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Ապբիւ 2012-ին, Երեւանի մէջ գումարուեցաւ Հայաստանի եւ Սփիւռքի գրողներու 
վեցերորդ համագումարը Լոյս տեսաւ անոր աշխատանքներու մասին հաղորդագ– 
րութիւն մը (տես էջ 70-71)։ 

Համագումարի մասին տեղեկութիւններ հաղորդուեցան մամուչով։ Այդ չէ որ պի– 
տի ընենք։ 

Ինչ որ չըսուեցաւ այն է, որ Հայաստանի գրողներու մասնակցութիւնը ժողովին 
չնչին էր։ Սփիւռք(ներ)էն ժամանածները կարծէք իրենց ժողովը կը գումարէին։ 
Չորս տարի առաջ, նոյն ժողովը երբ Անթխիաս գումարուեցաւ, Հայաստանի գրող-
ները աւկի բազմաթիւ էին։ 

Համագումարները իրենց թերիներով անգամ օգտակար են։ 
Այս առիթով եւ յաջորդ համագումարներուն եւ գայիք օրերու համար կ՛ուզենք 

անդրադառնաչ էական խնդրի մը։ Գիր-գրականութիւնը համազգային կարեւոր 
խնդիր է, քանի որ ինքնութեան կ՚առընչուի։ Հասարակ տեղիք է ըսկ, որ առանց 
ազգային գիր-գրականութեան ազգ գոյութիւն չ՚ունենար, կ՚ըչչան ճորճ Օրուկի 
թուանշաններով գումարուած մարդիկ։ Սովորական է ըսկ, որ աշխարհի մէջ ըն-
թերցողները կը նուազին, համացանցային անորոշ դիմագիծով ընթերցում մը կը 
զարգանայ, գիրքը կարծէք պիտի դառնայ մատենադարաններու զարդ։ 

Գրողներու համաժողովին կ՚արտայայտուին կարծիքներ, կ՚ըչչան առաջարկ-
ներ, բայց անոնց իրականացման համար համաժողովին մասնակիցները միջոց-
ներ չունին։ Յիշկ Նիկպ Աղբաչեանի խօսքը, որ գաղափարը դրամ չունի եւ դրա-
մը՝ գաղափար։ 

Յաճախ կ՚ըսուի նաեւ, մեծ երկիրներու պարագային, որ մշակոյթը օժանդակու-
թեան կարիք ունի։ Համաժողովէն երբ կը բացակային պետութիւնը եւ ընդհանրա-
պէս որոշում կայացնկու եւ իրականացնկու չծակները ունեցողները, տեսակէտ-
ներու փոխանակութիւնը կը վերածուի հոգեշահ զրոյցի։ 
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Այսօր հայերէն գիրքը մենաւոր հաճոյք է, ան կը սպառի նուէր տրուկով։ Ան կը 
տարածուի գրողի ճամպրուկով։ Ան կը հրատարակուի մեկենասութեամբ։ Հայ գրո-
ղը իր գրիչով ապրկու ցնորքն անգամ չի կրնար սնուցանկ։ Ան օրակարգ չէ մե-
ծամեծ եւ մեծանուններու ժողովներուն։ 

Գրողներու յաջորդ համաժողովին, խնդրկու պէս պէտք է պահանջկ, որ պե-
տական ներկայացուցիչներ, ազգային-համայ նքային կազմակերպութիւններու 
պատասխանատուներ եւ հրատարակիչներ ներկայ ըչչան, ներկայ ըչչան անոնք, 
որոնք կը հակակշռեն նիւթական միջոցները, չսեն, մասնակցին եւ յանձնառութիւն 
ընդունին։ 

Այսքան պարզ է խնդիրը, ի հարկէ եթէ չսողներ ըչչան, որպէսզի Գրողներու Հա-
մագումարները իսկական յաջողութիւն ըչչան։ 

«ԲԱԳԻՆ» գրական հանդէսի 50ամեակն է։ Կէս դար ծառայութիւն՝ հայ գրակա-
նութեան եւ մշակոյթին։ Եթէ միայն մշակութային միութիւններու վարչականները 
գրական հանդէսները ստանային (եւ մանաւանդ կարդային), չգոհանաչով գինե-
ձօններու ներկայութեամբ, անոնց տպաքանակը կը բազմապատկուէր։ 

«ԲԱԳԻՆ» իր ծնունդէն ի վեր հանդիսացած է համահայկական բնոյթով հրա-
տարակութիւն։ Այս առիթով պիտի ուզէինք կազմակերպէ համաժողով մը, չայնա-
ծիր մասնակցութեամբ։ Գաղափարը կայ, բայց չկան անհրաժեշտ միջոցները՝ 
սահմանափակ մասնակցութեան կապանքներէն դուրս գաչու։ Ինչպէ՞ս համաժո-
ղովին մասնակից դարձնկ «ԲԱԳԻՆ»ի աշխատակից Արժանթին, Ուրուկուայ, 
Ֆրանսա, Հայաստան, Հաչէպ, Պէյրութ եւ այչուր բնակող գրողները եւ մտաւորա– 
կանները... 

Այս պարզ կացութիւնը կը թկադրէ այն տարրական իմաստութիւնը, որ գրակա-
նութիւնը միայն գրողի պատասխանատուութիւնը չէ։ Եւ ան միայն բեմէն ըսուած 
ամպագորգոռ ճառ չէ։ 

«ԲԱԳԻՆ»ը ապրող գրականութեան ցուցափեղկ է։ Ոչ միակը։ 
Պետութիւն, կուսակցութիւններ, միութիւններ, մեկենասներ իրենք իրենց հարց 

պիտի տա՞ն, հարց կու տա՞ն, թէ ի՞նչ կ՚ընեն իրենք՝ հայ գիրի ու գրականութեան 
ջահը բռնողներուն հետ, որպէսզի ցուցափեղկը դատարկ չըչչայ։ 

Անթիչիասի մայրավանքին մէջ անցեաչ շաբաթներուն հնատիպ հայերէն գիրքի 
ցուցահանդէս էր։ Անոնց առջեւ կանգնած կը խորհէի, որ ինքնասիրութիւններ շո-
յած ինչպիսի պերճանքներ եւ ճոխութիւններ այսօր յիշատակ անգամ չեն, բայց 
մնացած են ազգ բնորոշող եւ յիշողութիւն ապրեցնող գիրքերը։ 

«ԲԱԳԻՆ»ի 50-ամեակն է։ Լաւ կ՚ըչչայ, որ յիշողները ըչչան նաեւ յուշողներ... 
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Ս Գ© ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
Տեղ մըն է անիկա 
Ականջներէս ու վիզէս անդին 
Գանկիս անտեսանելի մասերուն մէջ 
Կլոր-կլոր թաւալող ճիչ 

Կ՛ուզե՞ս 
Չե՞ս ուզեր 

Կրնա՞մ 
Չե՞մ կրնար 

Միտքս կը ծակեն սուր-սուր հարցումներ 
Կ՛ուզե՞մ արդեօք 

Կրնա՞մ պիտի 

Խորհուրդս միտք է 
Մտածում 
Երազ 
Տեսիլք անոպայ 
Թէեւ բռնել չեմ կրնար 
բայց եւ կը զգամ շունչը իր տաք 
Ներսս թափանցող 
Մէջս խորացած 
Առտու ըլլայ թէ խոր գիշեր 
Արեւ թէ ամպ անսեթեւեթ 
միշտ նոյն խորհուրդն է 
Որ զիս կ՚այցելէ 
երկիւղի մը պէս 
Որ ՔԱՋՈՒԹԻՒՆն է 

Տարածքս ահա կը մերկանայ ծուէն առ ծուէն 
Յուշիկ կը բացուին կեղեւներն անոր 
Աներեր ու վէս 

Մինչեւ միջուկն իր գորովագութ 
Կը հոտուըտամ խորհուրդն իմ անձայն 
Լոյս մ՚իբրեւ արի 

֊ Օ ֊ 

- արիակա՜ն -
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Նոյնիսկ կը լիզեմ 
Կը համտեսեմ զայն 
Կենարար ախորժ 
Խորհուրդս կեանք է 
Աղօթք մարտական 
Որ տարիներու անթիւ համրանքով 
Կը մեծնայ 
Կը հզօրանայ 

Նոյն հաւատարմութեամբ 
Գրկիս մէջ տաքուկ 
Կը բոսորանայ 

Հրագունդ մ՚իբրեւ 
Կախուած կրունկէն 
Ոգիին այն ջեր 
Որ տիեզերքինն է 

- գա՜նձ անեզրական -

- Բնութի՜ւն - Աստուա՜ծ -

Խորհուրդն իմ մարմանդ 
Մէջս կը բացուի 
Կը տարածուի յար 
Մանաւանդ երբ շատ յոգնած ըլլամ 
Մանաւանդ երբ շատ անօթի ըլլամ 
Մանաւանդ երբ սկսիմ բարկանալ 
Կեանքէն 
Մարդերէն 
Չպարզաբանուած հին-հին ցաւերէն 
Անպատասխան նամակներէն 
Նայուածքներէն սադրիչ-մատնիչ 

Խորհուրդս ամէն տեղ հետս կը տանիմ 
Որ մինակ չզգամ 
Սերվիսին պասին 
Թէ փերեզակային փողոցներու մէջ 
Ուր վարիչները 
յաւերժ կը պոռան 
Աջին-ձախին հետ կը կռուին անյագ 
Կամ յանկարծօրէն կը բարձրացնեն 
Զիլ ձայնը երգին 
Ուր աղջիկը կը նւնւայ 
Կորսուած սիրոյ յուշն ի յուշ 

- Մարդի՜կ -

- «սիրեմ-սիրեափ -
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Կամ ալ տղան կը ճւճւայ 
Շպարով ծանրաբեռն 
Աչքերն-շուրթեր-հասակ-մարմինն 
Չքնաղագեղ ու թափառիկ «դիցուհի»ին 

Պլլուած անխօս 
Խորհուրդիս գողտրիկ 
Մէկ աջ-մէկ ձախ զայն կը տանիմ 
Որ Պէյրութի աղմկոտ ճամբաներուն վրայ 
Խելքը թռցուցած ինքնասպան չըլլայ 

- Լռութիւնս ինչո՞վ լեցնեմ 
Երբ խորհուրդս նինջ մտնէ -

Խորհուրդս երկնային ընձիւղ կամուրջ աննկուն 
Դէպի վեր տանող ճամբայ մը յոյսի 

Լուսաւոր եթեր կապոյտ առագաստ 
Մարմարեայ բեհեզ կրակէ աղիւս 

Յետոյ զերթ փուչիկ կ՚ուռեցնեմ զայն 
Որ թռչի՜ 
Թռչի՜ 
Ի հեճուկս բոլոր այն լաւ բաներուն 
Որոնք ամէն ատեն ու բոլոր ծագերուն նոյնն են 
Ու միշտ լաւն են 

Չե՛ն լաւագոյնը 
Չե՛ն անխափանը 
Չե՛ն ամէնէն ուժեղը 
Չե՛ն միակն ու կատարեալը 

Դատապարտեալներ են 
Լաւօրէն մեղանչածներ 
Քանզի թռչի՜լ չեն գիտեր 

Խորհուրդս ես եմ 

7 Յունիս, 2012, 
Պէյրութ 

֊ 0 



ԿԻՆԸ 

Որ կամաց կամաց վերածուեցաւ խոտի 

Խաղ 
Կին – կոն – կոտ – խոտ 
Կինը նայեցաւ յուշերով 
Կոնաձեւ էին 
Կոտով չափեց ու տեսաւ 
Նուազած բայց խտացած 
ճառագայթող մարգրիտ 
Իսկ էութեամբ 
Թրթռացող ցօղի կաթխ 
Մատղաշ ու թարմ տերեւին 

Ցաւ 
մոռցեր էր թարմութիւնը 
անձրեւներուն գրգիռը կողերուն 
գինովցնող բոյրը 
մայրամուտի խարխափին մէջ 
կիսաչուսին էր 
չամբողջացած 
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ծնած էր ամէնէն գեղեցիկ հովիտին մէջ 
աշնանային օր մը 
մոռցուած թեւակոտոր հեռացող 
երազներու սէրէն 
վայրի նժոյգներ կային վարգող 
անոնց աչքերուն մէջ կարդացեր էր 
տենդը խենթ գիշերներուն 
առանց գիրերը ճանչնաչու 
առանց հեգեչու 

արեւը խանձեց զինք 
չուսինը փայփայեց 
եւ հողը միշտ թարմ մնաց կողերուն 

եւ որովհետեւ հողը միշտ թարմ 
մնաց կողերուն 
ինք աչ վերածուեցաւ խոտի 
եւ ամէն գարնան 
նորովի կը կանաչի 

ՕՐ ՄԸ 

Օր մը 
հողը պիտի խօսի եւ բոչոր բառերը կարմիր պիտի ըչչան 
եւ բոչոր բառերը չուռ պիտի ըչչան 
եւ նայուածքները սահմռկած անտեսանկիին վրայ 

ու երբ հողը խօսի 
տերեւները պիտի մերկանան կանաչէն 
ծովն ու երկինքը գունազերծուին 
եւ կապոյտը պիտի խենթանայ 
արթնցող տարածքներուն վրայ 

այդ օրը պիտի դադրի տիեզերքը 
չսկու հողին խօսքը 
եւ յետոյ վերսկսկու կրկին 
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սկիզբէն 
եւ այս անգամ անսխաչ ըչչաչու 
հաստատ հաւատքով 

բայց հիմա տակաւին 
հողը չուռ է 
մնացեաչները բարձր կը բարբառին 
խեղդեչու բարձրացող ահազանգը 

ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ՛ 

Բոչոր գիրերը կ՚աւարտին վերջակէտին։ 
Այդպէս էր որ 
տապանաքարը դրինք 
արձակեցինք յաւիտեանին 

այդպէս էր որ 
հողին տակէն հովերուն հետ 
անձրեւին 
փոքրիկ հունտ մը ծաղկեցաւ 
կոճղ դարձաւ 
յիշատակի իր թերթերը վար կախեց 

֊ Օ ֊ 

Մայիս, 2012 
Հալէպ 
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ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 

ՔԱՂԱՔԻՆ ԱԱՏՂԵՐՆ ԱԼ 
ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՉՈՒՆԻՆ 

Գրչեղբօրս՝ Ուատիհ Սաատէին 

«Այս գիւղին մէջ 
երիցուկները գիշերուան կը մոռցուին 
դողահար՝ դռներու ետին 
այս գիւղին մէջ որ կ՚արթննայ 
անձրեւը խմեչու համար 
ափիս մէջ փշրուեցաւ ապակին աշխարհի»։ 

«Գիշերը եղբայրներ չունի» - Ուատիհ Սաատէ 

֊ Օ ֊ 

Մեր գիւղին մէջ 
որ կ՚արթննայ չոյսէն առաջ 
եւ զրկանքին ատամներով միշտ մորմոքներ կը ծամէ 
երիցուկներն արշաչոյսին եւ մանուկներն երաշտին 
դեռ նոր ծնած՝ իրենց կարգին կը մոռցուին 
դրան ետին խաւարի 
եւ աշխարհի 

Մեր գիւղին մէջ աչ բարեկամ 
որ կ՚արթննայ դժոխքի թունանձրեւէն իսկ առաջ 
ուր շուները աստղերուն դէմ ատկութիւն կը հաջեն 
ուր մուկերն ու ագռաւները մոխիր-աւեր կը թառին 
ուր փեղկերը եւ դռները աշխարհի վիհերու մէջ կը փակուին 
իսկ օրերն աչ ծառերէն մահ ու դիակ կ՚օրօրուին 
ափիս մէջ փշրուեցաւ կանթեղը Աչատտինի 
եւ մնացի ապիկար «բացուիր սեզամ» ստուերիս հետ 

II 

Շինականին բազուկին մէջ 
–կոշկոռ կապած երազներ – 
նշենիներն ու արտոյտները մանկութեան 



Ռ ս ո ի ղ ^ ԲԱ՚աՍՑԵՊՏՈէԹՒէՆ 

երակ-երակ չայն կը բանան չորցած արտերը վաղուան 
եւ փապուղին կորուստներու գիշերին 

Շատախօս առուները 
–ցնդած ու կոյր պառաւներ – 
եւ անոնց վրայ պարող թուղթէ մակոյկները 
որոնք անցեաչին մեծ հօրս գրպանին մէջ մրափող 
սնանկացած օրերու եւ յուշերու մանրուք դրամներ էին 
կորսուեցան քաղաքի քարափներուն խաբեբայ 
եւ մոռցան բարձրացնկ առագաստներն իրենց 
անառագաստ կեանքին 

III 

Պէտք է խռստովանիչ 
թէ սոխակներն երազին 
այս տարի աչ չտեղացին կարօտներու երկինքէն 
ժամանակի խոպան արտին ու ձանձրոյթի 
նեխած չիճին ջուրերուն մէջ 
բայց դեռ չեղայ անձնասպան 

Կարծեմ պէտք է 
խոստովանինք միասին 
յիշողաթեան խուչ ու համր վհուկին 
թէ օրերն այս հաշմանդամ ու անստուեր 
որոնք մոռցան բարձրացնկ դժնետեսիչ ամպերն ի վեր 
առագաստներն ու կարօտներն իրենց կեանքին անընկեր 
հիմա մահեր ու սեւ աստղեր կը խարխափեն 
նոյն հին չիճի ժանգ-տիղմ բռնած չուսանցքին 
եւ ժպիտներն ու խոստումները կընեն ահռկիօրէն ցաւցնող՝ 
ջուրերէն դուրս սատկած գորտերուն պէս 
եւ թէ սէրն աչ որ արդէն «աղ է կապոյտ» 
ծող-ԽԱ երկինքներ եւ ... 
... «արեւներ կը ձիւնէ» 

IV 

«Ռիթեռը սիրոյ կը թռչի հեռու 
կարճ արձակուրդ մը իր ուսին վրայ 
բայց իմ ձեռքս բանաչիներն իր կորսնցուց» 
եւ կորսնցուց տակաւին փոշիին մէջ օրերուն 
քրմուհիին նուիրած կախարդական մատանին 
եւ յաւերժի պարիսպին դրան սեմին 
նոր կորուստներ քնացայ 
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Արշաչոյսին 
Ադամամութի թմբուկներէն աչ առաջ 
գուցէ արթննան շողն ու բոյրը հեքիաթին 
եւ ամպ մը որ ճիշդ քու ձեռքիդ կը նմանի 
զիս բարձրացնէ դէպի մարգերը մանկութեան 
ուր ոչ արեւներ եւ ոչ աչ աստղեր 
այչեւս մահ կը ձիւնեն 

Ինչպէ՞ս կ՚ըչչայ երկիւղն այս 
իր ջուրէն դուրս անշնչացած ձուկ անձեւ 
եւ ցերեկն աչ մեծամիտ ինչպէս մոխիր ու մրրիկ 
միայն սարսափ եւ ահազանգ բարբանջող 
բանաստեղծին ջարդուփշուր գանկին մէջ 
ուր պատկեր միսկ չի շարժիր 

Ինչպէ՞ս կ՚արթննաս դուն չոյսէն առաջ 
եւ ինքզինքդ ու աշխարհը չես գտներ 

Ո՜վ բառեր 
ով խօսք բրածոյ 
ով կեանք իմ չորցած՝ 
անապատ օրերուս յուշատետրին մէջ 
քայչերաս դէմ ծուղակներ էք դուք հիմա 
եւ սեւ վարդը մոխիրին 

Պէտք է ըչչայ կածան մը ուրիշ 
անտառներու դաժան երգին մեզ տանող 
եւ առասպեչ մը ննջած՝ մութ գիշերին մէջ ձորակին 
ուր աղուէսներն ամէն օր զիս կը կանչեն անձկագին 
իրենց վախկոտ ձագուկներուն աչքերուն ֆոսֆորային տաղերով 
ռրովհետել դայչայչները մեր օրերան հնամաշ 
զիչ կանչեր են ակօսներէ դուրս պայթող 
կամ շանթահար շոճիներ 

VII 

Լռութեան մէջ անտառին իջաւ մշուշը վախին՝ 
մեռկներա եւ սիրահար գինովներու խուճապ ինչպէս 
եւ բաւիղներն աղէտին յանկարծ խաւար տեղացին 

֊ Օ ֊ 
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Ղովտի կինը դարձայ 
հայկիին մէջ մութին ես ինքզինքս գտայ՝ 
«ցերեկաան տիղմերով ծանրաբեռն վերարկու ինչպէս 
կանգնած՝ գիշերաան արդուկիչին 
փակ խանութին առջեւ» 
ուր աքչորը ցնորքին 
չոյսը կ՚ամփոփէր 
խաւարին չոյսով 

ճշմարիտ կ՚ըսես 
– գիշերը չունի եղբայրներ 

VII 

Կ՛կչեմ ներս 

դէպի քարանձաւը սոսկումին 
դէպի սանդարամետը թշաառաթեան ձմեռին 
եւ կը խօսիմ այբուբենը դիակ չոյսին 

Ահաւասիկ ֊Հ–^֊ 
ժամանակի չոր շիւղ իբրեւ՝ 
ճամբաները եւ օրերը կը կոտրտին 
եւ թեւաբեկ երազներուս բարձրագոյն կատարին 
սեւ ոչխարները թախիծին իրենք զիրենք կը հաւաքեն 
եւ յուշերուն սրինգով ու գիսաստղին բոժոժով 
դէպի փարախ կը դառնան 
ու կը մտնենք դուրս 

IX 

Պիտի երթամ անտառ մը ուրիշ 
նստիմ համեստ փայտահատներուն հետ 
շագանակն ու գետնախնձորն անցեալի ծեր աշունին 
հազիւ շնչող օրերուս կրակովը երազ-երազ խորովեմ 
յեապ չարքաշաթեան զարմերան երջանիկ կացինով 
կոտրեմ պիտի չոր ճիւղերը կեանքի ծառին 
եւ փայտերն աչ մէկիկ-մէկիկ շպրտեմ 
աղքատութեան խարոյկին մէջ 

Փայտահատները կ՚ըսեն 
– չորը պէտք է այրեչ 
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X 

Դուրս կու գամ 
անօթի եւ ցուրտ գիշերներուս դողերէն 
շրջանցկով այրի մրգաստանները ^ ^ ռ դէմքերուն 

ուր ծոթրին է բոյրը չռաթեան 
սերկեւիչ՝ յիշողութիւնը չոյսին 
եւ սրընթաց կայծակ՝ 
ժամը ծերութեան 

Աստղերուն պարիկ ջինջութիւնը 
եթէ յանկարծ նստէր դէմքիս ակօսներուն 
եւ աղուէսներն աչ արթննային գայչերուն ներխուժումէն 
կը փախչէի վայրի նապաստակներու պէս 
այս անհեթեթ աշխարհէն 

Որոշեցի կանգնիչ կեանքի հեւքին յանձնուող 
միամիտ համերկրացիներուս շարքին վերջաւորութեան ֊Հ–^֊ 
եւ ինքզինքս տեսնեչ սիրահարը միակ 
ինքնահաւան ու մեծխօսիկ քաղաքին 

