի վաղուց փորձուած տարածքը 
եւ խիստ սահմանափակէ շփումներդ, 
որպէսզի աւելանայ զերծումի պաշարդ։ 
Առաւել վտանգաւոր է, երբ արտաթորանքը քողարկուած է 
շպարներով ու օծանելիքներով 
երեսպաշտութեան ու ինքնահրճուանքի։ 
Այդ դէպքում աւելի դիւրին է սայթաքկը 
եւ ընկղմուկը մինչեւ կոկորդդ 
(Այդպիսիների պակաս այսօր չի զգացում, 
իսկ վաղը նրանք աւելի շատ են լինկու)։ 
Արդէն յոգնկ ենք կօշիկներ լուանալուց 
եւ հակագազի անասելի պահանջից, 
քանզի վերջնական արդիւնքում քիչ թէ շատ, 
մենք բոլորս, ախտակիր ենք, 
իսկ նրանք, ովքեր այդ արտաթորանքի բլուրների վրայ 
իրենց շքեղ դղեակներն են կառուցում, 



մշտապէս բարբաջում են 
մաքրութեան ու «առաջընթացի» մասին... 
Նոյն արեւն է, նոյն լուսինը, 
ինչ հարիւր, հազար ու միիոն տարի առաջ, 
նոյն երկինքն է ու նոյն հողը, 
միայն շատացել է 
կամաւոր անդամալոյծ դարձածների թիւը։ 

ՄԱՆՈՒԷԼ ՄԻԿՈՅԵԱՆ 

Ծնած է 1961ին, Վրաստանի 
Մառնէուլի շրջանի Խոժոռնի 
գիւղը; 

1983-էն ի վեր կ՛ապրի Վա– 
նաձոր եւ կը զբաղի խմբագ-
րական գործերով։ 1998-էն ի 
վեր «Լոռու մարզի» գլխաւոր 
խմբագիրն Է, 1991 –Էն՝ «Ազգ» 
օրաթերթի սեփական թղթակիցը Վանաձորի մէջ; 

1997էն ի վեր կո խմբագրէ ՀՄ Լոռիի մարզային 
բաժանմունքի «Երկունք» պարբերաթերթը։ 

Հեղինակ է բանաստեղծութիւններու՝ «Շարունակուող 
մղձաւանջ» (1991) եւ «Անդրադարձներ» (2001) խորագըր– 
եալ գիրքերու; Շուտով լոյս կը տեսնէ բանաստեղծու-
թիւններու երրորդ՝ «Որտե՞ղ են երաժիշտները» 
ժողովածուն։ 

Մանուէլ Միկոյեանի ստեղծագործութիւնները թարգ-
մանաբար տպուած են ռուսերէն, ուքրաներէն եւ ա ն գ ^ 
րէն լեզուներով; 



Ի0Ա5ԱԿԱՆ Շ Ա Ր Ժ Ո Ղ ոտէյւէ։ 

ՄԱՐՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ 

ԱՐՏԷ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿՈՒՆ0Է ԲԽԱԾ ԽՕԱ0 
ԿԱՍ՛ 

ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՑ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱ8 ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ 
ՓՐՈՒՊԱՏՈՒՐՆԵՐԸ 

((Գրականութիւնը լեզուով է կերտւում ու ապրում՝ 

1Զի մե՛նք ենք, մե՛նք ենք, բանաստեղծ, պուէտ, 
Մե՛նք, պատառոտուն բեհեզով վէ՜տ֊վէ՜տ 
°րգի իշխաննեֆ՝ ի սպառ հալածուած, 
Մե՛նք, նօթիՀ հպաիտ, երբեմնի Աստուա՜ծ, 
Մե՛նք, չըհասկըցուա՜ծ, մե՛նք եղերական, 
...Մե՛նք, Բանաստեղծնե՛ր, մե՛նք ենք իրական 
Ռրուպատուրները... 

ՌՈԻԲԷՆ ՍԵԻԱԿ 

Հայ դպրոցը վտանգուած է։ Օտարալեզու դպրոցներ չենք ուզում։ Փրկենք 

դպրոցը։ Փրկենք լեզուն, որ դրականութիւնն էլ փրկուի։ Փրկենք դրականու-

թիւնը, որ լեզուն էլ փրկուի։ Լեզուն դրականութեան մէջ է ապրում ու շնչում, 

դրականութիւնը լեզուով է կերտւում ու ապրում։ Փրկենք, որ փրկուի... Խորե– 

նացու Ողբը չի անցնում, չի անցնում։ 16 երկարուկիդ դարեր 0եե ծերունին ող– 

բում է։ Ողբում է... 

Ինչո՞ւ... 

ԱՌԻԹ 

Զրուցակիցներս մտաւորականներ են եւ թէեւ դրականութեանն ուղղակիօ– 

րէն առընչուող մարդիկ չեն, սակայն մեր զրոյցն ուղղութիւն է առնում դէպի 

գրականութիւն։ Հայ ենք, չէ՞© սիրում ենք նոյնիսկ անծանօթ նիւթի շուրջ խօ-

սել մասնագէտի Հանդարտ ձանրախոՀութեամբ, սովորութիւն ունենք որպէս 

սրբազան պարտք վերլուեել եւ քննադատել ան գա՛ մ չկարդացած գիրքը©©© 

Ասում են արեւմտաՀայ Հին ու նոր գրողները յուզումով (պաթոսով) են 



դրում։ Ասում եմ արեւմտաՀայ լեզուն է §մեղա~ 

ւորրֆ՛ շատ ճոխ է եւ Հզօր։ Ասում են բայց ախր 

յուզումր անիմա՝ ստ շքեղաբանո ւթիւն է, դա-

տարկ ձեւ, դրականութի՛ւն չէ, ան երբեք ոչինչ չի 

ստեղնում, արուեստագէտին Հեռացնո՛ւմ է իրա-

կան արժէքներից։ Տխուր ժպտում եմ։ Ասում են 

յուզումր ի՞նչ դորն ունի գեղարուեստական ոճի 

Հետ։ Հիմա էլ ես եմ Հարցնում իսկ ան ո՛ր ոճի 

Հետ գորն ունի առօրեայ-խօսակցակա՞ն, վարչա– 

գորնար ար ակա՛ն, գիտակա՞ն... Այդ երբուանից 

գեղարուեստական ոճր դադարեց յուզական լինե-

լուց... Իր ա կանո ւթիւնր մշտապէս ունեցել է սե-

րունդների մտքերի ու Հոգիների վրայ ներգործե-

լու բարոյական պարտաւորութիւնր։ 

Այո, յուզում կայ արեւմտաՀայ գրականութեան էջերում, սակայն, Հարկա-

ւոր չէ մեր գրականութեան Հսկայական զանգուանր այդ պատճառով ենթար-

կել դառն քննադատութեան։ ԸնդՀակառակն, թերեւս նրա առկայութեան 

շնորՀիւ է, որ արեւմտաՀայ գրականութիւնն այդքան գեղեցիկ է, այդքան Հո-

գեպարար եւ վեՀացնող։ 

Ուզում եմ նաեւ օգտուել առիթից եւ թղթին յանձնել գրականութեանն ու 

լեզուին առրնչուող մտաՀոգութիւններս... 

Վահան Տէրեան 
(1885-1920) 

ՅՈՒԶՈՒՄ (ՊԱԹՈՍ) 

^Իրքերին եմ դիմում, ուզում եմ մէկ անգամ էլ ճշդել ի՛նչ է յուզում-§պա-

թոս^ր։ Բազմաթիւ բառարաններ կան, որոնցում մեկնաբանուաե է բառր© այն 

յունական Կագում ունի, նշանակում է տանջանք, կիրք, յուզմունք, կրակ, 

ոգեւորութիւն, վարարում, քաջալերանք, խանդավառութիւն, աւ իւն, ոգեշն-

չում։ 

Իրականութեան մերօրեայ (ձտեսաբաններրֆ երեւի Արիստոտելից խելօք են։ 

Ախր առա^ինր նա էր Արիստոտէլր, որ գեղարուեստի Հիմքում էր դնում յու-

զումր այն Համարելով ոճական Հնարանք, որի միջոցով ներկայացւում էր 

գրական Հերոսի յուզմունքր, ցոյց էր տրւում րնթերցողի կամ ունկնդրի զգաց-

մունքի ալիքր ի պատասխան։ իորեաեելով նրա Հնարանքր Հռետորր կամ 

գրողր փորձում էին ազդել ունկնդիրների կամ րնթերցողների նուրբ զգացո-

ղութիւնների վրայ իրե՛նց զգացողութիւններր մինչեւ վերջ բացելով։ 

Հեգէլր նոր ժամանակներում րնդլայնեց յո ւզո ւմ-Հձպա թո ս՝^ Հասկացո^ 

թիւնր, այն Համարեց բարձր եւ Հանդիսաւոր գեղագիտութիւն։ Երեւի Հեգէլն 

էլ ոչինչ չէր Հասկանում, բայց վերաբաժանում կատարեց Հերոսական, ողբեր-

գական, վիպապաշտական© զգացական, երգիծական։ 

Հիմա նոր տեսաբաններ կան, ովքեր պնդում են, թէ յուզումր Հեռու է գրա-

կանութիւնից... 



Ւ0ԱՕԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՂ ւէ̂ ւքճ՝ 

Ռուբէն Սեւակ 
(1885-1915) 

ԹՐՈՒՊԱՏՈՒՐՆԵՐ ԿԱՄ §ԳՐՈՒՄ-Ա» 

ՀԱՅ ԳՐՈՂԸ 

Ո ւզում եմ յար դարժան մտա լոր ականներին 

Հարցնել մեր պատմիչների, մեր ՛Նարեկացու, մեր 

0խիթարեան սուրբ Հայրերի մատեաններու մ, մեր 

դիւցազներգութեան Գա ւթի կանչեր ո ւմ (§Ո վ 

քնած է, արթուն կացէք©©©%՝), նոր ժամանակների 

մեր մեծերի գործերում առկայ յուզումբ ոչինչ չի՛ 

բերել դրականութիւն։ Աիամանթոյի §Գիւցազնօ– 

րէն»ը եւ §Հայորդիները՚» ոչինչ չե՛ն ստեղծել, վա-

րուժանի փառքեր երգող եղեգնեայ գրչի ստեղ-

ծածը մեզ Հեռացնո՛ւմ է իրական արժէքն երից, 

Ռուբէն Աեւա կի §Թ րո ւպատո ւրների» յուզումը 

դատարկ ձեւ է© 

Մե՛նք ենք, որ անփո՜յթ գրչով կր հեգնենք 
Այս նենգ աշխարհքին պսակներր նենգ։ 
Քնար մր ձեռքներիս, անտո՜ւն, մահագի՜ն, 
9ենք ցանկար ստրուկ-պետի դղեակին։ 
Ագատ բարբառի ասպետներ անա՜՜հ, 
Կ՚ապրին մեռնելո՜վ, կր մեռնին անմա՜հ 
Թրուպատուրներր... 

... 20րդ դարասկզբին, երբ Շիր վան զ ադէն վարուժանի ստեղծագործու-

թիւնն էր քննադատում §առանց ակնոցի» (վարուժանի բնորոշումն է), երբ 

Պարոնեանը երգիծում էր §0շակ»ի Արծրունուն, երբ Շանթի §Հին աստուած– 

ները» բեմադրում էին Թիֆլիսում, իսկ Աիամանթոն ու վարուժանը, արեւ– 

մըտաՀայ մեր միւս մեծերը կարդում էին Պոլիս Հասած §0թնշաղի անուրջնե-

րը», երբ արեւմտաՀայ եւ արեւելաՀայ մտաւորականութիւնը փոխճանաչման 

փուլ էր ապրում, երբեք, երբեք ոչ ոք չխօսեց այն մասին, թէ յուզում–§պա– 

թոս»ը ոչնչացնում է արեւմտաՀայ գրականութիւնը, թէ արեւմտաՀայ գրողնե-

րը իրական արժէքները չեն ընկալում այնպէս, ինչպէս պէտք է... ինչո՛ւ։ Որով-

Հետեւ արեւելաՀայ մտաւորականները քաջածանօ՛թ էին իրենց լեզուի արեւմ-

տաՀայ ճիւղին, գիտէին, որ յուզումը ծնւում է ԼԵՋՈՒԱԿԱՆ ատաղձից, գիտէ-

ին, որ յուզում կոչուածը միաձոյլ է արեւմտաՀայ գրական աշխարՀաբարի 

ոճական Համակարգին։ ՛ա, ով ուսումնասիրել է արեւմտաՀայ լեզուն, երբեք 

չի զարմանայ արեւմտաՀայ Հին ու նոր գրողների գործերում վարարող յու-

զում տեսնելով։ 

Յայտնութիւն չեմ անելու, եթէ յիշեցնեմ, որ պատմական չար ճակատագրի 

բերումով ռուսի §օրՀնուած ոտի» տակ տրորուած-ճզմուած արեւելաՀայ 

գրականը այնքան պարզ ու Հասարակ է դարձել, որ անգամ զրկուել է գեղար-

ւեստական յուզում ունենալու ներունակութիւնից, մինչդեռ արեւմտաՀայ 

գրականը դժուարութիւնների գնով օտար պետականութիւնների պայմաննե-

րում պաՀպանել է գրաբարեան ճոխ բառագանձը© յուզումը գալիս է առաջին 



ւՀ 
Եղիշէ Չարենց 

(1897-1837) 

Հերթին ճոխաբանութիւնների գործածումից։ ի 

դէպ, Հսկայական թուով դրարարեան բանաձե-

ւեր, քերականական շատ ու շատ դրսեւորու մներ 

մենք՝ արեւելաՀայերս, §ազգային յիշողութեան 

կորուստ» կոչուող սովետական ծրագրի շրջանա-

կում մոռացանք բաւականին կարճ ժամանակա– 

Հատուածում (րնդամէնր եօթանասուն տարում)։ 

Ցաւալի է, բայց պիտի արձանագրեմ, որ ռուսա-

կան կայսերապետութեան ճիրաններում գտնուե– 

լով մենք շատ բան ենք մոռացել (առածին Հեր-

թին մեր ազգային ուղղագրութիւնր)։ 

...Այսօր Հայաստանում լրագրող կոչում ենք 

նրան, ով կարողանում է աղմրկայարոյց, յաճախ 

իր ա կանո ւթեանր չՀա մա պ ա տ ա ս խան ո ղ նիւթեր 

տարածել։ Թէ ինչպէս է գրում, արդէն կարեւոր չէ© յերիւրանքների ծարաւի 

րնթերցողր չի էլ նկատում բառր, ո ւր մնաց, թէ ա րժե 

լրագրողր ոչ թէ դիպուկ գրիչ ունեցողն է, այլ §ա» §օժանդակ բայ» գործածո-

ղր։ Այսօր գրող կոչում ենք նրան, ով ՀայՀոյանքներ ու փողոցային բառեր գոր-

ծածելու Հմտութիւններ ունի, ով այդ նոյն §ա» §օժանդակ բայ»ր գրում է բա-

յին կից (գրում Ա՛՝)։ Գրական, գեղեցիկ Հայերէնով գրող մեր ստեղծագործող՜ 

ներն այսօր ժամանակավրէպ են։ Այո, այո, մի զարմացէք, այսօր յարգի է փո-

ղոցային բառապաշարր, որր, չգիտես ինչպէս, սկսել ենք անուանել ժողովրդա-

կան։ էջեր ենք մրոտում մութ կեանքով ապրող Հասարակական խմբերի 

նուաստ բառապաշարով, եւ այդ ամէնն անամօթաբար Հրամցնում-մատո^ 

ցում որպէս ժողովրդի Հիւթեղ, խօսակցական բառուբանով ստեղծուած պարզ, 

Հանրամատչելի դրականութիւն... Պարզ դրականութիւնն անկեղծ, մարդկային 

Հոգու խորքերր Հասնող, ոչ թէ ՀայՀոյալից, կենդանական-վայրի բնազդներ 

ծ՜նող խօսքն է... էլ չեմ խօսում գրականութեան ուսուցողական-դաստիարակ-

չական բնոյթն անարգելու մասին... ° ւ այսքանից յետոյ մեր գրականութեան 

վիթխարի բաժինր պարսաւանքի՛ ենթարկել յուզման առկայութեան Համար... 

0ենք նոր օրերի արեւելաՀայ §դպիրներս», Հեռացել ենք մեր լեզուից, նրա 

պատմութիւնից, սակայն չենք ծուլանում տեղի-անտեղի առնել §սարսափագ՜ 

դու» քննադատի գրիչր... 

Բայց., եկէք այդ գրիչր վայր դնենք© մեր լեզուն, մեր գրականութիւնր 

վտանգուած են... Այս պաՀին արեւելաՀայերէն եւ արեւելաՀայ գրականու-

թիւնր Հայաստանի Հանրապետութիւնում նոյնքան վտանգուած են, որքան 

արեւմտաՀայերէնր եւ արեւմտաՀայ գրականութիւնր Ափիւռքի պայմաննե-

րում.... 

ԴԻՒՑԱԶՆԵՐԳԱԿ ԳՐՈՂՆԵՐԸ ԵՒ ՆՐԱՆՑ ՇԱՈԱՒԻՂՆԵՐԸ 

ինչեւէ, գրաբարի շքեղ, §ճկուն ու բարբարոս» բառուբանր ցայսօր մնացել 

է Մեծասքանչ արեւմտաՀայերէնի ս եփ ականութիւնր, քանզի արեւմտաՀայերէ-

նր մշտապէս ձգուել է դէպի արմատներր։ Վարուժանն է խօսում, եկէք լսենք© 



Ռ ւ յ յ - ւ ւ ^ 
ԼէՈ\քք1՝ 

Դանիէլ Վարուժան 
(1884-1915) 

§Ժողովուրդին ջղագրգիռ, դերզդայնիկ եւ արիւ-

նաՀեղց ծոցին մէջ սաղմնաւորուեցաւ այդ լեզուն, 

եւ ան ա մէնէն աւելի Հարազատ կերպարանքը կը 

ներկայացնէ Եղիշէի բարբառին» (Գանիէլ վարու-

ժան, §Հայ լեզուի խնդիրը» յօդուած, 1911)։ 

Եթէ Հայերէնի արեւելաՀայ ճիւղը ռուսական 

դեմոկրատական Հոսանքների ազդեցութեամբ 

ժողովրդական եղաւ, ջանաց ժողովրդի՛ն Հասկա-

նալի լինել ամէնից առաջ (Հրաչեայ Աճառեանը 

պնդում է, թէ արեւելաՀայերէնը զարգացաւ ու 

յղկուեց 0ոսկուայի Լազարեան ճեմարանի ուսա-

նողութեան շուրթին), ապա արեւմտաՀայ ճիւղը 

ձգտեց պատ կեր ել թուրքական տիրապետութեան 

տակ ապրող Հայութեան ցաւը, ըմբոստ ոգին։ 

ԱրեւմտաՀայերէնը գուցէ չունեցաւ ժողովրդի Հոգու բաբախիւնը, սակայն 

կարողացաւ ուրուագծել §ջղայնութիւնը ենթակայական յոյզերու» (Գ© վարու-

ժան)։ ԱնՀրաժեշտ էր Հայրենեաց ոգին ներարկել զանգուածներին, եւ այստեղ 

նորի՛ց է ծնւում յուզում^պաթոս» կոչուածը։ 0ինչ մենք Հայոց արեւելեան 

կողմեցիներս, ծնկի էինք իջել ռուս §եղբօր» առ ջեւ՝ նր ա քղանցքը Համբուրե-
լո^ Հայոց արեւմտեան կողմեցիները ... ըմբոստա՝նում էին բարբարոսների 

դէմ, աղաղակում էին իրենց ցաւը, ճչում էին ի խորոց Հոգու... ° ւ ճիչն այդ երգ 

դարձաւ, ներբող դարձաւ եւ աղօթք։ ° ւ ճիչն այդ ... գեղեցիկ էր... 

Գիւցազներգ ակներ են արեւմտաՀայ գրողները, ու ժգին ու բարբարոս 

գրչի տէր արուեստագէտներ© նրանք վարդանանց դարի պատմիչների գրչով 

պատկերեցին Ֆիդայիների դարը։ 

Այսօր Հայկական սփիւռքում ստեղծագործող գրագէտներից շատերը Հա-

րազատ ժառանգորդներն են շքեղ գրաբարի բառապաշարով արեւմտաՀայ 

գրականութիւնը կերտողների։ ՚րանց ստեղծագործութիւնն եր ում յուզման 

նշոյլներ տեսնելով պարզապէս մտաբերենք ըմբոստ ոգին, միաժամանակ 

զգայուն Հոգին արեւմտաՀայ ոսկեղէնիկ լեզուի։ 

Գրականութիւնը լեզուով է կերտւում ու ապրում... 

