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ԳՐԵԼՈՒ ԴՐԱԿԱՆ ՏԵՆԴԻ 
ԵՒ ՅԱՐԱԿԻՑ ՍՏՈՒԵՐԻ 

ՈՒ ԼՈՅՍԻ ՄԱՍԻՆ 

Հայ աստան եւ Սփիւռքներ գրականութիւն ստեղծելու ակներեւ ճիգ 
կայ։ ժամանակն է դատաւոր։ Մասնաւորելով խօսքր Սփիւռքներու 
մասին, այդ ճիգր անցեալի կրկնութեան պատկերով կր ներկայ անայ 
երբեմն, յաճախ, նաեւ կայ ցանկութիւն դէպի նորր։ Կայացած դէմքեր 
կան։ Հազուագիւտ, կ ՚րսուի։ Բայց այսօրուան տենդր իրեն հետ կր 
բերէ վաղուան յոյսր։ 

Տաղանդներ միշտ եղած են եւ պիտի րլյան։ Հայկական կացու-
թեան որպէս հետեւանք, հայ անհատր կր գրէ օտար լեզուներով, 
«հայ ածնունդի գրականութիւն», բայց ոչ հայ գրականութիւն, նոյ– 
նիսկ երբ անոր առանցքին կան հայր, Հայաստանր, մեր պատմու– 
թիւնր։ Քանի որ հայ գրականութիւնր կր գրուի հայ երէնով։ 

Յաջողութեան եւ որակի բարդ խնդիրր պէտք է փնտռել այս «հա յ 
յերէնով»ին մէջ, նաե՛ւ։ Գրականութեան առաջին միջոցն է լեզուն, 
կրողր՝ լեզուամտածողութեան, որ հայ գրողր կր զանազանէ ոչ-հայ 
գրողէն։ Հոգիի ամբողջական հորի զոն րլլալու ինքնատպութիւնր կու 
գայ ազգայ ին լեզուով։ 

Գրականութիւն ստեղծելու կոչուած հայերէնի բազմաբնոյթ 
խնդիրներու առջեւ ենք։ 

Հայաստան եւ Սփիւռքներ լեզուի զտման հարց կայ, որպէսզի հայ 
յերէնր րլլայ ճոխ ու ճկուն գործիք հայ մարդուն եւ գրողին համար։ 
Ինչ կր վերաբերի արեւմտահայերէնով գրականութեան, լեզուի 
զտման կողքին, անհրաժեշտ է որոշ կանոններու նոյնացումր, հոյո– 
վական, խոնարհումի, խնդրառութիւններու, տողադարձի։ Ներկայ իս 



կատարեալ անիշխանութիւն կր տիրէ։ Մեր հաւաքական անպատաս– 
խանատուութեամբ, հայ երէնին տիրապետողներու թիւր կր նուազի,– 
դպրոցներ, մամուլ -, եւ Եւրոմիութեան մշակութայ ին մասնագէտներր 
կր մղուին րսելու որ «Արեւմտահայ երէնր վտանգուած լեզու է» ։ 

Վերականգնում եւ որակի բարձրացում այս կէտէն կր սկսին։ Գրո-
ղին համար անհրաժեշտ են գրասէրր եւ րնթերցողր։ 

Պարզացուած, խեղճացած, սահմանափակ բառապաշարով ու աղ-
ճատուած լեզուով գրականութիւն չի մշակուիր։ 

Ֆրանսական գրականութեան զարգացումր գործր եղաւ խմբակի 
մր, ժԶ դարու կիսուն, որ հրատարակեց «մանիֆեստ» մր, որուն 
անունն էր 0©ք6ՈՏ6 6է 111ստէ*Ձէաո ճ© 1ձ 1ձո§ա© ք̂ Ո^Ձւտ©, «Պաշտպանու-
թիւն եւ Փառաւորում ֆրանսերէն լեզուի»։ Բանաստեղծներ եւ գրողյ 
ներ, Տիւ Պէլլէ, Ռոնսար եւ ուրիշներ գլխաւորեցին շարժումր։ Հետա-
գայ ին ստեղծուած Ակադեմիան դարձաւ լեզուի օրէնսդիր եւ այդպէս 
կր շարունակուի մինչեւ այսօր։ 

Առանց հայերէնի պաշտպանութեան, զարգացման եւ իւրացման 
ուսուցման, գրականութիւնր կր մնայ ցանկութիւններու սահմանին 
մէջ, ժամանակ մրն ալ կր մնայ տաղանդաւոր մենաշնորհեալներու 
փակ շրջանակր։ 

Առանց լեզուին եւ անով ստեղծուող գրականութեան, ի՛նչ ոգեկա-
նութիւն, ի՛նչ կր մնայ ազգէն։ 

Ֆրանսացի գրողներու եւ բանաստեղծներու հինգ դար առաջ իրա-
գործած յեղափոխութիւնր կրնա՛նք կրկնել մեր ժողովուրդին հա-
մար։ 

Օքք6ՈՏ6 6է ւ11ստէ™էաո ճ6 1Ձ ԼՁՈ§Ա6 ̂ ՁՈ^Յւտշ... 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ ՀԱՅԵՐԷՆԻ® Ոչ կարգա-

խօս եւ ոչ պատյաճե ցում։ Եւ կր շարունակուի ու կր ստեղծուի ՀԱՅ 
գրականութիւն, հայերէնով, հայ րնթերցողով։ 

Դժգոհութենէ եւ երեմիականէ անդին՝ անկեղծիք ազգային իրաւ 
քաղաքականութիւն, որուն բացակայութեան հետեւանքներուն մա-
սին կր պատահի՛ որ խօսինք՝ հրավառութիւններէն առաջ եւ վերջ։ 

Բ. 



Ս-Գ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

(Չօճ՝ աշխարհի բռչռր անմեղ բանտաբկեաւնեբռւն) 

Չոփ-չոր փայտի կտորի մր վրայ մութուլուսին ճռնչաց Հ^ւծած մարմինր րա ֆֆիին։ Փորձ 

մր րրաւ աշ կողմէն դառնալու ձախ, կծկուիլ սրտին վրայ, թերեւս կողին ցաւր մեղմանար։ 

Յետոյ ակամայ մրթմրթաց© §^այց ինչ երազ էր սա՝Ֆ՚. 

Ապա փորձեց ափերուն մէշ առնել ծեծէն կապտացած մարմինն ու ձախ աչքին վրայ կոտ-

տացող ուռեցքր վստաՀ րլլալու Համար, որ կոտրած-փրթած անդամ չունէր տակաւին։ Շուն-

եր դժուար կառնէր։ Ուղեղր մշուշապատ, անպատմելի ցաւերով լեցուն, բայց եւ սկսած էր 

կ ա մ ա ց ՜ կ ա մ ա ց իրերր իրե<նց տեղերր դներ 

Այո , յիշեց, Ըաֆֆի էր անունր։ 0այրր ընտրած էր զայն ի յիշատակ յեղափոխաշունչ գրող 

Րաֆֆիի։ Ուզած էր, որ տղան րլլար քաֆ ու անվախ բոլոր ժամանածներուն Համար։ Մօր խօս-

քերր անծանօթ արաՀետներէ Հասան ակա նշին ու սրտին զարկր արագացուցին։ ^առն ժպիտ 
մ ր ո ւ ր ո ւ ա գ ծ ո ւ ե ց ա ւ շ ո ւ ր թ ե ր ո ւ ն վրայ, ի ս կ բերանր ց ա ւ ի խ ո ր ո ւ ն կ ճիչով մ ր Հ ա զ ի ւ թ է բաց-

ւեցաւ© 

- ԱՀ, մամա՛՚" 



ԱՐՁԱԿ 

վերադարձաւ երազին: Ի՛նչ էր տեսածր։ ^իշերր անդի աշխարՀէն Հայրր եկած էր իրեն, եւ 

ամբողշ ուժով մխթած ա մէնէն աւել/է վնասուած կողր* 

- Րաֆֆի, տղաս, արթնցի՛ր, արթնցի՛ր*** ^ուն Րաֆֆին ես, իմ պզտիկ տղաս, ամենասիրե-
լիս, ա ր թ ն ց ի ր * * * 

Երա^զ էր, թէ տեսիլք, բանտարկեալր ճշդել չկրցաւ, մանաւանդ չկրցաւ Հասկնալ իմաստր 

իրեն Հասած՛ պատգամին– ա՛լ ուղեղր ոչ մէկ մեկնութիւն րնելու կարողութիւն ունէր, բայց 

տարօրինակ զդացողութեամբ մր ան ներքուստ կարծեց րմբռնել, որ շուտով լաւ բան մր պի-

տի պատաՀէր իրեն: Լո՛ւր մր արդեօք, այցելո՛ւ մ ր, սպասուած դատավարութի ւնր, որ տա-

կաւին կ՛ուշանար ու կ ուշանար: 

Ծերերունա մէնէն ուժեղն էր երկու գիշեր առա^ուանր* մինչեւ այդ օր դեռ զինք գլխիվայր 

չէին ծեծած։ Յիշեց, թէ ինչպէս կապեցին ոտքերր ա ռա ս տ ա ղին ամրացուած Հորիզոնական ձո-

ղին եւ երկու սեւազգեստ աժդաՀաներ, միայն իրենց աչքերր պոա օձի խոռոչի պէս բաց, փոխն 

ի փոխ խոշտանգեցին զինք: 0արմնին ցաւերր սուր-սուր կծկումներ տուին սրտին: § Տ է ՚ ր 

Աստուած, ի՛նչ կուզեն ինձմէ այս մարդիկ, ի՛նչ է յանցանքս, որքանն ժամանակէ ի վեր կր 

գտնուիմ այս բանտր, ի՛նչ պիտի րլլայ վեր^ս՝, Հարցումներր սկսան աշխուժացնել ծեծի Հար-

ւածներուն ալ չդիմացող տղուն միտքր, որ կարծես անվերադարձ լքած էր անոր անզօր մար-

մի նր ու Հիմա, Հօր երեւումին Հետ, կր վերադառնար իր Հայրենիքր: 

* 

* * 

Հայրր բազում անգամ ելած էր ճամբայ, Հասնել ու Համար Իրաք, իր կրտսերին միանալ ու 

միակ մտասեւեռումով, սակայն Պ էյրութէն մինչեւ Պ աղտ ատ ցամաքային ճամբան եր ր երբեք 

ապաՀովութիւն չէին ներշնչած: Արդէն Հազիւ դրացի երկրին մայրաքաղաքր Հասած ստիպ-

ւած էր վերադառնալ: Ոչ մէկ վարորդ յանձն առած էր զինք Հասցնել Իրաքի սաՀման: Անա-

պաՀով է, կր սպաննեն մեզ, անկարելի է Հասնիլ, րսած էին ու տուն վերադարձած: ՊաՀակա-

կէտերու վրայ զինեալներ զէնք բռնած էին գլխուն, երբ փորձած էր խնդիրքր պարզել, անոնց-

մէ օգնութիւն խնդրել։ Հայրր աչքր առած էր սպաննուիլն անգամ, միայն թէ Հասնէր իր 

կրտսերին: Շրջանին մէշ տիրող անապաՀով մթնոլորտր, սակայն, մի՛շտ արգելք եղած էր, ու 

ինք, պարտուած զոՀի պէս, ճարաՀատ, ստիպուած եղած էր վերադառնալ Պ էյրութ, Աստու-

ծոյ պաՀապան թեւերուն յանձնելով իր ամենաթանկագինր*** 

Պատերազմի մէշ էր Իրաք, պատերազմի մէշ էր Լիբանան: Ոչ օդէն եւ ո՛չ ալ ցամաքէն կար 

ճամբայ: Իր երկրին սաՀմաններր երկրագունդի բոլոր պետութիւնն եր ուն դէմ փա կած Սատ-

տամ Հիւսէյնի վարչակարգր Իրանի դէմ պատերազմ էր յայտարարած։ §^ռչուն անգամ չի 

կրնար մուտք գործել Պ աղտ ատ՝, բանտապաՀներր օրր քանի մր անգամ կր փսփսային 

Ր աֆֆիի ա կանեին, վախն ու սարսափր Համարելով անոր անձնատուութեան միակ երա շխի-

քր*** 

Ու տղան չէր Հասկնար, թէ տակաւին ի՛նչ կր սպասէին իրմէ, ինչ կուզէին իր անձէն: 

Քանտ բերուելու առածին օրն իսկ չորս բանալիներր խլած էին* Պաղտատի ոսկերչական շո^ 



ԱՐՁԱԿ 

կայի մէ^ իրենց խանութին, նոյն շէնքին երկրորդ յարկր գանուող ոսկերչական իրենց աշխա– 

աանոցին, Պաղաաաէն դ ո լ ր Ա §Տորա» կ ո չ ո լ ո ղ նոր կ ա ռ ո ւ ց ո ւ ա ծ շր^անի մր մէՀ իր»նց վար– 

ձած երկյարկանի աան եւ §Փեժօ» մակնիշի իրենց նոր ինքնաշարժին, առաւել խանութին ու 

աշխա աանոցին մ է^ պեաա կան արաօնութեամր եւ վարկով աշխաացուող Հինգ քիլոյի Հափ 

ձոյլ ոսկի թէ կազմուած գեղօրներ, փո քրիկ ն ա յ լ ը ն ն ե ր ու մ էՔ պս պաղացող ա դա մ ան դն եր ո ւ եւ 

գունաւոր ազնիւ քարերու ք ա շ է թ ն ե ր , այլեւ, ի վերայ նոցա, երեք Հազար աինարի Հափ պաա– 

րասաի թղթադրամ։ Այս րոլորր վարպեա երէց եղրօրր Հինգ եւ իր երեք աարուան Հնդիկի պէս 

աշխաաանքին արդիւնքր։ 

Յիշեց, թէ ինՀպէս, վերջին Հարցաքննութեան §0երկ եկար Լիրան ան էն, մերկացած պիաի 

երթաս իր աքէն», գոռացած էր կա ա ղած իրաքցի սպան ու ծանր ապա ակ մր ի^եցուցած իր 

կմախքացած երեսին։ Բոլոր Հարցումներր նոյն մէկուկէս աարի առա^ իր երէց եղրօր իրա– 

քէն Հեռանալու պա աճառներուն կր վեր արեր էին։ Հարիւրաւոր անգամ աուած էր միեւնոյն 

պաաասխանր© §Զեմ գիաեր, ինծի րան Հրսաւ, ես իրեն վերադարձի Հրաւէր ղրկեցի օրին, րայց 

ինք չվերադարձաւ, ճշմարիա Ասաուած, րան մր Հեմ գիաեր, էուր Հունի՚մ, ես լուր Հունի՚մ իր– 

մէ»©©© 

§Լռէ՛, սաախօս», գոռացած էր երեսին իրաքցի րարձրասաիճան զինուորականր եւ նոյն 

վայրկեանին քիթին-րերնին ի^եցուցած ծանրաթաթ ապա ակ մ ր։ կ այծեր թռած էին աղուն 

աՀքերէն։ Բայց ինՀ կրնար րնել։ Ռ Հ ինքր, ոՀ ալ եղրայրր լրաեսներ էին© եկած էին իրաք Լի– 

րանանի պաաերազմէն, անգործութենէն փախած։ Աախ եղրայրր աեղացի վաճառակա նի մր 

Հրաւէրով իրրեւ արՀես ա ա ւոր Հրաւիրուած էր աշխաաելու, ապա, երկու աարի եաք, եղրօր 

Հրաւէրով ինք Հասած էր արարական աշխարՀի ամէնէն նշանաւոր քաղաքր, երր երէցր իր 

անձնական աշխա աանոցին Հիմր դրած էր Պաղաաաի ո ս կեր Հա կան նշանաւոր շուկային մ է 

Բայց սպան աղուն պարզած իրականութեամր Հէր րաւարարուեր© անպայման ծանր յան– 

ցա գործն եր, լրաեսներ ու ամերիկեան–եւրոպական գործակա լներ կ ուզէր գանել Լիրա նանէն 

եկած սա Հայ աղուն եւ ո վկիան ո սն եր էն անդին, Հեռու երկիր մր գաղթած անոր եղրօր մէի 

իր աքի մէ^ աիրող աՀասարսո ւռ կասկածի, խարդաւանանքներու, մութ ու անարեւ գործո– 

ղութիւններու մեքենայութեանց քաջածանօթ սպան լուրֆ կասկածներ ունէր յա ա կա պէս 

Րաֆֆիին Հանդէպ։ Անոր եւրոպացիի նման արաաքինր, արարերէնի կողքին Հայերէն, անգ– 

լերէն եւ թրքեր էն իմանա լր, այլեւ քիՀ մրն ալ յունարէնի եւ իա ա լեր էն ի իմացո ւթիւնր րաւա– 

րար պաաճառ ներ էին կ ասկածելու, որ աղան իրաքի ներքին ամրութեան դէմ գործող մութ 

ո ւժեր ո ւ Հաշուոյն աշխաաող մրն էր, գործա կա լ մր, զոր անպայման պէաք էր յա յան արեր ել 

ու աեղն ու ա եղ ր գնդա կաՀար ել, կամ ալ, լաւագոյն պարագային, ցկեանս րանաարկութեան 

ենթարկել, իրրեւ իրաքեան Հայրենիքի թշնամի, դաւաճան ու ծանրակշիռ յանցագործ։ 

Սպան թէեւ մերկացուցած էր զայն իր ամրողթ ունեցուածքէն, րայց զինուորականի իր 

սնափառութիւնր Հէր յագեցած աակաւին։ Պէաք էր ի սպառ ֆնֆել իրաքի դէմ ծառացած ա 

ա ես ակի յա յա ու անլայա թշնամի։ Ծեծի, րռնութեան ամէն ա ես ակի լախա ի^ած էր աղուն 

գլխուն, րայց անոր պաաասխաններր մի՛շա նոյնր մնացած էին© §Ձեմ գիաեր ©©© ոՀ ©©© ես Հայ 

եմ ©©© Լիրանանէն ©©© եղրայրս րրաւ վիզաս ©©© պիաի գամ րսաւ©©© ես Հեմ գիաեր ©©© այդ մէկր 

իրեն Հարցուցէք»©©© 
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^ ր ե թ է օրական դրութեամբ նման Հարցաքննութիւն, հ՛են՛ ու խոշտանգում, որոնք բ2իշ մր, 

շիղ մր, կենսասիրութեան խանդ մր քիչ մր աւելի կր խլէին իրմէ, իր երիտասարդական աւիւ-

նէն, բայց նաեւ կր պատաՀէր, որ երբեմն-երբեմն ֆլաշ պաքի պէս յայտնուէին պատկերներ, 

խառնափնթոր ցանկութիւնն եր եւ կամ մոխրացան փիւնիկի պէս անզգայ ժամու մր յառնէր 

գողտրիկ ու խանդոտ պատանեկան սէր մր, անցեալն ու ներկան խառնուէին իրարու վախէն 

կծկուած անոր ուղեղին մէշ, ուր յատկապէս վերշին ամիսներուն ս կսած էին մ թագն ի լ ինք -

նո ւթեան կա պո ւած տեղեկութիւններն ու անՀատական կեանքին մանրամասնո ւթիւններր, 

բան մր, որ ուղղակի կր Հրճ ուեցնէր բանտի ղեկավարութիւնր, որ այլեւս ոչ թէ Հարցաքննու-

թեան Համար դուրս կր քաշէր Րաֆֆին իր խուցէն, այլ միայն ու միայն բռնութիւն դործադ-

րելու Համար: Պարզ րսած ոչնչութիւն մրն էր իրենց Համար սա տղան, իրեն պէս Հարիւրա-

ւոր զանազան պատ կանելիո ւթիւններ ունեցող ուրիշ բանտ ա ր կեա լներ ո ւ պէս, որոնք ճաղե-

րու ետին ցաւէն անդադար կր տնքային մոռցած անուն, ազգութիւն, սէր ու րնտանիք, որ-

պէսզի օր մրն ալ, խո ս տ ացո ւահ՛ դա տա վարո ւթեան գուցէ եւ չՀասած աղբի տոպրակի մր մէշ 

դրուէին եւ աչքերէ Հեռու ցուրտ փոս մր նետուէին*** 

* 

* * 

^իշերուան երազի տպաւորութեան տակ տղան փորձեց նստիլ խշտեակին վրայ, ապա Հօր 

պատ կեր ր վերարտադրելու աստուածային ճիգ ի գործ դրաւ: Որքան նման էին իրարու: կ ա-

պուտաչեայ, ու ժեղ կ ազմուածքով, միշակէն բարձր Հասակով §պզտիկ Աերոբ» մր ի՛՛նք, ինչ-

պէս կր սիրէին կոչել զինք րնտանեկան սեղմ շրշանակի մէշ* <§Հարծես Հօրդ քիթէն ինկած ես», 

կրսէր մեծ՛ Հօրաքոյրր, ամէն անգամ որ գորովով Համբուրէր Րաֆֆիին չարաճճի աչքերր։ 

Հայրն ալ չար եղած էր մանկութեանր: իսկենտէրունի մէշ Հայատեաց թուրք լակոտներու 

ոտք-ձեռք կոտրելով անցուցած էր օրր։ Այդպէս կր պատմէր մեծ մայրր: Աառա տուտուն տո^ 

նէ-տուն փախցնելով քանի ^անի անգամ պաՀած էր դեղին գանգուրներով, կապոյտ Հուլու-

նի գոյն աչքերով, լուսնի կտոր իր Աերոբիկր, երբ ան, Հազիւ տասր տարեկան, իրենց ձիովր 

խոշտանգած էր գիւղի երեւելի թուրքի մր տասներեք տարեկան լակոտր, քանի որ այս վերշի-

նր, օր մր առաշ, դպրոցէն տուն դարձին յարձակած էր Հայ տղեկին վրայ եւ փայտացած եր-

կար ճիւղով մր լաւ մր ծեծած զայն՝ «էրմէնի կեաւուր, շիմտի կէպէրթէճէյ րմ սենի» ( Հ ա յ անՀա-

ւատ, Հիմա պիտի սատկեցնեմ քեզ) բառերր Հայ տղուն Երեւանի վար լոյս աչքով ոռնալով: 

§իսկենտէրունր ո՛ւր, Իրաքր ո՛ւր», Հծծեց Րաֆֆի, ապա կցկտուր կերպով մտաբերեց Հօրր 

պատմածներր եւ ուղեղային մարզանքի մր պէս մտովին սկսաւ կրկնել անոնց Հիմնա կան կէ -

տերր: իս կեն տէրունէն զանգուածային փախուստ դէպի Լիբանան 1939ին՝ Հ ամաշխարՀային 

Բ* Պատերազմի սկզբին, երբ իսկենտէրունր վերշնականապէս կր ճանչցուէր իբրեւ ^ուրքիոյ 

մարզերէն մէկր, ապա Լիբանանի Հարաւային Աայտա-Աուր շրշանին մէշ մեծաթիւ գերդաս-

տան ով Հայկա կան ք է մ փ ե ր ու - գաղթակայանն եր ու - պէս վայրի մր մէշ ապաստանարան, 

ֆրանսացիներու տիրապետութեան օրօք լիբանանեան ինքնութեան սրժրլ այլ էի - րն տա նե -

կան տոմար - ձեռքբերում, միաժամանակ դարուն Հիւանդութեան մ ա լ ա ր ի ա յ ի կողմէ յար-



ԱՐՁԱԿ 

ձա կմ ան թիրախ ամրողթ եօթր աարի, ալ ՀՀաշուած պաաերազմէն Հիւծած Լիրան ան ի աարած– 

քին անգործութիւնն ու սեւ ու դաժան առօրեան©©© 

©©© Բայց Հայ էին, պիաի որ աոկային, իրաւո ւնք Հուն էին յանձնուելու, մաքառիլ էր պէաք, 

ապրիլ էր պէաք, յարութիւն առնել էր պէաք, ինՀպէս կրսէր Հայրր լացի եւ ուրախութեան 

պաՀերուն։ Ու պաաումր կր շարունակուէր© այնուՀեաեւ Հասաաաում ի Պէյրութ, Հա յա շէնի 

թաղամաս, ապա արիւնակից քանի մր րնաանիքներու ներգաղթթր դէպի Հայասաան, մնացող-

ներուն աարաղնումր Պէյրութի աարրեր շրջաններու մէջ, Հիմնակա նին մէջ 

աւելի լաւ պայմաններ ո ւ փնառաուքի ն պա ա ակով, քիՀ անց Հայաշաա Պուրճ Համուաի մէջ 

նոր րնա ան իքն եր ու կազմութիւն, զաւակներու ծնունդ, յեաոյ 1975, նորագոյն աղէա, Լիրա– 

նանի քաղաքացիական պաաերազմ, իսկ քանի մր աարի եաք ալ աղոց արաագնայ ա շխխա ա ան– 

քր դէպի իրաք, ապա իրան–իրաք պաաերազմի րռնկում եւ աՀա , աՀա ներկան© սրաի ցաւէն 
մ ա Հ ա ց ա Հ ա յ ր մ ր , աղիողորմ ճ ի Հ ե ր ո ւ մ է ջ խեղդուած մ ա յ ր մ ր , օ ա ա ր ո ւ թ ե ա ն մ է ջ կ ո ր ս ո ւ ա ծ 

եղրայր մր, ինք մաՀուան դուռր Հասած րանաարկեալ մր, եւ աակաւին երկու դեռաաի քոյ-

րեր աունր անՀայր, ան եղրայր, կործանման եզրին Հասած Լի րան ան ի անմխիթար պա ա եր ա զ– 

միճիր աններուն մէջ գերի րռնուած©©© 

§Պաաերազմ, պաաերազմ, անվերջ պաաերազմ Հօրմէն զաւկին եւ աակաւին մինՀեւ 

ո՛ւր©©©», անցաւ րանաարկեալին միաքէն ու խորունկ շունՀ առնել ր դարձաւ Հրամայական։ 

Բայց ի"նՀ երազ էր սա, ինՀ խորՀուրդ կար Հօր յայանութեան կապուած։ Յիշեց, որ գրեթէ 

աարի մր առաջ մաՀացած էր Հայրր, երր իմացած, որ իր կրասեր որդին իրաքի մէջ ինկած էր 

րանար© §Հայ վա խ ©©© աղաս գնա ց, գնա ց աղաս», կոՀած էր ան եւ ինկած աեղն ու աեղր։ Հօր 

թ ո յ լ սիրար Հէր դիմացած աղՈւն ր ա ն ա ա ր կ ո ւ թ ե ա ն լուրին, ինՀպէս գրեր է ր մ ա յ ր ր զ ա ւ կ ի ն 

ձեռքր Հասած վերջին նամակի աւարաին©©© 

Անկէ ի վեր ոՀ մէկ լուր աունէն, ոՀ մէկ յառաջխաղացք իր իրավիճակին կապուած, միայն 

ծեծ, նվերջ անալի վայրագութիւն, Հարագործութեան, սուաի ու կեղծիքի Հասաուծոյ զոՀա– 

ս եղանին անմեղներու ոՀնՀացում։ ° ւ արդէն քսաներկու ա արեկան սա երիաասարդէն մնա-

ցեր էր խլեակ մր միայն, անարիւն ու անշունՀ ինՀպէս ողջ մեռել©©© 

Ջգիացաւ, թէ որքան ժամանակ անցաւ, երր երկաթեայ ճռինՀով մր րացուեցաւ րանաա– 

խուցին դուռր ու լսուեցաւ ծանօթ Հր ա մանր© §Պաարասաուի՛ր, սպան քե՛զ կուզէ»։ Պաալ 

րասաուելիք րան մր Հունէր։ ՈՀ Հագուսա ունէր, որ Հագնէր, ոՀ ալ մազ, որ սանարէր։ Տարա– 

ար, շապիկր, գօաին, կօշիկր, գուլպան շաաո՚նց առած էին իրմէ եւ վրան նեաած արարական 
Հին-Հին 

դարերու տաժտաժա մր անգոյն, Հնամաշ, փրթփրթած, գլուխն ալ խուզած րանա 

րերուելուն առաջին իսկ օրր։ 

Բայց եւ ՀՀասկցաւ, թէ ինՀու առաւօաեան կր կանՀուէր։ Ծեծի պաՀր երեկոյեան էր, իսկ Հի-

մա առաու էր, րանաին մէջ ինկած լոյս ի ծուէններր գէթ այդ կր Հասաաաէին։ ԱյսուՀան լ 

դերձ, ինՀ կ ա ր ե ւ ո ր ո ւ թ ի ւ ն ունէր© ոՀ ցերեկ, ոՀ ալ գիշեր րԱալր րան մ ր կր փ ո խ է ր ի ր ա կ ա ն ո ւ – 

թենէն։ ինՀ որ Հրամայէին, ինք ա՛յդ պիաի ընէր։ 0իթէ ուրիշ ելք ունէիր©©© 

ինիսունամեայ ծերունի մր րլլար կարծես© յոգնաաանջ մարմինր ծանր-ծանր ուղղեց, §&ող 

սպաննեն ազաաիմ, այլեւս ապրիլ Հեմ կրնար», խօսեցաւ ինքնիրեն, րայց նոյն պաՀուն Հօրր 

ժպաուն դիմապաակերր կարծեց աեսնել խո ւնացած րանա ի դիմացի պաաին© §Հայրի՛ կ, ազա– 



տէ զիս», աղաչեց տղան ինքնիր մէշ եւ դասր լաւ սորված ստրուկի մր նման ձեռքերր անմի-

շապէս պարզեց խուցի դրան մէշ կանգնած Համազգեստաւոր զինուորին*** 

թարմացաւ, որ սպալի սենեակին քովէն անցան, բայց չմտան* ո՛ւր կր տարուէր արդեօք: 

^նդակաՀարուելո՛ ւ կ՚երթար, թէ ոչ կր տեղափոխուէր դատապարտուածներու մաՀաբեր 

զնտան*** 

Փակ դրան մր առշեւ կանդ առաւ Համազգեստաւորր* կարծես կանդ առաւ նաեւ Րաֆֆի-

ին սիրտր: Շխկթխկոց մր, ներսէն մուտքի Հրաւէր, ապա առաշնորդ զինուորին Հետեւելու 

Հրաման մ ր* <0տի՚ր, Հիւր ունիս»։ <Հի"՛ւրէ Ի՛նչ կատակ էր սա։ Ո՛վ պիտի գար իրեն տեսու-

թեան: ԱշխարՀր մոռցեր էր զինք շատոնց: Ընկերներր մինչեւ օրս չէին Համարձակած այցելել 

զինք: կռնատիր ական կար դեր ու տակ Հեծող Իր աքի բանտ եր ր ո՛վ կր յանդդնէր այցելո ւթեան 

երթալ բանտարկեալի մր, ո՛վ կր ցանկար իր ողշ դլուխր յանձնել դաՀիճին։ Ի՛նչ բան էր այս, 

ո՛վ էր իր Հիւրր, ո՛վ ունէր այդպիսի քաշութիւն», Հարցումներր յաշորդեցին իրարու, մինչ 

դուռր սուր ճիչով մր բացուեցաւ ինքնիր վրայ, ու *** սրտաճմլիկ <ա՚ Հ» մր թռաւ Րաֆֆիին 

բերն էն, այնքան ցաւատանշ ու կարօտադին <ա՚ Հ» մր, արիւն-արցունքով շաղախուած այնպի-

սի <ա Հ» մր, որ տղուն սիրտր կարծես մարեցաւ եւ ինկ աւ ծունկերուն մէշ տեղ մր* 

ԱՀ, մամա՛ *** ա ՚ Հ , մամա՛՛՛*** 

Յիսունր Հազիւ թեւակոխած սպիտակամորթ, սեւազդեստ կին մր նստած էր սպային դիմա-

ցի աթոռին եւ արցունքներու մէշ խեղդուող ճիչով մր կր փորձէր Հասկցնել, թէ սպան սխալ 

մէկր բերած էր իբրեւ իր զաւակր, աս տղան իր որդին չէ՛ ր*** 

- Մա-մա՛, մա-մա , ես Րաֆֆին, քու պզտիկ տղա դ^ սաստիկ դժուա-

րութեամբ եւ ամբողշ ուժովր Հայերէնով Հատիկ-Հատիկ գոռաց բանտարկեալր եւ վազելով 

ինկաւ մօրր դիրկր: ԱարսափաՀար կինր միայն ձայնէն ու տղուն անանաս մնացած աչքին դոյ-

նէն ճանչցաւ սա մարդկային ուրուականին իր որդին րլլալր, ապա գորովալից արցունքներով 

ու մայրական ափսոսանքով զայն առաւ իր գիրկր այնպէս, ինչպէս Աստուածածինր գրկեց 

խաչէն իշեցուած իր զաւկին անշնչացած դիակր*** 

*** Յայնժամ անմեղ բանտարկեալր իր միակ բաց աչքով տեսաւ, թէ ինչպէս 

պատկերր դուրս թռաւ սենեակին բաց պատուՀանէն եւ երշանկօրէն թեւածեց ազատ աշխար-

Հի լուսաողող մթնոլորտին մէշ*** 

24 Ապրիլ, 2011 
Պէյրութ 



ԱՐՁԱԿ 

Ս© ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 

ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ ՏԵՂՔԱՅԼԸ 

Չէր քալեր։ 

ԱռՀասարակ իր Հնամաշ կօշիկն եր ո ւն կր ձգէր իրենց ճակատագիրր ճշդելու ազատութիւնր 

եւ իր գալիք օրերուն ուզզութիւնր անոնք կորոշէին։ կ՛որոշէին առանց Հարցնելու, նոյնիսկ 

առանց իր նուազագոյն կարծիքր շօշափելու եւ միշտ ալ զինք կ առաջնորդէին դէպի միեւնոյն 

պարիսպր, որուն ետին ժաման ակր կ երկարէր Հարցումներու փակ ու զիներ, որոնք պաՀ մր կր 

րացուէին յ ո յ ս ի դ ռ ն ե ր ո ւ ն դ ի մ ա ց , ա կ ա մ ա յ կր դանդազէին մ ո ւ թ գ ռ ի Հ ն ե ր ո ւ մ է ջ , զինք կր 

ներքաշէ ին բաւիզներո ւ ոլորապտոյտին ծ ո ւզա կն եր ո ւն ո ւզզո ւթեամբ, անծանօթ Հեռաս տան– 

ներ ու արձագանգներով կ օրօրէին, կր տանէին, կր բերէ ին, դարձեալ Հրաւէրներ կր կարդա-

յին , պատասխաններու կրկն երեւոյթն եր կր գծագրէին, սակայն, իւրաքանչիւր արկածախրնդ– 

րութեան ա ւար տին, ան ինքզինք վերստին կր գտնէր ինա Հրաշաքազաքի պարիսպի փակ Արե– 
ւ ա դ ր ա ն ա ռ 1 ե ւ ։ Յ ե տ ո յ , երր կ ր յ ո գ ն է ր , երր յ ո ւ ս ա Հ ա տ ո ւ թ ի ւ ն ր ի ր անպարտելի զ ° ր ո ւ թ ի ւ ն ր կր 

յայտարարէր եւ ինք կրլլար անձնատուր անորոշութեան թանձր խաւարին, նոր-նոր Հար-

ցումներու անպատասխան առեզծ ուածներ կր ծանրանար բանա կանո ւթեան ցանցեր ո ւն մ էջ 

եւ, յո գնո ւթեան բռնա կա լ զօր ո ւթեան անձնատուր ակամայ կր քնանար։ 

Նոյն իսկ առանց սպասելու անդադար կրկնուոզ միեւնոյն ՀրաՀանգին։ կ1 ենթարկուէր 

0որփէոսի անբեկանելի կամքին ու կերազէր։ կր քնանար երազելով եւ կերազէր քնանալով։ 

Երկար կր քնանար եւ կերազէր նոյնքան ու աւելի երկար։ Յետոյ, երբ րնդոստ կարթննար իր 

կիսարթուն ներկա յութիւնր խան գա ր ած մղձաւանջներու որոտումներէն, գետն էն կր վերց-

նէր կօշիկն երր, կօշիկներր իր յոգնատանջ մարմինր կր վերցնէին եւ դարձեալ իր ճակատագի-

րր կր տնօրին է ին ։ Պարզապէս միշտ այդպէս կ րլլար։ 

Այս անգամ չէր երազեր։ Ոչ մէկ խօսք։ 

° ւ ինք, որ ոչ թէ իր երազածին, այլ միշտ իր աչքին մասին կր վկայէր, լուռ ու Հնազանդ 

կ անցնէր լեռն եր է եւ դաշտ եր է, ձորերու լռո ւթեան սազմոսներուն կ արձագանգէր քայլ առ 
քայլ, ա ս տ զ ե ր ո ւ մ խ ա ց ո զ կ ա ր օ տ ն ե ր ր կր դ ա շ ն ա ւ ո ր է ր շոզ ա ռ շոզ, կր զրուցէր իր Հ ո գ ե զ բ ա յ ր 

ժայռին ու ինքնաՀաւան ամպեր ուն Հետ, ամպեր ուն յարափոփոխ երեւոյթներր իրարու Հետ 

կապել կր փորձէր, բայց երբ պարտադրաբար յանկարծ կր դանդազէր ճախճախուտներու դա-

ւադիր Հրաւէրներուն դիմաց, կր ծանրանար նորօրեայ մտատանջութիւնն եր, կր սայթաքէր, 
կր փ ո ր ձ է ր յ ա զ թ ա Հ ա ր ե լ տ ի զ մ ո ւ ս ա ր ս ա փ , մ ե ռ ե ա լ ջ ո ւ ր ե ր ո ւ ն գ ա ր շ ա Հ ո տ ճոզփիւններր 

կ արթնցնէր եւ կր Հան էր պատմական նշանակութիւն ունեցոզ ա նՀեթեթ 

կորսնցնելու իր անիմաստ ներկայութեան գեզագիտական ուզզակի արժէքր։ Իր արժեչափր։ 

կօշիկս Հին է եւ դարերէ ի վեր կր պայքարի այս բազմաչարչար Հո զին անդիմադր ելի ուզ|ի-

ն եր ուն դէմ, մտ ածեց յանկարծ եւ յայնժամ անդրադարձաւ, որ ան երկրագունդին տարիքր 



ո լնէ, իսկ անոր դարաւոր յա ր ա բեր ո ւթի ւնն եր ր բաց տարածո ւթիւններո ւ յարափոփոխ Հար-

ցումներուն Հետ նոյնքան դարաւոր անցեալ ու պատմութիւն ունէն: Յետոյ մտմտաց, որ ան 

լաւ կր ճանչնայ մարտաՀրաւէրներր բաւիղներուն, ծանօթ է տափաստաններու խորամանկ 

դաւադրութէւններուն, միշտ կր շր^անցէ զանոնք եւ զէնք կր ձգէ անպաշտպան ու առա նձէն՝ 

ս արս ա փելի Հարցականներուն նոյնքան աՀա սարս ուռ խա ւարներո ւն դէմ: 