Խոստովանիմ 
որ այս անգամ աչ 
հակառակ չացակումած թախանձանքիս 
շոգեկառքը եկաւ ու անցաւ կայծակի նման 
եւ կայարանի մայթին չքուած թթաած թուզի 
եւ խաղողի կռղռվին պէս մնացի ակամայ ա մեկասի 

փոշիներուն մէջ անանցեաչ անցեաչի 
եւ շուքերուն տակ գաչիքի 

XII 

Հանգչեցան ուսիս 
մուրն ու կեղտերը ծխնկպզներան 

օրերն ու վիշտերը աղմուկներով ծանրաբեռն՝ 
իբրեւ թշաառաթեան ու զրկանքի բորբոսած հակեր 
եւ փուչ եկայ ձեր բոարին արիւն-քրտինք ու ցնցոտի 
հոգերուն ծանրածանր մահերգին տակ՝ 
մարմնիս մէջ 



Ռ ս ո ի ղ ^ ԲԱ՚աՍՑԵՊՏՈէԹՒէՆ 

Արշաչոյսն էր յիմար ու մութ՝ 
ինչպէս թոքախտ դաչուկ աստղերն երկինքի 

Առաջին օրն է այս 
քաղաք կոչուած գործարանին մէջ 
ուր երբ պահ մը պարտադրաբար կը ժպտիս 
փտած ակռիներուդ ոսկին չի չասաարեր 
ոչ խաւար դէմքդ 
ոչ աչ օրերդ 

XIII 

Հիմա հասկցա՞ր 
որ հակառակ Պէյրութի շչացուցիչ ցուրտ չպսերուն 
– ինչպէս կաշի-կմախք շուներ թափառիկ – 
խեղճ աստղերը քաղաքին չաՏին եղբայրներ՝ 
յար եւ նման կիսաչքեաչ շիրիմներուն 
եւ խողխողուած ծաղիկներուն 
որբ ու անտէր 

Չմոռնաս շնչկ 
եթէ նոյնիսկ կապար երկինքը քաղաքի 
տեղայ վրադ սեւ գիշերը ձանձրոյթի 
քու իսկ մահէդ աւեչի 

Չմոռնաս 
չմոռնաս շնչկ 
չմոռնաս շնչկ 
չմոռնաս մեռնիչ 
կամ մահդ ապրիչ 

֊ Օ ֊ 

13-18 Մարտ, 1988 
Նաքքաշ 

Չաեեոտեաւ մէջռեոումնեոո բաոուած են ւհռանանցհ ռանաստեոծ 
Ուատհհ Սաատէհ «ԳԽեոո եոԸաւոնեո >ունհ» անուն ցոբուԱԷՆ։ 
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6– ՊԱԼԵԱՆ 

ԱՅԳ ԱՌԱՒՕՏ 
ԱՏՐԻՆԷԻ Հ0ԱՅ0Ը 
ԱՆԱԱՅՏՅՏԱՒ 

Հեռատեսիլին ցոյց տուին կին մր, որուն այրած դէմքր ենթարկուած էր գեղագի-
տական վիրաբո ւժո ւթեան, եւ ա րկածեալի մր դէմքո վ պատ ուա ստած էին զայն։ 
Եթէ ինք Հրսէր որ այդ գէմքր ինք չէր, անծանօթ անցորդր ոչինչ պիտի գիտնար։ 

Քայց ինչպէ՞ս այդ դէմքով ինք ի՛նք պիտի րլլար։ Ուրիշի նայուածքի իրականու– 
թիւնր կրնա՞ր ի՛ր իրականութիւնր րլլալ։ 

Զինք չճանչցողներու նայուածքր ուղղուած պիտի րլլար միւսին, որ չկար այլեւս, 
զինք ճանչցողներուն Համար ինք անծանօթ մր պիտի րլլար եւ անոնց նայուածքին 
մէջ ինքզինք պիտի չճանչնար... Տեւաբար կրկնուող ողբերգական թատրոն մր, 
որուն Համար ոչ կարելի էր լաւ րսել, ոչ ալ վատ... 

կր թափառիմ փողոցներու մէջ, կանգ կ՛առնեմ եւ կր դիտեմ ցուցադրուած Հա– 
գուստներր, գոՀարեղէններր, բ^ի^ային Հեռաձայնի գործիքներր։ Սրճարան մր կայ 
փողոցի մր վրայ, ուր երբեմն կր նստիմ ձանձրոյթ մեռցնելու Համար։ 

Երբ գործի ժամ է, այրերու երթեւեկր կր նուազի։ կր տողանցեն կիներ ու աղջիկ-
ներ, չատեր իրենց քիթերր կր փակցնեն ցուցափեղկի ապակիին։ Անցեալին կր դի-
տէի անոնց Հասակր, վայելչութիւնր, իգական չնորՀներր։ կեանքի խոստումներով 
ներկայացող բնութեան գեղեցիկր։ 

Հիմա մայթի աթոռին նստած, առանց արարողութեան պատրաստուած սուրճի 
բաժակին առջեւ, որ երկու կաթիլ սեւ Հեղուկ մրն է, կրկին կր դիտեմ անցորդներր։ 
կիներր եւ աղ՚^իկներր կարծէք այլմոլորակային են։ Բատերու դէմքին վրայ, ուր քի– 
թր կայ, սպիտակ լաթ կայ, մանկան մր ափին մեծութեամբ։ Գեղագիտական վիրա-
բուժութեան ենթարկուած են։ 

կ՚անցնին ուրիշներ։ Այս որքա՛ն կիներ եւ աղջիկներ կան լայնցած չրթներով։ 
Եթովպական ցեղախումբ կայ, ուր կիներու չրթներուն փայտեր կր խրեն, որ-

պէսզի անոնք ստանան ափսէի ձեւ եւ մեծութիւն, ինչ որ կր Համարուի կանացի 
չնորՀ եւ գեղեցկութիւն։ Լայն եւ ուռած չբթներով կիներր եւ աղջիկներր եթէ որ-
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պէս զբօսաշրջիկ Եթովպիա երթան, կրնայ պատաՀիլ, որ գեղեցկացած եւ ափսէի պէս 
չրթներով վերադառնան։ Աոր նորոյթի Հետեւիլ անկասելի արդիականութիւն է։ 

Գէմքեր կան, որոնք այլեւս ժպիտ չունին, քանի որ դէմքի մորթր թմբուկի կաչիի 
պէս պրկուած է։ Պատերազմ կնճիռներու դէմ® 

Հիմա այնքան կր խօսուի եւ կր գրուի կիներու եւ աղջիկներու կուրծքի գեղագի-
տական ծաւալներու կրած փոփոխութիւններուն մասին, որ մարգարէ պէտք է րր 
լալ իրաւր կեղծէն զատելու Համար։ Անցեալին անվն աս Հիւանդութիւն կր Համար-
ւէր նարգիսականութիւնր ինքնաՀիացումր։ Ամէն մարդ քիչ մր այդպէս է։ Սեփա-
կան պատկերի փոփոխութեամբ կր զարգացնենք նոր նարգիսականութիւնր։ 

Անցեալին կիներու անուններուն կր կցէին վերադիրներ, որոնք լնդունուած էին։ 
Հիմա կայ նոր վերադիր։ Երբ կարգ մր կիներ լուսաւոր վաճառատան մր դուռր կր 
Հրեն, վաճառողներր ժպիտով իրարու կորսեն, որ §սիլիքոն՝Ֆր եկաւ։ 

§Սիլիքոն՝ծ –– Ոչ օրիորդ եւ ոչ տիկին։ 
Աչքիս առջեւ թաւալող արդիականութիւնր ինծի յիչեցուց վարժապետ Սարգիսր։ 

Բանաստեղծ։ իտէալիստ։ 
Արեւելեան քաղաքի մր մէջ Հայկական փոքրիկ գաղութ մր կար, որ ունէր եկե-

ղեցի, դպրոց, ակումբ։ Այն օրերուն Համայնքներու անդամներր իրարմով կ,ապրէ-
ին, չէին արդիականացած, զիրար կր ճանՀնային։ քհերիներ ու բարքեր նիւթ կր մա-
տակարարէին խօսակցութիւններուն։ Հեռատեսիլի ժապաւ էններ ու կրկնուող եւ 
անչաՀ շարաններ չկային։ 

Այդ քաղաքի մարդիկ ալ արդիական եւ յառաջադէմ րլլալու Համար ուրիչ քաղա-
քէ Հարս կր բերէին, եւ Հպարտութիւն էր րսել, թէ ան այս կամ այն քաղաքէն էր, 
այդ քաղաքներն ալ դասակարգում ունէին։ 

Այդ պզտիկ քաղաքին մանրանկար Հայկական գաղութր յաճախ խրախճանքներ 
եւ պարաՀանդէսներ կր կազմակերպէր ակումբի պզտիկ սրաՀին մէջ։ Աոր Հարս մր 
եկած էր, որ Հրապուրիչ էր, պուպրիկի կր նմանէր։ Երիտասարդներ եւ պատանի-
ներ աչքով կր լափէին նոր Հարսր Ատրինէն, որ գիտէր ժպիտով բարեւել, ցուցադ-
րելով այտերուն փոսիկներր։ Աորութիւն չունեցող մարդոց Համար լոյսի պէս բան 
մրն էր նոր Հարս Ատրինէն։ 

Բայց ո՞վ կրնար դիտելէ անդին քայլ առնել։ Համայնքի Հարիւր րնտանիքներր 
զայն կր բանադրէին, դուրս կր դնէին րնկերու թենէն, ակումբէն, խրախճանքնե-
րէն։ կարգ կար, կանոն կար։ 

Բայց այդ բոլորր արգելք չէին, որ վարժապետ Սարգիս չայրէր, չտոչորէր Ատրխ 
նէի տեսքով։ Բանաստեղծութիւն փնտռած էր, Ատրինէն յայտնուած էր։ 

Հակառակ իր վտիտ թոշակին, պարաՀանդէսներէն չէր բացակայեր։ կր յուսար 
որ օր մր, յարմար առիթով մր, ինք ալ Ատրինէին Հետ կր պարէր, ինչպէս որ կ,ընէ-
ին ուրիշներ, ամուսնացածներ եւ ամուրիներ։ Զանոնք կր դիտէր նախանձով։ վար-
ժապետի կացութիւնր եւ լնդունուած լրջութիւնր կ՚արգիլէին այլ վերա բերում ու-
նենալ։ 
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վարժապետ Սարգիս կր դիտէր Ատրինէն, անոր կլոր դէմքր, սեւ սաթի պէս մա-
զերր երազ էին։ Լոյս ունէին։ Գէմքին փայլր, եզերքներուն վրայ շարունակուող աչ֊ 
քերր, որոնք կր թաքնուէին անվերջանալի թարթիչներու ներքեւ, շրթներր իրենց 
երազային կարմիրով, սեղմուած գօտիէն վեր բարձրացող նայուածքր կր Հանդի-
պէր ժայթքող կուրծքին։ 

Ատրինէի վրայ կր տարատուէր նաեւ այլ քաղաքէ մր եկած րլլալու լոյսր։ Երբ 
առանձին րլլար, վարժապետ Սարգիսի երեւակայութեան մէջ Ատրինէ կր դադրէր 
երկրային րլլալէ։ 

Այսպէս կ՚անցնէին օրերր եւ շաբաթներր։ վարժապետ Սարգիս ոտանաւոր կր 
գրէր, միշտ ձօնուած Ա֊-ին։ կր կարդար, կր սրբագրէր, կր պատռէր, նորր կր 
գրէր։ Անոնցմէ ոչ մէկր արժանի կր գտնէր Ատրինէին։ Բառերր անՀարազատ էին 
Ատրինէին Համար։ ինք կր շարունակէր ներկայ րլլալ խրախճանքներուն եւ պարա-
Հանդէսներուն։ Գպրոցի Հանդէսներուն, ի պաշտօնէ, յարգանքով առաջին կարգ 
նստելու կ՚առաջնորդէր Ատրինէն, մանաւանդ որ անոր ամուսինր Հոգաբարձու-
թեան ատենապետն էր, ինչ որ աւելի անմերձենալի կր դարձնէր զինք։ 

Ջմեռր աւարտած էր։ Գպրոցին մէջ իրարանցում կար։ Աշակերտներր կ,արտա-
սանէին, կ՚երգէին, կր պարէին։ Համայնքր անոնցմով պիտի դատէր դպրոցր։ Բայց, 
ինչպէս կ՚՚րսուէր, ակմբային կեանքր նոյն կշռոյթով կր շարունակուէր։ վարժա-
պետ Սարգիսն ալ կր շարունակէր գինովնալ Ատրինէի Հրապոյրներով, մանաւանդ 
որ ջերմացող օրերուն Հետ կիներու եւ աղջիկներու թեւերր լոյսին տակ կր խաղա-
յին, մուգ գոյն Հագ ուստներր կր դառնային երբներանգ եւ ծաղկաւոր։ 

վարժապետն ալ քիչ մր աւելի կր գինովնար։ 
Ամավերջի Հանդէսէն քանի մր օր առաջ, առաւօտ կանուխ, երբ դեռ դասարան 

մուտքի զանգր չէր Հնչած, պարոն տնօրէնր տեսչարան կանչեց վարժապետր։ Անոր 
նամակ մր յանձնեց եւ րսաւ, որ փութով տանի ատենապետին տունր, ստորագրել 
տայ եւ բերէ։ 

վարժապետ Սարգիս քիչ մր դողով եւ քիչ մր երջանիկ, ատենապետին տունր եր-
թալու Համար ճամբայ ելաւ։ Ատրինէն պիտի տեսնէր իր տան մէջ։ Ամբողջ ճամբու 
րնթացքին երազներ Հիւսեց։ Ատրինէն իր տան մէջ, ինչպէս իշխանուՀի մր իր դղեա-
կին մէջ։ 

Յետին մանրամասնութիւններով ապրեցաւ Հանդիպման առթելիք երջանկութիւնր։ 
իրեն րնծայուած էր գեղեցիկով երջանկանալու պատեՀութիւնր։ Որոշեց նոյն երեկոյ 
իսկ անմաՀացնել իր զգացած Հոգեկան խռովքր։ Առասպելական դէպք էր։ 

Գրան առջեւ պաՀ մր կանգ առաւ զանգր Հնչեցնելէ առաջ։ Մատներով սանտրեց մա-
զերր, շտկեց բաճկոնր եւ շապիկին օձիքր։ Տաճար մտնողի պէս պատրաստուեցաւ։ 

Սեղմեց կոճակր։ Սիրտր կր տրոփէր եւ ինք կր լսէր կուրծքի տակի Հարուածնե-
րր։ Հէքիաթային Հանդիպման կր պատրաստուէր։ Մտաբերեց Գանիէլ վարուժանի 
վաՀէվաՀեան տաճարներր, ԱնաՀիտ չաստուածուՀին եւ անոր ծիծերն ի վեր բաժակ 
բարձրացնող բանաստեղծր։ 
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0անի մր վայրկեան ետք երկար գիշերանոցով, խառնշտուած մազերով թուխ կին 
մր բացաւ դուռր։ վարժապետր բարեւեց եւ խնդրեց, որ պարոն ատենապետին լուր 
տայ, որ իրեն նամակ մր բերած է դպրոցէն։ 

- Հրամեցէք, ներս Հրամեցէք, պարոն Սարգիս, նստեցէք, լուր տամ։ 
վարժապետ Սարգիս այն ատեն ձայնէն միայն Հասկցաւ, որ Ատրինէն էր դուռր 

բացողր։ Լախտի Հարուած ստացածի մր պէս պաՀ մր շուարեցաւ, ցոյց տրուած 
աթոռին վրայ նստեցաւ։ 

Մտածումները եւ զգացումներր զիրար կր Հրմշ 
տօնավաճառի մր մէջ։ Երազր զարնուած էր պատի մր։ 

Գուռր բացողր սեւ շրթներով, մանրիկ աչքերով, մոխրագոյն այտերով, փետտ^ 
ւած յօնքերով, անՀրապոյր կին մրն էր, որուն երբեք պիտի չնայէր, եթէ փողոցր 
Հանդիպէր։ Գնչուի կր նմանէր այդ սեւցած կինր։ 

Ատենապետր եկաւ, ստորագրեց նամակր, աճապարանքո առանց ետեւ նայե-
լու վարժապետ Սարգիս մեկնեց աւ։ 

ինքզինքին Հարց չտուաւ նոյնիսկ, որ ինչ մտածեցին իր մասին ատենապետր եւ 
Ատրինէն։ 

ինքզինքին նկատմամբ արգաՀատանք զգաց։ ինքզինք օրօրած էր չեղած երազով 
մր։ Գուռր բացող այդ անշպար, անսնգոյր, անծարիր, անՀրապոյր կինր, առանց 
Տէր Ողորմեայի, սպաննած էր Ատրինէն։ 

Ոճրագործ գնչուն։ 
Անկէ ետք վարժապետ Սարգիս դադրեցաւ խրախճանքի եւ պարաՀանդէսի եր-

թալէ։ 
° ւ ոչ ոք Հասկցաւ թէ ինչո՞ւ այդպէս յանկարծ փոխուած էր վարժապետ Սարգիս։ 
Երբ կր Հանդիպէր պճնուած կիներու, ինքնիրեն կ,րսէր, թէ այս մէկն ալ Ատրի-

նէի րնտանիքէն րլլալու է։ 
Պատրանք ստեղծողներ։ 
ի՞նչ պիտի մտածէր վարժապետ Սարգիս, եթէ կողքիս նստէր, մեքենայով պատ-

րաստուած բաժակ մր սուրճի Հակավայելքին Համար եւ դիտէր ուռած շրթներր, 
նոյն գլխուն վրայի բազմերանգ մազերր, բազմաշերտ շպարի ետին թաքնուած կի-
ներր եւ §սիլիքոն՝Ֆով Հրապոյր ցուցադրողներր• ••։ 

կ,րսեն թէ վարժապետ Սարգիս կին չառաւ։ 
Այդպէս ծերացաւ։ 
Հիմա ի՛նչ կր մտածէ արդեօք ի տես §տիկին սիլիքոն՚Ֆի եւ բերաններէն կախուած 

կարմիր միջուկով դեղձի երկու շերտի վերածուած նախկին շրթներու.... 
Ափսո՛ս, վարժապետ Սարգիս։ 
Սիրող սիրտ մր զոՀ գնաց գեղեցկութիւն փնտռելու կոպտութեան... 

15 Յունուար 2012 
Վիլլէր-սիւր-մէր 
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ՀԱՄԵՍՏ կԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԷՆ 

Սիբիոում աքսոոեալ հայեո––– Եւ նոանց մէջ մաոդիկ, ովքեո աւելի հեռու գնացին եւ 
դաոձան քաոբանտաոկեալնեո։ Նոանցից շատեոո գնդակահաոուեցին, քչեոո վեոա– 
դաոձան հայոենիք։ Օտաոնեոո, այդ մաոդկանց ճանաչելով, հայեոի մասին վկայել 
են՝ ոոպէս տառապած եւ ուժեո ազգի։ Իսկ մե՞նք՝ իւոայիննե՞ոս––– Եոբեւէ ճանաչե՞լ 
ենք նոանց. փոոձե՞լ ենք լսել ու հասկանալ, թէ՞ շաոունակում ենք դեռ «դաւաճանի» 
պիտակո տառադաոձել։ Հազիւ թէ։ Եթէ հասկանայինք նոանց ժամանակին, եթէ 
նոանց ցաւին՝ ականջալուո, իսկ տոկունութեանն ու յամառութեանո հետամուտ լի-
նել կաոոոանայինք, ապա այսօո աւելի հաստատուն պետութիւն կունենայինք... 
Գուցէ այդժամ հոոո այսպէս չէո եոեոաո մեո ոտքեոի տակ, եւ հիմա բազմաթիւ հա– 
յոոդինեո ինքնակամ կամ ստիպուած, մի կտոո հացի համաո՝չէին լքի հոո հայոենին, 
չէին բռնի օտաոութեան ճանապաոհն ու այդպէս հեշտ չէին նեոառնուի մեծ տէոու– 
թիւննեոի քաոաքական թատեոաբեմում եւ, մանաւանդ, ռուսական հոաւէոքին ի 
պատասխան՝ ճակատագոի դառո հեգնանքով, այսօո անմիջապէս չէին շտապի ոնտա– 
նիքնեոով հանգոուանել հենց Սիբիոում... 

Ասքանազ Աւագի Կաոապետեանո այն հազուագիւտ հայեոից է, ովքեո եոկաո 
տքնեցին ու տառապեցին սիբիոեան բանտեոում, բայց դիմացան, այլեւ վեոադաո– 
ձան ու շէնացոին հայոենի եոկիոո Թալանուած ու քանդուած տան փոխաոէն նոոն 
էո կառուցել, նոո օջախ հիմնել եւ, եոեխանեո ու թոռնեո դաստիաոակելուց զատ, 
առանձնութեան մէջ գոել® Բազմաթիւ թոթեո, էջեո եւ նոյնիսկ անտիպ ու անաւաոտ 
վէպեո, ոոոնք ամբոոջացնում են նոա ոդիսականն ու ստեոծագոոծոո մաոդու վեհ 
նկաոագիոո։ 

Իոական կեանքում նա համեստօոէն լռում էո եւ ցանկութիւն չունէո՝ իոեն հեոո– 
սացնելու։ Ահա նոյնիսկ յուշեոի մէջ նա չի գոել իո այս նշանաւոո խօսքեոի մասին, 
ոոոնց մասին վկայում էին իո հաոազատնեոն ու ոնկեոնեոո. 

