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ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ՝ ՀԱՅՐեՆԱՀԱՆՈՒԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ 
ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԶԷՆՔ 

Համագումար մը։ 
Մշակութային եւ ազնխ քաղաքական նկարագրով։ 18, 19 եւ 20 Օգոստոսին, Մեծի 

Տանն Կիփկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Կխլպենկեան Հիմնարկաթեան գործակցու– 
թեամբ, նախագահութեամբ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա կաթողիկոսի, Լիբանանի մէջ տեղի ունե-
ցաւ Համասփիւռքեան Կրթական Գ Համագումարը։ 

Օրակարգ. ԱՐԵԻՄՏԱՀԱՅեՐԷՆԻ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍՕՐ՝ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ ԵՒ 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ։ 

Երբեք բսասրար չափով չենք ըսեր, որ ազգի մեծամասնութեան համար ընդհան– 
րապէս հայերէնի հարցը, այս պարագային մասնաւորաբար Արեւմտահայերէնը, մտա– 
հոգութիւն չէ։ 

Հայերէնախօսութխնը տեղի կա տայ, կը նուագի, հայագրռւթխնը շեշսաւած կեր-
պով աւելի կը նահանջէ։ Հետեւանքը պարզ է, եթէ չվարագուրենք մեր աչքերը, հայ-
րենասիրական եւ զգացական իմաստ չունեցող փաստարկներով։ 

Մեծի Տանն Կիչիկիոյ Կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեան ընդառաջած էին 
կրթական մշակներ, գրողներ, մտավորականներ։ Զիրար լսելու։ Կացութիւնը քննկու։ 
Եկ ինչ որ կարեւորագոյնն էր, գտնելու այն միջոցները, որոնք թումբ պիտի կանգնէին, 
որպէսզի Արեւմտահայերէնը չղսանայ մեռեալ Լեզու։ Նախատեսութիւն մը, որ մեր յո-
ռետեսութենէն չի բխիր։ Այս մասին գրած են ԻՒՆԵՍՔՕ-ն, Եւրոմիաթեան կողմէ կա-
տարուած ուսումնասիրութիւները։ 

Լիբանանէն, Սուրիայէն, Եւրոմիութենէն, Ծոցի երկիրներէն, Հիւսիսային Ամերիկա-
յի հայկական գագաթներէն եւ Պոլիսէն եկած էին ուսուցիչներ, մտատրականներ, 
գրողներ, մամուլի աշխատաւորներ, հրատարակիչներ, համակարգչային մասնագէտ-
ներ, շուրջ վաթսուն անձեր։ Ներկայ էր Հայաստանի Հանրապետութեան Գրողներու 
Միութեան նախագահը։ Լսաեցան զեկուցումներ, եղան տեսակէտներու փոխանա-
կումներ՝ ուսուցման, մանկավարժութեան, դասագիրքերա, ւեզաի զտման, գրականու-
թեան, հանրային կրթութեան, մամուլի դերի եւ այւ հարցերա մասին։ 

Հիմնական առաջադրանքը հայերէնի պաշտպանութիւնն էր, որպէսզի ազգային 
հաւաքականաթխնները տեւեն հարազատ ինքնաթեամբ, մշակոյթ եւ գրականութիւն 
ժառանգուին։ 

Զեկուցումները եւ որոշումները պիտի հրատարակուին։ 
Այս ընդհանուր հաստատումներէն անդին, Համագումարի մասնակիցները, կը գի֊ 

տակցէին, որ կացութիւնը հարկ էր դիմագրաւկ իրապաշտաթեամբ, ժամանակի ար-
դիականութեամբ, մեր կացութեան մէջ գտնուող ուրիշ ժողովուրդներու դրական քայ– 
ւերուն օրինակով։ Օրինակելի էր Հայոց Հայրապետին գործօն մասնակցութիւնը, որ-
պէս Առաջնորդողի։ 
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Համագումարին մասնակիցները հաստատակամ էին կացութիւնը դիմագրաւեթւ 
իրապաշտաթեամր եւ ժամանակի ընծայած արդիական միջոցներով։ Հայոց Հայրա-
պետին գործօն մասնակցութիւնը քննարկամներան, ազգի ապագան տեսնելու եւ 
իրապէս ղեկավարելու դրսեւորոաղ տագնապով, լաւատեսութիւն կը ներշնչէր։ Եթէ 
որոշում կայացնէղա եւ գործադրելու աժ եւ միջոցներ ունեցող ղեկավարութիւները 
եւս ներկայ ըԱային, առանց դասական տարբերութիւներու եւ մրցակցաթիւններու, 
կարելի կ՚ԸԱար հայեցի դաստիարակութեան որակի զարգացման թափ եւ որակ տա-
լու յոյսերը բազմապատկկ, հայերէնի եւ Սփիւռքի ազգային դիմագիծի ու խորքի 
պաշտպանութիւնը կ՛ունենային ընդհանրական եւ ուժեղ նկարագիր, չէին սահմանա– 
փակաեր ընտրանիի մը կամ փոքրամասնութեան մը նեղցած շրջանակին մէջ։ 

Երբ հրատարակուին զեկուցումները, ամփոփուին արտայայտաթխնները, անոնք 
պէտք է որ հասնին իւրաքանչիւր հայա, զանգուածային ւրատաամիջոցներով։ Ան-
տեղեակ անձն է որ չի տագնապիր։ 

Դրական է այն, որ կեանքի պիտի կոչուի Համադրող Մարմին մը, եւ կը սիրենք հա-
ւատալ, որ ազգը անոր պիտի տայ միջոցները կատարեք ու ուսումնասիրութիւներ, 
նախաձեռնելու, որպէսզի իւրաքանչիւր հայածնունդ հայ մանուկ սորվի հայերէնը, լա-
ւագոյն պայմաններու մէջ։ Դասագիրքեր, մանկավարժութիւն, դպրոցներ։ 

Համագումարի երեք օրերէն ետք պէտք է որ սկսի իրաւ աշխատանքը, բոլորի մաս– 
նակցաթեամբ, զօրակոչի պատասխանելու հաստատակամաթեամբ։ Այդ ընելու հա-
մար հաւատքի քարոզիչի պէս պէտք է երթալ դէպի ժողովուրդը, բազմապատիկով 
ուղղակի հանդիպումները։ 

Պիտի ընե՞նք այնպէս, որ այս Համագումարը չըԱայ ի միջի այլոց ձեռնարկ մը, որ 
կը մոռցուի լյւատաաթեամբ մը։ Ներկայացող խնդիրը սահմաններու պաշտպանու-
թեան եւ բարեսիրութեան ընթացիկ մակարդակէն վեր է։ Այսօյաւան եւ վաղուան գո-
յապայքարին առանցքն է։ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի նախաձեռնութիւնը օրինակելի է, հեռանկարա-
յին եւ ազգաշէն։ Այս բառերը չեն միտիր հաճոյակատարութեան։ 

Արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնը, զարգացումը, ընդհանրացումը եւ վերա-
դարձը հայ մանուկներու եւ չափահասներու շրթներուն, էական օղակն է մեր գոյատեւ– 
ման պայքարին եւ իրաւունքի վերականգնումին։ 

Յաճախ պէտք է յիշեւ ՇԻՆ ՖԷՅՆի իրլանտացի ազատամարտիկները։ 
Անոնք կ՚ըսէին թէ անգլիական բանակը դարս պիտի դնէին իրենց հայրենիքէն՝ ԿԱ֊ 

ԷԼԻՔով, իրենց Լեզաով։ Այսինքն՝ լեզուն զէնք է։ Արեւմտահայերէնը պահած 
ժողովուրդն է, որ տէր պիտի կանգնի բռնագրաւաած երկրին եւ պսւհէ վերադարձի 
փիլիսոփայութիւնը։ 

Նոյնը պիտի յանդգնի՞նք ըսկ ԱՐԵԻՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆի համար, որպէսզի վերջ գտնէ 
մեր ազգի հայրենահանումը։ 

Չըսկ որ ուշացած ենք։ Վաղը աւելի ուշ կ՚ըլլայ։ 
Պ ի ք ֆ ա յ ւ ս 
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Ռաֆօ՜ 
Մերաժն եմ 

արթնցիր, 

կը ծախեն 
Տանը, 
կը լռեցնեն 

երգերը, 

«Սասան գաւառ, 
Սիմա ւանջին»ը 

կը վերածեն 
հառաչանքի, 
սգամատեան 

յուշերա հին, 

կը ճմռթկեն 
էջերը 

դժուարութեան 
արժանի 
թշուառական, 

կը տանջեն 
տողերը 
դժոխաքար 
անհնազանդ, 

«Թիփի բորան 
մութ գիշերին» 
պտրտող ֆետային, 

կ՛անարգեն 
իր իսկ տան մէջ՝ 

հողին վրայ, 

«Լուսին չկար 
մութ գիշեր... »ի 
մոսինները 
լքուած՝ 
անտէր, 

Հատուած Խոսրով Ասոյեանի «Կանչը» բանաստեղծական հատորէն, որ մամուլի տակ է։ 

սուլթանական 
հրովարտակով, 
մահիկով եղծ 
զարդարելով. 

Սերոբները կ՚ապրին 
անարգանքը 
մոսիններուն, 

կը Կււեռ ՐՊնԸ 
նոյն, 

քրքիջով նոր 
համեմուած, 

Անակներա 
ձեռքով հիւսուած 
դաշոյն մը 

Կպր> 

«Դաւօ»ներռւ 
ապ ա պապերն 
ան 

առարկելի... 

Անդրանիկին 
կարիք չկայ, 

արձանը լոկ 
քարէ 
անխօ ՜ս 

արիշ ոչի՛նչ, 

«Մօտ է գարունը 
շատով կը բացուխ.» 

վաղը՝ 
ընկերները կրնան 
ամոքելով ցաւերը հին 
վերադարձը 

փառատօնել... 

ա - ^ 
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Սօսէ Մայրիկին աճիւնները 
անշուշա կրնանք բերեի 

բ^յց 
ոչ ոգին, 

հազարամեայ 
ան 

ժամանակ 
երազ է հին 
ծերացած, 

Անահիտներու 
ժառանգաւոր 
անառարկելի, 

հարիւրամեակ 
յաշերով 
ցաւերով 

պսակաած, 

«Վէրքերով լի...» 
թափառական... 

Ռարէնները 
ցաւամատեան 
հայրենատենչ 
հայատենչ 
հողատենչ 
տարաբախտ, 

կամայ 
ակամայ մոռցուած, 

թափառական 
յոգնած, 

տան երազով 
կարօտով օճախի 

կը բեկանուին 
կը մնան 
յաշամատեան 
անօթեւան... 

Արամներու 

օրերը 
դարակերտ, 

կը խաթարուին 
կը ծալուին 
կը յանձնաին 

լռութեան 
պատին, 

կը մերժուի գաղափարը 
երազն անոնց 
հայրենակէզ 
հողակէզ 
կը պղծուի, 

շիրիմները կը մնան 
թաւուտներու մէջ 
լքուած. 

լերան ւանջին 
դարակուտակ 
քարակուտակ 
աղ աղակ 
ւռեցաած... 

Արեգը կը բարձրանայ 
երազը հին կը վերածնի, 
«Հայ գիւղացին դարուց ի վեր...»ը 
կը բազմապատկէ 
Արտերուն զարկերը, 

Հայ տիկինը կը խանգարէ 
մ ա ֆ ի ո զ ա ն հաշիւները, 

Հայ ծերուկը 
կը մտահոգէ ղեկերը, 

պէտք է լռեցնել 9այնը 
խափանել Կանչը... 

Լոս ԱՕՃելըս, 
ԱՄՆ 

ՀԱՆԱՍ8ԵՂ6ՈՒԹԻՒՆ 

ՀՐԱՆՏ ԱԼԵՀՍԱՆԵԱՆ 

ՔԱՐԱՊԵՏՈԻՌԻԻՆ 

Քարը։ 
Քարի երազը։ 
Քարի երազը երկնաղէշ։ 
Քարի երազը երկնաղէշ, բազկատարած, աննինջ։ 
Քարի հազը։ 
Քարի հազը կապոյտ։ 
Քարի հազը կապոյտ՝ անկոր, անդնդահունչ։ 
Քարի հեւոցը։ 
Քարի հեւոցը աննկարագիր։ 
Քարի հեւոցը աննկարագիր ու գաղտնապատիր։ 
Քարի բղատցը։ 
Քարի բղատցը այնաշխարհիկ։ 
Քարի բղաացը տարաշխարհիկ ու քնքշաբերան։ 
Քարի հրճուանքը։ 
Քարի խենթութիւնը անպարագիծ։ 
Քարի կասկածանքը։ 
Քարի հմայութիւնը ովասիսագիր։ 
Քարը եւ ձեռքը։ 
Քարը եւ ձեռքի ճարտարութիւնը։ 
Քարը եւ ձեռքի աւերիչ գամման։ 
Քարը եւ սիրտը։ 
Քարը եւ սրտի ծրարուած ողբը։ 
Քարը առաւօտեան։ 
Քարը խաւարի սաւանների մէջ։ 
Քարացած կանչեր։ 
Քարացած- քստքփճ մայրցամաքներ ու երկրաուղեծիր։ 
Քարացած թովչանք ծաղկադաշտերի։ 
Քարի աչքերը։ 
Քարի դիմանկարը։ 
Քարի տեսադաշտը աւազաամայատամ։ 
Քարի հայեացքը մեգապոփսի գովազդների տակ։ 
Քարի որովայնը քար այր ակեր պար։ 
Քարի թռիչքը վիշապագորգով։ 
Քարի անկումը ունայնութեան ճերմակ քառակուսիներում։ 
Քարէ ապագայ։ 
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Քարէ դեմոկրատիա; 
Քարէ ըմբոստութիւն։ 
Քարէ համաներում։ 
ՔարաբԽեռներ Երկրի փափաքում։ 
Քարահխթ ծիրան։ 
ՔարահուՕչ հեշտանք։ 
Քարապատարագ սրտի բագիններում։ 
Քարաշարական Լուսնի շուրթերին։ 
Քարը քարի եղբայր՝ երկրաշարժերին։ 
Քարը քարից անկախ՝ ոստանների զի/ հրապարակներում։ 
Քարը քարով արբած՝ վարդով ընկած մեղու։ 
Քարաթեան հատորներ։ 
Քարութեան կոնդակ։ 
Քարութեան անգիր օրէնսդիրք ու սաղմոս։ 
Քարով յղի տարի։ 
Քարից քամուած ապրիլ։ 
Քարում վնգստացող շան ու հրեշտակներ։ 
Քարը սիրոյ ներքոյ։ 
Քարը ծովի հոգամ։ 
Քարը կրնկի տակ։ 
Քարը՝ աճիւնի վրայ շռայյուած։ 
Քարապաշտ ցեղեր։ 
Քարածին երամ։ 
Քարարիւն պատնէշ։ 
Քարաքողարկմամբ սսկուած դարատուն։ 
Քարկապ քարմաւախ հաղորդակցութիւն։ 
Քարամպն արեւ։ 
Քարաոխ ոճիր։ 
Քարկոծ կայսրութիւն։ 
Քարի հորովէղը։ 
Քարի «Անտունին»։ 
Քարի օդաները մեղմ ա խազագիր։ 
Քար՝ ոսկորներով։ 
Քար՝ ուղեղով ա քաղցի բացիչներով։ 
Քարաբորբ եզերք ու երկնակամար։ 
Քար ձայն հանրահաւաք։ 
Քարսիրտ խորհուրդներ։ 
Քարաչք տեսախցիկ։ 
Քար ազան հառաչ ողջակէզներէւ ա նահատակաց։ 
Քարաջիղ պոռթկում էեռնաւդարերի։ 
Քարը պատմութեան փուչիկներից կախ։ 

Քարը տաճարի ստուերից լքուած։ 
Քարը նահանջի պորաններին։ 
Քարազերծ վէմեր։ 
Քարազէն պալատ։ 
Քարաջերմ որթ ա հիղէակայան։ 
Քարիւղ։ Քարդրամ։ Քարաբեկութիւն։ 
Քարապատումից թռած սասնածուռ։ 
Քարի ա/ կոկոն։ 
Քարի աղերսանք ու ապաշխարանք։ 
Քարակոփ մարմին։ 
Քարակուռ մրմունջ խտասալիկներին։ 
Քարարկ թանկներ փակ ա անլապտեր։ 
Քարեղէն հայրէն։ 
Քարատուն զարմեր թիւր, տարասփիտ։ 
Քարահոս թափօր։ 
Քարահանջ վայելք խաղատներում։ 
Դեղին մենաքար։ 
Կարմիր խանդաքար։ 
Կանաչ խոյաքար։ 
Քարադաւանանք։ 
Քարապարսաւանք։ 
Քարախարդաւանք։ 
Քարերգիչների դամբարանադաշտ։ 
Քարատեացների բացայայտ օթեակ։ 
Քարկտրիճների վեթերան ակումբ։ 
Քարազգացամ վերելքներին ա անկամների մէջ։ 
Քարասրբացամ անբեկանելի խաւարներից ներս։ 
Մտածողի մօտ՝ գիտուն կշռաքար։ 
Արկածախնդրին՝ կայծքար, խաղաքար։ 
Խաղաղարարով՝ ձիգ սահմանաքար։ 
Քարահայ գաղութ եւ Լուսաւորիչ։ 
Քարարդիական մատեան, կնիք, ճառընտիր։ 
Քարակայք պահոց հեռզգայական։ 
Քարալեզ ամբոխ։ 
Քարադրօշ երթ։ 
Քարավէժ պատգամ։ 
Քարանենգ ժպիտ բեմահարթակին։ 
Քարադարձաթիւն։ 
Քարահեզաթխն։ 
Քարապետաթխն։ 



ք^Ս-ԲհԻՆ– ՀԱՆԱՍՏԵՂՃՈէԹՒէՆ 

ՈՒՂԵՆՇԱՆՆԵՐ 

Դէպի գիշերուայ աստղոտ ստինքները -
համրաթիռ, որպէս հետախոյզ հրեշտակ,-
ար ամփաիաած են վերածնութեան գաղտնաթաերը 
եւ թարմ, նորածին արեգակների մառաններն են ցրուած՝ 
համբառնածների գալակտիկա ներին յար զուգահեռ... 
Դէպի հոգեզարմ Երկրի երակները՝ 
Ապագայից ասեաւ երկրագէտ որպէս, 
տեսնկ, թէ նխթը ինչպէս է տենչամ 
ստանաչ հոգի ա ճակատագիր, եւ վարանքի մէջ 
ոնց են կարկամում՝ մնաթվ դարձեաչ արան, ոսկի կամ 
կառափնարանի պարան նրբահիւս... 
Դէպի պճեղ մը երջանկութեան չասնեակ ~ 
անօդաչու, լյւտես սաւառնակի լռմամբ, 
եւ վերադառնաչ եռա֊քառաչափ պատկերներով, ար 
խաղաղ ցոլամ են սիրեցեալների կիսադէմերը, 
երբ շրջւամ էին առ Ազատութիւն... 

Դէպի երազի թանկեր ները իտր -
վարդի արմատի կամ ատելութեան ռմբահարումից 
պատսպարաողի հեռատեսաթեամբ... 

ՓՌՂԵԶԻՆԼ. 
Ռընէ տը Շարին 

Սրբացուած գոյերը ջնջտւմ, տիրաբար վերյառնամ են ապա 
այչասերման խաղ ու շիճուկներով։ Ոչինչ 
այնպէս չէ գունեղ դէմքդ այչանդակամ, 
որքան վարակը դրամահոսքերից։– 
Սքանչկի, անեղծ, տիտան պոեզիա, քեզ 
նսեմացնում են մինչեւ տարփանք կամ մինչեւ փողեզիա։ 
Քո միջի ոսկին արտահանում են հրոսակները 
Հոգեւոր երկրի, եւ քո դատարկաած ընդերքն են 
լիզում վտիտ, քաղցահար պոետիկները, 
որ չանեն քաէ, քաղաքացիութիւն 
Խօսքի ինքնիշխան ոչ մի նահանգում։֊ 
Դա փողեգիայի քարայրից կ՛ելնես՝ 
որպէս էպոսներ երկնող Բանազիա... 

Սաեփսւնակերտ, Արցախ 

Բռնաբարման չվւր ա դոբծ ո ւմր Համոյին բարկութիւնը Հաս զա ց գազանային չավւերոլ–. 

« Մ ա յ ր դ . . . պ ա ճ ը ն ը . . . շ ա ր մ ո ւ . . - » եռալեզու յիչոցներոլ անվերջանալի չարան մր անասե-

լի ոռնոցներով դուրս թռաւ բերնէն։ Պէտք էր բղկտէր էգր, այդ քածր, որ յանդդներ էր 

պոռալ երեսին՝ «Չեմ սիրեր քեղ, չեմ, չեմ սիրեր, հասկցի՛ր», ու նոյն վայրկեանին իսկ 

յաջողած էր փախչիք իր Հուժկու բազուկներէն–.. 

կայծակի արադոլթեամբ նեսաւեցաւ առ$>ել ել տեդաւորուեցալ րնկերոքմէ մր փոխ 

առած սպիաակ Վէն/յե վարորդական նստարանին եւ Աղային շարժումով մր աշխատցուց 

մեքենան, ապա արադ֊արադ անոր վիզր դարձուց դէպի Սաբոյի փախուստի ուզդու– 

թեամբ։ ՆաւթաՀոտ սպիտակ դո լոր չի մր բարձրացաւ աղբակոյտի վեր ած ուած ամայի 

վայրին մէ$>։ Խաւարապատ դի չերին մէթ խելագար մեքենայ մր դուրս կու գար լայնատա-

րած աղբանոցէն, որ Լիբանանի պատերազմի օրերուն էր ստեղծուեր՝. Հեռո լ-Հեռա ւո բ 

շրջաններէ բերուած աղբերն ալ Հոն կր Հաւաքուէին, ապա, լաւագոյն պարադային, 

հ՝այՐոլ–ԷՒ՝^՛ լքուած ու անտէր Պ"ւրճ Համուտի երկնակամարին անփութօրէն աւելցնե-

լով ծուխի ու մուրի նոր թաղանթ մր եւս–. ԲադմաՀազար աղբի տոպրակներ մանր ռում-

բերու պէս կր պայթէին սուրալու փորձ կատարող մեքենայի անիւներուն տակ, որոնք 

ու աՀեակ թեքումՂւերով Հազիւ կրնային պաՀել իրենց Հաւասարակշռութիւնր, մինչ իրա-

րու ետելէ աղմուկով կր ճզմուէին մնացուկնեբու դէզեր՝ սարսափելի գարչաՀոտութիլն 

մր տարածելով մթնոլորտին մէ9••• 



Ա Ր Ձ Ա Կ 

Ամա մնային խոնաւ կիրակին կիրիկնանար, անցնող բոլոր կ իր ա կիներու անՀամու֊ 

թեամբ, Ռումբերու դոռոցր թէեւ շատ Հեռուներէն կու գար, գրեթէ անզգա չի ու անվը– 

տանդ, բայց երկրին անդամալոյծ վիճակն ու Հա մա ա արած անգործութիւնը ձանձրոյթի 

յօրանջներով կր լեցնէին յատկապէս Համեստ շբՀաններբ, որոնց չարքին՝ ՀայաՀոծ Պուրճ 

Համուտը, ուր դաստիարակչական ժամանցի, անմեղ Հաճոյքներու ոչ մէկ վայր կար 

յատկապէս երիտասարդ խաւին Համար––– 

Շ ր ի ն ի երիտասարդները, ընդՀանուը առմամբ, երկու տեսակ էին- անոնցմէ Հաւա-

տա ւո բներ ր խճողած էին ակումբնեբբ, սլաՀակութեան ու զինուորական տիսիփփն/. են-

թակա յ , գաղափարապաշտ ու անձնուրաց, տուն֊տեղ մոռցած, սէր ու բնտանիք իրենց 

ետին թողած, պատերազմական թոՀուբոՀի աո աքին գիծին վրայ իրենց անձը զոՀելու 

պատրաստ, յանուն շրջանի բնակչութեան ապաՀովութեան։ 

Երկրորդ խումբբ ակումբ կր յաճախէր Հրամայական պաՀերու եւ ստիպողութեան 

տակ միայն: Ան իր ձանձրոյթը առաւելաբար կր փարատէր անՀբապոյր օրերու վերջա-

լոյսն ու Շաբաթ եւ Կիրակի օրերը անցընելով շբՀա նի Համեմատաբար ապա Հով փողոց-

ներու անկիւններր, երկարաձգուող պատերազմին Հետ ժամանակ աո. ժամանակ փոխե-

լով տարիք, խումբ ու իրավիճակ, միչտ նորեր ներդրաւելու պատրաստ, որոնք կու դա-

յին նորաբոյս պեխերով, սկսնակ ծխողներու վայել գերիրապաչտ յագեցուածս ւթեամբ, 

երբ կարմիր « Մ ա ր լ պ ո ր ո » ^ գլանիկներուն ծուխը աննկարագրելի կորովով մը անոնք 

վիժեցնէին մինչեւ իրենց թոքերը, ապա քուլայ-քուլայ կը Հանէին դուրս, երջանկութեան 

այնպիսի զդացողութեամբ մը, որ յատուկ է փողոցային լակոտներու, որոնք ծուխերու 

մէ1 թաղուած, Կիրակի աո. Կիրակի նաեւ իրենց ըմպած պիյ1Ա1փ շիշերու թիւր կ՝աւելցնէ-

ին՝ իբրեւ գերագոյն նչան իրենց տղամարդկային յատկանիշներուն, իրենց աչքերը յ ա ֊ 

ուած տուներու բակերուն եւ շէնքերու պատշգամներուն---

Անկիւններու թեմա՞ն: Նախ եւ աոաՀ արդարացի, երկնառաք դժգոՀութիւն պատե-

րազմի դէմ, իրենց ծաղիկ կեանքերը մաՀացու առօրեայի մը մէջ բանտող ոճրագործ մեծ 

պետութիւներու դէմ, ապա նոր ինքնաշարժ մը դնելու երազներ, յետոյ յանկարծ խում֊ 

բէն մէկն ու մէկը քաշքշուքի զոՀ դարձնելու փորձեր, անսանձ խնդուքներ, քանի մը 

վայրկեան ետք լուրջ նախաձեռնսւթեանց մասին մտածումներ՝ Ամերիկա֊Աւստրափա 

անվերադարձ մեկնելու, Հոն նոր կեանք Հաստատելու գունաւոր գաղափարներ, ապա 

բռունցք պարապին դէմ, կեանքի անՀեթեթութեան դէմ, սակայն սիրելու եւ սիրուելու 

անասելի փափաք, երիտասարդական Հրայրք ու անսանձ կիրք, զորս այդ տղաքը կը ծա-

մէին իրենց բերնին մէջ տարօրինակ արտայայտութիւներով՝ կոշտ ու կոպիտ, փողոցա-

յին լակոտներու թրքեբէն֊արաբերէն բառեր,,, ճնշումին տակ ինքնասպանութեան 

դիմելու պատրաստ խեղճ ու թշուառ Հայերէնով մը, որ կու դար կր զարնուէր Հայկա֊ 

I • • .-•֊•• 

կան թաղերու ցտծ/իկ պատշգամներու մէջ քով-քովի շարուած, թէ, քիչ ետք, կիրակնօր– 

եայ Հագուստներով ճեմելու ելլող դեռատի աղջիկներու շիկնող Հայեացքներուն ու 

անոնց Հրաւէրի Հահւղոյն շրթխած ժպիտներուն - • • 

֊ Ա կ ա մ կեցիր եզր այրիս ՕթՈ^ թռցնեմ֊բեր եմ, ճունի երթանք, եւսլլւս"––. 

- Եաւրիկյ/ճ–Հ/«ճ.2/ րսէ, այսօր պ ո ւ զ ա ^ վրաս է–., ւպէլէ՜՜շ է, պ է յ է ՜ շ . . . 

֊ Ա մ մ ա ղ ա պ ա տ ա յ ի ես, Հա՜... 

Յետոյ ճեմողներուն բերանաբաց զրոյցները. 

֊ ՀիՀիՀիՀիՀիՀի՜՜՜ ---

- Խենթի՛ն մէկն է–.. 

- \,տյէ՛ աղջիկ, ի՛նչ անուշիկ է, տեսա ր պեխերր, կուրծքին մազերը... 

- Ես Հոս մնացողը չեմ ••• Ամերիկա Հարս պիտի երթամ••• 

- ԷՀ, գնա՛ ••• ղուն ալ գնա , Աոնային պէս խաբուիր, յետոյ յետոյքիգ նայելով ես։ պա-

պայիդ տունր դարձիր • * • 

֊ ՀիՀիՀիՀիՀիՀի՜՛՜.–. 

կամ պատշգամները լեցուածներուն ախն ու ւիւյխր. 

- Այլեւս չեմ դիմանար կոր -•- պիտի մեռնիմ եթէ չամուսնանամ Հետր... 

՜ Աղջիկ ասիկա « Ս ե ւ տ ս ւ է, ս ե ւ տ ա ՜ .. բ ս ւ ր ա ՜ ս ե ւ տ ա » , կ՚ըսէր ն ե ն է ս . . . այլեւս թող գայ 

ձեռքդ ուզէ ••• ի՞նչ կեցեր է–՛՛ 

- կեցէ՛ք, կեցէ՛ք, կու դան կոր... 

- Հա յսւ է ՜ , գնա՛ դուն ալ, ե ւ ս լ լ ս / – . . նայէ՛, շատ ճիէեէ մի՛ բներ աղուն, կր բաւէ Հալեցնես, 

Հա՜... 

- ՀիՀիՀիՀիՀիՀի՜՜՜–.– 

Սէկր սիրատոչոր, միւսր բարկացած, մէկ ուրիշը սրտին մէջ բացուած ծաղիկներուն 

բոյրով տարուած, երրորդը արդէն սաՀմանը անցած, բայց անմեղութեան քողին տ ա կ 

ինքզինք յաջող կեր պ ո վ թաքցո ւցած, չորրորդ մ ր դաւաճանուած րլլալո ւն Համւււր աաե– 

լութեամբ ու վիշտաք լեցուած, րսյյց բոլորն ալ ղ եռա տ ի, ա ա կ ա լին երեխայական ջերմու– 

թեամբ վարարուն այս աղջիկները խնդա լո վ ու ծեքծեքուն քայլերոկ՛ անցնին թաղերէն, 

կիրքերու նոր ալիք մր բարձրացնելով աղոց ա մենա դիւր ա ղ զ աց վայրերուն մէջ... 

- ՀիՀիՀիՀիՀիՀի՜՜՜... 

՛Քիչ ետք անոնցմէ մէկ-երկուքր արաղ ՜արաղ եւ առանձին-առանձին կամացուկ մր 

դուրս սլիէոի ղան Հայկական թաղերէն եւ իրենց անծանօթ, բայց արդէն սիրելի փողոցի 

մր շէնքի մուտքին սրտատրոփ պիտի միանան իրենց ասպետին, որպէսզի յետոյ միասին 

Հասնին իրենց գաղտնի անկիւնր, Հծծեն սիրոյ կարմիր խօսքեր, ապա շիշ ու կաւիարիչի 

պէս ՛Ի "I իրարու եւ փրփրին գարեջուրի պէս... 

- ՀիՀիՀիՀիՀիՀի՜՜՜––– 
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թաղի աղջիկներէն միայն (իալան էր, որ շուկայ չէր ուզած մտնել. Շրջապատի իր ըն֊ 

կերուՀիներր, դրացիներուն աղՀիկներր բոլորն ալ թերաւարտներ էին եւ մեծ մասը 

անոնցմէ Պուրճ Հա մուտ ի շուկային մ ԷՀ մէկ-երկու տարիէ ի վեր արդէն իբրեւ վաճառող 

1լ աշխատէր֊. Մնացեալները տուներու թէ աշխատանոցներու մ ԷՀ կարի, հուլունի գործ 

կ՚բնէին, մեքենայ կամ ք ե ր կ ե ա խ կր դարձնէին-. Մեծցած էին միասին։ Գրեթէ նոյն թաղե– 

րր, նոյն ապա սա ան արանն երբ, նոյն պատշգամներն ու փողոցները։ Այս խումբէն միայն 

Մա բոն էր, որ տակաւին դպրոց կ՝ եր թար։ Ուսումնատենչ աղքիկ էր–. Արդէն աւարտա-

կան դասարան–. Ուսումր շարունակելու ծրագիրներ ալ ունէր, բայց դրամ չունէր, որով-

հետեւ հայր չունէր: Պարոն Նշան մահացած էր, երբ ազ^իկր ութ տարեկան էր–, կրտսեր 

զաւկին՝ Գեւոլիկի երկրորդ տարեդարձին յովորղ օրն իսկ, երկաթագործի իր խանութին 

մէջ, արկածի հետեւանքով–. Այնուհետեւ տիկին Անժել լեր ան մր պէս թիկունք կանգնած 

էր իր անչափահաս զաւակներուն՛. Աակայն օրերը պատերազմական էին՛. Գելոլիկը ան-

պայմա՛ն դպրոց պիտի երթար–, իսկ Մարո՞ն–.. Մայրը խոստացած էր ամէն գնով համալ-

սարան հասցնել աղջիկը։ Տիկին Անժել տունը կար կ՚ընէր, Մարոն ալ պարապոյ Ժամե-

րուն մօրը կ՚օդնէր։ Դ՛րացիներով Համատեղ կ՚ապրէին բակով տուներու մէջ վեր-վար–. 

Մէկուն ունեցածը բոլորինն էր։ Հաց կր կիսուէին, դդալ-դգալ լոլիկի ջուր, ափ-ափ ոսպ 

ու բրինձ, Հատ-հատ Հաւկիթ ու աման-աման մածուն–. 
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Աղջիկներուն խումբը տակաւին խնդալով կը յառաջանար, երբ անկիւնէ մը երեւցա 

Համոն ու իրեն յատուկ՝ Աարոյին բիբերը ծակելու պատրաստ նոյն աւր 

երդ ել սկսաւ արաբերէն ժողովրդային երդի մը ծանօթ յանկեր գը– « Մ ա ա լ է շ , Ա լ լ ա հ եի– 

ս ա մ հ ի ք , միշ հ է ք պ ի ք ո ւ ն ըլ ուսւֆա. . . » ( վ ն ա ս չունի, թող ներէ քեզ Աստուած, Հաւատար– 

մութիւնր այսպէս չ՚րԱար).–– , 

Զանազան վայրերու մէջ Աարոն լսած էր այս յան կեր դը Համոյին բերնէն ու անգիր 

ըրած զայն։ Տղան մի՛շտ իրեն նայելով այս բառերը կր Հնչեցնէր դրացիներ 

բակը, թէ ապաստանարանն ու փողոցներու անկիւնները։ Եթէ մարդոցմով շրջապատ֊ 

լած րլլային, Համոն քիթին տակ էն կր մրմնջէր երդը, ճիգ րնելով կորզել իր մ է քանի մը 

տարի փոքր Աարոյին ուշադրութիւնը, միաժամանակ խորՀրդաւոր ժպիտ մր լայնցնելով 

գէմքին, ապա աղջիկը գրաւելու միտումով քիչ ետք անոր կու տար միեւնոյն Հարցումր– 

վկը սիրե՞ս այս երգը, Աարօ»։ Աղջիկր թէեւ գլխով նշան կ՚ընէր, Հիմնականին մէջ քադա 

- — 

քավարութեան դռնէն, բայց կը զգար որ տղան այսպէս կը դարպասէր, յատուկ ուշադ-

րութեան Կ՚արժտնացնէր զինք, սակայն ինք իր Հոգիին խորր ոչինչ կը զգար Համոյին 

Հանդէպ։ իր ասպետը չէր ան–. Նոյնիսկ անհանգստութիւն մր կ՚ապրէր ներքուստ, կր նե-

ղանար այգ արաբերէն երդէն, Համոյին ուղղակի ել կտրուկ արարքնեբէն, երբ, օրինակ, 

տղան երբեմն, ամբողջ Հասակով կը ցցուէր իր ա,վել պատսպարանը, ճամբան, թէ տան 

մուտքի բակերէն մէկուն մէջ ու Հաճոյախօսոլթիլն կր փորձէր ընել, տպա խիստ թոն,,^ 

մը աղջկան բիբերր ծակելով՝ ակռաներուն մէջէն կը շշնջար Համոզումով– «Գուն իմս, 

ի՛մս պիտի րլլաս, Մա՛րօ՝»։ Հուսկ՝ աղջկան շփոթանքէն, անմիքապէս փախուստի դիմող 

անոր քայլերէն երջանիկ, ինքնադոՀ կր սկսէր սուլել արաբերէն երդին ծանօթ յանկեր֊ 
դր... 

* 
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Համօ վերի թաղերէն մէկուն բնակիչներէն էր, արդէն կազմաւոր ուած երիտասարդ, 

բարձր Հասակով, սել ու թալ պեխերով ել քիչ թէ շատ Համակրե/ի դիմագծերով• ան վեր– 

ջին շաբաթներ,,ւն իրենց դեանայ 
աՐւոաՆ պատերը փյ^ր/ւց եւ գայՆ ւ1երւսե՜եէյ Հադուսսւէւ 

վաճառատան–. Գրամ շաՀիլ սկսաւ։ Ընկերներ ունէր, մեծ աղաք էին, որոնք կա՛մ արՀես– 

տանոցներոլ տէրեր էին ել կամ վաճառականութեամբ կր զբաղէին, անոնց Համար «աղ-

ջիկ խաղցնելը» սովորական Հաճոյք էր, ունէին անձնական ինքնաշ արժներ, Պուրճ Հա֊ 

մուտի մէջ կր վայելէին ամէն տեսակի ազատութիւն, շրջան ի գեղեցիկ կ իներր, ամուսնա-

ցած Հարսերն ու դեռատի ա ղջիկներ ր իրենց Համար քաղցր որսեր էին–. 
Պատսպարաններէն դուրս էլած-չելած՝ 

- կարոն փախցուցեր է Յտսմիկր . . . խ ա թ ի ֆ է տարեր է ... մ աման –պա պան խենթացեր 

են ... ակումբէն դուրս չեն գար կոր ա ղջիկն ին ետ կ՛ուզեն կոր... 

- Մ անոն Ա իլ վային մեղքին մտեր է ... աղջիկը յղի է անկէ ... դալ ամիս պիտի ամուս-

նանան եղեր ... Տէրտէրր անանկ Հրամայեր է... 

- Մանուշակը ել Ալիսր Պետրոսին սիրահարուեր են ... կռիւ կ՚ընեն կոր մարդուն Հա-

մար ... կնիկր չլսէ՜... վաղն իսկ օդանալ կր նստի եւ վազելով ետ կու գայ Ամերիկա յէն---

- Կիրակոսը ակումբ տարին ... բանտարկեցին ... Աղաւնիին պզտիկ տդուն Հետ ամօթ 

բաներ կ՚րնէ կոր եղեր Աւպքփ^ե ժ՚էջ... 