* * * 

Ուզում եմ վարուժան Գանիէլըը աւարտին Հասցնի խօսքս© §Հայերէնը 

միայն պիտի ըլլայ կորովի, ազնիւ ու դասական»։ Աա Հաւասարապէս վերաբե-

րում է Հայոց գրական աշխա րՀաբարի երկ ու զաւակներին։ 

Այդժամ միայն մեր լեզուն կը փրկուի, մեր գրականութիւնը կը մաքրա-

գործուի, մեր դպրոցը Հայալեզու կը դառնայ, մեր ազգը կը ծաղկի, մեր երկի-

րը ... պետութիւն կը դառնայ, իրականութիւն կը դառնայ մեր երազը աշխար-

Հասփիւռ եղբայրներին միմեանց կամրջելու... 

Հայերէ՛՛նն է մեր ազնիւ, կորովի ուղեկիցը արարչագործութիւնից մին-

չեւ յաւերժութիւն... 

Երեւան 



ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹէՈՍԵԱՆ 

ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆ5՝ 
ԻԱ.ԴԱՐՈՒ 

ԴԻՏԱՆԿԻՒՆեՆ 

§Հիմա ոչ միայն կարօտել եմ նախնիքներիս, այլ նաեւ ժամանակակիցնե-

րիս, մտավախելով, որ նրանք եւս մի օր նախնիք պիտի դառնան՛. Հաստա-

փոր Հասցէագրքիս անունների մէկ քառորդր գնացել է՛. Չեմ ջնջել, չեմ կա-

րողացել ջնջել այդ անուններր. Միթէ" ապրանք են նրանք». 

§0եր նախնիքներէ ստուերներր» պատմուածքին այս պարբերութենէն 

եօթր տարի ետք, սփիւռքաՀայ դրականութեան վերջին յիսնամեակի ընտիր 

անուններէն մէկր Յակոբ կարապենցր ( 1925-1994 ) , այլեւս չկար: իր անժա-

մանակ մաՀէն անցած է տասնվեց տարի, ու ան այլեւս դարձած է նախնիք, 

մնալով Հանդերձ ժամանակակից. Ու զիինքր կր կարօտնանք այդ զոյդ Հան-

գամանքներով. 

Առաջին անդամ ես Յակոբ Կարապենցին Հեռակայ ծանօթացայ երեք 

տասնամեակ առաջ. Մեր ծանօթութիւնր, ափսոս, միշտ պիտի մնար Հեռա-

կայ. Տասնվեց տարեկան պատանի էի §Բուէնոս Այրէս Հսկայ քաղաքում», 

ինչպէս դրած էր երբեմնի արժանթինաՀայ Ալիս իա Կիրակոսեանր, ու 

սկսած էի մխրճուիլ Հայ դրականութեան ինքնուրոյն ծանօթու թեան մէջ՝ 

դպրոցական դասագրքային ծանօթութիւններէն անկախ. Նոր կր սկսէի նա-

եւ Հայերէնէ սպաներէն թարգմանական փորձերս. Հայրս §Բագին» ամ-

սագրի ամբողջական Հաւաքածոն բերած էր Մոնթէվիտէոյէն, ու Հոն էր, որ 

առաջին անդամ կարդացի կարապենցէն պատմուածք մր §Մի մարդ եւ եր-

կու շիրիմ». Տպաւորութիւնր խոր էր՛ աՀաւասիկ գրող մր, որուն ոճր մե-

րօրեայ էր, որ նոյնիսկ երբ կր խօսէր երէկուան Չարենցի չգոյ գերեզմանին 

մասին, միշտ կր վերադառնար այսօրուան ճոն 0ենետիի գերեզմանին. 

Ծնած էր Պարսկաստան, ու 22 տարեկանին Հաստատուած էր Ամերիկա. 

Բայց ոչ պարսկաՀայ գրող էր, քանի որ • •• պարսկաՀայ գրականութիւնր 

Հիմնականին բանաստեղծներու դրականութիւն եղած է, ո՛չ ալ ամերիկա-

Հայ, քանի որ ••• ամերիկաՀայ գրականութիւնր Հիմնականին անցեալի պաշ-

տամունքին մէջ սեւեռած էր (ու է՛, եթէ Հաշուենք անդլիադիր Հեղինակնե-



րր եւ զանց րնենք Արամ Հայկազր). 

Ո՞վ էր ան. Կարապենցր վարպետն էր պատմուածքին ու նորավէպին, 

բայց նաեւ ձեռք զարկած էր իր այսպէս կոչած §ժամանակակից վէպ»ին 

§կարթագէնի դուստրր» եւ §Ադամի դիրքը»' Առաջինր §օտար» պատմու-

թիւն մրն է Վիեթնամի պատերազմի նիւթով, ուր նաեւ Հայ կերպար մր 

ներկայ է. իսկ երկրորդր չափով մր նոյնպէս §օտար» նիւթ է, քանի որ ամե– 

րիկեան թերթերու խմբագիր Հայ մրն է գլխաւոր տիպարր. Ու թերեւս 

§Ադամի գիրքր» լաւագոյն պատասխանր կու տայ քիչ առաջուան Հարցու-

մին. Յակոբ կարապենցի աշխարՀագրական վայրր տեղայնացում չէր ճանչ– 

նար. Ան Հիմնովին սփիւռքաՀայ գրող մրն էր, որ Հայն ու ոչ-Հայր, տոՀմիկն 

ու օտարր ինքնատիպ Համադրութեամբ կ ապրեցնէր իր գրականութեան 

մէջ. ՍփիւռքաՀայ գրողն էր, որ նաեւ կր ներկայացնէր այդ Համադրու-

թեան անՀաշտ կողմր• §Ադամի դիրքր»ի մէջ, շարունակելով ՇաՀան ՇաՀ– 

նուրէն սկսող աւանդութիւնր, Ադամ Նուրեանի սիրուՀին օտարուՀի Զ»Է~ 

տան (թերեւս ակնարկութիւն Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցճերրլտի կնոջ ճակատագ-

րին), ողբերգական ճակատագիր մր ունի. 

Սփիւռքր վաւերականօրէն րնդունիլ կր նշանակէ րնդգրկել երկու աշ– 

խարՀ. կարապենցի արձակին մէջ ՀետզՀետէ երկու աշխարՀներ իրենց Հա-

րազատ գոյակցութիւնր գտած էին նիւթերու, Հերոսներու, գաղափարնե-

րու, ոճի թէ մտածելակերպի առումով. Ան, Հաւանաբար, Սիացեալ Նա– 

Հանգներու Հայագիր գրագէտներուն շարքին ամենէն աւելի §ամերիկա– 

ցած»ն էր բառի լաւագոյն իմաստով, իր նիւթերուն բազմազանութեամբ 

թէ Հայկականէն անդին սեւեռուն ուշադրութեամբ. Օր մր, անշուշտ, պիտի 

գտնուի գրականութեան Հմուտ պատմաբան մր, որ խելամտօրէն կարդայ 

կարապենցի արձակր ու, նոյն ատեն, անոր մէջէն մեզի ներկայացնէ ամե– 

րիկեան գրականութեան Ընթերցումներուն բաղդատական ուսումնասի– 

րու թիւնր. 

0այլ պաՀելով ամերիկեան ու ՀամաշխարՀային պատմութեան Հետ, ան 

բնականաբար արդիապաշտ էր. իր փորձագրութիւններէն մէկուն մէջ ան 

ինքզինք իբրեւ §ծայրայեղ արդիապաշտ» տեղադրած է Սփիւռքի գրակա-

նութեան երկու իսկական §ծայրայեղականներ» ՎաՀէ Օշականի եւ Գրիգոր 

Պրլտեանի կողքին. Սակայն, անոր արդիապաշտութիւնր աւելի կապուած 

էր դրական թեքնիքի ու նիւթի նորոգումին, քան աւանդութիւնր խախտե-

լու ու քանդելու կեցուածքին, որ բնորոշ է այդ երկու Հեղինակներուն. կա-

րապենցի գրականութեան մէջ ներկայ են Հայկական աւանդական յուզա– 

կանութեան ու Հռետորութեան տարրեր, թէեւ ո՛չ մեր գիտցած չափանիշնե-

րով– ու անոնց չափաւորութիւնր րնթերցողր չի նեղացներ, այլ յաւելեալ 

գոյն մր կու տայ անոր. 

Արդիապաշտութեան գեղեցիկ օրինակ մրն էր յիշեալ §0եր նախնիքների 

ստուերներր»ի (ակնարկութիւն ու պատասխան Սերգէյ Փարաճանովի 

առաջին նշանաւոր ֆիլմի խորագրին §0եր նախնիներու մոռցուած 

ստու երներ») մէջ մուտքր Ա ստղիկ ու ՎաՀագն սիրահարներու զոյգին, որ– 



պէս ՄանՀաթըն ու Պրուքլին ապրող երիտասարդներ, որոնք կը բերեն անց-

եալի Համանուն աստուածութիւններուն սիրաբանութեան ու առասպելին 

յուշը յետարդիական ամերիկեան ներկային մէջ. կարճ Հատուած մը, §վա-

Հագնը չպատասխանեց՛. Փոխարէն իր ծովագոյն աչքերը յառեց Աստղիկի սե-

ւաթոյր խոշոր աչքերին, որոնց մէջ անակնկալօրէն իջեւանել էր գիշերը, ուր 

Հազար վիշապներ էին թաքնուած, սպասելով ամպրոպին. Այժմ վաՀագնը 

տեսաւ Աստղիկին, կապոյտ ջինզի մէջ, կապոյտ ջինզից դուրս, սեւ վարսե-

րի յարաշարժի ջրվէժը, այտերի անՀպելի շուաքը, պարանոցի չերդուած բա-

նաստեղծութիւնը, նրա կրծքերի անասելի խռովքը եւ յ ի շ ե ՚ ՚ ց , յիշեց վաղնջա-

կան առաւօտները խաղողի յուռթի դաշտերում, Աուրբ լերան ստորոտում, 

երբ ինչ-որ նաՀապետ գինովցած փորձում էր ռաք-ըն-ռոլ պարել». 

Ուշագրաւ կէտերէն մէկն է նաեւ, որ կարապենցը Ափիւռքը որպէս Հոգե-

բանութիւն ու Հոգեվիճակ մարմնաւորող Հազուագիւտ Հեղինակներէն էր, 

որ արեւելաՀայերէն կը գրէր. Այսինքն եթէ Ափիւռքի երեւոյթը Հիմնակա-

նին արեւմտաՀայ Հանրութեան կրած 1915ի Աղէտին Հետեւանքն էր, աՀա-

ւասիկ գրող մը, որ այդ փորձառութենէն ուղղակի անցած չըլլալով, կը յա-

ջողէր ընդգրկել զայն ու իր գործին առանցքը դարձնել զայն մեր լեզուի 

այն ճիւղով, ուր սփիւռքեան փորձառութիւնը (թէեւ ժխտելով Ափիւռքը) 

առաջին անգամ արձանագրած էր նախասփիւռքեան իրավիճակէն եկող ու-

րիշ ինքնատիպ գրող մը կոստան Ջարեանը. 

Գիտակից ըլլալով Ափիւռքի կարեւորութեան, կարապենց նաեւ գիտակից 

էր Հայաստանի ներկայութեան, թէեւ անոր Հրատարակչականներուն ու 

մամուլին դռները ամրօրէն փակ մնացին իր գրականութեան առջեւ մինչեւ 

1990ական թուականներուն սկիզբը՛ ինքնադատական գրութեան մէջ, 

ա ն կը գրէր– 

§ԱյդուՀանդերձ, Ափիւռքը ինքնանպատակ չէ, չի կարող լինել, թէեւ Հա-

սել է մի Հանգրուանի, ուր սփիւռքաՀայ իրականութիւնը ՀետզՀետէ ուրոյն 

դիմագիծ է ստանում որպէս քաղաքական ոյժ, տնտեսական մակարդակ ու 

մշակութային գործօն. Թէ որքան պիտի դիմանայ, կախում ունի Հայաս-

տանի դիրքից, Հայրենի պետութեան ողջախոՀ մօտեցումից. Այլեւս ինքնա-

յայտ ճշմարտութիւն է, որ Հայաստանը շարունակ ներկայ է մեր գիտակ-

ցութեան ու ենթադիտակցութեան մէջ». 

Տարիներով կարդալէ ետք, 1992ին վերջապէս առիթը եղաւ կարապենցէն 

դրութիւն մը սպաներէնի թարգմանելու. Ընկերոջս Յակոբ կիւլլիւճեանի 

Հետ ( ա յ ժ մ Լոս Անճելըս) այդ տարի Հրատարակեցինք կարճատեւ ( ե ր ե ք 

թիւ) սպաներէն պարբերաթերթ մը Պուէնոս Այրէսի մէջ §Հարաւ» անու-

նով. Առաջին թիւին Համար (Յունիս 1992) , մտածած էինք քանի մը ցնցիչ 

դրութիւններ թարգմանել (ինքնագիր ցնցիչ շատ մը այլ բաներու կողքին) 

մեր քիչ մը շատ պաՀպանողական ու Հայ արդի աշխարՀէն քիչ տեղեակ Հա-

մայնքին աչքերը բանալու Համար. Այդպէս էր, որ §0եր նախնիքներ ի 

ստուերները»ի Աստղիկի ու վաՀագնի սիրաբանութեան Հատուածը լոյս տե-

սաւ իմ սպաներէն թարդմանութեամբ. (Գրագէտին յօդուածներէն սպանե-



րէն նմոյշներ արդէն լոյս տեսած էին ու լոյս տեսան Հետագային, բայց ասի-

կա կարապենցի գեղարուեստական արձակէն միակ թարդմանութիւնն է 

ցարդ). Հեղինակր, իմանալով այս թարդմանութեան մասին, նամակ մր 

գրեց. Այդպէս սկսաւ աշխոյժ թղթակցութիւն մր, որ տեւեց մինչեւ 1993ի 

վերջերր, եթէ ճիշդ կր յիշեմ. Վերջին նամակէս ետք, լռութիւն տիրեց. Ու 

քանի մր ամիս ետք, մաՀուան բոլորովին անսպասելի ու անՀաւատալի բօթր 

վրայ Հասաւ. 

Ան ինծի ղրկած էր §Երկու աշխարՀ» խորագրուած փորձագրութիւննե– 

րու ժողովածուն, զոր գրախօսած էի §Յառաֆ» օրաթերթին մէջ, Փարիզ. 

Այդ յօդուածներէն մէկուն մէջ դրածր կր մնայ գեղեցիկ մաղթանք մր, զոր 

կր կարծեմ, թէ ինք կրցաւ իրականացնել© 

§Հիմա ինչ էլ անելու լինենք, միեւնոյնն է, դարր մօտենում է իր վերջա-

ւորութեան. Լաւ կր լինի եթէ մեզ Հետ մի բուռ իմաստութիւն տանենք, որ– 

պէսզի չասեն թէ սրանք թափառելուց բացի ուրիշ բան չեն առել իրենց 

կեանքում. ի վերջոյ պիտի գայ մի օր երբ պիտի ձերբազատուած լինենք 

Հայրենական կարօտախտից եւ պիտի կարողանանք ուղղակի աշխարՀի աչ– 

քերին նայել». 

Որպէս եզրափակում, տեղին կր նկատեմ մէջբերել ուրիշ սիրելի Հան– 

գուցեալի մր Հայրենի տաղանդաւոր ու վաղամեռիկ գրականագէտ Գրի-

գոր Յակոբեանի մէկ Հաստատումր, կարապենցի մաՀէն երկու տարի ետք 

Հրատարակուած, որ րստ իս բաւական ճշգրիտ կերպով կր բնորոշէ գրագէ-

տին տեղր մեր գրականութեան մէջ©– 

§0իանշանակ է, որ կարապենցր արդի սփիւռքաՀայ գրականութեան Հա-

մապատկերում է յատկանշւում առաջնային երկու իրողութիւններով© նրա 

գրականութիւնր Սփիւռքի գեղարուեստական արձակի պատմական ձեռք-

բերումների (Յ© Օշական, Մնձուրի, Համաստեղ, Հայկազ, Շուշանեան, Որ~ 

բունի) ուրոյնացրած Համադրութիւնն է, կ արապենցի արեւելաՀայերէնր 

Սփիւռքում Հայերէնի այս դրսեւորման նուաճումն ու Հանգրուանն է միա-

ժամանակ, աւելին րնդՀանրապէս սփիւռքաՀայ գրականութեան պատմու-

թեան մէջ գրողի արեւելաՀայերէնն է, որ փարատեց արտերկրում արեւելա– 

Հայերէնով րնտիր գրականութեան ստեղծման տարակոյսր». 

Յակոբ կ արապենցի գրականութիւնր 20րդ դարու արտադրութիւն ու 

վկայութիւն էր, սակայն ան նուաճած էր 21րդ դար մտնելու իրաւունքր, որ 

մեր գրականութեան մէջ շատերու տրուած չէ. Վերադառնալ անոր Հրատա-

րակուած ու Հրատարակելի գիրքերուն Հազուագիւտ Հաճոյք մրն է, որ Հայ 

ընթերցողյը պէտք է շարունակէ փորձել ու ճաշակել առատօրէն. 



ԵՐՈՒԱՆԳ Հ© ՀԱՍՈՒՆԻ 

ւհԸ ձուլածս ձաոձ շւ̂ տտ օբ ւտսստսւ 
հ ձ Օ Օ Բ ւ . Տ ձ Ո Տ Օ Ս ա ձ Ա 

( \ © ^ Ձ Ո . 2 0 0 7 . 1 8 2 թ թ . ) 

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՀԱՑ Ա Մ Ի Ր Ա Յ Ա Կ Ա Ն Դ Ա Ս Ա Կ Ա Ր Գ Ը 
Հեղինակ՝ Ց Ա Կ Ո Բ Լ. ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ 

(Երեւան. 2007. 182 էշ) 

Եթէ մինչեւ իսկ ուշացումով, բայց դեռ գեղեցիկ է անկնկալը, տխրայուշ եւ 

մխիթարական։ Գաժան ճակատագրի զոՀ, անոպայ ոճրարքով կեանքէն Հե-

ռացուած Յակոբ Պարսումեանի ներկայ աշխատասիրութիւնը կը մնայ այն յու-

շարձանը, որուն պիտի մօտենալ սիրով եւ յարգանքով։ 

Հալէպի զաւակ (են© 1933 թ©), ուր եւ կամբող^ացնէ իր Երկրորդական ո^ 

սումը, Յա կոբ 1960 թ© կը մեկնի Ա© 0© ՆաՀանգներ ու կը Հաստատուի Աան 

Ֆրանսիսգօ, Գալիֆորնիա։ Հոս, Պսակաւոր Գիտութեան (1964 թ©՝) եւ ապա Մա-

գիստրոս Արուեստի (1969 թ©) աստիճաններուն արժանանալէ ետք, 1972 թ© կը 

տեղափոխուի Նիւ Եորք շարունակելու իր ուսումը, մասնագիտութիւն ընտ-

րելով Միջին Արեւելքի Պատմութիւնը։ 1975 թ© Կը տիրանայ Մագիստրոս Ար-

ւ ես տ ի ա ս տիճ ա նին ու ոտք կը դնէ Գոլումպիա Համալսարան, ուր կ աշխատի 

դոկտորականի Համար, իրեն ղեկավար ունենալո վ Փրոֆ© Նին ա կարսոյեանը։ 

1980 թ© արժանանալով տիտղոսին, կարճ ժամանակ մը դասախօսի պաշտօնով 

կը մնայ նոյն Համալսարանին մէջ, ապա կու գայ Պէյրութ, դասաւանդելու 

Հայկազեան Գոլէճի մէջ։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի մութ, անո-