- Թալէաթ ու էնվէո փաշանեոո չկաոոոացան հայոց ոգին կոոծանել, դուք եւս չէք 
կաոոո,– Ասքանազ Կաոապետեանո հնչեցոել է սովետական դատաոանում՝ ոնդդի– 
մանալով բռնապետութեանն ու նոա վաոած հայահալած քաոաքականութեանո։ 
Ասել է ու դոա դիմաց թանկ հատուցել. չոոս–հինգ գաոուն՝ խլուած ու բանտուած իո 
եոիտասաոդ կեանքից, ոոո դեռ տաս տաոի առաջ էո սկսել խեոուել, ու հաշմանդամ 
էո դաոձել ինքո աւելի վաո՝ Մեծ Հայոենականում® 

Նեոկայացնում եմ ահա այս մաոդու, ոո տպագոուել սկսել է իննսունականնեոին՝ 
Հայաստանի Հանոապետութեան անկախութեան տաոինեոի սկզբում, տեոական՝ 
«Աշտաոակ» թեոթում, «Ծանո վաոագոյոո», ոոո, ոոքան էլ ցաւոտ ու դժուաո լինէո, 
եոբեւէ եւ յատկապէս՝ նոա հեռացումից յետոյ (մահացել է 2000թ.), պաոտաւոո էի 
բացել ես՝ նոա դուստոն ու հոգեւոո ժառանգոոդո® 
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ԾԱՆՐ ՎԱՐԱԳՈՅՐ 
(Յուէե^ քաղբանտա^եալ 

Ասքանազ Աւագի Կա^պետեանի կեանքից) 

ՆԱԽՕՐԷԻՆ 

Հայրենականում վիրաւորուելուց ու երկարատեւ, վիրաՀատական բուժո^ 
մից յետոյ վերադարձայ Հայրենի գիւղ։ Երկրորդ կարգի Հաշմանդամ էի։ Երբ 
առողջական վիճակս փոքր-ինչ բարելաւուեց, աշխատանքի անցայ կոլտնտե-
սութիւնում որպէս մեղ ուապաՀ։ Պէտք է ասեմ, որ աշխատանքն ինձ դուր էր 
գալիս։ 

1949 թ ուականի ձմեռր սակաւաձիւն էր© գարնանն սկսուած սոսկալի երա^ 
տր սպառնում էր մեղուարնտանիքների գոյութեանր, եւ ես ստիպուած էի շա-
քարի պաՀանջագրով յաճախակի դիմել կոլվարչութեան նախագաՀին։ Եթէ 
չեմ սխալւում, գարնան վերջերին էր© զրուցում էի մեղուանոցի պաՀակների 
Հետ, երբ ստորգետնեայ ուժգին ցնցումր տարուբերեց երկիրր։ 0ի քանի օր յե-
տոյ իմացայ, որ լեռնային գիւղերում այդ երկրաշարժրբաւական վնասներ էր 
պատճառել• մասնաւորապէս, փլուել էր Բիւրականի դպրոցր Հենց քննու-
թիւնների օրր, եւ մարդկային զոՀեր տարել։ ՊատուՀասն անպակաս էր։ 

0ի օր էլ, աշխատանքից տուն վերադառնալիս, Հանդիպեցի գիւղխորՀրդի 
նախագաՀ Սեդրակին, ով իմ Հօրաքրոջ փեսան էր։ Բարեւ տալ-առնելուց յե-
տոյ նա ասաց, որ խօսելիք ունի Հետս։ Հրաւիրեցի մեր տուն։ Տնեցիներր սեղան 
գցեցին, խօսեցինք դէսից-դէնից, ու, երբ մի քանի բաժակ դատարկել էինք, 
ասաց• 

- Գիտե ս ինչ, քեռի, ինձ թւում է, որ մեծ քեռին ողջ է։ 
Նկատի ունէր Հօրս, ում ձերբակալել էին 1937թ^ Հ ոկտեմբերին, եւ շուրջ 12 

տարի նրանից ոչ մի տեղեկութիւն չունէինք։ Սեդրակն, իր ասածր Հիմնաւորե-
լու Համար, մէջբերեց շրջանային ՊԱկ-ում /Պետական Անվտանգութեան կո-
միտէ/ ունեցած մի խօսակցութիւն, որի րնթացքում նրան մանրամասն Հար-
ցուփորձ էին արել կարապետեան րնտանիքի մասին։ 
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Հաւատս չէր գալիս, որ Հայրս դիմանար կալանավայրի զրկանքներին• չէ՞ 
որ երկրում րնդՀանրապէս դժուար էր պարէնի Հարցր, իսկ այնտեղ... 

Մի քանի օր յետոյ ես կրկին շաքարաւազի պաՀանջով դիմեցի կոլվարչո^ 
թեան նախագաՀին։ 

— Ասքանազ,— ասաց նա,— ինձ եւ գիւղի խորՀուրդին կանչել են Աշտարակ, 
արի, միասին գնանք։ Շրջկօօպի պաՀեստից էլ մի երկու պարկ շաքարաւազ կր 
վերցնես, մինչեւ մեր Հասանելիքր ստանանք։ 

Գեռ Աշտարակ չՀասած շարուէ շար ան, բեռնատար աւտո մեքենան եր ի 
Հանդիպեցինք։ Այն ժամանակուայ Համար դա խիստ անսովոր էր։ Չկարողա-
ցայ ինձ զսպեէ վարորդներից մէկին Հարցրի գալու նպատակր։ Պատասխա-
նեց, որ եկել են լեռնային գիւղերից երկրաշարժից տուժած ժողովրդին դաշ-
տավայր տեղափոխելու։ Շրջկօօպի պաՀեստում դէմ դիմաց տեսայ Բիւրակա-
նի կոլվարչութեան նախագաՀին, նա բոլորովին տեղեակ չէր գիւղի տեղա-
փոխմանր– 

— Այդպիսի բան չկայ,— ասաց։ 
Աոյն անգիտութեան մէջ էին նաեւ իմ Հարցուփորձած բոլոր մարդիկ։ Ստա-

ցածս երկու պարկ շաքարաւազր բարձեցի ձիուն ու վերադարձայ գիւղ։ 

^ Ա Ք Ս Ո Ր ^ – 

Յունիսի 18-ի երեկոյեան զբաղուած էի տնամերձր ջրելով։ Գա տեւեց մին-
չեւ ուշ գիշեր։ Գիշերուայ ժամր մէկի կողմերր Հարեւանի տան պատի տակ 
մարդիկ երեւացին։ Մօտեցայ իմանալու, թէ ո՞վքեր են, ի՛նչ գործ ունեն այն-
տեղ։ Նկատեցի, որ զինուորականներ են։ Մէկ էլ տեսնեմ, մեր տան մօտ էլ կան 
դրանցից։ Ջայն տուեցի մերոնց, որպէսզի լոյս վառեն ու Հագնուեն• Հիւրեր 
ունենք։ Երկու վայրկեան անց դուռր բացուեց, եւ մենք խրճիթ մտանք։ 
Մայրս, ինձ զինուորականներով շրջապատուած տեսնելով, խիստ անՀանգրս-
տացաւ։ Գնդա պետ ի ուսադիրներով մէկր, առանց Հրաւէրի, նստեց սեղանի 
մօտ եւ չոր ասաց• 

— կառավարական որոշում կայ• ձեր րնտանիքր պէտք է տեղափոխուի երկ-
րի մէկ այլ վայր։ ԱնՀրաժեշտ իրերի Հաւաքման Համար տալիս եմ ուղիղ 30 րոպէ, 
անշարժ գոյքն ու ունեցուածքր մենք Հիմա կր Հաշուառենք ու կր մտածենք ում 
թողնել։ 

Քրոջս առաջարկով մեր ինչքր որոշեցինք թողնել Հօրեղբօրս։ Ես ստորագ-
րեցի ինձ մեկնած թուղթր։ Լիակատար շփոթութեան մէջ չնկատեցի, թէ ինչ-
պէս անցաւ 30 րոպէն։ Շատ քիչ բան կարողացանք վերցներ աւելի ճիշդ 
նրանք էին րնտրում, թէ մեզ ինչ է անՀրաժեշտ, փաթաթում եւ աւտոմեքենա-
յի մէջ էին գցում։ Շարժուեցինք։ Գիւղամիջում մեզ րնկերացան եւս երկու ըն-
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տանիքներ։ Միւսներին ուրիշ մեքենաներով էին տարել... 
Լոյսն արդէն բացուել էր։ Աշխատանքի շտապող օՀանաւանցիներր նոր 

միայն իմացան տեղի ունեցածի մասին։ Սուգ ու շիւանր պատեց գիւղր։ Արանք 
աւտոմեքենայի թափք էին գցում իրենց օրապաՀիկր, ինչ-որ մէկն էլ, նկատե-
լով, որ ես ոտաբոբիկ եմ, Հանեց իր կօշիկներն ու նետեց ինձ։ 1915 թուի 
կրկնութիւնն է• անցաւ մտքովս. 

Աշտարակում աքսորականներ տեղափոխող բազմաթիւ աւտոմեքենաներ 
էին Հաւաքուած, եւ ոչ միայն մեր շրջանից։ Հայաստանր այս էլ որերո՛րդ ան-
գամ Հայաթափ էր լինում։ Գրութեան տէրր չէկիստներն ու զինուորական-
ներն էին։ Նրանց արանքում վազվզում ու ձեռքերն էր թափաՀարում մեր 
շրջկոմի 2-րդ քարտուղար Հ• Թովմասեանր 

— Արագացրէ՚ք, արագացրէ՚ք, ինչո՞ւ էք դանդաղում... 
Արա ծառայութիւնր, անտարբերութիւնն իր Հայրենակիցների ողբերգու-

թեան Հանդէպ, մթագնեցին ուղեղս։ Ակնթարթօրէն ձեռքս տարայ դէպի մօ-
տիկ դատարկ դոյլն ու շպրտեցի նրա վրայ։ կողքիս կանգնած զինուորական-
ներն նմիջ ապէս յափշտակեցին միակ ձեռքս։ Գնդապետի ցուցումով ինձ մօ-
տեցաւ շրջանային ՊԱկ-ի պետ Աբգարեանր եւ փորձեց կարգի Հրաւիրել։ Ասա-
ցի, որ այս ամէնր, Հաւանաբար, ճակատային զինուորիս թափած արեան գինն 
է։ Գնդապետր, լսելով մեր ռուսերէն խօսակցութիւնր, մօտեցաւ եւ երբ Հա-
մոզուեց, որ ես իսկապէս պատերազմի մասնակից եմ, շքանշաններ ու մեդալ-
ներ ունեմ եւ զօրացրուել եմ ծանր վիրաւորուելուս պատճառով, ասաց, որ 
կարող եմ տուն վերադառնալ, բայց Հարազատներս պէտք է աքսորուեն։ 
Ծնողներիս աւագ որդին Հայկազր, պատերազմից չէր վերադարձել, ես էի այ-
լեւս նրան ու Հօրս փոխարինողն րնտանիքում եւ բացի այդ, ինչպէ՞ս կարող էի 
թողնել մօրս, քոյրերիս ու անչափաՀաս եզբայրներիս• մերժեցի այդ առաջար-
կր։ 

Քիչ անց ինքնաշարժներն ուղղութիւն վերցրին դէպի էջմիածին։ կայարա-
նում սպասում էին ապրանքատար գնացքներր... 

Մեզ Հետ միեւնոյն վագոնում բազմաթիւ մարդիկ էին §տեղաւորուած՝Ֆ։ 
Յատակին ծալապատիկ նստած էր ոչխարենի փափախով մի ծերունի։ Ծանօ-
թացանք• շատ չար ու բարի տեսած մարդ էր Մինաս պապր անգթօրէն խոց-
ւած կատարուող անարդարութիւնից։ 

— Թ՛ուրքից փիսն են էսոնք,— դառնացած ասաց նա,- գլխովս շատ փոր-
ձանքներ են անցել, բայց էսպէս անխիղճ-անաստուած բան ոչ տեսել էի, ոչ 
լսել. 

Ծերր §տիրութիւն՝Ֆ էր անում երկու լրնտանիքի• Համագիւղացիներից մէ-
կի եւ որդու, որոնք աքսորի օրր բացակայում էին գիւղից։ 

Մինչ մենք զրուցում էինք, շոգն անտանելի դարձաւ։ վագոնում գտնուող 
մանր երեխաներր ծտերի պէս բերաններր բաց ու խուփ էին անում։ Բաց դռա-



Ա Ր Ձ Ա Կ 

նր մօտեցան մի քանի զինուորականներ եւ Աբգարեանր։ Աչք ածեցին ներսր եւ 
որոշեցին, որ դեռ մի քանի րնտանիք էլ կարելի է տեղաւորել։ 

— Թոյլ տուէք ջուր վերցնել երեխաներր տանջւում են,— խնդրեցի նրանց։ 
— Ուղտն առանց ջրի անապատ է կտրում-անցնում• չէք մեռնի, ճանապար-

Հին կր տան,— նետեց Աբգարեանր։ 
Աչքերիս առջեւր մթնեց• վագոնի Հարթակի բարձրութիւնից ոտքով Հար-

ւածեցի նրա թաւ յօնքին։ Աբգարեանր ձեռքր տարաւ դէպի ատրճանակր, բայց 
սաստուեց ինձ §ծանօթ՝Ֆ գնդապետի Հայեացքից։ վերջինս դարձաւ դէպի ինձ• 

— կարապետեան, քանի որ դու կամաւոր ես աքսորւում, վերցրու դոյլերր 
եւ մի երկու տղայի Հետ ջուր բեր։ 

Այդպէս էլ արեցինք։ Արդէն մթնում էր։ վագոնների դռներր փակեցին, եւ 
քիչ անց գնացքր շարժուեց։ Աերսում շնչելն անՀնարին դարձաւ։ Գործիքներ 
ճարեցինք, մի քանի §լուսամուտ բաց արինքայնուՀետեւ կից վա գոնում մի 
անկիւն առանձնացրինք, յատակի տախտակների մէջ անցք բացեցինք• §Գա կր 
լինի զուգարան՚Ֆ, այլապէս կր խայտառակուէինք... 

Գնացքն օր-օրի մեզ Հեռացնում էր Հայաստանից, եւ դրան Համապատաս-
խան էլ թուլանում Հսկողութիւնր։ կարճատեւ կանգառներում մի քանի խօսք 
էինք փոխանակում տեղացիների Հետ։ Նրանցից իմացանք, որ աքսորեալներով 
լեցուն բազմաթիւ գնացքներ են անցնում այդ տեղերով։ 

վերցրած ջուրն ու մթերքր սպառուել էին։ Ոչ ոք մեզանով չէր Հետաքրքրր-
ւում։ Այդ պայմաններում կողքի վագոնում նոյնիսկ մի կին ծննդաբերեց։ 
Անելանելի վիճակր մեզ դրդում էր մտածել ամենայանդուգն քայլերի մասին։ 
0ինաս պապր նոյնիսկ առաջարկեց յանկարծակի յարձակմամբ զինաթափ 
անել մեր Հոգէառներին• §Ախր, ոչխարների տեղ կարծես դրած լինեն մեզ• 
եկել, տներից Հանել, Հաւաքել ու տանում են։ Ո՞ւր, ինչի Համար։ Ջեր իմանա-
լու բանր չէ ասում են...՝Ֆ։ 

0ի օր գնացքր կանգ առաւ։ կուբանում էինք։ Նկատեցինք, որ քիչ Հեռու 
ջրՀոր կայ։ Անմիջապէս վերցրինք դոյլերն ու դուրս թռանք վագոններից։ Յե-
տեւից ատրճանակի կրակոց լսուեց, բայց արդէն շատերն էին վա զում դէպի 
ջուրր... Հաւաքուեցին նաեւ տեղաբնակներր եւ, իմանալով, թէ ովքեր եւ որ-
տեղից ենք, վաճառելու բերած բոլոր մթերքներր ձրի բաժանեցին։ վերջապէս 
մեզ ուղեկցողներր Համոզուեցին, որ ոչ ոք փախչելու միտք չունի, եւ թոյլ 
տուեցին գնումներ կատարելու մօտակայ մթերային խանութից։ Աքսորա-
կաններից շատերր բնական պէտքով մտնում էին վագոնների տակ, իսկ զին-
ւորներր լկտիաբար Հետեւում էին նրանց ու բարձրաձա յն ՀռՀռում։ Խնդրեցի 
ատրճանակի զօրութիւնր փորձած ռուս տեղարալ սպային, որ ցոյց տայ, թէ 
որտեղ է գտնւում գնացքակա զմի պետր։ Շոգեքարշին յաջորդող փափուկ վա-
գոնում բազմոցին նստած Հայկական արտաքինով մարդր, լսելով իմ ով լինե-
լյր, ՀայՀոյախառն բառերով յարձակուեց վրաս• իբր, ես արդէն որերո՛րդ ան-
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գամ անկարգութիւն եմ ՀրաՀրում, եւ կարգի Հրաւիրելու միակ միջոցն ինձ 
վագոն-մեկուսարան գցելն է։ 

— Գուք Հա՞յ էք, մարդկային գութ ունէ՞ք,— ասացի,— ի՞նչ իրաւունքով էք 
այսքան մարդ նման պայմաններում տեղափոխում։ Գուք գերազանցեցիք 
թուրքերին։ վերջիվերջոյ կր գայ Հատուցման օրր... 

Այլեւս կորցնելու ոչինչ չունէի եւ մէջս կուտակուած անիրաւուած մարդու 
ողջ զայրոյթր նրա երե սովր տուեցի։ Փոքր-ինչ մեղմացաւ ու խոստացաւ, որ 
այսուՀետեւ կանգառներում իւրաքանչիւր վագոնից մի քանի Հոգու կր թոյ-
լատրուի առեւտուր անել եւ ջուր վերցնել։ Խոստացաւ նաեւ իմ Հարցով զբաղ՜ 
ւել, Հենց որ տեղ Հասնենք։ Չնայած վերջին սպառնալիքին վագոն վերադար-
ձայ փոքր-ինչ թեթեւացած եւ 0ինաս պապին մանրամասն պատմեցի տեղի ու-
նեցածր։ Խեղճ ծերուկր խիստ անՀանգստացաւ• յանկարծ չբաժանե՛ն մեզ իրա-
րից. 

Այնուամենայնիւ, շուրջ երկու շաբաթուայ ուղեւորութեան րնթացքում 
կեանքր Համեմատաբար տանելի դարձաւ• օրական մէկ անգամ սնունդ էինք 
ստանում, կանգառներում օգտւում խանութներից, իսկ վագոններում ս կսե-
ցին բժիշկներ երեւալ։ 

ԻՆՏեՐՆԱՑԻՈՆԱԼԻՋՍՈ ՝ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ 

Յուլիսի մէկին մեր գնացքր կանգ առաւ Ալթայի երկրամասի Բիյսկ քաղա-
քի մօտակայքում։ Հրամայուեց դուրս գալ վագոններից։ Անծանօթ տեղանքր, 
անորոշութիւնն ու կրած զրկանքներր խիստ րնկճել էին մարդկանց։ Նրանք 
րնտանիք առ րնտանիք ծուարել էին գնացքից քիչ Հեռու եւ սպասում էին, թէ 
երբ կր մօտենան տեղական իշխանութեան ներկայացուցիՀներր։ 

0ենք շուրջ քառասուն րնտանիքների Հետ միասին բաժին ինկանք §Պոբե-
դա՚Ֆ (ռո ւս • յաղթանակ) խորՀրդատնտեսութեանր, որր միաւորում էր 5-6 
գիւղեր եւ գտնւում էր քաղաքից 120 քմ• Հեռաւորութեան վրայ, Օբ գետի Չո^ 
միշ վտակի ձախ ափին։ իմ ու 0ինաս պապի րնտանիքներին տեղաւորեցին մի 
խարխուլ ու կիսագետնափոր խրճիթում պատճառաբանելով, որ այդքան 
շատ աշխատուժ պատրաստ չեն եղել րնդո ւնել ու եւ Հնարաւորութեան դէպ-
քում կր բարելաւեն բնակարանային պայմաններր։ իւրաքանչիւր շնչին տրա-
մադրուեց 100 քառակուսի մեթր արդէն գետնախնձորով ցանած տնամերձ։ 
Ցանկութեան դէպքում կարող էինք մատչելի գներով ապրանքներ ձեռք բերել 
պետութիւնից։ 

ԽորՀրդային տնտեսութիւնր իսկապէսմիջազգային էր• էստոնացիներ, լա-
տիշներ, լիտուացիներ, գերմանացիներ եւ այլք, բոլորն էլ աքսորական։ Երեք 
օր անց ցուցակագրեցին մեքենայ նորոգող արՀեստաւորներին, մնացածներից 
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կազմեցին դաշտավարական գումարտակներ։ ինձ նշանակեցինգումարտակապետ։ 
ճշմարտութեան դէմ մեղանչած չլինելու Համար ասեմ, որ կենսամիջոցներ 
Հայթայթելն ամենեւին էլ կապուած չէր դժուարութիւնների Հետ։ Սակայն 
անսպասելիօրէն մեր դէմ ծառացաւ մէկ այլ խնդիր ոչ պակաս կարեւոր։ 

Մինչեւ երրորդ դասարանր ներառեալ երեխաներր տեղաւորուեցին ռու-
սական դպրոցներում, բայց աւելի բարդ էր մնացածների Հարցր, քանի որ չէ-
ին տիրապետում ռուսերէնին։ Աքսորականների մէջ կային տարբեր մասնա-
գիտութիւնների տէր ուսուցիչներ, մտաւորականներ, եւ խորՀրդակցելուց յե-
տոյ որոշեցինք Հայկական դպրոց բացելու խնդրանքով դիմել իշխանութիւ-
ներէն։ Հետեւանքն եղաւ այն, որ մեզ մեղադրեցին ՀակախորՀրդային գոր-
ծունէութեան Համար։ ° ւ մի օր էլ ինձ մօտ եկաւ ոստիկանութեան աւագ 
տեղակալ Ակիմովն ու ասաց, որ պէտք է ներկայանամ շրջկենտրոն• ինձանով 
Հետաքրքրւում է շրջանային ՊԱկ-ր։ Յաջորդ օրր Ակիմովի րնկերակցո^ 
թեամբ (աքսորականներին արգելուած էր ինքնուրոյն գնալ մի բնակավայրից 
միւսր), ձիակառքով մեկնեցինք շրջկենտրոն կամենսկ։ Ներկայացայ շրջանա-
յին ՊԱկ-ի պետ մայոր Անդրէեւին։ Նա դժկամօրէն Հայեացքր կտրեց սեղանին 
փռուած թղթերից, ուշադիր ու մտախոՀ ինձ նայեց• 

— կարապետեան, լաւ լսիր, նաեւ իմացիր, որ Յունիսի 14-ից մինչ օրս քո 
Հանդէպ կազմուել է մի Հսկայ գործ։ Հայկական դպրոց ես ուզում բացել կա-
րելի է կարծել, որ ատում ես ռուսականր։ Առայժմ մեր առջեւ ոչ ոք նման 
Հարց չի բարձրացրել։ 0ո եւ քեզ նմանների արածր պարզապէս ազգայնամո-
լութիւն է։ 

Փորձեցի բացատրել, թէ ինչ նկատառումներից ելնելով ենք Հայկական 
կրթութեան խնդիրն առաջ քաշել– չէ՞ որ, Հակառակ դէպքում, բարձր դասա-
րանցիներն ստիպուած կր լինէին իջնել առաջին աստիճա նին, եւ էապէս կր 
տուժէր նրանց ապագան. ° ս գիտակցում էի, որ Հարցր վճռուած է, բայց չէի 
ուզում մէջքս գետնովր տալ։ կրկին անգամ զգուշացում ստացայ ու տուն 
դարձայ։ 

Այսպէս ամէն անգամ, որեւէ խնդիր առաջադրելու դէպքում դէմ էինք 
առնում մի այնպիսի ամուր պատի, որի դիմաց ֆաշիստական ամրոցներն իսկ 
թղթէ էին թւում։ 

Գեռ չէինք Հասցրել ուշքի գալ այս ամէնից, երբ իրեն զգացնել տուեց Հիւսխ 
սային ցուրտ շունչր, որին պատրաստ չէինք։ Ով եղել է Սիբիրում, նա կ,իմա-
նայ, որ ուտելիքից առաւել կարեւորն այնտեղ տաք Հագուստ ու վառելիք ու-
նենալն է։ Փողր չէր բաւականացնում։ վառելիքով, ճիշդ է, տնտեսութիւնն 
օգնում էր, բայց Հագուստ ի եւ ուտելիքի Հարցում մեծ դժուարութիւն էինք 
քաշում։ ճարաՀատ դիմեցինք մեր պապերի փորձուած միջոցին• թոնիրներ 
պատրաստեցինք, լաւաշ թխեցինք։ Բազմազգ բնակչութիւնր խիստ զարմա-
ցաւ տեսնելով, թէ ինչպէս են Հայ կանայք §արիշտա՝Ֆ (մակարոնեղէնի Հայկա-
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կան տեսակ) կտրում։ Շրջանում լուր տարածուեց, որ Հայերր §լապշա՝ֆյի 
(ռուս^ նոյնր) գործարան են բացել։ 

Աշնանն ինձ վստաՀեցին §իւղարդի՝Ֆ կաթի րնդունման կէտի վարիչի պա^ 
տօնր։ Բացի խորՀտնտեսութեան արտադրանքից, իւրաքանչիւր կովատէր 
պարտաւոր էր ամէն գլխից 400 քկ• կաթ յանձնել 4,4 տոկոս իւղայնութեամբ։ 

Աշխատեցի մինչեւ 1950 թ• Ապրիլի 20-ր։ Շատ զգոյշ էի• իմ նախորդներրբո-
լորն էլ կարճ ժամանակում պակասորդներ էին տուել եւ բանտ լրնկել: Ազատե-
ցին աշխատանքից, Հնայած ստուգումներր, դրա Համար ոչ մի Հիմք չէի տուել։ 
§իւղարդի՝Ֆ գլխաւոր տարրալուծարանի գլխաւորր Լիդան, որ պարզսիրտ ու 
ազնիւ աղջիկ էր, մի օր, յարմար պաՀ րնտրելով, ասաց• 

— Անդրէեւի ցուցումն են կատարում։ Գլյխավերեւումդ սեւ ամպեր են կո^ 
տակւում։ 

Յետոյ բացատրեց, որ մի քանի չէկիստներ ծածուկ մանրախնդրօրէն ու-
սումնասիրել են իմ գործունէութիւնր եւ զրուցել տնօրէնի Հետ։ վերջինս Լխ 
դայի ներկայութեամբ արտաբերել է §Ափսոս կարապետեանր. 