Օրական գրութեամբ այսպէս թարմ ու անվերջանա/ի, շարունակական դրուագներով 

Հարուստ պատմոլթիւններ, որոնք շրջանր տեսակ֊տեսակ իրարանցումով կր լեցնէին–, 

Պոռչըաոլք, կռիւ, իրարու վրայ յարձակումներ, բայց նաեւ՝ կարճ ու կտրուկ, մեղքեր 

պարտկելու նպատակով Հարսանիքներ, ապա՝ Հարսանիքէն եօթ-ութ ամիս ետք 

ողջ-առողջ ծնունդներ ու նոր րնտանիքներու կազմութիւն, թէկոլզ չքաւոր ու անբաւա– 

րար, բայց ի՜նչ փոյթ. «Պատերազմը վերջանալիք չունի՜» - -. 
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Զվերիցող պատերազմի ամրողՀ երկարութեան գայթակղութիւները կր յաՀորդէին 

իրարու ռումբերու արհաւիրքի, երկրին մէՀ տիրող անգործութեան, բնակիչներու մօտ– 

մօտ ապրելու պարտադրութեան թէ աներաղ կեանքի ու անասնական կիրքերու յորձա– 

Նուտի մր մէջ թաւալող Լիբանանի ամէնէն աւելի խճողուած շրջաններուն մէջ, մարդաս-

պանութեան ու կանխամտածուած ոճիրներու եւ մարգոց գլուխն ի վար անձրեւի պէս 

տեղացող ռումբերու անաւարտ սուլողներուն տակ––– 

«Մասւլէշ, Ալլահ եիսամհիբ, միշ հէք պիքուն ըլ ուաֆա...» 

Ու Մա բոն չէր կրնար րմբռնել Համոյի մտադրութիւնդ ինք որոչած էր ուս ան ի լ եւ 

տակաւին շաբաթ մր առաջ, ճիշդ նախորդ Կիրակի օր իր վերջնական որոշումր փոխան-

ցած էր անոր՝ ճամբան, տունդարձի պաՀու մր, երբ Համօ անակնկալօրէն ելած էր դի-

մացը եւ « Մ ա ա լ է շ » ք փսփսացած աղջկան ականջին՝ անոր թեւէն ամուր֊ամուր բռնելով 

եւ զայն աւելի մութ անկիւն մը տանիլ փորձելով––. 

- Համօ - Հաճիս - մի՛ ըներ ... կեցի՛ ր-կեցխ ր ... Հասկցի՜ր - ես չեմ ուզեր ամուսնա-

նալ, դպրոց պիտի երթամ ... ես - ես չեմ սիրեր քեզ ... ես ... ես ուրիշ մէկն ալ չեմ սի-

րեր ... ես ... ես միայն կ՛ուզեմ ուսումս շարունակել–.. 

Բառերը թէեւ կմկմալով, բայց եւ քաջաբար Մարոն իր որոշումր նետած էր աղուն 

երեսն ի վեր, ապա իրենց մօտեցող ինքնաշարժի մը աղմուկէն օդտուելով՝ ճկուն շարժու-

մով մը ինքզինք ազատած էր Համոյէն ու շնչասպառ Հասած էր տուն–֊. 

Տունր՝ կարի մեքենա յին ձայնն էր եւ Գեւոլիկին «սուր ֊սուր» խաղին ճչոցները։ 
Ա կ ա ն ջ ն ե ր ս ւն մէջ՝ «Մասւլէշ»// Հ ծ ծ ի ւ ն ն ե ր բ . . . 

ԱարսափաՀար Մարոն կը վազէր առանց ետին նայելու, քրտինքներու մէջ թաղուած, 

կը վազէ՜ր ու կը վազէ՜ր։ Յիշեց, որ դպրոցր դրեթէ ամէն տարի կարճ վազքի մրցումի 

առաջնութիւնը ինք կը շաՀէր։ Գառն ժպիտ մը գծուեցաւ գողացող շուրթերուն վրայ, 

կարծես յ ո ւ ս ա Հ ա տ ո ւ թ ե ն է ն զայն դուրս քաշող ժպիտ մը, որ միեւնոյն ատեն զօրութիւն 

տուաւ ոտքերուն։ Ա– Պաքալորէայի արդիւնքները սպասող Մարոն Հիմա ինկած էր ան– 

վ ե ր ջ ա ն ա լ ի աղբակոյտի մր մ է ջ , միս ֊մինակ, խաւարին ու գարշահոտութեան իբրեւ վերքին 

զ ո Հ . . . Աիրտը ափերուն մէջ սեղմած՝ փորձեց յիշել թէ ի՛նչ էր պատահած լ , ֊ – Պատկերները 

խառնուեցան իրարու, յ ո ւ ղ ո ւ մ ը բարձրացաւ կ ո կ ո ր դ ը եւ զղաց Համս յին պիրկ ու ամուր 

ձեռքերը մարմնին վրայ, ուսերն ի վար, Հագուստին արանքներուն, իր դիմադրութիւնը 

Ա Ր Ձ Ա Կ 

ձեռքերով, ոտքերով, քիչ ետք նոյնիսկ բռունցքներով, երբ տղան ուժ գործադրեց ղինք 

վէնին վերջնա մա սր քշել-տանելոլ, ուր աւելի լայն էր մէվոցր, բռնաբարման Համար 

իտէալ վայր մր — 

Մտրոյին արցունքները դարձան Հեղեղ, սիրտը ճմլուեցաւ աւելի ու աւելի, բայց եւ՝ 

մանկոլթենէն ստացած կրօնական դաստիարակութիւն ր Հա սալ օգնութեան։ Յիշեց, որ 

երբ Համոն, այլեւս կատղած ու գազանաբարոյ, ոչ մէկ բացատրութիւն ու խօսք կ ՚ ո լ զ է ր 

լսել իրմէ, այլ միայն կը փորձէր ժամ առաջ իր՝ «ի՛մս պիտի րլչաս»ի մեքենական խօս– 

քին գործնտկանութեան անցնիլ, ճիչդ այդ պաՀուն, Հոգիին մէջ լոյս մը բացուած էր, ի 

պատասխան «Աստուա՜ծ, Աստուա՛ծ» իր սրտակեղեք, լո՜ւռ աղաչանքներուն։ Լոյսր 

պայծառացուցած էր միտքր, ու մինչ Համօ վայրկեան մը բաց ձգած էր աղջկան ուսերը, 

որպէսղի երկու ձեռքով կարենար աւելի արաղ կեղուե/ մարմնէն Հագուստները, Մտրօ 

խոյացած էր առջեւի նստարանը, անմիջապէս բացած էր մեքենային դուռր ել, առանց 

ետին նայելու, վազել սկսած... 

Դարձեալ Հառաչակոծ «Աստուա՜ծ» մըն էր, որ կր թռչէր մութ ու խաւար սա աղբա-

կոյտին մէջ, մինչ 
ոաքերուն զօրութիւնը կրկնապ ատ կած, Հասակէն աւելի 

բարձր ցատքերով կր վազէր անորոշ ուղղութեամբ՝ լոյսի մը, ինքնաշարժի մր յայանուե– 

լու յոյսին ա սլա լին ած։ 
* 

* * 

կանխամտածուած բռնաբարման փորձ էր եղածը: իրիկնամուտին, երբ աղջիկներէն 

բաժնոլելէ ետք Աարօ վերադարձած էր տուն՝ Գեւոլիկ ուրախ-ուրախ Հաղորդած էր 

քրոջը– 
- Մտրօ, Մարօ, մի՛ Հաներ ԱաՕտալ)//,^ , Համոն ճունի պիտի տանի մեզ, Ա|ՈԼզա ուտե֊ 

լու... 

Ու աղջկան Հարցական նայուածքին տակ մայրը շարունակած էր խօսքր. 

՜ ՝Րիչ առաջ Հոս եկաւ, աղջիկս, Գեւոլիկին Հետ խաղցաւ, րսաւ որ ճամբան աղջիկնե-

րով տեսեր է քեզ. <ձթանթիկ, Մարոն երբ գայ թող սպասէ, ձեզի տանիմ Ա|Ուզա մր կերց֊ 

նեմ, այսօր րնկերոջս Օթոն քովս է՛», րսաւ ու գնաց որ ՕթՈ^ բերէ։ 

- Գուն ալ պիտի գաս, չէ՞ մամ,֊ խորունկ շունչ մր քաշեց Մարոն: 

" Չ է , աղջիկս, ես վաղուան Հասցնելփք գործ ունիմ, յետոյ՝ դուք ճաՀել էք, ես ի՞նչ գործ 

ունիմ Հետերնիգ, Գեւոլփկն ալ Հետդ է, կ՚երթաք շունչ մը կ՚առնէք, քիչ մը կր փսխուիք, 

քանի շաբաթ է թաղէն զուրս ելած չուն իք ... ռումբերն ալ լռեր են այսօր, օդտուեցէք 

առիթէն, ժամն ալ ուչ < է ••• դացէք, կիրակի օրով պաղպաղակ մը կերէք-եկէք ... Համոն 

ալ օտար չէ, մեր թաղին աղան է, վախնալու բան չԼլայ, աղջիկս... 

Մարոն չկրցաւ բանալ բերանը, եղած-չեղածը ճունի երթալ մրն էր, պաղպաղակ ուտեք 



Ռ ա դ ի ն 

մը։ Եղբայրն ալ Հետն էր• ի՞նչ ունէր վախնալիք որ։ Արդէն խիղճն ալ Հանդիս ա էր. 

առանց ըսի֊րսաւի, առանց երրորդի մր մ ՛ ի ի մա ութ հան Հասկցուցեր էր Համոյին պէտք 

եղածը եւ Հարցը նկատած՝ փակ ուած֊. Վերջապէս, Համոն միչտ իրենց բակերն էր, դրա-

ցիներուն տան բարեկամն էր, իրեն ի՞նչ վնաս կրնար Հասցնել... 

Բայց Համոն ուզած էր վնաս Հասցնել. Հազիւ թաղը դարձած, մայր պողոաայի մուտ-

քին ան Հարիւր ոսկի մը երկարած էր Գեւոլիկին ու ՀրաՀանդած. 

- Գեւոլի՚կ, ա՛ռ աս դրամը, գնա ՝ Աա դոյին խանութը ֆէԻփփԸՐ խաղցիր - ե ս Աարոյին 

Հետ խօսելիք ու նիմ... 

Աղջիկը անակնկալի եկած, թէեւ փորձած էր Հակաճառել Վէն/^ մ ԷՀ պահել եղբայրը, 

բայց Համոյի զօրաւոր բազուկները գրեթէ վար նետած էին տղեկը ինքնաշարժէն եւ սու֊ 

բացած՝ անորոշ ուղղութեամբ՛–– 

* 

* * 

Աղբերու Հսկայ դէզեր յայտնուեցան յանկարծ։ Աարոն քիթը բռնած՝ տերեւի մը պէս 

գոզալով ինկաւ դէզի մր վրայ֊. «Հոս առնէտները կը խածնեն զիս ... Հիմա կը մեռնիմ», 

անցաւ միտքէն, բայց իրեն մօտեցող դժոխային սպիտակ Վէն/^ զօրաւոր լոյսերէն կարե-

նալ պաՀուըտելու գաղափարը ուժ տուաւ սրտին։ Հունչը բռնած սպասեց, որ գազազած 

Վէն^ անցնի-երթայ իր թաքստոցին քովէն։ Մութը օգնեց, որ կատաղած Համոն չնկատէր 

զինք֊. ինքնաշարժը ծանր Հռնդիւններով կոխկռտեց գտրշաՀոտ դէզերը, ապա քիչ մըն ա լ 

յառաջանալով մտաւ մայրուղի– •• 

Աարոն մօտաւորապէս Հասկցաւ թէ ո՛ւր կր գտնուէր, երբ ինքնաշարժին մեծ լոյս երբ 

ինկան ճամբուն երկու կողմերը։ խորունկ տխրութեան մր անձնատուր, ազ^իկր կչչեց 

արցունքները, մէկ ձեռքով բարձրացուց վիզին ինկած գանգուրները, միւս ձեռքի ափով 

սրբեց երեսին ու ծոծրակին քրտինքը, ապա կարգի բերաւ Հագուստը, փորձեց շտկել 

անոր պատռտած փէշը եւ լլկիչ ոդիսականէ մր ազատելու յոյսին կառչած՝ ամբով ուժո-

վը վազեց դէպի մայրուղի, մերթ փողոցներու երկու կողմերուն կանգնած ինքնաշարժ֊ 

ներու ետին պահուըտելով, մերթ ալ անոնց պատուհաններէն ճամբան դիտելով: Մտա-

ծեց, որ պէտք էր անցնէր ճամբան, պէտք էր Վէն^ Հակառակ ուղղութեամբ վազէր, որ-

պէսզի եթէ Համոն պատահի որ նշմարէր զինք, բաւարար ժամանակ չունենար Հասնելու 

իրեն••• 

թշնամի բերդին վրայ նոր դրոՀի մը պատրաստուող մարզիկի մը պէս աղՀիկր ան շար-

ժս, ցաւ քանի մը վայրկեան, խոր շունչ մը քաշեց, փորձեց դիանալ ժամը, Հասկնալ թէ 

քանի՞ ժամ անցած էր տունէն Հեռանալէն, որքա՞ն եղած էր այս տառապանքին տեւողու-

թիւնը, բայց չկրցաւ յստակ ու մեկին պատասխան մը գտնել իր Հարցումին֊. 
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-

ինքն աշարժներուն հակառակ ուղղութեամբ, ճամբուն մայթէն ընթանալու միաքր 

թէեւ ահագին առիթ տուաւ Աարոյին յառաջանալու, բայց աղջկան չա՛ր բախտ էն, ճար-

տարապետական ոչ մէկ տրամաբանութեան Հետեւող մայր պողոտան այնքան նեղ ցաւ 

յանկարծ, որ Աարօ ինքզինք յանկարծօրէն գէմ յանդիման գտաւ չարաշուք Վէձին, որ 

բաց երկնքի տակ կարծես իր վրայ կը սուրար֊. ԱԴջիկր պաշտպանական իր բնազդին 

ապաւինած անմիջապէս դարձաւ աջ եւ ինքզինք նետեց $ որայի շրջանի թաղերէն մէկուն 

մէջ, որ փակ էր ինքնաշարժն եր ու դիմաց։ Խորունկ շունչ մը եւս առաւ ու անարդ ել շա~ 

րունակեց վազել Հանդիպակաց փողոցն ի վեր, ամբողջ դօրութեամբը մուաք-ելք ընելով 

քովընտի բացուած մանրիկ֊մանրիկ թաղերու մէջ, ապա ինքզինք նետեց շէնքի մր 

պլսլլացող մուտքէն ներս ել մէկ ոստումով անոր երեք-չորս աստիճաններէն սլացաւ 

վեր... 

Անծանօթ շէնքին ծանր Հոտր անշարժացուց զինք մութին մէջ. աղքիկբ կծկուեցաւ 

ինքն իր վրայ ել ականջ տուաւ ճամբուն֊. Ոչ մէկ ինքնաշարժ, ոչ մէկ ոտնաձայն, ոչ մէկ 

իրարանցում։ Հասկցաւ, որ Համոն չէր կրնար Հասնիլ իրեն այլեւս, վստահ էր, որ ան 

կորսնցոլցած էր իր Հետքը: Այս միտքը ապահովութեան զգացումով մր շոյեց Հողին, 

ապա ան քանի մը վայրկեան եւս ականջ տալով խաւարին ու լռութեան, շունչր բռնած 

սկսաւ ոտքի մատներուն վրայ Հատիկ-Հատիկ կոխելով իջնել ցած––. 

- Շու ֆի ... շու ֆի ... լա շու քնթի աամթրքտի ... մին ինթի ... ուէլն պէլթիք ... մին քէն ուա– 

ր ա ք ի ... շու աամէլ ֆ ի ք ի . . . ( ի ռ ն չ կայ ... ի՞նչ կայ ... ինչո՞ւ կը վազէիր ... ո վ ես դուն ... 

ո ւր է տունդ ... ո՛՛վ կար ետեւդ ... ի՞նչ բրեր է քեղի)... 

Նոյն պաՀուն, չէնք վազած էր տեղացի զինեալ երիտասարդ մր եւ Աարոն պատին 

վ՚ակցուցած խստօրէն կր Հարցաքննէր... 

* 

* * 

Լ/կուած Հոգեվիճակն ու ֆիզիքական դեր ֊յոգնութիւնը Աարոյին լո՛ւռ արտասուե-

լուն պատճառ դարձան։ 3որդառատ արցունքներ գլորիր սկսան խեղճացած, արդէն 

մեռնիլ ուզող Աարոյի տխուր աչքեր էն։ Յոյս չունէր, որ այլեւս կ՛ա զատէր։ Անձրեւէն 

փախած կարկուտի բռնոլած էր։ ի նչ ըսէր։ Հսկայ դ նգացիր մր օդին մէջ ճօճող եւ ան֊ 

դադար ՀաբցումԳյեր տեղացնող սա արաբ մարդուն ո՞ր մէկր պատմէր։ Ամբողջ իրակա֊ 

նոլթի՞ւնր րսէր։ ինչպէ ս ըսէր: Արդեօք պէ՞տք է րսէր... 

<լկ եանքի մէջ, աղջիկս, աւելի կր յաջողի այն մարգը, որ իր մեղմ բնաւորութեամր գի-

տէ մարել կրակ եւ ոչ թէ այն, որ աննշան կրակ մր իր բարկոլթեամբ կր վերածէ խան-

ձող խարոյկի», վրայ Հասալ միայն տարի մր առս,ջ մաՀացած մեծ մօր սա խրատականը 

եւ նոյն վայբկեանին իսկ անդիմադրելի կարօտ մը եկաւ խեղդեց կոկորդրւ կարօտցաւ 

մայրը, 9՚եւոլիկր, դպրոցր, րնկեբ ո ւՀիներր, դրացիները... կ արօտցաւ մա՚նաւանդ իր սեն-

եակն ու դիրքերը՛ • ՚ 
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«Ամէն ղնով պէտք է ազատիմ ասկէ եւ հասնիմ տուն», վճռեց Աարօ մտքին մէջ, մա֊ 

նաւանդ երբ զգաց տղուն ձեռքը դէպքին վրայ։ Սինեալին ապատ ափը. սկսաւ սրբել ա^ը֊ 

կան արցունքն երբ, յետոյ անոր մա ան երբ շոյեցին աղջկան անարիւն դէմքը, ապա կրքոտ 

շնչաո-ութեամբ մը ճմլեցին ահէն խամրած աղջկան լեցուն շուրթերը, մինչ անոր մարմի-

նը աւելի ու աւելի կր մօտենար Աարոյի հաղ ուստին, որուն տակ մահանալու չափ կր զո-

ղար աղԸկր ու միաժամանակ կը զղար, որ կարծրութիւն մը աւելի եւ աւելի կր սկսէր 

հպի լ իր կոյս վայրին... 

Մտովին թէեւ «Աստուա՜ծ» սկսած էր կանչել, բայց նաեւ պէտք էր տղուն ուշագրու֊ 

թիւնր այլ կողմ շեղէր։ ինքզինք հաւաքելու շարժում մր բբալ, ապա մեղմօրէն բացատրեց, 

որ ինք հայ էր, նշանուած էր, նշանածին հետ ըսի֊ըսաւ ունեցած էր ինքնաշարժին մէջ եւ 

մերժած էր, որ տղան իրեն տուն հասցնէ։ Անհամ քաշքշուք մր անցած էր իրենց մ՛իջել ... 

ինք կը "իրէր նշանածը եւ պէտք էր տուն հասնէր, քանի որ, վստահ էր, որ իր նշանածը հի-

մա իրենց տունն էր եւ • •• 

Մարօ տակաւին չէր ամբողջացուցած իր խօսքր, երբ ոտնաձայններ լսուեցան դուր֊ 

սէն։ Աղքիկն ու զինեալը գլուխները ղարձուցին դէպի մուտքր։ Շ էնք մտան մարդ մը եւ 

կին մը։ Զինեալը զգաստացաւ, եկ ոլորներուն հետ գրկուեցաւ եւ հ ս ղ - ք է ֆ / / խօսքի 

բո.նո ւեցա լ: Շ էնքի բնակիչ արա բուհին զարմացական հայեացքով մր նայեցաւ Մար ոյին 

ու մինչ կը պատրաստուէր զինեալ իր բարեկամին հարցնել անծանօթ աղջկան մասին, 

Մտրօ քաղաքավարօրէն «շնորհակալութիւն» շշնջաց, ապա բարի գիշեր մաղթեց բո լորին 

ու դուրս թռաւ վիրաւոր երէի մր հանգոյն... 

Գուրսր թէեւ կր շարունակէր տիրապետել խաւարը, բայց ծանր բեռէ մը ազատած ըլ-

լալու գոհունակութիւնն ու գիշերային զով զեփիւռր զգաստացուցին աղքիկր, որ այ/եւս 

առանց յապաղելու վազեց, վազեց անդադար, մինչել հասաւ իրենց տունը ել ըստ իր սո-

վորութեան, թեթեւ հարուածներով թակեց դուռր։ Միակ պահը, որ Մտրօ ուրախացաւ 

ելեկտրականութեան բացակայութենէն, ա՛յս էր։ Քանզի, դառնօրէն ժպտաց ան, մոմի 

լոյս ի տակ մայրը պիտի չկարենար նչմարել իլ, աղջկան գլխուն եկած փորձանքները... 

Ահուս արս ափի մատնուած տիկին Անժել անմ/վապէս բացաւ դուռր ու սկսաւ քակել 

հարցումներուն կծիկը, մինչ աղջիկը մեծ֊մեծ քայլերով յառաջացաւ ղէպի տան խոհանո-

ցը, բացաւ՝ շաբաթներէ ի վեր պահարանի դեր կատարող սառնարանը, վերցուց ջ՛"–/՛/՛ 

տաք շիշը, բայց չկրցաւ լսել մօր վերքին բառերբ, թէ՝ «9֊եւոլիկը ըսաւ, որ Համոն»... 

եւս ուժասպառ, անզօր մարմինը հալած մոմի պէս ինկաւ դետին եւ տարած– Ան որ այլւ 

լեց ալ խոհանոցի գետնամածին .. . 
* 

* * 

Անկողնին մէջ էր, դէմքն ու մազերը խխում կտրած, դիշերանոցր ծուռիկ-մուռիկ 

վրան փակած, մարմինը անտանելի ցաւերով պատուած, երբ Աարօ բացաւ աչքերը ու մօր 

լացակումած դէմքր գտաւ դիմացր, ձեռքին՝ նոյն Կիրակի օրուան համար մօրր կտրած 

իր պատառոտած հագուստը։ Աղիողորմ կու լար մայրը, ինքնախարազանման շեշտով 

մր ։ Մա բո յին խիստ ծանօթ անճարի ու անզօրի մայրական նոյն լացը... 

Պէտք եղաւ հանգստացնել ծնողը։ Բացատրեց, որ մտահոգուելիք բան չկայ։ Պտրզա֊ 

՚Դէ" Համոն ուզած էր, որ միասին ճունի, ս ի ն ե մ ա երթան։ ինքն ալ րնդոլնած էր հրաւէ-

րը, ապա տղան բացայայտած էր իր զգացումները, սակայն աղջիկը ըսած էր, որ ինք կր 

փափաքի ուսումը շարունակել, ամուսնանալու միտք չունէր հիմա։ Ապա, վերադարձի 

ճամբուն վրայ, ինքնաշարժին անիւը պայթած էր, ստիպուած եղած էր օգնել Համոյին, 

երկաթեայ ձող մը պատռած էր հագուստին փէշյը, այո՜, տղան շատ լուրջ ւՈյացած էր հե– 
տՌ՝ "է՛ Բ՛"՛1 ՛էր էէր ՐՐ՚"ծ իրեն, պարզապէս շատ տաք էր օդը, ինքն ալ անօթի էր, այո՝, 

այո՜, շտապեր էին տուն հասնիլ, բայց անիւը չէին կրցած շինել, ստիպուած՝ 1Ոասփ–1Ոա– 

տի քալած էին պայթած անիւին վրայ, որովհետեւ օրը կիրակի էր, բաց խանութ մ՛իսկ 

չկար, ճամբաները մարդ չկար, խեղճ Համոն հոս-հոն վազեր էր, սակայն ապարդիւն, իսկ 

երբ Տ որա հա սեր էին, ճամբան Համոյին մէկ ընկերը տեսեր էին, ընկերը խոստացեր էր 

կէս ժամէն ինքնաշարժով վերադառնաք իրենց մօա ել փոխել Վէն^/ն անիւը, բայց ինք չէր 

ուզած աւելի սպասել, մօրր յաւելեալ մտսյհոզ ութիւն չպաաճառելու համար եւ ուրեմն 

Համոյէն խնդրեր էր հասցնել ղինք մինչեւ վերի թաղր, յետոյ մինակը վազելով հաս եր էր 

տուն–– -

՜ Ուրիշ բան չեղաւ, մա՛ մա... 

* 

փ * 

Համոյի բռնաբարման փորձն ու անոր հետեւող դէպքերը մինչեւ առտու սարսռացու-

ցին աղջիկը իր անկողնին մէք։ Ոչ պահես տ աւոր ուած ջո ւր ո վ լոգանքը, ոչ աք մօր ղ եղա֊ 

հա տ եր ո Լ տուփէն ղաղտնօրէն վերցուցած վարդագոյն թմրեցուցիչը քուն բերին անոր 

աչքերուն։ ՏԼա րմանա լիօրէն, ո՛չ լալու վւափաք ունէր, ոչ ալ բարկութիւն կար մ էջը, այլ՝ 

Հոգիին մէջ կր թեւածէր անզգայութիւն մր, կարծես լլկուածներու յատուկ ինքնալքումի 

տարօրինակ զգացում մր, որ մերթ ընդ մերթ կր վերածուէր հոգիին խորունկ ծալքերէն 

բարձրացող այրող անէծքի– 

- Աստուած հոգիդ առնէ, Հա՛մօ... 

Յաջորդող օրերուն Համոն չերեւաց բակերը։ Վերսկսաւ քանի մր օր դադար առած 

ռմբակոծ ո ւմր։ Աարօ խնդրեց մօրմէն հանգիստ ձգել ղինք տունր, չքաշքշեք ապաստա-

նարանները՝. Մայրը որքան ալ վւորձեց հասկնալ իրողութիւնր, չկրցաւ ուրիշ տեսակ պա-

տասխան մը փրցնել Մ ար ո յին բերնէն։ Մի շտ լսեց միեւնոյն նախադասութիւնը 

- Ուրիշ բան չեղաւ, մա՛մա–.– 
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քքայրը սլատրաստ Էր պատժելու մեղաւորը, եթէ Համոն էր իր աղքր– 

կան՝ անդարմանելի նկատուող մելամաղձոտութեան ւդատճառր, սա-

կայն ադֆիկր մ ի ՚ չ տ մնաց նոյնը՛. Անդրդուելի՝ իր պատասխանին մ է ի Ու՜ 

րիշ բացատրութիւն չտուաւ մօրր, բայց իր Հոգիէն բարձրացող անէծքը 

ան ամէն օր քիչ մը աւելի վճռականութեամբ կրկնեց, միաժամանակ 

աներկբայ Հաւատքով մը փարելով Աստուծոյ անյեղլի արդարութեան. 

֊ Աստուած հոգիդ առնէ, Համօ... 

* փ 

էրկրին մէջ ծայր առած քաղաքացիական կռիւներու նոր ալիք մը 

բնակիչներուն մոռցնել տուած էր իրենց անձնական ցաւերը, երբ լափլի-

զող Հրթիռներ Լիբանանի բոլոր կողմերէն անմեղ կեանքեր կր Հնձէին օ ր ֊ 

լան որեւէ ժամուն, առանց թիլ ու Համրանքի, առանց կրօնի, առանց սե-

ռի ու տարիքի խտրութեան՛. Պուրճ Հա մուար եւս զերծ չէր կացո լցուեր 

Հետզհետէ րնդարձակուող ռումբերու նոր ալի՛քէն՛. Ձարիքր չունէր չափ, 

վայրագութիւնը սաՀման։ 

Այդ օրերէն մէկն էր– անկանխատեսելի վտանգներով լեցուն յետմիի– 

րէ մր, երբ անակնկալօրէն Հրացանաձգութեան ձայներ լսուեցան շրջա-

նի մօտիկ մէկ վայրէն՛. Աարոյին սիրտր թունդ ելաւ՛. Դրացիները վագե-

ցին դուրս, տղամարդիկ նետուեցան վ,ողոց, դուռ-պատուհան ցուցա-

փեղկերու վեր ածուեցան ••• 

֊ ի՞նչ եղաւ, ի՞նչ կրակոց է աս, որո՞ւ զարկին, ո՞վ մեռաւ––– 

(իII,մ մր չանցած լուրը տարածուեցաւ ու Հասաւ Աարոյի ականջին՛. 

Համոն սպաննուած էր՛. Աղտոտ գործերու մէջ մտած էր՛, վերջերս կեղծ 

տ ո լ ա ր է եւ ոսկիի մաքսանենդութեամբ կը զբաղէր՛. Տունը խանութի վե-

րածելը մեծ պլըֆ մրն էր՛. «Աաքրած» էին զինք՝ դրամ լոլալու գործով 

զբաղող մարդիկ — 

- Մ ի ք ր ո պ մր մաքրուեցաւ մէջտեղէնըսին ոմանք ու քանի մր վայրկ-

եան ետք մոռցան ե՛լ դէպքը, ե՛լ Համոն՛. 

...Այդ պաՀուն պատսպարան Հասնիլը միակ իրական Հրամայականն 

էր Լիբանանի տարածքին տակաւին շնչող բոլոր տեսակի մահկանացու-

ներուն Համար • ՚ ՚ 

18 Ապրիլ– 18 Ցուլիս, 2011 

Պէյրութ 

Լ 
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Պ ար սկա,, տան էն նոլէր ստացուած փայտեայ փոքր տուփ մը կար 

տան մէկ անկիւնը նետուած– Բերողը եղած էր թեհրան ապրած, իմ 

չտեսած միակ մօր եղբօրս կինը, քեռկինս, որ գոնէ տարին անդամ 
մՐ Հ ս ՚ լ է պ կու գար իր ազդականն երր տեսնելու ել բոլորին նման, 

մեզի ալ բաժին կը Հանէր իր նուէրներէն, որոնք անպայման պարս-

կական ձեռային գործերու նմոյշներ կ՛լալային։ Օմար Խայեամին եւ 

իր նշանաւոր քառեակներուն ծանօթացած եմ անոնց շնորհիւ, 

որոնց մէջ պատուոյ տեղ ունէր պարսիկ մեծ բանաստեղծը, կնՈջ ու 

գինիի սիրահար երգիչը՛. 

Տուփը խճանկարազարդ էր, մանրիկ գունաւոր փայտի կոտրը֊ 

տանքներով դեղանկար ո ւած, որուն դրուագները սկսած էին 

փրթփրթիլ ու թափթփիլ, կարդ մր տեղեր, անոնց տակէն սօսինձի 

Հետքերու տակ, մերկացած փայտը կ՛ երեւէր։ 

Ամէն անդամ, որ պատճառով մր այդ տուփին մօտ եր ր բան մր 

փնտռէի ու աչքս անոր վրայ կ՝իյնար, կ՛ափսոսայի որ զայն այդպէս 

փոշոտ, թողլքուած անտեսեր եմ, երբ վթարը դեռ նոր սկսած, թ ե ֊ 

րեւս կարելի կ՝րլլար վերանորոգելով պահպանել անոր իսկական 

գ եղ եցկ ո ւ թիլ նր: 

Բայց, այսպէս չէ՞ միշտ- սկիզբը ականջ չենք կախեր, ապա բանը 

բանէն անցնելէ ետք, կ՝անդրադառնանք մեր սխալին, կ՛ափսոսանք, 

սակայն կր շարունակենք նոյն ձեւ վարուիլ։ Ու միտքս կու գայ նա֊ 

խակրթարանի առաջին դասարանին մէջ մեր ուսուցչուհիին րս ած ր՝ 

«գուլպային ծակը, երբ դեռ պզտիկ է, պէտք է կարկանեի թէ չէ ծա֊ 

կր կր մեծնայ ու յետոյ կարեյի կըլլար զայն դոցել •••» 

Հիմա, այս տուփին ալ «ծակը մեծցեր է» ու կ արկանելը անհնար՝. 

Գիտէի որ մ էջը մասնաւոր բան մր չկար– մէկ երկու անգամ բա-

ցած էի ու նոյնիսկ չէի մաքրած, կամ պարունակութիւնը թավւած– 

ինչ որ տօնածառի մանր֊մունր կոտրած-մոտրած դաբդարանքի 

մնացորդներ էին, հին օրերէն «վերապրած»: Հի՛ն, գուցէ 5 0 - 6 0 

տարուան պատմութիւն ••• 

3իսուն-վաթսուն տարի ... արդէ՛ն ՛՛-

Ես այս անպէտք տուփին մէջ մանկութենէս յիշատակներ պահած 

եմ ու չե՞մ անդրադարձած––– 

կր զգամ, որ ահաւոր անարդարութիւն մր կր գործեմ՝ «ան֊ 

պէտք» կոչելով տուվւը, որուն մէջ մանկութիւնս, մանկութենէս 
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պատառիկներ Չզմռսուած» պահուած են ֊– Այսինքն, մարդու ամենաթանկա-

գին բանլւ ծրարուած է անարժէք պարունակի մր մէք։ 

Աակայն, չէ՞ որ այս տուփն ալ ժամանակին գեղեցիկ եղած է, հրապուրիչ, 

նորահարսի մր պէս- իսկ եթէ տարիները իրենց անբարերար, անողոք հետքր 

ձգեր են անոր վրայ, եթէ գեղուհի հարսը դարձեր է մամիկ, խորչոմած դէմ-

քով, իրաւունք ունի՞նք (ԼանպէտքՖ, կամ «անարժէք» որակելու ... 

Հապա մէքիննե՞րը 

Ու կր բանամ վիրաւոր ու փոչոտ տուփը։ 

Մարդ երբ մեծնայ «սնանկացած վաճառական՝»ի նման, հին տետրակներր կը 

բանայ ... բառր թող չվախցնէ, այո՛ «սնանկացած», հապա ի՞նչ, երբ անհետ, ան-

վեր ա դառնա լիօր էն կորսնցուցած ես մանկութիւնդ, պատանեկութիւնդ ու երի-

տասարդութիւնդ, սնանկացած չե՞ս ըլլար: 

Այո, կը բանաս «հին տետրակները», ծրարուած, սրտիդ կամ մտքիդ մէկ 

անկիւնը մթերուած յիչատակներուդ «Ալատտինի Լամբը՝», ու առածին իսկ 

չփումէն ծուխ ու մշուշի մէ$> մարմին կ՚առնէ կախարդ հսկան, գրկած մոռցր՛ 

լած յիչատակներդ ու մոգական սուփրայի պէս, նախշուն գորգի մր վրայ կը 

փռէ զանոնք, քու անտեսած հարստութիւններդ, ա՛ռ, վայելէ՛, յոլզուի ր, ու-

րախացի՛ր ու ... (լԱւա ղ փառացս անցաւորի •••»: 

կը բանամ տուփին կափարիչը, անոր երկու փոքրիկ ծխնիներէն մէկուն դա-

մերը տեղահան եղած ըըալով, մէկ կողմի վրայ կը թեքի ու կր կախուի։ Չեմ 

ձգեր այդպէս, անմիքապէս տ ակր յենակ մը կըյարմարցնեմ, որ միւս ծխնին ալ 

չքանդուի, լեզու ունենար ու խօսէր՝ «Հիմա՞, հիմա՞ միտքդ ինկաւ խնամքով 

վարուիլ հետս–––՝»։ 

Զգուշութեամբ դուրս կր բերեմ մէկ կողմը կոտրած, կարմիր, փայլուն 

զարդադնդակ մը, կամացուկ մը կը դնեմ մէկ կողմ, ապա ուրիշ մր ոսկեգոյն– 

յետոյ կտոր մը արծաթագոյն երիզ, երկու ոտքերը կոտրած կաղանդ պապու-

կի մը գաճէ արձանիկը, հազիւ ափիս մէք տեղաւորուող, ապա, ծունկի եկած 

հրեշտակ մր ու մոգ մը։ Երեւի Յիսուսի ծննդեան մսուրի կազմածներ են 

եղած, ու արձանիկները ափերուս մէ$, կը թռիմ ետ-ետ ու կը ճախրեմ մանկու-

թեանս երկնակամարին վրայՀ 

Կը յիշեմ իսկական եղեւնին, եղեւնիի մը մէկ ճիւղը, որ որպէս տօնածառ կր 

բերէինք կամ շուկայէն, կամ ալ յարակից պուրակներէն ու քարերով լեցուն 

թիթեղի մր մէջ կր կանդնեցնէինք ես ու քոյրերս։ Ու կր սկսէր Ամանորի շլվա֊ 

նի ամենահաճելի մեր տօնածառի զարդարումը որուն ստորոտը անպայման 

մսուր մր կը սարքէ ինք։ քարայրին համար յաճախ սովորական, շուկայի 

թուէլթէ ղեղնաւուն տոպրակները կ՛ օդա աղո բծէինք, բանալով, ճմռթկելով ու 

վրան ալ ճերմակ ու սրճագոյն կօշիկի ներկի լուծոյթ կաթեցնելով։ Ա պիտ ակր 

սրճագոյնին միանալով, թուղթին,– իբր թէ,– ժայռի տպաւորութիւն կու տա-

յին, որուն խոռոչին մէջ ու շեմէն կը դասաւորէինք արձանիկները նորածին 

ԱՐՁԱԿ 

Յիսուս մանուկը, Մարիամ Աստուածածինը, 3ովսէվ,ը Յիսուսի հա՞յրը, թէ՞ 

Մ արիա մի ամուսինը կամ նշանածը,– բան մը, որ չեմ հասկցած մինչեւ այ– 

սօր,– երեք մոգերը, իշուկ մը, հորթուկ մր, ոչխար մը, երբեմն ալ հրեշտակ մը 

կա մ քարայրին տանիքը կամ ալ մսուրին քով ծունկի եկած։ 

Աժանն ոց բաներ էին, ամենասովոր ական ու ա մեն անախն ական ձեւով 

պատրաստուած, սակայն, չունեցողին համար, այս ալ անմատչելի էր։ Ան-

շուշտ աւելի գեղեցիկները Եւրոպայէն ներածուած, կը վաճառուէին քաղաքի 

խանութներուն մէջ, սակայն Նոր Գիւղի (Հալէպի հայկական թաղամասը) մէջ 

վաճառուածները այս մակարդակէն աւելի չէին։ Խանութպանները դիտէին 

շրջանի բնակիչներուն գնողական կարողութիւնր ու անոնց յարմար ապրանք 

կը բերէին: 

Բարեբախտաբար բամպակ/7 ւսրւաւո էր* Լ^աո-ր ճ,^1ւ.Նւսե՚լււհ՜Լլ դսւր&նելու. Հար– 

ցը դիւրութեամբ կը լուծուէր: Նոր Գիւղի մեր տուները բամպակի մշակման 

գործարաններու ել քաղաքի ճամբուն անկիւնին վրայ կր գտնուէին, ու բամ-

պակի հսկայ պարկերով բեռնաւորուած ձիաքարշ սայլերը երբ իրարու ետեւէ 

կ՛ անցնէին, մայթեզրի ծ առերու Ճիւղերուն վրայ ու գետինը անպայման բամ-

պակի խուրձեր կը ձդէին, որոնք կը հաւաքուէին մեր կողմէ ու պահ կր դրուէին 

կաղանդին տօնածառը զարդարելու համար։ Աթոռակ մը ոտքիս տակ, ի՜նչ 

հաճոյքով եղեւնիին գագաթէն սկսելով կը «ձ ի ւն ապատ է ի» ճիւղերը. 