- Ո չ, ինչե՜ր կր մտածես, բա ր եկամ, ոչ©©©՛, կ օշէկներր երբեք էրարո ւ չեն նմանէր: իւրաքան-

չիւր կօշէկ էր նկարագիրն ու էր կենսափորձին էւրայատուկ Հոտր ունէ: ի ւրաքանչիւր կօշիկ 

է ր Հոտն ու նկարագիր ր ունէ եւ անոնք նման են շէներուն ու քաղաքներուն, պա լ ատներուն 

եւ բան տ եր ո ւն պէս են եւ յար եւ նման է նչ-է նչ անկատար երազներ բանտարկած շէրէմնե՜ 

րուն՛ կօշէկր էնքն էր մէջ անկախ եւ ամբողջական երեւոյթ է, կր Հասկնա՛ս, ամբողջական եւ 

ինքնիշխան երեւոյթ եւ ճէշդ չէ, կարելի չէ այսպէս թեթեւէ առնել: Պէտք է լրջանա լ, նստիլ 

դէմ դէմաց, Հաւասար է-Հա ւասար, կարծէք ու տեսակէտ փ ո խան ա կել, բացատրել, լսել, տար-

Համոզել, այլապէս կրնայ ան լրջութեանդ պատասխանել աներեւակայելի նոր սպառնալիքնե-

րով, անկրկնելի պատուՀասներուն աղէտներով, Հասկցա ր––– 

^ան մր չէր Հասկցած, 

^այց անզգալաբար պատասխանած էր© 

- ^այց կօշէկ րսուածր ո՛չ մէկ արժէք ունէ: իր արժէքր պարզապէս էր տոկուն կարողակա-

նութեան մէջ է, մէմէայն այդքան, ո՛չ աւելէ, ոչ պակաս©©© 

- Կօշէկներր©©© 

- կարողականութէւնր©©© 

- ^օսքե՛՚ր՛ Պարապ ու անիմաստ խօսքեր՛ կօշէկր ոչ մէկ ուղղակի կապ ունէ տրամաբանու-

թեան Հետ: Ո՛չ մէկ տրամաբանութեան Հետ: Ան պարզապէս Հլու-Հնազանդ մորթուած չորքո-

տա նէէ մր մարդոց կ ողմէ մշակուած յէշողութէւնն է, որ ալ ոչինչ կր յէշէ՛ Հասկցա ՛ ր ՛. Հիմա 

ես Հարց տամ՛ Լռած ես՛ Չես խօսէր, որովՀետեւ դուն ինծի չափ եւ նոյնէսկ էնձմէ աւելէ լաւ 

գիտես, որ կօշիկ րսուածր անարժէք եւ կամակատար ստրուկ մրն է, միայն ստրուկ մր, Հա-

սարակ ստրուկ մր, որ կր քալէ աննպատակ կամ պարզապէս նպատակէ մր տեղքայլր կերկա-

րէ՛ ճ է շ դ չեմ© © 

- Ոչ՛ 

Ջայնր թնդաց՛ Լռեց պաՀ մր, յետոյ արձագանգեց© 

- Ոչ, Հազա ր անգամ ոչ, ճէշդ է, կօշէկր արտաքնապէս կրնայ ստրուկ մր թուէլ, ամէն Հրա-

Հանգէ §այո§սէրովֆ պատասխանող է՛ն Հասարակ ս տ ր ո ւկր, բայց էրողութէւնր այդպէս չէ, 

որովՀետեւ է ՚ ն ք է, որ կր ճշդէ ճակատագիրդ, նոյնէնքն քեզմէ անկախ եւ ոչ ոքէ ենթարկուող 

ճակատագիրդ է, որ կր նետուի խաղին մէջ, քաջաբար, առանց սակարկութեան, առանց երկ-

մրտանքէ, առանց որեւէ ակնկալութեան էնչպէս էր կամքէն անկախ պատերազմէ դաշտ բեր-

ւած զինուորր, որ զուր տեղ կր սպաննուի, այդպէս կր կարծես պաՀ մր, բայց իրողութեան մէջ 

ան գիտակցաբար կր նաՀատակուի, որպէսզի յաղթէ կեանքր, կանգ չառնէ շարժումր եւ ճա-

կատ ա գէր ր դարձեալ էր կեանքր որոնէ՛ 

Շարժեցաւ՛ 0ալեց կօշէկր՛ Հիմա էնք ալ կօշիկ մրն էր, էր երթր ճշդող Համր ու յամրաքայլ 

ճակատագիր մր, որ կր քալէր անխօս, Հպարտ ու ինքնամոռաց, եւ ալ ոչինչ կր մոռնար՛ 



ԱՐՁԱԿ Պւհտւ՛ 

Ո ւր է սկիզբր, Հարցուցած էր տզամարդր օտարականին եւ շարունակած իր ճա կա տ ա դի-

րի անսկիզբ ու անվախճան ուզեւորութիւնր։ 

Ուր է սկիզբր։ Չէր Հարցուցած ճակատագրի ստրուկր, որովՀետեւ ան քաջ դիտէր, թէ դո-

յ ո ւ թ ի ւ ն ո ւ ն ի ն զ ա ն ա զ ա ն Հարցեր, որոնց լ ո ւ ծ ո ւ մ մ ր գ տ ն կ ո ւ կ ա ր ո զ ո ւ թ ե ն է ն զ ո ւ ր կ է ։ Ի վ ի -

ճ ա կ ի չէր։ Ա յ լ ա պ է ս կ ր ն ա " ր չՀարցնել ա յ ս կ ա ր ե ւ ո ր ո ւ Դ ե ր ա Դ ո յ ն Հ ա ր ց ո ւ մ ր իր դարաւոր Դ ո -

յութեան։ ինք տզամարդ էր բառին ամբոզջական եւ էն ազնուագոյն առումով եւ, Հիմա, 

տզա մար դու վայել արո ւթեամբ իր յիշոզո ւթիւն ր կր վերաքազէր։ Պ ա րիս պր։ Արեւադուռր։ 

Հրապարակր։ Թադաւորին շիրիմր, յետոյ՝ ա ր ք ա յ ա դ ո ւ ս տ ր ր , յետոյ՝ ձ ա յ ն ե ր ր , յետոյ՝ բ ո յ ր ե -

րր, յետոյ կօշիկր, յետոյ մտատանջութիւնր, բայց ամէնէն առաջ ու վերջ ակնթարթի մր մէջ 

շոգիացած իր յիշոզութիւնր։ 

Յիշոզութեան բեկորներր։ 

Ծ արժեցաւ օտարականր։ Առանձին եւ ինքն ա մոռ նոյնիսկ լքուած իր ստուերէն եւ քալեցի 

անոր ետեւէն։ Տեզքայլր կանգ առաւ։ Ըւզին դատարկ էր եւ ամայի։ Ոչ ձայն, ոչ Հոտ, ոչ շար-

ժում։ կ արծ ես աւելորդ ներկայութիւն մր րլլար բացարձակ բացակայութեան ցուրտ ու ան-

շունչ իրականութեան մէջ։ 0աՀուան սրտին մէջ, որ սիրտ չէր, մտատանջութիւն ու տագնապ 

է ր դարաւոր եւ ա֊նղաղար կրկ՝նուոզ Հարցում. 

- Ո՛ւր է սկիզբր... 

Սկիզբր ս կիզբին Հարցո ւմի կեր պա ր անքո վ յարձա կեցա ւ վրաս, յո խո ր տ աց, բա ռեր ո ւն մա-

դիէներր մխրճեց միսերուն մէջ, բարբառեցաւ, բայց բոյրր չարձագանգեց։ Չպատասխանեցի։ 

Տ ար ուած էի եւ տակաւին կօշիկիս Հոտր կ որոնէի։ Հաւանաբար ճակատագրիս բո յրր։ Ով դի-

տէ։ ինչու պատասխանէի, ինչու փորձէի պատասխանել. Եթէ տզա մարդ էի պէտք է շարո^ 

նակէի երթս անսկիզբ եւ անվախճան, մաՀուան պէս, եւ նո յնիսկ մաՀէն աւելի... 

ինչու փորձէի պատասխանել, երբ տակաւին չէի Հասկցած, թէ մարդիկ ինչո°ւ կր Հարցնեն, 

ինչու պէտք է Հարցնել առանց մտածելու, առանց Հասկնալու իմաստր անՀ ասկն ալիին պա-

տասխան ր ուրիշէն սպասելու ինքն ա խաբկանքին։ ^արժուած էի ոչ մէկ Հարցում ուզզելու ոչ 

ոքի, օրերրսորվեցուցած էին ինծի նոյնիսկ յիշոզո ւթեան ս Հարց չտալ, եւ պատասխանր, միշտ 

ալ, ինքնաբերաբար կու գար, նոյնիսկ իմ չՀարցադրած Հարցումներուս պատասխաններր։ 
ի ս կ երբ Հարց կ ո ւ տ ա յ ի , Հ ա ր ց ո ւ մ ր կր դ ա ռ ն ա ր կ ո յ ր ո ւ կատզած անզուսպ Հրէշ մ ր , վ ա յ ր ա -

գօրէն կր յարձակէր վրաս, մինչեւ որ մոռնամ Հարցումր եւ տարուիմ վէրքերս դարմանելու 

եւ ջարդուփշուր ոսկորներուս Հառաչանքն երր ամոքելու զուր աշխատանքով։ 

- Սկիզբր խաւարն էր։ 

- Սկիզբր լոյսն էր, ձայնն էր, բոյրր ձայնին եւ արքայադուստրր ճակատագիրին։ Ոչ, սկիզ՜ 

բր լ ո յ ս ն է ր շ ա ր ժ ո ւ մ ի ն ե ւ շ ա ր ժ ո ւ մ ր Հ ա ր ց ո ւ մ ի ն ։ 

- Սկիզբր սկիզբն էր անսկիզբ եւ անվախճան սկիզբր վախճան-սկիզբին։ Բայց եւ Արարիչ՛ն 

էր, բացարձակ, գերագոյն զօրութիւնր, առանց որուն կեանքր ոչ մէկ իմաստ կրնար ունենալ, 

իսկ Հարցումներն ալ, անկասկած, պիտի մնային անսկիզբ ու անպատասխան իբրեւ աներե-

ւոյթ տեզքայլր շարժումին կամ տրամաբանութիւնր նոյն ինքն անտրամաբանութեան... 



- Եւ եղեւ կեանք եւ շարժում ՀամրնդՀանուր©©© 

- ° ւ ծնաւ Հրէշր եօթր գլուխով եւ եօթր թեւերով վէշապր ծնաւ եւ կեանք-վէշապէն յաջոր-

դեցէն մարդանման ստրուկներ՛ Անոնք պատսպարուած էէն կօշիկներու մէջ, կօշիկն երր ու-

ղիներուն վրայ աստ ու անդ Հնազանդութեան խոստումներ կր ցանէին, որոնք ծիլ ու ծաղիկ 

չէին արձակեր, որովՀետեւ գլուխներր Հողր կր պա գան է էն, խոնարՀած էէն ծէծաղելիօրէն եւ 

երբեք չէին Համարձակէր դէպէ աս տղեր բարձրանա լ©©© 

- ինչո ւ միշտ կր Հարցնես ծանօթէն ու անծանօթին եւ կր սպասես, որ էրենք պատասխա-

նեն՛ ինչու՛ Պատասխանր ինչո՛ւ միշտ նէւթէն դուրս կ՛րցայ, կր խօսէ զանազան բաներ, բայց 

ոչինչ կ՚րսեն՛ 

- ի՞նչ է նէւթր՛ 

- ՛Նէւթր ես եմ, մե՛նք, անոնք©©© 

Բայց երբ օտարականր մանուկ Հասակէն փախուստ տուաւ որբանոցէն, այն ատեն ան ես 

չէր, մենք չէր եւ ոչ ալ անոնք էր՛ 

- ինք է՞նք էր՛ 

Օտարականն էր՛ Պարզապէս օտարականն էր՛ Բո լորէն դուրս էր, բայց եւ բոլորին մէջն էր՛ 

Որբանոցր Համախմբող, մէաձուլող ախտաւոր մէութէւն մրն էր, ի՛՛նչ կարծեցէր ©©© բոլորր 

նոյն էէն, բոլորր մէկ էէն, բոլորր բոլոր էէն էնչպէս ազատ ու երջանիկ ակամայ բանտարկ-

եալներր Ուր քաղաքէն, աՀա թէ ինչու անկարելի էր, որ անոնք իրարմէ բաժնուէին, զիրար 

լքէին կամ դաւաճանէին իրենց միացեա լ ճա կա տա դիրին, բայց ան փախո ւստ տուաւ եւ փոր-
ձեց րււալ՛ ի ն ք է ն ք աւալ© © 

- Չփախայ՛ Պարզապէս փորձեցէ դուրս դալ այս արեւելեան բերդաքաղաքէն դարպասէն, 

անցնիլ պարիսպէն անդէն, բայց դուրս գալու էրողութէւնր մաՀագուժեց՛ 0եռայ անոնց մէջ, 

խորքին մէջ մեռաւ անոնց Հաւատարիմ ճակատագրակէցր եւ դուրս եկայ իբրեւ անծանօթ դի-

ակ մր՛ Անոնք շալկեցին զիս, ուսամբարձ բարձրացուցէն, փորձեցին մօտեցնել աստղերուն, 

բայց շարժում առ շարժում սկսանք ալ աւելի մեռնիլ եւ մեր պարտութէւնր դէմաւորեցէնք՛ 

Վերջն ական պարտութէւնր՛ ° ւ Հիմա, տառերու զնտաններուն մէջ կծկուածն է, որ կ՛արձա-

նագրեմ եւ պատմութիւնր կր բանտարկեմ՛ 

- ՉՀասկցայ՛ Բան մր չՀասկցայ՛ ի՞նչ էր նէւթր՛ 

- ՚ է ւ թ ր կարեւոր չէ՛ 0ոռցէր նէւթր, որ ինքզինքդ ճանչնաս՛ ՈրովՀետեւ դեռ մելանր չչոր-

ցած, երբ թուղթերր կր բանտարկուին գրասեղանիդ դարակին մէջ, յայնժամ կր դառնան անի-

մաստ յիշատակներ, բրածո յ վկայութէւններ կամ ժամանակավրէպ յիշա տա կարանն եր, պար-

զապէս սնամէջ մանրամասնութիւնն եր՛ 0էնչդեռ, երբ բառերր, երբ անառակ ու րմբոստ բա-

ռեր ր ազատ կ արձակուին մագաղաթներու Հորիզոններէն, երբ ուժերու գերագոյն լարու մով 

կ աղեղուէն Հեռու Հեռուներու տակաւին յամեցող Հարցումներուն, երբ Հարց ում էն նժոյգն ե՜ 

րր կր խոյանան սաւառնաթեւ եւ կր նուաճեն դաշտ ու տարածութիւն, յիշողութէւն ու երե-

ւակայութիւն, նիւթր կր լռէ ակամայ եւ Հպարտ ու երջանիկ կր խօսի ան, որ կր սկսի մեռնիլ©©© 

Բան մր չՀասկցայ՛ Ոչ ոք կրնար Հասկնալ՛ կարծես երազ մր րլլար՛ Պարզապէս ծանօթ իրո-

ղութիւն մր՛ Անձնական կամ Հաւաքական փորձառութիւն մր, որ միշտ կր մեռնէր յաջորդ 

փորձառութեան սեմէն եւ մաՀուան անյաղթաՀարելի զօրութեան մասին կր վկայէր՛ 

- Բայց ես ոչինչ Հասկցած ունէմ՛ 



ԱՐՁԱԿ Պւհտւ՛ 

- կարեւոր չէ, Հասկնալդ երբեք կարեւոր չէ։ կարեւորր մեռնիլդ է, մա՚Հն է կարեւորր, 
մ ա ՚ Հ ր , ո ր մ է չկայ փ ա խ ո ւ ս տ , չկայ փ ա խ ո ւ ս տ , չկա ա ա յ... 

Երբ ա կ ա մ ա յ ա ն փ ա խ ո ւ ս տ տ ո ւ ա ւ ո ր բ ա ն ո ց է ն , աւելի ճիշդ երբ դուրս ե լ ա ւ իր ե ր բ ե մ ն ի 

պատսպարանէն, զգաց, որ ծայր աստիճան գեր զգայուն դարձած է եւ արտակարգօրէն 

թթուածինի անբաւարարութենէ կր տառապի։ Փախուստ տուի, րսաւ, որովՀետեւ քիչ մնաց 

որ խեզդուէի։ Երբ դուրս եկայ, այո, երբ յիշատակներս վերջնականապէս լքեցի մանկատան 

սեմին, քիթս շարունակ զիս կր չարչարէր։ Աջ քթածակս գրեթէ փակուած էր եւ մեծ դժուա-

րութեամբ կր շնչէի։ Որքա՛ն կուզէի լիաթոք վայելել թարմ ու կայտառ օդր, ոչ թէ թոքերս 

Հանգիստ ուռեցնելու եւ ար եանս շրջանառութիւնր վեր աշխուժացնելու Համար, այլ պաշտ-

պան ե լու կա ր եւո ր զգայարանք մր, Հո տո տալո ւ զգայարանքս։ Բարձրացայ ձիւնածածկ գա-

գաթներ, չափչփեցի կոյս ու անվերջ անտառներ, վախճան չճանչցոզ դաշտերու Հետ դաշիինք-
ներ կնքեցի, ձ ո ր ե ր ո ւ ն լ ո ւ ռ ե ր ա ն ո ւ թ ե ա մ բ օրերս գունազարդեցի, ցնծացի, բայց մ ի շ տ ալ 

ք ի թ ս դժգոՀ մ ն ա ց ։ Հազար ո ւ Հազար փ ո ր ձ ե ր րրի, բայց ապարդիւն։։ իր բոլոր ց ա ն կ ո ւ թ ի ւ ն -

ն ե ր ո ւ ն գ ո Հ ա ց ո ւ մ տ ո ւ ի , ա ն ս ա ց ի փ ո ր ձ ա ռ ո ւ մարդոց խրատներուն, բայց ա ն դարձեալ դժգոՀ 

մնաց։ Երէկ դիպուածով գտայ պատճառր։ կոյտ մր խճաքարեր բերի, անոնցմով ակա նջներ ուս 
լ ս ո զ ո ւ թ ի ւ ն ր կզպեցի, փ ա կ ե ց ի ա չ ք ե ր ս , ի ր ա ր ո ւ վրայ գ ա մ ե ց ի շ ո ւ ր թ ե ր ս , լ ե զ ո ւ ի ս Հ ր ա Հ ա ն գ ե ց ի 

քնանալ ու քնացաւ։ Եւ աՀաւասիկ քիթս, առանձին ու Հպարտ, դրացի Հաւնոցներր նուաճած 

աքազազին գոռոզ քայլերով սկսաւ առաջնորդել զիս։ ճիշդ աքա զա զին պէս, կարծես աշխար-

Հր ստեզծոզր ինք րլլար եւ աշխարՀակալ մր ինչպէս ան շարունակ կր մագլցէր ձայներու ելա-

ր ա ն ն ե ր է ն , բայց մ ի շ տ ձ մ ե ռ ր յիշեցնոզ խ ո ն ա ւ ո ւ թ ի ւ ն մ ր կր զգար։ կ ր զգար ո ւ կր ջզայնանար, 

կր զայրանար ու կր խելագարէր, կատէր խոն աւո ւթիւն ր, կատէր մորթիս ծա կտիկն եր էն 

դուրս վազոզ քրտինքր եւ կր փնտռէր իր այնքա՛ն սիրած չոր ու մաքուր տարածութիւններր։ 

0ալեցի երկար ու ա նվերջ ակէտ ճամբաներով, ճանապարՀներուն յարափոփոխ Հարցումնե-

րր քալեց ի, դարերր օզա կեցի նոր ժաման ակն եր ու, ոտքերս անվախճան երկարութիւններու 

եւ անոնք նոյնքան դարաւոր ճանապարՀներու միջեւ թ 

քնանալու պաՀանջր զգամ։ 0ինչեւ որ Հաս այ նորածին գառնուկի մո րթէն պատրաստուած 

սպիտակ մագազաթին ե անոր վրայ իմ կարմիր արիւնով կտակս գրեցի։ 

0ագազաթս այնքան ալ կաթնասպիտակ չէր, դեզին երանգ մր ունէր եւ շարունակ լուսի-

նին ծիծազր կր յիշեցնէր։ Բայց քանի որ գոյնր այդքան ալ կարեւոր չէր, անոր վրայ կտակս 

գրչագրեցի։ Արձանագրեցի, թէ չեմ ուզեր մեռնիլ, թէ պիտի չմե ռնիմ, եւ որովՀետեւ պիտի 

չմե ռնիմ, Հետեւաբար ստիպուած չեմ կտակս գրելու։ Բայց ի նչ կարելի է ընել, երբ կայ օրէնք 

եւ աւանդութիւն, սերունդէ-սերունդ ժառանգուած սրբազան աւանդութիւն, զոր ինծի պէս 

բար եխիզճ աւանդապաՀ մր ս տիպո ւած է յարգել։ Աւան դո ւթիւն ր Հյարգելր գիտակից ու պար-

տաճանաչ մարդու գործ չէր կրնար րլլալ, ազգային դաւաճանութիւն կրնար յայտարարուիլ 

եւ ես, որ ծայր աստիճան աւանդապաՀ էի եւ Հաւատարիմ նախա պապեր ուս կտակին, աւան-

դապաՀ մագազաթին վրայ կարմիր-կարմիր եր կաթա գրեցի, թէ պիտի չմեռ նիմ, ին եր ազն եր 

մի Հիւսէք, Հետեւաբար կտակ գրելր ոչ մէկ իմաստ ու արժէք ունի։ 



Ոչ ոք Հարցուց ձեր նուաստ ծառայէն, թէ օտարականր ինչո՞ւ մեռաւ՛ Այս պարագան այդ-

քան ալ կարեւոր չէր՛ Կարեւորր այն էր, որ մագաղաթէ Համեստ կտորր ձեռք ձգելէ ետք, 

անոր վրայ մեռնելէ եւ էբրեւ քալող կտակ վաղուց դուրս գալէ յետոյ, փաստօրէն, ոչ մէկ 

դէմք տեսած էր՛ Ոչ մէկ՛ Տեսած էր բեռնակառքերու վրայ բեռցուած իրենց բունէն սղոցուած 

Հսկայ ծառեր, բիւրաւոր նաՀատա կներ, որոնք անձայն ու անշշուկ կր քնանային անգիտա-

կից մատաղացուն եր ու պէս, մինչ էնք կր փորձէր անցեալի յէշողութէւնր արթնցնել անոնց 

բացուած երակներուն մէջ, որոնք այլեւս ոչինչ կր յէշէէն, ոչ մէկ ձայն կր լսէէն եւ մաՀուան 

գիշեր ուան լռո ւթէւնր կ երկարէին խանգարուած ժամանակի մութնամութ թատերաբեմէն 

վրայ՛ 

ԱԿՆԹԱՐԹ ՄԸ ԳԱԳԱՐ 

Երբ տուն մտաւ, տխրութէւնր անՀոգ ու անտարբեր դիմաւորեց զէնք՛ Տունր մէմէայն 

տխրո ւթէւն կր Հոտէր՛ Փորձեց Հոտուրտալ, թափանցել գարշաՀոտէն խոր երր, սակայն անդ-

րադարձաւ, որ Հոտառութէւնր վաղուց ցնդած էր եւ այլեւս չէր խօսեր՛ կէնր չգտաւ՛ կանչեց՛ 

Վայրկեան մր չՀամբերե՚ս, արձագանգեց կնոջ ձայնր եւ եկաւ՛ Բազմեցաւ կողքէն եւ սկսաւ 

խօսիլ՛ Բայց այլեւս էնք չէր լսեր, էսկ ան միայն կր շաղակրատէր՛ Կր ստէր, գիտէր որ կր ստէր 

ամէն գէլ եր, անկոչ այցելուն խաբկանքներով կ օրօրէր եւ կր Հրճուէր՛ կր Հրճուէր ու կր 

ստէր, կր ստէր եւ ալ աւելի կ երջանկանար, գիտնալով Հանդերձ, որ օտարականր գիտէր, թէ 

ամէն գիշեր էնք միշտ կր ստէ, բայց կր նստէր անոր կողքէն, կր լռէր եւ կր Հաճոյանար էր 

ամէնօրեայ, յոգնութէւն չճանչցող ստախաղով՛ Լռեց՛ ինչպէս միշտ՛ Այլեւս չսանձուող իրենց 

երեք պայմաններուն մասին ան խօսեցաւ, րսաւ, թէ անդադար կուշանան, միշտ նոր տղանե-

րու Հետ տուն կու գան, երբեմն դուրսերր կր պառկէն, նոյնէսկ Հանրային պարտէզէ սօսինե-

րուն տակ տեսած են զիրենք, կիսամերկ ու գերերջանիկ, գինով ու ինքնամոռաց, թէ Հայրր 

դարձեալ իրենց դուռր թակած է, այս խայտառակութէւնր երբ վերջ պիտի գտնէ, բողոքած է, 

բայց էնք լռած է, որովՀետեւ, որով©©©Հետ©©©եւ©©© 

Ակ անջ չկախեց, որովՀետեւ շատ լաւ գիտէր, որ դարձեալ կր ստէր՛ Յետոյ րնթրեց եւ քնա-

ցաւ՛ իրարու ետեւէ գեղեցիկ ու անՀաւատալի երազներ տեսաւ՛ Երազեց, որ ինա քաղաքի 

ամէնէն կարեւոր տղամարդն է էնք, որ դարպաս ու ապարանք էրմէ կախեալ են, արծէւ ու 

արքայադուստր, յովազ ու պաՀնորդ, օձ ու Հրեշտակ էր խօսքէն կր սպասեն, թէ Հեռագնաց 

ուղէներր էր սրտէն կր բացուէն եւ մոլորակներր մէմէ 

փոփուէն, թէ ծովեր ր կր քարանան էր շշուկներէն բողբոջող տաղերուն դիմաց եւ Հեռո ւ-Հե-

ռուներէն այցելող ուխտաւոր ձայներր միայն էր օթեւան ունկերուն մէջ կր քնանան, թէ էր 

ժպիտ էն ՀրաշաՀամ կաթ ն աղբէւրներ կր կարկա չեն եւ արքայադուստրերր յէշողութեան սա-

փորներով ա ր մ ա ղանն եր կր քաղեն անմաՀական աղ բիւրին շրթներէն, թէ լեռներր էր Հրա-

Հանգէն կր սպասեն եւ ձորերր առանց էր Հր աՀանգէն դէպէ աստղեր չեն բարձրանար, թէ ©©©՛ 

Գիտէր, որ ան շա տ լացաւ՛ Այս անգամ չէր ստեր, բայց էնք այլեւս չէր գիտեր, որ ան ալ չի 

ստեր՛ 0եռաւ այսպէս՛ ° ւ այսպէս ակամայ վերջ գտաւ էր ձախաւեր ու դժբախտ պատմու-

թէւնր, զոր ոչ ոքէ պատմեց, ոչ շնչաւոր եւ ոչ ալ անշունչ մեռելներուն©©© 



ԱՐՁԱԿ Պւհտւ՛ 

Բաժակ մր ջուր խմե լէ ետք, զգաց, որ ջուրր կարկաչեց երակներուն մէջ։ ^ուրր գեզեցիկ 

բան է, աստուածատուր Հրաշք է, Հալած տեսիլք ու կեն սա պարգեւ օրՀնո ւթիւն է, խորՀրդա-

պաՀ խոստովանահայր ու ծննդոց յայսմաւուրք, ազօթք ու շարական կարկաչուն, յարաշարժ 

մանկութիւն ու խորՀուրդ մկրտութեան եւ ալեկոծ պատարագ ու բանաստեզծութիւն...։ 

0տածեց։ Բայց չես գիտեր ինլու, տակաւին տխուր էր։ կինր մօտեցաւ իրեն եւ ցուցամատի 

շարժումով մր զինք ներս կանչեց։ 

- Չեմ ուզեր մտնել։ Յոգնած եմ։ 

- Պէտք է մտնես, որովՀետեւ դուն ես պատասխա՛նատու՛ն։ 

- Բ ա յ ց ես յոգնած ե մ ե ւ կ ո ւ զ ե մ , որ ա ն գ ա մ ո ւ ա ն մ ր Հ ա մ ա ր ա յ ս թ ա ր մ ո ւ զով օդր շնչեմ... 

- կարեւոր չէ։ Պէ տք է մտնես։ 

•Քալեց կինր եւ այրր Հետեւեցաւ կնոջ։ Հիմա արդէն ներսն էին, կիսամութ ս ենեակին մէջ եւ 

նստած կոզք-կոզքի։ 0էկ առ մէկ խօսեցան, Հանդարտ ու Հաւասարակշռուած շեշտերով 

փորձեցին զիրար տարՀամոզել, բայց ես ոչ միջամտեցի եւ ոչ ալ տեսակէտ յայտնեցի։ Լեցուած 

էի ցաւերով, յորդելու աստիճան լեցուած էի աՀեզավազ ազազակներու ձայնավէժներով, եւ 

վերջա ւո ր ո ւթեան, երբ բո լոր ր արդէն լռած էին, նախապապ ու թագաւոր, արքայադուստր ու 

Սա լոմէ, իշխաններ ու պաՀնորդներ, եզերամայրեր ու ջազացպաններ, բրո ւտներ ու շինա կան-

ներ, աքազազներ ու աստզեր, ազբիւրներ ու արեւներ երբ լռած էին միանգամրնդմիշտ, րսի 

իրենց մեզմաձայն, թէ մեռնիլ կ ուզեմ։ Չզարմացան։ Արդեօք անոր Համար, որ մեզքերս շա՛՛տ 

էին։ Թերեւս։ Ծա՛ տ էին, կեանքի չափ եւ ես ի վիճակի չէի կեանքիս ամէնէն գեզեցիկ յուշերր 

սրբագրելու։ Տրամադիր չէի։ Այդ իսկ պատճառով շարժեցայ եւ ելայ ոտքի։ Ոչ ոք ելաւ։ Քա-

լեցի։ Ոչ ոք քալեց։ Նետուեցայ դուրս եւ տեսայ, որ Հրապարակր անդէմ մարդոցմով կ եռար։ 

Հր ապար ակր անՀասկնալի նշաններ կր բարբառէր կարծես, իսկ մարդկային դէմքեր յուշոզ 

դռներր յատուկ Հառաչանքներ, որոնք շրթներէս դուրս կր սաՀէին, բայց տեզ մր չէին Հաս-

ներ։ ° ւ վազեցի։ Ակնթարթներուն դէմքերր դիմաւորեցի, երբ արդէն կր մեկնէին եւ վազուց 

դա դրած էին նոյնիսկ լուսանցքային ներկայութիւն րլլալէ։ իրար չանցայ։ Հանդիսաւոր ու 

տխուր քայլերով շարունակեցի երթս, մինչեւ որ գլուխս բարձր պարիսպի մր քիւին զարնուե-

ցաւ եւ գաՀավիժեցի գալիքի կմախքներով խճոզուած ն կուզի մր մ թո ւթեան գիրկր։ Վ.երցո ւցի 

գանկ մ ր, կարդացի սարսափն ու ազապատանքր ակնախոռոչ՛ներ ուն, նետ ո ւեցա յ դուրս, դէ-

պի Հ ե ռ ո լ - Հ ե ռ ա լ ո ր ծ ո վ ա փ ր վ ա զ ե ց ի ե ւ , բոլոր ո ւ ժ ե ր ս լարելով գանկր շպրտեցի Հորիզոնն ի 

վեր։ Ծովր փոթորկեցաւ, ուռճացաւ, րնդարձակուեցաւ եւ խճոզուեցաւ Հազար ու մէկ տեսա-

կի ծովամոյն արարածներով։ Առանձինս ճամբորդելու Համար եկայ, փսփսացի աւազուտքին 
փ ր փ ո լ ր - փ ր փ ո լ ր ս ա զ մ ո ս ե ր գ ո զ ա լ ի ք ն ե ր ո ւ ո ւ ն կ ե ր ո ւ ն , յ ե տ ո յ ս լ ա ց ա յ յազթ Հ ա ս ա կ ր յ ի շ ո զ ո ւ -

թեան քուրմերուն, դարձայ կուռք մր իմ կարգի 

շարժումր տեզքայլին... 

(Հատուած՝ «Կարծես երազ մր րլլար» անտիպ քնարավէպէն) 



ԶՕՀՐԱՊ ԳիՐԷՋԵԱՆ 

Վերջ է վերջոյ Անտրէ էնքնաշարժր շարելիք տեղ մր գտաւ՛ Շուրջր դիտեց՛ Աղքատ թաղա-

մաս մրն էր՛ ՛Նոյնքան աղքատ փողոց մր՛ Անշուք խանութներ եւ անշուք շէնքեր՛ Վարպետր 

ինչ գործ ունէր այս թաղէ կապելան եր էն մէկուն մէջ՛ Գրպանէն Հանեց թղթէկր՛ Ստուգեց, 

սպասուՀէէն տուաւ Հասցէն՛ Չէր սխալած՛ "ՐօաճւՏ , §Արքայութէւն» կր կոչուէր կապելան՛ 

Մէ քանի քայլ անդէն կր գտնուէր՛ Անտրէ Հրեց ճռացող, մաշած դուռր՛ Մթաստուեր էր ներ-

սր՛ Գուրսէ կէսօրուան շլացուցիչ լոյսէն Հակապատկերր՛ խմիչքէ Հոտր, մէախառնուած 

ծխախոտէն, թմրեցուցիչի ծուխերուն, Հեղձուցիչ մթնոլորտ մր ստեղծած էր՛ Աւելէ յարմար 

պիտի րլլար §դժոխք» անուանել այդ կապելան՛ կէսամութւն մէջ, Անտրէ Հազէւ նշմարեց 

պարմէնր՛ 

- ի՞նչ կր խմես,- Հարցուց պ ա ր մ է ն ր ՛ 

- Ոչինչ ©©© վարպետր Հո՛ ս է՛ 

- ի՞նչ վարպետ,- աւելցուց մարդուկր՛ Հոս ոչ վարպետ, ոչ գործաւոր, ոչ ալ աշկերտ կայ ©©© 

ամէնքր Հաւասար են ©©© միայն խմաններ են ©©© Հաւատարիմ, մնայուն յաճախորդներ ©©© քիչ 

անգամ կր բացակայէն ©©© նոյն ժամուն կու գան կր խմեն ©©© պէտք եղած " ^ 0 Տ 6 ր կուլ կու տան 

եւ 

ապա կր մեկնէն խարխափելով, պատերուն քսուելով՛ 

Անտրէ գրաւուած ս եղանն եր ր դիտեց© տարտամ «նէոն» լոյս մր Հազէւ կր ստուերոտէր սե-

ղաններր՛ Մեծ բան չէր նշմարուեր՛ 

- իմ փնտռած անձս նշանաւոր վիրաբոյժ մրն է՛ Պարմէնր շշմած էր՛ 

- Բժի՞շկ ©©© վէրարո՞յժ,- կրկնեց,- ի՞նչ է անունր՛ 

- Գաւիթ՛ 

- Գաւէ՞թ,- կրկնեց պարմէնր մտածկոտ©©©՛ - Վարկեան մր,-րսաւ՛ Մէ քանի օր առաջ, Հեռա-

ձայնով, Մարթա անունով կին մր զէնք փնտռեց՛ 

- իր սպասուՀէէն անունն է,-րսաւ Անտրէ՛ 

- Լռակեաց, միշտ մտածկոտ մարդ մրն է՛ Միւսներէն կր տարբերէ ©©© քաղաքավար է ©©© 

կեանքէ նկատմամբ կարծես խռոված վիճակ մր ունէ՛ Աակայն տոկուն խման մրն է՛ 

Մութ 

անկիւն մր ցոյց տուաւ՛ Անտրէ զգուշութեամբ մօտեցաւ՛ Ան գլուխր Հակած էր՛ Մա-

զերուն սպիտակ թելերր բազմացած էէն՛ Ջեռքէն մէջ կր սեղմէր կէսաւարտ գաւաթր՛ Ան էր՛ 

Ծ անօթ էր ս եղանէն վրայ գտնո ւող սրճագոյն, Հաստ շրջանակով ակնոցէն, թեւէ ժա մացոյցէն 

եւ մանաւանդ ծայրր մաշած այդ ծխամորճէն՛ Անտրէ դէմացր տեղաւորուեցաւ՛ Ան չանդրա-

դարձաւ էր ներկայութեան՛ Մէշտ գլուխր կախ էր՛ 



- Վարպետ,-րսաւ Անտրէ մեղմ ձայնով, դրեթէ երկէւղածութեամբ՛ 

Ան յամրօրէն գլուխր բարձր ա ցուց՛ 

- կր յէշես զէս,- Հարց տուաւ Անտրէ։ Ան ակնոցր տեղաւորեց դէմքէն վրայ։ Նոյն սուր նայ-

ո ւածքր ունէր տակաւին՛ Տխուր, շատ տխուր ժպիտ մր ունեցաւ՛ ° ր կ ո ւ օր ո ւան մօրուք ո^ 

նէր՛ 0է քանի կնճիռներ կ ակօսէին ճակատր՛ 

- Անտրէ *** դո՞ ւն ես---։ 

Սպասեակէն ձայն տուաւ՛ Գաւաթ մր ուզեց Անտրէէն Համար՛ Ուիսքի լեցուցած ատեն ձեռ-

քր կր դողար՛ 

§Խ մէչքէ Հետեւանքր ր լ լա լու է», րսաւ ինքնիրեն՛ 0ատներո ւն նայեցաւ՛ Գլուխր շարժեց՛ 

խմիչքէն թմրած վիճակ մր ունէր՛ ինքր որ միշտ դէմ կ արտայայտուէր խմիչքէ եւ ծխախոտէ 

մասին՛ 

Չէր Հաշտուած տակաւին՛ կայծակնաՀար կաղնիէ մր կր նմանէր՛ 

Անտրէ անոր ա մէնէն ուլագրաւ աշակերտր եղած էր, բժշկութէւն ուսանած շր^ա նէն՛ 

Վկայականր ստանալէն ետք վիրաբուժական փորձաշրջանր անոր մօտ կատարած էր՛ Ան փա-

փաքած էր, որ Անտրէ էր օգնականր դառնա յ՛ Վարպետր էբրեւ §ոսկէ ձեռքերով մարդր» 