րոշ ու կրակի տարիներն էին, ա մէն լուսցող օր յղի էր գուժով մը։ 1986 թ© Յուն-

ուարի 31-ին, քաղաքով մէկ կը տարատուէր բօթը Յակոբի առեւանգու մին։ Յե-

տո /©©© ։ Բոլոր Հարց ումները մնացին անպատասխան։ 

* 

* * 

§իսթանպուլի Հայ Ամիրայական Գասակարգը», որ Յակոբ Պարսումեանի 

դոկտորական աւարտաճառն է, Տոլորէս ՋօՀրապ Լիպմէն Հիմնադրամի մեկե-

նասութեամբ Հրատարակուած է Երեւանի Ամերիկեան Համալսարանի կողմէ։ 

խմբագիր իրիս Փափազեան։ 

Հատորը կը բացուի Հեղինակի կնոջ Անայիս Պարսումեանի յիշատակի խօս-

քով, որուն կը յաջորդէ խաչիկ Թէօլէլեանի §Յառաջաբան»ը, որ աշխատասի-

րութեան վրայ նետուած ընդՀանուէր ակնարկ մըն է ու գնաՀատանքի խօսք© 

Ապա կու գայ Հեղինակին §Ներածութիւնը», որ կը խօսի Հայ ամիրայական դա-

սակարգի մասին ցարդ կատարուած աշխատանքին, ամիրաներու դերակատա-



ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ ոտէյւէ։ 

րութեան կարեւորութեան եւ այն իրո– 

ղու թեան, որ այդ դասակարգն ու 

անոր խաղացած դերր եւ Օսմանեան 

կայսրութեան, եւ Պոլսոյ Հայ Հա-

մայնքին մէջ չէ արժանացած ամբող-

ջական արժանի գնաՀատանքի, Հոգ չէ 

թէ« ինչպէս կր մէ1բերէ Հեղինակր« 
աւելի քան դար մր առաջ Բիւզանդ 

0 էչեան կր գրէր© § ինչո՞ւ մշակուած 

միտք մր պիտի չուսումնասիրէ ծնուն– 

դր, զարգացումր եւ անկումր ամիրա-

ներուն, որպէս Հետաքրքրական եւ ծա-

նօթ րնկերային, վարչական–քաղաքա– 

կա ն եւ տնտեսական Համակարգ, 

որուն այնքան արժէքաւոր յուշեր 

կապուած են» (էջ 15)տ 

§ի ս թանպո ւլի Հայ Ամիրայական 

Դասակարգր»ով Յակոբ Պարսումեան 

կաշխատի բաւարարել առաջադրուած 

պաՀանջր իր աշխատասիրու թեան Հե– 

տեւեալ չորս գլուխներով© 

Ա© §\Ամիրաներու\ Նախորդներր» (էջ 16-33) , 

Բ© §Ամիրայական Դասի Առաջացումր» (էջ 34-58) , 

Գ© §Ամիրաներու Դերր Օսմանեան Պետութեան Մէջ» (էջ 59-91), 

Դ© §Ամիրաներու Դերր Հայ Համայնքին Մէջ» (էջ 92-139) , 

ու վերջաւորութեան §°զրա կացութիւն» (էջ 140-143) ։ 

Ա© Մինչեւ §ամիրա» պատուանունի տակ նշեալ դասակարգի կա զմաւորու– 

մր, Հայ Համայնքի մէջ տիրող ներկայութիւն էին §խոճա»ներն ու §չէլէպի»նե– 

րր։ Չէլէպիներր (բառր թրքական ծագում ունի ու կր նշանակէ §աստուածե– 

ղէն, տէր, իշխան, ազնուական, ոստանիկ, տոՀմիկ» - Յակոբ Պոյաճեան, Բա-

ռարան ի Տաճկականէ ի Հայ) ազնուական ծագումով բնիկ պոլսեցիներ էին, 

ոմանք նաեւ սերած խոճայական րնտանիքներէ։ Անոնք շատ յաճախ §սար– 

րաֆ»ներ (լումայափոխ, սեղանաւոր) էին, եւ այդ իսկ պատճառով Օսմանեան 

պալատին մօտիկ մարդիկ, ու մեկնած իրենց խոճաներր (բառր պարսկական 

ծագում ունի) գլխաւորաբար վաճառականութեամբ զբաղող §եկուոր»ներ 

էին, որոնք §թրքական զինուորական աւատապետութիւնր արգելք կր նկատէ– 

ին իրենց առեւտուրի» բարգաւաճումին, ու թելադրուած տիրող րնկերային– 

Հասարակական դրուածքէն, ազատական ձգտումներու տէրեր էին: 

Հոս Յ© Պարսումեան նաեւ կ՛ անդրադառնա յ §ՄաՀտեսի»ներու (մղտսի, 

°րուսաղէմ ուխտի գացած մարդ) Հարցին եւ արդարօրէն կր մերժէ Յ© Սի~ 

րունիի այն կարծիքր, թէ անոնք եւս դասակարգ մր կր կազմէին (էջ 29-31) ։ 

Հասկնայի է, որ մաՀտեսիներր չէին կրնար րնկերային դասակարգ կազմել, 

այնքան ատեն որ ժողովուրդի բոլոր խաւերէն °րուսաղէմ ուխտի գացողներ 

Լ. 8ճ8ՏՕՍաճ|վ 

բաուտո 

ՇԼՕ// Օք 1/1ՈՈ8ՍԼ 

ւ՚տտտ™») ֊ շօ« 



էին, որոնք իրենց վերադարձին մաՀտեսի ըլլալով Հանդերձ, կը միանային 

իրենց դասին, եւ ոչ թէ մաՀտեսի դասակարգի մը անդամ կըլլային։ 

ԺԸ Գարու կիսուն Հրապարակի վրայ իրենց ներկայութիւնը պարտադրելու 

սկսած ամիրաներ, որոնք §ժառանգեցին ու զարգացուցին»չէլէպիներու ու խո-

ճաներու գործը, յաջողեցան առանձին դասակարգ կազմել, իշխանական Հեղի-

նակութիւն ձեռք բերելով Հայ Համայնքին մէջ։ 

Բ© Ամիրաներու առաջացումը ճակատագրական նշանակութիւն պիտի ու-

նենար Հայ Համայնքին Համար։ §Ամիրա»ն արաբերէն, նաեւ թրքերէնի մէջ օդ-

տագործուած §էմիր» իշխան բառն է, որ միայն Հայոց կողմէ, Հայոց Համար 

օգտագործուած ու ճշդող պատուանուն էր© §Ոչ Օսմանեան կառավարու-

թիւնը, եւ ո՛չ թուրքեր անոր գոյութիւնը նկատի ունէին» (էջ 3 5 ) ։ Պատուանու-

նին կ արժանանային անոնք §որոնք վեգիրներու կամ նաՀանգային կառավա-

րիչներու սարրաֆներն էին»։ Աարրաֆները պիտի Հովանաւորէին կամ երաշ-

խաւորէին վեզիրներուն ու նաՀանգային կառավարիչներուն տնտեսական 

(դրամական) գործառնութիւնը։ Ամիրաներու ամէնէն աչքառու երեսը անոնց 

Հագուածքն էր© Օսմանեան դատարանին կողմէ անոնք արտօնուած էին մուշ-

տակ վերարկու Հագնիլ եւ յատուկ խոյր (գաուգ) կրել, ինչ որ միայն առանձ-

նաշնորՀեալ թուրքերու արտօնուած էր։ Ոչ-մաՀմետականներու մէջ, բացա-

ռաբար, նաեւ ամիրաներուն արտօնուած էր ձի Հեծնել։ 

Ամիրաները մեծամասնութեամբ սարրաֆներ էին, ոմանք §պէզիրկէն» (վա-

ճառական), եւ դեռ ուրիշներ ճարտարագէտ-արՀեստագէտ, կամ ճարտարա-

պետ։ 

Գասակարգային բնոյթի յատուկ դրսեւորումներէն մէկը եղող ներ-ամուս-

նական երեւոյթը տիրող սովորութիւն չէ ամիրայական դասի մօտ։ ճիշդ է որ 

1830 -ական թթ©էն ետք ամիրայական ընտանիքներու միջեւ ամուսնութիւննե-

րը օրինակելի ընթացք մը կը ստանան, բայց դեռ փաստը կը մնայ այն, որ ամի-

րայական ընտանիքներ, տնտեսապէս աւելի Համեստ խաւէ աղջիկներ իրենց 

Հարս կը բերեն։ 

Հետաքրքրական է նշել որ մեծ թիւով ամիրայական ընտանիքներու ակուն-

քը Ակն է, ոմանք եկած են Աեբաստիայէն եւ ուրիշ՛ներ կեսարիայէն։ Բայց տա-

կաւին Հարցական կը մնայ անոնց Հայ նախարարական տուներէ սերած ըլլալը։ 

Ամիրաները, որոնք պալատանման տու ներ ու մէջ կը բնակէին, ընդՀանրա-

պէս բնակութիւն Հաստատած էին Օրթագէօյի եւ խասգէօյի մէջ։ ինչ խօսք, 

անոնց նիւթական Հնարաւորութիւնը եւ ասպարէզի աշխարՀագրական ընդար-

ձակութիւնը առիթ կ ընծայէին իրենց ուսումնական բարձր մակարդակի 

մատչելու եւ բացուելու դէպի °ւրոպա։ 

Գ© Օսմանեան կայսրութեան մէջ ամիրաներու ներկայութիւնը տիրական էր 

գլխաւորաբար տնտեսական երկու մարզերու մէջ ելեւմտական (ֆինանսա-

կան) եւ ճարտարագիտական։ կ© Պոլսոյ վեզիրներն ու փաշաները, իրենց ս եփ ա-

կան կամ պետական գործառնութիւններուն Համար միշտ ալ իրենց կողքին 

պիտի ունենային սարրաֆ ամիրաները, իսկ կայսրութեան ներքին շրջաններու 

բոլոր փաշաները պարտադիր կերպով իրենց սարրաֆները ունէին, որոնք մե-

ծամասնութեամբ կ© Պոլսոյ ամիրաներն էին։ Պետութեան կողմէ փաշաներուն 

վստաՀուած ՀարկաՀաւաքութեան եկամուտին պետական գանձին ապաՀով 



Հասնիլր երաշխխաւորուած էր ոչ թէ փաշային, այլ սարրաֆին կողմէ։ ԱՀա թէ 

ինչու այդ գործր ունէր իր վտանգներր, եւ քիչ անգամ չէ որ ամիրաներր իրենք 

թանկ վճարած են փաշաներու անճարակութեան կամ խարդաւանանքին Հա-

մար։ 

Շատ յաճախ ամիրաներուն վստաՀուած էր նաեւ նաւաՀանգիստէն կատար– 

ւած մաքսաՀաւաքի Հսկողութեան պաշտօնր։ 

կայսրութեան կարեւորագոյն պաշտօններէն դրամաՀատութիւնր վստաՀ– 

ւած էր Տիւզեաններուն, վաոօդապետութիւնր Տատեաններուն, իսկ ճարտա– 

րապետութիւնր Պալեաններուն։ Վաոօդապետութիւնր ստանձնած Տատեան– 

ներ եւրոպական ոճով գործարաններու կաոո լցումով կ՛արդիականացնէին 

երկրին ճարտարագիտութիւնն ու արՀեստագիտութիւնր։ Պալեաններ կաոու– 

ցեցին կ© Պոլսոյ փաոքր Հիւսող պալատներն ու մզկիթներր։ 

Ամիրայական գո րծաոնո ւթեանց դաշտի րնդարձակումով, ամիրաներուն 

աոիթ կ՚րնծայուէր րազմաՀարիւր Հայեր աշխատանքի Հրաւիրելու եւ անոնց 

գործ Հայթայթելու։ 

Խրիմ ի պատերազմր (1853 թ©©) նոր Հանգրուան մր կր բանար Օսմանեան 

կայսրութեան պատմութեան մ է Ա յ ս նոր Հանգրուա նին, ամիրաներու §բախ– 

տի անիւր» խոչընդոտի կր Հանդիպէր, երբ պատերազմէն ետք, կայսրութեան 

տէրերր իրենց ելեւմտավարկր Հաւասարակշոելու Համար կր դիմէին °ւրոպա– 

յի, որ իր գանձատուներր կր բանար փրկելու կայսրութիւնր տնտեսական ա– 

ւազախրու մէն, մինչդե ո §աոատաձեոնութեան» ՀեոաՀար նպատակր ուրիշ 

բան չէր, եթէ ոչ Օսմանեան պետութիւնր Հնազանդեցնել Եւրոպայի կամքին։ 

Այս գործընթացր ձեոնթափ պիտի րնէր բազմատասնեակ սարրաֆ ամիրանե-

րր, ու զանոնք զրկէր իրենց իշխանական եկամուտներէն։ 

Որդեգրուած նոր քաղաքականութեան զուգաՀեո, 23 0արտի, 1853 թ© Կր 

Հիմնուի Օսմանեան ՚Իրամատունր, որուն տնօրէն կաոավարիչ կր նշանակուի 

0իՀրան Ձէլէպի Տիւզեան, իսկ կաոավարիչ ժողովի տասնմէկ անդամներու 

եօթն Հայ չէլէպի, ամիրա եւ աղաներ են, մնացեալ չորսր յոյն, անգլիացի, 

ֆրանսացի, ոուս։ 

կար եւ այլ դժբախտութիւն մր։ Հակաոակ արտաքնապէս ու փոխադարձ 

շաՀերէ մեկնած ամիրա, սարրաֆ, փաշա, վեզիր, սուլթան յարգալիր յարաբե– 

րութիւններուն, թուրքեր, բոլոր աստիճաններու վրայ, միշտ ալ պատրուակ 

պիտի ստեղծէին սնանկացնելու, կողոպտելու, բանտարկելու ու մինչեւ իսկ 

մաՀուան դատապարտելու դեո երէկի իրենց §Հաւատարիմ» գործակալներն ու 

գործակիցներր։ Ամիրաներու շնորՀազրկումր յաճախ տեղի պիտի ունենար 

նաեւ զիրենք Հովանաւորող փաշային կամ վեզիրին շնորՀազրկումով կամ մա– 

Հով։ 

Բայց դեո աւելին։ 0իչ չէր նաեւ նախանձն ու ներքին Հակամարտութիւնր 

ամիրաներուն, որոնք երբեմն դերակատարներն էին իրենց ազգակիցներու 

կործանման։ 

Հակաոակ ամիրաներու վայելած նիւթական մեծ կարողութիւններուն, 

կայսրութեան ղեկավարներուն ու բարձրաստիճան պաշտօնատարներուն Հետ 

ունեցած սերտ յարաբերութիւններուն, անոնք պետութեան մէ^ քաղաքական 

ոչ մէկ Հեղինակութիւն կամ դերակատարութիւն ունէին։ Աակայն §անոնք րն– 



դարձակ առիթր գտան ու դրեթէ ամբողջական ազատութիւնր \իրենց քաղա-

քական Հեղինակութիւնէ գործադրելու Հայ Համայնքին մէջ՝» ( է ջ 91) ։ 

Գ՛ Ամիրաներու րնկերային, Հասարակական, ներազդային-քաղաքական Հե– 

ղինակութիւնր Հայ Համայնքէն ներս, 1770-1840 տարիներուն, կր մնայ բացար-

ձակ եւ անմրցելի։ Այդ ժամանակամիջոցին մրցակցութիւնր անՀատ ամիրանե-

րու կամ ամիրայական րնտանիքներու միջեւ էր, միշտ առանցք ունենալով կ© 

Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռր, որուն նիւթական բեռր իրենց ուսին էր։ 

Համայնքին մէջ ամիրաներու գործօն դերակատարութիւնր կր դրսեւոր-

ւէր բարեգորեութիւններով։ Անոնք գլխաւոր նուիրատուներն էին եկեղեցինե-

րու, դպրոցներու, Հիւանդանոցներու կառո ւցո ւմին, եւ Հովանաւորողներր 

անոնց։ Աղքատներր միշտ ալ եղաե են իրենց ուշադրութեան եիրէն ներս։ Բա-

րեգործու թիւններ ու մարզէն ներս եզակի է 3արութիւն Ամիրա Պեզճեանի 

գորեունէութիւնր։ Աւելի ուշ, տպագրութիւնն ու Հրատարակչական գորեր կր 

գրաւէ իրենց ուշադրութիւնր։ ՅովՀաննէս Ամիրա Տատեան մինչեւ իսկ պիտի 

Հասնէր վենետիկի Մխիթարեաններու Հրատարակչական գործին։ Ամիրաներ, 

ինչպէս Մկրտիչ Ամիրա ճէզայիրլեան, նաեւ մշակութային միու թիւններ ու 

Հիմնադիրներ եղան։ 

կ ա ռո ւցո ւմներո ւ (եկեղեցի, դպրոց, Հիւանդանոց) աշխատանքին սկսելու 

Համար պետական Հր ամանա գիր-արտօնագիր (ֆերման) ձեռք բերելրր բացար-

ձակ անՀրաժեշտութիւն էր։ Հոս եւս օգտակար էր ամիրաներու միջամտու-

թիւն ր պետութեան մօտ այդ արտօնագիրր ստանալու, որ յաճախ ծառայու-

թեան մր գնով կարելի կ՚րլլար։ 

ԱնՀատ ամիրայի մր Հեղինակութիւնր նաեւ կ՝ամրապնդուէր, երբ ան §միւ-

թեվելյյի»ի պաշտօնավարութիւնր ստանձնէր։ ՛նորակառոյց եկեղեցիներու եւ 

դպրոցներու կալուածային արձանագրութիւնր պետութեան մօտ կր կատար-

ուէր վմիւթեվելլի» անունով, ինչ որ իրաւունք կու տար անոր տնօրինելու 

եկեղեցիին կամ դպրոցին գործր։ 

Բայց ամիրաներու իշխանութեան գլխաւոր յենարանր Պատրիարքարանն 

էր։ Այն ամիրան կամ ամիրայական խմբակցութիւնր, որ կր յաջողէր իր թեկ-

նածուն Հասցնել Պատրիարքական Աթոռին, Պատրիարքին (որ յաչս Օսմանեան 

պետութեան Հոգեւոր ու քաղաքական պետն էր Հայ Համայնքին) միջոցով պի-

տի վարէր ազգին գործերր։ 

Ամիրաներր Հեռու չէին եկեղեցիի ներքին, եւ անոր բարեկարգութեան 

նուիրուաե խորՀրդակցութիւններէն ու վէճերէն։ Անոնք միջամուխ էին նաեւ 

կաթողիկէ եւ Բողոքական առաքելու թիւններ ու քարոզչական աշխատանքնե-

րուն ազդեցութիւնր սաՀմանափակելու ճիգերուն, երբեմն նաեւ Հովանաւոր-

ներր կազմակերպուած դաւանական վիճաբանութեանց։ Հոս պէտք է նշել որ 

կային ամիրայական տուներ, որոնք յարած էին կաթողիկէ °կեղեցիին, եւ ու-

րիշ՛ներ, որոնք բարեացակամ վերաբերում ունէին Բողոքականութեան քարո-

զած բարեկարգութիւններու Հանդէպ։ 

^ամանակի րնթացքին կ© Պոլսոյ Հայութիւնր ականատես պիտի րլլար նոր 

դասակարգի մր §էսնաֆ»ներու (արՀեստակցական Համքարութիւններ) աս-

պարէզ մտնելուն, որոնք վճռական կերպով կր փորձեն միջամտել եւ գործօն 

մասնակցութիւն բերել Հայ Համայնքի րնկերային-կրթական-եկեղեցական 



կեանքին, սպաոնալով ամիրաներու բացարձակ իշխանութեան։ 

էսնաֆներր ազգային կեանքէն ներս ուղղակի մուտք կր գործեն 1831 թ© Նո-

յեմբերի 20-ին, երբ կր յայտարարեն իրենց մասնակցութիւնր դպրոցներու նիւ-

թական պարտաւորութեանց։ 1839 թ© Հոչակուած կայսերական Թանզիմաթր 

կր ստիպէր վերանայիլ Համայնքի վարչական գործի կաոոյցր։ 1844 թ© Յուլիսի 

17-ին պաշտօնի կր կոչուէր վարչական նոր մարմին մր կազմուած տասնվեց 

ամիրաներէ եւ տասնչորս էսնաֆներէ, որ ամբողջական պատասխանատուո^ 

թիւնր կր ստանձնէր Պատրիարքարանի վարչական գործերուն։ 

կեանքի կոչուած վարչական մարմինր պիտի չլուծէր ամիրա-էսնաֆ պայ-

քարր։ 1856 թ© Հրապարակուած Խաթթր Հումայունր լայն պիտի բանար բարե-

նորոգում՛ներու դուոր, ինչ որ պիտի աոա^նորդէր Հայ Համայնքի Ազգային 

կ անոնագրութեան (ՍաՀ ման ա դրութեան) խմբագրութեան, եւ 1863 թ© անոր 

պետական վաւերացումին ու գործադրութեան դրուելուն։ 

Ազգային կանոնագրութիւնր վերջ կր դնէր ամիրայական իշխանութեան։ 

§Ամիրաներր քաղաքական աոա^նորդներ չէին© այլ ազգային շաՀերու 

պաշտպաններ (էջ 138 ) ։ Ամիրաներ, որոնք եւ րնկերային, եւ տնտեսական, եւ 

ուսումնական աստիճաններու վերի սանդխամատերու վրայ էին, մնացին Օս-

մանեան պետութեան Հաւատարիմ ծաոայութեան մէջ, եւ այդ Հաւատարմո^ 

թիւնր օգտագործեցին մինչեւ 1863 թ©, ազգային կեանքր իրենց ձեոքին մէջ պա-

Հելու Համար։ 

§կաոավարական շրջանակէն ներս, ամիրաներր իբրեւ գործիք ծաոայեցին 

Օսմանեան վարչական մեքենայի անդամներուն եւ քաղաքականութիւնր մշա-

կողներուն© անոնց պաշտօնր պետու թեան վարչամեքենային մէջ լաւ բացատր-

ուած ու սաՀմանուած էր» (էջ 140), կ՚րսէ Հեղին ակր իր եզրափակիչ էջերուն 
մէի 

Հոս կր մնայ Հաստատել եւ այլ իրողութիւն մր, որուն կ անդրադաոնայ աշ-

խատասիրու թեան Հեղին ակր։ Ամիրաներ իրենց ազգային գործունէութիւնր 

սաՀմանափակեցին կայսրութեան մայրաքաղաքին մէջ։ Դժբախտաբար, անոնք 

չկարողացան կամ չուզեցին տիրութիւն րնել կայսրութեան սաՀմաններուն մէջ 

բոնուած ԱրեւմտաՀայաստանի Հայերուն։ Անոնք կրնային, բայց չուզեցի՛ն, 

թէ անկարող էին նման աոաքելութիւն մր ստանձնելու։ Հարցումր պատաս-

խան չունի։ 

Հատորր կր փակուի Հարուստ մատենագիտու թեամբ (էջ 144-156), ամիրանե-

րու անուանացանկի (րնտանեկան կապ, ծննդեան ու մաՀուան թուական, դիրք 

ու պաշտօն) խնամքով պատրաստուած տախտակներով (էջ 157-169), ապա 

անձնանուններու եւ տեղանուններու ցանկո վ (էջ 170-181) ։ 

* * * 

Եթէ փորձեցինք քիչ մր լայն բանալ կար կին ր Հատորր ներկայացնող էջե-

րուն, մտաՀոգութիւնր Հոն արծարծուած Հարցերր աոաւելագոյն չափով րն-

թերցողին ծանօթացնելն էր։ §իսթանպուլի Հայ Ամիրայական Դասակարգր» 