Այդ թափթփած բամպակներէն եըբեւՌ այնքան մր հաւաքած կ՝ ր լլային մեր 

տղաքր, որ ծառերը զարդարելու կողքին, անոնց մայր երբ մէկ երկու բարձ ալ 

կը ւե9նԷԻն•• 

Մեր աղքատիկ, բայց այնքան սիրելի տօնածառերը երկու֊երեք շաբաթ տու-

ներէ ներս իրենց պատուոյ տեղն ունե*1ւալէ ել ուշադրութեան կեդրոն ըլլալէ 

ետք, կը մերկանային ու կը նեսալէին տանիք, որպէսզի ձմրան եղանակի 

ցուրտն ու անձրելը հովն ու արեւր ճաշակելէ ետք, Փետրուարին, Տեառնրն– 

դառաջի երեկոյի խարոյկի վառելանիւթ դառնային ու աղեկտուր ճարճատիւ-

նով մոխրանային ... պատուաւոր մահ, առանց փողոցները նետուելու ու աղ-

բերուն հետ քշուելու։ 

Կր նայիմ ոաքերը կոտրած կաղանդ պապուկին– այնքան խեղճուկ տեսք ու-

նի։ Ջ ՚ ՚ ՚ յ ն կաղապարողըհիմա հազիւ նկատելի,– կարմիր ներկ մր քսած է 

գլխարկին ու կռնակի պարկին, մնացեալր ամբողջ սպիտակ է. դէմքին դիծերն 

ալ յստակ չեն, ցցուն մա սերբ մաշած ու հարթուած են, սակայն այդ անդիմա– 

գիծ գաճի կտորն իսկ վեհութիւն մը ունի, մեր սիրելի կաղանդ պապան բարու-

թիւն կր բուրէր ու Հայաստանր հեսւր կր բերէր• 

«Կաղանդ պապա, կաղանդ պապա, 
Սարերու փւսցէն կու գաս»... 



Ռ ա դ ի ն Ա Ր Ձ Ա Կ 

Վարդգէս Պ ետ րոսեա նչլ Հալէպ այցելութեան, երբ մա ն կ ա ււլ ար ս։ է զի մր երե֊ 

իւանեբուն Հարց տուած է թէ «կաղանդ պապան ուրկէ՞ կու գայ՛», բոլոր երե-

խաները միաբերան՝ «Հայաստանէ՚ն» պոռացած են, ու «Հայկական էսքիզ– 

ներՖու Հեղինակը զարմացած է, չեմ գիտեր ինչո՞ւ, Հապա ուրկէ՞ պիտի գար 

մեր փափաքներն ու երազները իրականացնելու կոչուած սա առասպելական 

ծերուկըտ 

Է՛Հ, Հիմա սա արձանիկին պէս մեր ազգի կաղանգ պապան ալ ոտքերը 

կորսնցուցա ծ է երեւի, որ այլեւս չի գար, մեր դռները չի թակեր, որ սա անկա-

տար դատին Հարիւրամեակը չեղած, Հա լկէր բերէր մեր վաղուց երագածը ար-

դարութիւնըո Բայց, չէ՞ որ նուէրներով լեցուն պարկը դեռ ուսն է–. Զի կրնար 

դալ՝ մենք կր բերենք զինք, անթացուպեր կր դնենք անութներուն տակ, ար֊ 

Հեստական ոտքեր կու տանք անոր, կը շալկենք, ուսամբարձ կը բերենք զինք, 

ու կը բանանք տոպրակը•*• 

Գաճէ արձանիկը ափիս մէջ, կռնակս պատին յենած, ինչե՛ր կը մտածեմ... 

կը զգամ որ լրիւ անպատուեր եմ ու յանկարծ դրան զանգին Հետ, ընդոստ կ՚ել-

լեմ ու կը բանամ դուռը: Աղջիկս է, գիրկը՝ իմ առածին թոռնիկս՝ Նոյը։ 

Ամէն ինչ ետ կը տեղաւորեմ տուփին մէջ ու կը դոցեմ կափարիչը–. 

Այս տուփը թոռնիկիս եւ թոռնիկներուս, եթէ յաջորդներն ալ լոյս աշխարհ 

գան: 
Այս Հնամաշ, անհրապոյր տուփի՞կը, մէֆը կոտրտած իւաղալիքնե րր –– 

Ո ՚ չ , մէ^ր պահ դրուած իմ մանկութիւնս.. • 

Յանիս, 2011 
Հ ա լ է պ 

ԱՐՁԱԿ 

6ԱԿՈԲ ԱՐ՝Բ՛ ԳԼՆՃԵԱՆ 

ՈՒԹ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐ 

Բեռլին քաղաքի արեւմտեան մասում, «Շպանդաու» կոչուած բանտում, քառասուն 

տարուց ի վեր ապրում էր առեղծուածային մի մարդ, որ նախապէս էլ գրեթէ Հինդ տա-

րի արզ ելավւակոլել էր Լոնդոնի աշտարակում–. Բանտի Հսկիչներն ու ծառա յողներ ր 

իրաւունք չունէին խօսքի բռնուելու նրա Հետ կամ տալու նրա իսկական անունր–. \,րան 

պարզապէս կոչում էին «Համար 1ը կալանաւորր»: Երկրորդ աշխարհամարտից յաղթա-

կան զուրս եկած չորս պետ ո ւթիւններ՝ Ամերիկայի Աիացեալ ՆաՀանգներր, Ֆրանսիան, 

Անգլվւան ել Աո վետ ական Աիոլթիւնը, Հերթական կարգով ստանձնել էին նրա Հսկողու-

թիւնը–. 

«Հմր. 1ր կալանաւորը» իր բանտարկութեան վերջին քսան տարիներին միակ բան֊ 

տարկետի էր այղ Հսկայ բանտում, ուր կարելի էր տեղաւորել աւելի քան Հինգ հարիւր 

հոգու–. Ամիս լյ մի անդամ, Համապատասխանաբար, դաշնակից պետ ո ւթիւններ ից մէկը, 

իր նշանակած նոր պաՀակախմբով, գալիս էր փոխարինելու միւսին–. Այգ պաՀակախում֊ 

բր բաղկացած էր լինում մի աւագ սպայից եւ 3 7 զինո ւո րներ ից–. Գրա Համար կ ք շատ իրա-

ւամբ էր ասւում, որ «Հմր, 7ր կալանաւորը», աշխարհի ոչ միայն ամէնից մենակ, այլեւ 

աւքէնից թանկ արժող բանտարկեալն է-. 

Ըստ երեւոյթին կալանաւորն իր կեանքում խոր Հիասթափութիւններ ապրելով՝ դառ-

նացել էր աշխարՀից–. Չէր ուզում նոյնիսկ րնդոլնել իր տիկնոջ եւ միակ գաւակի այցե– 

լութիւնր, որպէսզի խնայէր նրանց տեսնելու իր դժբախտ վիճակն ու իր Համար սաՀման– 

ւած չավւազանց նուաստացուցիչ պայմանները–. Նոր միայն՝ 1 9 6 9 թուականին, 2 8 տարի֊ 

ներ յետոյ իր երկակի բանտ ա րկո ւիժիւնից, երբ ծանրօրէն Հիւանգացել էր ել կարծելով 

թէ շուտով պիտի մեռնի, ցանկութիւն էր յա յան ել տեսնուելու իր Հարազատների Հետ–. 

Այս պարագայում էլ ղ ա շնա կից պ ետ ո ւթիւնն եր ր դրել էին խիստ պայմաններ • Հարա-

զատներն իրաւունք չունէին իրար Հետ ողջագուրուելու, ֆիզիկական որեւէ շփում ու-

նենալու կամ նոյնիսկ ձեռքով բարեւելու, տեսակցուիժիւնր պէտք է տեւէր միայ 15 րոպէ 

եւ ի ներկայութեան չորս յա քրմական պետ ո ւթիւններ ի ներկայացուցիչների: 



Ռ ա դ ի ն ԱՐՁԱԿ 

1 9 5 2 թ• երբ Սովետական Աիութեան Հերթն էր վարելու. Հպանդաու բանտի Հսկողու-

թիւնը, Դեմոկրատական Գերմանիայի սոցիալիստական նորակազմ կառավարութեան 

մի քանի ներկայացուցիչներ մի գաղտնի տեսակցութիւն են ունենում «հմր. 7 կալանաւո֊ 

րի> հետ եւ առաջարկում նրան րանտից դուրս բերեք պայմանով, որ նա համաձայնի 

րնդգրկուել իրենց պետական ապարատի կազմում, որպէսզի իր ունեցած տաղանդով ու 

փորձառութեամբ օգտակար դառնայ իրենց ամրապնդելու սոցիալիզմր ամբողջ երկ֊ 

րում՝ հրաժարուելով միայն սոցիալիզմի այն տեսակից, որբ «ցեղապաշտ» վարդապե֊ 

տութեամբ էր կերպարանափոխուած: Այս տարօրինակ եւ անակնկալ առաջարկին կալա-

նաւորր տալիս է նոյնպէս մի անակնկալ պատասխան- «Գուք երեւի մոռանում էք, որ ես 

Ֆիւրերի (Ադոլֆ Հիալէրի) տեղակալն եմ, պայքարել եմ բոլշեւիզմի դէմ, եւ այսօր, նոյ-

նիսկ նրա մահից յետոյ, ես չեմ կարող նման դաւաճանութիւն գործել»: 

Այստեղ ընթերցողն երեւի հասկացաւ, որ «հմր– 1ը կալանաւորր» նոյնինքն Հիտլէրի 

պողպատեայ կամքով եւ նացիստական անսասան հաւատքով տոդորուած փոխանորդն 

էր, գաղափարակիցն ու վստահելին՝ Ռուդոլֆ Ուալթէր Հէոլլ– 

Զարմանալին այն էր սակայն, որ նացիստական Գերմանիայի ղեկավարներից շատերը, 

Նիւ-ո-էնբէրդեան դատավարութեան ընթացքում, մահուան դատապարտ ուեցին կամ 

քսան տարուայ ազատազրկման, մինչդեռ այս մէկը՝ Ռուդոլֆ Հէսը, որ 1 9 4 1 թ– Մայիսին 

յատուկ առաքելութեամբ, մենակ եւ յանդուգն թո-իչք կատարելով, գնացել էր Անդլիա, 

բայց անմէվապէս ձերբակալուել ու բանտարկուել որով գործուն մասնակցուիժիւն չէր 

ունեցել Հիտլէրի ծաւալած պատերազմական հետագայ դո րծո դո ւթիւններ ին, այդու-

հանդերձ \,իլռէնբէրգում դատապարտւում է ցկեանս բանտարկութեան։ 

Գէպի Անդլիա կատարած իր խիզախ թռիչքի առթիւ, որի նպատակն էր հաշտութիւն 

գոյացնել գերմանացիների ել անգլիացիների միջել, սակայն ոչ այնքան խաղաղասիրա-

կան մի ողջամիտ սկզբունքից դրդուած, այլ որպէսզի Գերմանիան հնարաւորութիւն ո ւ ֊ 

նենայ իր ռազմական ով ուժը կենտրոնացնել մէկ ուղղութեամբ, մէկ ճակատի վրայ՝ 

անկաշկանդ կերպով յարձակուելու համար Աովետական Աիութեան վրայ եւ փայլուն 

յաղթանակ ապահովելու, Հէսր գրում է Հիտլէրին– «Եթէ ձախողուեմիւէ առաքելութեան 

մէք խնդրում եմ, որ ինձ իբրեւ խենթ, անհաւասարակշիռ մարդ յայտարարէք, եւ նա-

խաձեռնութեան ով պատասխանատուութիւնը իմ անձի վրայ գրէք» ֊– Գրա համար էլ նա 

նախ Հիտլէրի եւ ապա անգլիացիների կողմից խենթ Համարուեց։ Նոյնիսկ Նիւ՚ւէնբէր-

գում Հէսն ինքիրեն ղրսեւորեց որպէս այդպիսին, բայց քիչ ժամանակ անց նա զարմաց-

րեց դատարանը իր յանդուգն եւ զգայնացունց ելոյթով, եզրակացնելով այսպէս– 

«Որպէսզի դատարանն ինձ մտային անկարող չյայտարարի՝ տալիս եմ հետեւեալ բա-

ցատրութիւնը– սոսկ տակտիկական նկատառումներով ձելացնում էի, իժէ տառապում 

եմ յիշոզութեան կորստով, ինչ խօսք, որ պիտի ընդունեմ, թէ որոշ չափով նուազել է 

կենտրոնանալու մտային կար սղութիւնս: Այսուհանդերձ հաստատում եմ, որ ես ինքս 

ստանձնում եմ լըիւ պատասխանաաուութիւնր այն ամէնի, որ կատարել եմ կամ ստո-

րագրել ու վաւերացրել անձամբ կամ ուրիշների հետ միասին։ 

Ա Ր Ձ Ա Կ ւ 

«Իմ տուած այս բացատրութիւնը ոչնչով չի փոխում իմ սկզբունքային դիրքորոշ ումը 

դատարանի իրաւասութիւնից զուրկ լինելու մասին– ես ինձ չեմ ուղում պաշտ պանել ինձ 

ամբաստանողների դէմ, որոնց երբեք իրաւունք չեմ տափս մեղադրանքներ յարուցելոլ 

իմ կամ իմ ազգակիցների նկատմամբ։ Նրանց հետ երբեք պիտի չքննարկեմ այնպիսի 

հարցեր, որոնք գերմանացիների ներքին հարցերն են եւ դրանով իսկ օտարներին շեն վե-

րաբերում : 

«Երկար տարիներ իմ կեանքում աշխատել եմ ձեռքի տակ այն մեծազոյն մարդու, որի 

նմանը իմ ազգը երբեւիցէ չէր ծնել իր հազարամեայ պատմութեան ընթացքում: Եթէ կա֊ 

բոզանամ իսկ, երբեք պիտի չուզենամ ջնջել այդ ժա մ ան ա կաՀա տ ո լածն իմ գո յո ւթիւնից։ 

Երջանիկ եմ հաստատելու, որ ես իմ պարտականութիւնը կատարել եմ իմ ազգի հանդէպ 

թէ՛ որպէս գերմանացի, թէ՛ որպէս նացիոնալսոցիալիստ եւ թէ՛ որպէս հաւատարիմ հե-

տեւորդ իմ Ֆիւրէրխ Եթէ ինձ առիթ արուի ծայրից սկսելու ամէն ինչ, նորից պիտի գոր-

ծեմ այնպէս, ինչպէս որ գ ործել եմ, նոյնիսկ եթէ իմանամ, որ վերջում ինձ խարոյկի վրայ 

պիտի բարձրացնեն։ կը գայ այն օրր, երբ կը կանգ նեմ Յալիտենականի ատեանի առաջ, 

Նրան է, որ ես պատասխան պիտի տամ եւ դիտեմ, որ Նա էլ ինձ անպարտ պիտի Հռչա-

կի» (այս խօսքերը քաղուած են Նիաէնրէրգեան դատավարութեան վաւերագրական տեսաերիզից) ։ 

Դատավարութեան դահլիճում զսպուած զայրոյթի ալիք է բարձրանում, ռուսները 

պահանջում են, որ այգ անզիղջ նացիստը մահուան դատապարտուի, սակայն միւս դաշ-

նակիցները բ ա ւա ր սւր ւո լմ են ցմահ բանտարկութեան վճռով։ 

Շատերի կարծիքով՝ տրուած վճիռը Հէսի յանցադործութեան համեմատութեամբ 

շատ ծանր էր–. Այս մասին հետագայում նոյնիսկ Անդլիայի վարչապետ Օ ՚հսէ՚օհ 11իր 

«Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը.» գրքի երբորդ մասում դրում է. «Ուրախ եմ, 

որ պատասխանատուութիւն չեմ ունեցել Հէսի նկատմամբ գործադրուած ել այժմ է, 

գործադրուող վերաբերմունքի առրնչութեամբ։ ինչ էլ որ չինի Հիտլէրի կողքին կանգ-

նած որեւէ մի գերմանացու բարոյական մեղքը, Հէսն իմ կարծիքով արդէն քաւել է այն»: 

Նոյն առթիւ անգլիացի նշանաւոր պատմաբան ել գրող / V .). Ր– 1\\՚1օ1՝/–/ Հաստատում է– 

Վէսի նկատմամբ ունեցած մեր վերաբերմունքը մի սեւ արատ է թողնում մեր պատուի 

վրայ» (ՏսՈէԽ)/ Տճբւ-ՇՏՏ, ԼՕՈճՕՈ, 27, 1969)։ 

Քառասուն երկար տարիներից ի վեր արդ ելափակուած Ռուդոլֆ Հէսը, արդէն 9 0 ամ֊ 

եայ, Համարեա կուրացած ել խուլ գտնւում էր մաՀուան շեմին։ Նրա որդին ել խղճի 

տէր բազմաթիւ անձն ա ւո ր ո ւթիւնն եր դիմում են յաղթական պետ ութիւններին՝ գէթ 

մարդասիրական զգացու,Ուերից ելնելով՝ բանտից ազատ արձակելու նրան, բայց Սովե-

տական իշխանութիւնր միշտ ընդդիմանում է րնթացք տալու այդ բարեգութ խնդրան-

քին։ Արեւմտեան Գերմանիայի նախագաՀ կարլ ֆոն վայցսէկերր, 1 9 8 5 թ. Դեկտեմբերի 

25ին) Հեռուստացոյցով ունեցած իր ելոյթում ասում էր. 

«Հէսն այսօր 9 0 ա մ ե ա յ մի ծերունի է, նա այլեւս աշխարհից ոչ մի ակնկալիք չունի–. 

Մարդկային ո՞ր զգացմունքին կամ արժանիքին կարող է գոհացում պ արգելել նման մի 

պատժամիջոց։ Հիտլէրի ժամանակ գթութիւն ասուածր գոյութիւն չունէր, իսկ այսօ՞ր...)՝)։ 

եւցատտե Ե̂  /Գ.Տ./Գ.Տ.1 



Ռ ս ^ դ ւ ^ ս 
Ա Ր Ձ Ա Կ ԱՐՁԱԿ Ա Ր Ձ Ա Կ 

Պարզւում էր, որ Հիալէրի տեղակալի Համար ներում գոյութիւն չունէր։ Սակայն պա֊ 

տաՀեց անսպասելին. 1 9 8 7 թ. Սովետական Միութեան ղեկավար Մ Գորրաչովր իր Համա-

ձայնութիւնն է յա յ ա ն ո ւ մ ազատութիւն չնորՀելու 93 ամեայ մարմնապէս քայքայուած Հ է ֊ 

սին. օրերի Հարց էր բանտից նրա դուրս դարը, բայց ճակատագրի ի՛նչ Հեգնանք՝ այդ բա-

նը նրան չի վիճակւում։ Անակնկալ կերպով վրայ է Հասնում նրա մաՀը։ Բանտի Հսկիչնե-

րը յայտարարում են, թէ նա ինքնասպանութիւն է գործել, սակայն զարմանալիօրէն 

շտապ կերպով մէք տեղից վերացնում են դրա Հետ կապուած իր եղէն բոլոր ապացոյցնե-

րը ՀրղեՀելով նոյնիսկ բանտի այն բաժինը, ուր տեղի էր ունեցել դէպքը ԱյնուՀետեւ, մի 

շաբաթ յետոյ, անգլիացիների ՀրաՀանդով Հիմնա յատակ քանդւում է է պան դա ուի բան– 

տը որպէսզի նրանից ոչ մի Հետք չմնայ եւ նէօնացիստների Համար ուխտավայրի չվե– 

ր ած ո լի՛. 

Հէսի ընտանիքը, ինչպէս նաեւ երկրորդ անդամ նրա դիաՀերձումը կատարած բժիշկը 

եւ բանտի պաշտօնեաներից ոմանք մինչեւ այսօր էլ բացարձակապէս չեն ընդունում ինք-

նասպանութեան տարբերակը։ Նրանց Համաձայն՝ Հէսին խեղդամաՀ են արել, վախենում 

էին, որ նա բանտից դուրս գալուց յետոյ, մնալով առանց Հսկողութեան, կարող էր շատ 

գաղտնիքներ բացայայտել։ Նա շատ բան դիտէր դաշնակիցներից ոմանց նացիստների 

Հետ ունեցած գաղտնի յարաբերութիւնների մասին։ Ըստ Հէսի որդու մինչ սովետները 

արգելք էին Հանդիսանում իր Հօր ազատ արձակուելուն, անգլիացիները պ ա Հանքում էին 

Սրա ազատո ւթիւնը, սակայն Հենց որ Գորբաչովի կողմից վերացուեց այդ արգելքը այս 

անգամ էլ ոմանք Հարկ զգացին անմիքապէս այլ ձեւով վերքնակտնօրէն լռեցնելու 

նրան..֊։ Եւ– տարօրինակ է նաեւ այն Հանգամանքը, որ անգլիացիների Հետ Հէսի ունեցած 

յարաբերո լթիւնների արխիւը փականքի տակ է մինչեւ 2 0 1 7 թ–։ 

Այն, ինչ որ մինչեւ Հիմա դրուեց, պարզապէս նացիստական Գերմանիայի ղեկավար-

ներից մէկի կեանքի մի Հատուածի նկարագրութիւնն է, որը կարող է ընթերցողի Համար 

Հետաքրքրական լինել կամ ոչ՛. Անշուշտ դեռ շատ բան չի բացայայտս լել այն մութ Հան-

գամանքների եւ ուժերի մասին, որոնք իշխանութեան գլուխը բերեցին եւ ազդայնամո– 

լութեամբ Հարբեցրին գերմանացի նացիստներին։ Նրանք էլ իրենց Հերթին նոյնիսկ 

գաղտնի Համաձայնագիր կնքեցին Սովետական Միութեան Համայնավար պետերի Հետ, 

լռելեայն մեղսակցութեամբ այլ պետութիւնն եր ի, իրենց մէք բաժանելու Համար արեւել-

եան Եւրոպան (նկատի ունենք յատկապէս ար տ դործնախա րարներ Վիաչես լաւ Մոլոտո֊ 

վի եւ Եոախիմ ֆոն Ռիրբէնտրոպի մ էվել գոյացած իր յարակից գաղտնի արձանագրու-

թիւնը 1 9 3 9 թ– Օգոստոսի 2Տին Մոսկուայում, որի գոյութիւնը միայն վերքերս պաշտօ-

նապէս ընդունեց ռուսական կառավարութիւնըհ Նրանք պատճառ դարձան Երկրորդ 

ՀտմաշխարՀային պատերազմի, որն Հնձեց կեանքը Համարեա 6 0 միլիոն մարդու, քարու-

քանդ արեց բազմաթիւ շէներ ու քաղաքներ, ոչնչացրեց մշակութային անփոխարինելի 

արժէքներ, իր ետին թողեց սուդ, տառապանք, սով եւ ատելութիւն։ 

Այղ մութ ուժերն էին, որ 1 9 0 8 թուականին Օսմանեան կայսրութիւնով երիտ թուր-

քեր ի միքոցով իշխանափոխութիւն կատարեցին, այնուՀետեւ ծրագրեցին եւ իր ա գործ ե ֊ 

4 

ցին 2(կ,գ գարի առաքին ցեղասպանութիւնը Հայերի դէմ։ Այդ միեւնոյններն էին, որ 

Գեր մանիայում կազմակերպեցին ու քտքալերեցին նացիստներին։ Օրինակի Համար այն-

տեղ 1 9 1 8 թ. ոմ՛ն կոմս Ռուդոլֆ ֆոն Աեբբոտէնդորֆ (բուն անունով Ռուդոլֆ Լաուեր) 

Հիմը դրեց մի ընկերակցութեան, որ կոչուեց 1հս1շ եւ որի զինանշանն էր կեռախաչը 

(սվաստիկան, առնուած Հինդուական եւ բուդդայական Հազարամեայ ա լանդո յթներից)։ 

Այդ ընկերակցութեան գործուն անդամներից էին Գիտրիխ էկարտը, Եգիպտոսում 

ծնուած Ռուդոլֆ Հէսը նրա ուսուցիչը՝ նախկին զինուորական պրոֆ. կար լ ՀաուսՀո– 

ֆէրր, որոնք շուտով իրենց մէք առին նաեւ Ադոլֆ Հիտլէրին։ 7հս1շ ընկերակցութիւնն 

էր, որ 1 9 1 9 թ. Յունուարին Միւնխէնում Հիմնեց նացիստ գերմանացիների բանուորա-

կան կուսակցութիւնը, իսկ երբ Հիտլէրը դարձաւ դրա դերագոյն ղեկավարը, 7 հ ս 1 օ / , զի-

նանշան ր կեռախաչը, որդեգրեց որպէս իր կուսակցութեան խորՀրդանիշ, միաժամա-

նակ էկարտից եւ պրոֆ. ՀաուսՀոֆերից էլ ն եր շնչուեց փ ան դեր ման ա կ ան գաղափարնե-

րով, որոնցից Հիմնականն էր այն, որ Գերմանիան պէտք է տար ածուի դէպի արեւելք ու 

գրաւի իր գոյութեան Համար կենսական նկատուող Հողատարածքներ։ Ռուդոլֆ Հէսի 

օգնութեամբ ել քարտուղարութեամբ Հիտլէրն իր աշխարՀաքաղաքակտն Հայացքներր 

շարադրեցիր «իմ պայքարը» (\1շ1Ո &31Ոբք) անունով յայտնի գրքում՝ ձօնելով այն Գիտ– 

րիխ ի կարտին։ 

Հե տաքրքրական է իմանալ նաեւ այն, որ I հս1շ ընկերակցութեան երկու յայտնի դէմ– 

քերը՝ Սեբբոտէնդորֆր ել ՀտուսՀոֆէրր մի որոշ ժամանակ եղել են Թուրքիայում։ Աեբ– 

բոտէնդոբֆն իր կրթութիւնը ստացել է այնտեղ կաբբալիստ մի Հրեայ խախամի մօտ, այ-

նուՀետեւ նա 1 9 1 0 թ. կ. Պոլսում մի գաղտնի խմբակցութիւն է Հիմնել նպատակ ունե-

նալով Աուֆի միստիկներին միաւորել Աղաս, որմնադիրների Հետ։ կայ նաեւ աւելին՝ թէ՛ 

Սեբբոտէնդորֆր ել թէ՛ ՀտուսՀոֆէրր պատկանել են թուրք կրօնափոխներ Սաբբա֊ 

թեան կոչուած սատանայապաշտների աղանդին, որի Հիմնադիրն է եղել Զմիւռնիայում 

ծնուած Սաբբաթայ Ցվին ( 1 6 2 6 ֊ 1 6 7 6 ) ։ Սեբբոտէնդորֆր նաեւ նախաձեռնողն էր երիտ֊ 

թուրքերի Հա մ՛ա խմբումին ու փանթուրանական շարժմանը, դրա Համար է, Գեր մանիա-

յում նրա Հիմնած սատանայապաշտների 1Խ\Շ ընկերակցութեան մարդիկն էին, որ Բեռ֊ 

լինում ապաստան տուեցին Հայ ժողովրդի մեծ գաՀիճ Թալէաթ փաշային, իսկ էնվէրին 

էլ նիւթապէս օգնեցին յատուկ յանձնարարութեամբ անցնելու ԽորՀրդային Ռուսաս-

տան ել Սիքին Աս իա։ 

ինչպէս ազգայնամոլ երիտթուրքերր, որոնք օգտագործեցին իրենց ժողովրդի մէք դա-

րերի ընթացքում կուտակուած ՀակաՀայ ել րնդՀանրապէս Հակաքրիստոնեայ զգացում-

ները կատարելու Համար իրենց անմարդկային ոճիրները, այնպէս էլ գերմանացի նա-

ցիստները իրենց երկրում պարարտ Հող գտան մոլորեցնելու ել կոյր ցեղապաշտոլ֊ 

թեամբ թունաւորելու զանգուածներէւն, որոնք դժդոՀ էին յատկապէս վերսայլեան դաշ -

նագրով իրենց պարտադրուած քաղաքական ու տարածքային նուաստացուցիչ պայման-

ներիցէ 

Այստեղ պարզ է դառնում, որ Հայոց դէմ ցեղասպանութիւն կատարած երիաթոլր– 
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ռեբն ու գերմանացի նացիէ։ ա ղեկավարներից չատեր լւ միեւ նոյն ազրիւրից են ջուր խմել; 

Այս իմաստով Էլ կ՛ուզենայի նորից անդրադառնալ արեւմտեան Բեռլինի է պանդ,սու 

րանտի «Հմր. 7ը կալանաւոր»՝ Ռուդոլֆ Հէսի Հետ կապուած Հետեւեալ դրուագին. 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների բանակի հոգեվելուծ արաններից փոխ֊դնդապետ 

Ջոն Անդրյու Պրեստոնր ( յ օ ե Ո ճ ո ճ ^ ՐքՇՏէՕՈ) 1 9 5 2 թ– Փետրուարին յատուկ առաքելու– 

թեամբ ժամանում է Գերմանիա։ Նրան թոյլատրել էին այցելել Ռուդոլֆ Հէսին, որպէս֊ 

դի հո գեվերլուծաբանական մօտեցումով ուսու,Ռասիրի նացիոնալ սոցիալիստական գա-

ղափարախօսս ւթեան թողած ադդեցութիւնը մարդկանց Հոգեվիճակի վրայ։ Գրեթէ եր-

կու ամիս շարունակ Պրեստոնր յաճախակի Հանդիպումներ է ունենում Հէսի Հետ եւ ձայ-

նագրում նրան: Հոդեվերլուծաբանի քաղաքական պատուիրատուների Համար կարեւոր 

էր իմանալ նաեւ, թէ ովքեր են եղել Հէսի գործակիցներր Անդլիայում եւ Գերմանիայից 

դուրս այլ երկրներում։ 

իր ձեռք բերած որոշ արդիւնքների վրայ Հիմնուելով Պրեստոնր պատրաստում է մի 

դիրք, որբ արդելւում է Հրատարակութեան յանձնել մինչեւ 1 9 8 8 թ ՛ , երբ արդէն Հեղի-

նակն ու իր զրուցակիցը մաՀացել էին. Այդ գրքում, որ կոչւում է «Օձի շապիկները» (1 եՇ 

ՏՇէթՇՈէ ՚Տ Տ ե ա Տ , ՚ ի յ . V– 1 9 8 8 ) , ի շարս այլոց կայ մեզ Համար մի շատ ուշագրաւ նկարագ-

րութիւն– Պրեստոնր առնում է Հէսի Համաձայնութիւնը նրան Հիպնոսի ենթարկելով՝ 

Հարցաքննելու: Այդ Հիպնոսացած վիճակում նրա առաջին արտայայտութիւնը լինում է 

այսպէս– 

«Հոգեվարքի մէջ եմ։ Լրիւ խաւար է։ Նուազագոյն ծպտունն անդամ չպէաք է Հանեմ, 

ոչ մի շ արժում չպէաք է անեմ, որպէսզի տեղս չիմանան։ Գիտեմ, որ այնտեղ են եւ Հաւա– 

նաբար շատ աւեփ մօտ, քան կարծում եմ։ Պէտք է Համբերատար լինեմ եւ թողնեմ, որ 

նրանք գործեն առաջին սխալը–––, վախենում եմ աւելի քան երբեք, բայց Հարկ է, որ ես 

ինքս ինձ չկորցնեմ եւ դրութեան տէր կանգնեմ, ի վերջոյ զինուած եմ, եւ խաւարն էլ, 

չնայած որ սարսափելի է, այդուհանդերձ իմ միակ դաշնակիցն է նրանց դէմ», 

Ըստ Պ ր ես տոն ի վկայութեան այս խօսքերն արտասանելիս՝ Հէսր չճապատի իր ակա-

նս ւթիւնից բոլորովին անջատուած էր եւ ձայնն էլ միապաղաղ, դա մի վիճակ էր, որ լրիւ 

Համապատասխանում էր Հիպնոսացուած մարդու դրութեանր։ 

Հէսը լսում է իր խօսքերի ձայնագրութիւնը, որից յետոյ Պրեստոնր Հարցնում է նրան– 

֊ Պբն– Հէս, ճանաչում էք ձեր ձայնը–. 

- Այո, լինում է պատասխանը,֊ բայց մնացածը ո՛չ–. 

- Այսինքն՝ ուզում էք ասել, թէ չէ՞ք յիշում, որ ասել էք այդ խօսքերր։ 

- Ո՛չ, ո՛չ, ուզում եմ ասել, թէ չդիտեմ ինչի մասին եմ խօսել, թէ ինչ է դրա նշանակս ւ ֊ 

թիւնր։ 

Յաջորդ օրը դոկտ– Պրեստոնր նորից Հիպնոսացնում է Հէսին, որն այդ առթիւ 

ասում է– 

- Երբեք չէի խորՀել, որ մի օր ինձ կը կարողանան առեւանգել։ Թիկնապահներս ոչինչ 

չկարողացան անել, նրանց բոլորին Էէ սպաննեցին։ Աիշտ պատրաստ էի սրի կամ դաշոյ– 
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նի թիրախ դառնալու, բայց այս մէկր աւելի, վատ է, քան մաՀափորձր։ Համարես, ամբող-

ջս ւթեամբ խաւար է, անդոհանքի մէջ եմ։ Միակ լոյսը, որ ներս է թափանցում, գետնա֊ 

խորշի ծածկի ճեղքերից է դաւիս, որն օրական մի անդամ են բացում, որպէսզի պարանով 

ուտելիք իջեցնեն ինձ Համար։ Գետնախորշը խոր ել շատ նեղ մի փոս է, ներսր Հազիւ կա– 

բոզ եմ երեք քայլ տալ ու բազուկներս տարածել։ 

֊ Նախորդ անգամ ասացիք, որ զինուած էք ել թշնամիներ կան, իսկ Հիմա մենա՞կ էք։ 
~ Մենակ եմ եւ երանի թէ մօտս լինէր ատրճանակս՛. 

՜ ճիչդ ո՞ւր էք դտնւում Հիմա։ 

֊ վստաՀ չգիտեմ, ինձ այստեղ բերեցին աչքերս կապուած։ Նկատի ունենալով ճամ֊ 

բոբդութեան տեւողութիւնը, պէտք է որ լինեմ քաղաքից ոչ շատ Հեռու ։ 

՜ Մ ր քաղաքի։ 

՜ Անշուշտ էր դրումի։ Քաղտքր լցուած է այդ խուժանով։ 
֊ Ո՞ւմ նկատի ունէք, Հրեաների՞ն - -

- Հայերին– այդ անիծեալ Հայերին,– ասում է Հէսր ատամները կրճտացնելով–. 

֊ Խնդրեմ, որքան որ Հնարաւոր է, ճշգրիտ կերպով ասացէք ինձ, ո՞ր տարեթիւն ենք 
Հիմա։ 

֊ Փետրուար ամսում ենք, կարծում եմ, թէ 1 8 9 4 թուականի Փետրուարի Ոն է։ 

֊ Ուրեմն դտնւում ենք էրզրումում, 1 8 9 4 թուականն է, ել Հայերն էլ ձեզ գերի են 

բռնել, ի նչ պատճառով, ո՞վ էք դուք։ 

֊ Չեմ Հասկանում քո խօսքերի իմաստը–. Եթէ իսկապէս ուղում ես իմանալ, թէ ո՞վ եմ 

ես, ասեմ՝ մէկն եմ, որ դատապարտուել է մաՀուան–։ Հայերի ղեկավարը երկրորդ ան-

գամ է, որ նայում է ներքել առաստաղի ճեղքից–. Նախորդ անդամ նա իր դէմքը ծածկե, 

էր գլխաշորով ել յայտնել, թէ ինձ պիտի փոխանակեն իր ձերբակալուած մարդկանցից 

տաս Հոգու Հետ, իսկ այս անգամ նրա դէմքը բաց է ել ժպտում է։ Գրա նշանակութիւնը 

ինձ Համար շատ պարզ է. նա եկել է ինձ սպաննելու։ 

- Հիմա, ուրեմն, դտնւում ենք Թուրքիա յում։ 1 8 9 4 թռականն է։ Ջեղ առեւանգեցին 

Փետրուարի 11 ին, որքա՞ն ժամանակ է անցել այդ օրուանից 

֊ Չգիտեմ, կորցրել եմ ժամանակի ըմբռնումը–. 3ամենայն գէպս շատ օրեր են անցեր -

Այստեղ Հէսն սկսում է քրտնել եւ ցոյց է տալիս մի յարաճուն սարսափ–. 

- Ռ Վ էք դուք ի վերջոյ, մի թուրք քաղաքակ ան գործի՞չ, մի զինուորակա՞ն... 