Աղջիկն, զգալով, որ իր ասածներր մեծ տՀաճութիւն պատճառեցին ինձ, 
սկսեց սրտապնդել, թէ մտաՀոգուելու բան չկայ, շատ-շատ կր ձերբակա լեն, 
կր Հարցաքննեն ու բաց կր թողնեն• ասել է, թէ վանմեղ-մեղաւոր եմ՚Ֆ... 

Գործերս յանձնեցի ու վերադարձայ գիւղ։ §Պոբեդայի՝ֆ տնօրէնր խոստա-
ցաւ, որ նոր աշխատանք կր գտնի ինձ Համար։ Հենց նոյն գիշեր 1940թ• Մայի-
սի 1-ի ժամր երկուսին մօտ, մեզ արթնացրեց դռան թակոցր։ Գրսից յայտնե-
ցին, թէ ովքեր են։ Խնդրեցի, որ ժամանակ տան կանանց Հագնուելու Համար 
(ինչպէս ասել եմ, Մինաս պապի րնտանիքն էլ մեզ Հետ նոյն տանն էր ապ-
րում)։ 

Արդէն մեզ ծանօթ Անդրէեւի Հետ միասին ներս խուժեցին եւս չորս չէկիստ-
ներ։ Անմիջապէս երկուական Հոգի կանգնեցին իմ աջ ու ձախ կողմում, եւ Հե-
տեւեց ՀրաՀանգր սեղանին մօտենալ։ Լամպի ժանգոտ լոյսի տակ մեծաւորր 
թղթապանակից Հանեց շրջանի դատախազի ինձ ձերբակալելու թոյլտուու-
թիւնր, բարձրաձայն կարդաց եւ մէկ ուրիշ թուղթ էլ առաջարկեց ստորագ-
րել։ Այնտեղ գրուած էր, որ ես Հնազանդւում եմ օրէնքին։ Հասկանում էի, որ 
կրկնւում է 1949թ• Յ ունիսի 14-ի գիշերուայ դրաման• ինչ էլ սիրում են գի-
շերն §աշխատելՖ։ Տանր սուգ ու շիւան բարձրացաւ։ 

— Բայց ո՞ր մեղքիս Համար, ասացէք• գոնէ Հարազատներս իմանան։ 
— Գուք ձերբակալւում էք Ռուսաստանի դաշնակցային օրէնսգրքի 58-րդ 

յօդուածի Համաձայն։ իմացած եղէք, որ դա քաղաքական մեղադրանք է։ Ջեր 
ներկ այիս պայմաններից դժգոՀ լինելր, կենտրոնական եւ Հայկական իշխա-
նութիւններին անրնդՀատ դիմեր լաւ Հետեւանքի չպէտք է յանգեցնէին։ Հար-
ցաքննութեան ժամանակ ա մէն ինչ պարզ կր դառնայ, իսկ այժմ, րստ օրէնքի, 
պէտք է խուզարկութիւն կատարուի տանր։ 
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Ու §գործի» անցան՛ երկուսն ինձ էին Հսկում, միւսներն, Անդրէեւի գյխա-
ւորութեամբ տակնուվրայ անում ճամպրուկներր, ծակ ու ծուկր։ Առանձնա-
կի ուշադրութիւն դարձրեցին գրքերի վրայ, կասկածելիներն առանձնացրին։ 
ի վերջոյ բռնագրաւեցին Հետեւեալ գրականութիւնդ 1• Մխիթար Գոշի §Գա-
տաստանագիրք Հայոցր», 2• Ո աֆֆո ւ §Խամսայի մելիքո ւթիւններր», 3^ Յ• 
Շիրազի §0ոկաց Միրզան», 4• Հին կտակարան, 5• Աւետարան (վերջին երկո^ 
սր բաւականաչափ Հին տպագրութիւն՝), Ց^ Հօրս ճեմարանական դասագրքե-
րից 5 կտոր։ 

Բարեբախտաբար, §Աս տո ւածա շո ւնչր» չնկատեցին։ Չտեսան նաեւ (կամ 
գուցէ չտեսնելու տուեցին՝) ճակատում ստացած շքանշաններիս ու մեդ լնե-
ր ի ս վ կ ա յ ա կ ա ն ն ե ր ր մ ի տ ե ղ ե կ ա ն ք ի Հետ մ ի ա ս ի ն , ո ր տ ե ղ գ ր ո ւ ա ծ է ր , որ ես 
ներկայացուած եմ կառավարական բարձր պարգեւի խորՀրդային Հայրենիքի 
Համար մղուած մարտերի առթիւ (պարգեւր չէի ստացել)։ Այդ ամէնի Համար 
նրանք Համապատասխան գրութիւն-ստորագրութիւն թողեցին, ինձ էլ թոյ-
լատրեցին որոշ իրեր վերցնել, ու դուրս եկանք։ 

Գիշերուայ մնացած մասր անցկացրեցինք խորՀտնտեսութեան գրասենեա-
կում։ 

Առաւօտեան Անդրէեւր ինչ-որ տեղ գնաց։ Յետոյ Հասկացայ, որ նա ստո^ 
գում էր գե 

տանցի Հնարաւորութիւնդ բանն այն էր, որ Մայիսի սկզբներին 
Չումիշն սկսում էր ազատուել սառոյցի Հաստ կապանքներից, որոնք գոյա-
նում էին Ն 

ոյեմբերին։ Գեկտեմբերից սկսած, սովորաբար սառցաշերտի Հաս-
տութիւնր Հասնում էր մէկ մեթրի, եւ ողջ ձմրան րնթացքում նոյնիսկ բեռնա-
տարներն ու այլ մեքենաներ Հանգիստ անցուդարձ էին անում նրա վրայով։ 
Մարտ-Ապրիլին ՀսկիՀներր ծակում-ստուգում էին սառոյցի Հաստութիւնր, 
եւ, եթէ այն մօտենում էր քսան սանթիմեթրի սաՀմանագծին, արգելւում էր 
երթեւեկութիւնր մինչ Հալոցքի աւարտր։ 

Այդ օրր գետն իր ողջ լայնութեամբ լի էր Հսկայ սառցաբեկորներով, եւ գե-
տանցն անՀնար։ Յաջորդ օրր Մայիսի 2-ին, ինձ տարան գետափ ու նաւակ 
նստեցրին։ Երեքական աժդաՀայ տղամարդիկ սկսեցին թիավարել, իսկ եր-
կուսն էլ երկաթածայր, երկար ձողերով, ամբողջ ուժով Հեռու էին վանում 
սառցակտորներդ այլապէս, մի քանի բախում դրանց Հետ, եւ մենք ջրասոյզ 
կր լինէինք. 

Չնայած §քաղաքական» ծանր վիճակիս չէի կարողանում կտրուել բնու-
թեան այդ Հրաշքից ու չՀիանալ դրանով։ Գետի ալիքներր երբեմն իրար վրայ 
էին նետ ո ւմ սառցակտորներր, որոնք ճայթիւնով կտոր-կտոր էին լինում, 
մանրանում ու դանդաղ լողում ջրի ընթացքով: Պղտոր ալիքներր մի պաՀ ետ 
էին քաշւում ու նոր ուժով դրանք իրարով տալիս։ Այդպէս 

գետր ՀետզՀետէ 
ազատւում էր սառոյցից, վերստանում բնական տեսքր։ Տեսարանր, գրաւե-
լուց բացի, նաեւ մտոր ումների տեղիք էր տալիս^ աՀա, գետն այսօր-վաղր կր 
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լինի ազատ, Հանգիստ ու Հպարտօրէն կ՛րնթանայ դարաւոր Հունով, իսկ 
մա՞րդր։ Մարդր, որ ստեղծուել է, րստ աւանդոյթի, Արարչի կերպարանքով ու 
Համարւում է ամենազօրն աշխարՀում, դեռ երկա ր պիտի Հանդուրժի մէկ 
կամ մի քանի բռնակալների խնամքով ու ամուր ագուցած շղթաներր։ 
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Մեզ էր սպասում նախօրօք պատուիրուած քառաձի կառքր, որն ուշ երե-
կոյեան միայն մեզ Հասցրեց Զամենսկ շրջկենտրոն։ ինձ յանձնեցին ոստիկա-
նութեան ողորմածութեանր, իսկ իրենք Հեռացան։ 

Գիշերր պէտք է անցկացնէի մեկուսարանում, որտեղ տարբեր ազգութիւն-
ների մարդիկ կային։ Նրանց մէջ մի Հայ երիտասարդ կար, որն աւելի շատ պա-
տանու էր նման, վարդան անունով։ Շատ շուտ մտերմացանք։ Անցած աշնան 
մի օր տուն վերադառնա լիս նա մի երկու գիրկ ծղօտ է լցնում նստ ատ եղի 
վրայ, որ մի քիչ փափկեցնի, իսկ յետոյ այդ ծղօտի տակ յայտնաբերում մի 
փոքրիկ պարկ ցորենէ որոշում է տուն բերել։ Բակում իջեցնելիս Հարեւաննե-
րր նկատում են եւ տեղ Հասցնում լուրր։ Տեղեկութեան կարգով ասեմ, որ աք-
սորականների գործերր քննւում էին երկրամասային դատարանում, իսկ տե-
ղացիներինր Բիյսկի, անկախ յանցանքի կշռից։ 

— ի՞նչ ես կարծում, որքան կր տան ինձ,— գործած §յանցանքի» մասին 
պատմելուց յետոյ դիմեց ինձ վարդանր։ 

— Երեւի դա կախուած է դատաւորի վերաբերմունքից, — ասացի,— իմ կար-
ծիքով դու ոչ մի յանցանք էլ չես գործել, բաց կր թողեն։ 

Սակայն վարդանին չկարողացայ Հանգստացնել։ Եւ որքան Հասկացայ նա 
ինչ որ ծրագիր էր մտմտում, որի մասին մատնում էին լուրջ ու խոՀուն աչքե-
րր, վճռական շարժումներր... 

Առաւօտեան, ուժեղ Հսկողութեան ներքոյ ինձ տեղափոխեցին Բիյսկ, որ-
տեղից էլ պէտք է ուղարկէին Բառնաուլ։ Բայց քանի որ այդ օրր չուացուցա-
կով այնտեղ մեկնող գնացք չկար, այս անգամ էլ Հիւրրնկալուեցի տեղի մեկու-
սարանում։ Գէ, որտեղ մեկուսարան, այնտեղ էլ արտաքին աշխարՀից, տնից-
տեղից մեկուսացուածներ։ 

իգոր անունով մի ռուս տղայ կար• Այնքա՛ն ջաՀել, որ բոլորի խղճին դարդ 
էր դարձել։ Նրան ճանաչողներից մէկր պատմեց Հետեւեալր• իգորր մի անգամ 
յուզուած պաՀին գոռացել է կոլտնտեսութեան նախագաՀի վրայ• §0ենք ամ-
բողջ րնտանիքով աշխատում ենք, չենք կարողանում ապրել, դու միայնա 

կ ես, 
Հարուստ ու բազմակնութեամբ ես զրաղւում• դա ո՞նց Հասկանանք»։ Մեղադ-
րել էին ՀակաՀասարակական արարք թոյլ տալու մէջ։ 

Այդ օրերին ծանօթացայ նաեւ Ախուրեանի շրջանի Բայանդուր գիւղից աք-
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սորական Օննիկի Հետ։ ԲարձրաՀասակ, ջլապինդ երիտասարդ էր, թաւ յօնքե-
րով։ Գրտնականման (Հաստ, գլանաձեւ) մատներ ունէր, որոնք թւում էր, թէ 
չպէտք է ծալուէին։ Տնտեսութեան դաշտերից մի-երկու խուրձ խոտ էր բերել 
տուն նոր գնած կովին կերակրելու Համար, որպէսզի սա վարժուի տանր, իսկ 
ինքր յետոյ միացնի նախրին։ Սա էր նրա մեղքր։ Մի խօսքով իսկական §քրէա-
կան» շրջապատում էին անցնում օրերր։ 

վերջապէս գնացք նստեցրին, տարան Բառնաուլ, ու §Չոռնի վարոն» 
(ռուս^ այդպէս էինք անուանում բանտարկեալների յատուկ փակ, սեւ աւտո-
ինքնաշարժին), ինձ բերեց, Հասցրեց երկու-երեք յարկանի շէնքերով շրջա-
պատուած մի բակ։ Շէնքերից միայն մէկն ունէր փոքրիկ լուսամուտներ 
պատուած Հաստ երկաթաձողերով։ Մարմնովս սարսուռ անցաւ։ Մէկ էլ տե-
սայ, որ մնացել եմ մի չէկիստի եւ Անդրէեւի Հետ, որն իմ անբաժան ուղեկիցն 
էր դարձել։ Լուսամուտաւոր շէնքի ձախ կողմից բացուեց երկաթակուռ դու-
ռր, եւ ինձ առաջնորդեցին ներս։ 

Ես Ալթայի երկրամասի §Ներքին բանտում» էի գտնւում։ Լաւ տնտղելուց, 
ստուգելուց յետոյ ինձ գցեցին մի կիսամութ խուց• §Ընդունեցէք կովկասեան 
Հային, կեանքներդ աւելի ուրախ կր դառնայ»։ 

Խցում, ինչպէս պարզուեց, կային եւս երեք Հոգի• ուկրաինացի Նիկոլայ 
Շչերբակր, գերմանացի Հանս Մերկր եւ ռուս կարպովր։ 

Հետագայում իմացայ, որ Շչերբակր կալանաւորներից §խօսք դուրս քաշող 
էր», այլ ոչ թէ բանտարկեալ։ Նրա ջանքերով բացայայտեցին կարպովին եւ 
փոխարէնր բերեցին մի երիտասարդի կոժեւնիկովին։ 

Ժամանակ առ ժամանակ ինձ տանում էին Հարցաքննութեան։ Երբեմն ծե-
ծում էին, երբեմն ո ղջ գիշեր գամում աթոռին ու Հարցաքննում, նոյնիսկ բնա-
կան պէտքով դուրս գալ չէր թոյլատրւում։ Ուզում էին խոստովանութիւն 
կորզել իբր ազգայնամոլ եմ, դաշնակցականների Հետ կռուել եմ խորՀրդային 
զօրքերի դէմ (ծնուել եմ 1924 թ•) եւ այլն։ 0սանչորս ժամ պաՀում էին սառնա-
րանում, որտեղ կրաղիւսէ առաստաղից կաթում էր սառր ջուրր, թրջում Հա-
գուստս մինչեւ վերջին թեր... 

Յետոյ չծանօթացայ» մենախցին, որր ունչով լաւ չէր նախորդից։ Ամէն ան-
գամ, պատժի ենթարկելուց յետոյ թոյլ էին տալիս մէկ կամ երկու օր Հանգրս-
տանալ բանտախցում, ապա կրկին տանում էին Հարցաքննութեան։ Եւ մի օր 
էլ քննիչ Բաբանսկին, աւարտուած Համարելով գործր, կարդաց իմ եզրակա-
ցութիւնր, րստ որի ես 1918 թ• Հօրս Հետ մէկտեղ կռուել եմ պրոլետարական 
Թուրքիայի, 1920 թ• ԽորՀրդային զօրքերի դէմ, յետոյ անցել եմ խոր ընդյա-
տակ ու այդպէս շարունակել պայքարր ԽորՀրդային պետութեան դէմ։ իմա-
ցայ, որ ինձ մեղադրում էին ՀԽՍՀ գերագոյն խորՀրդի նախագաՀութեան այն 
ժամանակուայ նախագաՀ Մացակ Պապեանին բողոքի նամակ գրելու, Հայկա-
կան դպրոց բացելու պաՀանջի, եւ էլի շատ բաներում, որոնք դիտւում էին 
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որպէս ազգայնական ի քայլեր։ Յետոյ պաՀանջեցին ստորագրել եզրակացու-
թեան տակ։ ՉՀամաձայնեցի եւ արդէն որերո րդ անգամ ռետինէ մաՀակով 
Հարուածներ ստացայ... 

կրկին յայտնուեցի րնդՀանուր բանտախցում։ Սեմենիւկին ու Հանսին էլ 
էին ժամանակ առ ժամանակ Հարցաքննում ու խոշտանգում։ Յաճախ էինք 
շշուկով խորՀրդակցում, խորՀուրդներ ու սիրտ տալիս միմեանց, բայց զգում 
էինք, որ ազատում չկայ։ 

Մէկ շաբաթ յետոյ տարան քննա սենեակ։ 0ննիչից բացի, ներկայ էր մի 
Հրամանատար ու գնդապետ։ Այս անգամ դիմեցի մի փոքրիկ խորամանկո^ 
թեան, որ յուշել էին րնկերներս։ Ստորին մասում գրեցի, որ Համաձայն եմ եզ՜ 
րակացութեանր միայն այն մասով, ուր խօսք է գնում գրածս նամակների 
մասին, ու ստորագրեցի։ Նրանք յանկարծակիի եկան, բայց այս անգամ բանր 
վերջացաւ ինձ բանտախուց ուղարկելով։ 

վերադարձիս մի նոր §յանցագործ» յայտնաբերեցի մեզ մօտ պրոֆէսոր 
Շերեայեւ իսաՀակին։ Արդէն տարիքն առած, բեղ մօրուքով եւ շատ Հաճելի 
արտաքինով մարդ էր նա եւ ի զօրու էր այնպիսի մթնոլորտ ստեղծել խցում, 
որ կեանքր դառնում էր տանելի։ 

Յաջորդ օրն արդէն ծանօթ §Չոռնի վարոն» ինձ տարաւ դատարան։ Գա-
տավարութիւնր փակ րնթացաւ։ Չնչին վարձով դատապաշտպան առաջարկե-
ցին՝ մերժեցի։ Բացի յիշեալ մեղադրանքներից՝ դատաւոր Տէրենտեւր յիշեց-
րեց, որ 1934 թ• մի խումբ երեխաների Հետ, մեր Հարեւան Արմենակի տանր 
քարկոծել եմ մի պետական պաշտօնատարի Հարկր վերցնելու դիմաց։ 

Որտեղից վճարէր Հազիւ ծայրր ծայրին Հասցնող գիւղացին վերգրելու 
եկած ՀարկաՀանին• նրանց դա չէր Հետաքրքրել։ իսկ իմ յիշողութեան մէջ 
տպաւորուել էր այդ դէպքր ՀարկաՀանր, տանր ոչինչ չգտնելով, քաշել ու պո-
կել էր պատին փակցուած միակ աչքի Ընկնող իրր կարպետր, րնկերս Սուրի-
կր, (իմ Համադասարանցին եւ տանտիրոջ որդին) փորձում էր կարպետր խլել 
նրանցից եւ մի այնպիսի ապտակ կերաւ, որ քիթ ու բերանից արիւն ժայթքեց... 
Միայն դրանից յետոյ, մեր րնկերոջ վրէժր լուծելու Համար Հալածեցինք նրան 
գիւղից։ Տասնվեց տարի անց մանկական այդ չարաճճիութեանր կամ թէ չգխ 
տակցուած ինքնապաշտպանութեան դրսեւորմանն, աՀա տալիս էին քաղա-
քական գնաՀատական։ 

Յիշեցրին նաեւ, որ մեր ողջ րնտանիքն արդէն երկրորդ անգամ է աքսորւում։ 
(1930 թ• Հայրս Խմբապետ Աւագր, ընդդիմացել է կուլակաթափութեանր եւ աք-
սորուել), որ Հայրս կապեր է ունեցել դաշնակցականների Հետ, ինքս էլ Հակայեղա-
փոխական եմ ... ոչ մի խօսք ճակատային անցեալիս, զոՀուած եղբօրս, 20 տարե-
կանում Հաշմանդամ մնալուս մասին։ կարճատեւ խորՀրդակցութիւնից յետոյ 
դատաւոր Տէրենտեւր կարդաց դատավճիռր 10 տարի ազատազրկում։ 

Մէկ ժամից րնկերներիս մօտ էի։ Շերեայեւր բժշկական օգնութիւն ցոյց 
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տուեց ինձ, քանի որ, րստ նրա, սիրտս սկսել էր աւելի արագ աշխատել, քան 
երկու շոգեքարշ միասին վերցրած։ Շատ ուրախացան դեռ դատարանում 
կայացրածս ծխելր թողնելու որոշմանս առթիւ, բայց ոչ մի խօսքով չյիշեցին 
դատավճռի մասին• խնայում էին։ 

ինձ, որպէս դատապարտուածի, շուտով տեղափոխեցին Բա ռնաուլի 6-րդ 
բանտ, որտեղից էլ, մի 15 օր յետոյ Ռուբցովկայ քաղաքի աշխատանքային գա-
ղութ, որր բաժանուած էր երկու §զոնաների» գօտիների• քրէականների եւ 
քաղաքականների։ 

ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԻՑ 

Ես դարձայ քաղաքականների Համար նախատեսուած գօտու Համ• 4. բա-
ժանմունքի կալանաւոր։ Այստեղ միասին ապրում էին մօտ 250 տարբեր ժամ-
կէտների դատապարտուածներ։ Նրանցից մէկր 40-ամեայ Նիկոլայ Ստուպա-
կր, իր կեանքի քսաներեք տարիներն անց էր կացրել գաղութներում• ոչինչ չէր 
յիշում դրսի կեանքից։ Անկեղծ պոռթկման մի պաՀի ասաց, որ եթէ իրեն բաց 
թողնեն, դուրս չի գայ այստեղից• ոչ տուն ունի, ոչ մասնագիտութիւն, իսկ 
գաղութում աշխատանք են տալիս, օրր երեք անգամ կերակրում։ Արդէն գի-
տէի, որ այս խեղճուկրակր §լեզուն ատամների յետեւր չի պաՀել», բերիական 
գործակալներր պարբերաբար տեղ են Հասցրել իշխանութիւնների Հասցէին 
ասուած նրա իւրաքանչիւր բառր այստեղից էլ տասնեօթամեայ պատանու 
Հինգր տարուայ կալանքն աճել էր մինչեւ քսանՀինգի։ 

Եւ մի երեկոյ ինձ էլ ճամբարի օպեր վո րոնովր Հր աւ իրեց իր մօտ ու առա-
ջարկեց Համագործակցել այսինքն, ես պէտք է կալանաւորների խօսք ու զրոյ-
ցի, վարքի, մտադրութիւնների մասին պարբերաբար յայտնէի իրեն, իսկ այդ 
դէպքում, խոստացաւ, ժամկէտից շուտ ազատ արձակել։ Նա պատրաստ էր 
էլի խոստումներ տալ, շատ բարի էր ձեւանում, բայց երբ մերժում ստացաւ, 
ասաց• 

— Գնացէք, կարապետեան։ Մեր խօսակցութեան մասին ոչ ոքի ոչ մի խօսք։ 
Ես Համոզուած եմ, որ զղջալու էք... 