ճանչցուած էր Հիւանդանոցէն մէջ՛ Հէւանդներր կր նախրնտրէէն անոր նշդրակին տակ 

գտնուէլ՛ Անոր էնքնավստաՀ քայլերր, երբ լսուէին Հիւանդանոցէն նրբանցքներուն մէջ, 

ՀէւանդապաՀուՀէներր կ ո գեւո ր ո ւէէն, իսկ Հէւանդներուն ներս էդին յուսատու ալիք մր կր 

բարձրանար՛ Անյոյս կարծուած Հարիւրաւոր Հէւանդներ փրկած էր՛ 

° ւ սակայն© ©©՛ Ան կր յէշեցնէր երկու տարէ առաջուան, տխուր եւ ցաւալի դէպք մր, որ 

ցնցած էր եւ Հիմնովին խորտակած էր անոր կեանքր՛ Լենան վարպետէն կէնր, անդամալոյծ 

րլլալու վտանգէն տակ կր գտնուէր՛ Պզտիկ, բարդ եւ վտանգաւոր գլխու գործողութիւն մրն 

էր՛ Լենա գիտակից էրեն վէճակուած պարագայէն, ամէն վտանգ աչք առնելով, կր պնդէր վի-

րաբուժական մէջամտութեան ենթարկուիլ՛ 

Վարպետր կր տնտնար, կր վարանէր՛ Անտրէ չէր գիտեր, թէ կէնր էնչպէս Համոզած էր 

ամուսէնր՛ Ան րնդունած էր մէկ պայմանով միայն՛ ինք պիտի կատարէր գործողո ւթէւն ր՛ 

Շատ Հաւանաբար կր վստաՀէր կնոջր երիտասարդ տարիքին եւ էր փորձառութեան ու ճար-

տարութեան՛ Օգնական Անտրէն, լաւ վիրաբոյժէ Համբաւ ունէր այլեւս սա Հիւանդանոցէն 

մէջ՛ 

Զգետնուած էր վարպետր՛ Անոր §ոսկէ ձեռքերր՚» անկարող եղած էէն փրկել, էրեն ա մէնէն 

սիրելի եւ թանկագին է ակր՛ Չէր մարսած էր այդ պարտութէւնր՛ Հրաժարած էր Հիւանդանո-

ցէ բարձրագոյն պաշտօնէն եւ Հեռացած՛ Բժիշկներու Ըն կեր ա կցո ւթեան յայտնած էր, թէ 

վերջն ականապէս կր Հեռանար բժշկական ասպարէզէն՛ Մեկնումէ պաՀուն քառասուն տարէ-

քր դեռ նոր բոլորած էր՛ իր ուժերր, մտային կարողութէւնր եւ արթնութէւնր տեղն էէն՛ Անտ-

րէ փոխարինած էր զիինք Հիւանդանոցէն մէջ՛ 

Արծէւէ մր նայուածքով ան կր սեւեռէր Անտրէն՛ 

- ինչո՞ւ զէս կր փնտռես՛ ՍպասուՀէէս 0արթային ալ Հեռաձայնած ես եւ այս §Արքայո^ 

թէւն» կոչուած կ ա պ ե լ ա յ ի ն Հասցէն առած ես՛ 

§Արքայութէւն» բառր արտասանած ատեն դէմքէն վրայ անբացատրելի, կեանքէ ա նՀեթե-



թութիւնր մատնոզ քրքիջ մր գոյացած էր։ Ծրթներուն պրկու մր կր դրսեւորէր անՀեթե-

թո ւթեան իր Հա մա կեր պո ւմր կարծես։ Անտրէ վայրկեան մր վարանեցաւ։ իր առաջարկով 

անոր վէրքր պիտի գրգռէր, որ երկու տարի ետք դեռ չէր սպիացած։ Սակայն իբրեւ բժիշկ, եր-

կար չտեւեց Անտրէ ին վարանումր։ Մարդկութեան օգտին Համար էր։ 

- Հիւանդ մր ու նիմ, որ ճիշդ ձեր կնոջ վիճակին մէջ կր գտնուի, րսաւ Անտրէ։ Ան ալ երխ 

տասարդուՀի մրն է։ Անպայման գործոզութեան ենթարկուիլ կուզէ։ Չ՝ուզեր գամուած մնալ 

այդպէս անկոզինին մէջ% Եկած եմ ձեր օգնութիւնր խնդրելու...։ ^ուք ունէիք յաջոզելու բո-

լոր տուեալներր • •• ինչն էր պատճառր, որ չյաջոզեցաք • •• ի՛նչ էր այն կէտր, որ վրիպած էր, 

որ նկատի չէիք առած։ խնդրեմ, ներեցէք ինծի, ձեր վէրքր կր վերարծարծեմ• Ջեզի կր դիմեմ 

իբրեւ բժիշկ ••• իբրեւ խորՀրդատու • •• ինծի ս որվեցո ւցիր յարգել Հիւանդին ցաւր ••• մեզմել 

անոր տառապանքր ••• ինծի միշտ ներշնչեցիր այն միտքր, որ բժիշկ րլլա լր բաւարար չէր••• 

Հարկ էր ր/լալ նաեւ մարդ•••։ Այժմ ճարաՀատ կր դիմեմ ձեզի։ 0իթէ կարելի է փրկել այդ 

Հիւանդր• • • ։ 

Անտրէ ազաչական կր նայէր վարպետին։ Ան գլուխր կա խեց։ Հանեց ակնոցր։ ֆորՀրդածո^ 

թեան մէջ թազուեցաւ։ Անդադար դէմքր կր շփէր։ կարծես կարծիք յայտնելու կր վարանէր։ 

Նախկին կայտառ, ինքնավստաՀ վիրաբոյժէն մեծ բան չէր մնացած երկու տարուան մէջ, 

ծեր ունիի մր երեւոյթր ունէր, այդպէս անխնամ։ իրեն միակ Հաւատարիմ եւ մխիթարոզ բա-

րեկամ ունենալով շիշն ու գաւաթր։ 

- 0եզի սիրելի ա՛նձ մրն է այդ Հիւանդր, որ նշդրակիդ տակ պիտի դտնուի,- Հարցուց վար-

պետ ր, Հազիւ լսելի ձայնով մր։ 

- ինչո՛ւ կր Հարցնէք։ 

- Չեմ ուզեր որ իմ վիճակիս մէջ գտնուիս ••• արժէքաւոր տզայ ես ••• կարոզ վիրաբոյժ ••• 

աՀաւոր բան է յանցաւորութեան զգացումր ••• նոյնիսկ երազներուդ մէջ։ 0եզ կր Հալածէ...։ 

կ րկին մխրճուեցաւ մտածումներու մէջ% Անտրէ կ անդրադառնար եւ կր մասնակցէր անոր 

ներքին տագնապին։ Ապա ան վեր առաւ գլուխր։ Անտրէ որոշ փայլ մր նշմարեց անոր աչքե-

րուն խորր% 

- կրնա՛ս Համբերել գործոզութեան•••։ 

- Առաւելագոյնր տասր օր•••։ 

- Պիտի փորձեմ տեզեկագիր մր պատրաստել ••• շաբաթ մր ետք տուն Հանդիպիր։ 

- ^ժուար պիտի րլլայ ձեզի վերապրիլ, վերյիշել այդ տխուր եւ ցաւալի օրերր•••։ 

- 0իայն տխո"ւր ••• միայն ցաւալի,- կրկնեց ան։ Մէկ ումպով կուլ տուաւ խմիչքր եւ կրկին 

լեցուց գաւաթր։ 

- ինչպէս կրնամ շնորՀակալութիւն յայտնել ձեզի,- Հարցուց Անտրէ։ 

- Հիւանդր փրկելով։ 

Աչքերուն փայլրշեշտուեցաւ։ Անտրէին յիշեցուց նախկին օրերր։ Յաջոզ գործոզութենէ մր 

ետք կունենար այդ փայլր։ 

- Տ եզեկա գրին մէջ,- շարունակեց վարպետր,- յատուկ ձեւով մր փակագծի մէջ կ առնեմ այն 

կէտերր, զորս նկատի պէտք է առնես, որ իմ ուշադրութենէս ••• որ ես •••։ 

Չ կրցա ւ շարունակել եւ գաւաթր ձեռքերուն մէջ ս եզմեց։ 



Մեկնած ատեն Անտրէ պ ա ր մ է ն է ն ուզեց կ ա պ ե լ ա յ ի ն Հասցէաքարտր։ Գուցէ Հեռաձայնելու 

պէտք ունենար։ 

- իրակալն բժիշկ է, - կրկին Հարցուց պ ա ր մ է ն ր ։ Հիմա կր Հասկնամ, թէ ինչո՛ւ ուրիշ խման-

ներ ու չի նմանիր։ 

- ինչու, ի՞նչ է տարբերութիւնը,- Հետ աքրքր ո ւեցա ւ Անտրէ։ 

- Միւսներր երբ խմեն, իրենց լեզուն կր բացուի։ Փիլիսոփայ, անաստուած կր դառնան։ կի-

ներ ու Հետ երեւակայական արկած ախն դրութիւնն եր կր պատմեն։ Ան լուռ կր մնայ։ Նոյնիսկ 

Հարցումներու չի պատասխաներ։ Լ ախտի Հարուած ստացոզի մր երեւոյթր կ առնէ։ Գլուխր 
կ ա խ դուրս կ ե լ լ է ո ւ կր մ ե կ ն ի , այդպէս մ ռ ա յ լ ո ւ մ տ ա ծ կ ո տ ։ 

Գուրսր Անտրէ մտմտուքի մէջ էր։ Արդեօք վարպետր պէտք եզած կամքր պիտի ունենա՛՛ր։ 

Պիտի Հրաժարէ"ր շիշին յա տ ակր մոռացում փնտ ռելէ։ Երբ Հիւանդանոց Հասաւ, այցելեց 

Հիւանդր։ Անճելա էր անունր։ իր կրած անունին երեւոյթր ունէր։ Եթերային, խարտեաշ, ան-

մեզ նայուածքով, նուրբ դիմագծերով մանկամարդուՀի մրն էր։ 

- վարպետր տեսա՛ ք^ Հարցուց Անճելա։ 

֊ Ա յ ո ... խ ո ս տ ա ց ա ւ տ ե զ ե կ ա գ ի ր մ ր պատրաստել, դիւրացնելու Հ ա մ ա ր դ ո ր ծ ո զ ո ւ թ ի ւ ն ր ։ 

Ազջկան եւ ծնոզքին պատմած էր վարպետին կնոջ պատաՀածր։ Գէմ յանդիման դրած էր 

զանոնք իր ոզո ւթեան Հետ։ Ուզած էր անկեզծ րլլա լ։ Նոյնիսկ անոցմէ գրաւոր Համաձայնու-

թիւն առած էր։ Անտրէ քննելէ ետք Հիւանդր դուրս ելաւ։ Ազջկան Հայրր իրեն Հետեւեցաւ. 

- ինչո՛՛ւ վարպետր չի մասնակցիր գործ ոզո ւթեան, - Հարցուց։ 

- Անկարոզ վիճակի մէջ կր գտնուի ... ձեզի բացատրած էի...։ Ան տակաւին իր կնոջ կորուս-

տին Հետ Հաշտուած չէ։ 

Բարձրաստիճան, քաջ զինուորական մրն էր Հայրր։ Անճելան իրենց մէկ Հատիկ զաւակն էր։ 

կռիւ, պատերազմ ճանչցած այդ մարդր ագջկան գլխու այդ պճլիկ գունտէն կր սարսափէր։ 

0 ի քանի օր ետք Անտրէ կապելա Հեռաձայնեց։ վարպետր փնտռեց։ Պարմէնր րսաւ, թէ վեր-

ջերս չէր գիտեր ինչու կր բացա կայէ ր։ Անտրէ ին Համար յուսադրիչ էր այդ լուրր։ Հաւանա-

բար տեզեկագրին վրայ կ աշխատէր։ 

Որքան օր երր սաՀէին, Հիւանդին պա ր ա գաներ ր անՀամբերո ւթեան նշաններ ցոյց կու տա-

յին։ Անտրէ կր շարունակէր Հսկել Հիւանդին վիճակր եւ քննութիւններ կատարել։ 

Հազիւ բոլորեց շաբաթր, առտու մր Անտրէ Հնչեցուց անոր դրան զանգր։ Ծ անօթ էր տան։ 

Յաճախ կ այցելէր, իր փորձառական շրջանին։ 0արթա բացաւ դուռր։ Սովորակա նին պէ 

ժպտուն էր։ Տարիներէ ի վեր տան Նանուկն էր։ Մասնաւորապէս Լենային մաՀէն ետք յանձն 

առած էր տան բոլոր Հո գեր ր։ Մօր մր պէս խնամած էր գոյգր։ Մարթա Համբուրեց Անտրէն։ 

Երկար ժամանակէ ի վեր չէին տեսնուած։ 

- Ո՛ւր է վարպետր, - Հարցուց Անտրէ ։ 

- իր դր ա ս են եա կր։ 

Ապ 

ա աչքեր ր ջրոտեցան։ Գլուխր կախեց։ 

- Ծաբաթէ մր ի վեր դուրս չէ ելած Հոնկէ։ կր խմէ ու կր գրէ ... կր խմէ ու կր գրէ ... ա մէն 

օր պարապ շիշեր կր թափեմ ... ինքզինք կր փճացնէ...։ 

Ան գր ա ս եզան ին դիմացր նստած էր։ Պատէն կա խո ւած կնոջր իւզանկարր կր դիտէր։ Անտ-

րէ ծանօթ էր այդ նկարին։ կր յիշէր այդ Հաճելի գիշեր ր։ վարպետր Հիւանդանոցի իր անմիջա-



կան պաշտօնակիցն երր Հրաւիրած էր Լենային տարեդարձր տօնելո ւ՛ Այդ օր կնոջր նո ւէրած 

էր այդ դէմանկարր՛ Վրձինէ էնքնավստաՀ, յաջող Հարուածներով նկարէչր կրցած էր դրսեւո-

ր ել Լեն այէն բարեհամբոյր բնաւորութէւնր դէմքէն վրայ՛ կախած էր զայն Հէւրանոցէ ամէ-

նէն աչքառու պատին վրայ՛ Հաւանաբար կնոջր մաՀէն ետք գրասենեակ փոխադրած էր աւե-

լէ երկար մնալու, աւելէ մօտ րլլալու Համար անոր՛ 

Վարպետր յուշերով տարուած էր՛ Չզգաց Անտրէէ ներկա յո ւթէւն ր՛ Հազէւ 0արթա սեղա-

նէն վրայէն վեր ցուց պարապ շէշր, վար պետ ր նշմարեց Անտրէն© 

- Նստէ ր,- րսաւ, դիմացի աթոռր ցոյց տալ ով,- 0արթա մեզէ առանց շաքարէ լեղէ սուրճ 

պատրաստէ՛ 

Ծխամորճր վառեց՛ 

- ինչպէս է Հէւանդդ, Հարցուց՛ 

- ինչպէս գիտէք, անՀամբեր է ©©© վայրկեան մր առաջ վերջանալ կ՛ուզէ©©©՛ 

- Տ ես ո ղո ւթէւն ր էնչպէ ս է©©©՛ 

- Վնասուած չէ տակաւէն,- րսաւ Անտրէ՛ 

- Լաւ նշան է՛ 

Ապա ան գզրոցրբացաւ՛ 0եծկակ թղթածրար մր Հանեց՛ Անտրէէն երկարեց՛ Տեղեկագէր մր 

չէր՛ Ուղղակի մեքենագրուած, գրքի մր ծաւալր ունէր՛ Անտրէ շուարած էր՛ Հիացումով կր 

դիտէր վարպետր՛ Մէկ շաբթուան մէջ տէտանեան գործ մր կատարած էր՛ 

- Բոլոր ցուցմունքներս, կարողութեանս սաՀմանէն մէջ, արձանագրած եմ մանրամասնօ-

րէն՛ Այն կէտերր, զորս յատկապէս նկատէ պէտք է առնես, մատնանշած եմ©©©՛ Անտրէ, ինծի 

այդպէս մի՛ նա լիր ©©© գիտեմ ինչ պիտի առաջարկես©©©՛ Չեմ կրնար գործողութեան ներկայ 

գտնուիլ ©©© ուժերէս վեր է ©©© չեմ կրնար նշդրակ տեսնել©©©՛ 

Շէշր բացաւ եւ գաւաթ մր լեցուց՛ 

- Տակաւին առտուան ժամր ինն է, - րսաւ Անտրէ, խմիչքէն ակնարկելով՛ 

- Շ ա բա թէ մր է վեր գեՀենր վ եր ապր եցայ,- վրայ բերաւ վարպետր՛ 

Սուրճր խմելէ ետք Անտրէ մեկնելու պա տ ր ա ս տ ո ւեցա ւ՛ 

- ինչ որ ալ պատաՀէ էրարանցու մէ մէ մատնուէր ©©© յուսամ կր յաջողէս ©©© եւ այդ մանկա-

մարդուՀէն մարդավայել կեանք մր կ ունենա յ՛ 

* 

* * 

Անտրէ վարպետէն Հեռաձայնեց, ան տունրչէր՛ 0արթան պատասխանեց, րսաւ, որ էր այ-

ցելութենէն ետք ան վերսկսած էր նախկին կեանքր՛ 0էայն թէ անՀանդարտ վիճակ մր ունէր՛ 

Արդէն սակաւախօս էր, ամբողջովին լռակեաց դարձած էր՛ Ոչինչ բանէ մր կր ջղայնանար՛ 

0էշտ քու մասիդ կր Հարցնէ, թէ Հեռաձայն ա՞ծ ես կամ ոչ՛ ° րբեմն դրասենեակր կր լուսցնէ 

էր շէշէն ու գաւաթէն Հետ՛ 

Անտրէ շուարած էր՛ Երբեք նման կեցուածք չէր ակնկալեր վարպետէն՛ Յ անցաւոր ո ւթէւն 

մր այս աստիճան կր խորտակէ՞ ր մարդս՛ թորքէն մէջ յանցանք ալ չունէր՛ Անտրէ ականատես 

եղած էր՛ Ան էր կարելին րրած էր փրկելու Համար կէնր՛ Հիւանդանոցէն մէջ գիշերներ լուս-



ցուցած էր վիրաբուժական գիրքեր պրպտելով։ Հանրածանօթ վիրաբոյժներու Հետ տեսակ-

ցո ւթիւններ, ժո զովն եր ունեցած էր։ 

Ան 
ո ր թ ե ր ա Հ ա ւ ա տ է ր , կ ն ո ջ ր գ ո ր ծ ո զ ո ւ թ ե ա ն նախօրեակին, գ ի շ ե ր ր զ ա յ ն ն շ մ ա ր ա ծ է ր 

Հիւանդանոցի մատո ւռին մէջ ծնրադիր, երկու թեւերր պա ր զած դէպի խորանր։ 

Յե տ միջօր էին Անտրէ գործր աւարտելէ ետք, սովորականին պէս, այցելեց Անճելան։ Յա-

ջորդ օրր պիտի մեկնէր։ Բուժուած էր այլեւս։ Յաջոզ գործոզութիւն մր եզած էր։ Հիւանդա-

նոցին ամբոզջ անձնակազմր ՀեւիՀեւ Հետեւած էր Անճելա յի դործո զո ւթեան եւ անոր առոզ-

ջական վիճակին։ Բոլորն ալ տեզեակ էին։ Այդ վիրաբուժական նուաճումր կատարուած էր 

շնորՀիւ վարպետի ցուցմունքներուն։ Անտրէ մանրամասնօրէն, կէտ առ կէտ եւ բծախնդրօ-

րէն Հետեւած էր վարպետի թզթածրարին։ 0ասնաւորապէս անոր մատնանշած եւ իր մ է վրի-

պած կէտ երր նկատի առած էր ուշադրո ւթեամբ, եւ զգուշո ւթեամբ գործադրած էր։ Թէ պէ տ 

ձեռքեր ր Անտրէին կր պատ կան էին, սակայն ստեզծագործոզ ուզեզր անոր ս ե փ ականութիւնն 

էր։ Անտրէ թոյլ պիտի չտար, որ ոեւէ մէկր այդ իրաւունքր, այդ պատիւր խլէր վարպետէն։ 

Նրբանցքին մէջ Անճելա յի ծնո զքին Հանդիպեցաւ։ վերջապէս անոնք կր ժպտէին այլեւս։ 

Խեգճերր չէին գիտեր ինչպէս շնորՀակալութիւն յայտնել։ Անոնց րսած էր, թէ իրենց ազջկան 

իսկական փրկարարր ինքր չէր, այլ վարպետր։ Հայրր Հիւանդանոցի տնօր էն ո ւթեան առա-

ջարկած էր այդ թզթածրարր դիրքի վերածել։ Հրատարակութեան մեկենաս ո ւթիւն ր ինք 

յանձն կառնէր։ 

Երբ սենեակ մտաւ, Անճելա Հայելին ձեռքր դէմքր կր դիտէր։ Գործոզութեան րնթացքին 

ս տիպո ւած խո ւզած էին անոր ո ս կեգո յն խոպոպներր։ Պատանի տզու մր եր եւո յթր ունէր։ 

- ԱնՀոգ եզիր .. վազր աւելի գեզեցիկ խոպոպներ կր բուսնին, մի քանի ամիս մայրապետնե-

րու պէս գլխաշոր կր գործածես, - րսաւ Անտրէ կատակելով։ 

- վազր տուն պիտի մեկնի" մ...։ 

- Այո ... սակայն զգոյշ ա ր եւէն, դեզերդ կր շարունակես եւ ամէն ամիս Հիւանդանոց կր 

Հանդիպիս քննութեան Համար։ 

- Ե"րբ պիտի ծանօթանամ վար պետ ին ։ 

- Անճելային պատմած էր պատաՀած ոզբերգութիւնր։ Անոր կնոջր մաՀովն էր, որ իր գոր-

ծոզութիւն ր յաջոզած էր։ 

- Երբ գիրքր տպուի, միասին կր տանինք..., - րսաւ Անտրէ, - քեզ տես՛նելով պիտի ուրախա-
նայ...։։ 

- վստա"Հ ես ... պիտի չտխրի"...։ 

- Չեմ կարծեր ... վերջ ի վերջոյ բժիշկ է ... կեանք մր փրկած է... չեմ գիտեր ինչպէս բացատ-

րեմ քեզի ... ձեւով մր դուն իր §գործ^ն ես...։ 

Մթնելու վրայ էր, երբ Անտրէ կապելա մտաւ։ Նոյն տեսարանն էր։ 

0ութ, ծուխ եւ խմիչքի Հոտ։ Պ ա ր մ է ն ր ձայն տուաւ։ 0օտեցաւ։ 

- ի"նչ ո ւ ն ի մ ա ր դ ո ւ կ դ , - Հ ա ր ց ո ւ ց , գլխու շ ա ր ժ ո ւ մ ո վ ցոյց տալով վարպետին սեզանր։ 

- ինչո՛ւ ... չեմ գիտեր ... ի"նչ ունի...։ 

- Ծ աբաթ մր ամբոզջ բացակայեցաւ ... ապա սկսաւ կրկին յաճախել։ Տ արօրին ակր ... եր-

բեմն մէկ գաւաթի դիմաց կր ՛նստի այդպէս ժամերով, մտածկոտ կր դիտէ դիմացի պատր, 



ապա առանց գաւաթր վերջացնելու կր մեկնէ ©©© երբեմն ալ տակառէ պէս կր խմէ©©©՛ 

Վարպետր խմիչքէ ազդեցութեան տակ չէր գտնուեր տակաւին՛ Շէշր նոր բացած էր՛ Անդ-

րադարձաւ Անտրէ է ներ կայո ւթեան՛ Վեր առաւ գլուխր՛ Շրթներէն կա խո ւած ծխամորճր սե-

ղանէն վրայ դրաւ՛ Զէրար սեւեռեցէն՛ Հէն օրերու նման, յաջող դործողութենէ մր ետք իրա-

րու ժպտեցան՛ ժպիտ մր, որ իրաւ բժիշկէ մր իսկական վարձատրութէւնր կր նկատուէր, Հե-

ռու ամէն շաՀախնդրութենէ եւ շողոքորթո ւթենէ՛ 

- Եկած եմ Հիւանդանոցէ անձնակազմէ եւ Հէւանդէ ծնողքէն կողմ է շնորՀա կալո ւթէւն 

յայտնելու ձեր յաջողութեան Համար,-րսաւ Անտրէ՛ 

- ի՞նչ յաջողութէւն,- վրայ բերաւ,- քեզ է որ պէտք է շնորՀաւորեն՛ 

- 0ու ցուցմունքներդ էէն իսկական պատճառր,- աւելցուց՛ Ապա լեցուց գաւաթր՛ Գէմացր 

կէտ մր սեւեռեց՛ 

- ինծի Համար յապաղած յաջողութիւն մրն է,- աւելցուց Հազէւ լսելի ձայնով՛ Տխուր, շատ 

տխուր շեշտով մր՛ Անտրէ պիտի չմոռնար վարպետէն շրթներուն վշտախառն ծամածռո^ 

թէւնր՛ Գէմքէն վրայ կեանքէ մր ամբողջ ողբերգութէւնր կար՛ 

- Գաւաթ մր չես խմեր©©© 

- Ո^ րսաւ Անտրէ՛ - Հիւանդանոց պիտի վերադառնամ©©©՛ 

- Ոտքեր ր կր շարժէ՞ Հէւանդր՛ 

- Այո ©©© վաղր Հիւանդանոցէն պիտի ելլէ-՚ Լռութիւն մր տիրեց՛ Զգալէ էր՛ Անտրէ Հաղոր-

դելիք լուր մր եւս ունէր՛ Սպասեակէն սուրճ մր ապսպրեց՛ 

- Տնօրէնութէւնր որոշեց ձեր թղթածրարր դիրքի վերածել եւ Հրատարակել՛ 0եկենասու-

թէւնր Հէւանդէն ծնողքր յանձն առաւ՛ 

- Թող տպեն,-րսաւ վարպետր, սակայն առանց անունս յէշատակելու՛ 

Անտրէ անակնկալէ չեկաւ՛ կր սպասէր այդ մերժողական կեցուածքր՛ 

- Այս մասին խօսէյր աւելորդ է ©©© քեզէ կր պարտինք՛ ° ս թոյլ չտուի որ Հիւանդանոցէն տնօ-

րէնութէւնր իւրացնէ այդ նուաճումր՛ Յա ռաջա բան ր ես յանձն առէ դրել՛ Մէա յն Հիմն ա կան 

կէտ մր կայ, որ առկախ մնաց©©© 

Վարանումէ մր ետք Անտրէ շարունակեց© 

- Որո՞ւ կ՚ուզէք մակագրել ©©© աւելէ ճէշդ նուէրել այս Հատորր©©©՛ 

Վարպետր քարացած վիճակ մր ստացաւ՛ Ջեռքէ գաւաթր օդին մէջ կախուած մնաց՛ Փոխա-

նակ խմելու, սեղանէն վրայ տեղաւորեց՛ Գլուխր կախեց՛ 0ատներր իրարու կր սեղմուէէն 

մարմնին ներքին ցնցումերր զսպելու Համա ր՛ Պարմէնր մօտեցաւ՛ Հաւանաբար Հետեւած էր 

տեսակցութեան՛ 

- ի՞նչ ունէ,- Հարցուց,- Հէւա՞նդ է©©©՛ 

- Ոչ ©©© գործիդ նայէ ©©© ազատ ձգէ մեզ©©©՛ 

ՀետզՀետէ ան վերագտաւ էնքզէնքր՛ Գանդաղօրէն վեր առաւ գլուխր՛ Արցունք չկար աչ՜ 

քերուն մէջ, ոչ ալ անոնք խոնաւցած էէն՛ Սակայն Անտրէ շշմեցաւ՛ ՛Նայուածք մր այս աստի-

ճան տ ա ռա պանք կրնա՞ ր պարփակել՛ 

- Առանց Լենային մաՀուան, այս յաջ ողութէւնր տեղէ պիտի չունենար,- շշնջաց ©©՛ Եւ կուլ 

տուաւ գաւաթէն պարունակութէւնր՛ 



- կ՛ուզէ"ք ձեզ տուն առաջնորդեմ։ 

- Ոչ, - րսաւ կտրուկ շեշտով։ 

Գատարկուա ձի երե ւոյթ մր ունէր։ Այդ Հոգեվիճակի մէջ բնական էր, որ մերժէր տուն մեկ-

նիլ, կնոջր նկարին դիմաց մնալ այդպէս մինակ։ 

* 

* * 

Գիրքին Հրատարակութեան առթիւ Հիւանդանոցին տնօր էն ո ւթիւն ր մտադրած էր գինեձօն 

կազմակեպել, Հրաւիրել քազաքի ականաւոր բժիշկներ ր։ վարպետր կտրո ւկ մերժած էր ներ-

կայ գտնուիլ եւ խօսք առնել։ Հրաժարած էին գինեձօնէն։ 

0անի մր ամիս ետք դիրքր լոյս տեսաւ։ Անտրէ եւ Անճելա որոշեցին դիրքին առաջին օրի-

նակն երր իրենք անձամբ վարպետին տանիլ։ 

Անտրէ Հեռաձայնեց։ Մարթային Հետ ժամադրո ւեցաւ։ Որոշուած առտու, դիրքերու 

տրցակր իրենց ձեռքր, դրան զանդր Հնչեցուցին։ Մարթա բացաւ դուռր։ Զեռքով բերանր 

ծածկեց շփոթած։ Բոլորովին մոռցած էր վարպետին իմացնել։ 

- Բարեբախտ ա բա ր կանուխ եկաք, րսաւ Մարթա։ Տակաւին Հոս է... ծազկավաճառր ծազ-

կեփունջր Հիմա բերաւ ... գերեզմանատուն պիտի երթայ կնոջր այցելութեան ... Լենան շատ 

կր սիրէր ^ա զիկն երր։ 

Այդ միջոցին վարպետր Հիւրանոց մտաւ։ Այդ օր ածիլուած էր, փոզկապ կապած էր։ Մա-

սամբ նախկին արտաքին երեւոյթր ունէր։ Անճելա միշտ եթերային ու ժպտուն, ոտքի ելաւ եւ 

գ ի ր ք ե ր ո ւ տրցակր վարպետին ե ր կ ա ր ե ց ։ 

- վայրկեան մր կր քալե"ս^ րսաւ։ 

Ազջիկր սկսաւ երթեւեկել Հիւրասենեակին մէկ ծայրէն միւսր։ Ան կր Հետեւէր քալուածքին։ 

- Գիմացի պատին վրայ կախուած նկարր ինչպէ"ս կր գտնես...։ 

- Ծատ գեզեցիկ ծովու մայրամուտ մրն է, րսաւ Անճելա ... շատ կր սիրեմ ծովր...։ 

վարպետր Անտրէ ին դարձաւ եւ բթամատր վեր բարձրացուց, Անտրէն ալ իր բթամատր, 

նախկին օրերու նման յաջոզ գործոզութենէ մր ետք։ Ապա ան բացաւ տրցակր։ վերցուց գիր-

քր։ Լաթակազմ կարմրաւուն կոզքով ներ կա յան ա լի գեզեցիկ Հատոր մրն էր։ Ո սկեգոյն մեծ 

տառերով տպած էին իր անունր։ Գարձուց կոզքր։ կարդաց Անտրէին գրած Հակիրճ յառաջա-

բան ր։ Զուսպ ձեւով արտայայտած էր գրքի պատրաստութեան առիթն ու յաջոզութեան 

պատճառներր։ Թերթատեց զայն Հապճեպ ձեւով։ Անճելային րսաւ, որ իր շնորՀակալութիւն-

ներր յայտն է ծնո զքին գրքի Հրատարակութեան Համար անոնց բերած նպաստին առիթով։ 

Անտրէին դարձաւ։ Գլուխր շարժեց տխուր ժպիտ մր դէմքին։ 

- Յուզիչ յառաջաբան մրն է, ուր ամէն ինչ րսուած է,- աւելցուց։ 

Մարթ ներ ս մտաւ։ Ըսաւ, որ ինքնաշարժր եկած էր։ Զինք կր սպասէր։ 

- Թոզ Համբերէի րսաւ։ 

Գան դա զօր էն խմեց սուրճր։ Անճելա յին Հարցուց, թէ ի"նչ կ ուս անէ ր։ 

- Հօրս դրդումով փաստաբանութեան պիտի Հետեւէի ... սակայն ձեզ ճանչնալէ ետք ... 
շուարած եմ...։ 



ինքն ա շարժէն ջղային ճչակր լսուեցաւ՛ 

- Ամբողջ թաղր պիտի խանգարէ Հէմա,- րսաւ վարպետր ոտքի ելլելով,- կր ներէք ինծի©©©՛ 

Անճելա ընդոստ ոտքի ելաւ՛ Անտրէ կր ճանչնար աղլէկր՛ Հակամէտ էր էր սրտաբուխ 

բնազդէն՛ Անճելա դժուար զսպեց էնքզէնք վարպետէն չփաթթուելու Համար՛ Ան անդրա-

դարձաւ՛ Ավկան մօտեցաւ՛ Անոր գլուխր երկու ափերուն մէջ առաւ Հարազատ Հօր մր պէս՛ 

- 0եզէ ©©© քեզէ միայն ու միայն առողջութիւն կր մաղթեմ՛ Սնացածր երջանկութիւն, յա-

ջողութիւն ©©© մարդկային կարելէութեանց սաՀմաններուն մէջ կր գտնուին©©©՛ 

Վար պետ էն վարէ շրթունքր կր դողար՛ Հապճեպով վերցո ւց հ՛ա ղկեփ ո ւնջր եւ մեկնեցաւ՛ 

Վերադարձի թամբուն վրայ լուռ էէն ինքնաշարժէն մէջ՛ Յ ուզում է ազդեց ո ւթեան տակ կր 

գտնուէէն տակաւին՛ 

- Ամչցայ ողջ րլլալուս Համար, - շշնջաց Անճելա՛ 

- ինչո՛՛ւ այդպէս կր մտա^ես,- րսաւ Անտրէ՛ ՎստաՀ եմ, որ էբրեւ բժիշկ, էբրեւ մարդ գո-

Հունակութիւն մր ունեցաւ՛ 

- իսկ էբրեւ ամուսէ'ն,- Հարց տուաւ Անճելա՛ 

- Չեմ գէտեր,- րսաւ տղան վարանոտ՛ 

ինքնաշարժն եր ու ջղային ճչակներր կր խլացնէին՛ Գոցեցէն պատուՀաններր՛ 

- Գէտե ս ինչ տպաւորութիւն ունեցայ, երբ ծաղկեփունջր ձեռքին մեկնեցաւ,- Հարցուց Ան-

ճելա՛ 

- ի՛՞նչ՛ 

- կ ա րծես կնոջմէն ներողութիւն խնդրելու կ երթար©©©՛ 

Մայ իս 2011 
Պէյրութ 



ԱՐՁԱԿ Պւհտւ՛ 
ՍԻՐՈՒՆ ՍԻՍԵՌԵԱՆ-ՀԱՃԷԹԵԱՆ 

ա ա ա ա 
(. 1 • 1 1 ^ 1 • ք՛ 1 ՜ ^ ւ ^ Տ ա ւ ա 

Երկու օրէ է Վեր մ ե ր տ ա ն գ է շ ե ր ա յ է ն լ ո յ ս ր 

չէր վա ռեր։ Ամուսինս կր գան գա տ է ր ւ Գէշերր 

դժուարութիւն կունենար մութ անցքէն յա-

ռաջանալու ։ 

- խաւարր չի սէր ուիր, աչքդ կր կապէ։ 

Աստուած նոյն իսկ առաջին անգամ լոյսր տա-

րածեց, որ կարենայ աշխարՀր ստեղծել։ Լոյսն 

ուրիշ է, սիրտդ կր բանայ, քալուածքդ նոյ-

նէսկ կր շտկէ, - կր կոչէր անդադար։ 

Պուրճ Համուտէ Շաղզոյեան շէնքր, Հա-
յ ո ւ թ ե ա մ բ տ ր ո փ ո ղ կեդրոնր, շատ մ օ տ դրաց-

նո ւթեան մէջ է շուկա լին Հետ։ Հազիւ լայն 

պողոտան կտրած, դ է մ ա ց է փողոցէն վրայ 

ցուցափեղկէ մր մէջ տեսակաւոր լամբեր կր 

նշմար եմ տարբեր չափ եր ու։ 

խանութէն տիրոջ դէմքր Հեռուէն, խոժոռ 

մա ր դո ւ տպաւորութիւն թողած էր վրաս, 

Հիմա առեւտուրէ ատեն կր զգամ, որ էր կա-

նաչաւո ւն աչքեր ո ւն ետին թաքուն բարու-

թիւն մր կայ։ կր քաջալերուիմ ստացած տպա-

ւորութենէս ու կ՛ուզեմ զրուցել Հետր, գուցէ 

անպտուղ չմնար փորձս։ Յ աճա խ ինքնա-

շարժս տ եղա ւոր ելո ւ դժո ւար ո ւթէւն կ ու նե -

նայէ առաւօտն երր, երբ Շ ա ղզո յեան կեդրոնր 

կր խճողուէր այցելուներով, պաշտօնեանե-

րով ու սպասարկողներով։ 

°կուր ալ այլեւս տեղ գտիր ինքն ա լ արժդ 

տ եղա ւո ր ե լո ւ։ ° ր կ ո ւ աչքեր ր բա ւա ր ա ր չէին 

րլլ ար տեղ մր որսալ ու Համար, այլ յաւելեալ 

ճիգերու պէտքր կունենայիր ինքնաշարժէդ 

ձերբազատելու Համար։ Այդ օրերուն յաճախ 

այս խանո ւթէն ցուցափեղկէն առջեւ զոյգ 

ինքն ա շարժն եր ո ւ տեղ ապաՀովելու չափ րն-

դարձակ տարածութիւն մր կր մնար ա նխ ա -

փան։ 0անէ մր անգամ ինքնաշարժովս փոր-

ձած ե մ մ տ ն ե լ Հ ո ն ։ Բ ա յ ց ծ ե ր ո ւ կ ր , որ խ ա ն ո ւ -

թին տէրն էր, աչալուրջ դուրս կր վազէր խա-

նութէն ու կ արգիլէր Հոն տեղաւորուէլս, 

պատճառաբանելով, որ ա յդ տ արածո ւթէւն ր 

էր խանութէն կր պատկանէր։ 

- Բ ա յ ց , պ ա ր ո ՚ ն , դուք ա մ է Հ ն ա ռ ա ւ օ տ ա յ ս 

տար ած ութէ ւնր բաց ձգելով կ արգէլէք մեր 

մուտքր Հոն, երբ մենք դրացի ենք արդէն։ 

Հոս, §Ազդակ»է խմբագրատունդ պիտի ելլեմ 

ու տեղ չեմ գտներ ինքնաշարժս տեղաւորե-

լու։ Ծերուկր չի մեղմանար ու առաւել խոժոռ 

երե ս մր պար գելով կր պատասխանէ. 