֊ Ես գնդապետ Մուսա I կումայէքն եմ, կր դրում քաղաքի ոստիկանապետը–. Յոյս ու-

նէի, որ իմ վերադասները պիտի վճարէին իմ փրկագինը, որը չնչին մի բան էր՝ պաբդա– 

պէս ազատ արձակումը ընդամէնը մի քանի քրքոտ հայերի, որից յեաոյ ես դրանց դասը 

կր տայի–.–. Հիմա միայն սպասում եմ, որ վերելում գտնուող այդ անիծեալ Հայր վերջ 

տայիր քմծիծաղին եւ մի գնդակով աւարտի ա մ էն ինչ, բայց աՀաւասիկ նա Հեռանում է։ 

Աղմուկ եմ լսում ... մի ծանր բան քարշ են տալիս ել բերում ու դնում իմ գետնա խուցի 

ծածկի վրայ։ Այլեւս այնտեղից լոյս չի մտնում, մթութիւնը Համատարած է, ինձ լքում են 

մեռնելու այստեղ սոված ու ծարաւ–––։ 
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Ս աո ւդելու համար, թէ իսկապէս գոյութիւն ունեցե՞լ է գնդապետ Մուսա լ կումայէ– 

քը, Պրեստոնր դիմում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարութեանդ Այնտեղից 

գրաւոր Հաստատում են, թէ Օսմանեան կայսրութիւնով ապրել է այդ անունով մի զի-

նուորական։ Ըստ տեղեկութեան՝ նա ծնուել է Հմիւռնիայում 1 8 4 3 թ–, յայտնի է եղել 

էր զրո ւմի մէջ 1 8 9 4 թ. Հայ ազգարնակչութեան դէմ իր կատարած դաժանութիւներով։ 

ի վերջոյ, այդ միեւնոյն տար լոյ Փետրուարի Ոն, Հայ վրիժառուներին յաջողուել է առե-

ւանգել նրան։ Ապրիչի 19/^, թուրքական իշխանութիւները կտրականապէս մԼրժել են 

վճարել նրա Համար պաՀանջուած փրկագինը, որն էր՝ մի խումբ րանտարկւած Հայերի 

ազատ արձակումը։ Դրանից յետոյ նրա մասին ոչինչ չի իմացուեր ոչ իսկ դտնուել է նրա 

դիակը։ 

Պըեսաոնր եզրակացնում է• 

Մէկը, որ ամբողջովին զրկւում է ջրից ու սննդից, ամենաշատը կարող է այդ վիճա-

կում դիմանալ Հնդից մինչեւ տաս օր։ Ըստ այս մ, կարելի է ենթադրել, թէ թուրք գնդա-

պետը մաՀացած պէտք է լինի 1 8 9 4 թ ֊ Ապրիլի 2Թին– դա էլ Հենց Ռուդոլֆ Հէսի ծննդեան 

թուականն է»: 

Յարդ նկարագրուածը վիպականացուած մի շարադրանք չէ, այլ փաստացի եւ արտա-

սովոր մի դրուագ Ռուդոլֆ Հէսի կեանքից, որբ կարօտ է վերլուծումի կամ պարզաբան-

ման։ Դժուար է ասել, թէ գերմանացի նացիստը վերամարմնաւորումն է եղել թուրք 

անողոք գնդապետի, նման բանի չի Հա լա տա ցել ոչ Հո գեվերլուծա բան Պրեստոնր եւ ոչ էլ 

Հենց ինքր՝ Հէսը։ Դէպքերի ժամանակագրութիւնն էլ այնքան ճիչդ չի կարող լինել, քա-

նի որ Հայկական աղբիւրների Համաձայն (տե՛ս Մ Օրմանետն, Հատոր) էրզրումում ան-

մեղ Հայերի ձերբակալութիւնը վ ե ր ե լ ո ւ մ ն չուած թո լականից մի քանի տարի առաջ է տե-

ղի ունեցել։ Այստեղ, սակայն, մի բան շատ Հաւանական է, որ ինչպէս Նիւռէնբէրդեան 

դատավարութեան ընթացքում Հէսն սկզբում Հոյակապ թատրոն է խաղացել ինքն իրեն 

խեէ ագար ի տեղ դնելով, այստեղ էլ Հնարաւոր է, որ նա խաբել է ամերիկացի Հոդեվերլու– 

ծաբանին։ Ծիծաղել է ներքուստ թէ՛ նրա եւ թէ՛ աշխարհի վրայ։ Դա մեծ Հիասթափու-

թիւներ ապրած եւ դիւանա դիտ ա կան խաղերի ծուղակն ընկած մարդու ծաղրն էր։ Ան֊ 

Հաւանական չէ կարծել նաեւ, որ նրա ենթագիտակցութեան մէջ արդէն դրոշմուած է 

եղել էր զրո ւմի Հայերի մասին լսած մի նկարագրութիւն։ 

Բայց որտեղի՞ց դիտէր Հէսր էր գրում քաղաքի (Հայկ• կարին) դէպքերի եւ րնգՀանրա– 

պէս Հայերի մասին։ Պրպտումները մեզ այն եզրակացութեան են յանգեցնում, որ նա 

դրանց մասին իմացած կը լին էր իր գաղափարակից ընկերոջ կողմից, որ կոչւում էր 

Մաքս էր վին ֆոն Եոյբնէր Ռիխտէր։ Առաջին աշխարհամարտում նա եղել էր Գերման-

իայի փոխ-հիւպատոսը էրզրումում, վստահելին ու մտերիմը թուրքերի, ինչպէս նաեւ 

ականատես վկան այդ ք ա ղ ա ք ի խաղաղ հայ ադդաբնակչութեան սոսկալի կոտորածի ու 

տ ե ղ ա հ ա ն ո ւ թ ե ա ն , որի մասին նա բազմաթիւ հեռագրեր է յղել կ Պո,սի գերմանական 

դեսպանատուն, որոնք ապագայում հրատարակողին ՐԶս1 գրքում (տես 
ՏՏ շ է շ ա օ 06Ոէաշ1&, 8տ– ճ տ . , 2 0 0 4 ) ։ Ֆոն Շոյբնէր Ռիխտէր Ր զոՀուեց 1 9 2 3 ^ . Հիտլէրի ձեռ֊ 

նարկած իշխանափոխութեան ձախող փորձի ժամանակ՝ փրկելով նրա կեանքը ել այդ-

պիսով դառնալով նացիստների գերազանցօրէն մեծար֊ լած Հերոսներից մէկը։ 

ինչ էլ որ լինի իրականութիւնր, մեզ Համար մի բան է պարզ ել երբեք կասկածի տե– 

դիք Ժ տալիս, այն, որ գերմանացի նացիստներր կամ նրանց ետեւում կանգնած մութ ո ւ ֊ 

ժերր իրենց կիր արկած գազանոլթիլնների ու նախճիրների տես ակ էտից լրիւ ընդօրինա-

կել էին երիտթուրքական պետութեան ոճրագործ ղեկավարներին։ Մարդկային անմեղ 

զանգուած ներին չարչարելու եւ ոչնչաց նել ու մեթոտներր Համարեա նոյնն էին, կոյր մո-

լեռանդութիւնն ու վայրենիութիւնր միեւնոյն աստիճանի վրայ էին դտնւում, Հետեւա– 

բար, այս առումով չպէաք է զարմանալ եթէ ասուի, թէ Հիտլէրր, Հէսն ու իր նմանները 

թուրքերի իսկական վերամարմնաւորումն էին, նրանց դիւային ոգու Հարաղատ կրողն 

ու ժառանգորդը։ Եթէ ճիչդ է, որ Հէսն իր ծնուած օրը նոր մաՀացած թուրք վայրենա-

բարոյ գնդապետի գարշելի Հոգին է ստացել իր մէջ, ուրեւՌ այս պարագ ան կը գայ առա-
ւել եւս Հաստատելու մեր աս ածր։ 

Այստեդ սլատչաճ ենք Համարում յիչել նաեւ Հայ բեմի նորօրեայ մեծ վարպետ Վար դան 

Պետրոսեանի դիպուկ արտայայաութիւնր նացիստական Գերմանիայի առաջնորդի՝ Հիտ– 

լէրի մասին• «խելքր գերմանացու, խասիաթդ՝ թուրքի՝), այսինքն գերմանացու խելքին մի-

ացած է թուրքական բնաւորութիւնր, որն է մոլեռանդութիւն, անգթուիժիւն ել ջարդելու 

ու քանդելու նկարադիրւ 

ինչպէս երեւում է, դի լա Հալալած ու ոճրագործ Հո դիներ ր կամ այս աշխարՀի մութ 

ուժերր շաղկապուած են իրար, նրանք ամբողջացնում են միմեանց եւ յաճախ գործելու 

ագատ ասպարէզ են գտնում, բայց, բարեբախտաբար, նրանց ողբալի կործանումն էլ 

վաղ թէ ուշ անխուսավւելի է, ինչպէս որ շատ անգամ ենք տեսնում մարդկային պատմու-

թեան մ էջ–. 

Մինչ այդ սակայն Հարկ է աչալուրջ լինել ել երբեք րնթացք չտալ դիւանա դիտ ա կան 

այն դիւային խաղերին, որոնք մութ Հաչիւնեբ ու տնտեսական մենաշնորհներ ապաՀո– 

վելու իրենց մոլուցքի մէջ, բազմաթիւ աղէտներ են կուտակում ազգերի ու պ ետ ո ւթիւն-

ներ ի գլխին, առաջին Հերթին անշուշտ՝ կաշառելով ու բարոյապէս վւճսւցնելով մի երկրի 

աշխարՀական ու Հո դե լոր ղեկավարներին, որոնց նողկալի նմոյշներին, դժբախտաբար, 

յաճախ ենք Հանդիպում մեր առօրեայ կեանքում։ 

ՄօնթԷվիտԷօ-Ուրուկուայ 



Պ Է Ա Թ Ր Ի ՚ Բ Ս Կ Ռ Ո Ւ Ն Տ , 

Ո Ր 8 

Ա Ձ - Բ Ե Ր Ո Ւ Ն Է Ր 

Անձրեւ եւ Հեղեղ։ Լոս Անճելըսի փողոցներուն Համար Հազուադէպ երեւոյթ էր դեա դառ-

նար Շահէ Օհանեան նոյնիսկ մտանեց յետաձգել իր Լոնտոն ճամբորգութիւնը։ Բայց Պրիթիչ 

է ր ո ւ է յ զ ի պատասխանատուները պիտի չուղէին իրենց քանի մը հարիւր ճամբորդներուն 

կեանքը վտանգել եթէ կլիմայական պայմաններր սպառնական րԱային, կր ջնջէին կամ կը յե-

տաձգէին թո-իչքը« Այս եղաւ նաեւ խօսակցութեան նիւթը զինք օդակայան տանող զարմիկին՝ 

Միսաքի հետ, որ իր գործընկերն էր։ Հաշուապահական ընկերութիւն մը հիմնած էին երկու-

քով եւ այժմ իրենց Լոս Անճելըսի եւ Լոնաոնի ղրասենեակնեըուն մէջ կ՝աշխատէին շուրջ հա֊ 

րիւ֊ր անձեր՛. 

Անձրեւը կը տեղար ու ժգնութեամբ, դրեթէ անթափանց վարագոյրի պէս կը խափանէր տե-

սողութեան դաշտը, գումարուելով իրիկնացող օրուան: 

- Ամառը՝ հրդեհ, ձմեռը հեղեղ։ Եւ տեւեբար սպասուոդ երկրաշարժ: քաղաքական կ ո չ ֊ 

լած անապահովութենէ փախանք, ինկանք կամայական անապահովութեան մ է ջ , մենախօսեց 

Շահէ։ 

Աւելի քան ժամէ մրի վեր օդակայանի ճամբան էին։ ՇտՀԷ շարունակեց իր տրտունջը։ 

֊ Այս ճամըորդութիւններր զզուելի դարձան։ ժամ մը պէտք է օդակայան Հասնելու Հա-

մար, Հոն պէտք է Հասն ի լ երեք ժամ առաջ: Այս Հեղեղներն ալ՝ աղ-պղպեղ։ 

֊ Դեռ չվարժուեցար, ըսաւ Միս աք, ուշաղ րոլթեամր Հետեւելով արդէն խճողուած ճամ֊ 

բուն վրայ ինքն ս, շարժն եր ու ղ անդա դո լթեա մ ր յառաջացող շարանին։ 

֊ Ա՛լ նախկինը չեմ–. Առաջ կր վազէի, յոգնութիւն չէի զգար։ Տարիները կր խօսին։ Այս սկսող 

ձմրան օրերուն Լոնտոնն ալ անՀրապոյր ել անլոյս քաղաք մր կը դառն այ։ Երբ Լիբանան էինք 

այս վազքր չկար, կեանք կար։ 

Արդէն քայլ առ քայլ կը յառաջանային։ վերջապէս ճամբուն եզերքր երեւաց Պրիթիչ է ր ֊ 

"ՎյգԻ ցուցանակը։ կանդ առած ինքնաշարժնեբու կողքին տեղ մր գտաւ Միս աք, ՇաՀԷ իջալ 

կառքէն, առաւ իր ճամբորդի պայուսակը, ըսաւ որ երբ Հասնի կր Հեռաձայնէ, վագելով մտաւ 

օդակայանի սրաՀը, ուր խայտաբդէտ ամբոխ մը իրարանցումի մէջ էր։ Մի թէ՞ այսքան կա-

նուխ կը մեկնին արձակուրդի, մտածեց։ Ատալ շարքի։ Պիտի սպասէր։ ճամբորդները մաղէ 

Կ՝անցնէին, արդէն տասը տարի առաջ տեղի ունեցած աՀաբեկչութեան սարսափի որպէս Հե-

տեւանք։ Նիւ Եորքի երկուորեակ աշտարակներու փլուզման Հոգեկան ցնցումը դեռ կր տե֊ 

ւ է ր ՚ . 

Հոսանքին Հետ ինք ալ Հասալ ճամբորդական աոմսր քննող պաչտօնեային առջեւ, խառնա-

ծին կին մը, անդամ մը նայեցաւ տոմսին, անդամ մր՝ անցագրին, անգամ մը իր երեսին։ 

Տուաւ օդանալ մուտքի տոմսը։ Ըսաւ որ պէտք է միանայ Հերթի սպասողներուն, որպէսզի իր 

պայուսակը յանձնէ։ Շահէ արդէն սկսած էր ընդարմանալ, մեքենաբար կր Հետելէր միւսնե-

րուն։ Երբեմն ժա մա ցոյցին կը նայէր: Յ՚սնձնեց պայուսակր, անցաւ ապահովութեան պա շ– 

տօնեային ածելէն, որ քննեց իր անցագիրը, երկու անդամ կարդաց գրուածը։ Շահէ դիտէր 

թէ ինչու այդ կ՝ընէր՛ անցագրին մէջ կար իր ծննդավայր երկրին՝ Լիբանանի անունը, իր 

թղթ ապանակի եւ Համակարդիչի պայուսակներր անցան ելեքտրա կան սարքի մը մէջէն, Հանեց 

ԿՕՇԻԿԸ՛ բաճկոնը եւ դօտին՛, վերջապէս ներսն էր, սպասման սրաՀը, որ Հսկայ չուկայ մըն էր, 

դատապարտուած էր աւելի քան երկու ժամ թափառելու, ուր, իրեն պէս անՀամար ճամբորդ-

ներ սպասելու դատապարտուած էին, սպաննելու Համար ժամանակը կը շրջէին, կր դնէին 

ծխախոտ, ոգելից ըմպելին եր, անուշաՀոտ։ 

Նայեցաւ իր տոմսին։ Մուտքի դուռբ 2 1 էր։ Գնաց Հոն, տեգ մր գտաւ, փորձեց աչքերր դո֊ 

ցել։ Բայց այնքա՜ն աղմուկ կար... Այս սպասման պաՀերուն յաճախ Հայերէն խօսողներու կր 

Հանդիպէր։ Նայեցաւ չորս դին։ Հ այերէն խօսող չկար, Հայու դիմադիծով մարդ ալ չկար։ կար– 

դաց յայտարարութիւները որոնք կը դգ ուշացնէին վերքին Համաճարակէն, թելադրելով 

ձեռքերը լո լալ, թաշկինակ բռնել բերանին ա^եւ Հազալու եւ յօրանջելու պարագային։ Կ ր յ ի ֊ 

շեցնէին, որ արգիլուած է լուսանկարել։ Ազատութիւններոլ երկրին մէջ բազմապատկուող 

արգելքներ, մտածեց ՇաՀԷ։ 

Որքա՜ն դանդաղ կ՝ընթանար ժամանակը: կը դիտէր շուրջը։ ինչե՛ր շալկած էին մարդիկ, 

թաւ ջութակ, Աւստրալիոյ բնիկներոլ երկար վաղով նուագարանը ս փ ժ ի ր ի տ ա ն , խոշոր 

պուպրիկներ • •: 

վերջապէս սկսան քննել տոմսերը եւ անցա դիրն երբ կրկին, ու ճամբորդները ղրկեք օդա-

նաւ՛. Անցան Հաչմանդամները, իրենց կառքերով՝ մայրերը իրենց գիրկի երեխաներով։ Անցաւ 



Ռ ա դ ի ն ԱՐՁԱԿ ԱՐՁԱԿ 

ինք ալ, քալեց միջանցքով, փնտռեց իր աթոռը, պատուհանին քով, աեղաւորուեցաւ։ Գուրսը 

Հեղեղային անձրեւր կը չար ունակովը ել Հազարաւոր մա ան եր ու աղմուկով կր Հաը ուած էր 

օդանաւի մեաաղեայ մարմինը, ճամբորդները իրենց աեղաւորուելու արտորանքին մէջ չէին 

տեսներ մոլեգնած երկինքր։ 

ՇաՀԷ աեղա ւորուեցա ւ՛. Օդանաւ մուտքին առած թերթը բացաւ, կարդաց վերտառութիւն՛ 

ներր, որոնք կր վկայէին միջազգային ժողովներու, նախագահի այցելութեան կամ յայտարա-

րութեան մասին: Կրկին ռումբեր պայթած էին, մեռեալներ կային, վիրա լորն եր, սովորական 

լուր, քանի որ յաջորդ օր, անկէ ետք ալ նոյնը պիտի գրէին: Երեկոյեան Հեռատեսիլի պզաիկ 

կամ մեծ պատուհանէն նոյն բաներր պիտի կրկնէին, պատկերներու ընկեր ա կցո ւթեա մբ։ 

Անորոշ տարիքո վ կին մը կանգնեցաւ իր կողքի աթոռին առջեւ, տեղաւորեց իր պա յուսա կը–. 

Բարձրահասակ ու կարշնեղ կին մըն էր, տպաւորիչ դիմագիծ ով–. Շահէ պահ մը դիտեց անոր 

յորդող կուրծքը, բարակ շապիկին տակէն։ Պայուսակը տեղաւորելու պաՀուն անոր վերնաշա-

պիկը բարձրացած էր ցուցադրելով պորտր եւ անկէ վեր... Երբ նոր եկած էր այս եր կիր ր, աչքը 

չէր Հեռացներ նման տեսարանէ, Հիմա այնքան սովորական էին այդ տեսարանները–. 

Արդէն գիշեր էր՛. Առաւօտեան պիտի Հասն էին Լոնտոն։ ՇաՀԷ դժդոՀ չէր, քանի որ պիտի 

քնանար ել ան մ իջա պէս դրա սենեակ պիտի երթար–. Բարձրախօսէն յայտարարեցին որ Հարկ 

էր նստիլ, ամրացնել գօտիները, շտկել աթոռները–. Ըսին որ թռիչքը պիտի տեւեր տասնրմէկ 

ժամ եւ երեսուն վայրկեան–. Յայտարարեցին օդաչուին անունը–. Չես դիտեր ինչու այդ կ ընեն, 

մտածեց ՇաՀԷ։ Միջանցքներուն մէջ կ՚երթեւեկէ ին միայն նաժիշտներր, կր գոցէին պահարան-

ներու փեղկերը։ Օդաչուն ՀրաՀանգեց Հեռացնել օդանաւին միացած մուտքի սարքերը, փակել 

դռները։ Օդանաւը թեթեւ շարժում մը ունեցաւ, կը վերցնէին անշարժացնող արգելակները։ 

Գա սա կան, կրկնուող րնթացք, այդ բոլորի կրկնութիւնը դիտէր իր յաճախակի ճամբորդու– 

թիւնն եր ու բերումով։ Բարձր դրաւ ծոծրակին տակ եւ փակեց աչքերը։ «Եթէ քնանամ շուտ կը 

Հասնիմ», մտածեց ՇաՀԷ։ 

կողքի աթոռին վրայ տեդաւոբուելու շարժումէ,երուն Հետեւեցաւ քնանալ փորձելով Հան-

դերձ։ վերջապէս օդանաւը սկսաւ վագել լուա լոր ուած Հարթակին վրայ–. ՊաՀ մը կանգ առաւ, 

եւ ապա ուժգին թափով վերսկսաւ վազքը եւ քիչ ետք կը բարձրանար, մութ ամպերուն մէի 

Երբ գտած էր իր բնական ընթացքը, աստղազարդ երկինք մը կր պարզուէր, իսկ Հաստ ամպե֊ 

րր մնացած էին վարը։ 

ՇաՀԷ մտածեց որ Հիմա կինը եւ զաւակները տունը նստած էին Հեռատեսիլին առջեւ։ թ՝ե֊ 

րեւս կինը խոՀանոցն էր։ Անձրեւը կը շարունակումր, թէ կանդ առած էր։ Աիսաք տուն Հա-

սա՞ծ էր։ Բացաւ Հեռատեսիլի, պզտիկ պաստառը, հեաեւելու համար օդանաւի թէւիչքի ու-

ղիին՝ քաղաքներոլ անուններ, գետերու գիծ եր, ովկիանոս, երբեմն կղզիներ։ Փոքրիկ պատու– 

ՀանԷն երեւցող անտեսանելի անՀունութեան բացատրութիւնը, որ կը կրկնուէր ամէն անդամ 

որ ճամբորդէր: Բայց կը դիտէր, թմրութիւն պատճառող Հետաքրքրութեամբ։ Տեւաբար կը 

նայէր թէ դեռ քանի ժամ մնացած էր Հասնելու Համար, ինչ էր արագութիւնը օդանաւին։ Օւ– 

բիշ բան մտածելու անկարող էր։ ձանձրոյթի թանձրացած վիճակ։ 

Աովորական էր, տասը կամ տասնրմէկ ժամերը այդպէս պիտի անցնէին, ընդմիջուած ճաշի 

սպասարկոլթեամբ, ուր ամէն բան մանրացուած էր, Հացը ել դինին, միսի կտորը ել պանիրը, 

Հանքային ջՈլրի շիշը եւ բաժակը։ Յանկարծ, անսպասելի օրէն, կողքի կինը երկու բարձիկներ 
տուաւ իրեն։ 

- Պատուհանին կողմը դիր ել գլուխդ Հանգչեցուր, բսալ ան։ 

Ան գ լեր էն ր կը խօ սէր օտարականի շեշտով։ 

ՇաՀԷ առաւ ր արձիկներ ր, քաղաքավարութեան Համար։ Ըսաւ 

~ Լալ, շնորՀակալ եմ։ 

Բայց կինը շարունակեց, զարմանալի բնա կան ո ւթեա մ ր. 

֊ Ես ալ կ ՛ուզեմ քնանա/ ուսիդ վրայ, անքուն եմ, այդպէս Հանգիստ կ ՚ըչչամ։ 

ՇաՀԷ մեքենաբար Հադիլ Համամտութիւն յայտնած էր, կինբ անմիջասլէս գլուխը Հանգչե– 
ցուց իր ուսին, տեղա ւորուեցա լ։ 

՜ Ո՛ ւր կ երթաք, հար ցուց Շահէ։ 

֊Ամ սթերտամ, րսալ կինբ։ 

- Ւ նչ գործով կր զբաղիք։ 

֊ Նաւթային ընկեր ո ւթիւններ ո վ, նալթաՀորերով, Հայրս մասնագէտ է, նաւթաՀորեր կր 
փն առ ենք։ 

ինք ալ չՀասկցաւ իժէ ինչո՞ւ, ՇաՀԷ Հարցուց. 

- Լի բան անց ի՞ էք։ 

- Ոչ, նորվեկիացի։ 

ՇաՀԷ ի Հետաքրքրութիւնը կր բազմապատկուէր։ Բայց կինը քիչ մրն ալ տեղաւոբո ւեցա լ, 
քնանալու պատրաստուողի պէս. 

֊ կրնաս դուն ուսս բռնել որ Հանգիստ րնես, թեւդ Հանգիստ կ ՚ ը ն է , ըսաւ ան։ 

ՇաՀԷ ժամանակ չունեցաւ անունը Հարցնելու։ Ատ ածեց որ դեռ գիշերը երկար էր, կր ծա– 
նօթանար։ 

Օդանաւի սել ծածկոցով մր պաշտպանս լած էր կինբ, եւ արդէն տուն-տեղ եղած, աչքեր ր 

գոցած էր եւ կարծէք կը քնանար։ կր քնանա՞ր։ ՇԱ՛ՀԷ ժամանակ չէր ունեցած տեսնելու անոր 

Դէմքը։ Անբնակա՞ն կերպով Համարձակ էր, թէ իրապէս յոգնած։ խօսակցոլթիւնը եդած էր 

գրեթէ Հեռագրական։ կինբ կր քնանար կամ կր փորձէր ամենայն խաղաղութեամբ քնանար. 

ՇաՀԷ Հաճելի ջերմութիւն կը զգար, որ կր Հակադրուէր օդանաւի ներսի պաղին։ Խա՞ղ էր։ կ ի ֊ 

նրքիչ մը աւե/ի տեդաւորուեցաւ ել ՇաՀԷ զգաց անոր փարթամ կուրծքին շնչառութիւնը։ 

Զղաց որ ինք ալ անձնատուր կ՝րլլար այս անակնկալ, քիչ մրն ալ անհեթեթ խաղին։ Ուսր աւե– 

լի քաշեց դէպի իրեն, կինբ ոչ մէկ ընդդիմութիւն ցուցաբերեց։ Գեղին ներկ ուաե՜ մազերէն Լ^ր 

տար ահ ո, էր քիմիական նիւթեր ու բարկ Հոտ մր։ Մեկնումէն անմքվապէս առսվ վարսս, յար-

դարին ղացած բլրսլու էր։ 

ՇաՀԷ մտածեց որ ինքզինք լալ կր զգար իր վրայ փլած այղ անասնական ջերմոլթեամբ, որ 

կր մոռցնէր քաղաքի Հեղեղը ել կպչուն խոնաւութիւնը, գրգիռ կու տար ճամբորգոլթեան մի-

օրինակութեան։ 

Օդանաւին մէջ չատեր կր քնանային–. Ոչ ոք ուշադրութիւն կ՚ընէր իրենց։ Մարդիկ ինչպէս 



պիտի դիանային որ քիչ առով անծանօթներ էին, Հիմա ալ անծանօթներ էին, բայց գիրկ գիր-

կի։ ՇաՀԷ իր կուրծքին վրայ քնացոդ կնո$ անունն անդամ չէր դիաեր, բայց ծածկոցին աակ իր 

ափերուն մէջ առած էր անոր մերկ աաք ուսբ։ ՏԼիսաը ԿԸ <պԷՐ Ի Ր ե ն ֊ ՍԿ"ա1~ մ « " » ե ե Լ "Ր աձ" 

կինբ ցանկայարոյց էր։ Այրն էր, որ կ արթննար իր մէջ, տիրանալու վարակիչ փափաք ունե-

ցաւ։ Իր կարգին, ինք ալ Հակեցաւ կնոջ վրայ, Հանգչելու դիրքով, առանց ընդդիմութեան 

Հանդիպելու։ իր միւս ձեռքբ դրաւ անոր խոստմնա լից կուրծքին, շ ա պ ի կ ի քակուած կոճակին 

կ ո ղ ք ո վ սաՀեցան մատներր, շ օ շ ա փ ե ց ի ն ճեղքը։ Կինը բռնեց իր ձեռքը, սեղմեց, բայց կասեցուց 

անոր յառաջխադացքը։ Այդպէս մնացին։ 

կինը կը մրափէր, իսկ ՇաՀԷ չէր կրնար քնանալ, Հակառակ ջերմութեան մը առթած ընդար-

մացման։ Կը մտածէր սկիզբ չունեցող այս կատակի նմանող արկած ախն դրութեան աւարտի 

մասին։ Տասը ժամ ետք երբ Հասնէին Լոնտոն, ինչ պիտի պատաՀէր։ 

Օդանաւը կը շարունակէր իր ընթացքը լռութեան մէի Շատեր կը քնանային։ ՇաՀԷ ինք ալ 

կ ՝ուզէր քնանալ, սակայն յուլօրէն իրեն յանձնուած այդ անծանօթ կնոջ Հպումը, իր ափերուն 

մէջ անոր ջերմ միսը, զինք արթուն կր պ ա Հ է ի ն ։ Ափը կը սաՀէր անոր կռնակի մերկութեան 

վրայ։ Այդ մերկութիւնը չկորսնցնելու Հզօր ցանկութեամբ, աւելին ունենալու յանդգնութիւն 

ունէր Հիմա։ Աեղսակից գոՀունակութիւն մր կար, որ կր տեւէր։ 

Օդանաւը լուսաւորուեցաւ, նաժիշտները ճաշ պիտի սպասարկէին։ Բերին ճաշացուցակը։ 

ՇաՀԷ մեղմօրէն արթնցուց կինբ։ Բաժակ մը նարինջի Հիւթ առին։ կինը ընտրեց ձուածեդը, 

իսկ ՇաՀԷ ոչինչ ուզեց։ 
- Չծանօթացանք, ըսաւ ՇաՀԷ։ իմ անունս ՇաՀԷ է, իսկ ինչպէս է ձեր անունը։ 

- Պէաթրիքս, ըսաւ կինբ–– 

֊ թագուհիին պէս, րսաւ ՇաՀԷ% 

Նաժիշտները կ՚երթեւեկէին նեղ ա ն ց ք ի ն մ է ի ՇաՀԷ կ ՚ ո ւ զ է ր տեսնել կնոջ դէմքը, բայց այդ 

լոյսով եւ այդ դիրքով շատ բան չէր տեսներ։ ինք ալ զարմացաւ իր Համարձակութեան, երբ 

Հարցուց, դառնալո Վ ԴԷ»Ժ ԿԻնՌ՛ 

- ի՞նչ է աչքեր ուղ դոյնր։ 

- կապոյտ-կանաչ, ըսաւ ան, մեքենաբար, ինչպէս պիտի պաստասխանէր անցագիր ստու֊ 

դ ո դ պ ա շ տ օ ն ե ա յ ի ն ։ 

Բերին ճաշի ափսէն։ Կինը Հաղիւ Համտեսեց։ Չշարունակեց։ Քանի մր վայրկեան ետք վեր բո-

տին տեդաւորուեցաւ Շահէի ուսին վրայ եւ փակեց աչքերը, իր ծածկուած մերկ ուսբ եւ կռնա-

կը յանձնելով ՇաՀէի ափին, միւս ձեռքը բռնած կուրծքին վրայ, ճիչդ Հոն, ուր կր սկսէին կուրծքի ծաւալները, տաք ու թ աւշային։ 

թռիչքը կը չարունակուէր եւ օդանաւի քանի մը Հարիւր ճամբորդները կը մ ր ա փ է ի ն , ե թ է 

լուացարան չերթային։ վերջապէս, օդաչուն քանի մը լեզուներով յայտարարեց որ սկսած էր 

ԷՀքը, Հարկ էր նստիլ, ամրացնել գօտիները։ Կինը աչքերը շփեց, չտկուեցաւ, ոչինչ պատաՀա֊ 

ծի պէս պայուսակէն Հանեց սրուակ մր եւ սպիտակ օծանելիք մ ր քսեց չրթներուն։ Անլոյս ո վ ֊ 

կ ի ա ն ո ս ի մութ տարածութիւները աւարտած էին եւ կ՛եր ելա յին խումբ առ խումբ լոյսեր, 

քաղաքներ, գիւղեր։ Նստեցան նաեւ նաժիշտները։ Օդանաւի անիւները արդէն սկսան թտւա֊ 

/ի/ դետնին վրայ։ 
ՇաՀԷ յայտնեց որ երկու ամիս էն կր վերադառնար Լոս Անճետս։ Իրարու պիտի հանդի֊ 

պէի ն կրկին։ Կինը պայուսակէն Հանեց թուղթի պզտիկ էջ մր, դրեց իր անունը եւ Հեռաձայ֊ 

նի Համարը. «Պէաթրիքս կ բունսւ– 8 1 8 5 4 2 . – . , Պեվերլի.. .»: 

Երբ օդանաւը կանգ առաւ, Պէաթրիքս ան միք ա պէս պահարանէն իջեցոլց իր պայուսակը, 

փութկո աո ւթեամբ ուղղուեցաւ դէպի ելքր, առանց ետեւ դառնալու։ Առանց Հրաժեշտի որե-

ւէ արտայայտութեան։ ՇաՀԷ վերջին անդամ տեսաւ Պէաթրիքսը երբ փութով պայուսակները 

կ առնէր։ 

ՇաՀԷ դանդաղօրէն քաշեց իր պայուսակբ, անցաւ մաքսատան պաշտօնեային աոքելէն։ 

Գրան առջեւ զինք կը սսլասէր րնկԼրութեան Լոնտոնի գործակատար Հնդիկը։ Գիշերային տա-

րօրինակ իրականութեան եւ երեւակայութեան միջել տեղ մը գտնուող արկածախնդրու– 

թիւնր աւարտած էր, եւ ստիպուած էր, քիչ ետք, փոքրացած աչքերով, թիլ երու ել թուանշան-

ներու խնդիրներով զբաղելու։ Այղ աշխարհը տեղ չունէր զ ղ այն ո ւթիւններ ու ել երեւակս, յ ո ւ ֊ 

թեանՀամար։ 

Եթէ Միս աքին պատմէր, ան պիտի Հաւատա՞ր։ իսկ ինք, երկու ամիս ետք, պիտի հեռաձայ-

ներ այդ ծանօթ-անծանօթ Պեվրրլի բնակող նորվեկիացի Պէաթրիքսին, որ ունէր կապոյտ-

կանաչ աչքեր, ինչպէս ըսած էր, զորս ինք չէր տեսած, բայց կ՝երեւակայէր ել կը գումարէր 

թալչային մորթէն հոսած զդայնոլթիւններուն վրայ։ թէեւ դեռ կը յամենար իր ափերուն մէջ 

կնոջ անա ս ն ա յի ն ա նսեթեւ եթ ջեր մ ո ւթիւնր։ 

ժամ մը ետք քաղաքի կեդրոնը գտնուող իրենց գր ա ս ենեա կներ ո ւ շէնքին առջեւ էր։ վերե֊ 

լակը մտաւ եւ բարձրացաւ վեցերորդ յարկ, ուր արդէն պաշտօնեաները թղթածրարներ բա-

ցած էին, ն ստած էին համակարգիչներու առջեւ։ 

Հիմա Պէաթրիքս Ամսթերտամ Հասած րյյալոլ էր։ Յետո՞յ։ ինչո՞ւ կը Հետաքրքրոլէր այդ 

Կէս օր առաջ դեռ անծանօիժ Պէաթրիքսով, որ, ինչպէս ըսած էր, կապոյտ-կանաչ աչքեր ու-

նէր... 

Յաջորդող երկու շաբաթներ ու րնթացքին ՇաՀԷ միչտ կր մտածէր Պէաթրիքսի մասին։ վե-

րադարձա՞ծ էր, չէ՞ր վերադարձած։ ՊատաՀածր ճամբորդի թեթել կշռող արկածախնդրու֊ 

թի՞ւն էր թէ այլ բան։ 

Տօնական օրերուն ՇաՀԷ վերադարձած էր Լոս Անճելրս։ 

Ձհեռաձայնեց Պէ ա թրիքս կռունտին, որուն մարմ1/ին ջերմութիւնր դեռ կր զգար աւիին 

մէջ, որ կապոյտ-կանաչ աչքեր ունէր։ 

Հեռաձայն, ել ու եւ Պէաթրիքս կռունտին Հանդիպելու ցանկութիւնը միչտ վառ էր։ 
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Ի Մ Ա Ց Ա Կ Ա Ն Շ Ա Ր Ժ Ո Ւ Մ 

ՄԱՐԳՕ 8ԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 

ՏԵՍԻԼՔԸ՝ 
ՄՈՒԵԵՂ ԳԱԼԵՈՑԵՄհԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ 

էրգրի պատկերը 
« գ ա ղ թ ա ծ » , մւ 
Գալշոյեանի;աւէ 

պահել, տեսիլքի ուժով մարդկանց վերադարձնել 
ններն լքած հոգիները, հոգու գաղթը, ըստ 

Է ու. վտանգաւոր, քան էրգրի գաղթը։ 

Իբբեւ սկիզբ։ Տեսիլքը դրականութեան մէ$ տագնապի նախազգացում է։ կործանման, 

ձուլման աադնապի նախազգացումն էր, որ մղեց Մաշտոցին՝ երկնելու Հայոց գրերը– դա Հայ 

ժողովրդի ամենաիրական տեսիլքն էր-. Մեր դրականութեան ոսկեդարից սկսած՝ գոյութիւն է 

ունեցել տեսիլքի գրական ՀնարանքըX Որդ դարավերջի ու 2Հրդ դարասկզբի մեր պատմու-

թիւնը ներկայացնելու Համար առաւել չափով օգտագործուեց այն՛. Այս առումով խորապէս 

Հետաքրքրական է Աիամանթոյի, Ջարենցի, նորագոյն շրջանի գրողների գեղարուեստական 

փորձը։ 

Տարիների Հրապարակախօսական գործունէութիւնից յետոյ դրական աշխարՀ է մտնում 

Մուշեղ Գալշոյեանր։ 1969^ տպագրուեց « կ ռ ո ւ ն կ » ժողովածուն-. «Գալչոյեանի արձակը 

նուաճում է, ինքնուրոյն մի Հուն, ծերպերից բխող մի ադբիւր, քինք ու արծաթ, որ իր ճամբան 

է պեղում, որոնում՝ Հասնելու մի այլ ակունք՝ պարկեշտ ու մեկուսի։ ...ինքը կր մնայ Գալշոյ– 

եաՆյ ԷԼԱ ւ ք^՚է 

կը մնայ Հաւատարիմ իր մանկութեան դելերին, որոնք Աասնաշէնի բար 

ձունքներից կայծակ ու որոտ են առնում-նետում Աասնայ լեռն երին, որպէսզի չիեդդուի ցե-

ղի ձայնը, որպէսզի լինի շարունակութիւն՝»–. 

Ո՞րն է Գալշոյեան գրողի՝ իր Հերոսներին յամառօրէն տեսիլքով ապրեցնելու գաղտնիքը։ 

ԱՀա մի փոքրիկ Հատուած նրա Հետ անցկացուած վերջին դրոյցից– «... Կայ մի կէտ, թիրախ, 

նշանակէտ ...ես անընդհատ մի կէտին եմ կրակում... Նո՛յն կէտը ... կարօտը, կորցրածը... 

Առայժմ մեզ ի՞նչ է Հարկաւոր՝ չմոռանանք... Մոռանում ենք ո՛չ թէ որովՀետեւ մոռացկոտ 

ենք, այլ մոռանում ենք մեզ խաբելով, անզօրութիւնից, վախից, մեզ ազատելու էդ ցաւից... 

Բայց ես ուզում եմ, որ չմոռանանք, ժոդովուրդր չմոռանայ, եւ նոյն կէտին անրնդՀատ ես 

կրակում եմ, որովհետեւ ուղում եմ, որ այդ կէտը ծակուի՛, ծակուի՛, ծակուի՛...» : Իր ողՀ 

դրական վաստակը արձակագիրը նուիրեց ա յս նպատա կին։ 

էրգրի պատկերը վառ պահել, տեսիլքի ուժով մարդկանց վերադարձնել «գաղթած», մար– 

միններրլքած հոգիները– Հոգու գաղթը, ըստ Գալշոյետնի, աւելի մահահոտ է ու վտանգաւոր, 

քան էրգրի գտղթը։ Նպատակը էր միշտ հնչեցնել էրգրի, հայրենիքի կանչը։ 
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Մեղաւոր աշխարհ ֊խորտակուած տեսիլք։ Գալչոյեանի պատմուածք– 

ների Հերոսներ լ։ նման են իրար, նոյ նն են. բոլորն էլ անցել են սարսավւի նոյն 

ճանապարՀը, կորցրել են նոյն ՝()՝ ո վա ս ա ր ը, Աարութայ սարը, ամէնուր 

փնտռում են նոյն գինարբ ծաղիկ,ւ, երդում են նոյն երդը եւ ունեն կարօտ, որի 

ս ահ մ՛անր խելագարութիւնն է, ինքնակործանումր–. 

Տեսիլքի Հնարանքին դիմելը Գալշոյեանին Հնարաւորութիւն է տալիս թա֊ 

վւանցել Հերոսների Հոգու ծալքերը, խօսեցնել նրանց–, «.Հոն, ուր տեսիլք չկայ, 

ազգ մր կր խորտակուի՝»,- մի առիթով ասել է սփիւռքահայ բանաստեղծուՀի 

ՎեՀանուշ քծ՝էքեանր։ Գա լշոյեանի Հերոսներին էլ է տեսիլքը ապրեցնում՛. Այդ 

Հերոսները ստեղծում են տեսլային իր ական ութիւն, որի բնակիչներն են դառ-

նում այնուՀետեւ։ էր դրում կիսատ մնացած կեանքը նրանք շարունակում են 

ապրե, պատրանքների աշխարՀում. .. 