բծախնդիր ու խղճամիտ աշխատանքի մր արդիւնքն է, Հայ եւ օտար սկզբնաղ֊ 

բիւրներու եւ գրականութեան Հարուստ մասնագիտութեամբ պաշտպանուած։ 



Ըսենք որ Հայ ամիրաներն ու անոնց գործունէութիւնր անկոխ դետին չէ Հայ 

պատմագրութեան մէջ, այս մասին Հարուստ նիւթ կր Հայթայթեն մանաւանդ 

Բիւզանդ 0էչեան, Հրանդ Ասատուր, Յարութիւն 0րմրրեան, 0աղաքիա Արք© 

Օրմանեան, վ ա Հ ա ն Զարդարեան եւ Յակոբ Աիրունի իրենց ա շ խ ա տ ա ս ի ր ո ւ -

թիւններուն մէջ։ Բայց գլխաւոր աշխատասիրու թեան առաւելութիւնր եւ բե-

րած նպաստր Հայ պատմագրութեան առաջին Հերթին կր մնայ այն իրողո^ 

թ ի ւ ն ր , որ §Հայ Ամիրայական ՚ասակարգր» ընթերցողին կր ներկայանայ մէկ 

կողքի տակ, որպէս մէկ ամբողջական նիւթ, քննական սերտողութեամբ, տար-

բեր Հարցեր արծարծելու եւ եզրակացութիւններու Հասնելու գիտաշխատողի 

ճիգով։ 

՛դժբախտաբար, աշխատ ասիր ութիւնր անՀրաժեշտ կարեւորութեամբ չի 

ներկայացներ ամիրաներու Հայ Համայնքի կեանքէն ներս ունեցած ժխտական 

դերակատարութիւնր։ Պատրիարքարան ու պատրիարքներ յաճախ զոՀր դար-

ձան ամիրաներու քմաՀաճոյքին ու կամակորութիւններուն, որոնց Հետեւան-

քով ոչ միայն եկեղեցին թերացաւ իր առաքելութեան մէջ, Հապա եւ Հայ Հա-

մայնքի կեանքր փոթորկեցաւ, ու կրթական ու մշակութային կեանքր նաՀան-

ջեց։ 

Հոս կուզենք աւելցնել, որ աշխատասիրութիւնր պիտի շաՀէր, եթէ առաւել 

ուշադրութիւն եւ կարեւորութիւն բնծայուէր ամիրաներու առօրեայ կենցա-

ղին, ր ն տ ա ն ե կ ա ն կեանքին, անոնց տուներէն ներս մտած սովորութիւններուն 

եւ րնկերային յարաբերութիւններուն։ Այդ մ է կ ր պիտի նպաստէր աւելի ճիշդ 

գնաՀատելու ամիրաներու կեանքին Հանդէպ ունեցած աշխարՀաՀայեացքր, եւ 

անոնց նախաձեռնութիւններուն դրդապատճառներր։ 

Բայց եւ պիտի րսել որ աւարտաճառերր գիտական աշխատանքի մեկնակէ-

տեր են։ Յակոբ Պարսումեան վստաՀօրէն իր սկսած գիտական գործր պիտի շա-

րունակէր ուսումնասիրելով Հատորին մէջ արծարծուած Հարցերուն տարբեր 

երեսներր։ Պիտի շարունակէր, եթէ©©©։ 

Թերեւս Հոս Հարկ է նաեւ յիշել, որ Յակոբ Պարսումեան, իր աւարտաճառէն 

քաղած, տարբեր խորադիրներու տակ որոշ նիւթեր արդէն իսկ Հրատարակած 

էր 1980-1982 թուականներուն։ Այսպէս՝ " 7 հտ ՕծճտՈՏ ճ ո ճ ճակ ՕէէՕածՈ 
1ոճստէո&1ւշ0;աո" (Հայկ ազեան Հայագիտական Հանդէս, Ը© Հտր©, 1980), "7հշ 
^ 0 ե 1 6 Օ ո § ա օք էհտ ճ ա Մ Յ տ " (Հասկ Հայագիտական Տարեգիրք, ՛ ո ր Շրջան, Ա© 

Տարի, 1980), "7հտ Տօոօոքւօ ճաե՜ծ։ 1էտ Օո§ա ծոճ Ստծ§շ" (նոյնր, Բ-Գ© Տարի, 
1981-1982), "7հտ Օս&1 ^օ1շ օք 7հտ ճւ՜ատոտո ճ ա ւ ա ՇԱտտ ^ւէհւո էհտ Օէէօա^ո 
ՕօVՏ^ոատոէ ա ձ էհտ ճւ՜ատոաո աՈ1շէ (1750-1850) (ւա Տտղխաւո Տասճտ &ոճ 
Տտաա՜ճ Լտ՝ատ, տճւէօրտ, Շհոտէտոտ ա ձ 1տ^տ ւո էհտ Օէէօաօո Տաբե՜տ, Vօ1© 1, 
^©^օրե, ԼօոԺօո, 1982)։ 

° ւ ո ւ ր ա խ ա ն ա յ ի ն է այն, որ գրախօսուող աշխատասիրութիւնր թարգման-

ուած է Հայերէնի եւ թրքերէնի։ կր սպասենք Հատորին այդ լեզուներով Հրա-

տարակութեան։ ° ւ րնդգծենք© Յակոբ Պարսումեանի §իսթանպուլի Հայ Ամի-

րայական ՚ասակարգր» արժէքաւոր եւ ուսանելի ներդրում մրն է Հայ պատ-

մագրու թեան մէջ։ 
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Պէյրութ 



Յ. Պ. 

կԵՆԱՑ ԾԱՌր պատում է, եթէ 

Արշակունիներու դամբարանր եր-

թաք® 

Պատմութեան րնթացքին բանաս-

տեղծութիւնր պատում էր, դիւցազ-

ներդութիւն։ 

Ժամանակակից րնկերութեան 

մէջ բանաստեղծութիւնր էապէս 

մտերիմ փորձ է։ Դուրսի ժամանակր 

մոոնալով ներս ի ժամանակով շնչե-
լ ո ւ ։ 

Ով բանաստեղծութիւն կր կար-

դայ՚՜ 

ճացնող թիթեղի աղմուկ է, ոչ թու-

թակի կարգախօս։ կր պաՀանջէ 

կանգ աոնել բաոին եւ տողին վրայ, 

ետ դարձ րնել։ Բանաստեղծութիւն 

կարդալու եւ գրելու աոաջին քայլն 

է ասիկա։ 

Շուշիկ Տասնապետեանի կԵՆԱՑ 

ԾԱՌր ինքնարնթերցում է, իր 

թրթոացումներուն, զինք շրջապա-

տող աշխխարՀին ուր կան գոյներ եւ 

բոյրեր, նաեւ որոնում երջանկու-

թեան, որ մեղք է եւ անոր դերանցո^ 

մր, անպարագրկելի տիեզերքի մր 

ԵՈիԵիկ ԾԱՌ 

Ով բանաստեղծութեան դիրք կր 

դնէ։ Աոաւել– Հայերէն բանաստեղ-

ծութեան դիրք։ 

Ով բանաստեղծութիւն կր կար-

դայ։ 0անաւանդ Հայերէն։ 

Բայց մի՛ Հարցնէք թէ ինչո՛ւ բա-

նաստեղծելու փորձութիւնր չի կա-

սիր։ 

Ան նախ ինքզինք րլլալու միտում 

է։ 

Հաղորդակցելու, տեսնելու, լսե-

լու արագ, անմիջական եւ մատչելի 

միջոցներր խցած են մտերիմի անց-

քերր։ 

Բանաստեղծութեան րնթերցումր 

ոչ պատմական եւ ոչ քաղաքական 

տեղեկութիւն է։ Ոչ ամբոխ զուար-

մէջ։ *հոյութենական անՀաս անելի 

բեւեոներր մարդուն® 

Տողերր եւ բաոերր կ արձագան-

գեն, նոյն են եւ տարբեր։ 

Բանաստեղծութեան րնթերցումր 

յաջողելու Համար կրկնակի պիտի րյ~ 

լայ։ Նախ պէտք է թոիչք կատարել 

էջերուն վրայ, տեսնելու եւ լսելու 

Համար թէ ի՞նչ կայ, անտաոի մէջ 

կամ անծանօթ փողոցի մր մէջ քալե-

լու պէս, եւ ապա վերադաոնալ էջին, 

բաոին, տողին, քանի որ էջր Հրաւէր 

է, բաոր կանչ, տողր մտերիմ 

զրոյց լսուածի Հետ, որ տարբեր է 

մեզմէ իւրաքանչիւրին Հետ, անշաՀ 

կրկնութիւն չէ։ 



Առածին բանաստեղծութիւնր նե-

րաշխարՀի մր խտացումն է, էջ 7, 

ուր ամէն բան կ ՛ ր ս ո ւ ի եւ կր պաՀ-

ւ ի . « . . . մ ե ղ ք է ն անդին ով սկիզբ»® 

Ամօթխածութի՞ւն, թէ Հոգիի 

գաղտնի դռներր փակ պաՀելու մի-

տում։ 0 ի ն չ դ ե ռ գրել եւ խօսիլ կր 

վկայեն փակ չմնալու մասին։ Ալիք-

ներ– անապակէն, մաքրո ւթենէն, 

ուր կան խորՀրդաւորութեան Հրա-

ւիրող բոյրերր, մ ե ղ ք ր ե ւ անկէ ան-

դին ծարաւներր։ Ըսի ի ն ք ն ա ր ն թ ե ր -

ց ո ւ մ ։ Եթէ կանգ չառնէք լսելու Հ ա -

մ ա ր , տողերր կր շփոթէք օրաթերթի 

լուրերուն Հետ եւ կանդ կ՚առնէ 

մտերիմ զրոյցր։ 

Բանաստեղծական Հեռագրական 

տ ո ղ ե ր ր յաճախուած են ս կ ի զ բ ի եւ 

վերջի Հարցականով, շունչի եւ ան-

շունչի, իրերու եւ արարածի, որոնք 

ստեղծելու կր միտին, կր ստեղծեն 

երկինքր, աննիւթական, ձայնանիշ — 

էջ 12։ Բոլոր անոնց պէս որոնք իրենց 

տ ա ռ ա պ ա ն ք ր կր մշակեն անմիջա-

կանր իրենց ետին ձգելով, - այդպէս 

են Հերոսներր, Հաւատացեալներր -, 

կր մեկնին իրենց կեանքր իմաստա-

ւորող գաղտնիքի նուաճման, որ 

միշտ մեկնում է եւ ոչ Հասնում... 

«աստուածային գաղտնիք մ ր ն է Հ ո -

դ ե թ ո վ , / ո ր կր սիրեմ ես կրկնել / յ ա -

ւիտեան, / աղօթք մր զիս կր փրկէ՛ր» 

- էջ 1 6 ։ իսկական Հաւատքի փորձր 

որ կր կրկնուի եւ չ աւարտիր։ Հա-

ւատք վաճառողներր Հազուադէպօ-

րէն Հա ւատացեա լ են, Հաւատքր 

կղերականին, յեղա փ ո խա կանին, 

մտաւորականին... 

Յուշերր կր բնակին ներկայի ան-

բա ւա ր ա ր ո ւթեան ու տխրու թեան 

մէջ, անկողոպտելի դարձած սեփա-

կանութիւն, իրական եւ անիրական 

միաժամանակ։ Անոնք Հոն են երբ 

մենք մեզ անՀարազատ կր զգանք 

մեզ շրջապատող աշխարՀին, իրեր եւ 

մարդիկ։ Արմաւենին խորՀրդաւոր 

ծառ մրն է, ապագայի վրայ բաց-

ւող, քանի որ արմաւենի տնկողր դի-

տէ որ անոր պտուղէն իրեն բաժին 

պիտի չիյնայ, բայց ան ժառանգու-

թիւն պիտի րլլայ սերունդներու© 

« Ա ր մ ա ւ ե ն ի ն ն ա խ ր ն տ ր ե ց ի ծառերէն 

/ — ե ւ երբեմն սեւ նոճին սրածայր - / 

ծաղկած արմաւենի Հին դպրոցի բա-

կին մէջ / (արմաւի տաք փունջերով 

առատ ) / . . . . ո Վ յուշ ե ր է կ ի թ ա ն կ ա -

դին պատկեր, օ ժառանգ» - էջ 1 8 ։ 

Արմաւենին յուշերու կրող եւ ժա-

ռանգութեան թաքո ւն դիտա կցո ^ 

թեան փոխանցում։ Բանաստեղծելու 

փորձր կր տեւէ դիտելով, զգալով, 

դերանցելով, անջատուելով։ 

կ ե ն ա ց Ծ առի տողերր ճգնաւորի 

մր յածումներր չեն։ կայ կեանքր եւ 

կան միւսներր, որոնց Հետ դատա-

պարտուած ենք ապրելու, Հակառակ 

անոր որ մարդիկ անթափանց են մէ-

կր միւսին, Ժան-Փօլ Աարթր կր խօ-

սէր «էակի ա ն թ ա փ ա ն ց ո ւ թ ե ա ն » մա-

սին։ Ո՞վ չէ մտածած իջեցնել վարա-

դոյրր եւ Հեռանա լ կեանքի բեմէն։ 

Գերագոյն յանդդնութիւնր Հիւլէն 

եւ ակնթարթր յաղթելու։ Որ քա՛՛ն 

սեղմ ու պիրկ ապրում եւ յուզում 

կան « 0 ա Հ ա դ ե ղ » ի ե ւ « ՚ ո պ ա յ » ի ե օ -

թր եւ ո ւ թ ր տողերուն մէջ։ 

« 0 ա Հ ա դ ե ղ » > «զառիկ առնել ու 

անցնիլ / մեղմ Հեռանալ աշխարՀէն / 

փափուկ պո կո ւիլ սա մետաքսեայ 

բարձերէն / (Հին սէրն այցի կու գայ 

երբեմն) / թմրամոլ ու մոլեկան — 

ծիւրախտր զիս կր մաշէ - / բայց Հիւ-

սիսայգ մր Հեռուն /կ ամրապնդէ Հո-

գիս խօլ» - էջ 20։ 



կան միւսներր որոնց Հետ տեւա-

կան բա խո ւմի մէջ ենք։ ° ր բեմն 

ցաւցնող բախումներ, երբ մեր պատ-

կերով մարդուն մէջ կր յայտնուի 

ստորութիւնր։ 

§Նոպայ»– §Երէկ վերստին բորբո-

քեցայ բոնկուն / մարդ-արարածի 

ստորին գոեՀկութեան դէմ / որ կր 

զիջանի մնալով անզգայ, / ապօրէ-

նին Հանդիպակաց մի՛շտ պոոթկա-

լու յօժար / ես րմբոստն եմ դաւերու 

դիմաց / եւ չեմ դրուժան, / խոով 

էութիւնս ձեզ կր կշտամբէ» - էջ 21։ 

Բայց այս րնդվզումր թատերա-

կան եւ աղմկարար չէ, լսուո ղ եւ 
մ ո ո ց ո ւ ո ղ դղրդոց չէ։ 

Խորացման կր Հրաւիրէ։ 

Իրականութիւններէն Հեր սա-

ւաո նել ու ատակ իրաւ մարդր կր յա-

ջողի գերանցում կատարել, կր բաւէ 

ինքզինք դիտել, աոանց ցուցադրա-

կան պոոոտ դոյներու, որ մեծնալու 

փորձ է։ 

§Հայելին»© §Հայելին խրոխտ զիս 

խրախուսեց / ու կեանք ներշնչեց եւ 

պարկեշտութիւն / Հայելիս խո-

րունկ վէրքեր բժշկեց / օրերս եղան 

Հաւատարմութեան ծէս / Հայելին 

արդար նոր երդ յօրինեց / ողորմու-

թիւն սէր ինծի պարդեւեց» - էջ 78։ 

Բանաստեղծութիւնր մտերիմ 

զրոյց է։ Այլապէս կր դաոնայ ճաո 

եւ կարգախօս, թէեւ այս վերջիններր 

կր մատուցուին ամբոխին որ կր 

խորթանայ ազնիւին յարաբերաբար։ 

Բանալ ոչ միայն գիրքր, այլ տողե-

րր եւ բաոերր® 

Ի՛՛նչ փոյթ եթէ փուչիկի տողերր 

չեն փ ոուիր էջերու վրայ, եւ ինչպէս 

կ՚րսեն այլ երկինքներու տակ, ամ-

պադորդոո չեն։ Աոանց ծնծղայի եւ 

փողի րսուած խօսքր Հրաւէր է խո-

րացման, ճանաչման։ Այս ինքնա-

Հարստացումն է որմէ յաճախ կր 

Հրաժարինք։ Ափսո՛՛ս® 

Ոճ մր, արտայայտութիւն մր։ Ար-

տաքին աշխարՀի մէջ չբանտարկ-

ուած րնթերցողր իր կարգին եւ իրեն 

Համար կր վեր ս տ եղծէ բանաստեղ-

ծութիւնր։ Չհարցնել թէ ի՞նչ կ՛րս-

ուի։ 

Անօգուտ է Հարցումր։ 

կարեւորր այն է թէ ի՞նչ կր լսենք 

եւ ի՞նչ կ՛իմանանք։ 

9/3/2011 

Պէյրութ 



ՍԴ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

ՈՉ ԲԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁ... ՍԽԱԼԱԳՐՈԻԹԵԱՆ 
ԵԻ ՄԱՍԱՄԲ ՆՈՐԻՆ 

Վ ա հ ա ն Տ ա ն ո յ ե ա ն 

Խորադիրր կր վերաբերի վաՀան Զա-

նոյեանի §ՎԵՐԱԴԱՐՁ» երախայրիքին 

(Հրատարակուած Երեւան, 2010ին), որ 

կր Համախմբէ 18 արձակ բանաստեղ՜ 

ծո ւթիւններ մես ր ո պեան ուղղագրո^ 

թեամբ, 18 Հատ ալ ՀՀ ուղղագրո^ 

թեամբ, այնպէս ինչպէս կր նշուի 92 էջ 

Հաշուող միջակ ծաւա լով այս գիրքի 

§Բովանդակութիւն» գլուխին տակ (էջ 

3-4), 

0եր մտքին մէջ աոաջին աոիթով կր 

ծագի Հետեւեալ Հարցումր© ինչպիսի՛ վե-

րադարձի մասին կր խօսի Հեղին ակր, 

դէպի ուր վերադառնալու միտում ո^ 

նի ան, վերադարձ Հողի՛ն, Հայաստա-

նին, թէ՞ ոչ վերադարձ ազգին լեզուն 

իր բնօրրանէն, գրաբարէն տարանջա-

տող գրեթէ մէկդարեայ սատանային 

իմա ©©© սխալագրութեան գիրկր։ 

Չենք ժխտեր, որ քերթուածներր ո^ 

նին բանաստեղծական մթնոլորտ, քնարական Հերոսր աշխուժ միտքերու եւ 

շէնշող յոյզերու տէր Հայն է, Հայրենիք վերադարձող ուխտաւորր, յաջողա կր, 

քա՚՚ջր։ Ան իր արմատներուն վերադաոնալու Հինաւուրց ուխտ մր կեանքի կր 

կոչէ, երբ կայք կր Հաստատէ Հայաստանի մէջ, ապա, այսպիսով, խոստացած 

§ձօն»ր կր կենսաւորէ աոաջին իսկ բանաստեղծութեամբ, որ երկարաշունչ է եւ 

կր կրէ՝ «ՁՕՆԸ ԱՀԱ © » խորագիրր։ կարդանք վերջին տողերր©-

Ու խոստացայ վերադառնալ... 
ԵԼ սրտիս խորը թաքնուած 
բեկորներդ վերադարձնել 
եւ օր մըն ալ, երբ ժամը գար 
երգն այդ երթին քեզի ձօնել... 