Բաժանմունք վերադարձայ րնկճուած։ Լուացուեցի ու դուրս եկայ մաքուր 
օդ շնչելու, ինչպէս շատերն էին անում։ Յանկարծ Հայերէն խօսակցութիւն 
լսեցի։ Մօտեցայ ու բարեւեցի։ Երկու Հոգի էին։ Նրանցից կարճաՀասակր 
եռանդուն պնդում էր, թէ Արամ փաշան Հենց ինքր Արամ Մանուկեանն է, իսկ 
միւսր թերաՀաւատօրէն ականջ էր դնում։ 

կարճաՀասակր Համօ Յարութիւնեանն էր Երեւանի Օրջոնիկիձէի շրջանի 
ֆինբաժնի վարիչի նախկին տեղակար։ Գերի էր րնկել պատերազմում, մի 
խումբ րնկերներով փախել Համակենտրոնական ճամբարից, րնկել իտալիա, 
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յետոյ Յունաստան, արձակազէնների ջոկատների կազմում կռուել ֆաշիստ-
ների դէմ։ Այդքան վտանգների միջով անցնելուց յետոյ խորՀրդային մարմին-
ների կողմից դատապարտուել էր 25 տարուայ ազատազրկման• գերութիւնր 
(ինչպէս բազմաթիւ մարդկանց ) չէր ներուել նրան... 

Միւսի անունր Խոր էն էր, ասաց, որ իրեն դաշնակցական է Համարում 
ծնուած օրից ու էլ չշարունակեց... 

Հ• Յարութիւնեանից իմացայ, որ քաղկալանաւորների մէջ Հայերր վեց Հոգի 
են, իսկ քրէականներր ինր։ 0րէականների թւում էր նաեւ այն պատանին 
վարդանր, որին Հանդիպել էի ՀՀամենսկի միլիցիայի մեկուսարանում։ Նա էլ 
էր անցել երկրամասային դատաւոր Տէրենտեւի ձեռքի տակով ու երդուել, որ 
ազատ արձակուելուց յետոյ վրէժ է լուծելու։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ նա իր 
խօսքի տէրր եղաւ։ Երբ նրան բաց են թողել, գնացել է Բառնաուլ, վարդեր ամ-
րացրել փոքրիկ դաշոյնին, մտել Տէրենտեւի սենեակն ու, ծաղիկներր դէն նե-
տելով, ողջ ուժով Հարուածել անխիղճ գազանի կրծքին այնպէս, որ սա օգնու-
թիւն իսկ չի Հասցրել կանչել։ Առասպելական Հայկ Բժշկեանցի օրինակն էր 
նրան ոգեշնչել... 

ինձ, որպէս Հայրենա կան Մեծ Պ ատերազմի Հաշմանդամի, չէին ստիպում 
գործ անել։ իմ աւագ րնկերներր նախկին գնդապետ, բելոռուս Անատոլի 
Բամբիզոն եւ Լենինգրադի շրջաններից մէկի կուսշրջկոմի նախկին քարտու-
ղար իւան Գուբան (ռուս• այդպէս էին անուանում Հաստ շրթունքների պատ-
ճառով), խորՀուրդ տուեցին աշխատանքի գնար միայն այդպէս կարելի էր օրր 
կարճել։ Այդպէս էլ արեցի։ Աշխատավայրր Հենց Ռուբցովկա քաղաքում էր, 
պարսպապատ մի Հսկայ գործարանում, որտեղ, րստ իմ տեղեկութիւնների, 
ինչ-որ նորագոյն զինատեսակի վրայ էին աշխատում։ Գործարանր տարիներ 
առաջ կառուցել էին ճապոնացի ռազմագերիների ուժերով, որոնց արդէն ու-
ղարկել էին Հեռաւոր Արեւելք փոխանակման։ Աշխատում էին խիստ Հսկո-
ղութեամբ։ Մի օր էլ տեղամաս բերեցին մեզ արդէն ծանօթ պրոֆէսոր Շերեա-
յեւին ու Սեմենիւկին• նրանց դատապարտել էին քսանՀինգ տարուայ ազա-
տազրկման։ վերջինս, այնուամենայնիւ, չէր կորցրել իրեն յատուկ լաւատե-
սութիւնր 

— Ոչինչ, այդ րնթացքում կամ էշր կր սատկի, կամ իշատէրր... 
Արդէն երկու պրոֆէսորների բարեկամութիւնն էի վայելում։ Միւսր Սկխ 

բիեւսկին էր ֆիզիկական Հետազօտութիւնների ասպարէզում յայտնի մի 
անձնաւորութիւն, որի խորՀուրդներր երիտասարդիս շատ բան էին տալիս 
աշխարՀայեացքի րնդլայնման տեսակէտից։ 

Մէկ այլ, շատ յայտնի մարդու էլ էր վիճակուած ծանօթանար կովկասեան 
վագրին (իսկական անունր Լէովա Շամախուց՜)։ Նա փոքր-ինչ կուզիկ էր, 
բայց տպաւորիչ^ յանցագործ, որի աՀից այն ժամանակ դողում էր ողջ խորՀրր-
դային քրէական աշխարՀր։ Լէովայի գաղութ գալու օրուայ երեկոյեան իմա-
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ցանք, որ քրէականների տաղաւարներից մէկում փապուղի են գտել, որով կա-
լանաւորներր պէտք է փախչէին, այնուՀետեւ մատնիչր յայտնաբերուել է եւ, 
ինչպէս պատմում էին, ստիպուած է եղել կախուեէ կովկասեան վագրի պա-
Հանջն էր դա։ Նրա §օրօք» տիրում էր կարգ ու կանոնն բացառւում էր ծեծկրռ-
տուքր, մատնութիւնր, սպանութիւնր, բոլորն էլ զգաստանում էին։ 

Մեր տեղամասում մի խումբ բապտիստներ, բոգոմոլներ կային, որոնք 
դատուել էին Հենց բապտիստ լինելու Համար։ Աշխատանքից յետոյ նրանք 
միշտ իրար գլխի էին Հաւաքւում, երգում, միմեանց Հետ կիսում վերջին կտոր 
Հացր։ Բայց եթէ կողքին գտնուէր սովամաՀ եղող մէկր, մի փշուր անգամ չէ-
ին տայ, քանի որ իրենցից չէր։ Այդ աղանդին ծանօթ մէկր պատմեց, որ բապ-
տիստներր նոյն կեանքով են ապրում եւ բանտում, ե՛ւ ազատութեան մէջ• ոչ 
մի միջոցի առջեւ կանգ չեն առնում իրենց շարքերր Համալրելու Համար։ Նրա 
ասելով պարզւում է, որ յատուկ Հաւաքոյթների ժամանակ, մթութեան մէջ 
այդ աղանդաւորներր կարող են կենակցել նոյնիսկ իրենց Հարազատների Հետ 
ի Հարկէ, չիմանալով այդ մասին։ 

Մէկ այլ Համայնք էլ կար• գերմանացի ռազմագերիներր։ Սրանց մօտ կա-
տարեալ էր ամէն ինչ• մաքրութիւնր, կարգապաՀութիւնր, կազմակերպուա-
ծութիւնր, եւ լաւ էլ աշխատում էին։ Նրանց տեղամասր մենք անուանում 
էինք §շուէյցարական»։ Զարմանում էինք, որ նոյնիսկ ծայրայեղ վատ պայ-
մաններում գերմանացիներն իրենց մէջ ուժ էին գտնում պաՀելու ազգային 
բնորոշ բոլոր գծերր։ Այո, միայն նախանձել կարելի էր... 

կալանաւորներր քրէական, թէ քաղաքական, Համատեղ էին աշխատում, 
բայց այնպէս պատաՀեց, որ առաջին Հայեացքից իրարամերժ այս երկու մասե-
րր միաՀամուռ րմբոստացան բողոքելով երիտասարդ վիկտոր Սօլովեյովի 
անբարո յ սպանութեան դէմ։ վիկտորին, մինչեւ ազատ ուեր, մնացել էր 
տասնՀինգ օր։ Այդ օրր փշալարի Հակառակ կողմից նրան նամակ էին նետել, 
որն րնկել էր արգելուած գօտու մէջ։ Ունենալով պաՀապանի թոյլտուու-
թիւնր նա §լոք էր արել», որ նամակր վերցնի, ու գնդակաՀարուել։ Մեծ 
դժուարութեամբ յաջողուեց զսպել պայթիւնր։ 

Նման դէպքերից խուսափելու նպատակով քաղաքականներին տեղափոխե-
ցին մի այլ վայր Չիստունկայ։ Սա Հսկայ ճամբար էր մի քանի Հարիւր Հազար 
Հեկտա ր մակերեսով, որտեղ կային Հողագո րծութեամբ, անասնապաՀո^ 
թեամբ զբաղուող տեղամասեր։ Նոր վայրում իսաՀակ Շերեայեւր փորձեց 
կազմակերպել կալանաւորներին փոքրիշատէ տանելի կեանքի պայմաններ 
պոկելու նպատակով։ Պէտք է Հասնէինք այն բանին, որ մեզ տրամադրէին 
առանձին սենեակ, թերթեր, ամսագրեր, գրենական պիտոյքներ եւս։ ° ս նոյն-
պէս որոշակի դեր ունէի այդ գործում• լինում էի բարաքներում, վստաՀելի 
մարդկանց Համոզում զօրավիգ լինել յարգարժան պրոֆէսորի գաղափարին։ 
Գրանցից մէկում ծանօթացայ Սարդարապատի կռիւների մասնակից, նախկին 
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խմբապետ ու դաշնակցական, ախլցխացի Սերգօ Դաւրոնովի Հետ (մինչեւ Հի-
մա Ախլցխայի տարեց մարդիկ յիշում են §Փոքր Սերգոյին»»)... 

0աղբանտարկեալներին յաջողուեց ՀամրնդՀանուր գործադուլի ու Հացա-
դուլի սպառնալիքով Հասնել բոլոր պաՀան^ների կատարմանր։ Ալթայի երկ-
րամասի գաղութների վարչութեան պետ, Հրամանատար-զօրավար Սմիրնովն 
անգամ անկարող եղաւ մերժել ներկայացուած պաՀանջագիրր։ 1952 թ• աշ-
նանն էր դա։ Մեզ նոյնիսկ չէին ստիպում աշխատել, եւ ձմրան օրերն անցան 
խաղաղ ու անտանելի միապաղաղ։ 

1953 թ• Մարտի 3-ին ողջ աշխարՀն իմացաւ §կողովուրդների իմաստուն 
Հօր» մաՀուան լուրր։ ճամբարի կամ գաղութի ղեկավարութիւնից սկսած 
մինչեւ վերջին պաՀապանր, մոլորուածի տպաւո րութիւն էին թո ղնո ւմ։ 
Ոմանք այդ եւ յաջորդ օրերին թաշկինակն աչքերին սեղմած էին ման գալիս... 

0րէական յանցագործների մեծագոյն մասին արդէն ազատ էին արձակել, 
եւ մենք էլ տուն վերադառնալու որոշ յոյսեր էինք փայփայում։ 

ի պատասխան յոյսերի 1953թ• աշնանր քաղկալանաւորներին տեղափոխե-
ցին Բառնաուլի արուարձանում գտնուող մի Հսկայ ճամբար։ Այստեղ Համե-
մատաբար տանելի պայմաններ էին ս տ եղծո ւած^ Հարուստ գրադա րան, 
ակումբ, շարժանկարի սրաՀ ունէինք։ Յայտնի գիտնականներից (կալանաւոր-
ների թուից) ոմանք դասախօսութիւններ էին կարդում զանազան նիւթերի 
մասին։ Ազգութեամբ օս (օսէթ) Թամրազով Արչիր նոյնիսկ բեմադրեց Շիր-
վանզադէի §0աոսր», որին գործուն մասնակցութիւն ունեցաւ նաեւ տողերիս 
Հեղինակր։ Մէկ ամիս ներկայացումր չիջաւ բեմից, քանի որ դաՀլիճր փոքր էր, 
դիտել ցանկացողներր շատ։ Դերասանների յաջող խաղր գրաւել էր նաեւ ճամ-
բարի ղեկավարութեան ուշադրութիւնր, որոնք րնտանիքներով էին դաՀլիճ 
գալիս։ ի Հարկէ, նման միջոցառումներր չէին կարող էականօրէն ազդել 
մարդկանց տրամադրութեան վրայ մոռացնել տալու դառր ներկան։ 

Շուտով մեր րրնկերներից մէկր մարալիկցի Աւագեան Պարսամր, մաՀացաւ 
Հիւանդանոցում։ Նրա դագաղր Հայ բանտարկեալներն ուսերի վրայ տարան 
մինչեւ ելք ու յանձնեցին կառքին։ Երբ կառքի ետեւից դարպասր փակուեց, մի 
խուլ թխկոց լսեցինք• Հանգուցեալի գլյխին գործիքով Հարուածում էին չլինի 
կենդ անի է• դրուածքն էր այդպէս... 

Նոյն երեկոյեան կանչեցին գրաքննչի մօտ։ Նամակ էր եկել Հօրաքրոջս որդի 
Խաչիկից։ Գրաքննիչր պարտաւոր էր ծանօթանալ նամակի բովանդակութեա-
նր եւ նոր միայն ինձ յանձնել։ Մեր րնտանիքր Հա յաս տան էր վերադարձել 
1951-ին, սակայն աւագ քրոջիցս տեղեկութիւն չէի ստանում։ Խաչիկր գրել էր, 
որ քոյրս մաՀացել է 1950 թ• աշնանն ու թաղուած է Սիբիրում։ Ծանր Հարուած 
էր դա (1969 թ• միայն նրա աճիւնր կարողացայ տեղափոխել Հայրենիք). 

Բերիայի մաՀուան լուրր լսելուն պէս շնորՀակալական նամակ գրեցի 
ԽՄկկ կենտկոմին։ Այնտեղ գոՀունակութիւն էի յայտնում ազատելու Համար 
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մասնաւորապէս, Հայ ժողովրդին արիւնարբու դաՀճից։ Նամակր ճամբարի 
ղեկավարութեան միջոցով, յատուկ պատուէրով ուղարկեցին 0ոսկուա։ 
ճիշդն ասած վստաՀ չէի, թէ դա լաւ բանի կր յանգեցնի։ 

ԼԵՀ ԲԺՇԿՈՒՀՈՒ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԸ 

ճամբարում լուր տարածուեց, թէ մի կին ատամնաբոյժ անՀաւատալի 
արագութեամբ ու որակով բուժում է կալանաւորներին։ Պարզ է, որ դա երկ-
նային մանանայի պէս մի բան էր մեզ Համար։ ° ս էլ առիթր ձեռքիցս բաց չթո-
ղեցի։ ԲժշկուՀին բարձրաՀասակ էր ու բաւականին գեղեցիկ։ Անուն-ազգա-
նունս գրելուց յետոյ Հարցրեց, թէ ի՞նչ ազգի ներկայացուցիչ եմ, ո՞ր յօդուա-
ծով դատուած։ 

— Հայ եմ, քաղաքական մեղադրանքով դատապարտուած։ 
— Միթէ՞ Հայերն էլ են քաղաքականութեամբ զբբաղւում։ Ասում են նրանք 

առեւտրական ժողովուրդ են... 
Զայրոյթիս չափ չկար, բայց մի կերպ զսպեցի էութիւնս Համակած չարու-

թիւնդ դիմացինս կին էր։ Պատմական փոքրիկ ակնարկով ապացուցեցի, որ 
սխալ է Հինաւուրց ժողովրդին նման պիտակ կպցնելր։ Բժշկու Հին ուշադիր 
լսեց ու անսպասելիօրէն պինդ-պինդ Համբուրեց ինձ։ Նա խոստովանեց, որ 
շատ անզգոյշ է եղել իր խօսքում եւ, որ ինքն իսկապէս լաւ չի ճանաչում Հա-
յերին. 

Թէ ի՛նչ ազգութեան էր նա պատկանում, մենք չիմացանք, բայց իսաՀակ 
0ոսիեւիչր, Բամբիզոն եւ միւսներր եւս գտնում էին, որ այդ կինր նման չէր 
մինչ այդ մեզ այցելածներին։ ի Հաւաստումն դրա յաջորդ օրր սկսեցին Հար-
ցաքննել բոլոր նրանց, ովքեր եղել էին ատամնաբոյժի մօտ։ Յատկապէս Հե-
տաքրքրւում էին նրա մօտ քիչ թէ շատ երկար մնացածներով, որոնցից մէկն 
էլ ես էի։ ի Հարկէ, մեր զրոյցի մասին ճամբարի պետին ոչ մի բառ չասացի, 
վկայակոչեցի միայն ատամներիս վատ վիճակր, որն էլ պատճառ էր դարձել 
բուժարանում երկար մնալուս։ ԲժշկուՀուն կասկածում էին օտարերկրեայ 
(Հաւանաբար լեՀուՀի՝) լրտես լինելու մէջ։ Դրա Համար Հիմքեր էր տալիս նաեւ 
նրա անսպասելի անՀետացումր։ 

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԳԻՆԸ. ՎԵՐԱԴԱՐՁ 

ինձ կ անչեցին ճամբարի պետ, գնդապետ Բորիսենկոյի մօտ• Հեւասպառ 
ներխուժեց Հսկիչր, բարձրաձայն ասաց նաեւ, որ ես կալանքից ազատ եմ ար-
ձակուած։ Բոլոր կալանաւորներր ոտքի կանգնեցին։ Սեւեռուն ինձ էին նա-
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յում, ու ոչ մի խօսք... Անծանօթ տրամադրութիւն էր Համակել էութիւնս, ու, 
առանց բառ արտասանելու, դուրս եկայ։ 

Պետր, որ բարձրաՀասակ, միջին տարիքի մի տղամարդ էր, մօտեցաւ, 
ձեռքս սեղմեց ու Հրաւիրեց նստել 

— կարապետեան, դու վերջերս ներման խնդրանքով կամ բողոքագրով դի-
մել ես 0ոսկուային։ Եթէ այո, ապա ինչպէ՞ս է պատաՀել, որ մեզ մօտ գրանց-
ուած չէ։ 

Յիշեցի Բերիայի մաՀուան օրր գրածս նամակր։ Ուրեմն տեղ է Հասել ու.... 
Գնդապետ Բորիսենկոն շատ երկար խօսեց իր աշխատանքի անմարդկային 

բնոյթի, կալանաւորներին ցոյց տուած իր օգնութեան (ուժերր ներածին չա-
փով), եղած պայմաններում մարդկային արժանապատուութիւնր չկորցնելու, 
դժուարութիւնների եւ այլնի մասին, ապա գովեց կալանավայրում իմ վարքա-
գիծր–։ 

— Շուրջ ինր տարի աշխատում եմ ճամբարներում, եւ առաջին անգամ է, որ 
քաղբանտարկեալին ազատ են արձակում նախքան ժամկէտր լրանար ընդ-
Հակառակր, այլ դէպքում երկարաձգում են այն, նոր պատժի ենթարկում։ 

Միաժամանակ ասաց, որ §ազատականս» դեռ տեղ չի Հասել այդ իսկ պատ-
ճառով ինձ անՀրաժեշտ է գնալ աքսորավայրի շրջկենտրոն եւ ՊԱկ-ի տրա-
մադրութեան տակ գտնուել, մինչեւ փաստաթուղթր բերեն։ 

Գաղութի §բնակի^ների» մի մասր լուրջ չէր րնդունում ինձ ազատ արձակե-
լու որոշումր, ոմանք գտնում էին, թէ դա խաբէութիւն է գնդակաՀարելուց 
առաջ... Շատերն էին գալիս դրամ ու նոր Հագուստ առաջարկում• այդպիսով 
արտայայտում իրենց ուրախութիւնն ու Համակրանքր։ 

0ի քանի օր անց անձամբ եկաւ գնդապետ Բորիսենկոն, Հաւաքուածների 
ներկայութեամբ թեւանցուկ արեց ինձ, ու դուրս եկանք ճամբարից... 