կորսուած երկրի ցաւր մեծ է, Հանգիստ չի տա,իս, այն խառնուե, է արեանր 

ել «... արիւնոտ ցնցոտիներ Հագած խեղճ ու կրակ այդ պատմութիւնբ Հեռ– 

ւից է դափս, տեսիլքը . . . տեսիլքը յայտնուել է հօրր, յայտնուել է նաեւ պապին, 

նաեւ ապուպապին: Ապուպապից ժառանգել է պապր, պապից՝ Հայրը, Հօրից՝ 

ինքր, իրենից ժառանդե, է որդին, եւ որդուց որդին, ել տեսլաՀար է իր 

արիւնը» («Աարութայ սարի ամպերը», «.Մեղապարտը»)։ Հքերունի Տիգրանր 

փորձ ե, է խեղդե, ցաւը, ագատ ագրո լել ս եվ, ական արիւնից։ 3 եր եկ ր կարողա-

ցել է Հսկել ցաւը, իսկ դիչերր քնած Ժամանակ, ցաւն այցելել է վարպետ Տիղ ՜ 

բանին, ու նա դարձել է տ ես լաՀար ... «ճիչն ու ծղրտոցբ ականջմտուկների 

պէս խլւլացել են ականջներում, իսկ ինքն իրեն խաբել է ականջացաւ է, կ՛ անց-

նի, բո ցերբ ձուլուել-դարձել են ած ո լխի չիկսւցած կտորներ եւ այրուե, ակնա-

կունքներում, իսկ ինքն իրեն խաբել է աչքացաւ է, կ՛ անցնի,.. Տ ես լաՀար է իր 

արիւնը ... արիւնը» («Աեղապարտր», էջ 2 3 9 ) ։ ինքնախաբ է ութիւն է մոռացու– 

թիւնր՛ երբ յուսաՀատ ես, երբ անզօր ես, քեզ խաբում ես, թէ մոռացար–. Բայց 

ցաւն արեան մէջ է, նրանից ազատուե, չկայ, յոգնած, սւանքսւած ու ծերացած 

ցաւն իր Հետ էլ գերեզման կ իջնի, ու կր Հանգստանան երկուսն էլ. .. էյւ մեղա-

պարտ Տիգրանը ցանկութիւն ունեցաւ անմիջապէս տեսնել որդու ն եւ աս Եւ 

նրան, որ թունաւորուած է, որ որդին նոյնպէս թունաւորուած է, որ ողջ ցե– 

ղր թունաւորուած է... Այս համընդհանուր ցաւից ազատուե,ու համար պէտք 

է կտրել երակը եւ թոյ, տա,, որ ցաւն արեան Հետ Հոսի բաց երակն ի դուրս–, 

էրակներր դատարկելով ... ազատագրուէ՛լ–. 3անկարծ, ինչպէս գա լինում է 

մեծ վիչտ ապրած եւ տ ես նեք ու Հդօր ուժ ունեցող մարդկանց մօտ, մեղա-

պարտ Տի՛ք՚րանր գտնում է Հարցերի Հարցր ինչո լ այգ պէս եղաւ. «իրօք, բո-

ցերից ,իղուած, արն ոտ ցնցոտիներ Հագած այդ խեղճ ու կրակ պատմութիւնր 

ինչո՞ւ եղաւ.... Տեսիլքր ինչո՛ ւ յայտնուեց։ Պատճա՞ռը՛» («Մեղապարտը», էջ 

2 4 2 ) ։ Օրերով իրար բերանից խլելով պատմում էին արիւնոտ պատմութիւնր, 

յիշոլմ էին, թէ ԻՆ9ՊԷԱ եղաւ, բայց ոչ մի անդամ հարց չսալեցին, թէ ԻՆՁՈՒ 

եղաւ՛. Այս արիւնոտ պատմութեանր չպէտք է ականջ կախել, չպէաք է թ՛ուլա– 
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նալ ու թմրել–, Գալչոյեանր կամաց-կամաց, բայց յամառօրէն խտացնում է 

գո խերը, շիկանում են մտքեր ր– այս կոտորածի մեղաւորը աշխարհն է, բոլորը 

մեղաւոր են, ուրեմն ընդվզել է պէտք, խելագարուել է պէտք, մէկընդմիշտ մո-

ռանալ է պէտք «ինչպէ՞ս եղաւ» հարցը եւ ընդմիշտ յիշել՝ «ինչո՛ւ եղաւ»–ը։ Այս 

պատմութեան մէջ բոլորն ունեն մեղքի իրենց րաժինր, բոլորը։ Գա մի մարդու 

գլխին եկած փորձանք չէր, այլ մի ող^ ժողովրդի ողբերգութիւն– « Ե ՛ ֊ ամէն մէ-

կը մատը թող դնի իր երակին եւ հարց տայ՝ ինչո՞ ւ այդպէս եղաւ, մատը դնի 

իր երակին եւ պատասխան պահանջի՝ այնքան եւ այնպէս պահանջկոտ եւ այն-

պէս անհաշտ, որ տեսլահար արիւնը շփոթուի երակներում» («Մեղապարտը», 

է ջ 2 4 4 ) ։ Մեղապարտ Տիգրանր գտնում է գլխաւոր հարցը։ Այղ յայտնութիւնը 

միայն իր համար չէ, ողջ ցեղի համար է, ուրեմն պէտք է շտապել, պատգամել 

որդուն իր տեսիլքը, որ նա եւ սերունդները շարունակեն ու գտնեն ինչո ւ ֊ ի 

պատասխանը.. .«Եւ որդին թող դնայ... Երբ էլ ներս մտնի, պատմութեան որ 

Հատուածում էլ վրայ հասնի, հարցր կը լինի տեղին։ ֊ինչո՞ւ։ «Ես Տիդրանի որ-

դին եմ, թող ասի, ես ծերունի Տիդրա նի որդին եմ, իմ հօրը այս խրճիթից վտա-

րեցին, եւ նա իր ցաւից խռովեց, իսկ ես որդուս հետ եկել եմ՝ տէր դառնալու, 

տէր դառնալու հօրս փոխարէն եւ հարցնում եմ՝ ինչո՞ւ այսպէս եղաւ» ( « 0 ե ֊ 

յղապարտը», էջ 245)։ Ե ՛ ֊ երբ «ինչուն» պատասխան կ՚ունենայ, ցաւբ բուժելն էլ 

կր Հեշտանայ–. 

Մեղադրեալ Տիդրանին հարցաքննողը գաղափար անգամ չունի, թէ ինչ է 

կատաբւում նրա ներաշխարհում։ Տիգրանր մի ծանր, չլսուած դատ է վարում 

ինքն իր դէմ՝ իր ներսում– «Մեր ցաւն աշխարհի ցաւն է, Տիդրա՚ն, բայց աշ-

խարհից աննկատ։ Աշխարհի չափ մեծ ու աշխարհի ցաւն ու աշխարհից աննը֊ 

կատ...» («Մեղապարտը», էջ 228)։ Ե՛֊ յանկարծ՝ «ինչո՞ւ էք թողել ձեր ծննդա-

վայրը» («Մեղապարտը», էջ 2 2 8 ) ։ քննիչի այս հարցըծերունուն խոցում է մ ի ն ֊ 

չեւ հոգու խորքր. թողե՞լ, ինչպէ՞ս թէ, ո՛չ, իրենց կամքով չեն թողել, ստիպ– 

ւած էին թողնել ... արունն էր մեղաւոր, գարունը դաւաճանեց, չզդուշացրեց– 

«Զ եղն էր էդ գարուն, Տիդրան... էն գարուն ձեան աակից դուրս չգար... էն 

գարուն փոթորիկի մէջ խեղդուէր ու մնար...» («Մեղապարտը», էջ 2 3 0 ) ։ Ու 

կեանքը մնար այնպէս, ինչպէս կար, ինչպէս պէտք է լինէր։ 

Աշխարհի դէմ դառնացած է ծերունի Զօրոն։ Գարնան կապոյտ ու անուշ մի 

առաւօտ 1 0 - 1 1 տարեկան գառնարած Զ՛՛րոն Աարութայ սարի փ է շերին բան-

ջար հաւաքող աղջիկների մէջ յանկարծ գտնում է Ալէին, եւ աշխարհը դառ-

նում է քաղցր ու հաճելի– ամէն ինչ փոխւում է նրա աչքում–. Բայց «դալար վա-

րոցով գառնարածր էն առաւօտ նրա՛ Համար նկատեց, նրա Համար գտաւ 

պստլիկ Ալէին, որովՀետեւ պէտք է կորցնէր...» («կանչը», էջ 7 ) ։ Ե՛ կորցրին 

իրար, որովՀետեւ աբեւի խաւարում եղաւ Աարութայ կապոյտ աշխաբՀում–, 

Հանդիպեցին մէկ էլ յիսունՀինգ տարի յետոյ, երբ երկուսն էլ մեծ գերդաստա-

նի տէր էին արդէն, ու Զօրոն որոշեց ուղղել աշխարՀի սխալը, շրջել պատմու-

թիւնը եւ տանել այն Հունով, որով պէտք է գնար, եթէ արեւը չխաւարէր։ Ջ°՜ 
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բոն որոշում է բ աժանուել իր րնտանիքից ել նոր օջախ ստեղծել Ալէ ի Հետ։ \,ա 

վիրաւոըուած է– «ԱշխարՀքն է վիրաւորէ Զօբոյին... Մէջ աշխարՀքին ինչքան 

մարդ կայ Զօբոյին վիրաւորանք է Հասցրէ–, Ու ՏԼօրոն աշխարՀքի Հետ խռով 

է ու ... մենակ Ալէն ... մէջ աշխարՀքին՝ մենակ Ալէն, ու կըբաժնուեմ» («կան֊ 

չը», էջ 1 6 ) ։ Ուրեմն բնութիւնը ծա դրե՞լ է իրեն։ Եթէ ինքը չ՛դիտի Հասնէր իր 

Ալէին, այն անուշ ու կապոյտ առաւօտն ինչո՞ւ ծնոլեց: Եթէ էնքր պիտի 

գտնէր նախշուն Ալէին ու իրիկուն չեկած՝ կորցնէր, այգ լոյս առաւօտն ինչո՞ւ 

եղաւ։ «Եղաւ, որ դար էս մեղաւոր աշխարՀի մեղքը աւելացնէր ու էրթա՞ր, 

եղաւ, որ դար դաղէր Զօրոյի Հոգին ու էրթա՞ր, որ Զօբոյին ասէր, թէ աշխաբ-

Հում էսպէս֊էսպէս անուշ բա՞ն կայ, ասէր ու էրթա՞ր–. Ալէ... Երա՞զ էր... Խո-

րոտիկ հէքիաթ էր...» («կանչը», էջ 1 9 ) ։ ԱշխարՀը խլում է Զօրոյի երջանկու-

թիւնը, իսկ Հիմա նորից հանդիպել են, Զօրոն դեռ չի մոռացել իր Ալէին, թւում 

է, թէ կարոդ են նոյնիսկ միանալ, բայց միացումն արդէն ծիծաղելի է, ծաղր է–. 

Մի բուռ դարձած պառաւի սրտում սէր էլ չի մնացել. «- ՝թու խօսքր կոտորու-

մի մասին չէ՞, ախպեր Զ ° Ր 0 » ։ «՜ Կոտորումի մասին է ու ... սիրոյ մասին է, 

Ալէ՝>) («Կանչը», էջ 1 8 ) ։ Ահա ինչու, Զ°րոն ուղում է վերադառնալ անցեալ, վե-

րագտնել կորցբածր– «Արեւմարք չե/նէր մէջ աշխարՀքին. . . Ու մեծնալ չեղնէր, 

Ալէ> էրեխան մնար էրեխայ, ես էն նախչուն քարի վրայ, դու՝ շաղոտ կանաչ-

ների մէջ ու քու գլխին ծաղկեպսակ, Ալէ...» («կանչը», էջ 2 2 ) ։ Գարուն լինէր ու 

առաւօտ- Զօրոն իր ողջ կեանքբ կր տար գարնան ու առաւօտի յաւերժութեան 

Համար,.. 

Գրողր կերտում է կերպարները Հայրենի եզերքից, Հարազատ օջախից 

վտարուած մարդկանց, ովքեր տառապում են Հոգեպէս ու ապրում են՝ չնոր– 

Հիլ տեսիլքի։ 

Կարօտի ո ւ ժ ֊ տ ե ս խ ք ը ծնտւմ է։ Կ որուսեալ Հայրենիքի պատկերր միշտ 

" ՚ յ ս մարդկանց "՛չքի առաջ է երբեմն իբրեւ յուշ, երբեմն իբրեւ տեսիլք, սա-

կայն միշտ որպէս կարօտ։ Ջորի Միրոն կարոդ է վկայել՝ «կարօտ զօրեղ-զօ– 

րեղ է. կարօտից զօրեղ բան աշխարՀ չկայ... կարօտի Հետ տխրութիւն կր մե-

ծանայ, դառ... կարօտ տխրութիւն է, անոլչ-անոլչ տխրութիւն, ու էդ 

տխրութիւն .. . էդ տխրութիւն մեծ բան կր պտղէ... մարդու Հոդին կր մեծաց– 

նէ, մարզ կր ղարձնէ աժդաՀայ, Հեր ոս ...»-. կարօտից է ծնւում յոլչր, տեսիլքր, 

երգը, կարօտով են ապրում նրանք, եւ տեսլաՀար արիւնը ձեռք է բերում մի 

Հիւանդութիւն եւս կարօտախտ։ կարօտելու Համար կորցնել է պէտք, կորցնե-

լուց առաջ գա նել ու սիրել–, կարօտն Էրգրի Հանդէպ թափ է առնում, մեծա-

նում, եւ էրդիրր դառնում է կարօտի չափ «՛Քեռի իՒորոսիկբ էրգրի չափ կա-

րօտ ել էր արեւին», «է՜, էրդիր ւ աւեր ու անտէր ու անուչ էր գիր», «էր գրից յե-

տոյ էս պէս ծիծաղած չկամ»... Գրողր փորձում է այստեղ-այնտեղ փոքրիկ 

«Էրզիր»ներ ստեղծել, որպէսզի դիւրին դառնա յ ապրելը–. Աարդիկ գտնում են 

եւ սկսում վւայւիայել իրենց իսկ ս տ եղծած պատրանքը, տեսլային Հայրենիքը։ 
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Ամէն ինչ՝ ծառը, ծաղիկը, գարունը, բնութիւնը, մարդիկ յարաբերութեան 

մէք են դրւում էրգրի հետ, յիշեցնում անցածը, անվերադարձը: կարօտն ան-

ծիր է, մարդկային ուղեղի սահմաններում չի ամփոփւում, մարդը չի բա ւա բա-

րում Գալչոյեանին, եւ նա գնում է դէպի մի ուրիշ աշխարհ, դ է պ ի բնութիւնը։ 

Երկնքի յա զուր կա պոյտ ում հպարտ ճախրում են արծիւները, ու իր կարօտը 

մարմնաւորելու համար գրողր գիմում է նրանց–. «Մուշ քաղաքի վերին թաղի 

տղան» պատմուածքում ճարտարապետ հերոսը մտորում է հալքերի արքայի 

արծուի մասին–, իմաստուն թռչուններ են արծիւները, որովհետեւ երկար են 

ապրում, տեսնում, հասկանում են ամէն ինչ: Աիշողութիւն ունե՞ն արծիւնե– 

րր, ու եթէ ունեն, ուրեմն որքա՛ն դժուար են ապրում... Արծիւր մեր ժողո-

վուրդն է՝ իմաստուն, դարաւոր պատմութեամբ, յիշողութիւն ունեցող–. 

Արիւնոտ ու խճճուած յուշերը ծանրացել եմ, յուշից ու կարօտից գրողը յղա֊ 

նում է Մուշ քաղաքի վերին թաղի տղայի հէքիաթր հայ ժողովրդի հէքիաթր։ 

Ամենապարզ եւ ամենաբարդ տեսիլքներր ժողովուրդների պատմութեան մ ԷՀ 

հէքիաթներն են. գրանցում կարելի է գտնել ազդի անցեալը, ներկան եւ ապա֊ 

գան–, 

վարպետ Մլեհի հէքիաթր շատ պարդ է• երդ ու խաղով տարուած տղան մո– 

լորւում է, կորցնում տան ճանապարհր, քարէ արծիւր շնչաւորւում է եւ տղա-

յին հասցնում մօրը։ Մի՛ ս րորր հէքիաթները, որ փորձում էր ստեղծել վար-

պետ Մլեհը, նման էին աոաջինին։ Աակայն հրաշքր մի անդամ է լինում, 

արծիւը միչտ չի կարող փրկել փոքրիկին, եւ այստեղ է, որ անզօրս ւթիւնից, 

անլուծելիութիւնից ծնւում է յաջորդ ու վելվին հէքիաթր։ 

Ջ այն եղ տղան, խաղով տարուած, թափառում է սարերում եւ երդում, բայց 

սկզբից ծակում է կրունկը նշտարով, որ ոաքերր չմոլորուեն, ու չկորցնի վե-

րադարձի ճանապարհր: Նշտարը քչում է չարքերին հեռու, փրկում է տղային 

կորչելուց, թալիսման-նչտարով տղան ինքը փրկում է իրեն։ Աա միայն հ է ք ֊ 

իաթ չէ, սա նաեւ ծրագիր է, տեսիլք ծրադիր պատմութեան քառուղիներում 

մոլոբուած հայ ժողովրդի համար–. Արծուի տեսքով իջած երկնային փրկու-

թիւնն ընդամէնը մէկ անգամ կարող է լինել։ Միւս բոլոր դէպքերում մոլոր֊ 

լելու, կորչելու մեղքն իրաւացիօրէն ընկնում է ժողովրդի վզին, ուստի 

փրկութիւնն էլ ժողովրդի ձեռքին է։ Պէտք է նչտարով ծակել կրունկը, պէտք 

է յիչել անցած կարմիր, արիւնոտ պատմութիւնը, զգուշանալ, ելքը գտնել, 

վյրկուել սեփական պատմութեամբ։ 

կարօտը զօրաւոր, Հրաշագործ ուժ է, մարդու մէջ սեղմ ուած, խտացուած 

զգացում է, որն անրնդհատ ծաւալւում է, մեծանում, եւ դալիս է մի պահ, երբ 

այլեւս տեղ չկայ, այլեւս սահմանը պայթիւնն է, եւ այստեղ անսահմանու-

թեան սահմանում, ծնւում է տեսիլք֊հէքիաթը։ Այնուհետեւ լսւում են Հարա-

զատ Հնչիւններ, ձայներ, եւ ծնւում է երդը։ 
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Երգ-տեսիլք։ Երգը ժողովրդի բնաւորութիւնն է, նրա ապրումների, դա֊ 

ղափարների իլրօրինակ արտայայտութիւնդ. Հայ մանուկի մեղքը չէ, որ 

անուշ «նանիկ»֊ի փոխարէն մայրը «Զաբթի՛ր, լաօ՛, մրռնիմ քըզի» երգն է եր-

գում իր օրօրոցի մօտ։ Ուրիշ շատ երգերի կողքին այս երգը եւս յայտնաբեբել 

է Գալչոյեանը– «Այս երդը ես եմ յայտնաբեբել ու տարածել, ուրեմն այնքան 

տարածուել է, որ նո՛յնիսկ Գանատանեբում էլ երգում են «Զարթի՛ր, լաօ՛, 

մրռնիմ քրզի»։ Երգը Հաւաքել է ազգին, ձգել Հոգիները։ Երբ կարօտը չատ է 

խեղդում Գալչոյետնի Հերոսներին, նրանց չոլրթերր բացւում են, ել կարօտը 

Հոսում է՝ երգի տեսք առած։ Ահա Ծովասարի ՕՀանը. երգելով վերապրել, վեր– 

յիչել է ուգում անցածը, վերագտնել կորցրածը։ ԵԼ երգի Հնչիւնների ուժով 

ԳՐՈՂԸ հերոսին տանում է Հքովասար, ուր վերջին անգամ նա տեսաւ հօրը, ել 

... բաժանս ւեցին «Հօր վերջին Համբոյրը Հերսոտ էր. թո լաց՝ ոչ թէ Համբու– 

րեց, այլ ապտակեց...» («Ծովասարի ՕՀանը», էջ 7 0 ) ։ Եւ բաժանուեցին. Հայրր 

թուրքերի ճանապարՀը չեղելու նպատակով նրանց ուշադրութիւնը բեւեռեց 

իր վրայ, տարաւ մի կողմ, որ գերդաստանից մնացած «պուտ մի արունր չկոր– 

չի»։ Հայրն ընկաւ Համազարկից եւ գլորուեց Ծ ովասարի փէշն ի վար. «ի՛նչ 

անուշ կը գլորուէր իմ Հէր, թող որ մեռնելուց առաջ իմ Հէր, քանց երեխա յ, 

դլդորիկ խաղաց Ծ ովասարի անուշ փէչին .. ինչ անո՛ւշ կը գլորուէր իմ Հէր» 

(«Ծովասարի Օհանը», էջ 7 1 ) ։ Եւ ՕՀանը կէս գիշերին սկսում է երգել. 

Կանաչ վարոց հօտաղներ, 
Հոլ, Նոտար, 
Նախշուն գոգնոց աղջիկներ, 
Հոլ, Նուբար, 
Գարնան կ՛ելնեն Ծովասար, 
Հոյ, Նոտար, 
Հոլ, Նուբար, Նուբար, Նոտար, 
Հոյ, Նուբար, 
Սասնայ սարեր քարոտար, 
Հոյ, Նոտար... 

Աա միայն երդ չէ, սա պատմութիւն է: Հայրենի բնութիւն ր, Ծ ովասարի ծա-

ղիկները, կանաչնեբր երգի միջոցով ՕՀանին կանչում են իրենց գիրկը, այն-

տեղ Ծ ովասարի ծաղկած լանջերին է թողել նա Հօրը, այնտեղ է կտրուել կապն 

իր անցեալի Հետ, ել նա դնում է՝ վւնտռելու կորցրածբ.. . «Օղորմի էդ երդն 

ստեղծողի Հօր ...էդ երգն ինչքա՜ն ճիչդ է...» («էք ովասարի Օհանր», էջ 7 3 ) ։ 

երզր իւրատեսակ կապ, Հաղորդակցութիւն է անցեալի, կորցրածի Հետ։ 

«Գինարբ ծաղիկը» պատմուածքի Հերոսը Բար սեզ քեռին, լաւ ձայն ունի, եր-

գում է։ Մի ժամանակ նրա բոլոր եբդերր մարդկանց մասին էին, իսկ Հիմա՝ 

կորած ու Հեռացած լեռների. . . 
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* * * 

Երգի աներեւոյթ ուժը կարող է իր չուրքր Հաւաքել ժողովրդին եւ դարձնել 

բռունցք։ Թոյլ, անուշադիր եղար, երդդ կր խլեն ու կր դառնան նրա տէրը։ 

«Մեղա պարսւր՝» պատմուածքի Հերոս Հակէն պատմում է իր Հօր ստեղծած 

Փուլնդօ» երդի ճակատագրի մասին։ Երդր յ°րինե1 է ^աձՐ1Լ քրդերէնով, 

քուրդ Մրաղբ երդում է եւ ամէն անդամ աւարտից յետոյ աւելացնում, որ դա 

ի՛ր Հօր ստեղծած երդն է- «Եւ֊ յաղթեց ... եւ ինչսլէս յաղթեց. «Խուլնդօն» սո-

վորեցրեց իր որդուն, ... եւ որդիները սովորեցրին իրենց որդիներին եւ, այս-

պէս, Հիմա ամէն մէկր մի սարի գլխին կանգնած երդում է... իսկ ինքը Հա-

կէն, երկու որդի ղոՀ աո լեց Մեծ Հայրենականին, մի աղքիկ ունէր, որ ամուս-

նացաւ, գնաց» («Մեղապարտր», էք 2 1 9 ) ։ 

Քուրդբ խլեց երդր, Հակէն նաՀանքեց, Հակէի երդր շարունակող չեղաւ: Ե ր ֊ 

գբ սուրբ մասունք է, նշխար, պէտք է փոխանցել սերունդներին, այլապէս Հայ– 

րբ կր կորցնի Հողր, որդին՝ երդր, թոռը լեզուն, միասին՝ ազգը։ Եթէ ուզում ես 

ապրել այս աչխարՀում, պէտք է քո երգին տէր կանգնես, քո տեսիլքը երգես 

բարձրաձայն: Երդը գոյութեան ձեւ է, կեցութիւն է, ապրելու միից եւ Հնարք։ 

Գալշոյետնը լաւ է Հասկացել երդի զօրութիւնը: Պատերազմի դաշտում 

ամենամեծ զէնքր երդն է, որ թափանցում է մարդկանց ուղեղը, Հոդին, մկան-

ները եւ մղում խելագարութեան Հասնող անձնազոՀութեան ու Հերոսութեան։ 

Բոլոր ժամանակների պատերազմները սկսուել եւ աւարտուել են երդով։ 

Մպաննեցի՞ր երգը• ուրեմն յաղթանակը քոնն է, ուրեմն յաղթեցիր։ թ՝շնամոլ 

բանակբ ոչնչացնելուց առաք պէտք է թշնամու շուրթերից ելնող երդը սպան-

նել. «Ռազմադաշտի գլխին ծորացող այդ գանգուր ու արնաթաթախ երդը 

խենթացնում էր...» («Գաւո ն», էջ 58)։ Ո՞վ է երգողը• այո, «փեզեվանկր գեղե-

ցիկ է եւ երգել դիտէ՝», բայց պէտք է զոՀուի ... Անդրանիկ փաշան արգելում 

է, Գաւօն դառնացած դիմում է նրան. «իմ տոՀմի էգն ու որձը գեղեցիկ չէ՛՛ր, 

փաշա՛։ Ո՞ւր են։ իմտոՀմ երգ չունէ՞ր, փաշա՛, ո ւր է իմ տոՀմի երգ...՝» («Գա-

լոն», էջ 5 9 ) ։ Քուրդը խլի իր ստեղծած երգը, թուրքը թրատի իր գեղեցիկ տոՀ– 

մր, բայց մինչեւ ե՞րբ... Գաւոն միանգամից թռցնում է իր Հայրենակիցներին 

երզով զօր ա վիգ կանգնող երիտասարդ թուրքի գլուխը։ Արձակագիրը զգու-

շացնում է՝ Հայը եւս կարող է սրի քաշել ու վրէժ լուծել։ 

ժողովրդի բնաւորութեան մասին կարեփ է եզրակացութիւն անել ուսում-

նասիրելով նրա երդ-երաժշտութիւնր եւ պարարուեստը Պարը եւս խորՀրդա– 

նիշ է, ա ես ի լք։ «Եար խուշտա՝»ն խտացնում է ազգի պատմութիւնը, դաժան 

պատ մութե անը դիմագրաւելու ձեւը, Հնաըր միայն ուս ուսի, միայն Հաւաք– 

ւելով կարելի է փրկուեր. Հետաքրքրական է նաեւ պարի չափը գնալով արա-

գանում է, ուժեղանում, պատմութիւնը եւս գնալով կուտակւում է, խտա-

նում, պէտք է դիմանաս թափին, դիմաղբես, այլապէս վերք, չես կարող շա– 

րունակել, այլապէս քո պարը քո պատմութիւնը կիսատ կը մնայ։ Պէաք է դի-

մանաս, թէկուզեւ ափդ ճաք տայ, ու արիւն Հոսի։ 
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Յուշ եւ իբականութիւն-տեսիլբը շարռւնակտւմ է։ Գալշոյետնը կարո-

ղանում է դեղադէտին յատուկ Հմտութեամբ Համատեղել ներկան եւ անցեալյչ, 

իրականոլթիւնն ու յուշը, առօրեան ել երազը։ Նրա Հերոսներն ապրում են 

երկու կեանքով՝ մէկն ամէնօրեայ, կենցաղային, իրական կեանքն է, միւսը՝ 

կիսատ մ՛նացած, արիւնոտուած, Հեռաւոր յուշը, որ յայտնւում է մերթ որպէս 

երգ, մերթ որպէս կարօտ, մերթ որպէս տեսիլք։ Արձակագիրր յուշը, տեսիլքը 

չի պարտադրում իր Հերոսներին- դա նրանց ապրելու կերպն է, կապը արտա-

քին աչխարՀի եւ իրենց անցեալի Հետ։ կ տրուեց այդ կապը, ուրեմն կործան– 

ւած են իրենք։ Գրեթէ բոլոր պատմուածքներում Գալշոյե անը գիտակցաբար 

ժամանակները խառնում է, յաճախ ներկան ել անցեալը Հանդէս են գալիս 

ԿՈԴՔ ԿոՂՔէ՝• Անցեալը ներկայի անբաժանելի մասն է, ներկան իմաստաւոր– 

ւում է անցեալով, ներկան անցեալի մէջ է, նրա շարունակութիւնը։ Ամէն մի 

աննչան մանրուք յիշեցնում է անցեալը, եւ անցեալ ունեցող Հերոսները շարու-

նակում են ապրել ներկայում, սակայն ... սեփական ներաշխարՀում: «Գալշոյ-

եանի Հերոսները վարժ են այդ ներքին ճամբորդութիւններուն... իրենց ներ-

քին աշխարՀը յաճախ շատ աւելի կենսական նշանակութիւն ունի, քան արտա-

քին աշխարՀը»: Գալշոյեանի Հերոսները յաճախ ինքնամփոփ են ու փակուած, 

քչախօս են եւ իրականութիւնից վերացած։ Ծեր է քեռի $օնէն, յիշողութիւնը 

տկարացել է, ել միտքր փորելով Հազիւ յիշում է. առաջին ու վերջին անգամ 

շուկայ է գնացել ու ապրանք ծախել Հօր Հետ: ինչքա՜ն ժամանակ է անցել, այն 

ժամանակ ինքը կանաչուորած մի տղայ էր, իսկ Հիմա... ի սկ Հօր որոնածր . .. 

չոլկայում Հօր որոնածը ... պատմուածքի զարգացման ընթացքում յուչն ու 

իրականութիւնը Հանդէս են գալիս միասնաբար, քեռի Տօնէն կարծես իրակա-

նում ներկայ է ֆիզիքապէս միայն, նրա միտքր զբաղուած է անցեալով, եւ 

փորձում է յիշել, թէ ինչ էր Հօր որոնածը շուկայում... Գրողը ներկան եւ անց-

եալը տանում է զուդաՀեռ։ Վաճառքի Հանած մէկ ոչխարի դիմաց ճռճռան փո– 

ԳՌ չպբաում են նրա երեսին՝ ասելով. «Փողի կարիք ունե՞ս, արա••• Առ, գնա 

ապրի» («Շուկան», էջ 1 5 9 ) : Քեռի Տօնէն յիչում է՝ գինի, մէկ բաժակ արդար 

ու անարատ գինի• աՀա ի՛նչ էր Հօր որոնածը։ Հայրն էլ վիրա լոր ուած էր այն 

օրուայ առեւտրից, իրեն էլ Հենց նոր վիրաւորեցին, նոյն իրավիճակն է, ար֊ 

գար դինի է պէտք, որ խմի ու կատաղի՛– Միաձուլւում են յուշն ու իր ակ անու-

թի՛ նր, ենթարկւում են միեւնոյն լուծմանը– մէկ բաժակ արդար դինի։ 

«Գաւոն» պատմուածքում Գալշոյետնը յուշն ու իր ականութիւնը Համատե-

ղում է մէկ այլ նպատակով։ Համերկրացիները Հաւաքուել են, որ ճամբայ 

դնեն Գա ւոյին։ Անդրանիկի Հերոս զին ոլոր Գաւոն պառկել է ուժաՀատ ել 

նոյնիսկ չի կարողանում բարձրաձայն խօսել, Հասկացնել մտածածը։ Եւ րնկե֊ 

ՐՈՋ «ԳՈԼ Ո"ւր է կ՝երթաս» Հարցին Գաւօն մտքում պատասխանում է. «կռիւ է 

կ՝երթամ, Պչուկ, կը դա՞ս ... ով զարկոլեց, դաւաճան է... Ցիցքաբի կռիւ քու 

մի՛տքն է ... կր յիշի" ս ...» («Գաւոն», էջ 57)։ իրեն շրջապատած Համերկրացի-

ներ ր յիշում են վյ առա լոր պատմութիւննեբ կռուի ու Գաւոյի մասին, իսկ Գա– 
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լօն չի լսում, նա Ցիցքարի իր կռիւն է շարունակում, մտքով նա այնտեղ է՝ 

անցեալում, որովՀետեւ կիսատ է մնացել նրա կուիւր, Հոգին տակաւին շարու-

նակում է կռուեր իւրօրինակ տեսիլք֊աւարտ ունի պաամուածքը– «...իբիկ֊ 

նապաՀի արեւր բոցկլտում էր մերկ սրին, Համբուրում ճակատը եւ աչքերի դի-

մաց կայծկլտացող կարմիր ու կանաչ պէծեր՝ Գաւոն սուրում էր դէպի արեւ֊ 

մարք, դէպի Հեռու լեռների վրայ փշրուած արեւլւ...» («Գաւոն», ԷՀ 6 8 ) ։ 

Գա լշոյեանի Հերոսներր դժուար են ապրում, իրականութեան մէՀ ծանօթ, 

Հարազատ բաներ են որոնում, որ վերականգնեն կորցրած աշխարՀը։ Արձա– 

կագիրը յաճախ դիմում Է բնութեանը: Բարսեգ ծերունին գտել է իր աշխար֊ 

Հը, իր փոքրիկ էրդիրր• « Խ ո ւ չ ե ր ո վ » կոչուած արտում է այդ աշխարՀր, որով-

Հետեւ միայն այդտեղ նա տեսաւ գինարբ ծաղիկը խատուտիկ աչքերով, որ 

թողել էր այնտեղ էրգրի սարերում, եւ երբ տեսաւ, աչքերին չէր Հաւատում: 

Գինարբ մազիկը էրդրից մի կտոր նշխար էր–. Գրողր փորձում է օգնել իր Հե-

րոսներին. Հայրենիքր կորցնելուց յետոյ պէտք է շարունակել ապրել, բայց ինչ-

պէ՞ս–. Երբեմն նաեւ այսպիսի փոքրիկ ինքնախաբէութեամբ- եթէ այստեղ էլ 

աճում է գինարբ ծադիկր, ուրեմն Հնարաւոր է ապրել այս Հողում–, թոռան 

ձեռքը բռնած՝ գարնանը նա դնում է խուչերով արտը–. Բայց արար վարել են, 

«արտի տունր փլեր է», սա նաեւ ծերունու երեւակայական տունն էր, ուր յու– 

շեր էին արթնանում: Ծերունին խոնարՀւում, մօտենում է տաք Հողին, լսում 

Հողի կանչն ու շշնջոցը եւ գառնում թոռանը. «Գինարբ ծաղիկներն կրթողն իմ 

իմ թոռանն ու կ՚երթամ» («Գինարբ ծաղիկը», ԷՀ 1 2 4 ) ։ Գինարբ ծաղիկրխորՀըր– 

ղանիշն է կորս ուած Հայրենիքի, որ ծերունին պատգամում է թոռանը–. «կը 

յաղթես, թէ կր պարտուես՝ չարի դէմ ծառանալն առաքելութիւն է, կը գտնես, 

թէ ոչ՝ Հայրենիքի երջանկութեան ծաղիկր որոնելր Հայրենիքի որդու պարտքն 

է»,– գրում է Գալշոյեանը–. 

Տեսողական պատրսւնք-տեսիլբ։ Գալշոյեանի Հերոսներն օժտուած են 

տեսանելու ներքին զօրութեամբ–. Երեւակայութիւնը, կարօտն այնքան ուժեղ 

են, որ երբեմն մարդիկ բաց աչքով երազ են տեսնում–. Նրանք իրականութեան 

մէջ միշտ փնտռում են անցեալին կապող որեւէ օղակ, պատկեր–. Խութեցի Ափ֊ 

րէիբզկտուած մանկութիւնից մի պատկեր է միայն մնացել, երբ մաքուր աւլած 

ու ջրցանուած Հոզէ յատակին արեւի շող է րնկնում, ու շողերի մէջ խայտում 

են փոշու Հատիկները, Ափրէն յիշում է մօրը։ կնՈջ յամառ տրտնջոցներից յետոյ 

Ափբէն որոշում է տախտակ խփել Հողէ յատակին։ Աակայն նա չէր նախատեսել 

մի բան. «Ափրէի Հայեացքի դիմաց մի պաՀ փայլատակեց մանկութեան պատ-

կերը մանկութեան երղիքից արեւի փոշոտ ու գունեղ սիւնը մի պաՀ բռնկուեց 

ու մարեց, ել նա տրորեց աչքերը...» («Խութեցի Ափրէն», էջ 1 4 6 ) ։ Պատկերը 

չկար, մանկութեան պատկերր ցնդել էր, եւ Ափրէն սկսեց տախտակները մէկ֊ 

մէկ քանդել, որպէսզի վերականգնի իր տեսիլքր, տեսողական պատրանքով 

ինքն իրեն յուսադրի, ինքն իրեն էրդրում զգայ, մանուկ զգայ, մօրր յիշի... 
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Լսողական պատրանք-տեսիլք։ «Ք արից բխած տաղանդ» ,֊այսպէս է 

բնորոշել Աոլշեդ Գալշոյեանին Համօ ԱաՀեանբ։ Նրա քարակուռ արձակի Հե-

րոսներր քարի պէս ամուր, առնական, քարի պէս անսպառ ու քարի պէս սո-

վորական, գերմարդկային լարում են ունենում. Հեշտ չէ ապրել երկու կեան-

քով ներկայով ել անցեալով միաժամանակ։ Բայց երբեմն պատրանքր յաղ– 

թում է, Հերոսներր չեն դիմանում յուշի դայթակղութեանր եւ ձգլում են դ է ֊ 

պի անցեալ: Հեռացող էրգրի կարօտն այնքան մեծ է, որ մշտապէս իրենք 

իրենց Հետ խօսող Հերոսները երբեմն լսում են նաեւ ինչ-որ մէկի պատասխա-

նող ձայնը։ Ծ ովասարի ՕՀանր մի երեկոյ աչքր դեռ չկպցրած յանկարծ լսում 

է– «՜ ՕՀաա՜ն.. ,Նա աչքերր բացեց եւ սարսռաց։ Նստեց անկողնում եւ մթան 

մէջ խաչակնքեց։֊ իմ Հօր ձէնն էր,- ակամայ պատուՀանից նայեց դուրս,- իմ 

օղորմածիկ Հօր ձէնն էր, . .» («Ծովասարի ՕՀանր», էջ 6 9 ) ։ Քնաթաթախ որդին, 

Հարսր զարմացած էին. ՕՀանր մոռացե լ է, որ Հայրը վաղուց մաՀացել է։ «Տ ղի 

խելք, մարդն իր Հօր սպանուել կր մոռնա՛ յ», մարդն իր Հայրենիքը, իր անցեա-

լը, իր արեան բռնկում ր կր մոռանա՞ յ։ Բայց ՕՀանն իր ականջներին է Հաւա-

տում, իր Հօր ձայնն էր, պատրանքր շատ ուժեղ էր ել Համոզիչ, նաեւ ոչ պա– 

տաՀական. «իմ Հօր ձէնր նշան էր, թէ իմ մաՀը մօտ է ••• իմ Հէրն ու Ծովասար 

կր կանշեն զիս • .. Առաւօտ կ՛ երթամ. .. Առաւօտ ճամբորդ եմ -. ...» («Ծ ովասա-

րի ՕՀանր», էջ 7 2 ) ։ ՕՀանի «վերադարձը» միայնակ չէ, նա այցելում է իր երկ-

րացի ննջեցեախերին, տեղեակ պաՀում նրանց• «էրօ՜, Աանու՛ կ, Աարղի՛կ ,,. 