(էջ 12) 

Վ Ե Ր Ա Դ ՛ Ա Ր Ձ 



ԱշխարՀասփիւռ Հայորդիներու Հայրենիք վերադառնալու բոլոր ազնիւ 

մղումներր միայն կրնանք ողջունել, ծափաՀարել, իբրեւ օրինակ ծանուցել, 

բայց պէտք է րսենք նաեւ, որ վ© Զանոյեանի վերի տողերուն մէջ երեւցող «բե-

կորներդ վերադարձնել»ու միտումր մեզի Համար կր մնայ խորթ ու անմարսե-

լի, երբ ան կարծես թէ տեսակ մր «վերադարձ»ր կր յայտարարէ նաեւ սխալագ-

րութեան ©©© ու «ՋՕՆ»ին կրած խորՀուրդին սրբազան Հմայքր կ աղճատուի 

յանկարծ մեր աչքերուն դիմաց©©© 

ինչո՛ւ, որովՀետեւ սփիւռքեան ծնունդ վ© Զանոյեան բանաստեղծր յան-

կարծ անտեղի զիջում մր կր կատարէ մեր սրբակրօն սրբութիւններուն ա մէնէն 

սուրբին իրաւունքներէն, երբ իր վտիտ քերթողագիրքին մէջ տեղ կու տայ լեգ՜ 

ւական այնպիսի արտառոցութիւններու, որոնց ի տես մեր ջ ի ղ ե ր ր ի ր ա ւ ա մ բ 

կաղաղակեն©©© 

Արդեօք պէտք է ափսոսա՞նք, որ վ© Զանոյեանէ առաջ ոչ մէկ սփիւռքաՀայ 

գրող մտածած է այսպիսի «գիւտ»ի մր մասին, ոչ ոք ուզած է գիրք մր Հրատա-

րակել ոչ միայն երկու ուղղադրութեամբ, այլեւ երկու աշխարՀաբարով 

արեւմտաՀայերէն եւ արեւելաՀայերէն, մերթ արեւմտաՀայերէն Հնչիւնին տալ 

սխալագիր ուղղագրութիւն, մերթ ալ Հակառակր, արեւելաՀայ Հ ն չ ի ւ ն ն ե ր ր 

մեսրոպեան ուղղագրութեամբ դաշնաւորել իր ստեղնաշարին վրայ եւ ինչո՛ւ 

չէ, «ազգօգո՛ւտ» այս աշխատանքին Համար ակնկալել ռաՀվիրայութեան տիտ-

ղոս։ 

ի վերջոյ վ© Զանոյեան իր «վԵՐԱԳԱՐՋ»ով ի՞նչ կուզէ փաստել. արդեօք 

ա՞յն, որ քիչ թէ շատ գրոց-բրոց Հայ մր սրտի անՀուն ուրախութեամբ մ ի ա ժ ա -

մ ա ն ա կ կրնայ եւ արեւելաՀայերէնով, եւ արեւմտաՀայերէնով գրել, դիմելով 

ե ւ ուղղափառ ուղղագրութեան, ե ւ ՀՀ ուղղագրութեան, առանց երբեք Հաշ-

ւի նստելու իր «Հանճարաստե ղծ գիւտ»ին կործանարար Հետեւանքներուն 

Հետ։ 

0եզի այնպէս կր թուի, որ նոյն այդ Հայր առտու մր կ՚արթննայ, կր խմէ 

ս ո ւ ր ճ - ն ե ս ք ա ֆ է - ք ա ք ա ո ւ - կ ա թ , կամ ալ կաթով ամերիկեան սուրճ, ապա կանց-

նի Համակարգիչին դիմաց եւ Հանդիսաւոր կերպով կր յայտարարէ© «Տեսէ ք, 

բարեկամներ, այսօր ես որոշած եմ Հայաստանցի րլլալ, պիտի գրեմ արեւելա-

Հայերէնով եւ ՀՀ ուղղագրութեամբ», ու կր գրէ Հետեւեալր©-

ՀԵՌԱՒՈՐ ՍԵՐ 

Դու մի՛ զարմանա– 
ես ի սկզրանե քե՛զ եմ որոնել 

Օտար վայրերում 
ամեն ծիծաղի ու արցունքի մեջ 
անհանդարտ հոգիս 
որպես մութի մեջ խարխափող ստվեր՝ 
քո հետքն է փնտրել... 

(էջ 70) 



Յաջորդ աոտու սակայն, ան կ՚արթննայ իբրեւ սփիւոքածին Հայ մր եւ ©©© 

արեւմտաՀայերէն լեզուն ու մեսրոպեան ուղղագրութիւնր իր զէնքր կ՚րնէ© 

ՍՓԻՒՌՔ 

Երկու աշխարհ 
երկու տարբեր, տարբե՛՛ր աշխարհ 
առաջինը կը պարուրէ վրդով հոգիդ– 
հոն կ՚ապրեցնես անցեալդ բարդ 
եւ կ ՚երազես մշուշապատ ապագադ 
իսկ երկրորդը տունն է մարմնիդ– 
հոն կ՛անցնես ժամդ, օրդ 
եւ ողջ ներկադ... 

(էջ 18) 

իսկ այժմ կ՚ուզէ՞ք գիտնալ թէ երրորդ օրր ան ինչպէս կ՚արթննայ. ա յ այս-

պէս, Հայաստանցի ուղղափաոի պէս©-

ՄԻ՛ ՑԱՐՄԱՐՈՒԻՐ... 

Եւ կուրօրէն մի՛ ընդունիր 
ինչ որ օրը բաշխում է քեզ 
մի՛ յարմարուիր յարմարուելուն 
հարց տո՛ւր, քննի՛ր, մերժի ՚ ՚ր, դրժի՛ր 
մի՛ ընդունիր այս խանութպան, 

վաճառական լեզուն օտար 
ազգ իմ ձգտիր աւելիին 
կատարեալի՚ն, մնայունի՛ն 

(էջ 40) 

Չյարմարուելու կոչ ու պատգամ յղող բանաստեղ՚ծր ինչո՞ւ աոաջին Հերթին 

ինք յարմարուելէ չի զգուշանար, ինչո ւ իր Հատորիկ ով կր նուիրագործէ այն 

աղէտր, որ 20րդ դարու սկզբին Հայրենիքի թշնա միներ ու ձեոամբ Հասցուեցաւ 

մեր ոսկեղնիկին։ Յարմարուելու, §տանուլ տալ»ու ինչպիսի՛՛ բացաոիկ նմուշ 

մր, վ© Զանոյեանի այս §վԵՐԱԴԱՐՋ»ր, երբ տասնամեակներէ ի վեր յարգելի 

գրողներու, մտաւորականներու, լեզուագէտներու Հոյլ մր կր պայքարի աբեղ֊ 

եանական ոճիրին դէմ ու ա մէն գն ով կր ճգնի Հայրենեաց կո ղմն աշխարՀի ոս-

կեղնիկր դո ւրս բերել իր բոնի խորթացումէն ու վերադարձնել զայն իր իսկա-

կան, գրաբարեան բնօրրա նին, վ© Զանոյե 

մնայունի ն»©©© 



Տակաւին կայ աւելէ՛ն. զանոյեանական որձեւէգեան §գիւտ»ին գլուխ–գոր– 

ծոցր պէտք է նկատել մեզ փոթորկաՀար ընող իր §ՓՈԹՈՈՒԿ՝^ր, որ գիրքին 

մէջ տեղ գտած է երկու անգամ© առաջինը էջ 30ի վրայ արեւելաՀայերէն եւ 

ուղղափառ ու ղղադրութեամը, ի սկ երկրորդը էջ 74ի վրայ, դարձեալ արեւելա– 

Հայերէնով, բայց այս անգամ ©©© սխալագրութեա մբ©©© 

կարդանք վերջին Հատուածի երկու նմուչներր եւ փոթորկինք միասին© 

Դու հարց մի՛ տուր 
թէ ես ինչո՞ւ վերադառնում եմ միշտ դէպ քեզ 
որքան էլ որ դառնացնես ինձ 
հազիւ մեկնած փնտռում եմ քեզ 
ինչո՞ւ ջարդուած դիմակներր 
էլ չեն կարող հրապուրուել 
օտար ո՛չ մի հրապոյրով 

սիրոյ ո՛չ մի նոր խոստումով 

Դու մի հարցրու 
թէ արիւնս ինչո՞ւ լոկ քո՛ կանչն է լսում... 

(էջ 30) 

Դու հարց մի տուր 
թե ես ինչու՞ վերադառնում եմ միշտ դեպ քեզ 
որքան էլ որ դառնացնես ինձ 
Հազիվ մեկնած՝ փնտրում եմ քեզ 
ինչու՞ ջարդված դիմակներր 
էլ չեն կարող հրապուրվել 
օտար ո՛չ մի հրապույրով 

սիրոյ ո՛չ մի նոր խոստումով 

Դու մի հարցրու 
թէ արյունս ինչո՞ւ լոկ քո՛ կանչն է լսում... 

(էջ 74) 

Առայժմ բաւարարուինք այս մրրիկով եւ յիչեցնենք, որ Հոգեւորին դաչտր 

միայն մուտք կրնան գործել Հոգեւոր մչակներր, որոնք կր Հաւատան իա նին 

սրբութեան, Հոգեւորականի երկիւղածութեամբ կր Հպին Անոր եւ կ՚երկնեն 

Զայն պաչտամունքով։ 

Գրե/ր Հոգեւոր արարք մրն է ա մէն բանէ առաջ, ու այդ արարքր կ՚իմաստա– 

ւորուի, կր դառնայ ուսանելի, այլեւ սերունդներու Հոգեմտաւոր կեանքի սնու-

ցիչ տարր ու իբրեւ այդպիսին կր զգենու յաւիտենական արժէք միայն ու 

միայն ճչմարիտ զգացողութեամբ եւ լեզուական ա նխ ուսափելի ճչգրտու– 

թեամբ©©© 



ԱՆԳՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷԱԵԱՆ 

ՁՈՑԳ ՈԴԻՍԱԿԱՆՆԵՐ՝ 

ՆԵՐԳԱՂԹՈՂ - ԱՐՏԱԳԱՂԹՈՂԻ 
Խմբագրութեան կորմէ 

ԲԱԳԻՆի այս համարով հրատարակութեան կր յանձնենք մեր աշխատակիցներէն Անդրանիկ 
Տագէսեանի կողմէ տրամադրուած վկայութխն-նամակ մր։ Ինք կատարած է նշումներ։ Նամակր, 
որպէս արխիւային նիւթ, կր հրատարակենք նոյնութեամր, առանց սրբագրութեան եւ խմբագրեչու։ 
Արծարծուած հարցր Ի դարու մեր մեծ խնդիրներէն մէկն է, որուն մասին շատ րսկիք ունին 
պատմաբանր, հին եւ նոր քաղաքական գործիչներր, դեռ ապրողներր։ Ներգաղթ-արտագաղթ 
երկեակր մեր թաւաչող կեանքին մաս կազմած է եւ այդպէս աչ կր շարունակուի։ Ըսենք՝ 
ճակատագի՞ր։ Մինչեւ ե՞րբ.. Գուշակ պէտք է րԱաչ պատասխան գտնկու համար։ 

Հրատարակուած նամակր, իր անխնամ ձեւով, ինքնատիպ վկայութիւն մրն է։ Կր տողանցեն 
մարդիկ, կր պատմուին ներգաղթր եւ անոր հետեւող Կուչակր, արտագաղթր։ Բանաստեղծներ՝ 
Անդրանիկ Ռերզեան, Արամ Արման, որոնք հաւատքով հայրենիք գացած էին։ Առաջինր կր մեռնի 
«արկած»ով, միւսր կ՚արտագաղթէ։ Հոն կան Պարոյր Աեւակ եւ գեղանկարիչ Մինաս Աւետիսեան, 
կրկին «արկած»ի զոհեր։ 

Ընկերային-քաղաքական խնդիրներ, բայց նաեւ պատմութիւն, որ չոյսի կարիք ունի։ Այդ չոյսր 
ոմանց յիշողութիւններուն մէջ է (Ատեփան Աչաջաջեանի քանի մր հատորներով 
յուշագրութիւններր), բայց նաեւ սովետական արխիւներու մէջ, որոնք պէտք է որ բացուին, ինչպէս 
րրին ուրիշ երկիրներ։ Այս բացայայտումներր կարեւոր են, որպէսզի տեսնենք, հասկնանք եւ 
հաշտուինք անցեաչին հետ։ Սխաչ է այն տրամաբանութիւնր, որ Հայաստան փոքրիկ երկիր է, 
մարդիկ զիրար կր ճանչնան, եւ թշնամութիւններ կ՚րչչան։ 

Հետեւաբար, որակաւոր վկայութիւններով եւ վերածումներով, արխիւային նիւթերով, հարկ է 
խօսիչ մօտաւոր անցեաչին մասին, ուր կային Եղիշէ Չարենց, Ակսկ Բակունց (որուն քրէական 
«գործ»ի մասին հատոր մր չոյս տեսաւ, Դաւիթ Գասպարեանի խմբագրութեամբ)։ 

Պատմութիւնր կր գրուի առարկայական տուեաչներով, բայց ան նաեւ ժողովուրդի հոգեկան 
աշխարհի հայկին է։ Ատորեւ ներկայացուած էջերր պէտք է րԱան մտածկու եւ հասկնաչու առիթ, 
թերեւս նաեւ մեկնակէտ գեղարուեստական գրականութեան եւ րնդհանրապէս՝ արուեստներու։ 

Քովի էջերով հրատարակուող երկու նամակներր շահեկան են շատ մր 
պատճառներով, անոնք կր վերարծարծեն հին ու նոր խնդիրներ։ Կին մրն է, որ 
դառնաչից կր նկարագրէ ներգաղթող հայերու գողգոթան։ Ինծի համար ամէնէն 
աղիտաչին հայ-հայ փոխյարաբերութիւնն է, ուր եթէ ներգաղթողի տառապանքներր 
սովորական պատմութիւն նկատենք - որովհետեւ բոչորս աչ չսեր ենք ու գիտենք այս 
մասին – թէեւ չեմ գիտեր ինչ ենք ըրեր այս առումով, ի՞նչ արդիւնքի ենք հասեր եւ ինչ 
դասեր ենք քաղեր, ապա հայ-հայ շփումի այս կսկծաչիութիւնր մարդկայնօրէն րնդունեչի 
չէ, ուր մնաց՝ ազգայնօրէն։ ... Յետոյ նոյն տիկինր կր պատմէ իրենց արտագաղթր եւ 
հաստատումր Մ, Նահանգներ։ Տեսանկի է կնոջ բաւարարութիւնր՝ արտագաղթին իբրեւ 
արդիւնք իր ապբած կեանքին իրեն եւ իր րնտանիքին հետ օտար վարուեցողութեան 
առրնչութեամբ։ Հուսկ, սակայն, սկզբնական բաւարարութեան ափքներէն ետք, կր տեսնենք 
չուռ կոհակներր դժգոհանքի։ 



ԱՐԽհքԱՅ^Ն էհԽտ 

Կինը սակայն, կ՚ամփռփէ իբ կեանքի երկար ընթացքը՝ փակուած Մկգոն֊ 
եան Կրթական Հաստատութիւն, Հայաստան, Սիպիր, Մ. Նահանգներ՝ 
անպաճռյճ զռլգռրդռլմռվ մը. " կ ա մ ՀայաԱտան՝ զրկանքն»րռվ կեանք մը« կամ 

ուծացում՝ կռւշտ փռրռվ»։ 
Բազմաթիւ հետեւռւթիւններ կարկի է հանկ այս զռյգ նամակներէն։ Ես 

երկուքին կ՛ուզեմ անդրադառնալ 
Ինծի համար ներգաղթի մեծագոյն արժէքը կը կայանայ ժողովրդագրական 

եւ որակային այն փոփոխութեան մէջ, որ այդ շարժումը յառաջացռւց։ Կրնանք 
առարկեւ - ես աւ կը ձպնակցխ – վձարռւած գինին առընչռւթեամբ։ 

Յամենայնդէպս այդ ներգաղթը ունեցաւ իր դրական շատ խոշոր ներդրումը 
Հայաստանի բարելաւման մէջ։ Ներդրում, որ այլապէս կարկի չէր ունենալ 

Այսօր ժողովրդագրական մեր խնդիրները հիմնապայքարի տարողութիւն եւ 
խորք ռւնին. չենք կրնար թիւեր նետկ աջ ու ձախ, թէ՝ Սփիւռքը այսքան հոգի 
կը հաշուէ, թէ Զաւախքի մէջ, կամ Արցախի կամ բռնագրաւեալ Հայաստանի մէջ 
այսքան իպամացած հայ կայ եւ ձեռնածալ նստիլ, յուսալով որ այդ թիւերը 
կ՚ընեն այն ինչ պէտք է ընել, եւ մոռնալ որ այդ թիւերուն մէջ ենք մենք եւ 
ուրեմն մենք ալ ընկիք ռւնինք։ 

ժամանակները փռխռւած են։ Այսօր, սակայն, կարգ մը անցեալի դէպքերու 
նմանակները պատահկռւ ընթացքի մէջ են։ Այսօր կարկիութիւն մը կայ Դէպի 
Երկիր կարգախօսով թէ այլապէս Հայաստան «ներգաղթ»ի տարբերակ մը 
յառաջացնելու։ ճիշդ է, չռւնինք անցեալի պերճանքը. գացռղներ շատ քիչ 
կրնան ըլլալ, մղումները կրնան տարբեր ըլլալ, բայց պէտք է այս նուազագոյն 
առիթը եւ յառաջացած որեւէ առիթ լաւագոյնս օգտագործել։ 
ժողովրդագրական գռրծօնը խիստ էական է։ Հետեւաբար, ազգային 
ռազմավարական ծրագիր մշակելով իմաստուն ձեւռվ պարտինք գործածել եւ 
շահարկել այդ նռյնիսկ սահմանակափակ ներգաղթները։ 

Երկրորդ կէտը կը վերաբերի հայ-հայ փռխյարաբերռւթեանց։ Կարծեմ 
կարիքը չկայ շարունակելու®։ 

Բայց կը փափաքիմ զգուշացնկ նախ Խ զիս, ռր մեր անձնական, 
Փաթա^^ կասակցական, աշխարհագրական հանգամանքպին – Խ դեռ 
ինչ ռր կայ - ազգային քմահաճոյքներուն հանդէպ ըլլանք խիստ հաշռւենկատ։ 
Չունինք պերճանքը ընելու այն ինչ ռր կ՛ուզենք ընել ազգային առումով։ Մինչեւ 
հիմա այդ պերճանքը անարդարօրէն եւ շփացածռւթեամբ գործածելով 
հասանք հոն, ուր ԵՈԻՆԵՍՔՕն արեւմտահայերէնը վտանգուած լեզու նկատէ։ 
Եթէ շարունակենք այս շփացածռւթեամբ - կրնամ յղփացում ալ կռչել - ապա 
մեր ունեցած ու չունեցած Հայաստանն ալ նոյն ճակատագրին պիտի 
ենթարկուի. բայց ԵՈԻՆԵՍՔՕն այդ պարագային ահազանգ պիտի չհնչեցնէ, 
որովհետեւ եթէ միջազգային ընտանիքը կրնայ լեզուն անտէր ձգել ու փուճ 
յայտարարռւթիւններռվ խնդրին տէրերը՝ այսինքն մեզ ինքնախաբէռւթեան 
պատրանքով ու մեր համամտութեամբ օրօրել, ապա երկիրը, այսինքն մեր 
ունեցած եւ չունեցած Հայաստանը անտէր չի ձգռւիր. մէկը կամ մէկեր կուլ կու 
տան զայն։ Աշխարհի կարգն ու օրէնքն է ասիկա։ 

Ա Տ. 