Ուրախ էի, Համարեա երջանիկ։ Բայց մի շատ կարեւոր բան կարծես կորց-
րած յինէի• ախր անուսում մնացածիս Համար քաղրանտարկեալների ճամբա-
րր իսկական սնուցիչ միջավայր էր, որտեղ ազնիւ ու գիտուն մարդկանց շրջա-
պատում ձեւաւորուեցի որպէս մարդ• ճանաչեցի կեանքր, րնդլայնեցի մտա-
Հորիզոնս։ ° ս այդտեղից դուրս էի գալիս կեանքի գրի սեւն ու սպիտակր չսո-
վորած», կոփուած։ 

§Գազիկր» մեզ Հասցրեց կայարան, որտեղ Բորիսենկոն ինձ յանձնեց 1000 
ռուբլի դրամ որպէս ճանապարՀածախսի արժէք, ու Հրաժեշտ տուեց։ 

Առաւօտեան գնացքր Հասաւ Բիյսկ, այնտեղից էլ բեռնատար աւտոմեքենա-
յով գնացինք Եամենսկ շրջկենտրոն։ Անդրէեւի փոխարէն մէկ ուրիշն էր ար-
դէն գլխաւորում շրջանային ՊԱկ-ր։ Նա կարդաց ինձ ուղեկցող Հսկիչին յանձ-
նած ծրարի բովանդակու թիւնն ու ասաց, որ յաջորդ օրր միայն կարող է ինձ 
ուղարկել §Պոբեդա» խորՀտնտեսութիւն։ Պէտք է գիշերէի տեղի Հիւրանո-
ցում, բայց շրջանի ղեկավարներից մէկր իւան Եակովլեւր, որ մեզ Հետ էր, 
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առաջարկեց գիշերել իր տանր։ Լողացայ, ու նոր էինք սեղան նստել, երբ տուն 
մտան Հայկազ ու Ազգանուշ ամուսիններր։ Հայկազր վարսավիր էր, Ապարա-
նի շրջանի Երնջատապ գիւղից։ 1949 թ• միասին էինք աքսորուել, նոյն գնաց-
քով Հասել Ալթայ (առ այսօր նա Ապարանում վարսավիր է աշխատում)• կրկին 
Հարազատներով էի շրջապատուած։ Հայկա զի դրդմամբ տանտիրոջր յայտնե-
ցի, թէ ինչո՞ւ ոչ մի ռուս չի Հրաւիրուած այդ ճոխ րնթրիքին։ 

- Ջեր Հայերիդ մօտ, ես բարձր եմ գնաՀատում չափաւոր խմիչք օգտագոր-
ծելու յատկութիւնր։ Նոյնիսկ Հարսանիքներին չեմ տեսել որեւէ մէկին Հար-
բած վիճակում։ ինչ տարբերութիւն Հարբածի ու խոզի միջեւ• ոչ մի։ 

Այդպէս կատակելով անցաւ ողջ երեկոն։ Առաւօտեան Հայկազի ու իր տիկ-
նոջ Հետ ձի ակառքով մեկնեցինք §Պոբեդա»։ Հայ Համայնքն ինձ շատ լաւ դխ 
մաւորեց։ իւրաքանչիւրն ուզում էր Հիւրրնկա ^լել իր տանր (մերոնք արդէն 
վաղուց Հայրենիք էին վերադարձել)։ վերջիվերջո յ խո րՀտնտ ես ո ւթեան նոր 
պարէտ Սերգեյ կրեչիտովր, օգտագործելով իր իշխանութիւնր, ինձ իր տուն 
տարաւ։ 0ի քանի օր անց պարզուեց, որ §ազատականս» դեռ կ՚ուշանայ։ Յե-
տոյ, ի զարմանս ինձ, §ազատականի» փոխարէն նոր անձնագիր յանձնեցին 
ասելով, թէ Հայաստանի իշխանութիւններն են աքսորել, ուրեմն թող նրանք 
էլ պատասխանեն անտեղի աքսորի, բանտային ու ճամբարային չորս տարինե-
րի Համար։ Այսինքն այդ տարիներն իմ փաստաթղթերում ոչ մի տեղ նշուած 
չէին• մնում էին օդում կախուած։ 

ինչեւէ, պէտք էր ճանապարՀ ընկնել: Նորից եղայ Բիյսկում, Բառն աու-
լում, որտեղից էլ Հասայ 0ոսկուա ու գնացքով Երեւան։ կայարանում ինձ 
դիմաւորեց իմ նոր ծանօթներից մէկի Հայրր ինքնաշարժով։ Այդ օրն անմո-
ռանալի էր ինձ Համար։ Ես Երեւանր տեսայ նորացած, կառուցուող։ կիսակա-
ռոյց էր §Արմենիա» Հիւրանոցր։ 

Բոլորովին այլ էր մեր տան պատկերր, որտեղ բնակւում էինք• տանիքր 
քայքայուած, խարխուլ պատեր, վշտից ցամաքած մայրիկ։ Եղբայրս նոր էր 
վերադարձել բանակային ծառայութիւնից։ Գործի անցանք ու աստիճանաբար 
ոտքի կանգնեցինք։ Բայց առ այսօր չեմ կարողացել լիովին պարզել այն տարի-
ների պատմութիւնր։ Առ այսօր Հզօր է դիւանակալութիւնր, որի ծանրութի^ 
նից տնքում է ժողովրդի ամէն տեսակ բեռ տեսած մէջքր։ 

Ասքանազ Կարապետեան, 1990թ., 
խմբագրեց դուստրը՝ Համեստ Կարապետեանը 
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27 Մար 
Թատրոնի Միջազգային 0ր••• 
Այս առիթով կր շնորՀաւորեմ թատրոնի բագինին բոլոր նուիրեալներն ու երկրր-

պագուներր։ 
կր շնորՀաւորեմ նաեւ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնն ու 

Համազգայինի §Գ• իփէկեան» թատերական միաւորր այս գեղեցիկ նախաձեռնու-
թեան Համար եւ մանաւանդ նման յատկանշական օր մր կազմակերպելուն, նուիր-
ւած 20-րդ դարու մեծագոյն թատերագրութիւններէն էտուրրտ Ալպիի «0°վ է 
վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» գործր նուաստիս կողմէ Հայերէն թարգմանութեան 
եւ Համազգայինի կեդրոնական վարչութեան նախաձեռնութեամբ զայն առա 

նձին 
Հատորով մր լոյս րնծայման։ 

Անգամ մր եւս կր շնորՀաւորեմ եւ շնորՀակալութիւն։ 
Անկեղծօրէն, անակնկալ մրն էր ինծի Համար, սակայն շատ ճիշդ առաքելութիւն 

մր ի պատիւ Համազգայինին, որովՀետեւ, կր կարծեմ, որ 20-րդ դարու լաւագոյն 
թատերական գործն է, որ կր մատուցէ Հանրութեան եւ ի մասնաւորի նոր սերուն-
դին։ 
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Թատերախաղ մր, որ մեծ ցնցում արձանա գրեց րլ լ ա՛յ շարժա-
պատկերի աշխարՀին մէջ, րլլայ թատրոնի միջազգային առումով։ 
Երբ այսօր յետադարձ ակնարկով կր փորձեմ բեմադրութիւններս 
թուագրել յաջողագոյնէն նուազ յաջողագոյնր, մեծ Հպա րտո ^ 
թեամբ կրնամ յայտարարել, որ խաղացանկիս պարագլուխր կր 
գրաւէ սոյն թատերախաղր, առաջին անգամ րլլալով ներկայաց-
ուած 1971 թուին, Համազգայինի §Լեւոն Շանթ» թատերախումբին 
կողմէ, գլխաւոր դերակատարութեամբ վ• Խտրշեանի եւ Արփի 
Տատոյեանի։ 

Արձանագրուած աննախընթաց յաջողութենէն ետք, 1972 թուին 
դարձեալ բեմ կր բարձրանայ, այս անգամ §Թատրոն 67»ի կողմէ, 
նոյն դերակատարներով։ Հայկական եւ տեղական մամուր շռնդա-
լից անդրադարձներ կ ՛ ա ր ձ ա ն ա գ ր է : Սոյն ներկայացումով Լիբա-
նանի մէջ Հայ թատրոնր Հասած էր իր զենիթին 50 տարիներու ոս-
տում իրագործելով։ 

ԹատերասրաՀր (0ՍՕ Համալսարանի §Գ• կիւլպէնկեան» ամփխ 
թատրոնր), բեմադրութիւնր, խաղարկութիւնր, տեքորր (իրագոր-
ծում քանդակագործ Զ^ Խտրշեանի՝), երաժշտութիւնր, բոլորր, բո-
լորր կազմելով մէկ ամբողջութիւն։ 

Թատերախաղր կր Հրաւիրուի Պարսկաստան ելոյթներ ունենա-
լու։ Աւելի ուշ, վ• Խտրշեան կր Հրաւիրուի Հայրենիք, այլ թատերա-
խաղերու կողքին բեմադրելու Համար «Մ ՚վ է վախցողը Վիրճինիա 
Վուլֆէն»ր, գլխաւո ր դերերով 0ետաքսեայ Սիմոնեան եւ Եուրա 
Ամիրեան։ Խումբր կր Հրաւիրուի նաեւ Ուքրանիա, սկզբունքով 
միայն մէկ ելոյթի Համար։ Ստեղծուած զգայացունց յաջողութեան 
շնորՀիւ խումբր երկրորդ ելոյթ մրն ալ կ՚ունենայ, մինչ այդ, ուք-
րանական թատերախումբ մր, որ կր ծրագրէր բեմադրել նոյն գոր-
ծր, անմիջապէս կր Հրաժարի իր ծրագրէն։ 

Այսօր, այս շնորՀաՀանդէսին առիթով կր վերապրիմ նոյն յո^ 
զումնախառն զգացումներր, զորս ապրած էի անցեալին։ Սակայն 
այսօր այլ ուրախութիւն մր Հոգիս կր լեցնէ, այն, որ նմանօրինակ 
գլուխ-գործոց մր Հայ նոր սեր ունդին ս եփ ականութիւնր կր դառ-
նայ, Հարստացնելով Հայերէնով խաղացանկերու շարքր։ 

Անգամ մր եւս կր շնորՀաւորեմ բոլորդ։ 
ՇնորՀակալութիւն՝ բոլորիդ։ 

27 Մարտ, 2012 

27 Մարտ 2012-ին 
Համազգայինի «Լե– 
ւոն Շանթ» կեդրո-
նին մէջ նշուեցաւ 
«Թատրոնի միջազ-
գային օր»–ը՝ կազ– 
մ ա կ ե ր պ ո ւ թ ե ա մ բ 
Համազգայինի Թա-
տերական միաւո-
րին։ Այս առիթով 
նաեւ տեղի ունեցաւ 
գինեձօն՝ նուիրուած 
էտուըրտ Ալպիի 
«Ո՞վ է վախցողը 
վիրճինիա Վուլֆէն» 
հայացուած հատո-
րին՝ թարգմանու-
թեամբ բեմադրիչ 
Վարուժան Խտըշ-
եանի, հրատարա-
կութիւն՝ Համազ-
գայինի Կեդրոնա-
կան վարչութեան։ 
Քովի սիւնակով կը 
ներկայացնենք Վ. 
Խտըշեանի խօսքը՝ 
ա ր տ ա ս ա ն ո ւ ա ծ 
Սեդա Խտըշեանի 
կողմէ։ 
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ՕԳ– ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

ԳԻՆԵՁՕՆ՝ 
«Ո՞Վ է ՎԱԽՑՈՂԸ ՎԻՐՃԻՆԻԱ ՎՈՒԼՖԷՆ» 
ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԻ ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Հատորի խմբագիր Սեդա Գրիգորեանի խօսքը՝ 
արտասանուած գիրքի գինեձօնին։ 

Ուրբաթ, 5 Փետրուար 1971 թուակիր §Ազ– 
գակ՚Ֆի ներքին սիւնակներուն մէ^ Արա Արն– 
րունի կր գրէ– §Համազգայինի §Լեւոն Շանթ՚Ֆ 
թատերախումբն ու բեմագրիէր Վարուժան 
Խտրչեան, նոր չունէ բերին Հայ բեմին անց-
նել ով ԱնՀեթեթի Թ՛ատրոնի առածին գժուա– 
րագոյն փորձաքարրՖ։ 

Առիթր ա մեր իկացի թատերագիր էտ– 
ուրրտ Ալպիի «Ո՞վ է վախցողը Վիրճինիա 
Վուլֆէն» ( " ^ հ օ ՚ տ տւճտձձ օք Պհ&ա* ^ օ օ Մ " ) 
գորեի ներկայացումն է, բեմագրիէր այգ 
օրերուն չատ երիտասարգ, Անգլիոյ մէ^ թա-
տերական բարձրագոյն ուսման տիրացան, 
յախուռ՛ն նկարագրով եւ նոյնքան յանգուգն 
ծրագրերով լիբանանաՀայ Հան գիսա տեսին 
իր առածին մենանաւալ ու բարգ բեմագրու– 
թիւնր Հրամցնող բեմա գր իէ Վա րո ւժան 
^տրչեանն է: Հայ թատերական կեանքին գի– 
մաց նոր Հորիզոններ բացողր Համազգային 
Հայ կրթական եւ Մշակութային Միութիւնն է։ 

1962-ին էտուրբտ Ալպի կր գրէր իր «Ո՞վ է 

վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» փիէսր, որ նոյն 
տարին իսկ Ամերիկայի մէ^ կր բարձրանար 
բեմ, ապա միայն Հորս տարի ետք կր վերան– 
ւէր Հոլիվուտեան շարժապատկերի Ռիէրրտ 
Պրրթրնի եւ Լիզ Թէյլրրի խաղարկութեամբ, 
այնուՀետեւ եւ միայն 4 տարի ետք 1970-ին, 
կր Հայացուէր Վարուժան Խտրչեանի կողմէ, 
ապա, տարի մր անց 1971–ին, կր ներկա-
յացուէր լիբանանաՀայ բեմի վրայ իբրեւ աչ– 
խարՀի ժամանակակից թատրոնի ամէնէն 
ուշագրաւ գորգերէն մէկր։ 

Այսինքն իր ձննգոցէն միայն ինր տարի 
ետք, լիբանանաՀայ Հանգիս ատ ես ին կր 
Հրամցուէր Ալպիի «Վիրճինիա»ն, մէկր Հա– 
մաչխարՀային թատրոնի ամէնէն բարգ եւ 
տեւողութեամբ ամէնէն երկար գորեերէն։ ° ւ 
այսպէս, նորովի կր չնՀաւորուէր Համազգա-
յինն ու Հայ թատրոնր, թարմութեամբ կր լեց– 
ւէին Հանգիսատեսն ու Հայ մարգր, եւ մշա-
կութային ոգեւորութիւն կապրէր լիբանա-
նաՀայ կեանքր։ 
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Թատրոնի միջազգային օրուան առիթով 
կարժէ լուսարձակի տակ առնել այս ժամա-
նակագրութիւնր գործի ս տեղծա գո րծո ^ 
թեան թուակա նէն մինչեւ Հայկ ակ ան բ եմի 
վրայ Հայերէնով խաղցուիլր 1962 եւ 1971, եւ 
զայն ^դունիլ իբրեւ բարենիշ յանուն Հա-
մազգայինին եւ յանուն վարուժան Խտրշեա-
նի։ 

Սա նաեւ կր վկայէ Պէյրութի նախապատե-
րազմեան կեանքին մասին։ Լաւագոյնս կր 
մեկնաբանէ այդ օրերու մշակութային որակն 
ու տեսականին լիբանանաՀայ գաղութին։ 
իսկ երբ առողջ է թատրոնր, ապա ուրեմն 
առողջ է կեանքր։ Արդա րեւ, վա րո ւժան 
Խտրշեանի՝ Ալպիի «Վիրճինիա»ն Հայացնելու 
ճիգն ու ա նմիջ ապէս զայն բեմ Հանելր ողջու-
նելի են նաեւ այս իմաստով։ 

փ փ փ 

Պատերազմր աւերեց Լիբանանն ու յիբա-
նանաՀայ կեանքր։ Հիմնայատակ րրաւ կա-
ռո յցներր, Հոգեմտաւոր եւ մշ ակութային ար-
ժէքներր, մարդիկր։ ° ւ այսպէս սաՀեցան տա-
րիներր։ 

«Ո՞վ է Վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» 

թատրերկր արդէն յիսուն տարեկան է այսօր։ 
Հեղինակր ողջ է, 84 տարեկան Ալպին, իսկ 
վարուժան Խտրշեան բեմական վաստակով 
Հարուստ վեթերան բեմադրիչ մր։ 

Այս ո ւՀանդերձ, եւ այս իրականութեան 
լոյսին տակ, կու գանք րսելու, թէ միակ արժէքր, 
որ դիմանա լո վ ժամանակի մաշո ւմին կր 
յանդգնի վկայել նաեւ նոյն այդ ժամանակի 
մասին գիրն է, գրականութիւնն է, Հատորի 
մէջ ամփոփուած՝ «Ո՞վ է Վախցողը Վիրճինիա 
Վուլֆէն» փիէսի Հայերէնով Հրատարակու-
թիւնն է, գիրքն է։ Այս գիրքն է։ Մտքի եւ 
Հոգիի արգասիքր միաժամանակ ե՛ւ Ալպիի, 

եւ Խտրշեանի, նկատի առած, որ Խտրշեան ոչ 
թէ բառացի թարգմանութիւնր կատարած է 
գործին, այլ Հայացուցած է զայն, զուտ ամե-
րիկեան միջավայրր յատկանշող երեւոյթնե-
րուն, չորս դերակատարներու նկարագիրնե-
րուն ու Հո գեվիճա կներո ւն տալով Համա-
մարդկային Հնչեղութիւն, ուր խտացուած կր 
գտնենք կեանք կոչուած անՀեթեթութեան 
նաեւ Հայկական գոյներն ու երանգներր։ 

Երեքշաբթի, 27 Մարտ, 2012։ «Ո՞վ է Վախ-
ցողը Վիրճինիա Վ ո ւ լ ֆ է ն » թ ա տ ե ր ա կ ա ն ստեղ-
ծագործ ո ւթեն էն յիսուն տարի ետք, այսօր, 
Համազգայինի կեդրոնական վարչութեան 
նախաձեռնութեամբ լիբանանաՀայ թատե-
րասէր Հանրութեան կր տրամադրուի վա-
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րուժան Խտրշեանի կողմէ Հայացուած «Վիր– 
ճինիա»ն։ Գործ մր, որ մինչեւ երէկ պաՀուած 
կր մնար վ• Խտրշեանի դարակներուն մէջ, 
այսօր լոյսին կու գայ Համազգայինի նախա-
ձեռնութեամբ, §վաՀէ Սէթեան» տպարանէն։ 

Հայացուած «Վիրճինիա»ն կր լուսաւորէ 
մեզ մեզ կապելով ՀամաշխարՀային թատրո-
նի տիտաններէն մէկուն եւ վաթսունականնե-
րու ամերիկեան կեանքին։ Միաժամանակ մեզ 
կապելով նաեւ անգլիացի վիպասան եւ թա-
տերագիր վիրճինիա վուլֆին, որուն անուան 
յիշատակութիւնր թատրերկի խորագրին մէջ 
մեծապէս կր նպաստէ գործի րնկալման։ 

վիրճինիա վուլֆ իր ժամանակի 19-րդ 
դարու անգլիական րնկերութեան պարտադ-
րած րնկերային խիստ կանոններուն եւ յատ-
կապէս մանուկներու ու իգական սեռի Հան-
դէպ ի գործ դրուած կարծրատիպերու դէմ 
պայքարի դրօշ պարզած կին գրողն է, որուն 
կեանքր աւարտեցաւ 1941-ին՝ ինքն ասպանու-
թեամբ, որպէսզի երկրորդ անգամ մրն ալ 
չդատապարտուէր րնկերութեան կողմէ §խե-
լագար» որպէս••• 

Տակաւին• Հայացուած «Վիրճինիա»ն մեզի 
կր վերադարձնէ մեր մշակութային կեանքի 
անցեալի յուշերն ու կր վերամիաւորէ մեզ 
թատրոն Հասկացողութեան շուրջ։ Թատերա-
խաղ մր, որուն րնթերցումր ինքնին մեծ վա-
յելք մր րյյալով, մեզ կր դնէ նոր մարտաՀրա-
ւէրի մր առջեւ։ Պիտի գտնուին նոր վարու-
ժան Խտրշեաններ, որպէսզի այս կամ ասոր 
նման ՀամաշխարՀային գլո ւխ-գո րծոցներ 
մեր դարուն ոգիին յարիր մթնոլորտով ու բե-
մադրութեամբ Հանեն լիբանանաՀայ բեմ, թէ 
Հայացուած տարբերակր միայն անցեալի յո^ 
շա մա տ եան իբրեւ պիտի պաՀո ւի մեզմէ 
ոմանց գրադարաններուն մէջ••• 

փ փ փ 

«Ո՞վ է Վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» գոր-

ծր իր կառոյցով, թեքնիքով, թատերական 
Հնարքներով եւ մանաւանդ արծարծած Հար-
ցերով կր մնայ խիստ այժմէական։ Հակադիր 
Հո գեվիճա կներ, նկա րագիրներո ւ բախում, 
պատմութիւնն ու գիտութիւնր իրարու դէմ 
Հանող, խորքային արժէքներու դիմաց մակե-
րեսային Հաճոյքներր վարպետօրէն սեւեռող 
մտ ածել եւ յա տ կապէս զգացնել տուող, 
թատրոնի մէջ թատրոն բեմադրող բարդ, 
ծաւալուն ու այժմէական Հնչեղութեամբ թա-
տերախաղ մր, որ այսօրուան ամերիկացիին 
կողքին կրնայ յուզել նաեւ աշխարՀի բոլոր 
ժողովուրդներր, բոլոր գոյն ի Հանդիսատես-
ներն ու ինչու 

վարուժան Խտրշեանի Հայացուցած «Ո՞վ է 
Վախցողը Վիրճինիա Վուլֆէն» թատրերկր 
յատկանշական ներդրում մրն է Հայ Թատրո-
նի պատմագրութեան մէջ եւ այս առումով ալ 
խիստ ողջունելի։ 

կր մնայ յուսալ, որ լիբանանաՀայ թատե-
րական կեանքր Հայ եւ ՀամաշխարՀային 
գլուխ-գործոցներու բեմականացման վերա-
զարթօնք ապրի, անցեալի դափնիներու վրայ 
արդարօրէն աւելցնելով իր այսօրր, ժամանա-
կի շունչր եւ մշակութային նոր Հորիզոններու 
բացուելու իր տեսլաՀար ոգին։ 

Շն որՀաւո ր Թատրոնի Միջազգային տօ-
նր, Հայ թատրոնի տօնր, 

Եռանդդ անսպառ Համազգային Հայ 
կրթական եւ մշակութային միութիւն, 

վա րձքդ կատար բեմադրիչ վարուժան 
Խտրշեան։ 

5 Մայիս, 2012 
Պ է յրաթ 
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ՊԱԼԵԱՆ 

ՊՐՈՏՈՒէՅԻ ԲԵՄԻ ՎՐԱՅ է «Տ1ԼՏԱՇՏ»–Ը, 

ՀՐԱՆՏ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԵՐԿԸ 

– 1հ6 Տհ©11 1հ6Ձէ6դ ^օւէ, ^ – 

Նիւ Եորքր բազմաթեւ քաղաք է կամուրջ-
ներ ով թափաՀարուող։ ճարտարապետու-
թիւն, մարդիկ, վաճառատուներ կր փոխուին, 
երբ գետնուղիի մէկ կամ մի ւս կայանէն լոյս 
աշխարՀ կու գաք։ Շաբաթ 5 Մայիսին, չեմ 
գիտեր Քուինզի ո՞ր կայանէն գետնին տակ 
մտանք եւ երկաթեայ անիւներու եւ գիծերու 
աղմուկով ճա մբո րդեցինք։ Ըսին, որ փա-
պուղիին վրայէն կր Հոսէր Հատսրն գետր։ 