էրդիր է կ՛երթամ, տղէք, ձեզ Համար էք ովասարի Հող կըբերիմ...» («էք ովասա-

րի ՕՀանր», էջ 7 4 ) ։ Արանք էք ովասարի կանչը իրենց սրտում խեղդած եւ մի 

բուռ Հողի կարօտն իրենց Հետ գերեզման տարած մարդիկ են։ 

«Բովտուն» վէպի Հերոսը զրուցում է ռազմաճակատում զոՀուած Հօր Հետ, 

որին երբեք չի տեսել, որի կերպարը, սակայն, օրինակելի է ու անՀրաժեշտ որ-

դու Համար։ Նա ապրում է «Հօր ներկայութեամբ», նրա խորՀոլըդներով։ 

Հայրն այն մարդն էր, որի կռիւը թուրքի ու աշխարՀի Հետ մնացել է կիսատ, 

եւ Արման Հաւատում է, որ այդ կռիւը պէտք է շարունակի իր Գաւիթ որդին։ 

Նրա յօրինած աշխարՀում Գաւիթը գնալու է Ա տամբուի յաղթելո լ է բռնցքա-

մարտի աշխարՀի չեմպիոն օսմանցի ԱոՀամեդ Ալիին, Հենց իր բնում՝ Ատամ– 

բուլում, աշխարՀի աչքի առաջ յաղթելու է։ Գալշոյեան արձակադիրր ոիթմ/ք 

շ ատ նուրբ զգացողութիւն ունի, յաճախ է սկսում մարմանդ, Հանդարտ 

մուտքով ել գնալով ուժեղացնում, Հզօրացնում, սեղմում-խտացնում ընթաց-

քը, ու այլեւս գալիս է մի պաՀ, երբ յորդում է Հեղեղը անսանձ ու խելացնոր։ 

Նիւթի շարադրման այս ձեւը առաւել ուժգին է դարձնում տպաւորութիւնը։ 

ԵրբեւՏն նիւթն ինքնին այնքան խիտ է, որ սովորական պատկերներով, պատ-

րանքներով չի ամբոդ^անու մ։ ԱՀ ա այդպիսի վիթխարի խտութեան ենք Հան-

դիպում «Աղօրիք» պատմուածքում։ Հերոսը Խալէն, ցորենի առատ բերք է 

Հաւաքել։ Որքա՛ն նպատակներ ունի կապուած ցորենի ոսկեգոյն շեղջի Հետ։ 

Աակայն... « - Եկա ա՛ն, ֊ րնկաւ Խալէի ականջը» («Աղօրիք», էջ 1 0 7 ) ։ Եւ Խալէն 
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փոթորկուած նետւում է դէպի Հրացանէյ, վերցնում այն ու թաքնւ ~մ, ո րպէս– 

զի թոյլ չտայ թուրք ՀարկաՀաններին՝ մօտենալու իր արդար քրտինքի ոսկե– 

դոյն շեղջին–. Սպասում է ու ՀայՀոյում, ՀայՀոյում է ու խուզարկում, բայց ոչ 

մէկր չի երեւում, ամէն ինչ իր տեղում էր, ամէն ինչ խաղաղ էր . . . սակայն այդ 

կանչր, ի՞նչ կանչ էր արդեօք–. Լսողական պատրա՞նք, խաբկա՞նք, թէ տեսիլք–. 

Խալէին անցեալում արդէն Հանդիպած այս պատկերի կողքին դրոդր դնում է 

նորրւ «Մէկ էլ Խալէի ականեր րնկաւ Հեղե՜դ. ..», եւ Խալէն խելագար ու 

ցնցուած դարձեալ վագեց դէպի ամբարը փրկելու այն–. Խալէն Հասնում է ամ-

բարին, եւ նրա ու աղօրիքի միՀեւ սկսւում է մի յամառ, պայքար- ոչ մէկր չէր 

զիջում, Խալէն գերմարդկային ճիգեր է թափում– վերջապէս կարողանում է 

փոխել Հեղեղի րնթացքր եւ թեթեւացած շունչ քաշեր «էս փորձանքից նմանա– 

պէս պրծանք ...ու բարին էն էր, որ փորձանքն երկնքից էր ու մարդուց չէր» 

(«Աղօրիք», էջ 1 1 4 ) ։ Խալէի, իր ժողովրդի կռիւր մարդո՛ւց եկած փորձանքի 

Հետ է, որն աւելի անմարդկային է, անսանձ, նողկալի–. Բայց Հեղեղ չկար, ոչ էլ 

Հեղեղի ձայն, երկնքում նոյնիսկ ամպի ծուէն չկար–. Ուրեմն Խալէն լսողական 

պատրանքի ազդեցութեան տակ է գործել– աղօրիքի դէմ կո֊իւր լսողական 

խաբկանքի արդիւնք է–. խալէն փոխեց աղօրիքի րնթացքր, եւ խոր իմաստ կայ 

այս տեսիլքի մէջ: 

Վերջաբան։ Ո՞րն է բանալին Հայ ժողովրդի գոյութեան, արձակագիրը 

«Աամփրէ արքայ» պատմուած քո ւմ իլբատեսակ լուծում է տալիս այս Հար-

ցին-. Տէր 3արութիւնր կարմիրով սպիտակ պաստառի վրայ ասեղնագործում 

է Հայոց գրեբր։ ինչո՞ւ–. Տէր Յարոլթիւնր չի պատասխանում, Հերոսներից իւ-

րաքանչիւրը մի պատասխան գտնում է–. Հեղինակը Համաձայն է նրանցից մէ-

կի՝ ՕՀան պապի Հետ– «... Տէր Յարութիւնը գրերն ուղարկելու է սուլթանին 

նուէր ...ի Հեճուկս՝. «Գու մշեցի ուսուցչին սպաննեցիր, իսկ սուրբ Մաշտոցի 

գրին ինչ կարոդ ես անել» («Աամփրէ արքան՝», էջ 268)։ 

Պատմուածքի Հերոսը Աամփրէն, օր ծերութեան որոշում է սովորել սուրբ 

Մաշտոցի գրերը–. Բոլորը զարմացած ու Հիացած էին ծերունու յամառու– 

թեամբ։ Մշեցի Խաչոն ոգեւորում է նրան– «Օր ծերութեան մարդը ելնի ու սո-

վորի դրերր, Հաշուիր, թէ այդ մարդը ոչ թէ սովորել է, այլ, մեղա յ սուրբ Մաշ– 

տոց, մեղայ, այլ ինքն է յօրինել» («Աամփրէ արքան», էջ 2 7 9 ) ։ Աամփրէն ունի 

տառերր մտապաՀելու իր ձեւր–. Տառերի ամէն մի գծիկր մի առուակ է –. Մամփ– 

րէն իր Համերկրացիներին մանրամասն բացատրում է տառերի «կազմու-

թիւնը»: Աուրբ Մաշտոցը Հայոց տառերի պատկերր Հայոց լեռնաշխարՀից է 

վերցրել–. Հայոց տաոերր Հայոց զինուորներն են, Հայոց անպարտ զին Ոլորնե-

րը պատրաստ դիմագրաւելու ամենաՀզօր բանակներին անգամ–, է լ արքայ է 

այն մարդր, ով գիաի Հայոց այբուբենը, թագաւոր է Աամփրէն–. իսկ եթէ թա-

գաւոր է, ուրեմն կարող է Հրամաններ տալ սեփական զօրքին–. Բայց ... բայց 

արքան կարող է նաեւ աւազակի մէկր լինել եւ պիղ& Հրամաններ արձակել–, է լ 
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այղ դէպքոլմ աշխարՀր կր լցոլի պարտուած դինուորների փախուստով, Եր-

կիր մոլորակը ուղեծրից դուրս կր գայ... 

Գրի ազնուութեան մասին է խօսում է Գալշո յեանր–, իր ողջ դրական կեան-

քս ւմ նրա գրիչը նոյնպէս անարդար Հրաման չտուեց Մաշտոցի արդար զին֊ 

ւորներին–. Գիրը կոչուած է ճշմարտութիւնը պաշտպանելու, սուտը մերժելու, 

բիրտ ու նենգ ուժերի դէմ կռուելու ել սրբագործուելոլ–. 

Աամփրէն Հիմա արքայ է, Աամփրէն կարող է Հրամաններ արձակել, նա 

ճշմարտութեան, արդարութեան, Հերոսութեան արքան է ել Աուրբ Մաշտոցի 

գրերին տա լվա է իր առաջին ու վերջին Հրամանը–. Հր ա մանր գրում է արնա– 

դոյնով, Հայոց պատմութեան արեան կարմիրով. «.Օսմա՛ն, թալանչի՛ Օսման, 

ուրեմն որպէս աւազակ, որ ճամբին կանգնեցիր, էդ ճամբէն քոնն է, Հա՞... 

Աթա բունար ... Աամվէրէն ճար չունեցաւ, թէ քեզ տրորէր, տրորէր, ու դու 

Հասկանայիր, որ Տալւորիկի սարերում ու ողջ Աասնայ սարերում Աթաբոլ– 

նար Հարամանուն աղբիլր չկայ֊. Չկայ ու չկայ–, Ադբիլրի անունր ԱեՀրէ էր ու 

ԱեՀրէ Կր մնայ՝ ՄեՀրէաղրիլր–, Պատմութիւն կայ, Արարիչ կայ ու Հնուց եկած 

զրոյց– Աո֊իւծ ՄՀերն էդ տեղ, Հենց էդ աղբրակի բխած տեղն է Հանդիպել առիւ-

ծին ու ճղել զառիւծն, ու կամօքն Արարչի՝ տեղն ու տեղը աղբիլր է բխեր Եւ 

Արարիչն է կնքեր. Օսմա՛ն, թալանչի Օսման, ես էլ մեռնեմ, դու էլ մեռնես, աղ֊ 

բիւրի անունր ԱեՀրէ էր ու ԱեՀրէ էլ կը մնայ–, Աամփրէ արքայ» («Աամփրէ 

արքան», էջ 293)։ 

ե՜րեւան 

Օգաւսգործուած նիւթեր 

1. Բագ ի ն , Պէյրութ, 1981, թիլ 1։ 
2. Գալ շո յ եան Մուշեղ, Կռունկ, Երե ւան , 1969։ 
3. Գալ շո յ եան Մուշեղ, Բովտո ւ ն , Երե ւան , 1974։ 
4. Գալ շո յ եան Մուշեղ, Մար ո ւ թա յ ս ա ր ի ա մ պ ե ր ը , Երե ւան , 1981։ 

Մարգօ ՅարութխՕհան ծնած է 1969ին, Արցախի 
Մարտւսկերտ շրջանի Թ՛ալիշ գիւղը։ Աւարտած է 
երեւանի Պետական Համալսարանի Բանասի-
րական բաժանմունքը (1988-1993)։ 
1990ականճերուն ուսուցչական պաշտօն վարած է 
Շուշիի «Արամ Մանուկեան» վարժարանին մէջ։ 
Ներկայիս կ՛ապրի Երեւան եւ կը զբաղի իր երեք 
գաւակներու դաստիարակութեամբ։ 
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Ա ր դ ի Լ ի բ ա ն ա ն ե ա ե Բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ ի ւ ն 

՝ ՚ք&արգիս ԿիրակոսեաԱ, Երեւան, 

էրախտաշատ աշխատանք բնորոշումը Հասարակ տեղիք դարձած է, յաճա– 

խակի կրկնութեան Հետեւանքով՛. Բայդ երեք Հարիլր էջերէ բաղկացած լիբա– 

նանեան բանաստեղծութեան ներկայացման նո լիր ո լած Մ ա յ ր ի ն ե ր ո ւ ն Ծ ի ա ծ ա -

ն ը Հատ որբ իրապէս շնորՀալի աշխատանք մրն է, մէկէ աւելի պատճառներով։ 

Շատեր, ինծի պէս, շեն տիրապետեր արաբերէնի, զրկուած են Հ արու ս ւո եւ 

ապրող դրականութեան մր ծանօթանալու պատեՀո լթենէն։ Ընթերց ու մներ ու 

ցանկիս վրայ եղած են ֆրանսերէնի թարգմանուած կամ ֆրանսադիր լիրա՛-

նանցի գրողներ (ժրպրան քԱալիլ Ժրպրան, Ա՝որժ ՇեՀատԷ, իհրնէ Հապաշի, 

Ս ա լա Հ Աթեթիէ), բայց բանաստեղծներր ցարդ եղած էին սոսկ անուններ, 

անոնք րլլան դասական թէ արդի: Աարդիս կիրակոսեանի իժարդմանութեամբ 

եւ ծանօթագրութիւններով կադմուած Հաաորր նոր աշխարՀի մր մէթ մտնելու 

առիթը ընծայեց ինծի։ 

կարդացի Հետաքրքրութեամբ, յաճախ ետ-առաջ դարձնելով էջերը, Հա֊ 

ղորդուելով ժամանակակիցներու տագնապներով, ապրումներով, տեսիլքնե-

րով, դաղտնասացութիւններով։ Սիրոյ եւ թափանցումի ակներեւ ճիգով մր 

Հայացուած էին բանաստեղծներու էքերր, եւ ընթացիկ ծանօթացումէ աւելին 

կը բերէին։ 

Գիրքին սկիզբը գրուած Սարդիս կիրակոսեանի «Ուրուանկար Լիբանան֊ 

եան Արդի Բանաստեղծութեան» ներկայացման տասը էջերը ընթերցողը կը 

պատրաստեն գիրքրրնկալելու։ Ապա, իւրաքանչիւր բանաստեղծի նուիրուած 

էջերը կու տան անՀրաժեշտ տեղեկութիւնները, որպէսզի առաւելագոյն դիւ՜ 

րոլթեամբ կատարուի րնթերցումր։ Աարգիս կիրակոսեան յստակ գասաւո֊ 

րումով կու տայ բանաստեղծին լեզուին, ոճին, ինքնատպութեան, աշխարՀայ֊ 

եացքին, տեսնելու եւ զգալու կերպերուն մասին բացատրութիւններ, որպէս-

զի բառեր էն անդին կարելի րԱայ Հետե լի լ իմաստներուն։ 

Ներկայացուած բանաստեղծներր խորՀոլրդներու եւ անասե/իի յաճախան֊ 

քր ունին, ինչ որ զանոնք կր դարձնէ մեր ժամանակակիցն երբ, մեր Հարցական-

ներով։ կարելի չէ այս բանաստեղծները կարդալ վէպի մր պէս« Անոնք կր Հրա-

ւիրեն մտածման, կր ստիպեն վերադառնալ, կրկին լսել, պաՀ մը փակել գիրր, 

Հղօր տպաւորութիւններու աղդեցութեան տակ։ 

Ն Ո Ր ԴԻՐՔԵՐ 

ԵՈՒԱԷՖ ԷԼ֊ԽԱԼ ունկնդիր է 
տիեզերական խորՀոլրղին։ 

«Աղօթք մեՀեանին մէջ V I 

պաստառը Համապատկեր մրն է, 

ուր կեանքը, գեղեցիկ ր եւ խոր– 

Հուրղբ կ ընդ ելուզուին։ Ալ յա– 

ւեբժական կինբ, կեանքի շարոլ֊ 

նա կա կ ան ո ւթեան խորՀուրղ ել 

երաշխիք, որ միաժամանակ ապ-

րում է, տենչ– 

Զգեստդ այդպէս մի՛ ծալեր։ 
Թ ո ղ մարմինդ մտնէ ներս։ Թող 
բարձրանայ։ Ծիծերդ երկու գա-
գաթներ են։ Զգլխիչ է էջքը անոնց, 
որ կր բանայ երագներր մարմի-
նին։ 

ԱՐԴԻ ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԲԱՆԱՍՏՍՂԾՈԻԹԻԻՆ 
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Կանգնէ՛ դէմս մերկամարմին եւ 
ես քեգի ցոյց պիտի տամ բանալի– 
ներր կեանքին։ 

ԱՏՈՆԻԱ (Ալի ԱՀմէ ա Ա ա իա) 
բանաստեղծը։ Սիրոյ արտայայ-

տութիւն է Աարդիս կիրակոսեա-

նի վերլուծումը, իր կ ար ղին 

դրականութիւն, երբ կր կատարէ 

ի՛ր մասնակցութեամբ րնթեր-

ցումր, բռնելով էականր Ատոնի– 

սի իւրայատուկ աշխաբՀին– 

Ես ճամբորդն եմ որ դէմքը ձգեց 
կանթեղին ապակիին վրայ 
իմ քարտէսս երկիր մըն է առանց արարիչի 
եւ մերժումր աւետարանս է։ 

ինչպէս Ժամանակակից մարղբ, Ասանիս ունի Համամարդկային տեսիլք, 

սաՀմաննեբէն անդին։ Ան կր խորացնէ մտածումր, եւ կր Հանդիպի մարդու 

անթավ/անցութեան ցաւին– 

Պատը պատո՞վ փոխարինեմ, 
երբ շփոթանքս շփոթանքն է մէկուն, որ լոյս կը սփռէ, 
շփոթն անոր, որ ամէն ինչ գիտէ... 
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Արդի մարդուն արձագանգող արդի բանաստեղծ մր, որ կր զգայ թէ ինչսլէս 

ժամանակակից մաբդկութիւնր իրաւութիւն ունեցող բանաստեղծը, մարդը 

րնդՀանրապէս, կը դատապարտէ ինքնամեկուսացման, առանձնութեան։ ԷԼ 

գարը իր աՀաւորութեամբ, կը պայթի «Հայելի մը քսաներորդ գարուն հա-

մար»բանասա եղծութ ե ան մէ^– 

Դ ա գ ա ղ մը որ մանուկի դէմք կը հագոփ, 
մա ւոհա ն մը, որ ագռաւի 
աղիքներուն մէջ կը դրուի, 
հրէշ մր որ ծաղիկ բռնած կ ՚ընթանայ. 

ապառաժ մը, 
որ խենթի մը թոքերուն մէջ կը շնչէ,– 
ահաւասիկ 
այս է դարը քսաներորդ։ 

Ատոնիս կը Հասնի նոյն գարու թելադրած իմաստութեան, որ Հրաւէր է 

խորհրդածութեան, «Վիճակ Համոզումի» խորագրին տակ դրուած երկտող 

ոանաստեո ծութե ան մէջ– 

Չեմ կասկածիր, ձիերր, որ առասպելներ թամբեցին, 
Իրենց ասպետները կը սպաննեն։ 

Եւ ի վերջոյ մեր խելառ ինքնախաբէութիւնը. 

Թերեւս, 
Երկրի վրայ սէր չկայ, 
թացի անկէ, որ կ ՛երեւակայենք 
թէ օր մը զայն ձեռք պիտի ձգենք։ 

ՇԱՈԻԳԻ ԱՊԻ ՇԱԳՐԱն Կը Հետեւխ. Երբ Աարդիս կիբակոսեան զայն կր 

ներկայացնէ, խորագրով ամէն բան կ՚բսէ– «Արտասովոր խօսքի երկրպա-

գուն»։ Այս բանաստեղծը եւս Հասկցուելու ցանկութիւն ունի, բայց կայ անՀե– 

թեթը, որուն կր բախինք։ Խիտ, անսեթեւեթ եւ անպաճոյճ բառերով, առանց 

ողբերգակի կացութիւն ստեղծելու, կը գրէ– 

ՅՈԻՍԱՀԱՏԵՑԱՅ ԱՅԾԻՆ ՊԷՍ 

Դիմագիծներս խտղողներ թթխմորուեցան 
յուսահատեցայ այծին պէս, բլուրներուն պէս 
որոշեցի հրաժարիլ իրաւունքէս 
գիրքը փակել 
պարտէզը ամփոփել 

չկայ թիթեռնիկ եւ ոչ ալ սիրերգ 
կայ փուշ միայն 
անմահ քերթողներուն համար 
ամէն։ 

Բանաստեղծէ7 միչտ կը տարուբերի կարօտներու ել մենութեան արահետնե-

րուն վրայ: Արդէն կարօտը կը ծնի մենութեան մէջ, կամ մենութիւնը ինք կր 

բանայ դռներր կարօտներու: Շ՛սուգի Ապի Շագրայի «Թագաւորը կր խնդայ» 

բանաստեղծութիւնէդ կր վկայէ խորացող ապրումներու մասին– 

Դրան առջեւ ձիւն կայ 
հայելիին առջեւ ամպ կայ 
կեանքին առջեւ ուրուական կայ 
ուրեմն ես եմ հարցադրողն ու դաշունահարուածը 
կառատան մէջ վէրքս ու զայրոյթս կը նորոգեմ 
եւ երբ կը մսիմ՝ անապատը կը մսի 
եւ աւազը կատու կը կուտակուի ինծի համար 
լուսինը կը մօտենւսյ կորստականին 
եւ ձեռքս՝ ջերմութեան կռնակին, 
պատկերին ու թաշկինակին 
ո՞վ կր քարկոծէ զիս ափ մը ոսկիով 
երբ քահանան զիս չծեծեց ճիպոտով 
ոչ ալ թշնամիներս՝ ճիւղով 
մինչ եղէգը դէպի ճչակ 
ճչակր դէպի առուակ 
մոգը դէպի քարայր կր վազէ 
եւ թագաւորէն զատ ո՛չ ոք 
կը խնդայ, եւ իր փորին մէջ, 
եւ իր սրտին մէջ դառնութեան սիրամարգր կը ծիծաղի, 
մինչ ես դէպի մահը գինովցայ, 
բաժակն ու ապակին վառեցի 
եւ ծուխը ծսւկհց զիս։ 

& աուդի Ապի Հյագրայի տողերէւ Հրաւէր են լա ուածէն անդին չըսուածը 

իմ ա ն ա լու ։ 

ՈՒՆԱԻ ԷԼ՜ՀԱԺի Հանղէպ Աարդիս կիբակոսեան նոյնքան Հիացում ունի, 

ել կ րմբռնէ անոր բնազանցական ապրումը, երբ կր մէջլւերէ իր վերլուծման 

մէջ. 

Պսակեցէք ձեր գլուխներր մուտքին ոսկիով 
եւ այրեցէք ձեր ետին 
այրեցէք ձեր ետին 
աշխա՛րհը այրեցէք վերադարձին ստեւով։ 
Երկարաչունչ բանաստեղծոլթիւններ ունի ()լեսի Էլ-Հաժ, որոնք կր Հա– 



ղորդուին յաւերժի եւ չարունակուելու Հարցականներով, որոնք անմիջակա-

նութեան կր տանին ընթերցողը։ իսկ բառերը Հարցականներսւն պատասխան 

կ՝ րլյ ա՞ն։ ինչպէ՝ ս կր Հասկցուին բազմաձայն սպիտակութիւնն երբ։ Անոնք 

արձագա՞նգն են ոչինչին եւ ունայնին։ 

Սպիտակ է աշխարհը 
սպիտակ է անձրեւը 
սպիտակ են ձայները 
սպիտակ է մարմինդ եւ սպիտակ են ատամներդ 
սպիտակ է մելանը 
եւ թուղթերն են սպիտակ 
լսէ՛ զիս լսէ՛ զիս, 
քեզ կը կանչեմ լեռներէն ու ձորերէն 
քեզ կը կանչեմ ծառին ծոցէն եւ ամպերուն շրթներէն 
քեզ կը կանչեմ ժայռերէն ու աղբիւրներէն 
գարունէ գարուն ես քեզ կը կանչեմ 
քեզ կը կանչեմ ամէն բանի վրայէն, ամէն բանի տակէն, 
եւ բոլոր ծագերէն 
լսէ՛ գալուստն իմ՝ պղտոր ու թաբնաթաքուն 
լսէ՛ զիս լսէ՛ զիս վտարուած ու օտարական 
սեւ է սիրտս մենութեսւմբ եւ հոգիս ալ կարմիր է 
բայց տապանակն աշխարհի սպիտակ է 
ու բառերն են սպիտակ։ 

ՓՕԼ ՇԱՒՈՒԼ նորարարութեան առաջնորդող դէմքն է։ Աարդիս կիրակոս– 

եանի դնաՀատումով, անոր ազդեցութիւնր կր տարածուի Լիբանանէն դուրս, 

րնդՀանբապէս արաբական աչխարՀին վրայ։ Նաեւ, ան կր կրէ իր ժամանակի 

տագնապներր, զանոնք կ արտայայտէ խիտ եւ իրապաչտ ոճով։ Արդարեւ, այս 

ըանաստեղծրքանի մր բալլով Հորիզոններ բացող կախարդ է։ 

՝Բանի մր Հատուածներ, եւ ինչե՜ր կր թելադրեն անոնք։ 

փ փ փ 

Առաւօտները խաղաղ հանգչսւծ են աւագին մէջ 
կեանք մը ճերմակ 
երբ մետաղը ձիւները ծածկէ 

(Ուղեւորները ճամբաները կը կրճատեն 

սպիտակ մարմիններու վրայ) 
* * * 

Երթ քաղաքը կ ՚այրեն 
մահը կը փայլի 
մահը կը փայլի մոխիրէն ետք 
կր մնայ արեւը սեւ 

Զոհը կը լուսաւորէ դէմքը սեւ ովկիանոսին 
փլատակներուն եւ ապակիին միջեւ շանթը իր ուղին կը կորսնցնէ 

ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԱԹՈՌԸ 

Սրճարանին մէջ՝ աթոռ մը։ Աթոռին մէջ՝ մարդ մր։ Գծեց աթոռը եւ մոռցաւ մար ֊ 
դը։ Տեսայ գծեց մարդը եւ մոռցաւ աթոռը։ Եւ երբ ուզեց այդ մարդր գծել այդ 
աթոռին մէջ, մարդը մեկնած էր սրճարանէն եւ աթոռը ձգած դատարկ։ ճիշդ այն 
ատեն մարդը գծեց այդ աթոռին մէջ։ 

Փօլ Օաւուլի տողերուն մէջ բանաստեղծը կր Հանդիպի իմաստութեան, եւ 

իմաստունր կր զատէ իր մարգն ու ժամանակը։ 

ԱՊՊԱՄ ՊԱՅՏՈՒՆ գիր-գրականութե ամբ շնչած է տեւաբար։ կը գրէ, կր 

զրախօսէ։ Թարգմանուած է տարբեր լեզուներու։ Մարզիս կ իրակոսեան 

կ րսէ, որ այս բանաստեղծը մասնակից է «ստեղծագործական գոյամարտեին, 

որ տեղի կ ունենայ «անկարելիին եւ վտանգին անդիմադրելի անդունդին վե-

րելլ», վերագտնելու Համար «տարտղնուած ժամանսւկներր, որ Հաստատէ իշ-

խանութիւնը վտանգուած վայրերուն, լեզու տայ անկենղ ան եւ Համր մար-

միններ ուն...ք>։ Այսինքն բանաստեղծը ոչ տիրացու է ոչ դիւանակալ, րնթացի– 

կէն անդին կը գտնուի ան։ ժամանակի ել ապրողներու վկայ Ասլպաս Պայ– 

տուն կր գրէ՛ 

ՑԱՒԻՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Մշուշին մէջ աստիճան մը շինեցին, տասնեակներ կեցուցին անոր վրայ, մոռա-
ցութեան մէջ պատուհաններ բացին, հոնկէ մարդիկ գնդակահարեցին։ Լռութեան 
մէջ բերդ մը կառուցեցին, զայն լեցուցին զինուորներով ու բանտարկեալներով։ 
Աղբերով գծեցին եւ իմաստուն խենթ մը ծուխով կիներ, իսկ նոյնինքն մէզով՝ հա-
ւաքական գերեզմանատուն մը։ Իջան-ելան։ Ձերբակալեցին պատանիներր եւ գե-
տին շպրտեցին իրենց երեսներուն վրայ։ Այդ բոլորը տեղի ունեցաւ մելանէ սեն-
եակներու եւ պարտէզներու մէջ, որոնք կ ՚անհետանային, ամէն անգամ որ կա-
խաղան բարձրացողներր ստուերներու կր վերածուէին։ Այս բոլորր ըրին մէկ 
խօսքով եւ մէկ խօսքով փողոցներն ի վար յորդեցան, դրօշներ եւ ցնցոտիներ 
բարձրացուցին եւ կորսուեցան բիւրեղապակեայ գունդին մէջ։ Եւ ան, որ տեսաւ 
երկու աչքով, իր աչքերր վար սահեցան երկու կաթիլ ջուրի պէս։ Երազներուն 
սրբագրումը կ՛անցնի եւ նոյն արագաթեամբ կը կատարուի սենեակներուն դա– 
սաւորումր եւ նոյնինքն ցաւին քննադատութիւնդ 
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Համբոյրը որ վերջապէս գունաւորուեցաւ 
ակամայ ինկաւ կողքիդ։ 
Ընկողմանած էիր նաւակի մը պէս։ Զեփիւռը 
Համբոյրս անմիջապէս դէպի մարմինդ հրեց 
Ցեռքէս բազմաթիւ տրոփներ փախուստ տուին։ 
Զեփիւռը հիմա ցնորքներ կը տանի։ 

՛Նրբութիւն, թելադրականութիւն եւ ժամանակր որ կ անցնի եւ ներկան կր 
տանի, կր վեր ածէ յուչի կամ կարօտի–. Երանգներու բանաստեղծութիւն։ 

ՈՒԱՏԻՀ ՍԱԱՏԷն է չարքին վեբՀինր։ Կիսով արտագաղթած փբանանցի 

մր։ Աչխատելէ ետք Լիբանան եւ Աւստրալիա, այժմ կր բնակի Ալս արա լիսս եւ 

կ՝աչխատի հոն լոյս տեսնող «Ան Նահար» օրաթերթին մ էի Լիբանանի տագ-

նապներու ծնունդ է այս բանաստեղծր եւ իր ոգորումներու արտայայտու-

թիւնն են իր տոդերբ։ թառերու կախարդանքով կ՚ապրի եւ կ՝ապրեցնէ ինք-

զինք, անցեալ մր եւ ներկան։ 

Պէտք է իտսաովանիլ որ օրերն այս 
խարիսխ կը նետեն մեռած գորտերու պէս 
եւ ժպիտները կ ՚ ը ն ե ն ցաւցնող 
լիճերուն առջեւ 
եւ թէ սէրը 
աղ է կապոյտ 
որ հիմա կը տեղայ ստանձին 
եւ կապոյտ։ 

Տիկին իմ թախծանար անջրպետին մէջ 
դէմքս ինծի մի՛ վերադարձներ 
գետերուն պէս իմ ուղղութեամբ մի՛ յորդիր 
տակսա ինչպէս հեղուկդ դուրս մի՛ պայթիր 
ազատութիւնը կէսն է զզուանքիս 
պատանդուհին՝ միւս կէաւ 
եւ բոլոր որդիներս՝ մահը։ 

ՀԵՌԱԻՈՐ ԿԷՏ 

Քիչ մը աղ կը քնանայ 
ձեռքիս մէջ որ հաճոյացաւ իր մնայուն լռութեամբ 
աղ 
կարծես թէ անցեալին ձեռքս ծով էր 
եւ գլուխս 

որ հիմա հետս է 
իր մազերր կը սանտրէ հեռաւոր ցամաքամասէ մր։ 

երազներ 
կէս գիշերէն ետք 
գիւղի մր մէջ 

անցորդ մը պարզ փողոցի մը մէջ 
ուր խանութ մը կայ 
եւ հեռաւոր կէտ մը 
որ կարծեմ նստարան է։ 

ԼՌԵԼԵԱՅՆ ԵՆՌԱԿԱՅ 

Ցտեսութիւն ըսելէ եւ դուրս ելլելէ ետք 
իրմէ մնաց փոքր ստուեր մր տան լամբարը կը շինէր 
եւ քալեց անոր ետեւէն։ 
Անցաւ դարպասը, յետոյ յանկարծ, լոյսը մարեցին 
եւ իր ճամբան կորսնցուց։ 
Առաւօտուն 
երբ աղախինը պատուհանը բացաւ 
տեսաւ, որ ստուեր մր կը քնանայ 
առանձին՝ մայթին վրայ։ 

ՈւաաիՀ Աաաաէ եւս իր կարգին կր դա^է անՀեթեթը եւ ունայնր։ 

* 

* * 

Սարդիս Կիրակոսեանի այս վերծանման աշխաաանքր մարգը կը մօտեցնէ 

րնդՀանրապէս բանաստեղծութեան Հետ Հաղորդումի։ Աասնաւորաբար մեզի 

ժամանակակից արաբ բանաստեղծներու, որոնք վւակ դիրք պիտի ւքնային Հայ 

րնիժերցողներու ստուար մեծամասնութեան Համար։ 

Ո ւչադրալ բանաստեղծներ, որոնք ոչ նիզակ կր ճօճ են, ոչ մարտահրաւէր 

կ ուղղեն, կը սպասարկեն գեղեցիկ իւօսքին եւ գեղեցիկին, առանց պարսաւի 

ել ՀայՀոլչի։ 

Այս էջերր «զրախօսական»ի րնթացիկ յաւակնութիւնր չունին։ կ ՝արտայայ-

տեն ղրւսկան տպաւորութիւն մր եւ դեղա ր ո ւես տ ա կան վայելք մր կիսելու 

ցանկութիւնը։ 

Յուլիս-Օգոստոս, 2011, 
Նուազի-լը-Կրան 



Ն Ո Ր ԳՒՐՔԵՐ Ն Ո Ր Գ հ Ր Ք & Ր 

ԳՈՀԱՐ ԱԼԵՔՍԱՆԵԱՆ 

« 

սաս՝ ^այկազի 
ՒՐՈՌԱՑՈԻԱՍ– Է Տ Ա ՝ » Ի 13, Հ Ա Տ Ո Ր Ը 

վերՀակէաից առաք բազմակէս, է։ Ու դժուար է կռաՀել՝ անյայտութեան, թէ" շարունա-

կական իմաստ ունեն այդ կէտերդ Եթէ Աինէր «Արամ Հայկազ• Նամակներ» (Երեւան, 2 0 0 9 , 

կազմող բանասիրական ղիաութիւննեբի դոկտոր Մ Մ Խաչաարեան) գիբքր, «.Արամ Հայ-

կազ. Աոռացուած էջեր» գրքի Ա Հատորում կր ղեր իշխէր անյայտութիւնդ Արամ Հայկազր 

(Արամ Ջեքեմեան, 1 9 0 0 - 1 9 8 6 ) սպասում էր իր Հոդեւոր վերադարձին Հայրենիք (միշտ մեծա-

տառ էր դրում֊ գ. Ա.)։ Փասաօրէն նամակների Հատորը գրողի՝ Հայրենիքում Հրատարակ– 

լած աոաջին դիրքն է , Նշենք, որ Ա Խ՚սշաարեանն ընթերցողի սեղանին դրել է Համաստեղի 

«Աոռացուած կքեր» քառաՀատորբ, որի խմբագիրը լինելու երջանիկ պատեհութիւնն ունեցել 

ենք տարիներ առաջ: 

Հերթն Արամ Հայկադինն է։ 

«Աոռացուած էջեր»ի այս Հատորում ժամանակագրական կարգով ընդգրկուած են 1 9 2 4 ֊ 

1 9 5 0 թ թ ֊ «Հայրենիք» (Բոստոն) թերթի՝ Հայաստանի Ազգային գրադարանում պահուող Հա-

մարներում տպագրուած բազմազան նիւթեր՝ յօդուածներ, պատմուածքներ, յուչազրու֊ 

թիւններ ել այլն֊. 