- Ոչ, տիկէ՛ն, §Ազդակ»ր էր պաշտօնեանե-

րուն Համար §փարքէնկ» մր թող շէնէ... 

- Երանէ՛, երանէ թէ օր մր ունեն այ այդ 

յ ա ր մ ա ր ո ւ թ է ւ ն ր ... բայց տ ե ղ ե ա կ չ է ք , որ ա յ ս 

օ ր ե ր ո ւ ն մ ա մ լ ո յ շատ Հ ա ն ր ա ծ ա ն օ թ դ ռ ն ե ր 

յանկարծ կր փակուէն։ 0ամլոյ աշխատանքն 

ալ շատ նման է ձկնորսութեան, ոչ ձուկր 

բռնողր կր Հ ա ր ս տ ա ն ա յ ե ւ ո չ ալ ուտողր կր 

կշտանայ... այս պարագայէն, ոչ §Ազդակ»ր, 

ոչ ալ լրատուութեամբ աշխա տող ր... 
խօսակց ութի ւնր կր քակէ մեր ծանօթով 



թեան կծիկր ու կ իմանամ, որ §վաՀրամ Փա-

փա զեան» թ ատերախումբի տարիներու վաս-

տակաշատ դերասան եզած է մեր ծերո ւկր, 

որուն Հետ բարեկամութեան մեր պայմանա-

Դիրր կր Հաստատուի, երբ կ՛իմանամ, որ շատ 

վիր ա ւոր ո ւած է դաշնակցականի մր լուրջ ու 

անարդար նկատոզութենէն՛ 

§Ամէն բան շատ լաւ, բայց սա դաշնակցա-

կան չրչլալդ մեծ կաֆ մրն է պրն՛ վ »։ 

Յանկարծ կր յիշեմ ԾնորՀքին վկայու-

թիւնր... 

- Եթէ դաշնակցական չես, ո ւրեմն Հայ 

չես••• գրած էր ինծի Պոլիսէն 0անատա գազ-

թոզ մեր ազգականր տարիներ առաջ։ իր Հա-

յութիւնր դազտադոզի պաՀելո ւ Հարկադրան-

քէն զզուած, ուզած էր Հեռանա լ Թուրքիա– 

յէն։ 

Անմիջապէս կ րմբռնեմ, թէ ինչպէս այս 

պարկեշտ մարդուն սրտին ծալքերուն մէջ 

աճած է լեզա պա ր կր րն դդէ մ ոեւէ դաշնակցա-

կանի՛՛՛ 

Արդեօք կարելի է գազափարր վեր դասել 

Հայ րլլալէ, թէ Հայ րլլալյր վեր է ամէն արժա-

նիքէ։ Արդեօ՞ք, որակաւոր մարդր ոզջունելի 

չէ թէկուզ ինչ գազափարի ալ պատկանի ան։ 

- Ոչ, պրն՛ վ , մարդ ազատ է իր ծնած 

վայրկեանէն, իր առաջին իրաւունքն է ազա-

տութիւնր։ ԱնՀատր ազատ է որդեգրելու իր 

ուզած գազափարր։ Ծ ատեր կր սիրեն ապրիլ, 

ծովեզերքր, ուրիշներ կր նախրնտրեն լեռնե-

րու վրայ ապրիլ ոմանք ալ կր մնան դաշտա-

յին վայրերու մէջ։ Ուր որ ալ րլլաս կարեւորր 

լաւ մարդ րլլ ալն է։ իմ Հայրս ալ թունդ դաշ-

նա կցական եզած է ու կեանք մր ամբոզջ ծա-

ռայած իր կուսակցութեան։ Ան շատ կր սիրէր 

իր Հայրենակիցներր զէյթունցիներր, որոնք 

ինիսունՀինգ տոկոսով Հակադաշնակցական-

ներ էին։ Ան կր յարգէր անոնց գազափարր ու 

անոնք զինք րնտրած էին իրենց միութեան 

ա տ են ա պետ ր։ 

Ծերուկին Հպարտ ճակատին վրայ կարծես 

յազթանակի երանգներ կ երեւին, կնճիռներ ր 

կր չուեն դէմքէն, յօնքերր կր գտնեն իրեն Հա-

ճելի կորութիւնր ու աչքերր արտակարգ բո-

ցով մր կր խնդան։ 

Այդ օրէն մենք Հին բարեկամներու պէս յա-

ճախ Հան դիպեցանք իրարու։ Միշտ բան մր 

ունէր պատմելիք իր Հարուստ թատերական 

ա նցեա լէ ն ։ 

- Թատրոնր ինծի Համար եզած է սրբավայր 

մր, որուն մուտքին Հանդերձարանին կր կախ-

ւին կ ուսակցական փոզկապներր եւ գեզար-

ւեստական ճաշակներր, ու Հանդիսատեսր 

ասոնցմէ մերկացած մուտք կր գործէ Հանդի-

սասրաՀ։ 

Զարգացած անձնա ւո րո ւ թիւն մրն է ի 

շրջանաւարտ ֆրանսական Համա լսարանէն։ 

իր թատր երգո ւթիւններր իր Հարազատ 

թարգմանութիւններն էին օտար մեծ թատե-

րագիրներէ։ կեանքն ու աշխարՀր րմբռ՛նած 

այս մեծ դեր աս ան ր գեզարուեստական եզա-

նա կով տարիներ անդադրում Հր ա մ ցուցած 

էր իր Հ ան դիս ա կանն եր ո ւն կեանքի անուշն ու 

լեզին Հա ւա սարա պէս։ 

Անգամ մր, երբ Տիգրան կամսարականի 

§վարժապետին ազջիկր» թատրերգու թեան 

շատ Հնաբոյր րլլալուն մասին կր զրուցէինք, 

րսաւ՛ 

- Անգլէա, որ աշխարՀի թատերական կեդ-

րոնր կր նկատուի, ուր կան բազմաթիւ թա-

տերագիրներ, Հոն եւս կր տեսնենք §Հնաբոյր» 

նկատուած Հեզինակի մր գործր, վերամշակ-

ուած եւ պատշաճեցուած արդի պայման-

ներուն, ու ասիկա յարգելու Համար իրենց 



գրեթէ մոռցուած Հեզինակր, եւ զայն ծանօ-
թ ա ց * ն ե լ ո ւ Հ ա մ ա ր ն ո ր ե ր ո ւ ։ 

ինծի շնորՀած §փարքինկ»ր մեծ բարիք մր 

եզաւ ինծի Համար։ Ամէն առաւօտ, երբ ինք լ 

նաշա րժս կր մօտենար անոր խան ո ւթին 

անկիւնադարձին, ան դուրս կր վազէր 
մ ո ւ տ ք ս արգելակոզ ե ր կ ա թ ե ա յ ցից ձոզերր 

վերցնելու։ Երկար ժամանակ յարմարութիւն-

ներ չէի ո ւնեցած ինքն ա շարժ վար ելո ւ։ ՚Լեկին 

չէի մօտեցած ու Հաւանաբար կորսնցուցած 

կարդ մ ր ճ կ ո ւ ն ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ մ ո ռ ց ա ծ ուրիշ 

նրբութիւ՛ներ։ Բայց ինք անգին ծերո ւկր 

միշտ պատրաստ էր կա մա ւո ր ինծի օգնելու։ 

- Աջդ կտրէ, աջդ կտրէ, Հիմա Հակառակ 

դարձուր ու շիտակ շարու նակէ ՛՛՛ 

Յաճախ ճամբուն երթեւեկր կր կեցնէր իր 

բարի մարդու պարզութեամբ ու ճարտարող 

թեամբ, որ պէս զի ա պաՀո վէ ր իմ Հանգիստ 

ճամբայ կտրելս կամ ինքնաշարժր տեզաւո-
րելս։ 

Ծ ատ բծախնդիր էր, յաճախ չէր րնդո ւներ 

քիչ մր անկանոն ու քիչ մր թեքուած շար-

ուածքս։ 

- Ոչ, ո՛չ, չեզաւ,- կր գոչէր,- ետ նստի՛ր ու 

շտկէ՚՛՛՛ 

Հլու Հնազանդ աշակերտի մր պէս ետ կր 

մտնէի ինքնաշարժս ու կր կատարէի իր 

ճշդում ՀրաՀանգներր ու ատոնք բոլորր օգ-

նեցին ինծի, որ ձեռք առնեմ մոռցած ու չգիտ-

ցած մանրամասնութիւ՛ներ ինքնաշարժ վա-

րելու։ 

Առտու մրն ալ ինքն ա շա րժս տեզաւորելէ 

ետք, ներս կանչեց զիս խանութ ու Հոն դարա-

կէն խնամքով պաՀո ւած մեծադիր գիրք մր 

երկարեց ինծի ու րսաւ՛ 

- Փրոֆեսիոնալ մակարդակի Հասած թատե-

րական արուեստր այսպիսի կատարելութեան 

Հասած քիչ անգամ տեսնուած է սփիւռքի ոս-

տաններուն մէջ՛ 

Մարսէլ էյմէ 
«Ուրիշներուն գլուխր» 

թատրերգութիւն 4 արար 

Թարգմանուած Վ... Ու... 

Գիրքր ինծի յանձնելէ ետք կրկին-կրկին կր 

պա տուիր էր մէկու մր չտալ։ Միայն գրքին 

մէջ, մակագրած էր տիկին Ս՛՛՛ին, բարեկա-

մաբար։ ինձմէ կր խնդրէր անպատճառ կար-

դալ ու կարծիքս տալ այդ թատրերգութեան 

մասին։ 

Ընկերային կեանքով Հարուստ այս անձնա-

ւորութիւնր կ ապրէր իր ճոխ ու փառաւոր 

անցեալին մէջ ու կարծես այդ գիրքր, զոր 

կ երկարէր ինծի փաստագրուած վկայագիրն 

էր։ Անոր մէջ երկմտանք մր կար, թէ ոեւէ մէ-

կու մր չտամ, ոեւէ մէկուն չյանձնեմ։ Յստակ 

էր, որ ինչ արժած էր իրեն այդ գիրքր։ իր ամ-

բոզջ Հոգեկան արժան իքն երր, իր ամբոզջ երի-

տասարդութեան կորովր Հոն թափած, Հիմա 

ատիկա մա ս ո ւնքի մր պէս պաՀած կր յանձլ 

նէր ինծի։ 

կ՛առնեմ խնամքով ու կր վերցնեմ Հետս, 

խոստանալով չյանձնել մէկու մր։ 

Ակամայ կր մտածեմ թատրո նի զի ն ուո -

րագրեալներ ուն մասին, որոնք առանց փառա-

սիրութիւ՛ներու, միայն ազգային-րն կերա յին 

կեանքին մէջ ծառայելու Համար այնքան մա-

քուր ու ամբոզջական նուիրումով կր բո լոր-

ւին իրենց խումբին շուրջ։ կր գործեն լուռ, գի-

շեր-ցերեկ, շաբաթներ, ամիսներ շարունակ, 

միայն մէկ վարձատրութեան իրենց թատերա-

խումբին փայլուն յաջո զո ւթեան Համար։ 



Անգամ մր Հալէպ գացած էի արձակուրդի։ 

վերադարձիս սեւ Հագած էի, որովՀետեւ 

կրտսեր եգբայրս մաՀացած էր։ Երբ տեսաւ 

զիս, նայուածքէն չվրիպեցա ւ սեւ Հագ-

ւածքս։ Հ ետ աքրքրո ւթեամբ մօտեցաւ ինծի 

առաւօտեան մեր ինքնաշարժի Հանդիպումի 

պաՀուն ու Հարցուց պատճառր։ Երբ իմացաւ 

եգբօրս մաՀր, զիս մխիթարելու ճիգով մր 

փորձեց կսկիծս սովորական դիպուա 

վերածել եւ ժպիտր դէմքին րսաւ՛ 

- Ես ալ ՝^&1է1Ո§ Ատէ-ի վրայ եմ (սպասման 
ց ա ն կ ի ն վ ր ա յ ) ։ 

իր ար տա յա յտո ւթիւնր կարծես տեսակ մր 

Համաձայնութիւն էր մաՀուան Հետ։ Յիշեցի 

մեծ իմաստասէրի մր խօսքր, որ կր թելադլ 

րէր «յիշելով մաՀր ապրիր»։ կեանքի բոլոր 

երեսն երր ապրած ու բոլոր խռովքն երր լու-

ծած Հասած էր գիտակցութեան գերագոյն 

աստիճա նին։ 

Երբեմն ուրախ, երբեմն ալ սրտնեզած կր 

տեսնէի զինք, երբ Հարցր կապուած կրցար իր 

առողջութեան։ Այո , ումր չէր իջներ, շալ 

քարր շատ կր բարձրանար ու ինք այնթապցիի 

մր Հպարտութեամբ, որ առՀասարակ սովո-

րա կան է բոլոր այնթապցիներուն, ու 

անդրդուելի կեցուածքով կ՛արՀամարՀէր բո-

լոր ա յդ ման ր ո ւքն եր ր։ 

- Գիտե ս,- անգամ մր րսաւ ինծի Հպարտօ-

,- որ Հայրս ալ կր տառապէր շաքարախլ 

տէ, բայց երբ ուզեցին կտրել իր երկու մատ-

ներր մերժեց։ Ըսաւ §ի"նչ, այդ մէկր իմ 

կեանքս երկո՛ւ տարիով պիտի երկարէ, չեմ 

ուզեր այդ երկու տարիներր՛՛՛ թոզ աւելի 

չապրիմ»։ Ու չձգեց որ կտրեն իր մատներր՛՛՛ 

* 

* * 

Ջմրան ցուրտ օրերն էին, Յ ունուարի 

առաջին շաբաթն երր։ Պազր կր կճէր այտերս։ 

Պրն՛ վ՛՛՛-ի խանութին առջեւ տիրոզ իրա-

րանցումր կր զարմացնէ զի ս եւ կր մատնէ 

մեր աչալուրջ Հսկիչին բացակայո ւթիւնր։ 

Օտար ինքնաշարժ՛եր խճոզած էին իր խա-

նութին առջեւի տարածութիւնր։ Անկանոն 

շարան մր խանգարած էր սովորական կոկիկ 

Համակարգր։ ^ անո ւթր փակ էր։ կ լիման բա-

ւական ցուրտ րլլալուն կր խորՀիմ, որ մեր ծե-

րուկր ինքզինքին խնայած էր այս պազերն ու 

միտքս Հանգիստ կր փորձեմ ուրիշ տեզ մր շա-

րել ինքն ա շա րժս ։ 

Բայց խանո ւթին բացուիլր կ ուշանա ր, թէ-

եւ պագն ալ նոյն սաստկութեամբ կր շարուլ 

նակուէր։ 

կէսօրէ վերջ մր, գործերս վերջացնելէ ետք 

խմբագրատան մէջ օրուան թերթերր աչքէ 

կ՛անցրնեմ, զանազան նորութիւններ աչքէս 

վրիպած կրնան րլլալ։ Հոն §Զարթօնք»ի չոր-

րորդ էջին վրայ, բարի ծերուկին նկարր մալ 

Հազդի մր ճակտին կռթնած անՀոգ կր ժպտէր 

ինծի՛՛՛։ Ո տքերս կր թուլնան յանկարծ, աչ լ 

քերս կր կծուրնան, իր բարի դիմաստուերր կր 

պատկերանա յ դէմս կայտառ ու պայծառ՛՛՛ 

կր դադրիմ որեւէ բան մտածելէ, միայն 

մէկ բան ուզեզս կր մթա դնէ՛՛՛ ա ւ է ւ ո § Ոտէ-ի 

վրայ իր անունր նշուած րլլալու դառնո^ 

թ ի ւ ն ր կր ց ա ւ ց ն է զ ի ս ։ 



ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ 

ՀԱՅՔՈԻՆԵՐ* ՔԵՋԻ 
* * * 

Այնքանն հեռու քեզմէ։ 
Ովկիանոսին ոռռնոցէն վեր 
Շնչառութիւնդ կր թնդայ։ 

* * * 

Գիշերս՝ կոպերուդ տակ փակ։ 
Ծալուած թեւերուդ տաքին մէջ 
Ցերեկս կր ծաղկի։ 

* * * 

Նայուածքիդ մէջ տիեզերքս. 
Ու երբ փակեցիր աչքերդ 
Անապատս արթնցաւ։ 

* * * 

Մեղեդին բջիջ առ բջիջ կր քակուի 
Ու նորովի կր դաշնաւորուի 
Քնարին վրայ որ մարմինս է։ 

* * * 

Հեռացող րնկեր մր։ 
Ծառեր 

Գարնան փոթորիկներէն տերեւաթափ։ 

* * * 

Մահ սիրո՞յ համար։ 
Որո՞ւ տրուեր է տառապանքին մէջ 
Իմաստուն րլլալ։ 



* * * 

Գիշերուան մէջ ցաւն իր մեներգը Կ՚ընէ– 
Կաղկանձներ կը ձայնակցին։ 
Ամպերր հանդիսատես։ 

ԾԱՂԿԱԾ ԲԱՂԵՂ 
Կաղնին՝ ճերմակին ծանրութեան աակ, 
Անով վեհացած։ 
Ես հոգտյդ վրայ։ 

* * * 

Հեռացար։ Ձայնդ մերժեց հեաեփլ. 
Իրեն յարմար էր աւելի 
Տաք բարայրր յուշերուս։ 

* * * 

12։ Ժամը գիշերը ԿԸ ԿԻԱԷ՚– 
Անքնութեան մէջ 
Կր լուծուին բոլոր աղերր կեանքին։ 

ԳԻՇԵՐ 
Նկանակ մր. փարչ մր գինի. 
Երկինք մր բաց։ 
Եւ Բանին հոսքր բիւրեղեայ։ 

* * * 

Խօսքի դռներր միշտ փակ են. 
Յաճախ ուշ է։ 
Եւ աստղերր կը խուլնան։ 

* * * 

Տատրակները կտցեցին արեւր 
Որ փշուր-փշուր պատշգամս թափեցաւ. 
Առաւօտեան օրհներգութիւն 

* * * 

Անապատ է, սիրելիս, երբ ձայնդ ղադրի։ 
թաա անապատին մէջ իսկ 
Ո ^ ե ր կու լան երբեմն երկար, միալար. 



ԵՐԲԵՄՆ 
Գարնան հովը այնպիսի ԲԻՐ™ աարփանքով 
կո գոկէ ծառերն ծաղկած 
Փթիթները կը չորնան։ Հիմա յաճախ։ 

* * * 

Աւերակ է հիմա մեր մանկութեան սէրը. 
Բայց փարթամ է այնաեղ րոյսը։ 
Այսքան շքեղ փշածաղիկ աեսա ծ էք. 

* * * 

Միջոցները կարձուեր են. 
Բայց օգուտ. 
Մութ ամպեր են գլիաա վերեւ։ 

* * * 

Աշնան սւէս հասուն, աշնան Տ " " ® ՛ 

Հ Տ Տ Տ « « -
* * * 

Այսքան ապրեցայ, րայց դեո չեմ գիաեր, 

* * * 

Ամոողջ գիշերը քերթուած կարդացի, 
Որ սիրաս մոռնար իր խենթ կարօտը 
Հանգիստ բնանար։ 

* Հայքուն ճափոնական աւանդական բանաստեղծութեան տեսակ է՝ եռատող կառուցուածքով։ 



ՅԱՐՈՒԹ ՍՐկ© ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ 

Ծնած է 1992-ին, Պէյրութ։ Նախնական կրթութիւնը 
ստացած է Ագգ. Աբգարհան վարժարանէն ներս, որ-
մէ ետք րնդունուած է Մեծի Տանն Կիլի-կիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան Դպրեվանք, ուր հւ կր շարունակէ ու– 
սումր մինչհւ այսօր։ Դպրհվանքհան մթնոլորտր 
առիթ դարձած է զարգացնելու արուեստի նկատ-
մամբ իր բազմակողմանի հետաքրքրութիւններր։ 
Գրելու կողքին կր զբաղի դաշնամուր նուազելով, 
հրգահանութեամբ եւ գծագրութեամբ։ 2009-էն ի 
վեր կ՛աշխատակցի «Ազդակ» օրաթերթին, «Հորի– 

I զոն»ի գրական յաւելուածին եւ հայրենի ու սփիւռ– 
1 քահայ այլ թերթերու։ 

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԾՆՈՒՆԴ 
Կախուած էր... 
Ոսկի կախուած էր կապոյտին մէջ։ 
Անոր թեւերր փակած էին անհունին վրայ, 
Երբ նորածիլ ծաղիկր իր բոյրր արձակեց։ 
Բարձրացաւ... 
Կապոյտի մէջ տապլտկելով, 
Զեփիւռին շունչով՝ 
Բոյրր բարձրացաւ։ 
Հասաւ... 
Բոյրր ոսկիին հասաւ։ 
Համբուրեց անոր այտերր 
Ու կամացուկ մր վար սահեցաւ։ 
Շիկնեցաւ... 
Ոսկին աւելի շիկնեցաւ 
Ու կրակ դարձած 
Հ ա մ ո վ բո յր ի ն ե տ ե ւ է ն ս լ ա ց ա ւ – . 



ԱՆԼՌԵԼԻ ԱՂՕԹՔ 
Մթութեան զգեստը եկաւ ծածկեց, 
Երկնակամարն ամբողջ այլափոխեց, 
Ու ես սնարիս վերմակով, 
Քեզ սպասեցի, հայր իմ, կարօտով® 

Եկար, համբուրեցիր իմ մանուկ այտեր, 
Իբրեւ պահապան գիշերուան՝ դրիր սէ՜ր. 
Բաց աչքերդ վրաս մտար անկողին՝ 
Ականջդ սրտիս զարկերուն սրած։ 

Ու սկսար թակել դուռը բաց երկնքի, 
Կանչեցիր Հա՜յր, աղօթքով թախանձագին, 
Աղերսեցիր օրհնութեան ցօղեր բարի, 
Որ ծորին մեր վրայ ու մեր կեանքին® 

Աղօթքդ՝ սրտէդ, արցունքը՝ աչքերուդ, 
Վզի խաչդ ափիդ մէջ՝ եռուն, 
Կու տայիր փառք քու Աստուծոյդ, 
Իր պարգեւած բոլոր բարիքներուն® 

Տակաւին կը շշնչայ ձայնը աղօթքիդ, 
Ու ինչպէս փսփսուք կը հասնի ականջիս, 
Ո՜հ, տակաւին կ ՚աղօթե՞ս ինծի համար հայր իմ։ 

Բայց ինչո՞ւ, ինչո՞ւ այս անգամ առանց համբոյրի® 

ՀՈԻՐ ՄԸ ՍՐՏԷՍ... 
Փա՜ռք այդ օրուան, 
Երբ հանդիպեցայ քեզի եւ ուխտեցի տիրանալ։ 
Հազա՜ր օրհնանք այդ վայրկեանին, 
Երբ ձեռքերս քնքշութեամբ բռնած, 
Բարի գալուստ մաղթեցիր ու սկիզբ դրիր մեր ընկերութեան։ 
Որքա՜ն բախտաւոր ու երախտագէտ կը զգամ հիմա, 
Որ քեզի պէս հաւատարիմ ու անկեղծ բարեկամ մը ունեցայ։ 

Ուրախութեան ցօղե՜ր թող տեղան® 



Ձեռքերս բռնեցիր ուժգին, քնքշութեամբ, 
Որպէսզի երբեք քեզմէ չհեռանամ եւ միայնակ չմնամ։ 
Կախարդեցիր սիրտս ու հոգիս, ինչպէս գեղանի մը իր ասպետին։ 

Քու աննման վարսերդ, մատներդ 
Տանջեցին, տոչորեցին սիրտս ու հոգիս, 
Ցանկութեան անխորտակելի զսպանակ մը դնելով ներսիդիս։ 

Ձեռքերէս բռնած զիս նետեցիր ճամբայ, 
Ուր վազք կայ անդադար, եւ ուր կան 
Ծաղկեբուրեան մեղեդիներ, 
Որք կը ծփացնեն հոգիս 
մ է ջ ն ի ր ե ն ց ա լ ե ա ց ն ը մ բ ո ս տ ո ւ խ ա ղ ա ղ ® 

Տա՜ր զիս հեռուներն անյայտի, 
Որոնց դիմաց կը խոնարհի սիրտն իմ անյաղթ, 
Եւ անոնց կը միանան արցունքնե՜րս թափանցիկ® 

Տա՜ր զիս հեռուները անյայտի, 
մնամ սիրոյդ մէջ հաւատարիմ® Ո ւ յ ա գ ե ց ն ե մ պ ա պ ա կ ը ս ր տ ի ս ® 

Աննման իմ դաշնակ, 
Շալկէ մինչեւ վերջ հոգերս բազում 
Ու նետէ քայլերդ հաւասար իմիններուս® 

Մինչեւ վախճանը մեր անաւարտ ընկերութեան... 

ՎԵՐՏԻՆ ԼԱՐԸ... 
Բարտիին տակ նստած՝ 
Կապոյտն աչքերս կ ՚երփնագրէր։ 
Ձեռքերուս մէջ քնարս բռնած՝ 
Այտերէս ոսկի կը ծորէր։ 

ճակտիս միւռոնը բուրումնաւէտ, 
Քնարիս երգին հետ կը բարձրանար։ 
Սրտիս մէն մի զարկին հետ 
Երկինքը ամբողջ կը թնդար։ 

Ու քնարս կ ՚երգէ՜ր, կ ՚երգէ՜ր անդադրում՝ 
Իր լարերով ոսկեգոյն® 

«Օ՜հ, ինչ սքանչելի քնար մ՛ունիս, 



Որ կը հնչէ գեղեցիկ, 
Բայց ինչո՞ւ լարը վերջին, 
Միշտ տխուր է ու տրտմագին»... 

Բարձրացուցի իմ քնար, 
Ու նայեցայ այդ լարին, 
Հոն գրուած անուն մը կար՝ 
Գրուած 

. է . 
Տանջալի։ 

ԱՆԿՈ9 ՀԻԻՐԸ 
ճամբաները լուռ ու յոգնած, 
Անկոչ հիւրերը ճամբած, 
Կը քնանային սեւ հագած։ 

Անոնց վրայ լոյս մըն էր ինկած, 
իրենց հանգիստը խանգարած, 
Անկոչ հիւր մըն էր բերուած։ 

Ո՞վ չէր գթար այդ հիւրին, 
Մրոտած տկար մարմնին, 
Արցունքոտած աչքերուն® 

Շնիկ մըն էր հիւանդոտ, 
Ապշահար ու մտածկոտ, 
Ի՞նչ կը մտմտար արդեօք® 
Մայրն ու հա՞յրը կը փնտռէր, 
Թէ՞ կինը ու զաւակներ® 

Հին օրերո՞ւն կ՛ափսոսար, 
Թէ՞ անձայն կը մրմռար, 
Բայց անպայման ունէր ցաւ® 

Յուսահատ էր իր կեանքէն, 
Ձգուած, լքուած ու անտէր... 

Ո՞վ հաւատարմութեանդ արժէքը գիտէ։ 

ՀԻԻԹԸ ՍԻՐՈՅ... 



Առաւօտեան պայծառութեան տակ երկնքի 
Հողր կր կանչէր այգեկութքի, 
Տալու համար իր բաժինր կեանքի, 
Որպէս մարդուն րնծայ, բարիք® 

Օգոստոսի վառ շողերով, 
Իջայ քաղելու խաղողր՝ երգելով։ 
Երկարեցի ձեռքս ողկոյզին, 
Ուր գտայ անուշ ժպիտ։ 

Մատներս խաղողին վրայ զգացին 
Տաքութիւնր արեւու շողին։ 
Անոր տիրելու համար զայն ճզմեցի, 
Եւ մէջս ժայթքեց հիւթր քաղցրագին® 

Հիւթր ձեռքերուս վրայ ծորած էր, 
Որուն մէջ կար քաղցր սէր, 
Աստուածածնայ օրհնութիւններ, 
Արեւաշողի զօրութեան հետ։ 

Օգոստոսի վառ շողերով, 
ձեռքերս օծուած էին խաղողով՝ 
Քաղցրահամ ու քաղցրաբոյր, 
Ափերուս մէջ հիւթն էր սիրոյ® 

ՀՈՒՐ ՄՐ ՍՐՏԷՍ... 
(Բ. Մաս) 

Տակաւին կր հնչեն® 
Մեղեդիներդ հրավառ ու սիրալի, 
Կր շրջին ազատ թեւերով խորերն իմ սրտիս։ 
Նուաճեցիր անտարածք հողերր հոգւոյս, 
Բերիր սէ՜ր, հորիզոններ ցոյց տուող լո՜յս... 

Ամէն մէկ ձեռքս դարձուցիր հով, 



Որոնց միջոցաւ թոյլ տուիր սրտիս 
Օրօրել մեղեդիներու ալիքներ հզօր, 
Աշխարհ մը հիացման եւ խոնարհութեան, 

Աշխա՜րհ մը ամբողջ® 

Ըսէ՛ք հիմա, ինչպէ՞ս բաժնուիմ, 
Երբ կը հրավառի անզօր սիրտն իմ, 
Ու կը տանջէ զիս տեսիլներով երազի® 

Դուն օծեցիր սիրտս մեղեդիներով թովիչ, 
Որ չճանչնայ երբեք չորացում ու կորուստ® 
Դուն ցօղի կաթիլներով թրջեցիր ականջներս նուրբ, 
Ուր կը բուրեն առաւօտեան ճառագայթներ մեղմ ու անուշ® 

Ո՜հ, իմ դաշնակ, ներէ՛ ինծի, 
Բայց պիտի հարցնեմ քեզի կրկին, 
Պիտի մնա՞ս իմ ընկերս կեանքի® 

ԴԷՊԻ ՎԵՐ® 
Ջերմ հողին վրայ մարմինս կը ննջէր, 
Աչքերուս մէջ կապոյտը կը փայլէր, 
Երբ հոգիս թեւ առաւ, դուրս եկաւ կրծքէս, 
Ինչպէս թռչնակ սլացաւ դէպ՛ վեր® 

Վե՜ր, անսահմանի՜ն ու անբիծին մէջ, 
Փնտռեց շող արեւու սիրատենչ, 
Ինչպէս ճիւղ յենարան իր ոտքերուն, 
Երգեց արեւին՝ թագաւորին լեռներու® 

Բայց անյագ հոգիս յանկարծ սահեցաւ, 
Խելագար արագութեամբ զառն ի վայր ինկաւ։ 
Ծաղիկ մը քնքուշ իր թերթիկներով 
Շալկեց գահավիժող հոգիս, ալեխռով® 



ՍԱՐՍԱՓ 

Նստած հպարտ՝ դէմքիս վրայ, 
Զ ե րթ ա ս պ ե տ մր՝ ձ ի ո ւ ն վ ր ա յ , 

Թախծոտ հայեացք մր կր նետես յանկարծ։ 

Օ՜, Սարսա՜փ։ 

Կրծքիդ մէջ պահած ես այնքան խորհուրդ, գաղտնիք, 
Վրան թելերուն՝ «կեանք», «փառք» ու «պատիւ», 
Ուր կր գտնեմ ես իմ փառքի մեծ գահ։ 

Օ՜, Սարսա՜փ։ 

Չաստուածներու հզօր շանթերու պէս, 
Կ՚իջնես դէպ՛ երկիր՝ 
անարդարութիւններով լի, 
Ու կ՛ուզես բաժնել չարիքն իր արմատէն® 

Բայց տկար ես զերթ մարդ հողեղէն, 
Կ՛ուզես սիրուիլ, շոյուիլ ինչպէս գարնան թիթեռ, 
Մեղմօրօր զեփիւռին գիրկն իյնալ յաւէտ, 
Ու պար բռնել յար արեւու երգին հետ... 

Երեկոյ է նորէն, հանգստեան պահն իմ, 
Ու ես կ՛իյնամ անդունդն մատեանի, 
Դուն այտերս ի վար կր դառնաս սարսափ, 
Սեւ ու մութ գիշեր, մազերով խռիւ, 
կր փրթիս յանկարծ զերթ ցասում ու քէն, 
Որ դո՛ւրս քաշես զիս պահէն վերացման... 

Որ դարձեալ փաղաքշեմ, շոյեմ, միայն սիրեմ քեզ 
Օ՜, Սարսափ, Սարսա՜փ, 
Իմ խելա՜ռ ասպետ® 



ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԿԻՐԱԿԻ 
Կէսօրը երազն է շրջում. 
Խո՜ւլ բառերի հանդերձները 
Սահում են զգո՜յշ ու փշրւում 
Որբ ճիչերի դողերն ի վար։ 

Աւարտուած է ամէ՜ն պատճառ, 
Անիմաստ է յիշել հիմա 
Երջանկութեան հեռացումը. 

Որպէս մտքի վերջին արար՝ 
Սիրոյ հոգին բաժանւում է 
Չեղած մարմնից։ 

Տա՛ր ինձ քեզ հետ, սպասի՛ր, հոգի՛, 
Կամ էլ թո՜յլ տուր մի քիչ լինեմ 
Ղօղանջը քո պատարագի, 
Ու խնկարկեմ աշխարհով մէկ՝ 
Ո՛չ մի ծիրում սէր մի՛ փնտռէք, 
Բացի նրա հետքից թողած 
Ձեր գօլ սրտի խոյակների 
Երկնապատիւ վերելքներում... 

2 Ապրիլ, 2011 

ՕՐՈԻԱՅ Ա9ՔԵՐՈԻՄ 
Կապոյտ են օրուայ աչքերը այսօր, 
Ծովացած՝ ժպտում է տխրութիւնս ինձ, 
Ինձ հետ է միայն մի վտի՜տ կէսօր, 
Անքէն եմ ինձ պէս ու նորից անխինդ։ 



Երջանկութիւնր քո մէջ փնտռեցի, 
Ու աղօ՜թք դարձաւ անցեալր մի բուռ, 
Քո ներկայի մէջ բացակայեցի՝ 
Իմ ներկան շինած մոռացուած մատուռ։ 
Կապոյտ են օրուայ աչքերր այսօր, 
Ծովացած՝ ծփում է թախիծս անհէն, 
Բառր գլխահակ՝ որպէս վաղուայ օր 
Սենեակի քունքին լռել է արդէն։ 

21 Մարտ, 2011 

ԽԵՆԹԵՐԳԱԿՐ ՄԵՆՈՒԹԵԱՆ 
Ամպր գարնան գոյնր ունի, 
Ու բառերր շուշանածոր՝ մեղքն են քաւում 
Քո լռութեան։ 
Այգաբացից ապշած ցօղի անմեղութեամբ՝ 
Ես տխրութեան կողակիցն եմ, 
Խենթերգակր ազնուութեան։ 
Եւ տալի՜ս եմ, նուիրո՜ւմ եմ 
Անմտութեամբ՝ 
Կան ու չկան, հարկաւորր, 
Անգամ անպէտքն ու ո՛չ այնքան կարեւորր։ 

ճչում եմ ու խօսում անվերջ, 
Չլինելդ համարում վերջ՝ 
Ինձ դատելով իմ յօրինած փուչ խօսքերով։ 

Ամպր գարնան գոյնր ունի, 
Բառի շուրթից բառ է սահում 
Ու խաթարում խուլ աղօթքր քո լռութեան։ 
Բառի շուրթից բառ է սահում, 
Փակում հոգու կամո՜ւրջ, կածա՜ն, 
Որ սերմերր աշնանացան 
Չմրան գալր երբե՛ք չզգան 
Ու չպաղեն ցրտի ուսին։ 



Քեզ մի՛ տանջիր, մի՛ տառապիր, 
Ա՛յս են եղած կան ու ... չկան, 
Թող՝ տխրութեան ցրտամութը 
Ու ապրումի դառը գութը 
Ամպի թեւով հեռու գնան... 

Ես տխրութեան կողակիցն եմ 
Ու խենթերգակը մենութեան։ 

22 Փետրուար, 2011 

9ՄՐԱՆ ՇԵՄԻՆ 
Այսօր թւում է՝ ձմեռ է գալու, 
Հեռւում սպասում է ծալպատիկ քամին, 
Որ սառը երթի տարածումներում 
Կերպիս մէջ մտնի ու կազմի մարմին։ 

Այսօր թւում է՝ ձմեռ է գալու, 
Գունատ փողոցի ստուերն է մրսում, 
Ինչ որ այլացում կայ՝ անհանգի՜ստ, անթա՜րթ, 
Ու ներսն իմ այսօր ապրում է դրսում։ 

Որքա՜ն կ՛ուզէի ճարպիկ քամու պէս, 
Է՛լ յետ չնայել թողած անցեալիս, 
Թօթափել հեռւում թախիծս որպէս 
Ծանօթ յոյզերի հեռացում թեթեւ։ 
Այսօր թւում է՝ ձմեռ է գալու, 
Անուրջն է մրսում՝ յուսաթափ ու մերկ, 
Անտարբեր ձմեռն էլ ձիւն չի տալու 
Բնութիւնն արդէն գձուձ է ու լերկ։ 

Այսօր թւում է՝ ձմեռ է գալու, 
Կը պաղեն նաեւ վէրքերս բոլոր, 
Ու շռայլութեան յուշը անմարմին 
Կը մնայ աշնան գոյներում բոսոր։ 

12 Դեկտեմբեր, 2010 

ՄԱՐԴԱԿԱՆՈՆԸ 



Շտապում եմ հատել փողոցն ամէն օր 
Իմ րնտրած գոյնի թարթող վայրկեանից՝ 
Անկարգապա՞հ եմ... 