Սիրելի Հայկաչէն, 

Զաւէնի մի^ոցաւ ստացայ Յուշամատեանդ որի Համար շնորհակալ եմ։ կարդացի եւ 

վերյիշեցի տեղերն ու անուշ օրերր, վերջին ցաւալի դէպքերն ու տեղեկադրութիւնր մեր 

դպրոցի մասին։ կային ոշ-ճշգրիտ տեղեկութիւններ, որոնք են© 

էջ 103՝ 1970ին Գրիգոր 0էշիշեանր Հայաստան էր։ 

էջ 105՝ Պեքերէճեանր Լօտ Ճո§շ1շտի մէջ մահաց աւ© իր րնկերներէն հիասթափուած գաղ-

թեց Ա0Ն, գրեթէ ամէն օր պատմեց ու պարպուեց Վրոյրին։ Վբոյրր թիկունք կանգնեց 

անոր, թուղթի գործերր րրաւ, 6 վատառողջ ամիսներ իրեն հետ անցուց տու նին թէ հիւան– 

դանոցին մէջ։ Ան վազեց վազվզեց, չզլացաւ սուղ ժամանակր տրամադրելու թաղումի եւ 

հետագայ պետական փաստաթղթերր պատրաստելու համար, նաեւ իր համեստ բայց անհ-

րաժեշտ նուէրներն րնելու։ 

էջ 107 ճ© Թիւթիւնճեանր Երեւան ամուսնացած է տեղացի, գրադարանի մէջ աշխատող 

պաշտօնակցի մր հետ։ 

էջ 116 1938ին չէ որ դպրոց րնդունուեցար© Վրոյրն ու ես 1936ի վերջին ենք եկեր© հաւա– 

նաբար տպագրական սխալ է ։ 

էջ 184՝ կ անիմեանր չէ մահացած։ Սելգոնեանր անաւարտ թողնելուց յետոյ Ռայաքի մէջ 

ուսուցչի եւ տնօրէնի պաշտօններ է վարած։ Ըւնի մի որդի փաստաբան, Լիբանանի մէջ 

առեւտուրով զբաղած է։ 

էջ 185 Յովսէփ Բր ուտեանր քիմիագէտ չէր© կառու ցման տ ջ շ ա շ ս ք իբր քօրշա^ո կ՚աշ-

խատէր։ 0իմիագէտ էր մեր դասրնկեր Սերոբ ՚Նալչաճեանր, որ բացառիկ էր այդ առար-

կայի մէջ։ Հանճար մր, որ տարիներ իբր §աղբար» անտեսուելէ վերջ Համալսարանի քիմ-

իայի բաժնի ՝ՕճՇ&Որ եղաւ։ Գեռ նոր աւարտած ՏւՏ^>\^ՏւՈւներ պատրաստեց© ծիծաղելի երբ 

ինք չէր ու յ&բՕՈեայէն հրաւէր էր ստացած մի համագումարի համար© Սովետր մերժած 

էր 71ՏՅն։ 0ահուան գուժր 5 տարի առաջ ( ե թ է չեմ սխալիր) Յովակիմր տուեց։ Յովակիմին 

խնդրած էինք մեր հաշուոյն Սերոբին դրամական նուէր մր տայ, երբ ինք հաղորդեց մեզ 

իր Հայաստան գնալու մասին։ Աւաղ ուշ էր© 2 ամիս առաջ մեռել էր։ Յովակիմր գումարր 

յանձներ էր իր աղջկան© Սերոբի կինր երիտասարդ մահացել էր երբ մենք հոն էինք դեռ։ 

Վրոյրր միշտ իր Սելգոնեանի մի քանի րնկերներին դրամական համեստ օգնութիւնր 

չէր խնայեր© թէեւ անոնցմէ ոչ մէկր իրմէ չէր սպասեր© ասոնց կարգին ժիրայր Պէրպէր-

եանր (հաճրնցի)։ ° ս իր յիշատակին կրցած չափովս կր շարունակեմ օգնել։ 

Վրոյրր չեմ գիտեր ինչպէս պիտի պատասխանէր գիրքդ կարդալէն վերջ© §կնճիռներր 

պիտի խորացնէր րմբոստութեա՚մբ», թէ պիտի անտեսէր, բայց ես պարտք սեպեցի քեզ 

ներկայացնել իմ 66 տարուան դասրնկերոջս եւ ամուսնոյս եւ քու բաէ6§6ն, ո րին միայն 

§բամբ ձայնով, գանգատող եւ րմբոստ» ճանչցեր ես։ 

Սելգոնեան Վրոյրր Մելգոնեանի մէջ ափսոս որ շատերու կողմէն միայն յիշուած է իր 

բամբ ձայնով, բայց ոչ փափուկ սրտով։ Ան իր մեծկակ արտաքինի մէջ բանաստեղծի զե-

ղումներ ունէր որոնք արտայայտուած էին իր տետրակին մէջ։ Այդ տետրակր կարդացած 

էին կանիմեանն եւ Ալիշանր, Ռուբէնր, Փանոսր, կայծակր։ Ֆրանսական բաստեղծներէն 

կր սիրէր 8&աՃտ1&Մ6, աաետծս, ՏօաՅաՇ թարգմանել։ իր մի թարգմանութիւնր 

Վահեանր թէքէե անին ուղարկած էր հակիրճ նամակով։ թէքէեանր գոված էր գրելով §17 

տարեկան պատանին լաւ հասկցած է եւ արտայայտած» (ափսոս որ այդ թղթիկր ես կորսն-



ցուցի բ0Տէճի միջոցաւ© գրած՜ էր նաեւ որ ինք ալ թարգմանած է, բայց Վրոյրինր աւելի մօտ 

էր։ Հաւանաբար քաջալերանք էր այդ, տիտանի մր կողմէն)։ Լուսանկարչական գործունէ– 

ութեամբ Զարդարեանի եւ Լութֆիկի Համեստ վարձատրութիւնր իր րնկերների Հետ կր 

բաժանէր։ Անօգնական փոքրիկ աղբարիկների թիկնեղ պաչտպանն էր։ Լաւ ք00էե^11ւտէ էր 

դպրոցի էճ&աին մէջ, Տովակիմի եւ Տովսէփի Հետ։ 

Հալէպ 0ելգոնեանէն վերադարձին 9էհ ՃՀայի մէջ օհւշք ճօէճի պաչտօնով, չատ մր 0ել– 

գոնեանցիներու գործ Հայթայթած էր, որոնց չարքին էին 0© Խորոզեան, Ա© Ասլանեան, 0© 

ՅովՀաննէսեան եւ ՀալէպաՀայ արՀեստաւոր տղաներ։ Պրն© Խ ռլաքեանի ( մ ա ր ա չ ց ի 

§ա ղա»ն) Հովանաւորու թեամբ §Վասպուրական» ք՝00էեծ11ի էճՕար կ ազմակերպած էր։ 

Անգլիական բանակի էճՕաին մէջ լաւ խաղացող ճանչցուած էր եւ անոր պատճառով իմ 

71ՏՅօ ապաՀոված էր (պատերազմի ժամանակ, Հակառակ որ ես Գերմանական Հիւանդա-

նոցի գրասենեակի մէջ կ՚աչխատէի)։ 

Հայաստան Վրոյրի մէկ սենեականոց բնակարանր 46 եւ 47 թուականներին պարբերա-

բար օթեւան ծառայած է 0ելգոնեանցիներու եւ մանկութեան ծանօթներու որոնք դիւղե-

րր ուղարկուած եւ կամ Երեւանում տեղաւորումի սպասման դրութեան մէջ էին© Հ© Պո^ 

ճիգանեան րնտանիքր, Վարսենիկ Պօյաճեանր, Ը© եւ 0© Շիրքիճեան քոյրերր, Պ© Պիւլպիւր 

եանր տաղանդաւոր է1՝0աբ6է1Տէ, որր անաւարտ րչլալով իմ 0ելգոնեանի 06էէւքԼ0ծէ6ի անո^ 

նր փոխելով Համալսարանր աւարտեց գերազանց (վաղամեռիկ է), Փայլակ իսրայէլեանր 

V6է6^^Ո 00աաԱՈ1Տէ (ԱՄՆ մաՀաց աւ), Ա© Խռլաքեան (0արաչի §աղա»յին տղան, որր Հանրա-

կառքի արկածէն մեռաւ)։ Վրոյր իր պաչտօնի բերումով եթէ կարող էր միչտ օգնած է դի-

մողներուն։ 

ԱՄՆ Արտագաղթողներու ակումբ էր դարձած Վրոյրի տունր© բաց էր իր սրտին պէս։ 

Եկողներուն քաջալերական այցելութիւններ եւ տեղեկութիւններ կու տար։ 0իչտ իր 0Աէ0ն 

անոնց Համար չարժման մէջ էր։ Տ շ օ ս ո է յ ՐծՕւքւՕ Ջօոնփ եւ յետոյ Տ օ ո է 0ք հաշճՀՕւի մէջ, իր 

անբասիր աշխատանքով ( § 0 0 ^ ք600քճ) չատերուն գործի րնդունիլ տուած է© անոնց չար-

քին Յովսէփ իրուտեանին (այժմ թոչակառու, իր ռուս տիկնո որդու Հետ ուրիչ քա-

ղաքի մէջ է), Արամ Արմանին (իրուտեանի Հետ նոյն տեղիի մէջ) բնածին բանաստեղծ (Հայ 

գրականութիւնր կորսնցուց, չատ վաղուց այդ գրագէտին։ Անոր մաՀուրնէն առաջ Վրոյ-

րր ամէն օր գրեթէ քովն էր եւ կ ՚աչխատէր փրկել անոր գործերր, բայց ան մաՀուրնէ մի 

քանի օր առաջ յաջողել էր պատռել բոլորր։ Վրոյրր այդ գանձին կորուստր երբեւէ չմոռա-

ցաւ), ՅովՀաննէս Եաղճեանին (Եղեռնի 60ամեակին ձերբակալուած 7 Հայրենասէրներից 

մէկն էր եւ բանտ նստաւ Հ© Ներսիսեանի որդու Րաք6ՏՏ0է Ներսիսեանի Հետ – չեմ յիչեր 

ինչքան ժամանակով), էտուարտ Հաւունճեանին (0իմիայի ճ00է0ք&է ունեցող), 0արիամին 

Պեքերէճեանի աղջկանր, որր այժմ 0հւաբէ&0է106 011Ո10 ունի, (եղբայրր ճ6Ոէ1Տէ է), Զապէլ 

0ելքոնեանի (ամերիկաՀայ արտագաղթող րնկերուՀի), կր ցաւէր որ ճորճ Թիւթիւնճեա-

նին չկարողացաւ տեղաւորել։ 

Օատ չատերու պետական օգնու թեան դիմումների եւ էաՈՏբ01՚էի օդն ութիւններր, որոնք 

Հիմա դրամով ուրիշներ կր կատարեն, չէր զլանար։ Վրոյրի րնտանիքր այն քիչերէն էր որ 

^Շ1քւ1ք6ի գրասենեակէն Հեռու մնաց, Հակառակ որ նիւթական նեղ պայմանների մէջ էր, 12 

տարեկան, ոչ-չափաՀաս որդի եւ 8500 տոլար պարտքր ունէր վզին։ 

Անոնք որոնք քեզի §չի գանգատուեցին» Պետրոս, ճորճ, Յովսէփ, Հրանդ, Ազատ, Գա-

ւիթ եւ Գրիգորներ, §իրենց խելքր Հացին Հետ չէին կերած» որ է0ԱՈՏէին սիրտ պարպէին 



առանց անոր ալ դժուար կեանքր սեպերով վերջացնէին։ Վրոյրր քեզ վստահեր է չիմանա-

լով որ քու Յուշամատեանիդ մէջ պիտի անմահանար։ կր զարմանամ որ ինչպէս չյիշեց 

վաղամեռիկ բանաստեղ՛ծ (Հալէպէն) Ա© թերզեանին մահր մեքենայի արկածով Ծառուկ-

եանին ուղղուած նամակին համար։ Սովետական կառավարութիւնր շատ բանիմաց էր այդ 

գործունէութեանց մէջ, վկայ Պարոյր Սեւակի արկածր, նկարիչ 0ինաս ի ՏէսճւՕի հրդեհր եւ 

ուրիշներ։ Լաւ որ քու դիրքր ուշ է տպուած որի համար ընտանեօք շնորհակալ ենք։ Չգան-

գատողներէն շատերր արտագաղթեցին© այդ լուռ գանգատ չէր միթէ։ Արտագաղթեցին 

նոյնիսկ Սովետական կարգերի ժամանակ հանգիստ ապրողներ, ինչպիսիք էին գրող Ստե-

փան Ալաճաճեան, ուսուցիչ-յօդուածագիր Ս© Եափուճեան, Յարութիւն Գայայեան։ Երեքն 

ալ արտագաղթր ծրագրեցին նախապէս իրենց զաւակներր արտասահմանցի ուսանողնե-

րու հետ ամուսնացնելով։ Գ© Պեքմեզճեանր չհասաւ, բայց րնտանիքր հոս է։ Եթէ ոմանք չե-

լան կամ մահացան եւ կամ հնարաւորութիւն չունէին թուղթր (հրաւիրագիր) ձեռք անցր֊ 

նել ու։ Գ© 0էշիշեան, Արման, Պուճիգանեան (դրացիներ էինք) մնաք բարովի եկան մեր 

մեկն ումին։ Գրիգորն էր որ Վրոյրի ականջին մնաք բարովին հետ ՛՛երանի փսփսաց։ Ար-

տասահմանն երր ճա մ բոր դե լու եւ դա ս աւան դո ւթիւններ րնելու մենաշ՛նորհ ուած պատ-

ուելիի որդի, ծէհշւՏէ ճորճ խ րլոբեանր Սովետի անկումէն վերջ Ա0Ե արտագաղթեց եւ 

ցանկութիւն յայտնեց պատուելի կարգուելու այս անգամ Աստուծոյ ծառայելու։ Գասպար 

Գասպարեան եւ Լեւոն խաչերեան երկուսն ալ Ակադեմիայի աշխատակիցներ, ոչ-դանդա-

տուողներ հոս են... եւ դեռ շատեր ասոնց պէս, կր սպասեն։ Չգանգատուեց Գաւիթր, բայց 

հոս մեռաւ։ ի միջի այլոց Պետրոսի (էջ 111) դառր փորձր Գաւիթն ալ ունեցած է եւ արտա-

յայտուած է այդ ուղղութեամբ Վրոյրին շեշտելով որ քեզ հետ շատ մօտիկ եղած է քու 

Տ շ ե ս է ի ուսանող տարիներիդ։ Պետրոսի հետ Հոկտեմբերեան շատ քիչ անգամ եղած ժամա-

նակ չարտախի տակ ինչ սիրտ թափուքներ ունեցած ենք։ ճորճին հետ հոս մեր փոխայցե-

լութեան ժամանակ մեր նիւթր անբաղձալի մեր անցեալն էր ... Սուրէնն ալ հոս մեռաւ։ 

Լաւ իմացիր որ Վրոյրր «զրկանքների» պատճառաւ դուրս չելաւ, Հայաստանի ստեպղի-

նր Ա0Աի պանանէն համով է։ Վրոյրր գնաց հայրենիք, հարազատ հող, 23 տարի վերջ դուրս 

եկաւ Սովետէն։ 46 թուին կարգ մր երիտասարդ գրասէրների եւ բանաստեղծների հետ 

Գրողների Միո ւթեան անդամ արձանագրուեց։ Ամիսներ վերջ հաս կացան որ իրենց բա-

նաստեղծութիւններր չեն տպուելու քանի որ Ստալին «ճիւաղին» եւ «Սովետական անզու-

գական կարգերի» գովքր անոնց մէջ կր բացակայէին։ Լիրիկականր «ճ60&ճշոէ6 եւ կապի-

տալիստական» է \կ՚րսէին\։ Պետրոսին պէս «գրիչր վար դրին» եւ կամաց մր անդամութե-

նէն դուրս եկան։ իրենց զգացում՛ներուն մէջ ազատ մնալր նախրնտրեցին «բանաստեղծ-

ներ անթիւ անհամար» (էջ 111) Պետրոսին գրածին պէս© ազգր չի տուժեր մի քանիներու 

պակասով։ Այսպէս ալ վարուեցան ճորճր, Սուրէնր, Սողիկեանր, կայծակր եւ ուրիշ շատ 

գրասէրներ, տարբեր երկիրներէն գաղթածներ։ 111րդ էջի մէջ \կր գրես\ շատ մր «շնորհա-

լի գրողներ րլլալու կարողութիւնր ունէին© դժբախտաբար չլսեցի իրենց մասին»։ Եթէ մին-

չեւ հիմա գլխի չէիր րնկած, հիմա յուսամ հասկացար։ Վրոյրի հոգեհանգիստին կանիմեա-

նր անդրադարձաւ անոր բանաստեղծութիւնների տետրակի մասին, թէ «ի՞նչ եղան»։ 

Չվարանեցի այդ ցաւիս մէջ րսելու թէ ինչո՛ւ եւ ի՞նչպէս պատառ պատառ րրաւ այդքան 

տարիներ գուրգուրանքով պահած տետրակր, նաեւ թարգմանութիւններր։ Պատահաբար 

Սելգոնեանցի խաչիկ Աքխաչերեանր Տէ© յ&աՇՏ եկեղեցիին արխիւին մէջ Հալէպ տպադր-

ուած հին լրագիրի մր մէջ գտած էր գողտրիկ բանաստեղծութիւն մր 1943ին տպուած եւ 



Վրոյրին տուած էր։ Վրոյրր կարծես կորսուած զաւակ մր գտած էր© ուրախու թիւնն ու 

յուզումր անպատմելի էին։ Ներփակ կր գտնես այդ։ կայծակր չնորՀալի բանաստեղծր 

բախտաւորուեցաւ իր գործր տպուած տեսնելով մաՀուրնէ առա ո ւ ր իչ մր մա Հ ո ւ րնէ 

վերջ՝ ԱՄՆ։ 

Վրոյրր 1947՝ին որոչեց իրաւաբանական ճիւղին Հետեւիլ։ Երբ ինձ յայտնեց, ես §այ 

Վրոյր, դուն §ախպար» ես տեղ պիտի Հասնիս այն էլ իրաւաբանական աս պարէ զում»։ 

Վրոյրր, թէ §ի՞նչ յոռետես ես© 5 տարի վերջ ախպա՛ր կր մնայ®»։ 5 տարի եւ աչխատեց եւ 

գերազանցիկ աւարտեց երբեմն իր դասբնկերներուն գրաւորներր (ջոջերու զաւակներ, 

\որոնցմէ\ մէկր 0ացակ Պապեան նախագաՀի որդին) պատրաստեց փոքր նպաստներու 

փոխարէն։ Մնաց 8 ամիս անգործ, իր դասրնկերներր պաչտօնի էին արդէն։ կաչառքով եւ 

նրանց միջամտութեամբ եղաւ դատ կատարածու, որր իրաւաբանական կրթութեան պէտք 

չունէր։ Օրական 8 ժամ քալելով կօչիկներր ծակելով, տքնաջան աչխատեց քանի տարի, 

մինչեւ որ գրասենեակի պետի պաչտօն ունեցաւ, բայց ոչ փաստաբանի եւ ոչ ալ դատա-

ւորի։ Հասկանալի էր ինչո՛ւ։ Չէի ուզեր զինք աւելի ցաւցնել յիչեցնելով իմ այն խօսքր եւ 

իր միամտութիւնր։ Վրոյրր 46 թ ՚ է ն սկսեալ Հանգիստ չունեցաւ© միչտ կասկածելի էր© այր 