Յօդուածն եր ի մի մեծ շարք նուիրուած է Ամերիկայի Հայ թատրոնին («Արքայ Լիր», «Հայ 

թատրոնր եւ մենք», «Հին ա ս աո լածներ ր», «Արուեստի Գողզոթան», «Նոր խաղ մր», «Հայրե-

նիքը», «Զարտաշի թադուՀին» եւ այլն)։ Աբանց զգալի մասը գրողի աոաջին փորձերից են եւ 

նման են կաՈ-Ոլցուածքով– նախ ներկայացնում է քննարկուող դրական երկը, բեմադբութեան 

մանրամասները, յետոյ դիպուկ նետահարի վաբպետութեամբ անդրադառնում կատարողա-

կան արուեստին ու բնութագրում դերակատարներին–. Ուշագրաւ են նշանաւոր դերասաններ 

3ովՀաննէս Աբելեանին ու ՅովՀանՆէս Հաբիֆեանին նուիրուած էջերդ 3 Չ.արիֆետնի հետ 

Արամ Հայկադի ծանօթութիւնը սկսուել է նրանց Պոլսից Ամերիկա տանող շոգենաւի վրայ–, 

կենսագրական այս հետաքրքիր էջերին գրողն անդրադարձել է նաեւ «ճամբորդ ութիւն մր 3– 

Զարիֆեանի Հետ» յօգուածում եւ «Ուղեւորութիւն ՅովՀաննէս Ջ.արիֆետնի հետ» ծաւալուն 

յուշադբութիւնում, որ պահւում է գրողի աբխիւում՝ Գրականութեան եւ արուեստի թանզա֊ 

ր անում (ԳԱՒ)՝ Արամ Հայկազ ի ֆոնդում։ Այս նիւթեր ը Հետաքրքիր մանրամասնեբով լրաց-

նում են միմեանց ու ամբողջացնում ինչպէս մեծ դերասանի, այնպէս էլ դիողի կենսագրու-

թեան էջերդ 

ինչպէս վկայում է Արամ Հայկազի մտերիմներից Հրանա Աարգարեանբ, Հաստատում են 

նրա՝ գրքում ներկայացուող գրական ժառանգութեան անծանօթ այս էջերը, գրողր Նիւ Ե՛՛ր՜ 

քի դրական ու ազգային կեանքի կենտրոնական ղ էմքերից էր, բոլոր ձեռնարկների մասնա֊ 

«Թերեւս օր մը Հայաստանի մէջ, ուր լայն միջոցներ ու 
ընթերցողներու մեծ թիւ ունին, պայմանները փոխուին, ու 
անոնք ընեն, ինչ որ ես չկրցի ընել. . .» ։ 

ԱՐԱՍ ՀԱՅԿԱԶ 

կիցը– Նա Հայ գրական միս ւթեան գործուն է ութեանն անդրադարձել է «Լ– & անթի «ինկած 

լ՛ եր ՛լի իշխանուՀի»ն ել «Գրական վիճաբանութիւն «Հին աս տուածներ»ուն շուրջ» յօդուած-
ներ ում : 

) 

Ատորու մների տեղիք է տալիս «Բարբառներու միացումը Հնար ա ւո՛ր է» (խօսքր դրական 

հայերէնի երկու Ճիւղերի մասին է– Գ– Ա ) յօդուածը, որ դրուած է 1929//5/ ։ Խնդրի Համակող-

մանի քննութիւն ից յետոյ գրողն առաջարկում է– «Յետոյ հասարակաց լեզուի մը ստեղծումին 

Համար բնականաբար պէտք է նախ ել առաջ պաՀանջքբ նկատի ունենանք։ Աենք առանձին– 

ա ռա նձին տեսանք, իժէ երկու բարբառներն ալ լիովին կր բա լար ար են զանոնք ղ ործ ած ալ 

Հատուածներուն։ իսկ ւք՚իացման պաՀանջը այն ատեն միայն գոյութիւն կ ՝ունենայ, երբ բար-

բառներու յարաբերութեան խրսւմլյ այնքան կր մեծնա յ, որ միեւնոյն լեզուով խօսողներր այդ 

տարբերուիժեան պատճառով անկարող կ՝ըլլան իրար Հասկնալ։ իսկ մենք, վւառք որու որ կ՚ու– 

զէք, չենք Հասած այղ. կէտին ել Հասնելու ալ Հա լան ակ ան ութիւն չուն ինք»։ 

Գրողր յատուկ խնամքով ու եր ախտ ագիտո ւթեամբ է յիշում, արձանագրում իր Ուսուցչի՝ 

3"՛կոր Օշականի Հետ կապուած ամէն մի դէպք՝ մեծ ու փոքր։ Գրականութեան ղասերին, 

որոնց Արամ Չեքենեանր մասնակցեց ընդամէնը ... վեց ամիս, լսած խորՀոլրղ ներր, րնկերնե– 

րի ու իր գրած շար ագրո ւթիւնն եր ի քնն ար կումբ յւյկեցին պատանու ճաշակր, յետոյ այդ 

ամուր Հիմքի վրայ բարձրացաւ գրողի ինքնատիպ աչխարՀր <)աէ\.\\երի ու թեմատիկա^// բազ-

մազան ո ւ թ Լ ա մր, անկրկնելի հոնմոր/յ^ ու լա ւա տ ես ո ւթեա մբ։ Հրաժեշտի պաՀին Ո ւսոլցչվւն 

տուած խո ս տ ո ւմ ր պատճառ դարձաւ, որ Հեռաւոր Ամերիկայի մեծ քաղաքում յայանուած 

պատանին օրուան Հտցր վաստակելու, երկու դաւակներին կերակրելու տմէնօրեայ Հոգսին 

զուգաՀեռ գրիչ ՚քերցնի, ու պատմուածքներքւ առաջին ժողովածուն «Ցեղին ձայնր» (1949, Նիւ 
Եորք), Հաստատեց գրողի նրա Համբաւբ։ 

Գրքի երկրորդ «Յաւելուած» վեբնագրուած բաժնում րնդ զրկուած են «Հայրենիք», «Բա-

դին» ամսաղրերում տպագրուած, ինչպէս նաեւ գրողի աբխիւում պահուող մի քանի ծաւա-

լուն նիւթ՜եր։ Այս չարքում առաջինր ԳԱԹ ՜ում պաՀուող «Գրականութիւն ել մչակոյթ» յօդ– 

լածն է, որը Հարուստ նիւթ է տալիս գրողի դեղագիտական Հայեացքներր Հասկանալու Հա-

մար։ «Շատ բան րսուած ու գրուած է մշակոյթի մասին• ան մշակոյթր, ազգի մր իմացական 

ձզսաււքներուն եւ ա ր ս՚ ա ՚ ք ր ո ւթ իւններ ո ւն Համաղ րութիւնով կր կազմուի։ Ուրեմն Հասկնալի 

է, որ ցեւլի մր մշակոյթի գանձարանը բադմակողմանի նիւ թերով է կազ մո լած։ Գրականու– 

իժիւնր այդ նիւթերէն մէկն է » , ֊ դրում է Արամ Հայկազր։ Նա նշում է, որ ինչպէս կեանքում, 

այնպէս էլ ընկերային յա ր աբերո ւթիւններ ում նա խա պատուո լթ-իւնր տա լիս է անկեդծութեա– 



Ռ Ա Դ Ի Ն 

նր, արժեւորում է գրականութիւնը որպէս դաստիարակութեան Հզօր միջոցներից ու անկեղ-

ծօրէն Հաւատում, «թէ գրողն ալ, ինչպէս ուրիշներ, իր ցեղին Հանդէսլ, իր ժողովուրդին Հան-

դէպ ՈՐ"Լ պարտականութիւնն եր ունի»։ 

Արամ Հայ կա զի դրական ժառանգութիւնը նրա քառատուած ճակատագրի (պատաՀական 

չէ գրքերից մէկի վերնադիրը «Չորս աչխարՀ») գեղարուեստական տարեգրութիւնն է։ Հ ա֊ 

պինգարաՀիսարցի Հայի կեանքի բաց վէրքն ազգային մեր ողբերգութիւնն է՝ Հայոց Մեծ 

Եղեռնը ԱրՀաւիրքը, ինչպէս գրում է Հայկազը։ Փառք Աստծու, այդ ողբերգութեան մէք կան 

Հերոսական էջեր, որոնցից է Հապին ԳարաՀիսարի ինքն ա պաշտպանութիւնը. Հրատարակած 

առաջին գրքում՝ «Արծ ուա բնի անկումը» ( 1 9 3 5 , Բոստոն, անդլերէն)*, «Հապին ԳարաՀիսար 

ու իր Հերոսամարտը.» ( 1 9 7 1 , Նիւ Եոըք) Հատորում, բազմաթիւ պատմուածքներում ու յ օ դ ֊ 

ւածներում նա պատմում է կատարուածի մասին։ Հերոսամարտում զոՀուեցին Արամ Հայկա– 

զի Հայրը, եղբայրները, բայց նա չի ողբում, այլ Հպարտանում է, որ Հայ ոգին այն անյոյս ու 

անՀեռանկար տարիներին ոչ միայն կա մա լոր ղոՀ չդարձաւ, այլեւ ղ իմա դրեց ու դիմացաւ։ 

կործանուող ծննդավայրի պատկերն ու վերապրած ողբերգութեան՝ մօր աչքի առաջ մ ո ր թ ֊ 

ւած եղբօր, անՀետ կորած մօր ու նրա խորՀրգովիր կրօնափոխութեան յիշատակները գրողի 

Հոգում անթեղուած կրակ են, յուչ ու յիչատակ, եւ անզիջող Հայր կինքն իրեն այդպէս էր 

բնութագրում) մաՀուան ու կործանումի դէմ կռւում էր հումորի, ծիծաղով, որովՀետեւ Հա֊ 

մ ո զուած էր՝ Հայութիւնը չի մոռանալու, յիչելու է ապրելու Համար։ 

Գրքի «Հապին ԳարաՀիսարի Հերոսներու յիշատակին», «Հապին ԳարաՀիսարի ինքնա֊ 

պաշտպանութիւնը» (այս վեր տա ռո ւթեամբ երկու յօդուած) յօդուածները եւս պատմում են^ 

անցեալի այս փառաՀեղ էջերի մասին։ Գրում եմ՝ «յօդուածները» ու երկմտում՝ յօդուա՞ծ, թէ՞ 

պատմուածք։ Անկեղծ ասած՝ դժուար է տարորոշել. Արամ Հայկազի յօդուածներն այնքա՜ն 

Հարուստ են գեղարուեստական տարրերով, իսկ պատմուածքները այնքան վաւերական ու 

շիտակ, որ սաՀմաններ դնելը պարզապէս անիմաստ է- նա պատկերի մեծ վարպետ է։ Երեւի 

նաեւ սրանով է պայմանաւորուած գրքի այս եւ յաքորդ Հատորներում (նախնական տուեալ-

ներով՝ եւս չորս Հատոր) Հաւաքուած նիւթը ժամանակագրական կարգով ներկայացնելու 

անՀրաժեշտութիւնը։ Տեղին է յիշատտկել «իմ մաՀր» պատմուածքը («Ցեղին ձայնը» ժողովա-

ծու), որտեղ զրո զն այնպիսի Համոզիչ վաւեբականութեամբ է ստեղծում միջավայրը, որ 

գժուարանում ես Հաւատալ, թե նկարագրուածր սոսկ երազ է։ 

ինչեւ, չշեղուենք նիւթից ու չմոռանանք՝ մեր խնդիրը Արամ Հայկազի «Մոռացուած 

էջեր»Ի Ա• Հատորը ներկայացնելն է։ Գրքում Հաւաքուած բոլոր գործերի մասին կարելի է 

առանձին-առանձին ու Հանգամանալից խօսել, բայց դիրքր արդէն դարձել է Սփիւռքի եւ Հա-

յաստանի ընթերցող Հանրութեան սեփականութիւնը, ու ընթերցողն ինքը եզըայանդումներ 

անելու Հնարաւորութիւն կ՚ունենայ, ուզում եմ կտրեւոբել Արամ Հ ա յ կ ա զ ի դրականութեան 

մի քանի առանձնայատկութիւններ։ Հերոսամարտի մասնակից, Եղեռնի անվերադարձ ճամ-

բաներով անցած, բնօրրանից Հարկադրաբար Հեռացած Հայ մարդն ու գրողբ չարացած չէ ա չ ֊ 

* Գիրքը Արամ Հայկազի դուստրը՝ Այրիսը, վերահրատարակել է 2010 թ., եւ Նիւ Եորքում, Պոստոնում, Նիւ 
Ջըրզիում, Ֆիլադելֆիայում գրողի յոբելեանական հանդեսների, ինչպէս նաեւ գրքերի երեւաՆԵաև շնորհան-
դեսի մասնակիցները նուէր ստացան երեք գիրք՝ «Արամ Հայկազ. Նամակներ», «Արամ Հայկազ. Մոռացուած 
էջեր» Ա հատոր, " ^ Ձ տ հՅէ1օշ, 7հ6 Բյ11 օք/\6Ո6" («Արծուաբնի անկումը»)։ 

խարՀի ու մարդկութեան Հանդէպ։ Նրա Հոդում կենդանի են մօր աղօթքները, կ աղանդի դի– 

շերր ոսկեՀոսումի անկրկնելի ու անորսալի պաՀի կախարդանքը («կաղանդի երդ» ու այս 

շարքի բազ մաթիլ պաամուածքներ), Հայրենիքի աննման ու առատ ձիւնը, ծննդավայրի երկրն֊ 

քով քայլող ամպի ծեղի պատկերը Միւսլիմ դարձած Ար ամի ու նրա մի քանի Հաւատափոխ 

Հայ րնկերների պատանեկան առաջին ոլրախոլթիւններն ու անՀուն կարօտը «Մղձաւանջր» 

՚Բիւրտիստանում յայտնուած Ար ամ֊Միւս /իմի յիշո դո լթիւնն եր ի Հենքի վրայ կառուցուած 

տխուր պատկեր է, առաջին ստեղծագործութիւնը որի տակ գրողբ ստորագրել է Արամ Հայ-

կազ իր անոլանր միացնելով նաՀատակուած եղբօր անունը Վրէ՞ժ, թէ՞ կենսաբանական իր 

տ ես ակի գոյութեան իրաւունք– այս է պատմոլածքի Հարցադրումը, որին Հարկադրուած է 

պատասխանեք 1 6 - 1 7 տարեկան պատանի Հերոսր : Մեռնոո վիրա լոր մարդն արժանի է կարեկ-

ցանքի, բայց թուրք զինուորի ու նրա րնկերների ձեռքերով «օր մր քաբերր արիւններու ամէ-

նէն սրբազանովր կարմրեցան էլա տ ա դի ու անՀաւասար պայքարի մր վախճանէն յետոյ, ուր 

Հազար նշխարներ կան անթաղ ու անազօթք»։ Երկմտանքից չեն ազատում, Հոդին չեն թեթե– 

ւացնում ո՛չ քաջարի ՎաՀադնին, ո՛չ էլ ամենաներող 3իսուսին ուղղուած աղօթքներր։ կա– 

տարւում է ամենաանսպասելին. Հայերից խլած Ե ր/տ րզ զ ո մ է շ ր կճղակների տակ տրորում է 

ապաքինուելոլց յետոյ Հայերի Հարցր «արմատապէս» լուծել երազող թուրք զինուորին։ 

«... Յետոյ ցեղիս ու իմ սիրելիներուս անծանօթ ու չորս Հովերուն ցրուած գերեզման ունեցող֊ 

չունեցող ներ ուն յիչեցի ու լացի...»,– եզրափակում է գրողը։ 

Ո ւչադրաւ ու Հարուստ է գրքի ծ անօթագրութիւնն եր ի բաժինր, որի պար զաբանո լմուերր ոչ 

միայն լրացնում են ներկայացուող նիւթերր, այլեւ ամբողջացնում գրողի կեանքի ու գործու֊ 

նէութեան պատկերը: Գիրքն ունի բառարան։ 

Արամ Հայկազի Համար անցած տ ա սն ա մետ կն երր նշանակութիւն չունեն– նա ապրում է իր 

զօրեղ յիշողութեան դաշտում։ «Այս գիշեր, գողտրիկ պատմուածքում րնդդծուած է երկու 

պատկեր կործանում ու լոյսի Հաւատով ապրելու յոյս– «Ու արեւուն տակ ծլարձակող ցորեն-

ներու ս(էս աճապարանքս վ կր մեծն այինք մենք, մինչեւ որ չար օր մր անօրէն ձեռք մր կար-

միր տապանաքար մր դրաւ մեր գիւղին ու Հայրենիքին վրայ... 

Բայց այս գիշեր, բայց այս գիշեր դիտեմ, թէ, Հակառակ կամքիս, անկողին մտնելէ առաջ 

պիտի կրկնեմ մանկութեան օրերուս մօրս սորվեցուցած մէկ աղօթքը ու ճրադր վառ պիտի 

թողում պատուՀանիս առջեւ.»: Այղ ճրաղի տուն կանչելու, բնօրրանի յիշատա1լն անմեռ 

պաՀելու առաքելութիւնն ունի Արամ Հայկազի այս նոր ղրքի ծնունգր, քանզի գրողի դրա-

կան դաշտում ոչ միայն պատմութիւն, տառապանք ու անկրկ՚հելի յոյգեր կան, այլեւ գրական 

սքանչելի դոՀարներ, որոնք «Տիոնիկ»ի Հեղինակի գրական ժառանգութեան ոչ պակաս կարե– 

ւոր մասն են, ուրեմն մեր ազգային Հարստութեան անբաժան բաղկացուցիչը։ Հատ կարեւոր 

է նաեւ այն Հանզամանքր, որ Հայրենիքում գրողի գրական ժառանգութեան դռներր բաց– 

ւում են այս էջերով, որոնք կր ստիսլեն րնթերցողին թերթել նրա Հրատարակուած Ժողով՛ա-

ծուներն ու տիրոջ իրաւունքով յայտարարել զտել է Ավփւռքի Հայ գրականութեան մեծերից 

մէկի աշխարՀ տանող ճանապարՀը։ 

Այս եզակի Հնա ր ա ւո ր ո ւթեան Համար նա խ ել առաջ շն ո րՀա կա լո լթիւն ՀՀ «Տ արուայ Ու-

սուցիչ» ( 1993 ) , բանասիրական զիտո ւթիւննեբի դոկտոր, Սվ>իւռքի Հայ գրականութեան ան-

խոնջ ուսումնասիրուլ ու Հաւատարիմ սիրաՀար Սարգարիտ էյաչատրեանին։ 
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ԴԱՍԱԿԱՆ ՄԸ 
ԼՄԻՍԱՀ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ ձննգեան 12Համեակին առիթով) 
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Օք ^հձէ ւտ քօսոժ էհշքտ" 

աՈառ Շա֊Խտ ՓՈ1Խոտ 

Ի՞նչ կարելի է րսել 1$րդ գարուն ծնած բանաստեղծի մր մասին այսօր, 21րգ 

գարուն. Եւ– ի վերիյ, պայմա՞ն է որ րան մր րսուի, երր բանաստեղծութիւնը 

գուրս է ինկեր մեր առօըեայէն եւ դարձեր չատ փոքր թիւի մր Հաճոյքը, այն 

ալ ոչ որպէս ընթերցող, այլ՝ ստեղծադործող։ Այլ խօսքով՝ երր կարդացողէ 

աւելի գրող կայ, ի՞նչ ըսել եւ ինչո՞ւ րսել ոեւէ բանաստեղծի որեւէ ամեակին 

առիթով՛. 

Տակաւին, դասախօսութեան մը պարագային, կայ «որո՞ւ րսեթու հարցը, 

որովՀետեւ պարզ է, որ րսա ունկնդիր Հասարակութեան, կրնայ փսխուիլ նա-

եւ րսուելիք խօսքը։ Երր երիտասարդ մը, որ այնքան ալ Հեռու չէ բանաստեղ-

ծս ւթեն էն, կարիք ունի կենսագրական որ ոչ տուեալներ իմանալու, միջին տա-

րիքի ունկնդիրը կրնայ այդ տեսակի մանրամասնութիւները տաղտկալի 

գտնել՛. Հակառակ այս վեր ա պաՀո ւթիւններ ո ւն, այսօր պիտի փորձեմ խօսիլ 

Մեծարենցի մասին, եւ զինք մօտ բերել մեզի: 
Մեծարենց երբ մահացաւ միայն քսաներկու տարեկան էր, եւ արդէն նուա֊ 

ճած էր օրուան կարեւոր քննադատներուն Համակրանքը, եւ ուրիշներու 

բուռն քննադատութիւններր։ իՒեբեւս մոռցուած անուն մր րչլար, եթէ չըլլա-

յին այդ քննադատութիւններր, որովՀետեւ ներբողները ընդհանրապէս տո-

կունութիւն չեն պարդեւեր քերթողութեան դժուար ճանապարհի ուղեւորնե-

րուն՛. 

Զինք քննադատողներու յօդուածներուն դէմ յօդուածով ելոյթ ունեցած է 

Մեծարենց, հակառակ իր դրեթէ պատանեկան տարիքին։ Այդ յօդուածներուն 

մէջ բանաստեղծին դրսեւորած գրական Հմտութիւնը միայն զարմանք կը 

պատ ճառէ։ 

Բայց կան նման հոգիներ կեանքի մէջ, հասուն Հոգիներ, որոնք բնածին Հա-

սունս ւթեամբ մր աչխաբՀ կու դան, եւ չատ կարճ միջոցի մը մէջ իրենց առա-

քելութիւնը կատարելէ ետք կը մեկնին, միայն վայելք եւ ափսոսանք ձգելով 

մեզի 

իր քերթուածներր կարդալէ առաջ կը փորձուիմ իր քննադատութիւնն ու 

ինքնաքննադատութիւնը ներկայացնել, թէեւ անոնք Հիւքնական մասը չեն իր 

ժառանգութեան, սակայն կը Հաստատեն ի վերուստ տրուած տաղանդը, ամ-

րութիւն կու տան իր գրչին եւ Հմտութիւն խօսքին։ 

Մեծարենց այնպիսի անուն մրն է, որուն կ՛անդրադառնան մեր դրականու-

թեան մեծերր, Աակոբ Օչականէն մինչել Պօղոս Անապեան,֊ որ խմբագրած է 

Մեծարենցի ամբողջական եբկր, Անթիլիասէն լոյս տեսած,֊ եւ աւելի ուշ Գրի՜ 
գոր Պրյտեան, որ ուզած է « արդիական» ընթերցում մը ընել Մեծարենցի երկին 

(«Տրամ», Պէյրութ 1 9 8 0 ) ։ 

Ամբողջ 3 4 էջերու վրայ դրականութեան դոկտոր մր կ՛ուզէ «կարդալ ներ-

քին կառոյցը, որուն շուրջ ուժեր, պատկերներ, իմաստներ կը բեւեռուին, կր 

մակարդակուին, առանց որ կարենան զայն սպառել»: Մեծարենցի քերթուած-

ները, որոնք ամբողջ Հոդեբանական-բնաղանցական աշխարՀ մը կ՝ամվւոփեն, 

այնքան արդիակա ն են, որ կրնան ենթարկուիլ ընթերցումի արդիական կեր-

պերու եւ աւելի Հարստացած դուրս գալ այդ ընթերցումէն։ Ասիկա միայն տա-

ղանդի մր Հաստատումը կրնա յ րչլա լ անժամանցելիութիւն, կամ արդիակա-

նութիւն։ 

Արդիականութեան առաջին Հաստատումը պիտի գայ իր «ինքնադատու– 

թեան փորձ մբ»էն, որ Չրաքեանի «ՆեբաչխարՀր Հեղինակէն դիտուած»ին Հետ 

այս երեւոյթին առաջին օրինակներն են ԱրեւմտաՀայ դրականութեան մ է ջ ՚ . 

Գրական դատումր կ՝ենթադրէ մուտք մը դէպի գրութեան աշխարՀը– ինք֊ 

նադատումի պարադային այս մուտքբ նախ ելք մը կը պարտադրէ Հեղինակին, 

ելք մը իր անձէն եւ իր ս տ եղծ ա գո րծ ո ւթենէն դուրս, դուրս էն, Հեռուէն գիտե-

լու եւ առարկա յակ անօրէն դատելու Համար դրութիւնը։ 

Այս կրկնակի շարժումը գիտակցութիւն կ՛ենթադրէ, գիտակցութիւն, որ 

գրութենական աշխ ար Հր «ներշնչումէ» եւ «մուսաներէ» անգին այլ տարածք-

ներ եւս ունի, տարածքներ, որոնք այնքան օտար կը հնչէին ոչ միայն Որդ դա֊ 

* 
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ր ուն, այլ եւ այսօր, մեր չատ ս տեդծադործո դներ ո ւն Համար։ Ասիկա առածին 

յաականիչն է Մեծարենցի արդիականութ՛եան։ 

Հետաքրքրական է, որ Մեծարենց իր քերթուածներու վերլուծումին մէք 

տրամաբանական մօտեցում մր կր ցուցաբերէ, երբ օրինակ 1լրսէ. 

«ի՞նչ տրամաբանական յենակէտ կայ ոտանաւորի մր բոլոր աո դերն ալ 

գլխագրով սկսելուն մ է ի Ու միեւնոյն ատեն կր պարզաբանեմ թէ, րսւո կէ– 

աադրութեան, վերջակէտէն վերՀ միայն պէտք է գլխագրել (դանց բնելով 

կարգ մր իմանալի բացաուութիւններ)• այս օրէնքն Հարկ է գործադրել անխբ– 

տիր, արձակին ու ոտանաւորին Համար, քանի որ ոտանաւորի այդ գլխազար-

դերն աւելորդ պճնանքէ ու սիրունութենէ տարբեր պաչտօն չունին, ու գլխո-

վին Հակառակ են տրամաբանութեան»։ 

Եւ կր չարունակէ. 

«Բայց կ ՚ ո ւ զ է ի Հասկցնել Փայլակին, թէ ինչ ձախող բան է «մտքի չքաւորու-

թիւն» եւ անտրամաբանութիւն տեսնել արարքի մր մ է ի որ պարզապէս տրա-

մաբանութեան սիրոյն կատարուած է»։ 

Այլ արդիականութիւն մր եւս կարելի է տեսնել Մեծարենցի մեկնաբանու-

թեան մէի Արդիական ընթերցումի նախադրեալներէն մէկր այն է, որ ընթեր-

ցողը ինք բերէ մեկնաբանական իր աչխատանքը ընթերցուած երկին, պեղելով, 

տողելւր բանալով, կարդալով նաեւ չգրուածր, ել այդ ձեւով միանա յ Հեղինա-

կին, երկի մեկնաբանութեան մ է ի 

Մեծարենց կ՚րսէ՛ 

«Անչուչտ «Նոր Տաղերգուն մէջ կան զուտ նկարագրական ոտանաւորներ, 

ուր իմաստասիրութիւն չկայ, այսինքն՝ րնթերցողին թողուած է կրած տպա– 

ւորութենէն մեկնիլ դէպի որոչ իմաստասիրութեան մը, որ դիւրաւ կր ծնի 

ամէն վառ. տպաւորութենէ (րնգդծումր մեզմէ- ՄԵ)– 

իր յօդուածներէն եւ Հոն եղած կարդ մը մէխերումներէն կարելի է տեսնել 

նաեւ, որ Մեծարենց, Հակառակ Հիւանդութեան՝ թոքախտին պատճառով թե– 

րաւարտ բլյալուն, ծանօթ է ժամանակի օտար գրականսւթիւններուն, մանա– 

ւանդ բանաստեղծներու դործերուն, ինչպէս կր մէթրերէ անգլիացի բանաս-

տեղծ էմրըսրնի մէկ խօսքը, թէ՝ «Բառերը գաղափարի ձեւեր են», կամ՝ «իրա-

պէս մարդը փայլակներու խուրձ մրն է»։ 

Մեծարենց նաեւ դիտակից է բանաստեղծութեան լեզուական առաքելու-

թեան, որ է լեզուն կենդանի պաՀել ոչ միայն ժամանակակից կեանքր արտա-

յայտող բառեր «չինել»ով, այլ եւ մեր Հին բառերուն կենդանութիւն տալով, 

զանոնք կրկին չբջանսւռութեան դնելով, ինչ որ մեր բանաստեղծները, Աեծա– 

րենցէն քանի մր տասնեակ տարիներ ետք բրած են ու կր չարոլնակեն բներ 

«Այդ բառերը գործածող նախնի մատենագիրներ մենէ չատ աւելի լայն 

կ՛րմբռնէին լսելութեան եւ առոգանութեան գեղեցիկը,֊ դիտէին վեՀաչուրթն 

արտասանել բառերը, ու լսել անոնց վեՀանդորր ձայնը»։ 

Ա եծարենց, Հակառակ իր տարիքին, խոր լր^ո ւթեամբ կր մօտենա յ «բանաս-

տեղծ» կեր պարին, Հարցադրումի կ՛ ենթարկէ ա նոր գերբ եւ իր եզրայանգում-

ներըչի վարանիր արտայայտելու ամէն պատչաճ առիթի-. 

Այսպէս, «ինքնադատո ւթե ան փորձ մը» յօդուածին մէջ Հարց կու տայ 

«Ի նչ է որ բանա ս տ եղծին կոչումը» եւ կր մետրերէ Աէն քիորժ տը Պուեէիէի 

խօսքր– 

«Բանաս տ եղծը սիրոյ կը նմանի• Ե լ իր պաչտօնն է ճամբաներբ լուսաւո՜ 

ր ել»։ 

Աւելի անդին, նոյն յօդուածին մէջ կը գրէ– 

«Բանաստեղծին ձայնր տիեզերական յաբաբերականութեան մր լարը պէաք 

է րչլայ, բոլոր գոյութ՛իւններուն Համադրական թրթռումովը տրոփուն»։ 

Մեծարենց ունի նաեւ լրիւ֊ դիտակցուիժիւնբ արուեստի սաՀմանոլմին եւ 

սաՀ մանն եր ուն • 

«... Մատչելի րլլալու րղձանքով չբլլայ որ արուեստը ոչնչացնենք. սաՀման 

մր կայ՝ ուրկէ վար չի՛ կրնար իջնել գրագէտր– թող ընթերցողը, եթէ կ՛ուզէ, 

բարձրանայ այդ աստիճանին ու Ճաչակէ գրագէտին երկերը, բայց գրագէտն 

ալ, իր դիրքին Հրապոյրբ աւելցնելու Համար պէտք չէ որ վերելակելու տենչեր 

ունենա յ , եւ ասոր Համար ստիպուի ••• դլխուն ծ անր ո ւթիւններ ը պարպելու, 

օդապարիկի մր բրածին պէս»։ 

կր տեսնենք այս քանի մր տողերէն, որ Մեծարենց նաեւ երգիծանքի նուրբ 

ջիղ մր ունի, զոր չի վարանիր ի գործ գնելու, երբ Հալ՛կր տեսնէ։ 

Տակաւին կան իր թա ր գման ո ւթիւններբ, որոնք թէեւ թիլով այնքան ալ մեծ 

չեն, եւ որպէս գրական արժէք ալ բան չեն աւելցներ իր վաստակին, բայց կը 

Հաստատեն, կրկին անդամ, Մեծարենցի գիտակցութիւնէ/ թարգմանական 

արուեստին, եւ այլ գրականս ւթիւններ ու Հետ չփուելու կարեւորութիւնդ 

Այս բոէՈէէբ էւսեէԷ ել Հաստատելէ ետք, կու գանք Հարցի կորիզին ի նչպէս 

արդիականացնել Մեծարենցի բանաստեղծութիւնդ կամ ի նչպէս ներկայաց-

նեք այս տաղանդ աւոէյ տղուն բանաստեղծութիւնը ԱՅԱՕՈ յ երիտասարդու-

թեան Համար։ 

թ-երեւս լաւ կ՚րլլայ օդտադոբծեէ արդիական թ ե ք ն պ ո ճ ի ծ (արՀեստագիտու– 

թիւնքւ), մ ա լ թ ի մ ե ա ի ա ^ կանդուածային լրատուութիւնը), Մեծարենցի բառե-

րով յօրինել նոր երդեր, որոնց մեղեդին կարթէ երիտասարդ ունկնդիրը, եւ 

ան, առանց մասնաւոր ճիգի, կարենայ նախ մտիկ բնեէ, ապա ըմբոչխնեէ քեր-

թողութիւնը մեր գրականութեան ամէնէն տաղանդաւոր երիտասարդներէն 

մէկուն։ 

Հարկ է միջոցներ վւնտռել։ Ավւսոս է, որ երիտասարդութիւնը այսօր ան-

մասն մնայ Մեծարենցի քերթողութեան վայե/քէն-. 

«կենա՛ցղ , մեր տղայ, այս աչխարՀէն միւս աչխարՀ»: 
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* * 

Միքոցներ փնտռելու, ել ան սլա յման գտնելու գաղափարը կր յիշեցնէ այն 

քանի մր երգերր, որոնք յօրինուած են Մեծարենցի բառերով։ Ամէնէն սկիզբր 

կարծեմ «Գիշերն անուշ է, գիշերն Հեշտագին» երգն է, Հրանգ Գէորգեանի յօ-

րինումով, զոր մանկութեանս կ՛երգէին մայրս եւ մօրաքոյրներս մեծ Հաճոյ-

քով՛– Այսօր նոյն երդր եթէ քաղցր յուշեր կ՛արթնցնէ երէցներուն մօտ, կրնայ 

խրտչեցնել երիտասարդները Բայց որովՀետեւ երդին մեղեդին շատ ՀոդեՀա– 

ր ազատ է, կարելի է «աբդիականացնել» զայն, նոր կշռոյթով, ել սիր ուած եր-

գիչի մր կատարողսւթեամբւ 

Նման երգ մրն է Րիոսլէր Ամիրխանեանի «կարմիր ծաղիկ մր գարունխ>ն։ 

Հատեր՝ երիտասարդներէն, կր սիրեն եւ յաճախ կ՛ ունկնդրեն այս երդը 

առանց իմանա լու որ անոր բառերուն Հեղինակր Ս– Մեծարենցն է։ Այստեղ 

փակագիծերու մէք կարե/ի է նչում մը կատարել՛ բոլոր նոր երդերուն Հեղի-

նակներու. անուններր կր յիշուին, բայց ոչ, օրինակ, Մեծ արենցի անունը ին-

չո՞ւ։ Հաւանաբար իրաւունքներու կա մ հոնորսւրծձրռէ Հարց մր րԱայ, թէեւ 

վստաՀ չենք։ Հեռատեսիլով կամ ձայնասվւիւռով նման երդեր ձայնասփռելէ 

առաք, կարելի է շատ կարճ ներկայացում մը ընել Հեղինակին մասին։ Եթէ նոյ– 

նիսկ ամբողք ուշադրութեամբ մտիկ չըԱան այդ խօսքերբ, ան սլա յմանօրէն 

ունկնդիրին մէք տեղ կր գրաւեն, ել օր մրի յայտ կու գան: 

Այլ ձել մրն է մեր դասականները կարճամեթրաժ, նոյնիսկ երկարամեթրաժ 

ֆիլմերով ներկայացնելը։ Ֆիլմարուեստբ այսօր, մանաւանղ փոքր սլաս տառի 

միաՀեծան տիրապետութեան ժամանակաչրքանին, մեծ դեր կրնայ խաղալ 

Հոն, ուր րնթերցումր կր ձախողի։ 

իսկ ամէնէն արադ եւ արդիւնաւէտ ձեւը կր կարծենք, դասախօսութիւ-

ներու րնթացքին մալթիմետիա^ օդտադործումր կրնայ րչլալ– նկար եւ ձայն. 

Հարժող նկարներ, որոնք ներկայացուած խօսքբ կենդանացնելու ուժր ունին։ 

Նման մօտեցում եղած է անշուշտ, բայց միայն դիտական եւ ոչ դրական նիւ– 

թերու առնչութեամբ։ 

Հ ա լ է պ 
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ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

ՎԵՐՅԱՅՏՆՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿ ՄԸ 

Ը ն թ ե ր ց ո ղ ը ծ ա ն օ թ ը լ լ ա լ ո ւ է Ա ն դ ր ա ն ի կ Ծ ւ ս ռ ո ւ կ ե ա ն ի « Մ ա ն կ ո ւ թ ի ւ ն 

չ ո ւ ն ե ց ո ղ մ ա ր դ ի կ » ի ն ք ն ա կ ե ն ս ա գ ր ա կ ա ն պ ա տ ո ւ մ ի այն դ ր ո ւ ա գ ի ն , 

ե ր բ ն շ ա ն ա ւ ո ր հայ գ ր ա գ է տ մը պ ի տ ի ա յ ց ե լ է ր ո ր բ ա ն ո ց ը 1 9 2 0 ա կ ա ն 

թ ո ւ ա կ ա ն ն ե ր ո ւ ն ։ Կ ՚ ե ն թ ա դ ր ո ւ է ր , որ ծ ի ծ ա ղ ա շ ա ր ժ գ ո ր ծ ե ր ո ւ հ ե ղ ի ն ա կ 

գ ր ա գ է տ ը , իր ն ե ր կ ա յ ո ւ թ ե ա մ բ , ո ւ ր ա խ ո ւ թ ի ւ ն ու ք ր ք ի ջ պ ի տ ի բ ե ր է ր 

բ ա զ մ ա հ ա ր ի ւ ր ո ր բ ե ր ո ւ տ ա ղ տ կ ա լ ի կ ե ա ն ք ի ն ։ Բ ա յ ց « ա ն ի ծ ե ա լ տ ա ֊ 

ր ի ն ե ր » տ ե ս ա ծ ու ա պ ր ա ծ գ ր ո ղ ը ՝ Ե ր ո ւ ա ն դ Օ տ ե ա ն ը ( 1 8 6 9 - 1 9 2 6 ) , ար-

դէն ծ ա ն օ թ էր ո ր պ է ս չ խ ն դ ա ց ո ղ մէկը, ու Մ ե ծ Ե ղ ե ռ ն ի ս ա ր ս ա փ ը աւե-

լի եւս շ ե շ տ ա ծ էր ա յ դ գ ի ծ ը ։ Տ ա ր բ ե ր հ ե ղ ի ն ա կ ն ե ր ո ւ կ ո ղ մ է կ ր կ ն ո ւ ա ծ 

այն փ ա ս տ ը , որ ծ ա ն օ թ ե ր գ ի ծ ա գ ի ր ը տ խ ո ւ ր մ ա ր դ մըն էր, թ ե ր ե ւ ս իր 

ա ռ ա ջ ի ն ա ր տ ա յ ա յ տ ո ւ թ ի ւ ն ը գ տ ա ծ է վ ե ր յ ա յ տ ն ո ւ ա ծ այս ն ա մ ա կ ի ն 

մէջ, որուն հ ե ղ ի ն ա կ ն է ա ն ո ր ն ո յ ն ք ա ն ն շ ա ն ա ւ ո ր հ օ ր ե ղ բ ա յ ր ը ՝ Գրի-

գ ո ր Օ տ ե ա ն ը ։ 

Գ. Օւոեւսն ( 1 8 3 4 - 1 8 8 7 ) ՝ 1 8 7 6 ի Օ ս մ ա ն ե ա ն Մ ա հ մ ա ն ա դ ր ո ւ թ ե ա ն հե-

ղ ի ն ա կ ն ե ր է ն մէկը, ժ ա մ ա ն ա կ ա շ ր ջ ա ն ի թ ո ւ ր ք եւ հ ա յ կ ա կ ա ն ի ր ա կ ա – 

ն ո ւ թ ե ա ն ն շ ա ն ա ւ ո ր դ է մ ք ե ր է ն Ե ղ ա ծ է։ Ա պ տ ի ւ լ Հ ա մ ի տ ի գ ա հ ա կ ա լ ո ւ – 



Ա Ր Խ Ի Վ Ա Յ Ի Ն 

թ ե ն է ն ե տ ք Փ ա ր ի զ տ ւ ս ր ա գ ր ո ւ ա ծ ու հոն թ ա ղ ո ւ ա ծ Գ. Օ տ ե ա ն ը 

թ ղ թ ա կ ց ա ծ է իր բ ա զ մ ա ն դ ա մ ը ն տ ա ն ի ք ի տ ա ր բ ե ր ա ն դ ա մ ն ե ր ո ւ , 

ո ր ո ն ց շ ա ր ք ի ն ՝ իր պ ա տ ա ն ի ե ղ բ օ ր ո ր դ ի ի ն հ ե տ , որուն ն ո յ ն ի ս կ ձ օ ն ւ ս ծ 

է ա ն թ ո ւ ա կ ի ր բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ ի ւ ն մ ը 1 ։ 

Ս տ ո ր ե ւ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ ո ղ ն ա մ ա կ ի ն պ ա տ ճ է ն ա հ ա ն ե ա լ ձ ե ռ ա գ ի ր ը 

յ ա յ տ ն ա բ Ե ր Ե ց ի ն ք Ն ի ւ Ե ո ր ք ի Հ ա յ ց . Ա ռ ա ք ե լ ա կ ա ն Ե կ ե ղ ե ց ւ ո յ Արեւել-

ե ա ն թ ե մ ի ն կ ի ց « Գ ր ի գ ո ր եւ Տ ո լ ո ր է ս Ձ օ հ ր ա պ » տ ե ղ ե կ ս ս ւ ո ո ւ ա կ ա ն 

կ ե դ ր ո ն ի ն մէջ ։ Ան մ ա ս կը կ ա զ մ է թ ղ թ ա կ ա լ ի մը, զ ո ր ա մ ե ն ա յ ն հաւա– 

ն ա կ ա ն ո ւ թ ե ա մ բ կ ա զ մ ա ծ էր Թ է ո դ ի կ ի բ ա ր ե կ ա մ ն ե ր է ն մ է կ ը ՝ Ս ա ր գ ի ս 

Ս ա ք ա ե ա ն ը , մ ե կ տ ե ղ ե լ ո վ ա ն ո ր ու իրեն վ ե ր ա բ ե ր ո ղ թ ո ւ ղ թ ե ր , ո ր ո ն ց -