Ու թէ աշխարհր պիտի կանոնուի 
Կանաչ թարթումից զգաստ լուսակիրի 
Իմ ներսում ապրող անհանգստութիւնր 
Րմբոստ է վաղուց ո՛չ միայն րնդդէմ 
Երթեւեկութեան ձեւուած կանոնի։ 

Անկարգապահ եմ ու րմբոստ եմ ես, 
Խելառ մի տեսակ, որ խուսափում է 
Սուտ ու պղտորուած եւ մարդացումի 
Ծիրից դուրս եկած մարդականոնր 
Խախտող բոլորից։ 

Մարդականոնր նոյն լուսակիրի 
Երեք լոյսերի պարզ կառուցուածքի 
Համեմատութեամբ պարզ է աւելի՝ 
Երկու գոյն ունի՝ առաջին գոյնր 
Ազնուութիւնն է, նրանից վերեւ 
Վառւում է ստի գոյնր շլացնող, 
Մարդականոնր ժխտող բոլորր 
Շտապում են հատել 
Մարդ առաջինին երկրորդին կապող 
Հոգեղէն ճամբան սուտ ազդարարող 
Ու խեղաթիւրուած կեղծ գոյնի ներքոյ։ 

Անկարգապա՞հ եմ, 
Թ է վաղր էլի փողոցր հատեմ 
Իմ րնտրած գոյնով՝ ձեռքս չբռնէ ՚ք, 
Մարդականոնի խաչմերուկներում 
Հենց նոր պատահած վթարր վկայ՝ 
Իմացէք, որ կայ ստի չափն անցնող 
Մի նոր սրիկայ։ 

7 Հոկտեմբեր, 20101 



ՈՐ ԼԻՆԵՄ 
Թողէ՛ք, որ լինեմ այնպէս, ինչպէս կամ, 
Կուտակեմ անվերջ ժամանակի մէջ 
Երազող կերպի ստուերը իմ գոյի, 
Թողէ՛ք, որ ատեմ վաղո՜ւց ատելին, 
Ու թողէ՛ք սիրեմ միայն սիրելին։ 

Թողէ՛ք, որ լինեմ այնպէս, ինչպէս կամ, 
Բաժանուե՜մ, լուծուե՜մ ինքս ինձանում, 
Ձեռքով որոնեմ իմ զարկերակում 
Ազնիւ, ինձպէսեան ծանօթ տրոփիւն։ 

Թողէ՛ք՝ երազեմ աներազելին, 
Նուաճեմ մի պահ եզերքն անսահման, 
Թողէք, որ յորդեմ, թողէք, որ ճչամ, 
Ու այնքա՜ն, մինչեւ մի քիչ... համրանա՜մ։ 

Թողէ՛ք ինձ այսօր այնպէս, ինչպէս կամ, 
Անկշռելիութեամբ կո՜ւշտ ընդարմանամ, 
Ու լինեմ ազատ ես իմ սիրոյ մէջ, 
Եւ անգամ ինձնից մի քիչ հեռանամ։ 

Թողէք ու լռէք իմ յորդորի դէմ, 
Այս նոր երեկոն թող ինձնով վառուի, 
Եւ անբռնազբօս իմ ստուերի միջից 
Թանձրացած մրմունջս թող անտե՜ս պոկուի 
Ու գնա՜յ, հասնի՜ հին ժամանակին, 
Երազող գոյիս շռայլ-անհոգին... 
Թողէ՛ք՝ նա մնայ այնպէս, ինչպէս կայ 
Որ դառնայ ինձ մօտ ճիշդ ժամանակին։ 

6 Յուլիս, 20101 



ԻՇԽԱՆ ՉԻՖԹՃԵԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ 

Զուգադիպութիւն; Լոյս կ՚ընծայենք նոպելեան դափնեկիր մեծ բանաստեղծ Սէն– 
ճոն Փերսի խօսքը (տեսնել քիչ մը անդին), բանաստեղծութեան մասին, զոր կարելի 
է ընդհանրացնել գրականութեան համար; Նաեւ՝ Իշխան Չիֆթճեանի յօդուածը, որ 
ժամանակակից հայ գրականութեան խստապահանջ գնահատումն է; Յաճախ կոչ 
ըրած ենք վիճարկումի, որ մտաւորական չափահասութիւն կ՚ենթադրէ; Գրականու-
թեան պատմութիւնը կը վկայէ, որ բոլոր ժողովուրդներու գրողները եւ բանաստեղծ-
ները բանակ եղած են, անոնք մեծերու ծլարձակման ենթահողն են, քիչեր նուաճած 
են բարձունքները; Մեր ճակատագրով ժողովուրդ մը, Հայաստան եւ Սփիւռքներ, ինք– 
զինք փնտռելու ընթացքին «գրականութիւն կը փորձէ»; Երեւոյթը դրական է, ժա-
մանակը կ՚ընէ զտումը; Եթէ հայ գրողները գաղթականի պայմաններու մէջ մնացած 
չըլլային, եւ չըլլան - զարգացման եւ տնտեսական -, նուաճումները այլ կ՚ըլլային եւ 
կրնան ըլլալ վաղը; Գրականութիւնը կեանքի պատկերով է, զիրար լրացնող մեծերով 
եւ միւսներով; Հասկնալու այս ցանկութեամբ հարկ է կարդալ Սէն-ճոն Փերսի եւ 
Իշխան Չիֆթճեանի միտքերը; Ազնիւ վիճարկումը միշտ բաց պէտք է պահել, խօսիլ, 
ոչ բացարձակ մերժումներու տխրութեամբ, եւ ոչ միամիտ լաւատեսութեամբ, այլ 
ճամբայ հարթելու համար վաղուան աճին եւ լոյսին առջեւ; 

բ. 

«Բանաստեղծր իր արտադրութեան առաջին րնթերցողր եթէ կրնայ րլլալ, այն 

ատեն կրնայ անդրադառնալ իր րրածին։ Առանց այս անհատական անդրա-

դարձին, ներկայ անլրջութիւնր պիտի շարունակուի ու արդէն կր յարատեւէ ան»։ 

Ի. Չ. 

Ափէւռքէ ներկայ դրա կան ընդհանուր մթն ո լո ր տ էն, յատկապէս բան ա ս տ եդե ա կան ու դրա-

կան քննադատական ձդտո ւմներո ւ, ուդդութեանց եւ տրամադրութեանց պէտէ անդրադառ-

նա յ այս ակնարկը: Ակնարկ մը էբրեւ անդրադարձ անդրադառնալ, դառնա լ այն կոդմ, որ 

թերե ւս չկայ, քանէ անոր բացակայութէւնն էսկ շարժում՛ն է այս դրո ւթեան։ րառնա լ քան 

խորանալ մանրամասնո ւթեանց մէԽորութէւններ ու երկարաձդումներ հաւանաբար ուրէշ 



ՈՌւքւսա 

առիթներով գան։ & ատ մր կէտ եր ու մէ^ նաեւ Հայաստանի ներկայ գրականո ւթեան կրնայ վե-

րաբերիլ այս դրուածքր։ Այս իմաստով Հայաստանն ու Ափիւռքր լաւ կր Հասկնան զիրար։ 

ԺԱՄԱՆԱԿԸՆԿԷՑ ՇՐՋԱՆ 

Այսօր ամէն բանաստեղծ կատարելութեան մր մ է^ բան տո ւած է ու խուլ։ Տ արատ եւո ւթիւնր 

չփոթուած է առաքինութեան մր Հետ, առանց Հարցնելու թէ ինչ որակի յարատեւութեան մա-

սին է խօսքր։ ի Հեր2.ոյ յաւերժութիւնր իբրեւ §Հայկական առաքինութիւն» կր կրկնենք, ար-

դէն շատոնց առանց ամօթի։ Գրելու Հա մարձակո ւթիւնր աստիճան մրն է, բարձրութիւն մր 

չէ։ Գրել շարունակելր թերեւս յարատեւութեան ^իղի մր մասին կր վկայէ — շնորՀք մր չէ։ 

Թ ուղթ ու դիրք քով-քովի շարելրր երբեմն թերեւս յամառութիւն է միայն։ Ողողել էֆերր — 

բայց ի<նչով։ Ողողելու֊ն՝ ե ր ե ւ ո յ թ ի ն վրայ կեդրոնանանք, թ է բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ ե ա ն որակին։։ 

Ողողելու արարքր, արտադրումր մեքենականութիւն մրն է, որ շարունա կա կանո ւթիւն 

կ՚ապաՀովէ։ ° ւ երբեմն պէտք է, բայց ոչ նպատակ։ Արագութեան դարր կրնայ շատ դիւրաւ 

անառակութեան տանիլ, անոր լաւ եւ գէշ կողմերուն։ Գրեմ-անցնիմ։ ^ամանակին յարմա-

րթլ, թէ ժամանակին անուն տալ, զգալ անոր նրբութիւններր, լսել անոր ձայներր։ ^ամանա-

կին մէ1էն խօսիլ։ 

Մինակութիւնն եր կ՛ ա ր տ ա դր ո ւին, բան ա ս տ եղծն ե ր ո ւ աճր շատ զօրաւոր է, (դրա կան) թեր-

թերր լեցուն են մի^ակութեանց տարբերակներով, բանաստեղծներր անզօր են իրենց արտադ-

րութիւն ր ներկայացնելու, Հոն գրական քննադատութիւն բացարձակապէս գոյութիւն չունի, 

բացի յաւուր պատշաճի անՀամութիւններէ, որոնք ի զօրու են քանի մր անյօդ նախադասու-

թիւն, ոչ սակայն միտք քով-քովի դնելու, գրական քննարկումր կռուի Հետ կր շփոթուի, երա-

նի րլլայ գրական մակարդակի կռիւ՛ ու այս բո լոր էն կր տուժէ գրականութեան մր կեանքր, 

կեն սունակո ւթիւնր։ 

Հայերէնի նախնական ու երբեմն նոյնիսկ անկար գիտութիւն մր կր փրկէ, իբր թէ կր փրկէ 

նորելուկ բան ա ս տ եղծն ե ր ո ւ փաղանգի մր գոյութիւնր, որ մէ^տեղ ինկած է Լիբանանի եւ 

Աուրիոյ գաղութն եր ուն մ է ° ր ե ւ ո յ թ ր , թէ նոր անո ւններ կան Հրապարակի վրայ, կրնայ 

մ խիթարո ւթեան մր խաբկանքր բերել։ 0անի լեզուն արտադրող մէ^տեղ կր դնէ, ուրեմն դեռ 

ուժ մր ունի, կր խո րՀինք յաճախ։ Որպէսզի մասամբ իմացո ւած լեզո ւին թեր եւս ո ւժական 

իմաստ մր կարենայինք տալ այս ձեւով։ Գուրգուրանքի §նորերուն» նկատմամբ դո ւրգո ^ 

րանքի պակասի մասին կր խօսուի կամ կր գրուի, եւ ոմանք պաշտպանողական դիրք կ առ 

^ա^-^ազարի պատերազմ ալ կր մղեն, նախ իրենք իրենց դէմ, որովՀետեւ թիրախներու ճա-

նաչման դժուարութիւն ու նին, ու իբր թէ նորերր կր պաշտպանեն։ իսկական գրական Հե-

տաքրքրութիւն, նորերով կամ Հիներով, դոյութիւն չունի։ Հետաքրքրութիւն չի նշանակեր 

բանաստեղծական դիրք տպել, տեղ տալ, լսել՛ Հետաքրքրութիւնր կր սկսի Հոն միայն, ուր երկ-

խօս ո ւթիւն ու քննարկում, բանաւոր ու գր ա ւո ր, տարբեր ճակատներու բա խո ւմ դո յո ւթեան 

կու դան։ Գրականո ւթիւնր լուրթի առնող մարդիկ տարիներով կր վիճին գր ա կան Հարցերու 

ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՇԱԺՈՒ0 



մաս էն։ Գրական խնդէրներո ւ երկայնքէն կ՛ ապրէն։ Անոնց քոփն է վեր է էրենց գոյութէւնը: 

0էնչեւ որ եպյրայանգումներու գան: Ու եզրայանգումները կը յա^որդեն իրարու։ 

0էջէն արեւելեան մամուլը §նորարարութէւն՝ֆ բնորոշումը կը գործածէ, դուցէ տասնամ-

եակներէ է վեր, առանց այդ բնորոշման աստէճաններն ու նրբութէւնները սահմանելու: 

Ակգբնական շրջանէ մը եթէ ան զայն գործածողներուն աչքէն ժխտական գունաւոր ում ունէր 

(ու թերե ւս կարգ մը ուդեզներու համար մէնչեւ հէմա ալ ունէ), հէմա զգուշութեամբ մը անոր 

կը տրուէ դրականամերձ երանգ մը։ Նոր արարեա յը էբրեւ այդպէսէն գէշ չէ կ՛ ըսուէ ու կը 

մտածուէ։ կարգ մը մօտեցոզներու համար էսթանպուլահայ արդէ բանաստեդծութէւնը տէ-

պարայէն օրէնակն է նորարարո ւթեան, էմա հոս արդէա կանո ւթեան։ Արդէականութէ ւն 

կ՛ ուզէք, տեսէք, կայ փորձը է Պոլէս։ Գոնէ Զահրատէ մը կէկոյաբանութէւնը §հասկնալէ՝ֆ է, 

ըստ այսպէսէներուն։ Հասկնալուն չէ տրուէր սակայն էմաստներ ունենալու կարելէութէւնը։ 

Ընթերցոդը կարծէք բնական էրաւո ւնք մը ունենայ հասկնալու եւ հաս կնա լը ըլլա յ մէաձեւ ու 

մէ։ Ընթերցոդական զգայնութէւն մը կայ, պէտք է ըլլայ, որ հասկնալը կը զարգացնէ։ 

Հոս գրական մէջէն մակարդակ մը ներկայացնելը քա^ագործութէւն եւ նպատակայարմար 

պէտէ չըլյար, բայց չէ դադրէր ան պէտք մը ըլյ այ է։ Կը կարդանք երբեմն արեւեյ ահայերէն 

դարձոդ կէսաարեւմտահայերէնէ անկեալ լեզուով տոդեր։ Բռնէ ուռեցուած բառերու ու կէ-

տ ա դր ա կան ն շանն եր ո ւ պայթումներ, էնքնա կործան խէզախումներ։ Ուշացած ու լլկուած յե-

դափոխութեան մը բառապաշար։ Չպեդուած, չկարդացուած, չտեսնուած բառերու թափուե-

լէք կրկնութէւն։ Գէտական կամ հոգեբանական բառապաշարէ ու ակնարկութեանց դործա-

ծութենէն մեկնած գէտոսէկութեան հանդէսադրում։ Բովանդակայէն մակարդակէ մը վրայ 

կ՛ ունենանք հետեւեալ պատկերը•- կամ ելեւէջ մը ալեկոծ պա ր տ ո ւթեան կամ տխրութեան յա-

ջորդոդ յադթանակ կամ ուրախութէւն, առնելով ա մէ նէն տափակները օր էն ա կն եր ո ւն © կամ 

հարթ գադափարներու թաւալք, ուր բարձրութէւններ ու խորութէւններ չեն բացայայտ, ետ 

ու առաջ չկայ, այլ հաւասարութէւն© կամ հերոսական ոգէէ մը պատասխանոդ ասք յեդափո-

խաշունչ, ոչ գէւտ կամ որոնում, այլ արդէն ծանօթէ տարբերակայէն վերարտադրութէւն։ 

կամ ալ սէրալէր մեդկութէւն սէրայէն ոլորտէ մէջ թափառոդ։ Տեդ մը իբր-թէ-կեդծ-Վ©-Օշա-

կանութէւն մը։ կեդծը պէտէ ունենար գոնէ Օշականէ հարցերուն փոխադրութէւնը, օրէնա-

կումը ու ապա վերափոխումը։ իբր-թէ-կեդծը չէ դառնար էսկ անոր հարցերուն շուրջ, անոնց 

տագնապէ հասկացոդութեան հանդէպ կը մնայ մէշտ անզօր։ Լեզուէն հանդէպ անփութո^ 

թէւնը յաճախ ներկայ է։ 

Ակսնակէ հովեր են ասոնք երբեմն, վբուսաւ-հասաւ^ներու խումբ մը, բնական, 0եծարենց-

եան §ճամբէն՝ֆէ կրկնութեան ճամբաներէն։ իսկ երբ §բանաստեդծութէւն՝^ կամ §քերթուած՝ֆ 

բառերը կը խո ւժեն դէպէ գրուածքը, պահ մը եթէ մոռնանք ու հան գէս տ թո դո ւնք երգ ու 

երազ, հոգէ ու ոգէ, սէր ու խէր ու նման բանաստեդծա-անբանաստեդծական եզրեր, կը 

յայտնուէ գէտակցութէւնը քերթուած մը դրելուն, որ մէայն ցուցական հանգամանք մը ունէ 

կա տ ա ր ո ւած փո րձերո ւն մէջ յաճախ։ 

0խէթարէչ հետաքրքրականը նորերուն մօտ հայաստանեան կոպէտ հա յր են աս էր ութ են էն 



Ղնէճւա 

մասնակի շեղումն է, գէթ ներկայիս՛ ճիշդ, թերեւս բնազդով մր, շեղում մր, միակ այն վտան-

գով, որ սա շեղո ւմր երթայ ու քսուի իսթանպուլաՀայ բան ա ս տ եղծ ա կան ափերուն։ Զի ոմանց 

Համար քերթողաբար §փիլիս ո փայել» կր նշանակէ միմիայն Պոլսոյ մերձենա լ։ Դպրոցական 

փակում մր ունի իսթանպուլաՀայ արդի բանա ստեղծո ւթիւնր։ Ոչ ժխտական յատկանիշ, ոչ ալ 

անպայման առաւելութիւն։ 

ի՛՞նչ կր փնտռենք։ Ազդեցո ւթիւն ազդել ու ազդուի լ մայր եր ակն եր էն (իւր աքանչիւրր նախ 

կր փնտռէ, կր ստեղծէ իր մայրերակը), տպաւորութիւն, կապկելու, կրկնելու, կռուելու ու 

տարուելու շնորՀք։ ՛ճարտարութիւն, օրինակելու գիտո ւթիւն, բեր ո ւած կամ մասամբ ինքնա-

գիւտ, իւրացնելու տաղանդ։ Արձագանգելու փորձարկում։ Տիշելու, միտք պաՀելու ուշիմու-

թիւն։ Արթնութեան ու Հսկողութեան, ուշադրութեան, նկատողութեան, սեւեռումի զարգա-

ցում։ Տարատեւ, բայց յառաջացող փորձարկում փոխանակ արտադրողական անսրբագրելի 

ինքնապարտադրանքի։ Ո՛*վ դրած է այդ չշալկուած բեռր։ Լեզուին իմացումով եկած առճա-

կատում անոր Հետ։ Անոր կարելիութեանց վերաբերում։ Ընթերցումով կրնային գալ այս բո-

լորր։ Խ ա բո ւելո ւ եւ խաբելո ւ կարողութիւն։ Աճպարարութիւն։ կ եղծի ու իսկատիպի շրշում, 

Հաւասարում, ետ առատութիւն կամ տակնուվրայութիւն իմաստի, բա ռա շար ի։ Խզում ու 

մ ե կ ն ո ւ մ ։ Բ ա ց ա կ ա յ ո ւ թ ի ւ ՝ ն ։ 

Նաեւ ու մ ան աւանդ գր ո ւո ղ բանա ստ եղծ ո ւթեանց բա զմա մակարդակ րնթերցումր Հեղի-

նակներուն իսկ կողմ է։ 

Պիտի րլլան բոլոր կարգի ու սարքի գրողներր։ կան միֆին տար իքէն անդին անցնողներ ու 

նորապսակներու շարք մր։ Այսօր միֆին տ ա ր իքի շուրֆ դարձո ղ բանաստեղծներու փաղանգ 

մր կայ, որ չի կրնար ընդունի լ, որ (ընդՀանուր բանաձեւումով մր րսած) առաֆին քանի մր 

Հրատարակութենէ ետք, դէպի ինքնաՀաս տատո ւմ գա ցած, աՀաւոր վայրէֆք մր նշող §երկ-

րորդ կիսու» երկրորդական Հատորներ կր Հրատարակէ ան, ինքնաՀաստատումր դնելով մնա-

յուն փնտռտուքի մակարդակին վրայ ու ասիկա շատ արտաքին ձեւով մր, ոչ էութենական։ 

Ասոնք կր մնան կողմնակի փողոցներու կարգավիճակին մէֆ։ կրնայ պատաՀիլ նոյնիսկ, որ 

ա մէնէն ինքնաՀ աստատ բան ա ս տ եղծն անգամ փո րձո ւի տկար քերթուածի մր Հրատարակո^ 

թեամբ զարմացնել։ Նման վրիպումներ Հասկնալի են տեղ մր, սակայն այս տեսակէն Հատորի 

մր Հրատարակութիւնր արդէն բանաստեղծական գիտակցութեան մր պակասր կամ խաթա-

րումր կր յիշեցնէ։ Խեցբեկում ու ներքին ուժական ֆլատում։ Արտադրութիւն մր այսպէս ար-

տաՀանում ու արտաքսում աւելի։ 

Հոյլ մր, որ ինքն իր վրայ կր դառնայ, կր գալարուի ու Հետաքրքրական, իմա խոստմնալից 

մեկնարկով ճամբայ ելած, Հիմա միֆին տարիքի գրողներ, սմքած տողեր կ՛արտադրեն, վեր 

կամ առֆեւ չ արձանագրուիր, այլ աստ ու անդ լոյս տեսած անկողմնորոշ քերթուածներ Հա-

տորի տակ կր վազեն Հաւաքուիլ եւ մարմաֆր պատասխան կր ստա 

պարակ։ Մէկ Հատոր աւելի բան ա ս տ եղծ րլլալ։ 

Լռել գիտնա լ, սուզուիլ տարիներու փորձառո ւթեանց մէֆ։ Տ արիներ ու տասնամեակներ կր 

յատկացուին դրա կան գործերու երկնումին Համար։ 

Ի0ԱՑԱԿԱՆ ՇԱԺՈՒ0 



Երեւոյթէն դէթ մատնանշումը կը կատարուէ այստեդ ու ընթերցո դներէն անոնք որոնք 

էրենք զէրենք կը վերագտնեն երեւոյթէն հորէզոնէն կրնան օգտուէլ։ 

ԳՐԱԿԱՆ (Մ)ԱՄՈՒԼ 

Զուտ գրական մամուլէ բացակայութէւնը ընդհանրացան՛ երեւոյթ մըն է հայկական մա-

կարդակէ վրայ։ Մշակութայէն որակէ լրջօրէն հետամուտ հանդէսներն է սկ մէշտ կէսադրա֊ 

կան եդան են, գեդարուեստը երբեք առանց անտեսելու §Ո ստան», §Նաւասարդ» կամ §0եհ-

եան», §Ան դա ս տ ան», §0ենք» ու մէնչեւ §Ահեկան»։ Զուտ գրականութէւն թերեւս չէ շալկեր 

հայ մտքէ մէջավայրը, պայմաններու կամ սովորութեան բերո ւմով։ Մէշտ զուգորդում կը 

փնտռէ, կը սփռուէ։ Ասէկա երեւոյթ է, որ աւանդութէւն մը կը կազմէ։ Գրական զտումը 

կրնար անշուշտ մասնագէտ ական նեդմտո ւթէւն ու մէնչեւ կ արելէութեանց սահմանափա-

կում ալ ափ առնել։ Հո նկէ, նեդութենէն կ արելէ ըլլար հաւանաբար սկէզբէ մը անցնէլ, բաց-

ւէլ այլապէս։ Փորձը չէ եդան որ գէտնանք։ 

Գրական մամուլէ անն կա ր ա գէր բնութէւնը ամէն քայլէ կը զգացո ւէ։ 0անէ քէչ գրոդ ո^ 

նէնք, ուրեմն պէտք է ամէն էնչ տպենք ու ամէն էնչ տպել կը նշանակէ ըստ երեւոյթէն քաջա-

լերել։ 0երժել գէտնալը կապ պէտէ ունենար լրջութեան հրաւ էր է մը հետ։ 

Գրական թերթ մը այսօր հա մա բնոյթ է գրական ժոդովանոյէ, §նադկեփ ունջէ դրո ւթէւն» 

կը կոչեն ոմանք։ 

Գրական կոչուան՛ թերթերու խմբագրական կազմեր — եթէ յաճախ յէշատակուան անուա-

նացանկեր էմաստ ունէն —, պարտքէն տակ կը գտնուէն ուդարկուան աշխատակցութէւն-

կտոր մը մերժեյու եւ մերժումէն պատճառն ալ բացատրեյու։ Գրական թերթ մը յանուն չեմ 

գէտեր է՛նչ գադափարաբանութեան հէւանդանոցէ կամ քարիթասէ գորն ստանձնելու կը 

նո ւէրո ւէ։ Որպէսզէ հայերէն լեզուով գրոդ ըլլայ հարկ է գուրգուրա լ ան մակարդակ եւ սխալ 

հայերէն գորնանոգներու վրայ։ Ախ ըլլայէն մնայուն հանդէպումներ, ուր այս հարցերը 

քննա ր կո ւէ էն, հեդէնակները էրենց երկերով հրաւէրուէէն եւ յաւուր պատշաճէ ձեւա կերպո ւ-

թէւններէ անդէն վէճ ու խնդէրներո ւ բանաձեւում կատարո ւէր, յարգելով խօսքէ մշակոյթէ 

մը օր էնքն երը։ ° րկխօս ո ւթեան համար մեկնակէ տեր ու հաւասարութէւնը կամ ն ման ո ւթէւնը, 

մարդոց զարգացման համեմատ ելէո ւթէւնը նախադրեալներ են, սակայն անոնք ալ յարատեւ 

խօսքէն մէջ կրնան հասուննալ։ Խօսքէն յարատեւութէւնն ալ շատախօսութէւնը չէ, այլ 

կրկնութեան պարագայէն, մէկ քայլէն մէւսը անցնոդ, մէկէն եր կո ւքէն մեկնոդ ընթացք մը, որ 

չ ար գէլեր ետդարձներ, բայց կենսունակ շարժում է։ Վերադարձը։ 0տանուան վերադարձը։ 

Գրական քրոնէկէ մը ներկայութէ՛ւնը թերեւս օգտակար ըլլար։ 

Պ ա ր ոն եանէն հետեւոդութեամբ ու շարունակելով էր խօսքը, ազատ մէջբերումով մը ըս ենք 

էշը երբ փոդոցը զռայ ներքէն լուրերու կարգ կ,անցնէ էր արտաբերանը, երբ Պատրէարքա-

րանը զռայ ազգայէն լուրերու (այս գալէքն է մեր աւելցուցանը), էսկ երբ գրական մամուլէն 

մէջ գրականութեան կարգ։ 



Ղնէճւա 

(ԳՐ)ԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ 

Չափանիշներու չգոյութեան եւ անոնց անկարեւորութեան տագնապ մր գոյութիւն ունի։ 

Գրախօսականներ ժամանակ չու նին չափանիշի Հարցեր գնելու։ կամ կր գովեն կամ կր պատ-

մեն, կր կրկնեն արգէն գրուածր, տարրեր բառերով վերարտագրելով զայն։ Աժան ու անՀամ։ 

կրկնաբանող գրական քննա գա տո ւթիւն մր, ինքն իր մէֆ գա րձո ղ գրական վերլուծում իբրեւ, 

որ կր խափանէ քննա գատո ւթեան գա րձո ղ ու գառնա լով յառաֆ գացող կարելիո ւթիւնր։ Գրա-

կան կտորին շուրֆ գա րրձո ղ, անոր րս ածն երր տարբեր բառերով վեր արտագրող, կրկնող, ու 

զայն մէֆբերող անգրագարձր առաֆին կամ զերօ աստիճանի մօտեցում մրն է։ 

Արժէքաւորի-անարժէքի Հարցր պիտի գնէ ոչ թէ լոկ սաՀմանում մր — այս մէկր կր Հաւնիմ, 

այն մէկր ոչ — այլ մեկնող մօտեցումր ինք։ վերլուծումր, որ բանաստեղծութեան մր այս կամ 

այն տո ղ ր վեր կամ վար պիտի առնէ, զայն խո րացումներու եւ րնգլայնումներու պիտի տանի, 

ան է որ արժէք մր պիտի տայ կտորին։ ԱնՀատական արժեւորման աւանգութիւն մր կայ, զոր 

րնթերցողր իր նախասիրութենէն կամ Համակրանքէն բերած կ ՚ րլլայ, իր րնթերցողի ինքնակրր– 

թո ւթենէն։ Երկ մր սիրել կր նշանակէ անոր արժանիքէն ա ռն ո ւիլ, բանա լ անոր արժանաւոր 

րլլալու, պատշաճութեան, նոյնիսկ պատուի բեմ մր։ «Պատիւ րրէքՖր Հոսկէ է որ կ՛անցնի։ 

0իշտ ալ անձն ա կան ր, նա խաս իրո ւթիւնր կր խառն ուի գրակա նին։ Գր ա կանո ւթիւնր իր 

Հարցերով, եթէ կայ ան, կր փորձէ զանցել անձերր ու Հասնի լ Հարցեր ուն իբրեւ անանձնակա– 

նացած երեւոյթներ։ 0ասամբ մր միայն։ Ապասելի է, որ իւր աքանչիւր բանաստեղծական կամ 

գրական ա ր տ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ ի , քննարկուի, որպէսզի տ ե ս ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ր բ ի ւ ր ե ղ ա ն ա ն ։ ։ 

«Ե ս այսպէս կր գրեմնր տեսութիւն չի կրնար րլլալ։ 

Բանաստեղծր իր արտագրութեան առաֆին րնթերցո ղր եթէ կրնայ րլլալ, այն ատեն կրնայ 

անգրագառնալ իր րրածին։ Առանց այս անՀատական անգրագարձին, ներկայ անլրֆութիւնր 

պիտի շա ր ո ւն ա կո ւի ու արգէն կր յարատեւէ ան։ 

Ա պաս ուած թարմացումին գիմաց տակաւ րնգարմացում կր նկատ ուի։ Այս պէս օրինակ, 

եթէ Լեւոն է սաճանեանին Համար բնական թուած րլլայ իր դրչեզբայրր վարուժանր անմաՀ– 

ներ ու կա ր գին գաս ել 1919ին, անոր նաՀ ատակութենէն միայն երեք տարի ետք Հրատարակած 

«գրական ո ւսո ւմնասիրո ւթիւն՝Ֆ ենթախոր ագրո ւած երկին մէֆ, ու զայն սկսիլ վարուժանին 

նաՀատակի բնութագրումով, այսինքն անոր ճա կա տագր էն սկսելով մօտենա լ գրականու-

թեան, վարուժանի նաՀատ ակո ւթիւնր Հոն իբրեւ «արիւնլուայ քերթո ւած՝ֆ կր կենայ աչքե-

րուն առֆեւ դրչեղբօր (Լեւոն էսաճանեան, ԱնմաՀներ © Գանիէ լ վար ո ւժան (կ եանքր եւ գործր), 

կ© Պոլիս 1919, էֆ 14), այգ արիւնր գեռ չէ անՀետացած աչքերուն մէֆ մերօրեայ կարգ մր զրա-

խօսներու, երբ անոնք վարուժանին կր մօտենան, ու այս կացութիւնր անոնք պատուով 

կրնան Հաստատել։ Առէք պատկեր ր իբրեւ փոխաբերութիւն։ 

Հայաստանեան (միա՞յն) գր ա կան մամուլին մէֆ յաճախ Հանգիպած եմ «գրական քննա գա-

տո ւթեան՚Ֆ տես ակի մր, որ Հետեւեա լ Հո լովոյթր ունի© կենսագրական տուեալներ Հրամցնել, 

անոնց մէֆ թափանցիկ Հետքեր որոնել, որոնք «կապՖ մր ունենան տուեալ Հեղինակին սա կամ 

նա քերթուածին մէֆ գործածուած սա կամ նա բառին կամ պատկերին Հետ© եթէ նոյն բառե-

ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՇԱԺՈՒՄ 



րր րցան Հոն ներկայ շատ աւելի §յստակ» կր դառնայ §կապակցութիւնր»։ Յետոյ կր կատար– 

ւին մէջբերումներ, սանկ նստեցնելու Համար արտայայտուածր՛ իսկ մէջբերո ւմր վեր^բերու– 

մի պէս պէտք չունենար յաւելեալ բացատրութեանց՛ մէ^բերել եւ անցնիլ, կարծէք մէ^բերու– 

մր ինքնին յստակութիւն մրրլլարէ Վերջաւորութեան ալ նմոյշներ Հրամցնելքերթո ւածներո ւ։ 

Ասոր շատ աւելի շնորՀալի, նոյնիսկ դասագրքային իմաստով արդարանալի Հոլովոյթր կարե-

լի է գտնել 0՛ իշխանի §Արդի Հայ Գրականութիւն» դասագրքին էգերուն։ ՛դասագրքային 

պայմաններր կր թոյլատրեն նման մօտեցում՛– կեանքր, գրական գործերր, գրական յատկա-

նիշներդ 

Գրական վերլուծման անուան տակ կայ նաեւ Հիացական գետնաքարշութեան պարագայ 

մր, որ տուեալ Հեղինակր գոՀ պաՀելու սխալի տուրքին տակ կքող փակում՛ն է գրական մեր-

ձեցման նրբո ւթեան։ 

Ե՞րբ պէտք ունի դրա կան քննադատր ձայն Հանելու։ Անշուշտ երբ որ կ՛ ուզէ։ ինքզինք 

պէտք չէ սակայն պարտադրանքի տակ դնէ։ Անպայման պէտք է մէկր բան մր գրէ այս կամ 

այն դիրքին մասին։ Գրական ու գրութենական նշանառութիւն մր աւելի կարեւոր է: Գիտնալ 

ո ւր փն տռել եւ փնտռաբա նել։ 

Հայտէկրրի փիլիսոփայութեան տարրերուն, Ֆրանսայէն անցած անոնց մաղումներուն, ի՛ 

դար ու ֆրանսական փիլիսոփա յագր ական մտածողութեան Հայկականացումր, Հայկական 

արձագանգր ի՛ դարու վերջին տասնամեակներուն որոշ թարմացում մր կր բերէ կացութեան։ 

§Արձագանգ»ր Հոս ժխտական իմաստ մր չունի։ Յ աճ ախ կր խօսուի տպաւորութեան ու ազդե– 

ցութեան մասին։ Արձագանգ մր կ՚աշխատի տուեալ մտածողութեան բառամթերքով ու Հա-

մա կար գով, բացա յայտ ման կերպերով ու անոնց լեզուական անցումներով, յաճախ փո խադ– 

րո ւթեան ճամբուն վրայ §ապրանք»ին կէսն է տեղափոխուած, ի՛՞նչ փոյթ։ Արձագանգր 

պարտքեր չունի ամբողջական րլլալու, ազատ մաքսանենգութիւն մրն է ու չի զբաղիր արտօ-

նութեան Հարցերով։ Արձագանգներուն աղբիւրներուն րնթերցո ւմր շատ պիտի դիւրացնէր 

Հայկականացման Հո լո վո յթին տրամաբանութեան յա յտնաբերումն ու ուսումնասիրութիւնր։ 

Առանց այդ օտարաՀայկական եր կա մ է կո ւթեան պիտի առանձնանար §Հայկական» մր, որ 

Հայերէնով կու գայ մեզի, Հայերէնով կր կարդացուի։ 0ինչդեռ լեզուն ինք աւելին է քան Հա-

յերէնն ու Հայկականր կամ այլ ականներ, րլլալով ականներու ստեղծիչ բխում։ 

Գրական երկի մր մէջէն արտաբերուելու են այդ իսկ երկէն բխող Հաստատումներ, Հաստա– 

տութիւններ, եթէ կ՛ուզէք տեսութիւններ, տեսնելու կերպեր, անոր ներսէն դէպի դուրս, դէ-

պի րնդՀ ան ր ական §ճշմարտութիւն» եկող սաՀմանումներ։ Ոչթէ մեր արդէն ունեցած ճշմար– 

տութիւններր փնտռենք տուեալ գործին մէջ, ստուգենք կա՞ն անոնք, կր Համապատասխա-

նե՛ն իրենց կայութեամբ մեր գիտցած-ունեցածներուն։ Գրական անդրադարձր սակայն կր 

յա յտնա գործէ անծանօթր իբրեւ ճշմարտութիւն մ ր, եթէ կայ ան յա յտնա գործումի արարո– 

ղո ւթի ւն ր։ 

Նախրնտրելի է առասպել մր ստեղծել ու անոր Հաւատալ, քան թէ պարտադրուած առաս-

պել մր կուրօրէն րնդունիլ եւ շալկել։ Գրականութիւնր ի վերջոյ ազատ րնտրութիւն մր չէ՞։ 



ՈՌւքւսա 

Գրական բա մ բա ս անքր շատ աւելի աշխոյժ է, անպաշտօն կամ կիսա պաշտօն ական մակար-

գակներու վրայ, թէեւ, բնականաբար, ոչ արգիւնաւէտ։ Թերեւս եթէ պաշտօնական բնոյթ 

կրէր ան, կարենայինք այսպէս կոչուած «գրական անկեղծութեանդ Հաւաքական մակարգակ 

մր նուաճել, գէթ բեղմնա ւոր իմաստ մր տալու Համար բամբասանքին, առանց իտէալական 

թեւումներու, ինչի որ վարժ ենք, այլ յանուն յառաֆգիմո ւթեան մ ր, մեր օրերուն յարմարող, 

ի վերֆոյ ր լ լա լու Համար ձեւով մր դոն է ժամանակակից ու ոչ ժամանակրնկէց։ Բամբասողնե-

րր միշտ միականի են, քանի չեն տեսներ, կամ չեն ուզեր տեսնել իրենք զիրենք միաժամանակ 

բամբասողի ու բամբասուողի գերերուն մէֆ, որոնց երկուքին ալ մէֆ կր մտնեն ու կ՛ելլեն։ Տե-

տարգիա կանո ւթեան բարիքներուն անծանօթ, թէեւ անոր խաղեր ուն տեղեակ։ 

Պատճառներր մասամբ յստակ են, թէ ինչո՞ւ յաճախ մեր մօտ, Ափիւռքի մէֆ, դրականու– 

թ ի ւ ն ր Հ ա յ ր ե ն ա ս ի ր ո ւ թ ե ա ն , մ ա մ ո ւ լ ր ր Հ ա յ ա պ ա Հ պ ա ն մ ա ն , դրական ք ն ն ա գ ա տ ո ւ թ ի ւ ն ր Հ ո -

գեխնամութեան, մշակոյթրկամ լեզուն Հայրենիքի, կրօնքր ազգայինի գերեր կր խաղան կա-

մովին, այնքան որ կր նոյնանան իրարու Հետ անքակտելիօրէն։ Առաֆիններր կր մոռնան իրենց 