Դուրս եկանք։ Հարկ էր քալել։ Հեռաւորո^ 
թիւններր կր չափուին «պլաք»ներով, Հաստա-
բեստ շէնքեր, որոնց կողքով Հարկ է երկար 
քալել, Հետեւելով թուանշաններու կախա^Ը-
դական ո ւղղո ւթիւններո ւն։ վերջապէս Հա-
սանք Պրոտուէյ, ուր կար յարաշարժ խայ-
տաբղէտ ամբոխ մր, նոյնքան խայտաբղէտ 
շորերով։ Ծ անուցումներ թատրոններու եւ 
շարժանկարի։ Անվերջանալի շարքր նաեւ ճա-
շարաններու, մարսիլիական «պույապէս»էն 
մինչեւ փողոցր բուրող աֆղանական տարաշ-
խարՀիկ բոյրերով բրինձի շոգին։ Առանց ճի-
գի կարելի էր նկարաՀանել վաւերագրական 
ժապաւէն մր եւ զայն կոչել «Նիւ Եորքի ան-

դադրում Հեւքր»։ 
Անդադրում Հեւք ունի նաեւ Հրանտ Մար-

գարեան, նոյնիսկ եթէ այս անսաՀման թուա-
ցող քաղաքի անսաՀմանութենէն բա ժին ստա-
նալ դժուար է։ Մտաւորական եւ ստեղծագոր-
ծական աշխատանքի նուիրեալ մր, որ Հայ է, 
իր ինքնութեան առանցքէն չՀեռացող։ քսան-
վեց ինքնագիր թատերական երկերու Հեղի-
նակ Հրանտ Մարգարեանի «Տւ1շՈ06» խա-
ղր «Լռութիւն»ր, անգլերէն, կր բեմադրուէր 
ամերիկեան բեմի վրայ, ամերիկացի արՀես-

֊ Օ ֊ 
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տա վարժ դերասաններով եւ բեմադրիչով։ 
Այս րնդգծումր կ՛րնենք, րսելու Համար որ 
Հա յրենակցական-միո ւթենական շրջան ա կէ 
դուրս կր գտնուէինք, նոյնիսկ եթէ սրաՀր 
փոքրիկ էր, այնպէս ինչպէս էին ընդՀանրա-
պէս այն սրաՀներր, ուր ֆրան սա գիր ժան-
Ժագ վարուժանի գործերր կր բեմադրուէին 
Փարիզ։ 

ինչ փոյթ, որ Պրոտուէյի թատրոններու 
թ ա ղ ի շէնքերէն մ է կ ո ւ ն չորրորդ յարկի յի-

սուն Հանդիսատեսի Համար նախատ ես ուած 
սրաՀի մր մէջ էինք։ Հայ թատերագիրր ներ-
կայութիւն նուաճած էր թատրոնի միջազգա-
յին տաճարին մէջ։ Անկէ անդին կր փնտռուին 
նեցուկի լծակներր։ 

Ամերիկեան բեմ, անգլիախօս թատրոն։ 
Բայց Հայ մարդու գործ Հայկական բովան-
դակութեամբ։ Ան գ լեր էնր միջոց սեփ ական 
ժողովուրդի երբեք չտժգո ւնելու կնիք կրող 
ապրումներու դրսեւորման։ 

Հրանտ Մարգարեան նորրնծայ մր չէ թա-
տերական նկրտումներու աշխարՀին մէջ։ Հե-
ղինակ է քսանվեց թատ երախա ղեր ու, Հայե-
րէն եւ անգլերէն։ ՀայրենաՀանուածներու 
սա կան (Տ&§&) կր պատմէ, մարդիկ, որոնք 
տարբեր են իրենց միջավայրէն, կ՝ ապրին 
առանց կարենալ անջատուելու իրենց ընդե-
լուզուած անՀատական եւ Հաւաքական պատ-
մութենէն։ Երկրին մէջ սկսած եւ աշխարՀի 
տարբեր երկինքներու տակ ապրուող կեան-
քերու սական կորուստներու, վերականգ-
նումի, վերածնունդի պատումր մարմնաւոր-
ւեցաւ։ ԸնդՀանուր բնորոշումով Հրանտ 
Մարգարեան Հայոց ցեղասպանութեան պատ-
կերացման այլ գործեր ալ ունի, որոնք կր 
մնան փակ շրջանակի մէջ, Ամերիկա եւ եր-
բեմն ալ Հայաստան։ Ներկայացումներ եղած 
են Հայ կեդրոնի եւ րնդՀանրապէս օտար 

սրաՀներու մէջ։ Ուզած է որ ներկայացումնե-
րր րլլան Հայ կեդրոնի մէջ, որպէսզի սրաՀր 
եւ կեդրոնր զարգանան։ 

Թատերա խաղր ս կս ելէն առաջ, Հրանտ 
Մարգարեան կր բացատրէ, որ նոյն նիւթով 
այլ անգլերէն երկեր ալ գրած եւ բեմադրած 
է, ինչպէս «Հայելիներր», «Հրկիզուած Հորի-
զոններ», «Սողոմոն ԹեՀլիրեան», «ճորճ-
թաունի տղաքր»։ 

Հրանտ Մարգարեանի «ՏԱՇՈՕՇ» ... խա-
ղր «Լռութիւն»ր ..., տակաւին չէ Հրատարակ-
ուած։ Նոր կր բեմադրուէր։ Որքա՛ն լաւ պի-
տի րլլար, որ այս թատերախաղր թարգման-
ուէր ֆրանսերէնի, արաբերէնի, գերմաներէ-
նի, թրքերէնի եւ այլ լեզուներու, ներկայաց-
ուէր ոչ Հայ Հանդիսատեսին մանաւանդ։ 

Այս րնդՀանուր Հաստատումներր մակերե-
սային Հետաքրքրութեան մակարդակին պի-
տի մնան,- ո՞վ անՀատնում դրուագներ չէ 
լսած եղեռնի մասին, պատումներ, որոնք դեռ 
կր շարունակուին, կր թարգմանուին,- եթէ 
չխօսինք պատումէն անդին երկի արծարծած 
քաղաքական, գաղափարական, իմաստասի-
րական եւ Համամարդկային Հարցերու, ինչ-
պէս նաեւ բեմականացման, դերասաններու 
խաղին եւ մեկնաբանութեան մասին։ 
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Այս առիթով Հրատարակուած պրակի կող-
քի էջին վրայ արձանագրուած է շփոթի 
առիթ չտալու միտումով, որ «Հարկ է ճանչ֊ 
նալ 24 Ապրիլ 1915-ի ցեղ ասպանութիւնր»։ 
Ամերիկացի մր 0եկան էլիզապէթ Պանտելդ, 
բացատրական էջ մր ունի, որ կ,անդրադառ-
նայ ցեղասպանութեան, պատմութեան, եզրի 
գործածութեան պատմութեան, եւ կ՝ եզրա-
կացնէ յիշելով, որ ցարդ 23 երկիրներ եւ Մի-
ացեալ ՆաՀանգներու 48 նաՀանգներ ճանչ՛ 
ցած են Հայոց ցեղասպանութիւնր որպէս այդ-
պիսին։ 

Թատրոնր։ Հեղինակ Հրանտ 0ա^րգա^Ը-
եան։ Ապա կու գան ներկայացման Համար 
աշխատողներու 14 անուններ, որոնցմէ 13-ր 
ամերիկացիներ են։ 

վեց դերակատարներ• Լորրէն Սրապեան, 
Զարլզ 0արէլ, Տէյվիտ 0• Ֆարինկթրն, Թոտ 
Լիսէա, էվ ՐուֆէՀ եւ Անտրիւ Րայա։ ԱրՀես-
տավարժներ։ իւրաքանչիւրր ունի թատերա-
կան գնաՀատուած փորձ։ Ստացած են մրցա-
նակներ։ 

Շուրջ երկու ժամ, յիսուն Հանդիսատեսնե-
րու առջեւ, որոնց մէջ կային Հազիւ տասնեակ 
մր Հայեր, փոքրիկ եւ գրեթէ անպաճոյճ բեմր 
բաբախեց եւ սրաՀր առաւ իր յուզումի խա-
ղին մէջ։ 

Զարլզ 0արէլ (Խալիլ) Հսկայ մր, «Ձար»ի 
մարմնացումր Հանդիսացաւ աստիճանաբար, 
առանց կոպիտ չափազանցութիւններու, ցու-
ցադրելով թուրք ջարդարարի, կեղծաւո րի, 
կողոպտողի եւ բիրտ ազգայնամոլի տիպարր, 
օսմանցիի թէ Հանրապետականի շապիկով։ 
Հանրապետական Թուրքիոյ արեւմտեան տա-
րազով Խալիլր նոյնն էր։ 

Թոտ Լիսէա (իՀսան Խալիլի որդին, 
բժիշկ) Հակառակ չարագործի որդին րյյա-
լուն, Հակասութիւնն էր իր Հօր, առանցքային 

տիպար մր, որ կր մարմնաւորէր Հակազգայ-
նականութիւնր, մա րդկայնո ւթիւնր, բարե-
կամութիւնր եւ թաքուն սէրր։ Այսինքն այն-
պէս, որ իր պատմութեան Հետ Հաշտուած եւ 
բարոյական արժէքներու Հասած պէտք է րյ-
լայ մարդր րնդՀանր ապէս եւ թուրքր մաս-
նաւորաբար։ 

Տէյվիտ Ֆարինկթրն (Յակոբ բժիշկ, 
ցեղա ս պան ո ւթեան զոՀ), իր կոչման Հաւա-
տարիմ մաքուր անձնաւորութիւն մր, սիրոյ 
եւ րնտանիքի րմբռնումր ունեցող անձ, որ կր 
վկայէր Հայ ուսումնական մարդոց դրական 
դերի մասին, անՀանդուրժողութեան աշխար-
Հին մէջ։ Ընչաքա ղցո ւթեան, մո լեռանդո ւ-
թեան եւ ազգայնամոլութեան զոՀր։ 

Երիտասարդ էնտրու Ռայա (ՕրՀան՜) թա-
տերական Հռչակաւոր ուսումնարանի սան, 
ջարդէ եւ ՀրդեՀէ ճող ոպրած Հայ պատանի 
մր, որ որդեգրուած է իՀ սանի կողմէ, այն յոյ-
սով, որ ան կրնայ րլլալ իր մտերիմ բարեկամ 
բժիշկ Յակոբի որդին։ Ան կր կրէր ճակատագ-
րէն Հարուածուածի անՀուն տխրութիւնր եւ 
անտէր որբի ծագման գաղտնիքի խռովքր յա-
ջողեցաւ Հաղորդել Հանդի սատեսին։ 

Առանցքային կերպարն էր, ի Հարկէ, Լոր-
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րէն Սրապեան (Սիւզան-Շուշան), քանի որ 
թատերակի Հանգոյցր իր շուրջ կր Հիւսուէր։ 
Շուշան սիրող կինն էր Յա կոբի։ վերջինի մա-
Հէն ետք պատմութիւնր կանգ առած էր։ Ան 
կր վերադառնայ բժիշկ դարձած Սիւզանի նոր 
անձով, կր գտնէ իր բնակարանր, կ՛ապրի իր 
զաւակր վաՀանր, վերագտնելու յոյսով։ Այդ 
վաՀանր կրնար րլ լա լ ՕրՀանր։ ՕրՀան, որ 
կ՚արձագանգէ իր ներքին առՀաւական կան-
չերուն, Հայկական եկեղեցիներու պատկերնե-
րուն։ կարօտներու եւ վերականգնումի ալե-
կոծումներ տեղի կ՛ունենան։ Եւ Շուշան, երբ 
կր Հասկնայ որ ՕրՀանր վաՀան չէ, ազգի ամ-
բողջական ո ւթեան եւ լինելութեան գիծին 
վրայ որբ Հայ 0րՀանի մէջ կր տեսնէ ազգի 
զաւակր, յոգնակի զաւակներր, միութեան եւ 
վերականգնումի Հզօր տենչին անդրադառ-
նա լով, քանի որ անոնցմով պիտի կերտուի 
ապագան։ Շուշան խորՀրդանիշն է նաեւ Հա-
յուն, որ Հակառակ ամէն կարգի խոչրնդոտ-
ներ ու, միշտ գիտցած է քաղաքակրթութեան 
սանդղա կներէն բարձրանալ։ 

Այս երկին մէջ կար նաեւ րսուածի ետին 
չրսուածր, տեսնո ւածի ետին չտ եսնո ւածր, 
ինչ որ մտածման եւ խորացման Հարստաց-
ման կր մղէր Հանդիսատեսր, նաեւ երբ արդէն 
վարագոյրր իջած էր։ 

իՀսանր Թուրքիոյ յոյսի տիպարն է, նա-
խատիպր, եթէ կարելի է րսել, Զարագոլունե-
րու, որոնք անարդարութեան եւ ազգայնա-
մոլութեան դէմ կր ցցուին։ Թատերագիրր 
ապագայատես է իր ձեւով, Հաւատալով մար-
դուն րնդո ծին ազնուութեան, Հաւանօրէն 
նաեւ վաղուան իսկական բարի դրացիու-
թեան, արդարութեան զգացումներ եւ մտա-
ծումներ, որոնք անտարբեր չեն կրնար ձգել 
Հայր, նոյնիսկ եթէ ան ճզմուած է ցաւի ծան-
րութեան տակ։ Այդ կր բնորոշէր Շուշանի 

լռութիւնր, երբ իՀսան իր սէրր կր բացայայ-
տէ, որուն թելադրական իմաստր Հանդիսա-
տեսր իրեն Հետ կր տանի, որուն պատասխանր 
Շուշան չունէր, ինչպէ՞ս կրնար ունենալ։ 

Եթէ նոր արար մր բացուէր, բեմէն բացա-
կայ Նասիմէ Հանրմր պիտի տեսնէինք, չարու-
թեան մարմնացում Խալիլի Հարէմի ազնիւ 
ՀայուՀին, որ մայրութիւն կ՛րնէ Հրկիզումէ 
ճողոպրած ՕրՀանի եւ թերեւս վաՀանի։ Նա-
սիմէ ՀայուՀին, որ չի ներեր Խալիլի եւ զայն 
ամէն օր քիչ մր կր սպաննէ, ճաշր թոյնի վե-
րածելով։ Բեմի ետին խաղցուող յունական 
ողբերգութիւն։ 

ի Հարկէ, Հանդիսատեսր, այդ երկու ժամ-
ւան րնթացքին կր բռնէ այս կամ այն խօսքր, 
իմաստութիւնր, օրինակ այն, որ ձեռքերր չեն 
սպաններ, այլ միտքր։ Հետեւաբար, կարելի է 
րսել, որ ինչպէս Հո գեվերլուծում ով կր կա-
տարուի, նոյն այդ միտքր, միտքերր կր 
սրբուին։ իսկական արդարութեան լուսեղէն 
ճամբան այդ է։ 

Եթէ կարելի եղաւ ոչ-Հայ Հասարակու-
թիւնր արուեստով յուզել, ներկայացնելով 
0ալինիոսքիի «Գազանր լուսնի վրայ» թատե-
րական երկր, կր Հաւատամ, որ «Լռո^ 
թիւնր.. .» երկով նոյն գեղեցիկ արկածախնդ-
րութիւնր կարելի կ րլլայ կրկնել, ամբոխա-
վարական աղմուկէ անդին Հասնելով Հոգի-
ներ ու։ 

Բաղձանք էր• լսող գտնելու յոյսով։ 
Արուեստով ազնուանալու եւ մեծնալու։ 

6 Մայիս, 2012 
Քուինզ-Նիւ Եորք 
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ԲԱԳԻՆ 

ԷՄԷ ՍԵԶԷՐ 
(Կենսագրական ծանօթութիւններ) 

էմէ Սեզէր ծնած է 26 Յունիս 1913-ին, Խաղաղականի 
Մարդինիք կղզին, եօթը զաւակներով աղքատ ընտանիք 
մը մէջ։ Մեռած է 2008-ին։ Հայրը՝ ուսուցիչ, մայրը՝ կարու-
հի։ Կրթաթոշակ կը ստանայ Ֆրանսայէն եւ երկրորդա-
կան ուսման կը հետեւի հռչակաւոր Լուի լը Կրան վար-
ժարանին մէջ։ 1934-ին, ափրիկեցի եւ Անթիլեան կղզինե-
րէն գրողներու հետ կը հիմնէ «Սեւ Ափրիկեցի Ուսանողը» 
թերթը, ուր առաջին անգամ կը հնչէ «խափշիկութիւն»՝ 
Ո6ցհէսժ6 բառը, որպէս ընդունուած բնորոշում տիպարի 
մը, որ չի կրնար քաղաքակրթութիւն ստեղծել։ Կը ծանօ-
թանայ սենեկալցի մեծ բանաստեղծ Սետար Սենկորի, 
գրող Ուսման Սոսէի։ Անոնց միջոցաւ կը վերագտնէ իր 
ափրիկեան գիտակցութիւնը։ Այդ պահեն կը սկսի իր կող-
մէ փառաբանումը սեւերու արժէքներուն եւ իր նախնիներու հող՝ Ափրիկէի։ 1935-ին 
կ ընդունուի Բարձրագոյն Վարժարանը (Ըշօէտ ԱօԻտտ16 ՏսթտհտսԻտ) եւ կը սկսի գրել 
իր «Ծննդավայր Երկիր Վերադարձի Տետրեր»ը, որոնց հրատարակութենէն անմիջա-
պէս ետք կը վերադառնայ Մարդինիք։ Ընկերներու հետ կը հիմնէ գրական հանդէս մը։ 
Կը յարի գրական գերիրապաշտութեան։ Կը ծանօթանայ գերիրապաշտ բանաստեղծ 
Անտրէ Պրըթոնի։ 1945-ին, Ֆոր-տը-Ֆրանսի քաղաքապետ կընտրուի, Ֆրանսայի 
Համայնավար կուսակցութեան զօրակցութեամբ։ Ապա պիտի հեռանայ համայնա-
վարներէն, ազգերու նկատմամբ կուսակցութեան որդեգրած դիրքէն դժգոհելով։ 
1957-ին կը հիմնէ Մարդինիքի Յառաջդիմական կուսակցութիւնը։ Քաղաքական աս-
պարէզի կողքին կը շարունակէ իր գրական ստեղծագործական աշխատանքը։ Գրած 
է բանաստեղծութիւններ եւ թատերախաղեր։ Ունի 14 երկեր, բանաստեղծութիւն, 
թատրոն։ Բազմաթիւ գիտաժողովներ նուիրուած են իր գրականութեան, որ լոյս տե-
սած է բազմաթիւ լեզուներով։ Գրած է ֆրանսերէն։ Եղած է Ֆրանսայի խորհրդարա-
նի անդամ (1946-1993)։ Կը համարուի իր ծննդավայր հայրենիքի հայրը, պայքարող 
պաշտպանը ժողովուրդի մշակոյթին եւ քաղաքական իրաւունքներու ձեռքբերման։ 
Ֆրանսան պատուած է էմէ Սեզէրը, որ կը հանգչի Փարիզի Պանթէոնը, մեծերու կող-
քին։ Մեծ մտաւորական մը, որ եղած է անմնացորդ յանձնառու իր ժողովուրդի մշա-
կոյթին եւ դատին, հակառակ իր յաջողութիւններուն, մերժած է այլասերումը։ 

Ստորեւ քանի մը էջեր կը ներկայացնենք Սեզէրի բանաստեղծութենէն։ Բայց հա-
յացման փորձը երբեք բաւարար հարազատութեամբ չի ներկայանար։ 
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ԱՆՆՇԱՆ 

Նամակ հեռաւոր բարեկամուհիի մը 

Ես չեմ գամուած ժայռերու ամէնէն անհեթեթին 
Ոչ մէկ թեւաւոր սխրանք երբեք այցի եկաւ ինծի 
Անդունդէն ոչ մէկ համերգ դէպի կողմս կը բարձրանայ 
Եթէ ան չէ երբեմն լոկ հծծիւնը նաւաբեռն աղէտեալներու 
Անօգուտ է ճշդկ 
Ոչ մէկ փոյթ արձանագրուած քաղաքացիական վիճակի 
յայտնապէս զուտ կարօտի համար 
Ոչ մէկ հաճոյակատար կտուցէ դէմքս է վիրաւոր 
Ինչ որ կը մնայ 
Ոչ մէկ ւուրջ սպառնալիք ինծի դէմ 
Դժուարութիւնները յետ-տեսողութեան 
տեսողութեան ընդլայնումով կը փոխարինուին 
Ես չեմ արածիր զարհուրանքով 
Ես չեմ որոճար խղճահարութիւններ ՜Օ՜ 
Սոսկ ընթացիկ եղանակէն կ՚աւարեմ 
Ակնդէտ կը սպասեմ ժամանակը կայծի մը կարճատեւ 
(կասած կոչուած ժամանակի) 
հետքը հաճութեան մը կորսուած 
կամ հրամանի եթէ կ՚ուզէք 

Յետ-գրութիւն. 
Եթէ ամէն աւիշ խորտակուած է 
Եթէ հոսանքը կը մերժուի 
Եթէ կը նուաղի հովը մեղմիկ 
Նոյնիսկ եթէ բեղմնափոշի եւ աւազ ինծի չեն հասնիր 
ծննդական 
Եթէ ինձմէ ինծի 
անօգուտ արահետը կը վախնայ եւ կը շարունակուի 
Որ միայն իմ լռութիւնս զիս կը յանձնէ 
Հարուածով մը փոսին մէջ անկման 
Ցնծութիւնը թիւր ըմբռնուած 
Ախժինքի* մը միայնակ 
ժամանակի եւ փրփուրի ձիաւոր 

*Ախժինք- երկրի ընդերքի հալած մետաղներն ու ժայռերը (ֆրանսերէնով՝ տտցտտ) 
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ԽՕՍՔԵՐՈԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ 

Արեւկք մը կրծոտկ 
Արեւմուտք մը ծալկ 
Կենդանիները փախած պիտի ըլլան 
քաղաքէն դուրս տանկով 
անոր ջերմութեան վերջին բանալին 
Այս պահուն հարց է 
հազիւ թէ 
դուռ մը դիմակազերծկ 
խարխափելով ընդմէջ 
թախծութեան մտերիմ աղբահողի 
մինչեւ արագութիւնը մեղմութեան խիզախ 
որ ծառը կը դարձնէ իմ եղբայրս անվեհեր 
Իմ եղբայրս հովը ալիքով ծուատուած 
Իմ եղբայրս հրաբուխը նողկանքի 
Եւ հեծկլտուքը անդադար կուլ տրուած 
Ալեբախի ՜Փ՜ 

ԱՐԵԻ ԵԻ ԶՈԻՐ 

Իմ ջուրս չ՚ունկնդրեր 
իմ ջուրս կ՚երգէ զերթ գաղտնիք 
Իմ ջուրս չ՛երգեր 
իմ ջուրս կը ցնծայ զերթ գաղտնիք 
Իմ ջուրս կը բանի 
եւ կը ցնծայ ընդմէջ ամէն եղէգի 
մինչեւ կաթը խնդուքի 
Իմ ջուրս տղայ մըն է փոքրիկ 
իմ ջուրս խուլ մըն է 
իմ ջուրս հսկայ մըն է որ առիւծ մը կը պահէ կուրծքին 
ոՎ Գինի 

ընդարձակ անհուն 
քու նայուածքիդ ծոթրինով մեղսակից եւ շքեղ 
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ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ 

Աքսորը այսպէս կը հեռանայ մսուրին մէջ աստղերու 
Իրեն հետ տանկով անճարակ հունտեր թռչուններուն ժամանակէն ծնած 
որոնք երբեք չեն քնանար երբեք 
մինչեւ տարածութիւնները բերրի մանկութիւններուն յուզուած 

ԱՆՏԱՐԱՆՏԱՏԵԼԻ 

ամէն բանի դէմ որ կը կշռէ բորոտութեան արժէքով 
ընդդէմ դիւթանքին չար 
մեր զէնքը կրնայ ըլլալ միայն 
րոցավառ ցիցը միջօրէի 

ամէն կալի ՜Օ՜ 
ծակկու համար հաստ բիբը ոճիրին 

մաքսանենգութիւն 
գէշ կը պահէք աստուած մը որ միշտ խոյս կու տայ 

քու մուխդ իմ սովս քու տօնդ 
Ազատութիւն 

ՃՇՄԱՐՏԱՊԷՍ... 