մէ որոշ ն մ ո յ շ ն ե ր ա ր դ է ն լոյս ը ն ծ ա յ ա ծ Ենք, իսկ ո ւ ր ի շ ն ե ր մ ա մ ո ւ լ ի 

տ ա կ կը գ տ ն ո ւ ի ն ։ 

Ա ն հ ր ա ժ ե շ տ է ն շ ե լ , որ ն ա մ ա կ ի ն Ե զ ր ա փ ա կ ի չ պ ա ր բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ը 

ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ , ի շ ա ր ս այլ ը ն տ ա ն ե կ ա ն ն ա մ ա կ ն ե ր է ք ա ղ ո ւ ա ծ ք ն ե -

րու, լո յս ը ն ծ ա յ ո ւ ա ծ էր Թ է ո դ ի կ ի կ ո ղ մ է ՝ 1 9 2 1 ի ն 2 , ինչ որ կը բ ա ց ա տ ր է 

վ ե ր ո յ ի շ ե ա լ լ ո ւ ս ա պ ա տ ճ է ն ի ն կ ա պ ը « Ա մ է ն ո ւ ն տ ա ր ե ց ո յ ց ը » ի խ մ բ ա գ -

րին հ ե տ ։ Տ ա ս ը տ ա ր ի ե տ ք , Պ ո լ ի ս հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ ա ծ Գ. Օ տ ե ա ն ի յետ– 

մ ա հ ո ւ ե ր կ հ ա տ ո ր ե ա կ մը կը հ ա ւ ա ք է ր ա ն ո ր գ ր ո ւ թ ի ւ ն Ն Ե ր է Ն ու ն ա -

մ ա կ ն ե ր է ն փ ո ւ ն ջ մը, ն ե ր ա ռ ե ա լ ՝ այս ն ա մ ա կ ի ն ա մ բ ո ղ ջ ա կ ա ն բ ն ա գ ի -

ր ը 3 ։ 1 9 4 8 ի ն , պ ո լ ս ա հ ա յ բ ա ն ա ս է ր Թ ո ր ո ս Ա զ ա տ ե ա ն ( 1 8 9 3 - 1 9 5 5 ) կը 

յ ա յ տ ա ր ա ր է ր , թէ ձ ե ռ ն ա ր կ ա ծ էր ա ն ո ր ն ա մ ա կ ն ե ր ը հ ա տ ո ր ո վ ա մ փ ո -

փ ե լ ո ւ ^ ս ա կ ա յ ն ա յ դ ն ա խ ա ձ ե ռ ն ո ւ թ ի ւ ն ը ի ր ա կ ա ն ա ց ա ծ չէ կ ա մ գ ո ն է 

տ պ ա գ ր ո ւ թ ե ա ն լո յսին տ ր ո ւ ա ծ չէ։ Գ. Օ տ ե ա ն ի ա ր խ ի ւ ի ն հ ե տ ա գ ա յ 

ճ ա կ ա տ ա գ ի ր ը մ ե զ ի ծ ա ն օ թ չէ։ 

Գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը ո ր պ է ս « հ ո գ ե զ ո ւ ա ր ճ բ ե ր կ ր ո ւ թ ե ա ն ց ա ղ բ ի ւ ր » 

բ ն ո ր ո շ ո ղ Գ ր ի գ ո ր Օ տ ե ա ն ի այս ն ա մ ա կ ի ն բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թ ե ա մ բ , ինչ-

պ է ս եւ ա յ ն փ ա ս տ ը , որ ն ա խ ո ր դ հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ի ւ ն ը բ ա ւ ա կ ա ն թիւ– 

ր ը ն թ ե ր ց ո ւ մ ն ե ր կը ն ե ր կ ա յ ա ց ն է , մ ե զ մ ղ ե ց ի ն ն ո ր ա յ ա յ տ պ ա տ ճ է ն ը 

տ պ ա գ ր ո ւ թ ե ա ն պ ա տ ր ա ս տ ե լ ո ւ ։ Դ ի տ ե լ տ ա ն ք , որ ն ո յ ն ո ւ թ ե ա մ բ պ ա -

հ ա ծ ե ն ք հ ե ղ ի ն ա կ ի ն գ ր ա բ ա ր ա խ ա ռ ն լ ե զ ո ւ ն եւ ո ւ ղ ղ ա գ ր ա կ ա ն իւրա– 

յ ա տ կ ո ւ թ ի ւ ն ը , ո ր ո ն ք կը ն ե ր կ ա յ ա ց ն ե ն չ բ ի ւ ր ե ղ ա ց ա ծ ա շ խ ա ր հ ա բ ա ր ի 

այն հ ա ն գ ր ո ւ ա ն ը , որ յ ա տ կ ա ն շ ա կ ա ն էր Զ ա ր թ օ ն ք ի շ ր ջ ա ն ի ն ի ր ե ն ց 

ծ ա ղ կ ո ւ մ ը ա պ ր ա ծ կ ա ր գ մը գ ր ո ղ ն ե ր ո ւ լ ե զ ո ւ ի ն ։ 

Նիւ ճ ը ր զ ի 

ԱՐԽՒՒԱՅՒՆ 

12 սեպտեմբեր 1886 Բարիզ5 

Սիրելի Երուանդս, 

Մեղ կր զրկես քու սիրուն պսպղուն նամակներէդ–. Ո՛ ր չափ Հաճոյքով կր կարդայի զա-

նոնք- եւ զի չ՛էի կարծեր, չը գիտէի, թէ միաքդ այնքան զարգացնել կարողացած ես, չը գի-

տէի իժէ՝ այնքան աղուոր Հայերէն կր գրես փայլակէ բասերով ու՝՝ փ Հրախաղս ւթեա մբք 

ոճիդ ու իմաստներուդ մ է ի ուստի" աո աք այղ պէս կայծկլտող, արթուն եւ զուարթ միտք 

մ ունենալ կր թուիս–. Ձ.ո ւարճ աբանիլ8 կր սիրես, բայց արդեօք ունի՞ ս նաեւ զուարճութիւնն 

ի սրտիդ–՛––, ինչ որ ունայնութիւն, խաբէութիւն կայ ամէն բանի խորր, այն ոմանց մտածու-

թիւնր սեւով կր ներկէ, ոմանց ալ Հեդնութիւնր կր զրդռէ– ծիծաղ կայ որ աւելի դառնութիւն 

կր պարունակէ քան արտսուքը։ կ՚ըսեն թէ Մօ/իէո^ իր ժամանակին ամէնէն տխուր մարզն 

էր–– Մի՞ ղոլցէ այ՛՚ աեսակէն բյյան քու ծիծաղներդ ար. էֆթիկին10 ըսածին նայելով տխուր 

ես րնդՀանրապէս, առանձնութիւն կը սիրես, լռութիւնր քեզ ի՝1 Հաճոյ է, սիրտդ ի վար կր 

խօսիս։ Այն զի՝ Հէ՜ք մանկիկ՝ աչխարՀային իրաց անկայուն վիճակը կանուխէն զղացիր։ 

ԳժպՀի խազերու Հանդիսատես եղար, կեանքին խազերուն, քու չուրիդ ուո ի քեզ։ Ով որ 

այդպիսի տեսաբաններու առածին դեռ դիաէ ծիծաղի/, թող դառնութեամբ ալ խառն ըլլայ, 

րսել որ չ՚ընկճիր նա– չարին յաղթելու թեր եւս լաւագոյն միջոցն այղ է եւ քու մտա լոր 

սեպՀական11 Հանգամանացն ալ յարմարադոյն։ Շէնշող բնաւորութիւնը կ՚օղնէ դիմանա-

լու, Համբերելու• ապաքէն ծիծաղը ասպա՛ր մր ըլլայ քեղի Համար, այն լաւ է– այլ սպառա-

զէն ք մր չ ՛ր/1 այ ուրիշներուն ղէմ, ա՛յն գէշ է։ 

ինչ ա/5 ըլ/այ, սիրելի Երուանդս, որ եւ է ձեւի մ ԷՀ, ամեն ձելի մէք, սիրէ դրականու-

թիւնդ այն միայն կր մնայ։ Օր կու զայ, ամեն բանէ կը ղադրի մարդ, վայելքներէ կր Հրա-

ժարի, իր պատրանքներէն, իր յոյսերէն, կիրքերէն՝ իղձերէն, ամեն ունեցածէն, ամեն զղա-

ցածէն, բան մը չլւ մհար, զեռ կր մԳւայ դբականութի՝ւնբ՝ որ Հոգեզուարճ բերկրութեանց աղ-

բիւր մր կ՚ըլլայ բացառիկ վայրկեաններու մէի. 

Սիրելի Երուանդս, այս մօտ ժամանակներս մօտաւորագոյն Հարուած մը ունեցար"՝ սրա ի, 

զկնի այլ նմանօրինակ Հարուածներու (զի քանի՛ անգամներ այս վերքին տարիներս մաՀն 

եկաւ զարկաւ մեր ընտա նեաց մէջ)17։ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ կր գոչէ Հայրդ16 կսկիծովր յիմարեալ19– 

ինչո՞ւ դրեր էր եղբայրդ ալ Հր անդ™, ա՛ Հ, ո՞ դիտէ «ինչուն» եւ ուրիշ ո՛րչափ բաներ ու Հա-

մար– մեզի միայն խոնարՀիլ եւ եր կր պաղ ել անկ Է2Ճ յալի տ ենական կամացն Աստուծոյ։ Եւ ես 

կր կրկնեմ բանաստեղծին Հռչակաւոր խօսքը Լեւոնին22 Համար ալ֊ 

«Վա՛րդ էր, ապրեցաւ վարդերու նման 

առտո ւ մը միայն»22։ 
Ք ո յ դ 

ՕՏԵԱՆ 

Եախա տուտուիդ չատ սիրով չատ յարգանքով բարեւ։ Այս նամակս երկու օր առաջ 

գրեր էի երբ ստացանք վերջին նամակդ 
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ԷՈԻ^ԵԱԱ՝^ ՈՒ ԿԵ՝1^ա՚Ա1Վ՝ Ա.ՐՈԻ6ՍՏԱԳԷՏ 

3 արութիւն Նի՜ 

դո լեան, գրական 

անունով Յարու-

թիւն Նագուլեան, 

մ ո ւս ա լեռցի, դեր– 

ղաստանր ծանօթ 

«Նազ ուլենք» ծած-

կանունով, ծնած է 

Գամասկոս, երկրոր-

դական կրթոլթիւնր 

սաացսւծ է Պէյրութ, 

ապա իբրեւ բժիչկ 

մասնագիտացած 

Հայաստան եւ Լոն– 

,ն–. կւ տաւն երբ զբ Ա, 

գուՀիներ իրենց 

զա ր դան ա շ խ ե բ ո վ, 

փիւնիկե աս մո– 

Փ\ւ$ներով ու իւրա– 

յատուկ մթնոլորտով 

կր գրաւեն նկար նե– 

բուն ծանրութեան 

կեդրոնը, ՒսԿ 

« հ ս ա & ո 1Հւ§հէտ» 

չարքին մէջ տե– 

ծ են ազ– 

եղավււ 

խական մեր պատ-

մութեան Հերոս նե– 

բուն լուսանկար նե– 

բր, տոգեր, բառեր, 

խօսքեր, պատմական 

կարեւոր դրուագնե-

րու անդրադարձ-

ներ, քանի որ մեր 

ազգային պատմու– 

ղադր, 

գային ու յԾղաԱւո 

ստորադբէ /\ւ՝էհսւ՜ 

(3 արութիւն Գաբբի-

էլի, ան մ ա Հ ա ցն ե լո ւ 

Համար նաեւ Հօր սի-

րողական նկարիչ 

Գաբրիէլ Նիդոլեանի Յարութիւն Նագու լեան իր արուեստանոցին մէջ 

յիչատակբ): Իր գործերը ներկայիս տրուես– թի՛՛նն ալ մարդկային իրաւունքներու ամ– 

տասէրին կր ներկայանան «Փիւնիկեցիներ», բողք շարան մրն է՝ Եղեռնէն առաջ ու ետք։ 

«Լիբանանեան տուներ», «Ջութակով աղջիկ֊ «Նկարչութիւն կ՚րնեմ ձեւ ով մը փախուստ 

ներ», «խաչեքութիւն», «1 1սՈ՜աՈ 1Հւ^հէՏ» չար– տալու Համար մեր ներկայէն, ուր Հետաքըբք֊ 

քերով, տարբեր չավ։ եր ու կտաւներ, մօտաւո- րական չաա բան չկայ, քաղաքագէտները 

րապէս երեք Հարիւբ, կտխուած կամ փռուած բռնած են բո/որ լուսարձակներր եւ մեզ կր 

իր րնդարձակ արՀեստանոցի սլատերուն եւ ստիպեն ամէն գնով փակուած մնալ մեր 

դետնամածին։ առօր Լայ տաղտուկներուն մէջ, առանց պատ֊ 

վառ զոյներով վէիւնիկեան թագաւոր-թա֊ մական յիչողութեան, առանց Հալեւոր ժա– 



Ա Ր Ո ք է Մ Տ 

ռանգո ւթեան մասին մտա՜ 

ծե, մինչդեէ իմ 

՚ինտռտուքս այլ մակար-

դակի վրայ Է• մտնել պատ– 

ս ո ան խորքր, վեր Հա նել 

մարդն ու իր կարոզու– 

թիւննեբը, տեսնեի գդայ 

այն, ինչ կր կոչուի պատ-

մութիւն, որ ինքնին 

կեանքն Է, ժամանակի սահ-

ման ա դատումներ Էն ա նդին 

ու վեր, եւ այս Է նաեւ ար-

ւ ես 

տագէտին Ընելիքը, 

կարծեմ՝», կ՚րսէ \,ագուլ– 

եան։ 

Պէյրութի մէջ աւարտելէ 

ետք Տ ո վակ իմ եա ն-Աա– 

նուկեան երկրորդական 

Պաալ փիւնիկեցի թագաւորը 

լով արու ես տադէտի իր 

Հա կու մնեՐ ուն, «որո վՀե– 

տեւ բժչկութիւնր ինծի 

Համար սոսկ ապրելու մի-

ջոց մրն է, իսկ Հոդիս ար– 

լեստով է, որ կր սնանի»: 

քԱորՀբդային տա րինե֊ 

րուն մասին խօսելով, 

կ՛առան ձնացնէ 1965Հ/Տ/, 

Եղեռնի Տ իսնամեակի 

առիթով 0վ՛երայի չէնքին 

մէջ պետական պատուէ-

րով եւ ի դոյդ աչխարՀի 

գործադրուած «պաշտօ-

նական» ձեռնարկին րնդ– 

դիմացող մօտաւորապէս 

երկու Հարիւր Հազար Հւս– 

յորդիներոլ քաջարի ցոյցը 

վարժարանր, տրամադրութիւն ունեցած է րնդդէմ «ներսր» դտնուողներուն, որոնք 

Հետելելոլ պատմութեան կամ բժշկութեան։ Հրաւիրես/լներն էին Համայնավար գադափա– 

Վիճակր ինկած է դիտականին վրայ, նկատի րախօսութեան Հպատակ ղեկավարներուն, 

առած որ բժչկութիւնն ալ մարդուն Հետ կապ 

ունեցող ճիւղ է, մաս կր կազմէ մարդուն 

մարւՐնին ու անոր Հոգեկան աչ խար Հին–, Բան 

մինչդեռ բուն պաՀանջատէրբ ազգային ոգի-

ով տոգոր ուած բազմաՀազար քաղաքացի-

ներն ու յեղափոխական արուեստադէտ– 

մր, որ զինք Հաս ցուցած է Հայաստան մ տ աւո բ ականներ ո ւ մեծա թիլ վւադանգր 

1963^/, ել նետած՝ նկարիչ արուեստադէտնե- մնացած էր դուրսը, եւ իր բողոքր վերածելով 

բու այն Հոյլին մէջ, որ վաթսունականներուն ցոյցի, Աղապատած էր ամբողջ Օվ՚երայի չէն– 

արգէն յեղափոխական դիրքեբու վրայ կը քր, յառաջացնելով ժողովրդային ծովածաւալ 

պայքարէր խորՀրգային Հայաստանի վարչա֊ քայլաբշաւ մր, որ անվրդով Հասալ մինչեւ 

կարգին դէմ–. «Հայկական վերածնունդի ներ– Ծիծեռնակաբերդ, մինչեւ Եղեռնի նաՀատակ– 

կայացո լցիչներէն էին անոնք, ամէնէն ն չա-

նա ւ ո բներ ր Աինաս Աւետիսեան, ի)՝ուբէն 

Ադալեան, Աէյրան իյ աթլամաջեան, Երուանդ 

–թոչար, /իուտոլֆ ի/աչատրեան, էդուարդ 

ի/արաղեան, անուններ, որոնց Հետ մտերմիկ 

ներու անմար կրակ–. «Դժբախտաբար, այղ 

օրերու մ իժն ոլորտին զոՀ գնաց Համայնավար 

կուսակցութեան պետը իէարոբեան, որ մեր– 

ժեց ռուսական բանակին միջամսաւթիւնբ 

զէնքի ուժով ցրուելոլ ցոյցի ելած ամբոխր եւ 

եւ ամէնօրեայ յարաբերութեան մէջ եղած է ընդդիմացաւ օրուան կառավարութեան որո֊ 

Ա Ր Ո ք է Ա Տ 

մ՝իսկ, մինչդեռ երեւոյթէն դադ աղած պետա-

կան այրեր կր պաՀանջէին իր մ է ՀրաՀանդել 

ռուս ղին ոլորներ ուն՝ կրակ բանալ բազմա-

Հազար ցուցաբարնեբու վրայ։ ՛Քանի մր օր 

ետք Զարոբեան ծանր վճարեց Հայրենասէր 

Հայ մարդու իր կ ե ց ո ւ ա ծ ք ի ն դինը• զինք պաշ– 

տօնանկ ըրին կուսակցապետի իր պաշտօ-

նէն»։ 

Մեր զրոյցը կ՚ընդգրկէ ձիւնՀա/եան շրքա-

նր, ապա անոր յա^որդող վերաճնչումի Աւա-

րին երր, որոնց ընթացքին դոՀ գացին Պարոյր 

Աեւակ, Մին աս Աւետիսեան, Ա լալիկ Զ ի լ ո յ ֊ 

եան եւ ո սրիչներ։ /\ւ1հԱՐ յուղումով կը 

պատմէ Աեւակ ի մ տեր մո ւթեամբ ապբուած 

սլաՀեր, դրուագներ մեծ Հայրենասէբէն, նշե-

լով որ իրեն Համար արդի մեծադոյն բանաս-

տեղծն է Աեւակ, կր վերապրի յուչեր այդ տա-

րիներէն, կր քիչէ Շիր աղն ու այդ օրերու 

մտաւորական֊դրոդներու եռուն շրջանակը 

Հայ ազգային ինքնութեան դէմ ցցուած բոլոր 

տեսակի արգելքներու Հանդէպ անոնց մզած 

բնկերաՀո դեր տնական սուր պայքարը, ապա 

կը Հասնի Փ ար աջ՛ս ն ո վի կերպարին ու «Նռան 

Փիւնիկեսւն պահակագունդը 

բժչկական Հիմնարկի ուսանողբ, եղած է մօ-

տիկ բնկերր անոնց, այսպէսով յա դուրդ տա՜ 

չումին, պարդապէս խնայելով իր ժո զով ուր-

դին, որպէսզի չթավւի Հայու կաթիլ արիւն 

էփսա իշխանուհին 

Գոյնր» ֆիլմի՝ օրին Հանած մեծ աղմուկին 

իբրեւ ազգային զարթօնքի Հրաւէր, Հայրենա-

սիրական կանչ, Աայաթ-Նովտյի կերպարի 

րնդմէջէն Հայկական ինքնութեան կառչե– 

լու — 

Ականատեսի ու մտերիմի յատուկ ակնար– 

կութիւններով \,ադուլեան կը պատմէ բա-

նաստեղծական շարժապատկերի ՀիւՏնաղ իր 

Փաքւաջանովի Հետ անցուցած ընկերական 

պաՀերու մասին, կ՚ընդգծէ՝ խորՀրդայիննե– 

բու կողմէ Փաբաջանովի ղէմ Հալածանքը, 

այլեւ անոր Հասցէին՝ վերնա խաւի յերիւրած 

«միասեռականութեան մեղք»ը, ապա պա֊ 

տումը զինք կր Հասցնէ Լոնտոն, ուր մեկնած 

է բժշկութեան մէջ մասնագիտանալու նպա-

տակով։ Այս անդամ Լոնտոնէն կը լսուի 

անոր՝ մասնագէտ բժիշկի ձայնը, երբ խան– 

դավառութեամբ կր նշէ, թէ՝ «Ե՛՛ էի, ՛՛ր Փա-

բաջանովի փրկութեան արշաւի մր ձեռնար– 

կեցի Լոնտոնէն, երբ ա բ դ ելա վւ ա կեցին մեծ 

Հայն ու աբուեստադէտր՝ «Նռան Գոյնր»ին 

մէջ ազգային իտէա/ներու դրսեւորման ամ~ 
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ւնաՀ աՏա»ք– կողմէ 

լեյով, կորքի նուա– 

ճեց միքազգային 

լուսարձակներ եւ 

անոր զ.որ<է՚Երր 

կայիս կր վաճառ.– 

լին մինչեւ տաս ր 

միյիոն տոյարի, 

մինչդեռ Մինա սին 

սլէ ս մեծ նկարիչ մր 

ծեոր նեւ 

բաստանութեամբ։ Ձի բաւեր որ ամէն կոզմէ գէտներու գնաՀատմամբ, աւելցնելով, որ, 

կտրատեցին շաբժապատկեբր եւ զայն արիւ- բստ իրեն, Լքինասն ու Փօլ կիրակոսեանր հա– 

նաքամ րրին ամէնէն Հիւթեղ տեսարաննե– մաՀաւասաբ սլատուանղանի վրայ կր կանդ– 

րէն, վրան ալ աղատազրկութեան մտանեցին նին, իբրեւ նկարիչներ, իսկ Արչիէ ^"ՐՔէՒ մա– 

ՀամաչխաբՀային դնաՀատումով բացառիկ սին խօսելով կր յիչէ, որ ամեբիկացիներու 

ան Հ ա տ ա կ ան ու -

թիւն մր», կր նչէ 

ան գառնութեամբ՝. 

Պատանեկան 

տարիներէն ա չա-

կերտած րլլալով 

Փօլ կիրակոսեանի, 

՛Նագուլեան ունե-

ցած է անյագ սէր 

ն կ ա ր չ ո ւ թ ե ա ն 

նկատմամբտ Սա-

կայն ա1էն ետք է 

միայն, որ ան 

լծուած է թեմաթիք 

շարքերու պատ– 

րաստութե ան, 

ալելվւ ժամանակ 

յատկացնելով 

նկարչական իբ 

տաղանդի դրսե՜ 

ւորման: Մինչ այդ, 

ազատ ժամերուն 

զբաղած Է աշխար֊ 

ՀաՀռչակ նկարիչ– 

չունեցաւ նոյն 

«բախտեր, քանի որ 

մենք Հայերս, ցա– 

ւօք, տակաւին չենք 

մտած միք ազգային 

Հպիզնրս»ի չուկան, 

որ այսօր ամբողք 

աչխարՀր բռնած Է, 

եւ մեծ, յ ա տ մեծ 

ա ղդեցութիւն ունի 

քյ լ տուեալ նկարիչի 

դո բծեր ո ւ ծանօ– 

նե. գործեր 
«՛Խաչելութիւն» շարքէն 

թացման ու տա-

րածման, եւ անոր 

ազգային սլատկա– 

կրկնօրինակութեան սլ սւ տ ր ա ս ա ութեա մ բ, նելփութեան չեչտաւորման վրայ, որ մէկ 

միքազգային անուններէն կր յիշէ Փիքտսոն, խօսքով՝ փառք ու պատուի կ՚արժանացնէ իբ 

իբրեւ տակաւին անգերազանցելի մեծ վար֊ ազգր անպայման–. Նշելով կորքիի անուտն 

պետ, որուն մէք կր բնակին չորս֊Հինգ նկա֊ կապուած բարեբախտութիւն մր, նկարիչը կը 

րիչներ եւ անՀատականութիւններ, իսկ Հայ– տեղեկացնէ, որ կոբքի երեսուներկու կտաւ 

կական ածուէն կ՛առանձնացնէ Մինաս Աւե– պաՀ դրած է Գալուստ կ իւլպենկեան Հիմ– 

տիսեանը իբրեւ ամէնէն ամբողք ական Հայ նարկութեան մօտ Հայաստանի անկ ա իա լ ֊ 

նկարիչը, ոչ միայն իր, այլեւ օտար մասնա– թենէն ետք միայն այդ կտաւներրՀայաստան 

Հասցնելու պաՀանքով։ «1948^/ն մաՀացած 

ԱրԺԼ Կ"ՐՔԻ ԻՐ "՛մ՛" ՅՐ եւ> աարօրինակօ– 

րէն, նախզգացեր է, որ օր մր անպայման 

պիտի ան կա խան այ Հայաստան, եւ իբրեւ 

Հայ ազդի զաւակ ուզած է իր կտաւներով 

վերադառ նալ Հայրենիք», մեղմօրէն 

Ժպտելո վ կ՚րսէ յ\1էհ1Մ ճ–, նշելով, որ այ-

սօր կորքիի կտակի շուբք բաւական լուրք 

վէճեր կան, դուստր ր Հիմնադրամէն կր 

պաՀանքէ իրեն վերադարձնել Հօրը 3 2 

կտաւներր իբրեւ րնտանեկան ժառանգու-

թիւն, իսկ Հայաստանի մէք տակաւին չեն 

կրցած ճչդել, թէ ո՞ւր պիտի կառուցուի 

Ար շիւ կորքիի անուան տուն թանզ արանր 

ել տեղ աղբ ուին անոր գործ երբ։ 

Տ արութիւն Նագուլեան «Բա զիննի մէք 

առաքին անգամ ստորադրած է 1 9 7 4 / յ ն , 

Լոնտոնէն, իսկ Պէյրութ վերաՀաստատ֊ 

ւելէ ետք, իր մասնագիտութեան զուգա– 

Հեռ ան տասնամեակ մը եւ աւելի աշխա-

տակցած է նոյն ամսագրին; Բանաստեդ– 

ծութիւններ, արուեստն ու մշակութային 

կալուածր («.Անրի Մուր եւ Հայաստանի 

քանդակագործութիւնդ) յուղող մասնա-

գիտական եւ երբեմն ալ խնդրայարոյց 

յօդուածներ (ինչպէս՝ «էրուանղ ՝թոչարր եւ 

Հայկական Հարցեր», կալենցի արուեստին 

նուիրուած ուսումնասիրութիւն մ ր, եւ այլն) 

ստորադրած է ո ւթս ո ւնա կաններ ո ւ «Բա-

դին»ի մէք –. 

Ս ի ր ո ւլ ա կ ան էն մասնագիտականին ոստ-

նող նկարիչին «հսա&Ո ք1ւջհէՏ» չարքին պատ-

կանող կարդ մը գործեր կր զարդարեն Լիբա-

նանի Հայկական Հաս տ ատո ւթիւններն ու 

ակումբները. վերքին քսան տարիներուն 

առաւելաբար նկարչութեան փարած յ\1՜էհ1Մ 

քվ. ցարդ մասնակցած է միքազգային ցուցա-

Հանդէսներու թոբոնթօ, Նի>֊ Եորք, Պէյճինկ, 

«քԽաււո շ ա ր ք է ն 

Մոնաքօ, Մոնթրէալ եւ այլուր, իսկ անոր 

առաքին անՀատական ցուցաՀանգէսը տեղի 

ունեցաւ Պէյրուիժի «Հայկազեան» Համալսա-

րանին մէք, Գեկտեմբեր 2010/ /&։ Ան մաս կը 

կազմէ «Հայկազեան» Համալսարանի Հոգա-

բարձութեան մարմնին եւ ներկայիս լծուած է 

անՀատական երկրորդ ցուցաՀանդէսի մը 

պատրաստութեան աչխաատնքին–. Լոս Անճե– 

լբս, յառաքիկայ Նոյեմբերին–. 

Նազ ու/եան երբեք չի մտածեր չսւվւածոյ թէ 

արձակ գործերր Հաւաքել մէկ ծածկի տակ, 

քանի որ չի Հաւատար որ ինք գրող է, եւ իր 



* . 

«Զութակով աղջիկներ» շարքէն 

դրածն երբ կրնան մնայուն արժէք Համար– 

ւիլ՝• «Ես ներքին խռո վքս Հանգստացնեք ու Հա-

մար կր գրեմ, միչտ թուզթ ու Գ ք ՚ / ՚ Հ ունիմ 

մօ աս, կր սկսիմ ինքզինքիս Հարցումներ ուղ-

ղել եւ պատասխաններր շարադրեք թուղթին 

՛հ՛այ– այս է գրելը ինծի Համար - ներքին աքե– 

կոծութիւնս մեղմելու տեսակ մր մտային 

մարզանք, տետրակներ ունիմ լեցուած, 

որոնք չեմ կարծեր որ Հաճելի րլլան ուրիշնե-

րու.»: Ան միաժամանակ կր գծէ, կր նկար է 

նոյն անմիջականս ւթեա մ բ , ներսէն թելադրր– 

ւած, արագ ու ի<իտ չա րքեր ո վ (մինչեւ յիսուն 

սլաս տառի Հասնող), մինչեւ որ յագենա յ ներ-

քին եսը եւ ծնի նոր չարքի մր ուր ո ւագիծր– - -

Այսսլէս է որ ծնած են փիւնիկե– 

ցի թա դա ւո ր-թա դո ւՀին եր ո ւ ան– 

Հատական եւ ժամանակային 

նկարագիրը վեր առնող ՚Նադուք– 

եանի գործերը։ Աէյ-մէկ Հսկա-

ներ են անոնք, ժամանակի դա-

տակնիքէն դուրս Աքացող ան Հա ֊ 

տա կանո ւթիւնն եր իրենց խայ– 

տարղէտ դոյներով, խիստ տպա-

ւորիչ դիմագծերով, որոնք ան-

վերջ կր պատմեն իրենց ապրած 

Ժամանակը ել անդ աղը ում ճի-

գով մր կ՛արարեն իրենց անմա-

հութիւնը։ 

«Խաչելութիւն» չարքին ակ-

նարկելով \/ադուլեան կ ՚ ր ս է , որ 

«՝Ք բիս տոնէ ա կ ան վաըդապե– 

ւսոլ թե ան փիլիսոփայական Հիմ– 

քր խաչելութիւնն է, որուն շնոր-

հի՛– մարդր կը դառնա յ բարի եւ 

աշխարհին կր նայի բիւրեղացած 

աչքերով»։ Հթարքր ամբողջ բարձրացած է 

նեբ կա յ-անցեա լ՜ապա գա յ եռայարկ «ժամա– 

նակ»ի մր վբայ, նախամարդէն մինչեւ աստ-

ուածութիւն, որով մարդր «խաչելութեան» 

չնորՀիլ կը Հասնի վերին սրբութեան, որ լու-

սաւոր է, մաքուր, բարի, յարութեան անլռելի 

ղօղանջսվ պսակուած։ Նագուլեանի վրւ^ին/ւ 

բանաստեղծական վեՀութեամբ մր կր ներկէ 

Հին ա ս տ ո լածներ ո ւ ։իւյռ կապոյտն ու որղան 

կարմիրր յիչեցնո ղ երան զն եր բ, ուղղակի 

Հարուածներով, ողորկ ու սահուն գիծերու 

մէջ քեցնելով գարդանաչխերու նման ույ պատ-

մութիւն, մարդկային մշակոյթ եւ դոյութե– 

նական ինքնաստեղծ Հրայրք։ 

Գիտութեան ու մչակոյթի կա/ուածներու Լոբուն յատակագիծին՝ Հռիփսիմէի տաճա֊ 

միաձուլումէն ծնած եսն է \,ադուլեան֊ձ-ճԽք բբ\, Աեւան եւ այլն) բուն անուններր, որոնք 

X.. մարդր, որուն մ տ աՀո դո ւթիւններ ո ւն Հայկական են ել չեն պատկանիր կովկասեան 

առանցքը ոչ միայն Հայաստան-Հայբենիք֊Հայ միւս ժողովուրդներունԶարգացնելով այս 

ժողովուրդի դիմագրաւած ագդային ու դո– թեզրՆագոլլեան կը Հաստատէ, որ Հայ ազգր 

յութենական Հարցերն են, այ/եւ Համաչխար֊ աչխարՀի մչակոյթին պէտք է Հարստութիւն 

Հ ա յ ի ն ա ր ւ ե ս տ բ , Համամարդկային տագնապ– մր կտակէր, եւ գերմանացի Հեղինակ 

ներն ու մարդ էակը՝ ք ՚ ն ք ր , իր Հոգեմտաւոբ կանձՀոռնի վկայոլթեամբ՝ դորդադործու֊ 

է ո ւթեամբ, անցեալով, ներկայով, երազներու թեան բնօրրանն ու հայրենիքը եղած է Հայ-

աշխարհով եւ յաղթանակներով։ ճշմարիտին կական բաբձբաւանգակը– - -

վւնտռտուքն է անոր մտասեւեռումը– այս 

առու մո վ ալ կր թելադրէ՝ «՝թ ա ղաքա կրր թ~ 

լած միջոցներով արթնութեան արշաւ կազ– 

\,ագու/եան ղիտելեաց շտեմարան մրն է, 

պրպտող միտք, որուն Հետ զրուցել դիտելիք– 

մա կերպ եք աշխարհին իմացնեք ու համար, որ ներով Հարստանա/ կ՝ ենթադրէ, իսկ արՀես– 

ՀամաշխարՀային դ ո ր դ ա գ ի ս ՛ ո ւթիւնր կով֊ աանոցբ այցելեի մարդկութեան պատմու– 

կասեան գորգերու 5 4 տեսակ կր հաշուէ, թեան ու ազգային մեր իտէալներուն աւելի 

որուն 3 9 տես ակր, ըստ ինծի, զուտ Հայկական մօտիկ զգ աքու Հազուագիւտ առիթ կը շնորհէ։ 

են», ու կր բացատրէ, թէ աշխարհի տարբեր 

երկիրներու մէջ գորգերու գործարաններ կր 

բանին ամէն տեսակի գորգեր եւ զանոնք կր 

Հանեն կայ, « Լ ի բ ա ն ա ն ե ա ն աուներ» շարքէն 

ի ւ ր ա ք ա ն չ ի ւ ր 

գորգի ետին ն չե-

քով ան ո ր ծադ-

ման անունր 

պ ա ր ս կ ա կ ա ն , 

թբք ական, մ/՛ջին 

ասիական, չինա-

կան, կովկաս-

եան, եւ այլն, 

բայց երբեք չի 

նչուիր կովկաս-

եան այդ 39 տե– 

սակնեբուն (Լոռի 

բամպակ, Ար՜ 

ցախ, քոնաքենթ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵԻ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔ 
Հեղինակ՝ ՖՐԻՏՃՈՖ ՆԱՆՍԷՆ 

Խ ա չ ի կ Պապիկեսւն Հ ր ա տ ա ր ա կ չ ա կ ա ն Հիմնադրամ -
Թիւ 6 

Անթիլիաս - 2011 

ԾԱՂԿԱՔԱՂ 
ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց սուրիացի ա ր ա բ գրողներ 

Խմբագիր՝ ԼԻՒՍԻ ՍՈԻԼԱՀԵԱՆ 

Հսղէպ - 2011 

ԶՐՈՅՑ՝ ՀԻՆՑԱԾ ԳՐԻՉԻ ՄԸ ՀԵՏ 

(ՅՈԻՇԱՏԵՏՐ ֊ 23) 

Հեղինակ՝ Ռ. ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ 

ԻՍԹԱՆՊՈԻԼ - 2011 

ԱՆՑԵԱԼԻ ՅՈԻՇԵՐՈՎ Կ՚ԱՊՐԻՆՔ 
( Պ ա տ մ ո ւ ա ծ ք ն ե ր ) 

Հեղինակ՝ ԳՐԻԳՈՐ ՀՈԹՈՅԵԱՆ 
Թորոնթօ - 2011 
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ՅՈԻՇԵՐ ԵԻ ՎԿԱՅՈԻԹԻԻՆՆԵՐ 
(Մեթր ԳՐԻԳՈՐ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆի 

մահուան առաջին տարելիցին առիթով) 

« Կ ի փ կ ի ա » Գրատուն - Հրատարակչատուն 

Հալէպ - 2011 

ԴՌԻ, Ո՜Վ ԲԱՐԵԿԱՄ... 
( Ք ե ր թ ո ւ ա ծ ն ե ր ) 

Հեղինակ՝ 
Հ. ՅՈՎՍԷՓ ՎՐԴ. ԹՈՓԱԼԵԱՆ ԿՄ. 

Պէյրութ - 2011 

Դյ,>>ը\խ1ըէւ 

Ռ. ՀԱՏՏէճեԱև 

ՄԵՐ 
ԱԱՅՐԵՆԻ ԼԵՁՈՈւ 

ՄԱւԱՄեՐՏէ՝ 
ԱՆԿՈՂԻՆԻՆ 

ՄէՏ 

•՜ *––~*դ 

ՎԵՐԾԱՆՈՒՄՆԵՐ 
Հեղինակ՝ ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ 

Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի « Վ ա հ Է Ս է թ ե ա ն » տ պ ա ր ա ն 

Պէ յրութ ֊ 2011 

ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎ 
( Հ ա տ ը ն տ ի ր ) 

Հեղինակ՝ ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԻՔԼԵԱՆ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿԹ. ԳԷՈՐԳ Մ Ե Լ Ի Տ Ի Ն Ե Ց Ի 
ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ֊ Թ Ի Ի 76 

Անթիլիաս ֊ 2011 

ՄԵՐ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒՆ 
ՄԱՀԱՄԵՐՁԻ ԱՆԿՈՂԻՆԻՆ ՄԷԶ 

( Յ օ դ ո ւ ա ծ ն ե ր ) 

Հեղինակ՝ Գ. ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ 

Պէյրութ ֊ 2011 

ՄԱՀԱԼԵՐԱՆ ԽՈՐՇԵՐԸ 
Հեղինակ՝ ՍԵԻԱԿ ԱՐԾՐՈԻՆԻ 

(Բանաստեղծութիւն) 

« Ն ո յ ե ա ն Տ ա պ ա ն » տ պ ա գ ր ա տ ո ւ ն 

երեւան - 2011 

ՓՐՈԹՈԳՈԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԹՈԻՐՔԻՈՅ ՄԻԶԵԻ. 
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻ՞ՒՆ, Թ է ԽԱՐ է; ՈՒ ԹԻԻՆ 

(Յօդուածներու հաւաքածոյ ) 

Հեղինակ՝ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԱՍՈԻՆԵԱՆ 
ԹԱՐԳՄՆ.՝ Դ ո կ տ . Ն Ո Ր Ա Ա Ր Ի Ս Ե Ա Ն 

Հ ա մ ա զ գ ա յ ի ն ի « վ ա հ Է Սէթեան» ա պ ա ր ա ն 
Պէյրութ ֊ 2011 
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈԻԹԻԻՆ 