սկզբնական գերր եւ երկրորգ գերէն միայն կր վերագառնան առաֆինին ի Հարկին միայն։ Այս 

մոռացութիւնր երբեմն կամովին է ու երբեմն անգիտակից։ Այս գերերու փոխանակումն ու 

երբեմն իրարանցումր մաս կր կազմէ մեր Հաւաքական ինքն ո ւթեան։ Բացառութիւնն եր, ան-

Հատներ, կրնան Հակառակիլ ու իրենց անձնական ինքն ո ւթիւնր ստեղծել, որ կրնայ չնոյնանալ 

այս կացութեան Հետ։ Անոնք կրնան յիշեցումներ կատարել ու մատնանշումներ ընել, նոյնիսկ 

լսելի ձայն գառնալ ու կացութիւնր շրֆել։ 

Գրութիւններ կան, որոնք բացակայութիւն կր կազմեն։ Հրապարակր լեցուն է զզուեցուցիչ 

խօսքով ու գուն չես կրնար տալ անոր սաՀմանումներ, որովՀետեւ ան Հ իյնար խօսքի սաՀման-

ներէն ներս։ Անոնք այգ խօսքերր ձեւով մր կան, այո, սակայն իրենց կայութիւնր կայունու-

թեան չի Հասնիր, Հետեւաբար անոնց տարբեր որակում պէտք է տալ, զանոնք կոչելով խօսքէն 

Հեռու, բանաՀեռու գրո ւթիւն, մինչեւ գրական բացակայութիւն։ Ի՛՞նչ է խօսքր։ Ան գնելու է 

նախ տեսական Հանգոյց մր, գրութեան մէֆ որեւէ տեղ, յետոյ միացնելու է տեսութեան մր բա-

ղագր ամաս երր, ան կա նոն, բայց ի վերֆոյ պէտք է գրութեանց շղթայ մր անկատար ամբողֆո^ 

թեան մր Հասնի, վերածուի։ Ամբողֆր «կատարեա– րՖ չէ, թէեւ կրնայ անոր ձգտումին մէֆ րլ-

լալ© ամբողֆր միութիւն կազմող մտածումներու շարատուեալ մրն է։ 0տածումէ մր գէպի ո^ 

րիշր ուղղուած թելեր ու Հիւս ո ւածք գոյանալու են, որ պէս զի կարելի րլլայ խօսիլ տրամաբան։ 

Տաֆոր գա կանո ւթիւն մր, Հետեւո ղութիւն մր միտքեր ու։ Զիրար Հա լած ող, խոցող, չքացնո ղ ու 

չքացող։ Մտածման շարժում ի վերֆոյ։ 

Մայիս 2011 

Պէյրութ 

Ի0ԱՑԱԿԱՆ ԵԱԺՌէԱ 



ՆԱՐԻՆէՊԵՏՐՈԱԵԱՆ 

0ԻՍԱ0 ԳՕՉՈի^°Ա^ի (0ԱՍԻ0) 
«ԿՐԱԿԻԴ 0 է Զ է ^ » ՎԷՊԸ՛ 

Տեղ կու տանք Նարինէ Պետրոսեանի գրադատութեան, որ չի գոհանար լոյս տեսած գիրք 
մը գովաբանութեամբ ծանօթացնելու ճիգով, կը նշէ անբաւարարութիւնները։ Պատմութիւնը 
վէպի վերածել դժուար աշխատանք է, մանաւանդ երբ իրականութիւնները կը ներկայացուին 
առանց «վիպականացման», կամ «հեռաւորութենէ» դիտուելու, այսինքն ժամանակակիցներու 
թեր ու դէմ վերաբերումները կը մնան իրենց կոշտ կիրքերով։ Պատմական վէպը 
իրադարձութիւնները կը հարստացնէ գաղափարներով, անհատներէն անդին անոնք կ ՚ը լ լան 
խորհրդանիշ (յիշել «Սամուէլ»ը եւ « Պ ա պ թագաւորը»)։ Մեր «պատմութեան ահաւորութեան» 
իմացումը կարծէք դեռ ժամանակ չէ ունեցած իմաստութիւն եւ գեղարուեստական դառնալու։ 

1896-ին «բ անկ Օտոմանդ գործողութեան պատմական իրագարձութիւնր մէկ անգամ չէ, որ վերածուել 

է գեղարուեստական վաւերացման։2 Այսօր աՀա Հրապարակի վրայ է 0իսաք Գօչունեանի (0ասիմ) «կրա-

կին մէֆէն (վէպ ազգային րնկերական կեանքէ)»՛3 ծրագրային թերթօն-վէպի առաֆին ա մ բո ղֆա կան Հրատա-

րակութիւնր գրականագէտ Աեւան Տէյիրմէնճեանի առաֆաբանով, րնգարձակ ու Հանգամանալից ծանօ-

թագրութիւններով, Զապէլ °սայեանի «Գնունի» յաւելուածով։ 

«կրակին մէֆէն վէպի իրողութիւնր, յիրաւի, այսօր բացառիկ է այն իմաստով, որ Գօչունեանր, որպէս 

ականատես, գեղարուեստական վաւերականութեան է վերածում պատմական մի իրագարձութիւն Հետա-

գայ իր բոլոր Հետեւանքներով գրանք միաժամանակ զուգորգելով Հասարակական կեանքի մի շարք 

խնգիրների Հետ կնոֆ ազատ րնտրութեան Հարցր ՚^արգիկի կերպարով, Հայ վաճառականութեան ու ար-

Հեստաւորո ւթեան գա սի ներքին շուկայում ձեռքբերումների, արտաքին շուկայի Հետ կապեր ստեղծելու 

եւ Հաստատելու վճռա կանո ւթեամբ ոսկերիչ Գաբրիէլ աղա Բարիսեանի եւ ժամագործ 0իՀրգատ Արեւեա-

նի կերպարներով, տարբեր ազգերի ներկայացուցիչ՛ների ներ կա յո ւթեամբ ցուցա գրելով նրանց ազգային 

Հոգեկերտուածքն ու կենցաղր ոճրագործների բանտի րնգարձակ Հա տուածներ ում, ինչպէս նաեւ առՀասա-

րակ թուրք իրա կանո ւթեան բարոյական նկարադիրր, որ վէպի էֆերում վերաճում է Օսմանեան պետու-

թեան նկարագրի րնգՀանրացման եւ այլն։ 

վէպր բաղկացած է 11 Հատուածից, իսկ սիւժետային Հոսքր պայմանականօրէն կարելի է գա սա կար դե լ 

ժամանակային երեք տիրոյթում «բանկ Օտոման» գործողութեան կազմակերպման նախապատրաստա-

կան ա տխատանքներ ր, գրա իրականացումր եւ նրան յաֆորգած Հայերի ֆար գերն ու Հալածանքներր կառա-

վարութեան Հովանաւորո ւթեամբ, իսկ դործողութիւնների գիպաշարր Հիւս ո ւած է այն Հիմնական մտքի 

շուրֆ, թէ «... Հայ րլլալ ու բանտ չերթալ անկարելի էր...» (էֆ 314)տ 

Գաբրիէլ աղա Բարիսեանր, «Գումդաբուի Հայկական գէպքերից» յետոյ, յաճախ էր իր յարկի ներքոյ 

«երեկոյթներ» կազմակերպում, ուր, սակայն, Հիմնական խօսակցութեան նիւթն ազգային կեանքն էր, 

«արգիլուած լբադիրներու» րնթերցումր։ Գաբրիէլ աղան, որ վեՀերոտ մարգ էր, անզգուշութիւն էր ունե-

ցել իր տանր Հիւրրնկալելու եւ ճաշ մատուցելու ի պատիւ յայտնի յեղափոխական, վաղուց թուրքական ոս-

տիկանութեան կո ղմից Հետ ապնգուող Գն ուն ուն, ինչր չի վրիպում թաղական Հսկիչ ոստիկանի քննախոյզ 

աչքից։ Այգ Հաւաքոյթների ոգին ու «զարգր կր կազմէր» բազմակողմանի զարգացած ու Հայրենասիրական 

կրթութիւն ստացած գուստրր ՚^արգիկր։ վերֆինիս սիրտր վաղուց պատկանում էր ժամագործ 0իՀրգատ 

Արեւեանին, եւ, թւում է, աներկբայ էր Հետագայ Համատեղ կեանքի ու երֆանկութեան Հեռանկարր։ Աա-

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ 



կայն Արեւեանի մրցակիցր Արշակ Տ անիքեանր, չՀանդուրժելով ապաՀով կեանքի Հեռանկարի կորուստն ի 
դէմս վարդիկի, տուրք է տալիս անձնական մղումներին եւ մատնութեան նամակ դրում թուրքական ոս– 
տիկանո ւթեան ր, թէ Արեւեանր ^նեւ է գնում ոչթէ գործնական –առեւտրային ծրագրերով, այլ տեղի §Հայ 
անիծապարտ խռովարարներու խումբին» Հետ Հանդիպելու, 

եւ շատ Հաւանական է, որ վերադառնա յ յեղա-
փոխական գաղափարներով տոգոր ուած։ Այստեղ Հարկ ենք Համարում յաւելել, որ Գօչունեանր °րուանդ Օտեանի «թիւ 17 խ աֆիէն» վէպից առաջ է բարձրաձայնել Հայ լրտեսների ու նրանց դաւադիր նկարագրի 
վերաբերեալ։ 

Արեւեանի ճա մ բոր դո ւթեան Հեռանկարի խափանումր Գօչունեանր զո ւգաՀեռո ւմ է ազգային ազատագ-
րական գաղափարներով տոգորուած յեղափոխականներ ի 

ու պատրիարքարանի ձեռնարկած ուղիների վի-
ժեցման ր պատումի րնթացքի մէջ ներառելով նաեւ Պո լսում եւ գաւառներ ում սկիզբ առած ՀայաՀալած 
քաղաքականութեան, բռնութեան, կաշառակերութեան, դաւի, խարդաւանանքի, ազգային ու կրօնական 
Հողի Հր այ ծայր առած խտրականութեան նկարադրութիւններր, երբ Հայ սպաննելր, կողոպտելր, բանտար-
կելը, § բ ա ր ո յա պէս, 

նիւթ ապէս եւ յաճախ ալ ֆիզիքապէս» ՀարստաՀարելր ոչ թէ ոճրագործութիւն էր, այլ 
ծառայութիւն Օսմանեան կայսրութեանդ, իսկ երբ լրտեսների, §խաֆիէների» տեղեկագրերրյայտնում են, 
թէ Պո լսում §Հայ յեղափոխականներր անակնկալ յարձակում» են նախապատրաստում, բռնութեան ճի-
րաններն աւ ելի են սաստ կա նում։ 

Գօչունեանր փաստագրական ճշգրտութեամբ է նկարագրում §բանկ Օտոմանի» կազմակերպման եւ 
դրաւման մանրամասներր միաժամանակ ակնարկելով արտասաՀմանեան որոշ երկրների դեսպանորդնե-
րի §Համակրանքն» ու §Համագործակցութիւնր» Հայ յեղափոխականների Հետ՛ §®0էկ քանի օտար տէրու– 
թեանց կ՛ Պոլսոյ դեսպաններր լռելեայն ոյժ կու տային աչքառու ցոյցի մր գաղափարին բարոյապէս 

Հա-
ւաստելով, որ կ՛ Պոլսոյ մէջ շփոթու թիւն մր սկսելուն պէս իրենց նաւատորմերր պիտի մտցնեն 0արմարա– 
յի ջուրերր ու մէկ Հարուածով պիտի լուծեն տարիներէ ի վեր ձգձգուած Հայկական խնդիրր» (էջ 90)։ Սա-
կայն երբ գործողութիւնր ճնշելու նպատակով կառավարութեան ս ա դր անքո վ սկիզբ է առ նում կոտորած ր, 
այդ նոյն դեսպանորդն երր §...Վճռական վայրկեանին իրենց ապարանքն երր քաշուած թո ւղթթէ գնդակներ 
կ արձակէին բռն ա պետ ա կան վարչութեան դէմ, տղայական նոթա 

ներ ուղղելով Բ՛ ՛ուռ ու թող տալով, որ 
Պոլսոյ փողոցն երր ոռոգուէին Հայու արիւնով» (էջ 97)։ Գօչո ւն եանի քնն ա դա տ ո ւթեան ս լաքներն ո ւղղո ւած 
են ոչ այնքան ազգային Հարցի օտար տէրութիւնների միջամտութեամբ լուծելու միամիտ Հաւատին, որ-
քան Հայի բարոյաՀոգեբանական արատն երր ցուցադրելու, նեղ-անձնական շաՀր ՀամրնդՀանուրից վեր 
դասելու, դրանց Հետեւանքներից դասեր քաղելու խնդրին։ Այս իմաստով, յիրաւի, վէպի գեղագիտական 
արժանիքներից է ստեղծուած վիճակից դուրս գալու Հոգեբանական լուծումն, րստ թուրք ոստիկ անապե– 
տի Հայի դէմ Հայի զէնքով պայքարելու անակնկալ շրջադարձով՛ §անխելքութիւն է այսչափ լաւ զինուած 
մարդոց Հետ մաքառելր։ Պէտք է Հայերր Հանել իրենց դէմ։ Հիմա իսկ անՀրաժեշտ է գտնել տէրութեան Հա-
ւատարմաբար ծառայողներէն մէկ քանի ա 

նձինք, որոնք իսկոյն կրնան Համոզել իրենց ցեղակիցն երր» 
(էջ109–110)։ ի սկ այդպիսիք կային Հայ փաստաբանր, որ գումար շորթելու անյագ ախորժակով §յանձն է 
առնում» բանտից ազատել Արշակ Տանիքեանի մատնագրով բանտարկուած 0իՀրդատ Արեւեանին եւ 
Գաբրիէլ աղային, եւ այլն։ 

Սկսւում է Հայերի աննկարագրելի մի ջարդ։ Հայ խռովարարն երր, որ նամակներ էին յղել թուրքիայում 
Հաւատարմադրուած եւրոպական երկրների դեսպանատներին Հայկական Հարցի վրայ ուշադրո 

ւթիւն բե– 
ւեռելու եւ լուծելու նպատակով, Հայրենակիցներին կոտորածից փրկելու Համար ճարաՀատեալ րնդունում 
են 0աքսիմովի ա ռաջարկո ւթիւն ր, թէ նրանց կեանքին վտանգ չի սպառն այ, եթէ Համաձայնուեն անցնել 
°ւրոպա։ իսկ կառավարութիւնր, քաջալերուած այդ նոյն ° ւ ր ոպայի անտ ա ր բեր ո ւթիւնից, Հայերի ոչնչաց-
ման նոր ծրագիր է մշակում խռովարար Հայերի (իսկ ամէն մի Հայ անպատճառ խռովարար է) բանտարկ-
ման, խոշտանգման ու պարզապէս մաՀուան դատապարտման անբեկա 

նելիվճ 
Բանտր, ինչպէս պարզւում է վէպի էջերից, սոսկ մի Հաստատութիւն չէ, ուր Հազարաւոր կեանքեր են 

կործանւում, յոյսեր մարում։ կարելի է ասել այն մի մասնաւոր պատկեր է, որ մեզ թոյլ է տալիս առաւել 
լայն րնդՀանրացում կատարելու՛ բանտ է Սամաթիան, բանտ է Պ ո լիս ր, առՀասարակ Օսմանեան կայսրու– թիւնր։ ° ւ Հայերր օր առաջ բռնում են գաղթի ճանապարՀր յոյս տածելով, թէ այսուՀետ կր կարողանան զերծ մնալ Հետապնդումներից, լրտեսումներից ու, վերջապէս, մաՀուան սպառնալիքից։ իսկ §ոճրագործ– 



ների» բանտն իր «կենցաղով» ու առօրեայով մարմնաւորում է ոչ միայն թուրք Հասարակութեան ու իրա-

կան ո ւթեան, այլ նաեւ մի ամբողֆ պետութեան բարոյականութեան նկարագիրր։ կաշառակեր է բանտի 

ա մէն մի աշխատակից սկսած գռնապանից մինչեւ բերգապաՀ, գատաւորից մինչեւ ամենաբարձր պաշտօն-

եան։ Գռփում են, խաբում, ապա նորից շորթում եւ խաբում, եւ այգպէս շարունակ ու անրնգմէֆ, աՀա թէ 

ինչու է Գօչունեանն իր ստեղծադործութիւնր վերնագրել «կրակին մէֆէն» այն սոսկ մասնաւորելով վէպի 

վերֆին Հատուածներում գլխաւոր Հերոսների անցած ճանապարՀի րնգՀանուր նկարադրութեամբ (էֆ 314)տ 

Տատկանշական է, որ վերֆիններիս բանտարկութիւնր թեթեւացնելու խնգրում իր գերն է կատարում ոս-

կին կաշառքր, իսկ նրանց բանտ արկո ւթիւնից ազատուելու խնգիրր Գօչունեանր լուծում է Անգլիայի գես-

պանի ու նրա կնոֆ միֆամտութեամբ։ ՝արգիկր, որպէս գործունեայ եւ առաֆագէմ գաղափարներով 

կրթուած մի կին, մտերիմ էր տիկին գեսպանուՀու ու նրա զաւակներ ի երաժշտութեան ֆրանսուՀի ուսուց-

չուՀու Հետտ Ի վերֆոյ, երբ այլեւս ոսկին կորցնում է իր ուժր, միֆամտում է «քաղաքակիրթ °ւրոպան»։ ° ւ 

կրկին Հարց է ծագում մի"թէ գրողն էլ, այնուամենայնիւ, տուրք է տուել գրսից փրկութիւն ստանալու մ^Է-

ա միտ Հա ւա տին. 

իւրօրինակ է Գօչունեանի ոճր։ ՝ա յաճախ է պատումն րնգմիֆում րնգարձակ ծ անօթագրութիւնն եր ով 

ու գրանց անՀրաժեշտութեան բացատրութեամբ (էֆ 58, 166 եւ այլն), պատմական գէմքերի ա նմիֆ ա կան 

մասնակցութիւնր սիւժէին ներՀիւսելով, տարբեր ազգերի (թուրք, քուրգ, Հրեայ, ռուս, ֆրանսիացի, անգ-

լիացի, գերմանացի) վարքագծի նկարադրութեամբ ու Հայերի ֆարգի ժամանակ նրանց գրսեւորած բարո-

յական յատկանիշների րնգՀանրացմամբ, բառախաղերի միֆոցով գլխաւոր կերպարների Հոգեբանական 

վերլուծութեամբ (Տ անիքեան-Արեւեան), եւ, վերֆապէս, խորՀրգանշանների Համակարգով, որոնք, մեր 

կարծիքով ոչ այնքան յաֆողուած են, որքան Հետաքրքիր՛ «ՈՀ, փունֆր բարձրաբարբառ կր խօսի արգէն։ 

վեց մանիշակներր Հայկական վեց նաՀանգներն են, զայն շրֆապատող կարմիր լելակներր այգ նաՀանգնե-

րուն ազատագրութեան Համար նաՀատակուող քաֆարի Հայերր կր խորՀրգանիշեն, իսկ մէֆտեղի սպիտակ 

քամէ լիան, Հա՞րկ է րսել թէ Անդլիոյ գեսպանուՀին կր յատկանիշէ, որ այնչա՛փ բարեսրտութիւն ցոյց 

տուաւ Հայ բան տարկեալներ ուն Համար»,- ՝արգիկի Անգլիայի գեսպանորգուՀու ծննգեան տարեգարձի 

Համար նախատ ես ուած ծաղկեփունֆն է մեկնաբանում ֆրանսուՀի գաշնակաՀարուՀին (էֆ 186) ։ 

Գրեթէ արկածայնութեան երանգ է կրում բանտում 0իՀրգատի ծանօթութիւնր «Գանտիլճի 0էՀմէտի» 

Հաւատափոխ եղած ՝երսէս ով, պատմելով իր կրօն ափ ոխութեան պատճառն ու բանտարկութեան 

պատմութիւնր, պարզւում է Գաբրիէլ աղային Հօրեղբօր թոռն է (էֆ 278-297)։ վէպի ուշագրաւ Հատուած-

ներից է նաեւ ճէմիլ փաշայի անգլիայի նախկին Հիւպատոսի Հէնտէրսրնի Հետ Հակամարտութեան ման-

րամասն նկարադրութիւնր, որ կարող է մի առանձին վէպի նիւթ գա ռն ա լ• «ամբողֆ Հալէպի նաՀանդր լո ւռ 

Հանգիս ատես կ՝ րլլար երկու տիտաններու մենամարտին,- ծաղրում է Գօչունեանր եւ, շարունակելով 

նրանց միֆեւ ծագած թշնամանքի նախապատճառի նկարադրումր յաւելում,- ակնգէտ սպասելով, թէ որր 

որուն յաղթէ։ ի պատիւ երկուքին ալ պէտք է րսել թէ է ն թ ր ի ք ն ե ր ո ւ եւ խարգաւանանքի մասին զիրար կր 

գերազանցէին...» (էֆ 306) ։ ճէմիլ փաշայի պաշտօնանկութեան պատճառր քաֆ յայտնի էր &էֆիք փաշային, 

ուստի «... կր զգուշանար անգլիացւոց Հետ վէճի բռնուելէ» եւ, առանց երկմտելու րնգառաֆ է գնում գես-

պանի միֆնորգութեանր եւ Հրաման արձակում ազատել 0իՀրգատին ու Գաբրիէլ աղային։ Գրեթէ նոյն նա-

խապատմութիւնն ունի եւ «Գումգաբուի գէպքր» (էֆ 25-26)։ իրական պատմութիւններով այս րնգմիֆում-

ներր մէկ անգամ եւս Հաւաստում են վէպի ծրագրային բնոյթր։ ԱՀա թէ ինչու գրողի իր առֆեւ գրուած 

խնգիրների լուծման պարագան վէպր զրկում է դեղագիտական ու իմացաբանական լայն ոլորտ ընգդրկե-

լու, կերպարների Հոգեբանական ու պատմական մի ժամանակաՀատուածի նկարադրութեանր զուգաՀեռ 

պատմափիլիսոփայական րնգՀանրացումներ կատարելու Հնարաւորութիւններից։ Այլ կերպ ասած դեղա-

գէտ-գրողին յաղթում է վաւերադիր-լրադրողր, ինչր եւ ժամանակի Հրամայականն էր։ 

Ծա նօթագրութիւններ 
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2. Այս մասին տես՝ Միսաբ Գօչունեան (Քասիմ), «Կրակին մէջէն», էջ 15-16։ 

3. «ժամանակ», 19-12-1908։ 



ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ ֊ՊւԽ 

ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՒՒՆ ՎԿԱՅՈՂ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ 

Հայաստանէն ստացուած երկու պա րբերա կաններ ԼՈՒՍԱԿՆ եւ 

ԳԵՂ^ՃԱ*։ 

ԼՈՒՍԱԿՆԷ ա ռաջէն Համարէ առաջ՛նորդող յօդո ւածի մէկ 

ա ր տ ա յ ա յ տ ո ւ թ է ւ ն ր Հ ա ս տ ա տ ո ւ մ մր ե ւ խ ո ս տ ո ւ մ մրն է մ է ա ժ ա մ ա ն ա կ ։ 

կ րսուի՛ §Ամենեւին էլ գաղտնիք չէ, որ ազգային ճիշդ դաստիա-

րակութեան Հարցում վերջին տարիներին մեր բացթողումներր շատ 

դրան նպաստող մի շարք Հանգամանքների պատճառով»։ թէեւ, այս 

ձեւ մտածողներր որոշող չեն եւ շատ ալ յայտն ի չէ այդ §բացթո– 

ղումներ»ր ինչպէս պիտի սրբագրուէն։ ԼՈՒՍԱԿՆ ր կր յէշեցնէ մեր 

Հո գեպա ր ա ր §Նաւասարդեան» տօնախմբութիւնն երր, Հայկական 

ազգային պարր եւ տօներ ր, եւայլն։ Տասնութ էջ, ներկայանալի 

Հրատարակութիւն։ իր պարզութեամբ եւ մա տչելիո ւթեա մբ, 

ԼՈՒՍԱԿՆ ր եթէ տարածում գտնէ ու տեւէ, թերեւս կր յաջողի 

Հասարակութեան լայն խաւերր բերել մշակութային եւ ազգային 

վերականգնումի դիրքերուն, Հիւանդագին §բիզնես»ային Հետաքրքրութիւններէ տարբեր Հորիզոնի։ 

Հետաքրքրական են էջերր, Հոն կր գտնենք պա տ մո ւթէւն եւ ներկայ, այսինքն նորերով 

շարունակութիւն, գլխաւոր խմբագիր ՍաՀակ ՍաՀակեան։ 

ԳԵՂձՀձձր աւելէ կր խօսէ ազգային Հեռանկարներու, արուեստէ 

եւ ա ր ո ւես տ ա գէ տն եր ո ւ մաս էն։ ինքզէնք կր ս աՀման է որպէս 

§գրական–գեղարուեստական, թարգմանական» Հանդէս, քառասունութ 

էջ։ Ընթերցո ղր կր ծանօթանայ մշակութային կեանքէն, 

նա խաձեռնո ւթէւններո ւն։ Ար ո ւես տ է մեկն աբանութէւններու 

պարագայէն րնդգծելէ է անոնց մանկավարժական բնոյթր։ 

^ ո րՀրդածո ւթեան կր մղէ խմբագրին Հրանտ Ալեքս անեանէ 
§Տարածքէ Փոքրր, Հոգեւորէ մեծր» յօդուածէն մէջ արտայայտուած 
Հետեւեալ մէտքր, որ է զօրու է Հ ա յ ա շ խ ա ր Հ է ն Համար Հ ա յ ա ս տ ա ն , 

Արցախ, Սփիւռքներ՛ §0ա նի դե ռ դոյութէւն ունէ ազգ, ժողովուրդ, 

Հասարակութիւն եւ կա ր եւո ր նպատակակէտեր կան Հռչակուած 

(Արցախէ անկախութիւն եւ 0էացեալ Հայաստան, ցեղասպանութեան 

ճանաչում, ՀամաՀայկական միասնութիւն, ժո ղո վր դա վա ր ո ւթէւն 

եւայլն), §ոգու սովր» Համաճարակի պէս մեր ներսր չէ թափանցի»։ 

Օր մրն ալ Հարկ է խօսէլ, թ է որ որակով պէտէ պայքարէնք Հ ա յ ա շ ի ա ր Հ է մ է ջ , Հ ո ն ուր Հայ կ ա յ , 

որպէսզի կիսատ-պռատ աշխատանքով մենք չյառաջացնենք յիշուած §ոգու սովր»։ 

*ԼՈԻՍԱԿՆը (Երեւան) եւ ԳԵՂճ^^ը (Արցախ) եւրոպական ըմբռնումով որակի հետամուտ ըլլալու 
յաւակնութեամբ «մակազին»ներ են, ժողովրդականէ եւ մասնագիտականէ հաւասար հեռաւորութեան 
վրպ։ 



Հայացուց© Տ© Պ© 

ՍԷՆ-ՃՈՆ ՓԵՐՍ 
ՏՅտէ-յօհո Բ©քՏ6 

(1887-1975) 

Եւ բանաստեղծին համար բաւարար է ըլլալ 
իր ժամանակի անհանգիստ խիղճը։ 

Սէճ-ճոճ Փերս 

Քսաներորդ դարու մեծագոյն բանաստեղծներէն է գրական անույ 
նով Սէն-ճոն Փերս, քաղաքային կեանքի մէջ Ալեքսիս Լէժէ, որ Ֆրան֊ 
սայի բարձրաստիճան պաշտօնատարներէն եղած է. դեսպան, եօթը 
երկար տարիներ արտաքին գործոց նախարարութեան ընդհանուր 
քարտուղար։ Բ Աշխարհամարտին, Ֆրանսայի պարտութենէն ետք, 
1940ին, կ ՚ապաստանի Միացեալ Նահանգներ, չ ՚ընդառաջեր Զօրա– 
վար տը Կո լի կոչին միանալու դիմադրութեան ղեկավարութեան, կը 
խորհէր որ ան ոչ մէկ օրինաւորութիւն ունէր։ Տը Կոլ իրեն երբեք պի-
տի չներէ այդ մերժումը։ Սէն-ճոն Փերս այնուհետեւ ամբողջովին կը 
նուիրուի բանաստեղծութեան, լքելով վերջնականապէս դիւանագի– 
տական ասպարէզը։ 

Ինքնատիպ անձնաւորութիւն մը, որ գիտցած է զատել բանաստեղ-
ծը եւ պետական դէմքը, բանաստեղծի բծախնդրութիւնը եւ քաղաքա-
կ ա ն գ ո ր ծ ի չ ի ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր ը մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ յ ա ջ ո ղ ո ւ թ ե ա մ բ պ ս ա յ 

կել։ Ստեղծագործողի ուղի մը, երկու հորիզոններու վրայ ինքնաիրա-
կ ա ն ա ց ո ւ մ մ ը , բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ի ա ռ ա ս պ ե լ ա կ ա ն տ ի պ ա ր մ ը ։ Հ ա ր ո ւ ս տ ն ա -

մակագրութիւն մը, մասնաւորաբար Փեքինէն մօրը ուղղուած էջերը։ 



ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ 

Արտակարգ կենսագրութիւն մը։ Ծնած է ֆրանսական Կուատէլուփ 
կղզիի Փուանթ-ա-Փիթր քաղաքը, ուր երջանիկ մանկութիւն մը ունե-
ցած է, ապա ընտանիքին հետ եկած է Ֆրանսալի Փօ քաղաքը, տասը 
տարեկանին, ուր ստացած է իր ուսումը, եղած է ժրաջան աշակերտ 
մը։ Իսկ հարկ է կրկնել, իր դիւանագէտի ասպարէզը եղած է փայլուն, 
ֆրանսական գրականութեան մեծերէն Փօլ Քլոտէլի պէս։ 

Ալեքսիս Լէժէ, որպէս դիւանագէտ, գտնուած է Չինաստան, այն 
պահուն երբ Չինաստան կ ՚ապրէր խռովութիւններով, հանրապետու-
թիւն կերտելու փորձը։ Ապա մնացած է Ֆրանսա, արտաքին գործոց 
նախարարութեան մէջ, երբ կառավարութիւն ներ եւ նախարարութիւն 
ներ տեւաբար կը փոխուէին։ 

Լիարժէք կերպով կողք-կողքի ապրած են հանրային անձը եւ բա լ 
նաստեղծը։ Բանաստեղծութեան մէջ է, որ երկրէն բացակայ ըլլալու, 
աքսորական ըլլալու զգացումը դարմանած է։ Աքսորի մասին բանաս-
տեղծութիւներու շարք ունի, ուր կ ՚ըսէ. «Անու նիս մէջ պիտի բնա լ 
կիմ»։ Եւ երբ 1960ին կը ստանար գրականութեան Նոպելեան մրցա լ 
նակը, կ ՚եզրակացնէր, որ «անկիսելի բանաստեղծ» էր։ 

Նոյնիսկ Ֆրանսալի մէջ շատ քիչ ծանօթ է Սէն-ճոն Փերս, մինչ իր 
երէց գրչեղբայրը, միւս դիւանագէտ գրողը, Փօլ Քլոտէլ, միշտ ներկայ 
է։ 

Հեղինակին գիրքերը. 
Բէօ§6տ ( ա բ 1911) Ճոսհստճ (1924), աւ (1942), Բօեաւճ ս Բճէաոտձ™ (1943) 

ԲէսԽտ (ԲժւէԽոտ մ€Տ հտէԽտ Խէէբքտ քաոցսւտ€տ 1944), Ռճկճտ (1944), 1%ոէտ 
(ՕսԼԱաս^ 1946), ճաճԲտ (ՈԲԲ 1956), Շհբօտցսճ (ՈԲԲ 1960), ԲօէտԿ (1961), 
Օւտտսսճ (ճս V6Ոէ Ժ՚ՃԲԽՏ 1962), Բօսբ Օսոէ6 (1965), Շհսոէ բօսբ սո ՊսԱօճՏ 
(1971), Ոօօէսաճ (1973), Տճշհճ^տտճ (1974)։ 

Ամբողջական երկեր ՝ահԱօէհ6զս6 մտ էս Բասճտ Օս11Խտժ 1972 ամբող-
ջովին պատրաստուած հեղինակին կողմէ, առանց անուան յիշատա-
կութեան, ներառեալ կենսագրութիւնը, ծանօթութիւնները, մատենա-
գիտութիւնը, նամակները։ Վերահրատարակ ուած յաւելումներով՝ 
1982ին։ 

* 
* * 

Խիստ ուլագրաւ է Սէն-ճոն Փերսի արտասանած խօսքը 10 Դեկլ 
տեմբեր 1960ին, իր ստացած Նոպելեան մրցանակի առիթով սարք լ 
ւած ճաշկերոյթին, որ բանաստեղծութիւն ըմբռնելու եւ երկնելու փորձ 
մըն է։ Յուսալով, որ կը գտնուին մարդիկ, որոնք կը մտերմանան բա-
նաստեղծին հետ՝ իր գիրքերու ընթերցումով, թափանցուինք իր բաւ 
նաձեւումով ներկայ ացող «բանաստեղծութեան» աշխարհով, որ 
պոռթկումէ եւ ոտանաւոր գրելէ տարբեր որակ է։ 



ՍԷՆ-ՃՈՆ ՓԵՐՍ 

էՉ Կ՚ԸՍԷ ԲԱՆԱՍՏԵՂ 
ԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ 0Ա ահ 

Ընդունեցայ մեծարանքր որ Հոս րնծայուած է բանաստեղծութեան եւ կր փութա մ իրեն վե– 

րա դարձն ել։ 

Բանաստեղծութիւնր յաճախ ի պատուի չէ։ Այն է, որ կր թուի թէ տարանջատումր կր շեշտ– 

ւի բանաստեղծական երկին եւ րնկերո ւթեան մր գործուն էութեան միջեւ ենթակա յ նիւթա-

կան ստրկացումներու։ բանաստ եղծին կ ողմէ Հանդուրժուած շեղում մր, բայց ոչ րնդուն– 

ւած, որ նոյնր պէտէ րլլար գիտն ա կանին Համար, առանց դիտո ւթեան գործնական կիրառում– 

ներուն։ 

Բայց գիտնականի, ինչպէս բանաստեղծի, անշաՀախնդիր մտածումն է որ կ ուզենք Հոս պատ– 

ւել։ Գէթ Հոս անոնք թող չՀամարուին թշնամի եղբայրներ, որովՀետեւ իրենց կատարած Հար– 

ցապնդո ւմր նոյնն է նոյն անդունդին առջեւ, եւ կր տարբերին միայն քննարկման եղանակն երր։ 



Ղնքսւա 
Երբ այսօր կր չափենք արդի գիտութեան ողբեր դո ւթիւն ր, գտնելով ուսողական գիտո ւ– 

թեան բացարձակին մէջ իր բան ա կան սաՀմաններ ր, երբ կր տեսնենք, բնա գիտո ւթեան մէջ, եր-

կու տիրական վա ր դա պետութիւնն եր, որոնք կր ներկայացնեն, մին յա ր ա բեր ա կանո ւթեան 

ընդՀանուր սկզբունք մր, միւսր զաոէւզսշ (նուազագոյն ուժանիւթը որ կրնայ կորսուիլ, Յ.Պ.) 