ու կին 9էհ Խայի մէջ աչխատեր ենք, ուրեմն §լրտեսներ» ենք։ Ո՞ր անՀայրենիք Հայր օտա-

րի մօտ չէ աչխատեր։ Ռուսաստանի Հայր ո՛ւր աչխատել է» պատասխանր տրամաբանա-

կան չէր բայց վտանգաւոր։ Եղբայրս սաՀմանի խախտումով տեղուոյն վրայ դնդակաՀար-

ուեր էր, 1947ին։ Այդ պատիժր բաւական չէ՞ր 22 տարեկան խելաՀաս երիտասարդին Հա-

մար© տրամաբանակա՞ն էր որ Վրոյրր պատասխանատու րլլար ու կասկածելի եւ տարի-

ներ չարունակ Հալածուէր։ 

Արտագաղթելուց մէկ տարի առաջ պետական պաչտօնեայ մր §§Մվոլրչ» (Տ©0©՝ճ©ի Հա-

մազօր ՀայՀոյանք) ախպարի մէկր, այս պաչտօնր ո՞վ է քեզ տուել պատասխաներ էր երբ 

Վրոյրր մերժեր էր առանց գրաւոր արտօնագրի տալ պաՀանջած փաստաթուղթր։ Վրոյրր, 

տարիներով զսպուած պոռթկո ւմով, զգետներ էր ՀայՀոյողին՝ §պոլ եղաւ, չատ եղաւ» 

(6Ո0ս§հ 1Տ 6Ո0ս§հ) դոռալով, դուրս վռնտեր էր։ Բարեբախտաբար 3 քարտուղարներր 

պարկեչտ գտնուած էին (կարող էին §չլսեցինք» րսէին)։ ° ւ անոնց ցուցմունքով եւ ի Հար-

կէ ծանօթութեամբ գործր կարճուեր էր։ Երբ Վրոյրր կանչուել էր ՑԵԿԱ (կառավարական 

չէնքր) մանրամասն տեղեկու թիւններ տալու, ջղագրգիռ վերջաբանով §էլ մի զարմանաք 

որ ինչո՛ւ Հայրենադարձներր կարտագաղթեն» րսելով դուրս կելլէ։ 

Ամէնէն վիրաւորիչբ այն էր որ իր նուազ ամսականի կողքին դատաւորներու գանձած 

կաչառքներու փչբանքներով, արժանապատուութիւնր կուլ տալով գոյատեւեց, ինչպէս 

բժիչկներ եւ դասախօսներ, զարգացած եւ տգէտ մարդիկ, գործակատարներ եւ մանա-

ւանդ պետական պաչտօնի մարդիկ եւ վերջապէս 15 Հանր ապետութիւններ։ Ոչ թէ միայն 

անՀատներու այլ ազգերու նկարագիրներ փոխած են այդ սքանչելի ազատ՛ երկրի պայ-

մաններր։ 

Արտագաղթելու նախօրեակին, դատախազի կամ այլ, րստ իր գիտելիքներուն պաչտօն-

ներ խոստացան։ Մանուկ Վրոյրր արդէն Հասունցած էր եւ անդրդուելի։ Մնար որ Հոն մեծ-

ցած, Հոն ուսանած զաւակներր §ախպարի ջուտ եւ դաշնակցականի մնացո՛ւկ» մնային եւ 

իրենք ալ, իրենց կարգին կաչառքով եւ գողութեա՞մբ ապրէին։ Ներգաղթողներր վստաՀե-

լի չէին, որովՀետեւ Արաքսի միւս ափին էին ծնուած։ 

Այստեղ տեղին է յիչել Հ© Պուճիգանեանին պատասխանր Միլվա կապուտիկեանի յօդ-



ւածին կապակցութեամբ որտեղ ան «դաւաճան» էր անուաներ Գրեանցին — Պադդալեանի 

փեսան — որ արտագաղթել էր, եւ խորհուրդ էր տուել այդպիսիների դիմանկարներր խա-

նութի ցուցափեղկերուն կպցնելով խայտառակելու։ Գրեանցր հասարակ մարդ չէր, Ակա-

դեմիայի գիտաշխատող էր© «Սիլվա քեզ հետ համաձայն եմ «դաւաճան» որակումին։ Բայց 

կ՛ ուզեմ իմանալ որ դաւաճան՛ են անոնք որ հողր պատրաստեցին արտագաղթի", թէ 

անոնք որոնք հայրենիքր լքելու 71ՏՅն կաշառքով «ախպար»ներին ծախեցին։ Ախ ինչ ասեմ 

այդ թուրքին, որ ձեզ մեր վրայ տանտէր կարգեց©©©»։ Ասկէ աւելի թունոտ արտայայտու-

թիւն կարելի չէր։ Հրաչր պակեշտ, ՕՕաաԱՈ1Տաի հաւատացող, ոչ-կեղծաւորութեամբ մնաց 

իր պատնէշին վրայ եւ «մաքուր» ցեխին մէջ՛ ինչպէս Պետրոսր գրել է, բայց միշտ նիւթա-

կանի կարօտ։ 

Ուրիշ անվախ մր Պրն© 0արտաշեանն էր, որ խեղճ ապրեց, բայց խիզախ։ Լեզուաբան-

ներին քննադատել էր որ Արեւմտահայ լեզուն բարբառ էին անուանել եւ քննադատել էր 

արեւելահայ սովետական խամաճիկ ուղղագրութիւնր։ Հպարտ մարդր երբեք մեր սեղա-

նէն չուզեց օգտուել երբ մեզ կ ՚այցելէր։ Մելգոնեանի առաջին հունձքէն Յուսիկ խանդա-

մուրեանն ալ գրող - Անժէլի եղբայրր - Ազատ Շիշէեան երկուսն ալ հազիւ ոտք դրած հայ-

րենի հողին, Զ.ապէլ Եսայեա նի եւ շատ յայտնի գլուխներու հետ Ստալին «ճիւաղի» եւ մեր 

պնակալէզ հայրենի անձերու օգնութեամբ պարբերական մաքրագործու մին զոհ գացին։ 

Սիպիրին գործաւոր էր պէտք։ Վերադարձան իրենց մէջ ապագայ 

անհատր մեռած։ Ազատր Հրանդին, վախէն չճանչնալու եկած էր։ Ստալինի մահէն վերջ 

խոստովանած էր։ Երբ ազատ չես մտածելու, խօսելու, կարծիք յայտնելու, արուեստագէ-

տ՛է1 իր նիւթր րնտրելու ի՛նչ կր մնայ րնելու։ Ես քեզ հարցնեմ հարցումիդ պատասպխանե-

լու փոխարէն «ի՞նչ է նախրնտրութիւնր© կամ Հայաստան զրկանքներով կեանք մր կամ ու-

ծացում կուշտ փորով»։ 

կատ ծիծ աղելի։ Երկար տարիներ հայրենիքի մէջ հայաստանցի չնկատուեցանք, բայց 

հազիւ 2 շաբաթ 0611Աէի մէջ, «Ախպարր» գնաց, «դաւաճանր» մնաց եւ «հայաստանցի» մա-

կանունով ճանչցուեցանք։ ինչ հիասթափութիւն մեր զաւակներուն համար։ 0611Աէի հայ 

կարկառուն անձերու խնդրանքով Տ՜ԱքՇէՇն մերժած էր մեր մուտքր Լիբանան։ ^նորհիւ 

3 0 0 0 $ ի կաշառքին եւ կառավարական անձի մր օգնու թեան ( ^ © ճ ա ա ^ ) մո ւ տքր յա ջո ղ -

ուեց։ Գերսամի յորդորով մելգոնեանցիներ եւ ծանօթներ — Վրոյրին ականջն էր հասեր — 

մեր 10 ամսուան կեցութեան մեզ բարեւ չտուին բացի երեք հոգիից Գազազեան, 0էօշկէր-

եան եւ խորոզեան - Մելգոնեանցիներ։ Նոյնիսկ ցաւակցութիւն չյայտնեցին Վրոյրի հօր, 

հին ռամկավար րնկերոջ մահուան առթիւ։ Բարեւ չտուողներէն մէկր հաճրնցի Սեքսենեա-

նր, որ ինքն ալ մէկ օտար ափր թողեց միւս հեռաւոր օտարր եկաւ եւ մեզ ալ բարեւ տուաւ 

եւ հոս ալ թաղուեցաւ։ կասկածելով որ Ճ ^ Շ Տ Ճ ի ձգձգումն ալ յորդորով է, ապառիկ 

գնուած տոմսերով ԱՄՆ մտանք, երբ ուրիշներ ձրի մտան։ Ոսկորներուն հանգստութիւն 

Տիրամարեան ՅւցթՈէին, որ մեզ վստահեց այդ պարտքր։ Երկու տարուան տքնաջան աշխա-

տանքով 8500 տոլար պարտքր փակեցինք — կաշառք, տոմս եւ կեցութեան ծախս - եւ ուսա-

նող կարդացուցինք մեր համեստ ապրելակերպով։ 

Աղջիկս շատ փայլուն աւարտեց -1Ո§6Ո16ս^- Ղ^ով ւ ո է շ ^ ւ շ ՝ ^ ունեցաւ, միակ աղջիկր իր 

ՇՕաՏին մէջ այն ալ գերազանց։ Մեծ հիմնարկ մր զինք որսաց հօոօւ՜ա՛^ 1ւՏէէն։ 30 

տարի է պատասխանատու պաշտօններ վստահուեցան իրեն եւ Սովետի ծնունդր աւոԱՏ 

չնկատուեցաւ երբեք։ Ամուսնացած է 2 8 տարիներէ իվեր իր դաս րնկերոջ հետ, ունի 



դուստրեր բարձրագոյն աւարտած եւ աշխատող են։ 0եծ որդիս 6160էՈ001 ԺշՏ1ցո6է յայտ-

նի րնկերութեան մր մէջ 26 տարիներէ ի վեր ամուսնացած, ու նի մի 

նր կ՚աւարտէ մէկ տարիէն։ Փեսայիս եւ հարսիս միակ թերութիւնր հայ չրլլալնին է։ կիրթ, 

մեզ յարգող եւ գուրգուրացող, րնտանիքի յարգր գիտցող անհատներ են որոնք մեզի մեծ 

գոհունակութիւն կր պատճառեն։ Փոքրս ինձ հետ է։ Յաւօք սրտի շատ հայ զոյգերու 

ամուսնալուծումներր պակաս չեն եւ դժբա խտաբար երբեմն զաւակներ բՏ^օհօէհշւ՜ՕբւՏէի 

հիւանդներ են։ 

Ուծացումի մասին։ կր զարմանամ որ ինչո՛ւ հայրենիք այցելող հայ համայնքի ճանչց^ 

ւած անձինք չգրեցին եւ չխօսեցին որ սովետական մեծ հայրենիքի անծայրածիր «օտար 

ափերով» արտասահմանի մասին, որտեղ թրքախօս խաթուն պաճիներու հայախօս Յակոբ-

ներր զինուոր եւ կամ աքսորական եղան, գացին Սիպիր, թունտրաներր զարգացնելու եւ 

տարիներ վերջ վերադարձան իրենց Նաթաշաներո ռուսախօս իւաններով եւ կայք 

հաստատեցին, ոմանք, եղբայրական երկիրներու մէջ։ Չգրեցին նաեւ կամաւոր աքսորա-

կաններու, որոնք ախպարութիւնէ փախած մօտակայ Վրաստան, Ատրպէյճան եւ ռուսա-

կան քաղաքներ հաստատուեցան, ո րտեղ մի այն ռուսական դպրոցների մէջ ուսանեցին 

Անահիտներն ու Արամներր©©©Այդ յայտնի գրողներն ու հայրենիքի ծառայողներր չհարցու-

ցին որ հայրենիքի մարդահամարր ուռճացնելու համար «գրկաբաց րնդունուած հարա-

զատ եղբայրներր» ինչո ւ 1949թ՚ին զանգուածային աքսորականներու մէջ մեծ թիւով (այր 

ու կին, մեծ ու փոքր, հիւանդ եւ նոյնիս կ չ ք 

ածներ) գացին Սիպիրի ժողովուրդր բազմաց-

նել ու։ Հարցուփորձ րնելու ժամանակ չկար, անոնք եկել էին ձրի արձակուրդի, ձրի սե-

ղաններ եւ տեսարժան վայրեր վայելելու հետն ալ գաղտնի հաճոյքներ եւ բերաննին սովե-

տական կարմիր կնիքով փակուած իրենց կիներուն եւ նշանածներուն ադամանդէ մատա-

նիներր գրպաններու ©©© մէջ, նման կոյր, խուլ եւ համր երեք կապիկներու իրենց ազատ 

երիրներր վերադառնալու։ 

0աղաքական վերիվայրումներու պատճառաւ իրենց օտար ափերր լքելով «ամբոխներր 

խելագարուած» կր շարունակեն գաղթել, այս անգամ աւելի հեռու օտար ափեր Անգլիա, 

Աւստրալիա, 0անատա եւ հարուստ ճ ա Շ Ո Օ ծ գլխի չընկնելով որ քարտէսի վրայ 5 սանթիմ 

հեռու հա յրենիքի հարազատ ափերի վրա յ կարող են ապաստանիլ ուղեւորութեան շատ 

աժան տոմսերով։ 

«Հայրենիքր կր պարպուի» կր պոռան, հիմա ուսուցիչներ եւ տնօրէններ, գրողներ եւ 

«հոս մնամ հոն սիրեմ» հարուստներ եւ չեն մտածեր որ այդ հոգսէն կ ազատուին եթէ այդ 

պարապր լեցնեն հոն երթալով, եւ այս անգամ ալ իրենք իրենց փափուկ ձեռքերով հայրե-

նի վարդագոյն տուֆով բնակելիի շէնքեր կառուցելով։ 

Սելգոնեանի 60ամեակին բախտր ունեցանք մեր դպրոցր տեսնելու։ Վրոյրր հոն օրեր 

քեզ հետ ակումբի սեղանին շուրջ անցուց© բայց քեզ իր վիրաւորանքր չարտայայտեց որ 

դուն Ռուբէնի տիկնոջր տունդ հրաւիրեցիր բայց Վրոյրին արժանի չգտար այդ հրաւէրին։ 

Օատ ներողութիւն այս երկարապատում խառր լեզուով եւ խառր ու ղղագրութեամբ 

նամակովս, աւելի ճիշդ այս ճշգրիտ տեղեկութիւնովս քեզ ձանձրացուցի։ Բայց պէտք էր 

քեզ տեղեկացնել որ Վրոյրն ու իր նմաններր «օտար ափեր» գաղթեցին ապրելու ԱԶԱՏ, 

առանց գողութեան, կաշառքի, կեղծաւորութեան եւ առանց վախի որ իր յանցանքին հա-

մար ամբողջ րնտանիք մր մեծով ու փոքրով պիտի չպատժուի։ 

Հոս գողն ու ոճրագործր, պոռնիկն ու այլասերուածր անպակաս են որոնք կուզեն 



չռայլ ապրիլ։ Բայց ես գոյատեւելու Համար պարտաւոր չեմ անոնցմէ մին րլլալու։ Այս 

ամենամեծ վայելքով Համեստ կեանք մր ունեցանք Վրոյրի Հետ եւ ունիմ այժմ։ ԱՄՆ գա-

լէս մէկ ամիս վերջ քննութիւն տալով բնդունուեցայ Տ1ս6 010ՏՏ 1ՈՏ© 00ա© ուրկէ թոչակա-

ռու եղած եմ եւ Հիմա կր վայելեմ արդար քրտինքիս արդիւնքր։ Լաւ որ իմ մասին ալ տե-

ղեկութիւն չէիր տուած թէ ոչ այսքան ալ երկար լուսաբանութիւն մր պիտի րլլար իմ Հայ-

րենիքիս մէջ օրինական եւ անօրինական (սովետի աչքով) աչխատած տարիներուս ոդիսա-

կանր։ 

Աչխատանքի սկսելէս մի քանի ամիս վերջր իմ մեծր Հարց տուաւ ինձ© 

- ինչպէ՞ս գտար մեր Ամերիկան։ ° ս պատասխանեցի անվարան© 

- Ամերիկան դրախտ չէ, բայց կր սիրեմ Ամերիկան որովՀետեւ կարող եմ րսել որ չեմ սի-

րեր Ամերիկան, ինչու՞ չէ՝ եւ բ^Տ^Ոէր©©© 

Մնամ յարգանքով Մելգոնեանի քաղցր յիչատա կներ ով եւ երախտագիտութեամբ ապ-

րող՝ 

Մելինէ Գարբինեան 

12-14-2004 

Միրելի Հայկաչէն եւ Տիկ© Մարի, 12 -

05-05 

0ու 9-1-2005 թ ուակիրդ ստացայ, բայց ոչ տրամադրութիւն եւ ոչ էլ ժամանակ ունեցայ 

պ ա տա ս խա նելո ւ ։ Ներողամի տ եղիր։ Յոյսով րլլամ որ այս -ս ձեզ կր գտնէ բաւական 

բուժուած եւ կազդուրուած։ Գալով ինձ, 2 0 0 5 թիւր փորձանքով սկսաւ։ Ն© Հաճի Թաւթեա-

նի նամակր, կա 

նիմե անին ուղղուած իմ Հասցէով, եւ Նոր Տարուան աւանդական անուչա-

պուրս առած կա նիմե անին այցելելու տրամադրութեամբ ճամբայ ելայ։ Յունուար 11ին 

Հիանալի օր էր։ Երբ 8 ս Տ Տէ0բին կր սպասէի, օր ցերեկով, խուժան մր ուսէս պայուսակս քա-

չեց, վարպետօրէն զիս վար տապալեց եւ փախաւ։ Աջ ուսս կոտրուել էր։ 2 օր Հիւանդանոց 

եւ 2 օր ալ վերջ Յունուար 15ին թեւս կապուած եւ ցաւոտ մարմնով եւ ^ հ շ շ 1 շհճ\Հով ներ-

կայացայ մեծ թոռանս, 0 1 ^ 1 6 (աղջկանս Լիզիկի) Հարսանիքին։ Վեց ամիս օգնութեան կա-

րօտ դրութեան մէջ անցուցի։ Խնամող 

Ոս^Տ6ի եւ բհ^Տ10 էհ61՜Օր1Տէի բացակայութեան, 
կրտսեր տղաս Արամր իմ անՀրաժեչտ պէտքերս Հոգաց։ Հիմա անկախ եմ, դեռ տանելի ցա-

ւեր ունիմ, պարպերաբար եւ մեծ չարժումներ չեմ կարող րնել, բայց որու Հոգ, այս տարի-

քիս աւելի չի սպասուիր®։ 2006 Յունիսին 

աղջկանս փոքրր Շհւ1Տէ1ՈՅ^ն պիտի ամուսնանայ։ 

Յոյսով րլլամ որ առողջ եւ ուղիղ Հարսանիքին պիտի ներկայանամ։ Վաչէիս աղջիկր 

^ 6 1 ւ Ո 6 յսՈ101՜ր 2 ամիսէն ( Տ 0 0 ա 1 0 § յ ) Համալսարանր պիտի աւարտէ։ 

Երեքն ալ իրենց ուսա-

նած չրջանին ա31էք6ՏՏ կամ խելք չյոգնեցնող գործեր րրին։ Երկու մեծերր իրենց բնտրած 

ասպարէզին մէջ կաչխատին© առաջինր ուսուցիչ, իսկ փոքրր 0ՏԼՈ061ւ ք6Տ6Օք0հի մէջ։ 0ելի-

նէն դեռ ա^1էէ6ՏՏի բ0ս\ե0\\։6ներով ուսանող ական մանր ծախսերր կր Հոգայ, ծնողքին բե-ռր թեթեւցնելով® 

ԱչխարՀր այնքան փոքրացաւ որ եթէ այսօր քէֆդ ուզէ քիթդ ուրիչին երկրին մէջ կո-

խելն 

ու կէս ժամէն զարնելր խաղ ու պար է Հիմա։ Բայց քու քաղաքիդ մէջ օթոյովդ գոր-

ծի երթալր ե ւ§ Ճ6&1 է (մեծ տղաս օրական 4 ժամ կր քչէ։ Վայ եկել է գլխին եթէ օրր անձրե-