սկզբունք մր անորոշութեան եւ նախասաՀմանման, որ պիտի սաՀամանափակէր յաւերժօրէն 

բնագիտական չափ եր ու ճշգրտո ւթիւնր, երբ կր լս ենք դարու մեծագոյն գիտական նորարար ր, 

արդի տիեզերագիտութեան առաջնորդող միտքր, երբ ան կր պատասխանէ ա մէնէն աւելի տա-

րածուն իմացական Համադրումներով Հաւասարումներով (շգԱՁ,է10ՈՏ), բանականութեան օգ-

նութեան կոչընելով ներիմացման, յայտարարելով, որ §երեւակայութիւնր իսկական դաշտն է 

գիտական ծլարձակման», պաՀանջելով մինչեւ անգամ գիտնականին Համար §արուեստագէ– 

տի տես ի լք»ի շնորՀր, միթէ էրա ւո՛ ւնք չենք ունենար ընդունելու բանաստեղծական միջոցր 

նոյնքան օրինաւոր, որքան տրամաբանութեան միջոցր։ 

իրապէս, մտածական ամէն ստեղծում նախ §բան ա ս տ եղծ ա կան» է, բառին իրաւ իմաստով։ 

Զգայարան ական եւ իմացական ձեւեր ո ւ Համարժէքութեան մէջ, սկզբնաւորութեան նոյն 

պաշտօնր կր կատարուի, գիտնակա նին եւ բան ա ս տ եղծին Համար։ Տր ա մ ա բան ա կան մտածո ւ– 

մէն կամ բանաստեղծական խտացեալ խօսքէն ո ր մէկր աւելի Հեռու կ երթայ, եւ աւ ելի Հեռ– 

ւէն։ ° ւ այդ սկզբնական դիշերէն, ուր կր խարխափեն երկու ի ծնէ կոյրեր, մին զինուած գի– 

տ ա կ ա ն գ ո ր ծ ի ք ա ւ ո ր ո ւ մ ո վ , մ ի ւ ս ր ս ո ս կ ՝ներէմացման փ ա յ լ ա տ ա կ ո ւ մ ն ե ր ո ւ նպաստով, ով 

աւելի շուտ կր բարձրանայ աւելի բեռնա ւո ր ո ւած լո ւս ած ին ա յին կարճ փայլերով։ Պատասխա– 

նր կարեւո ր չէ։ ^ որՀուրդր Հասարակաց է։ ° ւ բան ա ս տ եղծ ա կան միտքի մեծ արկածախրնդ– 

րո ւթիւնր ոչ մէկ ձեւով ստորադաս է արդի գիտ ա կան միտքի ո ղբեր գա կան բացա յայտո ւմնե– 

րուն։ Աստղագէտն երր շփոթած են յար աճուն րնդլայնումէն տիեզերքի մր տեսութենէն, 

նուազ րնդլայնում չկայ մարդու բարոյական անս աՀման ո ւթեան մէջ — այդ տիեզերքի։ Գի– 

տութիւնր որքան ետ կր մղէ իր սաՀմաններր, եւ իր կամարի ամբողջ սաՀմաններուն վրայ, 

դեռ պիտի լսենք վա զքր բան ա ս տ եղծ ր Հալածող վոՀմակին, քանի որ, եթէ բանաստեղծութիւնր 

չէ §բացարձակ իրականր», ինչպէս րսուած է, ան իրապէս ամէնէն մօտ ցանկութիւնն է եւ 

ամէնէն մօտ րմբռնում ր, ծայրայեղ մեղսակցութեան մէջ, ուր իրականր բանաստեղծութեան 

մէջ կր թուի թէ ինզինքին կ՛իմացնէ։ 

Համեմատական եւ խորՀրդանշական մ տած ու մր, Հեռաւոր լուսաւորումովր պատկերի 

միջնորդութեան, եւ իր յարաբերութիւնն եր ու խաղով, Հակազդեցութիւններու Հազար շղթա– 

յ ի ն ե ւ տարբեր յ ա ր ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ վրայ, վերջապէս լ ե զ ո ւ ի մ ր շնորՀքով, ուր կր փ ո խ ա ն ց -

ւի Էակի շարժումր, բանաստ եղծ ր կր տիրանայ գեր բնա կանութեա մբ մր, որ չի կրնար նոյնր 

րլլալ գ ի տ ո ւ թ ե ա ն պարագային։։ 0 ա ր դ ո ւ պարադային կա յ աւելի առինքնող տ ր ա մ ա խ ո Հ ո ւ – 

թիւն եւ աւելի յանձնառու դարձնող։ Երբ իմաստասէրներր իրենք կր Հեռանան բնազանցու– 

թեան շեմէն, բանաստեղծին կր մնայ բարձրացնել բնազանցութեամբ զբաղող իմաստասէր ր։ 

° ւ այս պարագային բանաստեղծութիւնն է, եւ ոչ իմաստասիրութիւնր, որ Հրապարակ կու 

գայ որպէս իրաւ §դուստրր զարմացման», րստ արտայայտութեան Հին իմաստասէրին որուն 



Համար ան ա մէնէն կ աս կածելէն էր։ 

^այց ճանաչման եղանակ մը ըլլալէ աւելէ, բանաստեղծութէւնը նախ կեանքէ եղանակ մըն 

է — եւ ամբողջական կեանքէ: Բանաստեղծըգոյութէւն ունէր քարայրներու մարդուն մէջ, ան 

պէտէ ապրէ Հէւլէական ժամանածներու մարդուն մէջ, քանէ որ անկորնչելէ մասն է մար-

դուն: Բանաստեղծական պաՀանջէն, ո դեկան պաՀանջէ ծնած՛ են նոյնէնքն կրօնները, եւ բա-

նաստեղծական չնորՀով, աստուածայէն կայծը առ յաւէտ կ՛ ապրէ մարդկայէն կայծքարէն 

մէջ։ Երբ դէցաբանո ւթէւնները փուլ կու գան, բանաստեղծութեան մէջ է, որ ապաստան կը 

գտնէ աստուածայէնը, նոյնէսկ թերեւս անոր փոխարէնումը: 0էնչեւ էսկ ընկերայէն կարդէն 

եւ մարդկայէն անմէ^ականէն մէջ, երբ Հաց փոխադրող կէներու Հեռաւոր անցեա լէ թափօրը 

էր տեղը կու տայ ՋաՀակէր կէներու, բանաստեղծական երեւակայութեամբ է, որ կը բոցավա-

ռէ կրկէն ժողովուրդներու բարձրաթռէչ ցանկո ւթէւնը է խնդէր լոյս է։ 

Հպարտ ութէ՛ւնը մարդուն յաւէտ են ո ւթեան ծանրութեան տակ ընթացող, Հպարտո ւթէւնը 

մարդուն մարդկայնութեան բեռան տակ ընթացող, երբ էրեն Համար կը բացուէ նոր մարդ– 

կայնութէւն մը, էրաւ տէեզերա կանո ւթեան եւ Հոգեկան լիութեան... Հաւատարէմ էր պաչտօ– 

նէն, որ խորացումն էսկ է մարդու խորՀուրդէն, 

գործէ մը մէջ, որուն Հետապնդումը կը Հետաքրքրէ մարդու ամբողջական Հա մար կումը։ Ոչ 

մէկ կրկնուող խաղ կայ նման բանաստեղծութեան մէջ։ ՛Նաեւ ոչէնչ պարզապէս գեղագէտա– 

կան։ Ան ոչ մէկ ձեւով զմռսողէ կամ յարդարողէ արուեստ է։ Ան բնաւ չ՛ աճեցներ մչակուող 

մարգարէտներ, ան չէ խարդախեր կուռքեր կամ նչանակներ, եւ չէ կրնար գոՀանալ ոչ մէկ 

երաժչտական տօնախմբութեամբ։ Այս ճամբաներուն վրայ կը մէանայ գեղեցկութեան, գերա-

գոյն դաչնակցութէւն, բայց երբեք զայն չէ դարձներ վերջնական նպատակ, ոչ ալ էր մէակ ճա-

րակը։ 0երժելով տարանջատել արուեստն ու կեանքը, ոչ ալ սէրը ճանաչումէն, ան արարում 

է, կէրք է, ան Հզօրութէւն է եւ մէչտ նորարարութէւն, որ կը տեղափոխէ սաՀմանաքարերը։ 

Սէրը էր Հնոցն է, չենթարկուէլ էր օրէնքը, եւ էր վայրը ամէնուրեք, կա նխման մէջ։ Ան մէչտ 

կը մերժէ ըլլալ բացակայ կամ մերժում։ 

Այնուամենայնէւ ան ոչէնչ կը սպասէ դարու ընծայած առաւելութէւններէն։ կապուած էր 

եփ ական ճակատադրէն, եւ անկախ ամէն դաղափարաբանութենէ, ան էնքզէնք կը ճանչնայ 

որպէս Հաւասարը կեանքէն, որ էնքզէնք արդարացնելու Հարկ չունէ։ ° ւ նոյն պարապնդո^ 

մով, էնչպէս մէակ մեծ եւ կենդանէ բանաստեղծութեան Հատուած, ան կը գրկէ ներկայէ մէջ 

ամբողջ անցեալր եւ ապագան, մարդկայէնը դերմարդկայէնէ Հետ, եւ ամբողջ մոլորակայէն 

տարածութէւնը տէեզերական տարածութեան Հետ։ 0թութէւնը, որմով կը մեղադրուէ, չէ 

բխէր էր բնութենէն, որ լուսաւորել է, այլ դէչերէն զոր կը Հետախուզէ, զոր պէտք է Հետա-

խուզէ, մութր նոյնէնքն Հոդէէն եւ 

խորՀուրդէն, ուր կը թաթխուէ մարդ արարածը։ էր ար-

տայայտութէւնը մէչտ մերժած է խաւարը, եւ այդ արտայայտութէւնը նուազ խստապաՀանջ 

չէ, որքան ան է դէտութեան պարագայէն։ 

Այսպէս, ամբողջական յարումը անոր որ կայ, բանաստեղծը մեզէ Համար կը պաՀէ կապը 

մնայունէն եւ էակէ մէութեան Հետ։ Եւ էր դասը լաւատեսութէւնն է։ էրեն Համար նոյն եւ մէկ 



Ղնքսւա 
ներդաշնակութեան օրէնքն է, որ կր վարէ իրերու ամբողֆ աշխարՀր։ Հոն ոչինչ կր պատաՀի, 

որ իր րնութեամր անդին անցնի մար դո ւ չափէն։ Պ աամո ւթեան յոռեգոյն տակնուվրա յու՜ 

թիւններր սոսկ եղանակային են յաֆորդութիւններու եւ վերանորոգումներ ու աւելի րնդար-

ձակ շրֆաբերման մր մէֆ։ ° ւ առասպելական կատաղի կիներր կ՛ անցնին բեմէն, բարձր բռնած 

ֆաՀերր, կր լուսաւորեն մ ի ա յ ն պաՀ մ ր ր ն թ ա ց ք ի մ է ֆ եղող շատ ե ր կ ա ր ժ ա մ ա ն ա կ ա Հ ա տ ո ւ ա -

ծ էն։ Հասունցող քաղաքակրթութիւնն երր բնաւ չեն մեռնիր աշնան արհաւիրքներէն, անոնք 

միայն կր շարժեն։ Աոսկ ա նկենդ անութիւնն է սպառնալիք։ Բանաստեղծ է ան, որ մեզի Համար 

կր խզէ սովորականր։ 

Այսպէս է, որ բան ա ս տ եղծ ր ինքզինք կր գտնէ կա պո ւած, Հա կա ռա կ իր կամքին, քաղաքա-

կան իրադարձութեան։ ° ւ ոչինչ իր ժամանակի ողյբերգութենէն իրեն օտար է։ &ող ա մէնուն 

րսէ, յ ս տ ա կ ° ր է Հ ն , ապրելու ա յ դ Հզ°՛ր պաՀր, ք ա ն ի որ ժ ա մ ն է մեծ ե ւ նոր, ուր Հարկ է նոր րլ-

լալ։ ° ւ որո ւ պիտի զիֆէինք մեր ժամանակի պատիւր... 

«Մի՛ վախնար՝, կրսէ Պատմութիւնր, բանալով իր բրտութեան դիմակր — եւ բարձրացո ^ 

ցած իր ձեռքո վ, ան կ՛րն է Հաշտեցման շարժո ւմր ինչպէ ս ասիական Աս տ ո ւած ո ւթիւնր իր քան-

դումի պարի բարձրակէտին։ «Մի վախնար, ոչ ալ տարակուսիր — քանի որ տարակոյսր ամուլ 

է եւ վախր ստրկացնող։ Լսէ մ ան աւանդ կշռո ւթա ւոր բա բա խո ւմր, որ բարձրացած իմ ձեռքս 

կր դրոշմէ, նորարար, մարդկային մեծ խօսքին, որ միշտ ստեղծուելու րնթացքի մէֆ է։ ճիշդ 

չէ, որ կեանքր կրնայ ինքզինք ուրանալ։ Ոչ մէկ կենդանութիւն կրնայ բխիլ ոչինչէն, որ փա-

րի ոչինչին։ Բայց նաեւ ոչինչ կր պաՀէ չափ եւ ձեւ, է ակի անդադրում Հոսքին ներքեւ։ Ողբեր-

գութիւն ր նոյն ինքն այլակերպման մէֆ չէ։ Գարուն իսկական ողյբերգո ւթիւնր կր կա յան այ Հե-

ռաւորութեան մէֆ, որ թոյլ կու տանք որ աճի անցաւոր մարդուն եւ անանց մարդուն միֆեւ։ 

Մէկ զառիվարի վրայ լուսաւորուած մարդր պիտի խաւարի միւսին վրայ։ Եւ իր պարտադրր-

ւած Հ ա ս ո ւ ն ա ց ո ւ մ ր , Հ ա մ ա յ ն ք ի մ ր մ է ֆ , ո ւ ր չկայ Հ ա ղ ո ր դ ո ւ թ ի ւ ն , պ ի տ ի չրչչա յ կեղծ Հ ա ս ո ւ -

նացում®։ 

Մեր մէֆ, անկիս ելլի բանաստեղծն է որ պիտի վկալէ մարդու երկակի կոչումր։ ° ւ այդ կր 

նշանակէ միտքին առֆեւ կանգնեցնել աւելի զգայուն Հայելի մր իր ոգեկան պատեՀութիւննե-

րուն։ Այդ կր նշանակէ, դա ր ո ւն մէֆ իսկ, ոգեկոչել մ ա ր դկա յին աւելի արժանի կացութիւն մր 

սկզբնական մարդուն։ ^երֆապէս, այդ կր նշանակէ աւելի յանդգնութեամբ միացնել Հաւա-

քական Հոգին աշխարՀի ոգեկան ուժին... Հիւլէական ուժին դիմաց, բանաստեղծի կաւէ լամբր 

պ ի տ ի բ ա ւ է ա յ դ րնելու։ - Ա յ ո ՛ , ե թ է կ ա ւ ր յ ի շ է մարդր։ 

° ւ բան ա ս տ եղծ ին Համար բաւարար է րլլալ իր ժամանակի անՀանգիստ խիղճր։ 
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Ես նստել էէ էմ Համարում, գրասեղան է առ ջեւ, եւ 

գրոՀում էէ Հերթ ական կուսական-ճերմակ թղթէ վրայ, 

ողողելով այն թանաքէ թանձր տողերով: Պատմուահ՚քր 

չէր յա^ողւում, ես դրածս ^ն^ում էէ եւ սկսում էէ նորէց: 

Պատմուաե՜քէ էմաստր սպրդում էր, Հենց որ ես վերցնում 

էէ գրէչր, ծորում էր տառերէ մէջեւ թողնելով էնձ սոսկ 

ե-էե՚աղելյէ անՀեթեթ թեքսթ։ Ես ոչ մէ կերպ չէէ կարողա-

նում Հէմնաւորել Հերոսներէս վարքր, կերպարներէս 

մղումներր եւ դորե՚ողութէւններր պատումէ էնչ-որ կէ– 

տում էնձ Համար անՀասկանալէ էէն դառնո ւմ, ոչ մէ 

կերպ չէէ կարողանում ս ի ւ ժ ե տ ա յ է ն դէծր կառուցել տրա– 

մարանութեանր Հարազատ մնալով: էնձ չէր յա^ողւում 

պարզել, թէ էնչու էմ ագաՀ Հերոսներր, արծաթ որոնելու 

Համար է^նելով խոր ՀանքաՀորր, չեն կարողանում դլխէ 

րնկնել, թէ էնչպէս նորէց արձակեն պողպատեայ մեխա-
ն ի զ մ դ , որն էրենց լոյս աչխարՀ կր Հանէր, չէէ կարողա– 

նում Հասկանալ, թէ էնչու են այժմ նրանք դատապարտ– 

ւել կործանման, էնչր պատէւ չէ բերում, ես կ՛ասէէ, 

Տօաօ ՏծթառՏէ ներկայացուցէչներէն։ Ե ս ճգնում էէ յօրէ– 

նել նոր մանրամասներ էանալով նրանց տեղաւորել րնդ– 

Հանուր նէւթէ պարունակէ մէջ, բայց էնչ-որ բան սուր 

կերպով պակասում էր, էնչ-որ բան արւում էր անտա-

նելէօրէն ա ւելո րդ կերպով: է մ պատմուաե՜քում չկար 

աստուահ՚այէն ներչնչանք, պատ կերն երր Հարուստ էէն 

անՀոդէ ժանգոտ վերՀան մեքենաներով, լե՚ակներո 

ժանանէւներով, նոյնէսկ էրենք Հերոսներր, եւ թակարդր, 

որէ մէջ րնկել էէն նրանք, թւում էէն սոս կ մթ ադնաե 

երե ւակայութեան պտուղներ։ Ես մէկր մէւսէ յետեւէց 

ճմռթո ւմ էէ թղթեր ր, նետում էէ սենեակէ անկէւնում 

դրուած կերպրնկալէ զամբէւղր եւ նորէց սկսում դրել: 

վերջապէս ուժասպառ, եղայ: 0էայն յամառ լէնելր քէչ 

Իւրօրինակ ստեղծագործա-
կան մտածողութեան տէր հե-
ղինակը երեւակայութեան ու-
ժով, մտքի սլացքով կարողա-
նում է չափել իրերի եւ երեւոյթ-
ների խորքը։ 

Հետաքրքրական, ուշագ-
րաւ, ինչ-որ կէտում նոյնիսկ 
տարօրինակ լուծումներ ունեն 
նրա պատմութիւնները, որոնց 
հեղինակն ու գլխաւոր հերոսն 
է միաժամանակ։ Հեղինակի 
«երկփեղկման» արտառոց բա-
նաձեւը գտած արձակագիրն 
ապրում է իրականութեան եւ 
երագի սահմանագծում. խոս-
տովանում է, որ պատմուածք-
ների եւ նորավէպերի նիւթերը 
յաճախ երագում է տեսնում։ 
Իսկ ի՞նչ է երագը, եթէ ոչ իրա-
կանութեան խորհրդաւոր ար-
ձագանգ, չվերջացած իրակա-
նութեան անիրական աւարտ։ 
Ընթերցում ես նրա ստեղծա-
գործութիւնները եւ աւարտե-
լով ընթերցումը՝ ապրում այն 
պատրանքը, թէ նոյն այդ 
պատմութեան հերոսը կարող 
էիր լինել դու։ Թերեւս բոլորի 
հետ էլ նման դէպքեր կարող են 
կատարուել, դէպքեր, որոնք 
յաճախ անտեսանելի են 
առօրէական հարցերով տ ա ր 
ւած մարդու համար։ Իսկ գրո-
ղը նկատում է, գրողը պիտի ու-
շադրութեամբ գննի ամէն բան։ 
Աբաջեանցը նկատում է, 



էր՛ իմ Հերոսներր մռայլ Հորից տարակուսանքով ղի– 

տում էին ինձ՛ նրանք նոյնպէս չէին Հասկանում, թէ ինչ 
ե մ ո լ ղ ո լ մ իր»նցից, նրանց Հ ա յ » ա ց ք ն » ր ո լ մ մ ա Հ ա ց ո լ 

Ջղակծկումով կարծրացել էին անյուսութիւնր եւ անվրս– 

տաՀութիւնր, իսկ մեխանիզմր, որր գործարկել ինձ այղ– 

պէս էլ չյաֆո ղուեց, գնալով ղառնում էր առաւել խորա-

մանկամիտ, ղժուարրմրռնելի, խրթին՛՛՛ 

° ս վառեցի սեղանի մեծ սպիտակ լամպ-սունկր եւ խո– 

րապէս վստաՀ, որ ինձ չի յալողուի պատմուածք դրել, 

նա լեց ի պատին, որտեղ կա խո ւած էր մի ոչ մեծ իւղան լ 

կար՛ Երր ես տեղաւորուել էի Համարում, այղ ժամանակ 

ուչաղրութիւն չէի ղարձրել նրան՛ Այստեղ րոլոր Հա-

մարներում կախուած են նման նատիւրմորտներ եւ փոք-

րիկ րնանկարներ գրողների կացարաններր փոքր-ինչ 

ղարղարելու Համար՛ Աակայն Հիմա, երր ինձ չյաֆո ղո ւեց 

մէկ տող իսկ երկնել, նկարն ինձ Հիասքանչ թուաց՛ նրա-

նում պա տկեր ուած էր ինչ-որ ալպիական ղեղին ծաղիկ-

ների փունֆ (անՀա սկանա լի էր, թէ ինչ ծաղիկներ էին) 

խցկած կաւէ ամանի կո կո րղր՛ Փունֆր Հսկայական էր, 

նրա առաւել տեսանելի Հատուածր ծածկուած էր ստուե-

րում՛ Աւելի ճիչղ, փունֆր պարղապէս Հսկայական չէր՛ 

այն լեռան չափեր ունէր՛ *ևրա գագաթն առաւելապէս յի-

շեցնում էր ծաղկային մոլեգնած ծով եւ Հպւում էր երե-

ւութական փափուկ ամպերին, իսկ կլոր կուժր ծանրօրէն 

ճնշում էր ա նխ ռով լճի ափից սկիղր առնող լայնարձակ 

խայտարղէտ Հարթավայրի վրայ՛ Փունֆն արձակում էր 

ամէնից ղարմանալի րոյրր, եւ ղարձեալ անՀասկանալի 

էր, թէ այղ ինչ ծաղիկներ էին՛ իսկ րարձրում նրա չուր-

եր, պտտւում էին թռչուն-մժեղների մանրիկ կէտ երր՛ 

Անում էր միայն գուշակել ով էր Հաւաքել վիթխարի չա-

փեր ունեցող այղ ծաղկեփունֆր եւ ում Համար՛ *^երքե-

ւում, Հորիղ ոնում, թափանցիկ, գունատ-կապոյտ ալի-

քով գա լարւում էր լեռն ա չղթան, իսկ նրա գագաթներից 

մէկի վրայ պարղ երեւում էր մի եկեղեցի որպէս յաւեր-
ժ ա կ ա ն մ ա ր մ ն ա ւ ո ր ո ւ մ մ ա ր ղ կ ա յ ի ն անչիֆանելի Հ ա ւ ա -

տ ի , ս ի ր ո յ ե ւ յոյսի՛ Ց ե ր ե կ ա յ ի ն կ ո ւ ր ա ց ո ւ ց ի չ լ ո յ ս ի ց ն կ ա -

րում ա մէն ինչ աղօտ էր երեւում՛ ° ւ ողֆ այս աչխարՀր 

պարփակուած էր բրոնզով ներկուած փայտէ չրֆանակի 

մէֆ, որր խաթարուած մասեր ունէր՛ նրան ղիպել էին 

մա րղկա յին անՀամրեր մատներ չթողնելով, որ ներկր, 

ինչպէս Հարկն է, չորանայ՛՛՛ 

° ս նախանձով լցուեցի նկարիչի ներշնչանքի ու երե ւա -

կացնում իր երազի «խառնա-
րանով», եւ խորունկ երեւակա– 
յութիւնից ծնւում են փոքրիկ 
պատմութիւններ՛ մաքուր, զա-
ւեշտ ական, արտասովոր «Եր-
գող սկահակը», «Բազմոցը», 
«Մեծ գրողի բազկաթոռը», 
«Մարդն ապակուց այն կողմ», 
«Բաժանման երկանդամը», 
«ճերմակ աշտարակը», «Նկա-
րը», «Խաղ երեքի համար», 
«Ողջ աշ խարհի ոսկին», 
«Ցնորք»։ 

Աբաջեանցի գեղարուեստի 
շրջանակն այն քան տարողու-
նակ է, որ շարունակ կարելի է 
գրել, մէկիկ-մէկիկ վերլուծել 
նրա բո լոր պատմութիւնները, 
որոնք չեն կրկնում միմեանց, 
այլ լրացնում են եւ ամբողջաց-
նում ոչ միայն իր՛ գրողի, այ լեւ 
գրականու թեան աշխարհը։ 
Աբաջեանցի բառերը հոգի ու-
նեն եւ հոգեբանութիւն, այդ 
բառերը գրեթէ միշտ արկա-
ծալից գործողութիւնների կխ 
զակէտում են («արկածալից» 
բառը պատահաբար չգործա-
ծեցի. ըստ իս, նրա գրեթէ բո-
լոր պատմութիւններում առկայ 
է արկածը)։ 

Մի պատմուածքում («Գրողի 
վերջին երազը») 112 տարեկան 
գրողը, որը դարձեալ ինքն է՛ 
հեղինակ Միքայէլ Աբաջեան -
ցից անբաժանելի Միքա– էլ 
Աբաջեանց գործող անձը, խոս-
տովանում է. «Հիմա ես այն-
քան ծեր եմ, որ նոյնիսկ փա-
ռասիրութիւնս է վաղուց մա-
րել։ Բայց ես դեռ փայփայում 
եմ իմ լաւագոյն վէպը գրելու 
երազանքը։ Ամբողջ կեանքում 



կայո ւթեան Հանդէպ, ով կարողացել էր էր սա եղծածէ 

մէջ դնել այդքան մէաք ու ա աղանդ: Նկարր շնչում էր 

թարմութեամբ եւ չչմեցուցէչ Հակադրութէւնն էր էմ 

նեղ ու գաղՀաՀոա Հորէ։ Նկարում ամէն էնչ Համակուած 

էր կեանքով, շարժմամբ եւ լոյսով: 

Ես վեր կացայ ս եղանէ մօաէց, առատացայ դէպէ նկա– 

րր եւ փորձեցէ վերծանել կաաւէ ներքէն աջակողմեան 

անկէւնէ մակագրութէւնր։ Գա էնձ չյա^ողուեց, սակայն 

առածէն աաււր Հասաաա 0՚ էր: Այլ եւս ոչէնչ չէր երե -

ւում: ° ս դարձեա լ լարեցէ ա ես ո ղո ւթէ ւն ս ... չէ կարող 

պաաաՀել... Յանկարծ կաաարեալ պարզորոշութեամբ 

կարդացէ 0՛ Աբաֆեանցւ ° ս կանգնել էէ րնդարմացած, 

Հաւաաալու ուժ չունենալով։ ԱյնուՀեաեւ կռաՀումր, որ-

պէս վրդովուած դէչերայէն թռչո ւն, թափանցեց էմ Հո– 

դէն% Եւ այդ պաՀէն Հասկացայ, որ էնքս եմ էմ երեւակա-

յութեան մէջ նկարել այս աարօրէնակ նատիւրմորտր՛ մա– 

կագրութէւնր նորէց դարձաւ անրնթեռնելէ, եւ նկարր 

աղօաացաւ, զրկուեց էր թափանցող լոյսէց ու էմասաէց 

եւ րնկղմուեց ս եփ ական գոյներէ խաւարէ մէջ% 

Ծաղկաձոր, 
Գրողների ստեղծագործական տուն, 211 սենեակ 

2011թուական 

Արձակագիր, թարգմանիչ Միքայել Աբաջեանցը ծնուել է 1970 թուականին 
Երեւանում; 
Աբաջեանցը ընթերցողի դատին է յանձնել արձակ ստեղծագործութիւնների 
երկու ժողովածու. «ճերմակ աշտարակը» լոյս է տեսել 2003ին, իսկ «Դի -
մանկար»ը՝ 2010ին; Վերջին ժողովածուի մէջ ամփոփուած է նաեւ նրա վի-
պակը՝ «Տորոսի պաշտպանութիւնը»; Հրատարակութեան է պատրաստ– 
ւում նրա պատմուածքների ժողովածուն ռուսերէնով; 
Նրա պատմուածքներից մէկը՝ «ճերմակ զրահներ» խորագրով, գրողների 
միջազգային «Բ.Ը.Ա.» ակումբի կողմից թարգմանուել է անգլերէնով (1999); 
Ռուսագիր գրողի ստեղծագործութիւնները հայերէն են թարգմանել ճանաչ– 
ւած գրողներ, թարգմանիչներ՝ Գուրգէն Խանջեան, Ռաֆայէլ Նահապետ– 
եան, Վահան Տէր-Ղազարեան, Հռիփսիմէ, Կարինէ Աշուղեան, Լիա Իւան-
եան, Շաքէ Երիցեան եւ այլք; 2009ին Միքայէլ Աբաջեանցն արժանացել է 
գրողների միջազգային «Նոր ժամանակակից» ակումբի սահմանած «Ար -

ձակի արքայ» մրցանակին; 
Նա նշանակալից աւանդ ունի մեր գրականութեան եւ հրապարակախօսութեան մէջ նա եւ իբրեւ թարգմանիչ. բազմաթիւ 
են Աբաջեանցի թարգմանական գործերը (հա– երէնից ռուսերէն եւ ռուսերէնից հա– երէն); 
Աշխատակցում է «Նոր-Դար» հանդէսին եւ «Գրական կեանք» ամսաթերթին՝ որպէս խմբագիր; 
Աբաջեանցը Հա– աստանի գրողների միութեան, գրողների միջազգային «Նոր ժամանակակից» եւ «Բ.Ը.Ա.» ակումբների 
անդամ է; 

արցունքոտ աչքերով զննում 
էի այս փայլատակող ու հանե-
լուկային աշխարհը; Ձգայա-
րաններիս ցանցը նետում էի 
դէպի այդ քաոսը ու լարուա-
ծութեամբ փորձում որսալ այն, 
ինչ ապագայում կարող էր 
դառնալ իմ նիւթերի հիմքը; 
Տարօրինակ էին իմ պատմը-
ւածքներն ու վիպակները, ար-
տասովոր հնարքներով ու զար-
մանահրաշ խորհուրդներով լի; 
... Ես զարմացած եմ, որ մինչեւ 
այսօր գոլ ատեւում եմ, սակայն 
կարծում եմ, որ դեռ պիտի կա-
րողանամ տեսնել վերջին 
երազս...»; 

Ներկայացուող փոքրիկ 
պատմութիւնը Միքայէլի ան-
տիպ ստեղծագործութիւննե-
րից է, որը սիրով թարգմանե-
լով ռուսերէնից՝ ներկայացնում 
եմ «Բագինի» ընթերցողներին; 



ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

Յուլիս 1950ին, բրի տանացի վիպասան Լօրրնս Տառէլն (1912-1990) ու իր երկ-

րորդ կինր Ւվ, ամիս մր Հիւրր եղան կոստան Զ,արեանի ու իր երկրորդ կնոֆ 

Ֆրանսիսի, որոնք այդ շրֆա ապրէին իտալական իսկիա կղզին՛ Զ,արեան 

ու Տ առէլ երկրորդ անդամ կր Հանդիպէին՛ Առաֆին Հանդիպումր ^որֆուի 

մէֆ (1935-1937), արդիւնաւորուած էր անգլիացի գրագէտին §^րոսպերոսի 

կղզին՝ ուղեգրո ւթեամբ, որուն կերպարներէն մէկր նոյն ինքն Զ,արեանն է՛ 

Այս եր կր ո ր դ Հան դի պո ւմր եր կո ւս տ եք գր ա կան գործերու ծնունդ տուաւ՛ 

Զ.արեան գրեց ղզին եւ մի մարդ» վիպակր, որ §Հա յրենիք» ամսագրին մէֆ 

Հրատարակուած իր վերֆին գործր եղաւ ( 1 9 5 5 ) , իսկ Տառէլ վիպերգ մր "ՕՇԱՏ 

Լօօւ ( § Ա ս տ ո ւ ա ծ ա յ ի ն վայրեր»), որ ֆորիոյի (իսկիա) մէֆ լոյս տեսաւ Յուլիս 

1950ին, ութ էֆնոց Հեղին ա կա յին Հրատարակութեամբ, 2 0 0 տպաքանակով, ինչ-

պէս կր յայտն է յիշատակարանր՛ 



կեցութեան ընթացքին, Տառէլ իր Հրատարակիչին բանաստեղծուհի Անն 

Ռիտլէրին (1912-2001) ուղղեց չափածոյ նամակ մր, ուր նաեւ րնդարձակ ակ-

նարկութիւն մր կայ Զարեանի մասին՛ Այդ չափածոն տպուեցաւ 1969ին՝ Զա^ 

եանի մաՀուան տարին՛ Անկէ թարգմանաբար կր քաղենք մեզ Հետաքրքրո ղ 

բա ժինր© 

Սիրելի Անն, պարտական եմ քեզի նամակ մր 
օտար կողմերէ՝ Իսկիայէն։ Կա՞յ աւելի լաւ տեղ 
տարօրինակ եամպր քու անունով դարձնելու 
եւ բան պատմելու՝ այս կղզիին հռչակէն։ 
Սկզրնապէս եկանք հոս տեսնելու 
«Պրոսպերոս»ի կերպարներէն մէկր, կոչուած՝ Կ. 
(այսինքն՝ Կոստան) Զարեան։ 
Վայրի եւ չարաճճի գրականութեան մարդր 
ո ր ի ր ն կ ա ր ի չ կ ն ո 2 հ ե տ ա յ ս կ ղ զ ի ն կ ր բ ն ա կ ի « 
վիպապաշտ կեանք մր ինչպէս հնար էր... ի Թայլանտ։ 
Միասին ճաշակած ենք ամէն գինի, 
աղջիկներուն մեծ մասր (նկատի ունիմ ինր մուսաներր) 
եւ որոշ մանր նպաստներ, դիպուածէն պարգեւուած 
մեզի պէս չքաւոր մարդոց, որոնք բառերով կր զբաղին։ 
(...) Հոս կր հասնիս հոյակապ շարժանաւակով, 
լեցուն՝ շաղակրատ աղջիկներով Նափոլիի, 
օ", ինչ եռանդ, ինչ հսկայ ոյժ, 
մարդ շատ աւելի երիտասարդ կր զգայ, 
գոնէ Զարեան այդպէս կ ՚րսէ։ (Վաթսուներեք է ան)։ 
Ան լեռ կր մագլցի նման վայրի ուղտի, 
ի հեճուկս որոշ մեծ ծանրութեան, 
եւ կր հայհոյէ բարձրաձայն՝ նման գիւղացիի։ 
Միասին վայ ելած ենք շատ հաճելի 
ամիս մր խենթ եփել-թափելու եւ գրական զրոյցի. 
ի"նչ ուտելիք, ի"նչ զինի - հրաշք է որ կարենանք քալել։ 
Վարպետր իր արծաթաբաշ մազերով 
կ ՚եփէ նման սուրբի եւ կ ՚ուտէ զերթ ծովահէն. 
ութոտանի, կարիտոս եւ կարմրախայտ, 
հաւ ու նապաստակ, ե՛ւ սիպէ ե՛ւ վառեակ, 
կ ե ր ա ծ ե ն ք ա ն ց ե ա լ ո ւ ն ե ր կ ա յ ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւ ն 

մինչեւ սիրտր ժամանակի բոլորակին, 
եւ հիմա՝ մեկնելէ շաբաթ մր առաջ, վերէն վար 



կ՚երեւիմ որպէս ի՞նչ. աշխարհի քարտէսին նման, 
որ կախուած էր դասարանի պատին վրայ 
եւ մեզ կր շահագրգռէր երբ պզտիկ էինք շատ։ 
(...) Գրական լուրերու մասին՝ շատ բան։ 
Իսկիա, կ՚երեւի, արագօրէն դարձած է Վայրր։ 
Գափրին վերջացած է, ամէն մարդ հոս է, 
Քերթողներ ու նկարիչներ նաեւ ամէն ազգէ, 
եւ քանի մր հատ՝ հետաքրքիր սեռային բարքերով։ 
(...) Տեղ մր աքսորեալ գրողներու համար որ աղմուկր կ ՚ատեն 
կ՚երեւի այս (... ) 

Տառէլ թէ " Օ Շ Ա Տ Լ օ Շ 1 ն եւ թէ ստորեւ Հրատարակուող վ^ենետիկեան ֆրա-

ներկ» ("հ ^ ն է շ ւ ՚ - շ օ ւ օ ս ւ օ ք ^ տ ա օ շ " ) բանաստեղձութիւնր, որ գրուած է նոյն -

պէս 1950ին, րնդդրկեց 1955ի §Անգործութեան ծառ մր եւ ուրիշ բանաստեղ– 

ծութիւններ» ("հ օք 1Ճ16Ո6ՏՏ, աճ ՕէհՇք ՐօՇատ") Հատորին, իսկ յետոյ՝ ող֊ 

ֆուցր լոյս տեսած քանի մր ծաղկաքաղերու մէֆ՛ Այս բանաստեղծութեան 

թարգման ո ւթիւնր կատարած ենք 1980ին լոյս տեսած Հաւաքածոյէն. 

Զարեանր կ՚րսէր. Ֆլորանսր երիտասարդութիւն է, 
ու ապա Ռաւեննան՝ չափահասութիւն, 
վերջապէս Վենետիկը մանկութիւն երկրորդ։ 

Աւազաններր կիզիչ քարի, ուր ժամանակն 
ու ջուրր՝ հին վարպետներր պաշարման, 
իրենց խրամներր փորած են 
հազար կամուրջներու ներքեւ, 
փքուած՝ մարմարեայ խմող արծուառիւծներով, 
իսկ բոլորն ալ ազատ նաւարկող հանգոյցներուն վրայ 
անոր ջրանցքներուն, իբրեւ մեծ աղիքներ՝ 
հիմա ճաթած ինչպէս սառցալեռ մր ծփացող։ 
Ուր այժմ, ուրիշներու նման, առանձինն եկած ես 
քու վերջալոյսդ թակարդելու դեղին բաժակի մր մէջ 
եւ տեսնելու արծաթագործր աշխատանքի լծուած՝ 
ծովածոցին հռչակաւոր սկուտեղր հետապնդող... 

Այստեղ զգայարանքր կր լուծուի, կր համադրուի դրոշմելու համար սոսկ 
այս կրծոտած քարէ երգչախումբերր ջուրին վրայ, 



ի լուր կերպասէ հին զանգակներու թնդիւնին, 
շաքարեղէն աղաւնիներու մուրացկանութեան, 
նաւաստիի ձայնին՝ իր սեւ ու երկար դագաղէն երգող. 

Կանխաւ ամբողջ րսուածին 
ոչինչ կարելի է աւելցնել, եթէ ոչ որ այստեղ, 
հաստ զերթ վրձին, քնատութիւնր զետեղած է 
իր բրդոտ անհոգութիւնր իւրաքանչիւր դէմքի վրայ, 

ամէն հոգիի խորքին՝ դգալ մր քուն։ 

Նիւ ճրրզի, ԱՄՆ 

Ն- "Օս^շ11" անունր սովորաբար §Տրռէլ» տառադարձած ենք՛ Սակայն, Հե-

ղինակին Հետ կատարուած Հարցազրոյցներու ժողովածուէ մր մէֆ վերֆերս 

Հանդիպեցանք անոր կողմէ կատարուած Հետ եւեա լ մատնանշումին մակա-

նունին Հնչում ին մասին. "1է ՚Տ ա հ Դ շ Ո " ( Ո շ է օ հ ^ "1ՇՑ0հւՈ§ 

Շհ&աօէշւտ 1հ&է 1 հ շ ^ շ ^ օ ւ շ օւ Լշտտ ք^շշ", ւո ճօճ 0 . 1ո§^տօ11 (շճ–), Լ օ ^ շ ո օ շ 
Օա^շ11։ Շօ^ՇՐՏ&էաՈՏ, ^ ծ ճ ւ տ օ ո ֊ ւ շ ծ ո շ օ ե ( ա ) , 1998, թ. 99)՛ Ըստ այնմ, որդեգ-

րած ենք §Տ առէ լ» տառադարձո ւթիւնր՛ 

2.- Րշէշւ 0&1ճ՝աո, Շօոօո ՚տ Տօո§տ Թօա Քճւ1շ ։ 1 հ շ Լւաւէշճ Քճւէւօո 
Րսե1ւօ&էաոտ օք Լ օ ^ շ ո օ շ Օս^շ11, 0Մատ§հ&ա, 1992, թ. 161-162. 

3 ^ Բանաստեղծական չափ (աաե՜ԱՏ), որ կիրարկուած է յոյներուն կողմէ՛ 

4.- Տառէլ շփոթած է տարիքր՛ 1950ին Զարեան վաթ սունՀինգ տարեկան էր՛ 

5.- Լ օ ^ շ ո օ շ Օս^շ11, Տթաէ օք Ո&օշ. Լշէէշւտ &ոճ Քտտ&̂ տ օո ՚ Ռ ^ շ Լ շճւէշճ եյ 
հ1ձՈ 0 . 1հօա&Տ, 1969, թ. 104-107. 

6.- Լ օ ^ շ ո օ շ Օս^շ11, Շօ1160է6ճ Րօշատ 1931-1974, շճւէշճ եյ յ^աշտ հ. 0ո§հ&ա, 
Լօոճօո-Տօտէօո, 1980, թ. 213-214. 