ւոտ է եւ խճողում կայ)։ Այստեղ քու քիթդ կոխելու տեղ չես գտներ։ ՊաՀան^– 

ներր բազմացան, բայց ժամանակր անհամեմատ նուազեց, աղբր բարգաւաճ 

վազէ վազ հեւքր խելակորոյս եղան© առ. քեզի յառաջդիմութեան յարմարու– 

թիւններր որ թարգմանի 00Ո^6Ո16Ո06Տ։ Երիտասարդները ժամանակ չունին եւ 

այցելութիւններր եւ լուսաբանութիւններր։ (հոգին լուսաւորուի X© ՏՃ1ՏՏ0Ոին) 

- հեռախօսով կկրլլան© այս քանի մր տարին, Օշ11ս1օք հնարողին աչքր լոյս։ Օթո-

յին մէջ կր լուեուին բոլոր եւ մանր եւ մեե հարցերր։ Օրուան 1/3ր օթոյին մէջ 

կ ՚անցրնեն երիտասարդներր։ 

0ենք տարեցներս րնդհակառակր, ժամանակ շատ ունենք այնքան որ 

բժիշկներուն առաջ է0բ1շՏՏ եւ ե0էէ0ա16ՏՏ կր պարենք եւ վրան ալ մենք կր վճա-

րենք - Տ001&1 ՏՇՕՍՈէյի Ժհճ&երր վկայ։ Օր մր րնկեր մր հարցուց §ինչո՞ւ մենք կր 

վճարենք». կամ միամիտ ձեւացուց ինքզինք եւ կամ տախտակր խախտած էր։ 

"Չե՞ս նշմարաե որ ճմրթկուաե ենք հիմա» եղաւ պատասխանս©©©եւ բժիշկներր 

գոհ՝ §ՏՇՇ յ0Ա»ով դուռ կր բանան© §երթաս բարով»ր ճշաօճշ է մեր տարիքին։ 

Ամէն անգամ ժպտերես մեզ կ՚րնդու նին նխ ուսափելի մէզի եւ արիւնի ստու-

գում՛ների համար։ վերջերս ե0^00էէ յայտարարեցի 2 շաբաթր մէկ չունեցան 

արիւնս եւ մէզս չտալու համար։ 

Օհ016Տէ6ա1 եւ բ0էՅՏՏ1Աա ունիմ։ Համաձայ-
նութիւնր երեք ամսուան յանգեց։ Երբ Մելգոնեանցիներս իրար գանք մեր նիւ-

թր դեղ, բժիշկ եւ ճ16է է։ Բայց այս անհամ Տ&1&ճ6ր եր ո վ, յուշերով 

կ՚աղենք եւ գոհ իրարմէ կր բաժնուինք եւ գոհ որ այսօր ալ տեսանք։ Այսքանր 

մեր կեանքի մասին։ Նամակիդ մէջ կր հարցնես Վրոյրի հիւանդութեան մասին։ 

^ օ խ ր Տէաեշ. 
ձախ կողմր անշարժացաւ։ 0ինչեւ մահանալր անցեալր լաւ կր յիշէր© այցելո^ 

ներր կր զարմանային երբ Թէքէեան, Չարենց, 

հետ միշտ 0ելդոնեանի յուշերով էր։ Երբեմ՛ն կէս ժամ առաջ այցելուին գալուս-

տր կամ անունր չէր յիշեր։ &ատ անյարմար կր զգար երբ տղաս եւ ես միշտ 

զինք կր մաքրէինք© չէինք սպասեր ՈԱՀՏճերուն։ §&ուտ մեռնէի նախ դուք 

ազատուէիք յետոյ ես»։ Այս իր յանկերգն էր 2 տարի։... 

Կր գրես արդեօ՛ք լաւ պիտի չրլլար փոքր գրքոյկով հրատարակել §աղբար-

ներ 

ու կեանքր»։ Շատեր առաւել կամ պակաս չափով յօդուածներ գրեցին ի՛նչ 

փոխեց։...*Իրելու համար նախ նիւթր վաղեմութիւնր թարմութիւնր կորսնցու-

ցա& է. յետոյ ոչ սիրտ մնաց եւ ոչ ալ տրամադրութիւն նորից ջղայնանալու եւ 

ներշնչուելու։ Երբ §մնաք բարով»ի գացի մեր մտերիմներին տունր արտագաղ-

թելու ժամանակ §գնամ ի՛նչ ասեմ ձերիններին կամ րնկերներին» (այն ատեն 

այդ օգնութեան առաջարկր մեե շնորհ էր քանի որ չէին կարող գրել - բաւա-

րարուեցին հետեւեալ պատասխանով §0ելիին ջան, մեր սուտ կեանքի մասին 

գրելդ եւ արտասահմանի հայրենասէրներին ձակաթող եղաձր լուսաբանելդ 

թող լինի օգնութիւնդ»։ Ափսոս ես թերացայ եւ իրենք ալ աչքերնին բաց մե-

ռան.. .Վ^ր ո յր ր փորձեր րրաւ եւ ջղայնութեամբ ամէն անգամուն պատռեց, 

դէպքերր փաստելու համար անուն պէտք էր տալ եւ րնտանիքներ կր վնասուէ-

ին այդ զզուելի եւ կեղե^աւոր աշխարհի մէջ։ Տովհաննէս Թապաքեանր յաճախ 

մեր տան հիւրն էր եւ Վրոյրի խաղի րնկերր. ամէն խաղից յետոյ 0ելինէ 



յ օ ե շ ե ր ու տետրակդ բաց կ՚րսէր եւ կ՚աւելցնէր §միայն այդ երկրի ճոշօճօէշներր Հրատարա-
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Կամ թէ հիւղակ մը համեստ՝ պատուհանները որուն 
Բացուին ամէն առաւօտ փոշիին դէմ այգին վարդ։ 

Կամ թերեւս աղմըկոտ ճամբան վըրայ բազմամբոխ, 
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Ու տակաւին սպասող քու քայչերադ աղմուկին 
Մայր մը խանդոտ՝ հօր մը հետ՝ աչ ճերմըկած մազերով, 
Հըպարտ ու գոհ Աստուծոյ՝ քեզի համար եւ քեզմով։ 
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Բազուկներուն մէջ բռնած տըղադ ու շուքըդ մեծցող, 
Վըրադ բացուող իբրեւ վարձք՝ խոնջէնքիդ գինն ապահով... 

Վրոյր ՚հարբինեան 

Հալէպ 1943 
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Տիգրան 
Տատրեան 

ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ. 

Չ ՛ԸՍԵՐ ԹԷ 

Ի Ն Չ ԿԸ ԹԵԼԱԴՐԵՆ 

ԻՐ ԳՈՐԾԵՐԸ 

Իեքեասւիպ մարդ մը ինք– 
նուրոյն արուեստագէտ 
ըլլալէ առաջ։ Այ նքա ե 

դրական դեր կատարած Մել– 
զոնեան հաստատութեան սա-
ներէն, ուր նկարչութեան ճա-
շակը իր մէջ զարզացուցւսծ է 
Գէորգ Պօղոսեան, զոր երաիւ– 
տւսգիտութեամբ կր յիշէ։ ձայ 
վարժւսրանի դրական դրոշմով 
մնացած է ութը տասնեակ 
գարուններ ապրած Տիգրան 
Տատրեան, Լիբանանի գեդսւ– 
ծիծւսդ Զահլէ քւսղաքէն, ուր 
յաճախած է հայկական վար-
ժարանը, Կիսըտս հասնելէ սաաջ, 
Պէյրութ հետեւած է նկարչու-
թեան, եղած է ուսուցիչ։ Զահլէ, 
աււլա Ֆրւսնսա, Դպրոցասէր 
վսւրժւսրանի մարզանքի սիրայօ-
ժար ուսուցիչ, Փարիզի Գեղ-
արուեստի Դպրոցի սան եւ ձայ 
Ուսանողական Տան բնակիչ։ 

ձսւկսւռակ սււելի քան կէս 
դար Փարիզ ապրած եւ ստեղ– 
ծւսգոյւծած Տիզրւսն Տատրեան 
հայերէնր կր խօսի այնպէս ինչ-
պէս կր խօսէր հաւանօրէն երբ 
Կիպրոս էր։ Կ՛ենթադրեմ որ պատ– 
ճսար այն է որ իրեն հսւմար ֆյսսն– 
սերէնր միշտ օտար լեզու է... 

Այս ալիր ինքնատպութիւնը 
կամ գարտուղսւթիւնը, ի միջի 
այլոց։ 

18 Դեկտեմբերի Երեքշաբ-
թի ստաւօա կր հսանիմ իյւ բնա– 
կւսրանր։ Փարիզի հին թաղա– 
մասերուն մէկր, հռչակաւոր 
գիտնականի ւէր ւսնունր կրող։ 
Ալքէն կողմ նկարներ, կարա-
սիներ, հին գիյւքեր, դիզուած։ 
Կը խնդրեմ որ սւթոռ ւէր ւոայ, 
որպէսզի մեր զրոյցը նօթագրեմ։ 
Նւսխապէս հիւրերու համսւր 
դահլիճ եդած րլլւսլու է այս 
րնդսդւձակ սենեակր, որ հիմա 
կր նւէանի նաւու մր որուն վրայ 
ւսպւսստանւսծ են աճապտյւսւն– 
քով երկրէ մր ւիախչող րնասւնիք– 
ներ, իյւենց ունեցած-չունեցածր 
բեռցնելով։ Յետոյ ււլիւռի պար– 
զուէր որ սւյս իր բնւսկսւրանն 
էր, իսկ աշխատանոցր ույւիշ 
տեղ։ Չուզեցի եյւեւակայել որ 
ինչ պիտի րլլայւ աշխատւսնոցը։ 

Կը նստինք դէմ դիմւսց։ 
Ինք կը խօսի առանց զիս լսելու։ 
Կը ւռողանցեն Զաւէն 1ստրշեւսն, 
Գրիգոր Նոյւիկեան, Յւսրութիւն 
Թորոսեւսն, Ժիրսւքօ, Գսւզաևճեան, 
Ժերանեան, Մութաֆեան, Քոչար, 

տսաաէ աա օաա . սա ա աքւ 9Ո 
ւ ա ա օաա ա տաւա աա 

տօսաաա աա՛ աէ. 
շ. աաւ օաաաւ ք 5(/( ա 
Յ. ԱԱ օաաշօօւ 





Ռ ս ւ Դ Վ ՚ Ն 
Բսեու՛ 

Սարեաե։ Նաեւ ազգային կուսակ-
ցական դէմքեր, ուսուցիչներ։ 
^–Լերջապէս առիթը կը գանեմ 
զինք բերելու մեր զրոյցի սահ-
մաններէն ներս։ 

Նկարչական արուեսաի 
դռները սաջեւս բսւցւսւ Լիբա-
նանի «Ֆրանսայի դեսպանատան 
մշակութային կցորդը ժորժ Սիր, 
որ Լիբանանի մէջ նկարչութեան 
հիմնադիրներէն հանդիսացաւ։ 
Ցուցահանդէսներ կը կազմակեր-
պէր։ Այն ատեն է որ որոշեցի 
ամբոդջութեամբ նկարչութեան 
նուիրուիլ եւ Ֆրանսա զալ։ Այդ 
կւսրնլի եղաւ շնորհիւ Բւսրեգոր– 
ծականի Մարկոսեան հիմնա-
դրամին։ Արձանագրուեցայ Գեդ– 
արուեստից դպրոց եւ սկսայ 
փայաի վրայ փորագրութեամբ, 
§^ՅVս^6 տար եօւտ։ Կը մնայի 2^այ 

1 Տուն եւ հոն ծանօթացայ Զաւէնին 

(|սլոըշեսւն); Յակոբ Յակոբեանին 
եւ Կիւվաէրին։ Այն օրերուն հոն 
եկան նաեւ Յովհաննէս Չէքիճեսւն, 
Գէորգ Եանպէկեւսն, Կւսրպիս 
Ափրիկեսւն, հայ երաժշտութեան 
սպասարկուներ։ Գեդարուեստից 
դպրոցէն շատ բան սորվեցայ, 
լաւ ուսուցիչներ կային, հետա-
գային անոնք փոխուեցան, մեծ 
Նկարիչներ եկան, բայց անոնք 
սորվեցնել չէին գիտեր։ 

ռ 

Բայց ի ն չ կ ՚ ր ս է Տ ա տ ր ե ա ն , 
որ ազգային մշակոյթ գիտէ, 
ազգային լեզուով ժաաոնգութիւն 
ստացած է, դեռ կը շարունակէ 
լք նալ յանձնառու հայ։ 

Ազգային նկարագիր եւ 
ւզատգամ չունին գործերս։ 
Անոնք "ֆիկիւրաթիֆ" չեն, վերա ; 

ցական են, "ապսդրէ"։ Նաեւ 
"բուանթիյիստ", կիտագրական։ 

ւատօաոա^օւա-ա 
շ. ատ ա ատ տօս ասս հ ատ 

օէաաա 
3. աա օաա: « ա 
հ տա օաա: հա տա ա շօօշ 





Ռ Ա Դ Ի Ն 

Բայց ևաեւ "քնարական վերացա-
կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն " , " ա պ ս թ ր ա ք ս ի ո ն 
լիրիք", այդպէս եղած են կարդ 
մը ուրիշներ ալ, ինչպէս Պսպէն, 
Պիսիէ, էլվիր Ժան որ հայ էր։ 
Այս նկարիչները շատ հաւատա-
ցեալ էին, շատ կաթողիկէ։ 
2,եւոեւեցսւյ 2,անրի Կէօցի, որ 
գերիրապաշտ էր եւ կը դասա-
ւանդէր Ռանսոմ Ակադեմիային 
մէջ, ուր կային "Նւսպի" դպրո-
ցին նկարիչները, որոնք հաւա-
տացեալ կաթողիկէներ էին։ 
2.ասկցսւյ որ "Նապի" շարժումը 
աստուածաշնչական նկարագիր 
ունէր, ուր միաժամանակ կային 
հաւատք եւ մշակոյթ։ ձոն է որ 
ճանչցայ Փոլիաքոֆը, Լեան Թիւ– 
թիւնճեսւնը եւ Զարեհ Մութւսֆ ֊ 
եանը։ վերջին երկուքը որբ էին 
եւ յաճախած էին ՄխիթարեաՆ– 
ներու Իտալիոյ վարժարանը։ 
Այս այն ժանանակն էր որ բոլորն 
ալ համայնավարութեան թմբուկը 
կը զարնէին, դէմ ըլլալով հան-
դերձ անհատի պաշտամունքին։ 

Ունեցած է բւսզմաթիւ ցու-
ցահանդէսներ, Լիբանան, Ֆրան– 
սա, Ամերիկա։ 

ւ աա օաա: հա տսհ ա -1989 
շ. աա օաա: աւատ՛ աւէ տսհ ւտօա 195/ 
3. աա օաա: աա -1984 

Տիգրան Տատրեան յանկարծ 
կանգ ւսռաւ եւ ըսաւ. 

Երկու օր առաջ Շարթ 
մեռած է Նորմանտիի իր բնակա-
րանին մէջ, ուր քաշուած էր։ 

Յուզուած էր։ Սերունդի մը 
տիրական դէմքերէն մին։ 

հակառակ իր խօսքին որ 
իր գործը ազգային ներշնչում 
չունի, արուեստագէտը ճանչցողը 
միշտ կրնայ ներքին հոսանքներ 
տեսնել, մարդ որ ժառանգորդ է 
մեծ ցնցումներու եւ ողբերգու-
թեան, որոնք կը մղեն ինքնամփոփ-
ման, թաքնուելու, իր Ներքին 
պատկերը չդրսեւորելու լարու-
մի, որ մղձաւանջ է։ Այս պարա-
գային հայը, ինք եւ ուրիշներ։ 
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Երբ կր խօսինք այն մասին 
որ ի նչ կ ՚ըսէ Տիգրան Տատրեան 
իր ստեղծագործութեսւմբ, պատ-
գամ, թելադրութիւն, ան կը պա-
տասխանէ. 

Ես պատգամ չեմ տար, 
դաս չեմ տար։ Այդ ուրիշի գործ 
է։ Արուեստւսսէրր կամ դիտողը 
կը հասկնայ ինչ որ կ՛ուզէ։ 

Միշտ ալ հաւատացած եմ որ 
արուեստի գործը, աւարտելէ ետք, 
կը սկսի իր կեանքը, անկախաբար 
ստեղծողէն, ինքզինք կը հրւսմ– 
ցընէ ուրիշին եւ այդ ուրիշին 
նայուածքին հետ կ՚ունենայ նոր 
պատկեր եւնոր կեանք։ 

Տիգրան Տաւռրեանի քնա-
րական վ ե ր ա ց ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը 
հրաւէր է եւ այդ հրաւէրին 
ընդառաջելու համւսր, իմաս-
տասէր ձիւսէրլի բանաձեւած 
մ օ տ ե ց ո ւ մ ը հ ա ր կ է ո ւ ն ե ն ա լ . 

^ ե ր թ ա լ դ է պ ի ի ր ե ր ր մ ե ր կ 
ու պ ա ր զ ո ւ ն ա կ հ ո գ ի ո վ ։ Այս 
մօտեցումը ւսնհրաժեշա է ւսր– 
ւեստներու լդարագային։ 

Արդարեւ, ժամւսնակակից 
նկարչութեան եւ արուեստասէր-
ներու միջեւ չ յաղթահարուած 
արգելք մը կայ. վերացական 
գեղանկարր դիտելու վարժու-
թիւնը անմիջւսկւսնօրէն տեսա-
նելիութիւն ներկւսյացնող "ֆիկիւ– 
րաթիֆ" գեղանկարէն։ Այս վար-
ժութեան պակասի պատճառով, 
Տիգրւսն Տաարեանի ստեղծա-
գործական աշխարհր մւստչելի– 
ութեան դժուարութիւն ունի, 
քանի որ վերացակւսն նկարը 
ինք իրմով է եւ ոչ արտաքին 
առարկայով մր։ 

Այս ընելու համար դիտելու 
յեղավտխութիւն մր հարկ է ապրիլ։ 

Տիգրան Տաարեանի նկար– 
ներուն առջեւ կր դադրիք հինե– 
րոլ եւ նորերոլ հետ բաղդա-
տութիւն րնելէ։ Աանաւանդ երբ 
կր մտնէք յ ւ ր գռյներու խաղին 
մէջ. արեւե լք, արեւմռ ւտք, հայ-
կական մանրանկարչութի ւն։ 
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Միշտ կարելի Է նկարիչ մը 
բաղդատել ուրիշի մր, խօսիլ 
գոյներու եւ մթնոլորտի մասին։ 
Այդ ճիգր կր թողունք արուես-
տաբաններուն։ 
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Տիգրաե Տասւրեաեի գոյեերը 
եւ կէտերը տեսակ մը վարագոյր 
եե, զոր պիտի յ ՚ ա ե լ ս յ դիտողը։ 
Կը յաջողի : Ի ր թէ մարդկու-
թեան հանելուկը։ Ել կը մտա-
ծենք որ Տատրեան կը փոուի 
մարդուն համար որ իր մէջ է։ 

Ռչ առեւտրական միտում 
մը, քանի ոյւ հասկցուելու մղձա-
ւանջ չունի Տիգրաե Տատրեան, 
ան ի ր ենթագիաակից մղձա-

ւանջին հետ է։ Բայց զարմա-
նալի կերպով զայն կը դիտէ 
բարձրէն, կէտեր եւ գոյներ, 
որոնք չեն կրկնուիր, կը սահին։ 
Կարծէք Տատրեան օղաեւսւի 
լուսամոււռէե կը դիտէ յարափո-
փոխ պատկերները ուրկէ մանրա-
մասնութիւները չքացած են։ 
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Մեր զրոյցի աւարաին կր 
խօսինք հայերէն եւ հայութեւսն 
աոընչուող օտար լեզուով հրա-
տարակութիւներու մասին։ Դիր-
քեր կան։ Կը նշանակէ որ ւսր– 
ւեստազէտին կապը իր արմսւտ– 
ներուն հետ հզօր է։ Դարակի մր 
վրայ կար գրքոյկ մը. ժան ժոռէսի 
ֆրանսական խորհրդարանին 
մէջ խօսած ճառերը.. . Ապացոյց 
իր չպոռացող մղձաւանջին։ 
Քանի ազգային դատ հ ե ա ա ֊ 
պընդոդի գրադարանին մէջ կր 
գտնուի ժ ա ն ժոռէս. . . 

Եւ մտքիս մէջ կը ծագի 
հարցումը. Տիգրան Տատ րե անի 
ստեղծագործութեան ւ1էջ կա յ 
մարդը որ բնորոշ կերպով 
անուն եւ պատկանելիութիւն 
ունի,. . 

3. Պւսլեան 

19 Յունուար 2011, Փարիզ 
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