ՄՇԱԿՈՅԹ 

ԳՈԿՏ– ՄՈՎՍԷՍ ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ 

ԾԱԳՈՒՄԷՆ ՄԻՆՉեհ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ 

Անցնող Մայիսին «Նուազ Արք» ցուցասրահը կը մասնակցէր «Մոնաքօ 11» (^օոձօօ 
11) միջազգային ցուցահանդէսին, որ տեղի ունեցաւ իշխանական «Կրիմալտի ֆո– 
րում»ին մէջ, մասնակցութեամբ շուրջ հարիւր ցուցասրահներու եւ աւե –ի քան հինգ 
հարիւր արուեստագէտներու՛ հաւաքուած աշխարհի չորս կողմերէն, սկսեալ Աբխազ– 
իայէն մինչեւ Գանատա եւ Չինաստանէն մինչեւ Փուէրթօ Ռիկօ; Իսկ Եւրոպան գրեթէ 
ամբողջութեամբ ներկայ էր; 

Այս առիթով կազմակերպուած եւ երկու օրերու վրայ (Ապրիլ 1-2) եր կարող գիտա– 
ժողովին (տ^թօտւստ) եւ առհասարակ «Մոնաքօ 11» ցուցահանդէսին կը մասնակցէին 
ժամանակակից թանգարանի տնօրէններ, արուեստաբաններ, արուեստագէտներ, 
ինչպէս նաեւ տարբեր լեզուներով լոյս տեսնող եւ միջազգային հռչակ վա– ելող ար– 
ւեստի հրատարակութիւններ; Ասոնց շարքին էին «Ֆայն Արթս» (Նիւ Եորք) եւ «Լիւքս 
Իմմօ» (Մոնաքօ-Փարիզ) ամսաթերթերը, որոնց մնա– ուն աշխատակիցներէն է դոկտ. 
Մովսէս Հերկելեան; 

Գիտաժողովին քննարկուեցան արուեստի ժամանակակից եւ հրատապ հարցեր; 
Առաջին զեկուցաբերը՛ դոկտ. Մովսէս Հերկելեան, խօսեցաւ «Անհեթեթ գերիրապաշ-
տութիւն» (ձԵտսւ՚ժ ՏսռքՁհտտ) արուեստի շարժումի ծագման եւ զարգացման մասին. 
նիւթը ընկալուեցաւ մեծ հետաքրքրութեամբ, որովհետեւ «Անհեթեթ գերիրապաշտու-
թիւն» արուեստի ուղղութեան մասին մինչ այդ քիչեր միայն իրազեկ էին; Այնուհետեւ 
ցուցադրուեցան Վահրամ Դաւթ եանէն նմուշներ, ընկերակցութեամբ համապատաս-
խան մեկնաբանութիւններու եւ վերլուծութիւններու; 

Այս ժամանակակից եւ համեմատաբար նոր արուեստի շարժումի մասին ընդհա-
նուր գաղափար մը տալու համար, ստորեւ կու տանք դոկտ. Մ. Հերկելեանի դասախօ-
սութիւնը, որոշ յապաւումներով; 



Ազատ ապրելու եւ ազատօրէն արտայայտուելու ցանկութիւնր, նախ բնազդային է եւ ապա 

միայն գիտակցական: Բոլոր ժամանակներու մէֆ եւ բոլոր տարածքներու վրայ մարդ արարա-

ծ՛ ր պայքարած է եւ կր շարունակէ պայքարիլ, Հասնելու Համար բացարձակ ազատութեան: 

Ամէնէն շատ եւ ամէնէն աւելի, ազատ ապրելու եւ ազատօրէն արտայայտուելու Հնարաւո-

րութիւն ունէր նախամարդր, սակայն անոր կարողականութիւնր նախնական էր, իսկ միֆոց-

ներր սաՀմանափակ: ժամանակի րնթացքին, քանի նախամարդու բանա կանո ւթիւնր զարգա-

ցաւ եւ անոր դործելու կարողականութիւնն ու արտայայտուելու միֆոցներր աւելցան, այն-

քան եւ աւելի անոր Հնարաւորութիւններր պակսեցան րնկերային, կրօնական, տնտեսական 

թէ քաղաքական կաշկանդումներու լոյսին տակ: Պատմութեան յայտնի է, որ իւրաքանչիւր 

ժամանակաշրֆան եւ աշխարՀատարածք, Համաձայն անգիր եւ գրաւոր սկզբունքներու եւ 

օ ր էնքն եր ո ւ, ունեցած է եւ կր շա ր ո ւն ա կէ ունենալ իր կա շկան դո ւմն եր ր, որոնց իբրեւ Հակազ՜ 

դեցութիւն արուեստագէտր րմբոստացած է, ու ձգտած ազատութեան: 

Ամբ ողֆապէս ան կա խան ա լու եւ բացարձակ ազատութեան Հասնելու մեծագոյն փորձր տե-

ղի ունեցաւ անցնող դարու Ա. ԱշխարՀամարտի սկիզբին, ու ա նմիֆ ապէս ետք Յիւրիխի մէֆ։ 

Հոն Հաւաքուած էին խումբ մր գրողներ, արուեստագէտներ ու մտաւորականներ (0րիստեան 

Յարա, 0արսէլ Տիւշան, Անտրէ Պրրթթոն, Ափոլլինէր), որոնք ստեղծեցին նոր շարժում մր ՏԱ-

ՏԱ անուան տա կ։ Տատայ իզմր իր սանձարձ ակ ու արտակեդրոն խառնուածքով չա փ ա զանց 

ծայրայեղութիւններու գնաց, ու չկրցաւ տեղաւոր ուի լ ժամանակի ու տարածո ւթեան մէֆ, եւ 

... ձախողեցաւ։ Սա կ այն անիկա ենթ աՀող Հանդիսացաւ աւելի առողֆ արմատներ ունեցող 

շարժումի մր գերիրապաշտութեան, որ իր ենթագիտակիցի խորՀրդաւոր անՀունութեամբ 

անսպառ րլլալու յաւակնութիւնր ունի կարծէք...։ 

Ֆրէօյտի կո ղմէ ենթ ա գիտակիցի յայտնաբերումն ու Անտրէ Պրրթոնի կողմէ գերիրապաշ-

տութեան ձեւա կեր պո ւմր արուեստագէտին տուաւ այն, ինչ որ մարդր սկսաւ կորսնցնել նախ-

նադարուն եւ գտաւ զայն քսաներորդ դարու սեմին։ 

Ազատօրէն արտայայտուելու բուռն ցանկո ւթիւնր կր մղէ արուեստագէտր խուսափելու 

առօրեայէն եւ, առՀասարակ իրականութենէն, որպէսզի ան ճշմարտութիւնր փնտռ է ենթ ա -

գիտակիցի ոլորտներուն մէֆ, ուր որեւէ ձեւի կաշկանդումներ գոյութիւն ունին։ Հոս է, որ 

ստեղծագործողր կ՛ արձա կէ բոլոր տեսակի ս անձեր ր եւ թափ կու տայ իր երեւակայութեան։ 

Այս առումով, գերիրապաշտութիւնր Հին է այնքան, որքան նախամարդր։ 

Այսպէս, անասունի նման եւ առանց ոչ մէկ բարդոյթի, մօրէ-մերկ վիճակի մէֆ կ ապրէր 

նախամարդր։ 

Նախ ցուրտի պարտադրանքին տակ, եւ ապա ամօթի զգացումէն դրդուած, մարդ արարա-

ծր սկսաւ ծածկել իր մարմնի որոշ մասերր։ Աւելի ուշ, այդ նախնական եւ տձեւ ծածկոցներր 

վերածուեցան բարեձեւ Հագուստներու ... արուեստի գործերու։ 

իսկ այսօ՞ր... 

Այսօր բանա կան մարդր ոչ միայն սկսած է ձերբա զատուիլ ծածկո ւելո ւ բարդոյթէն, այլեւ 

Հանուելու մասին աւելի կր մտածէ, քան Հագնելու...։ Նուազագոյն չափով ծածկուիլր եւ կամ 

առաւելագոյն չափով մերկանալր (իբրեւ Հրապուրիչ երեւալու միֆոց) վերածուած է ինքնա-

մուղ բնազդի, յատկ ա պէս կիներ ու մօտ...։ 

Նախամարդր սկսաւ Հագուիլ բնազդ ով եւ պայմանականօրէն, իսկ ժամանակակից մարդր 



սկսաւ Հան ուի լ գիտակցաբար եւ գեղեցկօրէն։ Պ այման ական ո ւթիւնր նախամարդր մղեց դէ-

պի գիտակցութիւն, իսկ ժամանակակից մարդր գեղեցիկին ձգտելու եւ զայն §Հետապնդելու» 

իր արշաւին մէֆ տարերայնօրէն կր դիմէ ենթագիտակիցի §օգնութեան» եւ կամ միֆնորդո^ 

թեան։ 

° ւ աՀաւասիկ Հո ս է, որ նախամարդն ու ժամանակակից մարդր իրարու կր Հան դիպին գե-

րիր ա պաշտ ոլորտներու մէֆ։ Առաֆին ր ազատ վիճակէն Հա ր կա դր ա բա ր կ ենթարկուի կաշ-

կանդումներու, իսկ եր կր ո ր դր բիւրաւո ր տարիներու րնթացքին կո ւտ ա կո ւած կաշկանդում-

ներէն ձերբազատելու Համար կր ձգտի ա զա տո ւթեան։ 

Խ որՀրդային կար գեր ու փլո ւզման րնթացքին յանկարծ արուեստագէտր ինքզինք գտաւ 

պարապութեան մր դիմաց։ իր այնքան սիրած, փայփայած եւ նաեւ §թապու» դարձած Ազա-

տութիւնր իրեն շնորՀուեցաւ ՚ ՚ ՚ Հենց այնպէս, առանց ոչ մէկ սակարկութեան։ Որքան որ շին-

ծու եւ արՀեստական կառոյց էր ս ո վետիզմր, նոյնքան եւ աւելի անտրամաբանական էր անոր 

փլուզումր։ ԱՀաւասիկ թէ ինչո ւ նախկին խորՀրդային իրաւ ս տեղծագո րծո ղն եր ր իրենք զի-

րենք Հ ա ր ա զ ա տ զգացիՆ ա ն Հ ե թ ե թ գերիրապաշտ ո լ ո ր տ ն ե ր ո ւ մ է ֆ , ո ւ ր ո չ մ ի ա յ ն կարելի է ր 

ազատօրէն ս տեղծագո րծել, այլ նաեւ ինքնաբերաբար շրֆանցել կեանքի պարա պո ւթիւնր, ի 

վերֆոյ մարդ արարածր իր չլուծուած Հարցերն ու անկատար տենչերր կ իրականացնէ իր 

երազներուն մէֆ ՚՛՛ երեւակայութեան ճամբով։ 

ԽորՀրդային Միո ւթեան քայքայումէն ետք ի յայտ եկան գերիրապաշտ գեղանկարիչ՛ներ, 

որոնք տարերայնօրէն պատկերեցին անՀեթեթ կացութիւններ։ Անոնցմէ կարժէ յիշել Անտրէ 

0ոսթին, Խուտիարքով, ° ո ւ ր ի Յվեթայեւ, Ալ. Մալցեւ, եւ այլն։ 

Հայաստանի պարագային, անՀեթեթի զգացողութիւնր նախ խմորուեցաւ Հասուն տարիքի 

կերպարուեստագէտ ներ ու (էտուարտ Խարազեան, ^այեանէ Խաչատրեան, Ոուբէն Աբով-

եան, Մկրտիչ Մազմանեան, Ոուտոլֆ Խաչատրեան՛՛՛՝) ստեղծագործութիւներուն մէֆ եւ 

ապա աւելի ցայտուն ձեւով դրսեւորուեցան երիտասարդներու, ինչպէս ՎաՀրամ ^ա ւթեան ի, 

Սամուէ լ ^արեգին եանի, ^աւիթ ^ա ւթեան ի, Աշոտ Մարտիրոս եանի, ^էորգ ° ղի ազար եանի, 

Տարօնի եւ ուրիշներու քով։ 

Երբ անցնող դարու վերֆաւո րո ւթեան Մոսկուա կր դառնար անՀեթեթ գերիրապաշտու-

թեան կեդրոնր, գրեթէ նոյն ժամանակաշրֆանին Մ• ՆաՀանգներու մէֆ կր խմորուէր արուես-

տի այլ ուղղութիւն մր ներդաշնակ գերիրապաշտութիւն անուան տակ։ Այս շարժման Հիմնա-

կան կեդրոնր Նիւ Եորքն է, ուր կ ապրին եւ կր ստեղծագործ են խումբ մր կերպարո ւեստա– 

գէտներ, ինչպէս Օրիթ Օրիոն, Մանուէլ 0արչ, ՍոՀլ Համմարի, Միքայէլ կանս, 0արինա է լ ֊ 

սէսրր, եւ այլն։ Այս շարժումր թէեւ տակաւին նոր կազմաւորման մէֆ էր, սակայն անոր Հե-

տեւորդն երր արդէն իսկ սկսած են մշակել իրենց ս տ եղծ ա գործելու կերպն ու տ ես ո ւթիւնր։ 

Անոնք կտաւին վրայ երանգային ներդաշնակութիւն կր ս տ եղծեն օգտա գործուած բոլոր գոյ-

ներր իրարու խառնելով, իսկ ոճային առումով անոնց պատկերած կերպարներր թէեւ կր մօ-

տենան իրապաշտութեան, սակայն առանց դուրս գալու գեր իրապաշտ ական ոլորտներէ։ 

Անոնք իրապաշտութեան սաՀմաններու վրայ Հոգեկան ներդաշնակութիւն կր փնտռեն գերի-

րապաշտ ոլորտներու մէֆ։ ^ունային-արՀ ես տա գիտական եւ ոճային-արտայայտչական տե-

սակէտէ դիտած այլ երկիրներու մէֆ ապրող գեղանկարիչներ եւս պէտք է դասել ներդաշնակ 

գեր իրապաշտն եր ու շարքին եւ կամ առնուազն կ ա ռնչո ւին անոնց, ինչպէս Փապլօ Ֆէրրօ 



(Սպանիա), էմիլիօ Ջ ելիոնի (Արժանթին), Ատելլօ Սարրօ (Պրազիլ) եւ այլն։ Այս բոլորր ցուցա-

նիշ են այն մասին, թէ 0 . ՆաՀանգներ միակ երկիրր Հէր, ուր կեանքր կ՚րնթանար անկանոն 

կերպով, եւ արուեստագէտր կր ձգտէր ներդաշնակութեան: 

ԱնՀեթեթ գերիրապաշտութիւնն ու ներդաշնակ դեր իր ա պա շտո ւթիւնր իրենք Հեն միայն, որ 

կր ձգտին ազատ ու ներդաշնակ կեանքի փրկելու Համար մարդկայինր: Խորքին մէարուես-

տի բոլոր ո ւղղո ւթիւնն եր (նոյնիսկ յոււի եւ ապառող^ կարծուածն երր) կր ձգտին բացայայտել 

մարդկայինր իսկական գեղեցկութիւնր, որ անթեղուած կր մնայ մարդու ներաշխարՀին մէ^։ 

Սակ այն, մարդկութիւնր փրկելու եւ անոր §դրախտային՝ֆ կեանք մր պարդեւելու Համար 

ստեղծուած բոլոր շարժում երր, որոշ Հափով դր ա կան արդիւնքներ տալով Հանդերձ, Հյաֆողե– 

ցան չքացնել եւ մեղմացնել մարդկութեան տառապանքներն ու ցաւեր ր։ Մարդկայնական զա-

ղա փա րներր, գեղեցիկ ու վսեմ արտ ա յայտո ւթիւնն երով թաթաւուն, ՀարաշաՀուեցան ու կր 

շարունակեն ՀարաշաՀուիլ Ջարին կո ղմէ րնդդէմ Բարիին, որոնք իրենց կարգին, յարաբերա-

կան իմաստ ունին եւ կր դրսեւորուին աշխարՀի ող^ տարածքին: 

Անարդարութիւններն ու անիրաւութիւններր կր շարունակուին, մարդկային մտաՀոգու– 

թիւններր կ աւելնան ու կր շար ո ւն ա կո ւին, իսկ տ ա գն ա պն եր ր ՀետզՀետէ աւելի կր բարդանան 

ու կր տարածուին: 

Կ՚րսեն, թէ Այնրշթայն նախատեսած էր, որ Երրորդ ԱշխարՀամարտր տեղի պիտի ունենայ 

քարերով ու դանակներով։ Փաստօրէն Նիւ Եորքի զոյգ երկնաքերներրքանդողներր զինուած 

էին դան ա կն եր ո վ։ իսկ ինչպէս որ Հեռաւոր անցեալին փղշտացիներն ու Հրեաներ ր կր կռուէ-

ին քարերով ու պարսատիկներով, նոյնպէս ալ այսօր պաղեստինցիներր դարձեալ քարերով եւ 

պարսատիկներով կր կռուին գերարդիական ու կատարելագործուած զէնքերու դէմ։ Ջմոռ-

նանք, որ աշխարՀի ա մէնէն Հար ուստ ու Հզօր երկիրներր կր կռուին ծայր աստիճան թշուառ, 

անուս եւ տկար երկիրներու դէմ։ Ջէ՛ք կարծեր, որ այս բոլորր անտրամաբանական են եւ, Հե-

տեւաբար, ա նՀեթեթ։ 

Ոչ միայն պատերազմող յիշեալ ժողովուրդներր, այլեւ, առՀասարակ բոլոր ժողովուրդնե-
ր ր տ ա գ ն ա պ ա Հ ա ր ե ն ա յ ս օ ր ։ Ան ապաՀով րլլալու զդացումր կր Հալածէ զանոնք, եւ անոնք թե-

րաՀաւատ են ապագայի նկատմամբ։ 

Ամէն օր, ամէն տեղ անմեղներ կր մեռնին։ Փաստօրէն, ո Հքաղաքակրթութեան զ ա ր դացո Լ-

մր, ոՀ դիզուած Հարստութիւններր, եւ ոՀ ալ մարդկայնական որեւէ գաղափարախօսութիւն, 

եւ կամ վարդապետութիւն, կրցան մարդկո ւթիւնր Հեռու պաՀել րնՀաքաղցո ւթենէ, զերծ պա-

Հել վայրագութենէ եւ, Հետեւաբար, նաեւ անմարդկային ու անարդար վերաբերու մներէ... 

ինՀո՚ւ... 

Պատճառր այն է, որ գոյութիւն ունեցող բազմաթիւ ու բազմատեսակ մարդկայնական դա-

ղափարախօսո ւթիւնն եր ով Հանդերձ, գործնապէս անտեսուած կր մնայ մարդ արարածին 

Հմիֆնորդաւորուած իսկական արժէքին գնաՀատումր։ 

Կրօններր իրենց Հազարամեայ գոյութեան եւ պատմութեան րնթացքին երջանկութիւն ու 

բարօրութիւն կր խո ս տ ան ան Հաւատացեալին ... անդենական կեանքին մէՀամայնավարնե-

րր, անտեսելէ ետք անդենական կեանքր, թշուառ մարդկութեան խոստացան դրախտր կերտել 

Հողի վրայ ու ... ձախողեցան։ 

Փաստօրէն բովանդակ մարդկութիւնր Հազարամեակներու իր պատմութեան րնթացքին 



«Գիշերային փառատօն». գործ՝ Վահրամի 

ձախո ղած է կերտելու քա ղաքա կրթո ւած ու խաղաղասէր բան ա կան արարածներ։ 

Պատմութիւնր ինք կր վկայէ, թէ բանական մարղր ատակ է աւելի վայրագ րլլալու, քան ան-

բան անաս ուն ր։ Փաստօրէն, մարղո ւ բանա կանո ւթիւնր, իր գիտական յառաֆղիմութեամբ ու 

գաղափարական բիւրեղացումով, *^ոպէ լի տինամիթին նման ի սպաս կր ղրուի աւելի Չարին, 

քան Բարիին։ 

Աակայն Հազարամեայ պայքարր կր շարունակուի։ 

Աարղ արարածր կր պայքարի ինքնիր ղէմ։ ինքզինք ազնուացնելու եւ կեանքր գեղեցկաց-

նելու միակ ու գլխաւո ր զէնքն ու միֆոցր կայ ու կր մնայ ԱՈ Ո ՒԵՍՏր մա րղկա յին ղրսեւո– 

րո ւմներո ւն վսեմագոյնր եւ գեղեցկագոյնր, ուր մարղր պաՀ մր կր վեր ան այ Հոր իր ական ու– 

թենէն, ու կր մտնէ ենթա գիտակից ո լորտներու մէֆ։ 

^եղեցկո ւթեան ամէնէն ամբողֆական ու գերագոյն ղր ս եւո ր ո ւմ ր Հանղիս ացո ղր արուեստն 
է , որ արղարօրէն յ ա ւ ա կ ն ո ւ թ ի ւ . ն ր ո ւ ն ի փ ր կ ե լ ո ւ մ ա ր ղ կ ո ւ թ ի ւ ն ր , ո ր ո վ հ ե տ ե ւ գործ ո ւ ն ի ա մ է – 

նէն առաֆ մարղ էակի անուրանալի եւ չմիֆնորղաւորուած արժէքի ղրսեւորման Հետ։ Ար– 

ուեստր մի ակն է, որ կր ձգտի գնաՀատել ու արժեւորել Աարղր իր բանականութեամբ ու Հո– 

գեւոր մ եր կո ւթեամբ, առանց արտաքին ու արՀես տ ա կան պաճուճանքներու։ իսկ գո րծն ա պէ ս 
մ ա ր ղ կ ա յ ի ն յ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ րնթացքին Աարղր կ ա ր ժ ե ւ ո ր ո ւ ի ո ւ կր գ ն ա Հ ա տ ո ւ ի իր մ ի – 

ֆա վայրին, ցեղային կամ կրօնական պա տ կան ե լիութեան, ստացած ուսման, ունեցած Հարս-

տութեան եւ կամ ©©© իր վարած ինքնաշարժի եւ Հագած Հագուստին։ Հոս է, որ մարղ էակի 

չմիֆնորղուած ինքնարժէքր կ անտեսուի ու կր շրֆանցուի եւ ղժբախտութիւնն երր կր շարու– 

նակուին։ ինչո՞ւ Համար արեւմտեան եր կիրն եր ո ւ քաղաքացիին տեղն ու կշիռր աւելի պիտի 

րլլան, քան արեւելքցիին։ 



0ենք բանա կան էա կներ ս« մեր նկարագրա– 

յէն շաղախէն էսկ բերումով §կր մոռնանք» 

(յաճախ գէտակցաբար), որ մարդ արարածր 

էր Հոգեմտաւոր Հարստութեամբ էնքնէն ան– 

փոխարէնելէ արժէք է։ ինչքէս որ ծնունդէ եւ 

մաՀուան դիմաց մարդ կր Հաւասարէ« այն պէս 

ալ մարդու իսկական արժէքր տարբեր չափեր 

եւ տարբեր կշիռներ չէ կրնար ունենալ։ Հոս է« 

որ գերՀզօրն ու ամէնէն թոյլյր կր մտնեն նոյն 

ոլորտէն մէջ, ուր յաղթողն ու պարտուածր Հա– 

ւա սարա պէս կր տառապէն անմարդկայէն 

բռնարարքներ է։ 

Ընչաքաղցութեան եւ« Հետեւաբար« նաեւ 

վայրագութեան դէմ պայքարր կ՛ արդէւնաւոր– 

ո ւէ ամէնէն աւելէ, եւ ամէնէն առաջ, ԱԸ– 

ՈՒԵՍՏէ մէջ եւ անոր մէՀոցով։ 

Վերտէն ամէսներուն աշխարՀր կ՛եռեւեփէ եւ 

մար դր կր տառապէ աններդա շնա կո ւթենէ։ 

0աղաքական« րնկերայէն ու բարոյական Հա– 

շէւներր խառնուած կր թուէն րցալ։ ի© Գարու 

մարդկայնական եւ մար դաս էրա կան գաղա– 

փարախօսութէւններն ու վարդապետութէւններր ձախողած կր թուէն րլլալ։ 0արդ էակէ ար-

ժէքր ոչ մէայն անտեսուած« 

այլեւ նոյնէսկ արՀամարՀ– 

ւած կր թուէ րլլալ։ 

իսկ ամէնէն զգայուն եւ 

յանձնառու արուեստագէտն 

էսկ տագնապաՀար կր թուէ 

րււալ–– 

Նոր Գարաշրջան©©© 

Նոր Չափանէշներ©©© 

Նոր ԱշխարՀաՀայեացք©©© 

Նորութէւններով յղէ է 

ապագան։ Արո ւես տ ագէտ ր 

շատ Հաւանաբար անգամ մր 

եւս Հոգեկան ներդաշնակու– 

թէւնն ու խաղաղութէւնր 

պէտէ որոնէ գերէրապաշտ 

ու անտրամաբանական ո– 

«Երաժշտութեան դասը». գործ՝ Ռուբէն Աբովեանի լորտնհրու մ է ի 



ՄՇԱԿՈՅԹ Պ Խ ւ 

8© ՊԱԼԵԱՆ 

ԿԱՐՕ ԿԱՐՈ8ԵԱՆ 
Տաղանդին արձագանգող ինքնուս գեղանկարիչ մր 

Կարօ՝ « Տ ա ղ առ կեանք» կտաւին առջեւ 

Տ արիներէ ի վեր կր Հետեւեմ կարօ կ արոյեա– 

նի երթին։ Երբ զինք ճանչցայ, արՀեստաւոր էր, 

կ՛աշխատէր եւ գործէն ետք, ազատ օրերուն, կր 

նկարէր։ Տնտեսական պատճառ ներ ով կիսատ 

ձգած էր ուսումր, եւ ղառնո ւթեամբ կր յիշէ, 

որ Հայկական ղպրոցր զինք անվճար չէ րնղու– 

նած։ Բայց այղ բացա սա կանո ւթիւնր չէ խախ-

տած իր Հայկա կանո ւթիւնր եւ արուեստի կիր– 

քր։ ԱրՀեստաւոր, գործատեղիին մէֆ սկսած է 

փորագրել մետաղի վրայ։ Տասնրվեց տարեկա-

նին Հասած է Ֆրանսա։ Հակառակ մանկութե– 

նէն ղր ս եւոր ո ւո ղ իր ղէպի արուեստ Հակու մին, 
իրեն ալ րսած են, որ §արուեստր փոր չի կ շ տ ա ց -

ներ՝, եւ կարօ տարիներով մետաղագործու-

թիւն րրած է։ 



«Խաչելութիւն» 

Հալէպէն Պէյրութ, Հուսկ Ֆրանսա, կարօ 

աստիճանաբար իրականացուցած է ինքզինք, 

գտած է իր ուղին, արուեստի Հրապարակին 

վրայ նուաճած է իր տեղր, եւ այղ յաֆողու– 

թիւնր չէ անցած Հայկական կառոյցներու զիկ-

զակներ էն։ յանղգնո ւթեամբ մասնակցած է 

ցո ւցաՀանղէ սներ ո ւ, Հարիւրաւոր ուրիշներու 

շարքին, ուշաղրութիւն գրաւած է, գնաՀատ– 

ւած, գտած է իր ուրոյն ոճր, իր զգացական եւ 

իմացական իւրայատուկ աշխարՀր ղրսեւորած 

է, տուրք չէ տուած կապկուող արղիականու– 

թեան։ Տատկաշական է կարոյի մօտ ինքնա-

զարգացման տենղր, նախ իր արՀեստին Հա-

մար, եւ ապա արուեստին։ ^ծած եւ նկարած է 

միշտ ունենալով վաղուան յոյսր։ 

կարօ կր պատմէ, որ 1988ին ամուսնացած է, 

բախտր ունեցած է Հանղիպելու ՀայուՀիի մր, 

որ եղած է իր լաւագոյն նեցուկր։ 

կ արոյի ստեղծագործութեան առանցքին կր 

գտնուի 0արղր, որոնման իր կեանքով, ղիցալ 

բա նա կան, քրիս տո նէ ա կան կամ եր ֆան կու -

թեան, որ ցաւէն անղին, ինչպէս ինք կ ՚՝ րսէ 

§Այն Հազուագիւտ բան եր էն է, որ կր բազմալ 

պատկուի բաժնուելով»։ Այղ միտումր ներշրն– 

չումն էր ԻՒՆԵՍ0Օ–յի կեղրոնին մէֆ իր ունե– 

ցած ցուցաՀանղէսին, 1998ին, զոր կոչած էր 

§Բոլոր երկիրներու 0այրր եւ 0անուկր»։ ինք 

կր Հաւատայ մօր սիրոյ ուժին, որպէս ղարման 

մարղկո ւթեան։ Ար ո ւես տ ր եւ ստեղծագործու– 

թիւնր իրեն Համար միֆոց են, անոնցմով կր 

ձգտի §անմաՀացնել» ինչ որ ինք կր սիրէ։ իր 

դո րծերր շեշտ ո ւած լա ւա տ ես ո ւթիւն եւ ուրա-

խութիւն ունին, չի վարանիր դոյնի եւ դիծի 

վերածելու ՊեթՀովէնի §Տաղ առ կեանք» յօրի-

նում ր։ իր ապրումն երր եւ զդայնութիւններր 

արտայայտելու Համար, կր գտնէ որ §կիտաւո– 

րում»ով (բ01ոէւ11ւտաշ) նկարչութիւնր լաւագոյն 

միֆոցն է։ 

1989ին, կարօ կր մասնակցի Տովիլի 40-րղ 

ցուցաՀանղէսին, Հինգ գործերով, §կիտաւո– 

րում»ով ներկայացուած Հայկական եկեղեցի-

ներ։ կ^ արժանանա յ յատուկ առաֆին գնաՀա– 

տանքի։ Նոյն նկարներր կր տարուին Հռոմ, ուր 

երկու ամիս կրցուցաղրուին §°օթր բլուրն եր ու 

«Դիցաբանութիւն» 



ա ա ա ք 

թան գա րան»էն մէջ, եւ այդ առէթով էրեն կր 

տրուէ նոր մրցաՆակ մր, ե ւ կր յ ա յ տ ա ր ա ր ո ւ է , 
որ յայտնուա& է կ է տ ա ւ ո ր ո ւ մ ո վ արուեստէ նոր 

դէմք մ ր ։ 

Զրոյցր կ՚րնթանայ ոստոստելով։ Առաջէն 

անգամ էր երկու գործերուն Համար դրամ կր 

ստանայ երբ դեռ պատանէ է, Պէյրութ, §Ծաղ– 

կեփունջ» մր եւ §Սկաուտական խարուկաՀան– 

գէս»։ 

կր շարունակէ էր 

արՀեստաւորէ կեան-

քր, քանէ որ Հարկ է 

ապրէ լ, բայց մէաժա– 

մ ա ն ա կ կր մասնակցէ 

§կրան Փալէէ Աշնան 

Ց ո ւցաՀան դէ ս» էն եւ 

§Սկսն ա կն եր ո ւ Ցուցա– 

Հանդէս»էն։ 

Ան Հ ատական ցու– 
ցաՀանդէս մ ր կ ՚ ո ւ ն ե – 

նայ Փէրենեան շրջանէ 

0ոքրրէ քաղաքր։ 

Յատկանշական զու– 

գադէպութեամբ մր, 

Հոն կու գայ մեծ դերա-

սան Քրրք Տուկլաս, որ 

էրեն կ րսէ թէ §Գուն 

մեր նոր Փէսարոն ես»։ 

Գեր աս ան ր կարոյէն կ՛ ապսպրէ էր դէմանկարր։ 

Արցախէ եւ Հա յաս տան է էրադարձութէւն– 

ներուն էր նպաստր բերելու Համար կր կազմա-

կերպէ ցուցաՀանդէս մ ր, իսէ–լէ–0ուլէնօ քա– 

ղաքէն մէջ, կր գոյանայ կա ր եւոր գումար մր։ 

կարոյէ գեղանկարն երր մաս կր կազմեն Հա– 

մաշխարՀայէն ժառանգութեան։ Անոնք կր 

գտնուէն© 

•ԻՒՆԵՍՔՕ-Փարիզ, Լ© Օշռօտ© գործը, (մարդու 
ծինայ ին էատարրերը), 2005ին, որ «Կրթութիւն բո-
լորին» ծրագրով կը շրջի աշխարհի մէջ, 

•«Գեղեցկութիւնն է որ պիտի փրկէ աշխար-
հը», 2007ին, Վատիկան, 

•«Յարութիւնը», 2008ին, Վատիկան, 
• «Հայրը արտասուեց», 2009ին, էջմիածին, 
•«Մարիամ Մագթաղենացի Յիսուսի ոտքե– 

«Դասական պար» 

րուն առջեւ», 2011ին, Վենետիկ, Ս. Ղազարի 
վանք, 

• «Վերջին ճաշկերոյթը», 2010ին, Կիլիկիոյ Կա-
թողիկոսարանի Մայր Տաճար, Անթիլիաս, 

• «Քարերը արտասուեցին», 2010ին, Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի թանգարան, 
Լիբանան, 

•«Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայ», 2010ին, Պըր ֊ 
պէնքի եկեղեցին, Լոս Անճելըս, 

•«Յիսուս կ՚արտաքսէ տաճարի վաճառորդնե-



ր, 2010ին, Լա Քրէսէնթա, Լոս Անճելըս, 
•«Անիի Ս. Փրկիչ եկեղեցին, 1995ին, Իսի–լէ– 

Մուլինոյի քաղաքապետարան, 
•«Հայաստանի մայր եւ զաւակներ, 1999ին, Լի– 

մուր քաղաքի համայնքներ, 
• « Ք լ ո տ Մոնէի պարտէզը», 2006ին, Պրիս–սու– 

ֆորժի քաղաքապետարան։ 

Նաեւ ունեցած է բազմաթիւ ցո ւցաՀանղէ ս– 

ներ, ինչպէս Ֆրան սայի Ծերակոյտին մէֆ, 

2010ին, վատիկան, Ո ւաշիինկթրնի ֆրանսական 

ղեսպանատուն, կրկին Ուաշինկթրն, Թորոն– 

թօ, եւայլն։ Յամառ աշխատող մըն է կարօ, ար– 

ղէն կր գործէ §կիտաւոր» դեղանկարչութեան 

իր ղպրոցր, կր ծրագրէ իր դործերէն մեկնելով 

իրականացնել բ 1 շ ճ 1 § 1 & Տ Տ ֊ ո ^ քանղակներ։ 

կարօ կր նկարէ Հետեւելով իր ներքին ձայ-

նին, արձագանգելով իր Հայկական արմատնե– 

րուն, մեծերու երաժշտու ալ 

մանակակից ողյբերգութիւններր զինք կր յու– 

զեն խորապէս։ իՒՆԵՍԷՖի Համար իր ստեղծա– 

գործութիւնր մեծ յաֆողութիւն ունեցած է, 

նկարր կր կոչուի § 5 4 7 » , քանի որ պատերազմի 

պատճառով այղքան մանուկներ կր մեռնին 

ամէն օր աշխարՀի մէֆ։ 

^ժուար է կարոն ղասել այս կամ այն ղպրո– 

ցին մէֆ։ կր նկարէ սրտով։ Եթէ ուզենք անպայ-

ման բան մր րսել, Հասկնալի րլլալու Համար, 

կարոն կր ղասուի արտայայտութեան ոճի 

ծիրին մէֆ, տպաւորապաշտներու եւ յետ-տպա– 

ւորապաշտներու ։ 

Փարիզէն քառասուն քիլոմեթր Հեռու կր 

բնակի կարօ։ ^իւղ մր, ուր կր տիրեն մաքրուլ 

թիւնր, խաղաղութիւնր։ Շրֆանին սիրելի ար– 

ւես տ ա գէ տն է ան, իրեն ղիւրութիւններ կ ՚՚ րնծա– 

յեն, որ պէս զի աշխատի եւ ստեղծագործէ։ 

կարոյին տուած են բանաստեղծական աշխա-

տանոց մր, որ թանգարանի կր նմանի, պետա– 



0ՇԱԿՈՅԹ Պւհտւ՛ 

կան թ ան ագար ան ի պէս մաքուր, ուր ներ կեր ր 

երանգապնակի վրայ են կամ իրենց տուփերուն 

մէֆ, ոչ պա տ եր ո ւն եւ ոչ տախտակամածին 

վրայ։ 

Զրոյցր կր շարու–նակուխ §կր սիրեմ նկարել, 

եւ նիւթերր իրենք զիրենք կր պարտաղրեն, երբ 

իրենցմով լեցուած կ՚րլլամ, բանաստեղծու-

թիւն, դէմքեր, երաժշտութիւնէ Հիմա որ միայն 

կր նկարեմ, Հեւք ու նիմ, տարիներու պակասր 

կ՛ուզեմ լրացնել»։ կարօ կր ստեղծագործէ, քա-

նի որ կր Հաւատայ որ §մեզմէ իւրաքանչիւր ր 

եր կրի Հր այ կր գտնո ւի առաքե -

լութիւն մր իրականացնելու Հա-

մար, որուն Համար Հաշիւ պար-

տաւոր է տալ Արարիչին»։ 

կարօ չ՚անֆատեր մարղր եւ 

բնութիւնր, զանոնք կր Համարէ 

լրացուցիչ, ե ւ ա ր ո ւ ե ս տ ա դ է տ ր 

այղ է որ պէտք է նաեւ վկայէ։ 

Այս իմաստով է որ կարօ իմաստ-

ներ եւ խո րՀրր-ղանիշ ներ կր 

փն տռէ ղիցաբանո ւթեան մէֆ։ 

ինք կր զգայ որ մեզմէ ան ղին 

ուժ մր կայ, աս տուած ալին լոյ -

սր, զոր ոմանք կր տեսնեն։ կ՚րսէ 

թէ այս պատճառով է որ §Աստ– 

ւած եւ Արարիչ կր նոյնանան»։ 

Ան կր ձգտի նախազգուշացնել 

մա ր ղր, որպէսզի կանխո ւին 

տ ա ռա պանքն եր ր։ 

կարօ Աէօրայի §կիտաւոր 

նկարչութեան» շարունակողն է, 

բայց իր ինքն ատ պո ւթեամբ, 

իրականացնելով ի ւրա յատուկ 

Համաղրում մր։ 

Երբ կր բաժնուէինք, իր տիկ– 

նոֆ Աթելլային րսի, որ կարօ 

ճամբայ կտրած է եւ պիտի շա-

րունակէ, նաեւ շնորՀիւ իր ար-

տակարգ նեցուկին, որ արգելք չէ եղած, եղած է 

խթան եւ ներշնչող։ 

° ւ ինչպէս բոլոր արուեստներու պարագա-

յին, խօսքր անբաւարար է ապրում ստեղծելու։ 

^ամանակին ժամանակ պէտք է տալ եւ ղիտել 

նկարր, լսել անոր պատգամր, զգալ յոյզր։ 

20 Մայիս, 2011 
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ճանաչումէն առաջ եւ վերջ 
Հեղինակ՝ 

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 
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