ժայռը որ կը փշրուի եւ կը վերածուի գուղձերու 
անապատը որ կը մաղուի որպէս ցորեն 
օրը որ կը հեգուի ինչպէս թռչուն 
թիապարտը ստրուկը մերժուածը 
հասակ փթթած դաշնաւոր 
գիշերը բեմնաւորուած աւարտ սովի 
թուք երեսին 



ԹԱՐԳ0ԱՆԱԿԱՆ 

եւ պատմութիւնն այս որուն ընդմէջէն աւելի լաւ կը քալեմ ես 
քան լոյս օրով 

գիշերը բռնկած ազատագրուած երազը պարտադիր 
կրակը որ մեզ մեզի կը վերադարձնէ 
հորիզոնը նախատուած ի հարկէ 
մանուկ մը պիտի բանայ դուռը... 

ԱՆԻԻԶ 

Անիւը մարդուն գեղեցկագոյն գիւտն է եւ միակը 
կայ արեւը որ կը դառնայ 
կայ երկիրը որ կը դառնայ 
կայ դէմքդ որ կը դառնայ սռնակին վրայ վզիդ 
երբ կ՚արտասուես 
բայց դուք վայրկեաններ պիտի չոլորուիք ճախարակին վրայ ապրկու 
արիւնը լակուած 
տառապկու արուեստը սրուած ինչպէս կոճապները ծառի 
ձմրան դանակներով 
եղնիկը կը հարբի չխմկով 
որ ինծի համար կը դնէ անսպասկի հորածնօտին 
քու դէմքդ կայմազրկուած ծիծեռնանաւու 
դէմքդ 
ինչպէս գիւղ մը քնացող լիճի յատակին 
եւ որ կը ծնի օրուան խոտ եւ տարի 
կը ծլի 

֊ Օ ֊ 

• 
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էմէ Աեզէրի գործերէն մէ^բերումներ 
•Բոլոր մարդերր նոյն իր աւունքներր ունին... Բայց րնդՀանուրին մէ^ կան ոմանք որոնք 

միւսներէն աւելի իշխան ո ւթիւն ունին՛. Հոն է անՀաւասարու թիւնր (ևՅ 7 ^ ց 6 ճ 1 6 ՃԱ ՈՁ1 
ՇհհՏէ0թհ6 ) ։ 

•քաղաքակրթութիւն մր« որ լուծելու անկարող կր Հանդիսանայ գործելու րնթացքի իր 
խնդիրներր, անկումային վիճակի մէթ գտնուող քաղաքակրթութիւն մրն է (ճառ գաղու֊ 
թարարութեան մասին՛)։ 

•՚Նոյնինքն Աստուծոյ մատիտր անռետին չէ։ 
•Արդարութիւնր կ՚ունկնդրէ գեղեցկութեան դռներր։ 
•Մշակոյթի մարդր պէտք է րլլայ Հոգիներու ստեղծիչ: 

Բանաստեղծութեան մասին 
•Բանաստեղծական ճանաչումն այն է« ուր մարդր տղմացայտ կ՚րնէ առարկան« իր զօ-

րաշարժի ենթարկուած Հարստութիւններով։ 
•Բանաստեղծութեան րնթացքր բնութիւն դառնալու րնթացք մրն է« որ տեղի կ՚ունենայ 

երեւակայութեան խելայեղ ճնշման ներքեւ։ 
•Գիտական ճշմարտութիւնր որպէս յատկանիշ ունի յարակցութիւնր եւ արդիւնաւէտու– 

թիւնր։ Բանաստեղծական ճշմարտութիւնր որպէս յատկանիշ ունի գեղեցիկը։ 

• Շ Ձ հ ւ ^ ժ ՚ ս ո ^^էօս^ ՁԱ թՁ^տ ոոէո1, 8օւ^ոտ 1947. 
• Լ©տ ճ™©տ ա^ՁշսԽստքտ (թ06Տ16), Տ ժ . Ր Ձ Ո Տ 1946. 
• ՏօԽւ1 շօս շօսթք (թօշտւք), ՏԺ. X . , Ր Ձ Ո Տ 1948. 
• Շ օ ^ տ թ ^ ժ ս (թօշտւք, ւ11ստէ^էԱոտ ժ© Ո Շ Ձ Տ Տ Օ ) , Տ ժ . 1 > & § ™ Ո Օ 6 , Ր Ձ Ո Տ 1949. 
• Օւտօօս^ տս^ 1© շօ1օոԱ1ւտա6 (շտտԱ), Տ ժ . Ր Ձ Ո Տ 1950. 
• Տէ 1©տ շհւշոտ տ© էԱտԱշոէ (էհշՏէ^), Տ ժ . Ր ^ Տ Ք Ո Շ Ք ճքՈշԱո© ^քժւէշ ©ո 1962. 
• Լշէէւ՚ք Ձ ^ Ճ Ս Ո Օ Ք յ հ օ ^ շ (շտտԱ), Տ ժ . Ր ^ Տ Ք Ո Շ Ք ճքՈշԱոշ , Ր Ձ Ո Տ 1956. 
• քք^շաշոէտ (թօշտւք), Տ ժ . ժս Տ©ա1, Ր Ձ Ո Տ 1960. 
• յօստտաոէ ԼօսV^^էս^^ (շտտա), Շ1սհ ք^ո^ատ ժս Լ ^ 6 . 
• Շ Ձ Ժ Ձ Տ ^ Ք (թօշտւք), Տ ժ . ժս Տ©ա1, Ր Ձ Ո Տ 1961. 
• Լ Ձ ժս ^օւ ՇհՈտէօթհ© (էհշՏէ^), Տ ժ . Ր ^ Տ Ք Ո Շ Ք ճքՈշՁւոք, Ր Ձ Ո Տ 1963. 
• Սո© տԱտօո ՁՍ Շօո§օ (էհշՏէ^), Տ ժ . ժս Տ©ա1, Ր Ձ Ո Տ 1965. 
• Սո© էշաթքէ© (էհշՏէ^), Տ ժ . ժս Տ©ա1, Ր Ձ Ո Տ 1969. 
• ^ օ ւ , Խ ա Ա Ա ^ (թօշտւշ), Տ ժ . ժս Տ©ա1, Ր Ձ Ո Տ 1982. 
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ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ 

ԱՄԵՐԻԿԱ ԱՄԵՐԻԿԱ ––– 

ԵՐԱԶ ԵՒ ԽՈՐՏԱԿՄԱՆ ԼՔՈՒՄՆԵՐ 
(ՎԷՊ) 

վաթսունականներ– յաճախ կր Հանդիպէի Յակոբ Պալեանին, Փարիզի մ է Ա յ դ 
օրերուն իսկ խանդավառ ազգային գործիչ մրն էր Պալեան։ Կր վարէր մայրաքաղա-
քի Հայկական ձայնասփիւռր, անկէ վառ յօդուածներ կարդալով ունկնդիրներու 
Համար։ Մեծապէս սատարած էր Մարսիլիոյ մէ^ ազգային վարժարանի մր բացման 
գործերուն։ Գիտէի, որ ծնած էր Ալեքսանտրէթ եւ անցնելով Հալէպէն աւարտած էր 
քաղաքի 0արէն °փփէ ազգային ճեմարանր, ապա Լիբանանի մէ^ տիրացած բարձ-
րագոյն ուսման դառնալով ուսուցիչ, խմբագիր եւ Հրապարակագիր։ 

Յաճախ Հանդիպած էի իր յախուռն Հրապարակագրական յօդուածներուն, ու 
այդ պատճառաւ այն տպաւորութիւնր տեղ գտած էր մտքիս մ է թ է Յակոբ Պալ– 
եանով մենք ունեցանք Համարձակ Հրապարակախօս մր։ 

Երբեք չէի մտածեր, որ օր մր պիտի Հանդիպէի արձակագիր Պալեանին, որ ծա– 
ռայութիւնր պիտի յատկացնէր գեղեցիկի սպասարկութեան, գրականութեան։ 

Եւ աՀա, այս օրերուն Պէյրութ գալով, երբ §Բագին՝Ֆ Հանդէսի խմբագրատան 
մէթ ունեցայ Հեղինակին իսկ ձեռքով անունիս մակագրուած վերոյիշեալ վէպր, 
այդ եղաւ մեծ անակնկալ մր ինծի Համար։ 

Տուն Հասնելուս կարդացի Պալեանի այս վէպր ու գտայ, որ երէկի Հրապարա– 
կագրին մէ^ գրագէտ մր շնչած է։ 

Մեր գրողներէն ոմանք երբեմն վարանած են ներկայացնել գաղութներու մէ^ 
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մեր ապրած կեանքր։ Տարագրութեան առածին շրջանին անոնք տուած են Երկրին 
մէթ ապրուած Հայ գիւղացիին առօրեան, մերթ ալ դիմած պատմական նիւթերու։ 

Բայց աՀա մէկր, այս պարագային Յակոբ Պալեան, իր վէպի նիւթր վերցուցած է 
Սփիւռքի Հայուն ա նմիչ ական կեանքէն նկարագրելով միաժամանակ տարագիր 
Հայուն կրկնակի գաղթականի կեանքր իր խորագոյն ապրումներով, Հիասթափու– 
թիւններով։ 

Սկիզբէն րսենք, որ Յակոբ Պալեան գիտէ վիպել ու վիպիլ առանց սեթեւեթանքի, 
պաՀելով մեր լեզուին Հմայքր, լարուած պաՀելով վիպումին րնթացքր, որով րնթեր– 
ցողէն կր պաՀէ գաղտնիքր վէպի աւարտին։ 

Այս վէպր Հայ երիտասարդի մր կեանքր կր ներկայացնէ, որ Մերձաւոր Արեւել– 
քէն մեկնել ով Միացեալ ՆաՀանգներ, իր Հետ տարած է մեծ յա^ողութիւններու ան-
մարելի երազր։ Ան Արեւելքի մէթ սրտամօտ կապուած էր ՀայուՀիի մր Արմինէին, 
որուն խոստացած էր շուտափոյթ վերադարձ եւ սիրոյ պսակում։ Հասնելով Ամերի-
կա, կայլափոխուի վէպին Հերոսր, §նոր աշխարՀ՚Ֆ Հասնելուն առածին իսկ պաՀե-
րուն։ 

Հեղինակր լաւատեղեակ ամերիկեան բարքերուն, լաւագոյնս ու մերթ կարելի 
մանրամասնութեամբ կր ներկայացնէ այդ կեանքր, Համոզիչ լեզուով մր։ 

Հայ երիտասարդին կեանքր յա^ողութիւններու շարան մր րլլալու կողքին կր 
դառնայ նաեւ Հարուստ փորձառութիւն մր կանացի վայելքներու Հաշուոյն։ Ան ի 
վերջոյ ամուսնութիւն կր կնքէ ամերիկուՀիի մր Հետ, որ շատ Հեռու էր ամուսնոյն 
Հայկականութիւնր րմբռնելէ։ Այս նորակազմ րնտանիքր կ՚ունենայ երեք զաւակ, 
անուններով եւս ոչ Հայկական, որոնք, իրենց կարգին, կր վարեն ոչ Հայկական 
կեանք, քանի, ծնած են, այո, Հայ Հայրէ թէեւ, բայց չեն ունեցած որեւէ կապ իրենց 
Հօր Հայկականութեան Հետ։ Յանցաւո՞ր են այս նոր սերունդի տղաքր։ Իրենց մայ-
րր ամերիկացի է, իրենք կ՚ապրին ամերիկեան կեանքով։ 

Ընտանեկան կեանքր բաղձալի րլլալու փոխարէն, կր պատուի անթափանց մա-
ռախուղով մր։ Բաժանում չկայ թէեւ ամուսիններու մի^եւ, ֆիզիքական բաժա-
նում, բայց կայ Հոգեկան բաժանում, այդ ալ խորապէս։ Հսկայական այս երկրին 
մէ^ Հայ երիտասարդր կապրի առանձնութիւն մր, որ ողբալի է։ Ու թէեւ նոյն երի-
տասարդր կրմբոշխնէ սեռային սանձարձակութեան բազում պաՀեր, պաՀ մր նաեւ 
սիրոյ պաՀեր, իրաւ սիրոյ պաՀեր, բայց կր մնայ դժբախտ։ 

Այդ սեռային ու սիրային պաՀերր տրուած են Հոգեբանական պատճառաբանեալ 
անցումներով ու մերթ տողի մր մէ^ Հոգեբանական լրնդունելյի վերլուծումներով։ 

Վէպին Հերոսր չի մոռնար իր առածին սէրր, որ Արեւելքի մէ^ մնաց։ Ու ինք յա-
ճախանքր կապրի այդ մաքուր սիրոյ, կր յիշէ իր Արմինէն, որմէ բաժնուած էր մօ-
տալուտ վերադարձի խոստումով։ Իրեն շռայլուած սեռային պաՀերուն իսկ, սիրոյ 
պաՀերուն իսկ, Հայու ոգին գլուխր կր ցցէ եւ զինք կր մղէ որ փնտռէ Հայկական 
շրջանակ։ Հարստացած է, չի բաւարարուիր իր դիզած Հարստութեամբ, Հայկական, 
Հայու ծիներր զգաստութեան կր Հրաւիրեն զինք։ 
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Օր մրն ալ վէպին Հերոսր կր յա^ո-
ղի իր ամբ 

ողֆ րնտանիքր երեք զա-
ւա կներն ու կինր, բերել Արեւելք 
մօրր, քոյրերուն, եղբօրր եւ Հարա-
զատներուն Հանդիպելու Համար։ 

Այդ Հանդիպումներր Հեռու են 
եր^անկաբեր րլլալէ։ Այս բոլորր Հե-
ղինակր կրցած է տալ պատճառա-
բանուած օրինա կներ ով։ Հայ մեծ 
մօրր թոռներր Հայ չեն, ամերիկացի 
Հարսր մղոններով Հեռու է Հայ մեծ 
մայրիկին Հոգեկան աշխարՀր րմբրռ-
նելէ։ 0եծ յոյսերով Ամերիկա մեկ-
նած երիտասարդին բոլոր երազներր 
կր փշրուին §ամերիկեան կեանքէ 
սալայատակին վրայ։ 

Ան իր Հայրենիքր երազող պարտ-
եալ մրն է։ 

Կրնամ րսել, որ Յակոբ Պալեանի 
այս վէպր յա^ողած գրական գործ 
մրն է, Հրապարակագրութեան կող-
քին գրագէտր Հաստատող։ Բայց 
չկարծէք յանկարծ, որ Պալեան գրողր բաւականացած է ամերիկեան կեանքի լոկ 
վատ երեսր, կողմերր ցուցադրելով։ Հոն կր գտնէք նաեւ մարդկային խոր ապրում-
ներ ու տէր անՀատներ, անոնցմէ ոմանց մօտ ներկայ է իրաւ ս իրոյ ապրումր, 
ոմանք խորապէս կր տխրին ի լուր Հայաստանի մէ^ պատաՀած երկրաշարժի մեծ 
աղէտին, ոմանք ալ լիաբուռն կր փութան Հայաստանի օգնութեան։ 

Բազմաթիւ Հատորներու Հեղինակ է Յակոբ Պալեան, եւ եթէ այդ Հատորներուն 
մեծ մասր նուիրուած է Հայ դատին, պաՀան^ատիրութեան, մայրենի լեզուի պաշտ-
պանութեան, քաղաքական անցուդարձերու, ապա այս մէկր §Ամերիկա, Ամերիկա 
... երազ եւ խորտակման լքումներէ վէպր արի նշանաձող մրն է բացուած դէպի մեր 
գեղեցիկ գրականութիւնր։ 

Բարի երթ Յակոբ Պալեա նին։ 

֊ Օ ֊ 

30 Մարտ, 2012 
Պէյրութ 
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ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ 

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆԻ 
ԱՄԵՐԻԿԱ, ԱՄԵՐԻԿԱ...–^ 

§կեանքր թափով կր շարունակուէր։ Եթէ ոչ կեանքր, այլ աշխատանքս կր 
ծաւալէր։ Եթէ աշխատանքս չկլանէր զիս, պիտի կարենայի դիմանալ այս նոր 
բնոյթով ամայացման։ Ամերիկա Հասնելէս երեսուն տարի ետք, Հակառակ ար-
տաքնապէս յաջողած րլլալու ձգած տպաւորութեանս, ինքզինքս կր նմանցնէի 
ամէն բան կորսնցուցած խաղատունէ դուրս եկող անձի, որ այլեւս չի տես-
ներ ճամբուն ծայրր, կամ շուարածի մր, որ կանգ առած կրցայ անելի մր ան-
լուսամուտ պատին առջեւ։ Բոլոր սիրած դէմքերս չկային՚Ֆ։ 

0տանք վէպի կորիզին մէջ, Յակոբ Պալեանի §Ամերիկա Ամերիկա ... 
երազ եւ խորտակման լքումներ՚Ֆ 2012, նորատիպին Հերոսր Լեւոն Արիսեան 
այսպէս կր բարբառի տարիներ ետք, երբ կր Հանդիպի Ամերիկայի իսկական 
պատկերին։ Արեւելք ծնած եւ գաղթականի զաւակ Լեւոն Արիսեանր ինչ ինչ 
միջոցներով կր ձգէ իր բնակավայրն ու ծննգ ավայրր ու կ՚երթայ մեծ երազի մր 
ետեւէն, վէպի ամբողջ երկայնքին տեսակ մր Հալածախտ կայ, վերադարձի, 
սոսկումի, անցեալին Հասնելու փափաք մր, որ մերթ կր դառնայ անիրական ու 
անտեղի։ 

Հոն ձգած է մայր ու քոյրեր, Հոն ձգած է իր այնքան սիրելի Արմինէն, որուն 
Հետ պատումին սկիզբր ապրած է սիրոյ պաՀեր եւ կնքած վերադառնալու 
դաշինք։ 

Լեւոնի Համար Ամերիկան կր դառնայ իր փառասիրութիւններուն յագուրդ 
տուող մայր ցամաքր - ինչպէս ինք կր նշէ քանիցս. §Փառասիրութիւններս սաՀ-
ման չունին, անվերջանալի են՚Ֆ։ Ուսում եւ Համալսարան, ասպարէզ ու ծանօ-
թութիւններ, ու այսպէս վէպր կաթիլ-կաթիլ կր Հոսի ընթերցողին վրայ։ Ղ•էպ-
քերր արագօրէն կաճին - նոր միջավայր ու նոր անուններ. Հերթաբար ուր-
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ուագծուած ծանօթութիւններր, մերթ պատաՀական են, մերթ մտանուած ու 
մերթ ալ արկածի պէս անցողիկ, որոնք կր մաքրեն իրենց Հետքերր Լեւոնի բաց 
սրտին վրայէն։ 

Հետաքրքրական է որ իր շփումներր Հայկական միջավայրին Հետ, միշտ եւ 
րնդգծելի է այս մէկր, կր սաՀմանուին տեղւոյն րսենք Նոր Եորքի եկեղեցւոյն 
շուրջ, ու կր մեռնին - այդ չկայացած ծանօթութիւններր կր մեռնին եկեղեցւոյ 
բակին մէջ։ 

Հերթաբար 0ինկզլի, Համիլթրն եւ Ռիչրրտս րնտանիքներուն Հետ ստեղծդ 
ւած բարեկամութիւններուն կիզակէտր Լեւոնի Համար մերթ կր դառնայ ճա-
կատագրական, իւրաքանչիւր Հանդիպումէ կր ծնին նոր ծանօթութիւններ ու 
Հերթաբար ան սիրարկածներով կր լեցնէ իր պանդուխտի օրերր Անգամ 
կ՚ամուսնանայ Պոսթրնէն ազնուական Համարուած էլիզապէթ Ռիչրրտսրնին 
Հետ, կ՛ունենան երեք զաւակներ ու Հոս է արդէն որ ինքնութեան տագնապր 
կր Հարուածէ զինք։ 

Ան Լեւոն Արիսեան, նոյնիսկ անզօր է իր զաւակներուն անուններր որոշե-
լու բնական պաՀանջին առջեւ։ Օտար անուններր կր ստիպեն զինք մտածել, 
որ կապր Արիսեաններուն Հետ օրէ օր կր նօսրանայ։ կու գան Հալէպ. Լեւոնի 
Համար այս փորձառութիւնր բաւական ծանր կր Հանդիսանայ։ Երբ կր խօսի 
կնոջր Հետ նորէն վերադառնալու, կամ անգամ մրն ալ պտոյտ մր կատարելու 
դէպի արեւելք, կինր վիրաւորական շեշտով աւելորդ կր Համարէ ատիկա։ Եր-
կու ամուսիններուն միջեւ բացր կր խորանայ, կինր Պոսթրն կր մեկնի իր 
կեանքր շարունակելու, բնականաբար երեխաներուն Հետ մէկտեղ։ 

Լեւոնի անձնական կեանքր կր վերադասաւորուի, մինակութեան շրջան մր 
կանցրնէ, ասպարէզին մէջ իր արձանագրած յաջողութիւններր զինք կր տա-
նին նոր բարձունքներու, երիզի ամբողջ երկայնքին նշմարելի է անոր փափա-
քր վերագտնելու մայրն ու Հարազատներր, բայց անօգուտ։ 

Լեւոն իր էութեամբ մտած է ամերիկեան կեանքի երակներուն մէջ. ամերի-
կացի է, եկուոր ամերիկացի մր, որ իր ոլորտին մէջ ունի եւ նուաճուած դիրք, 
եւ անուն, եւ դրամ։ §Գիշերր ուշ ատեն տուն դարձայ,— կր պատմէ ան։ Եր-
ջանկութեան յոգնութիւն մր կր զգայի։ §Ամերիկա՝%ն իր խոստումր յարգած 
էր, իր դռներր լայն բացած էր փառասիրութիւններուս առջեւ։ Որքա՛ն ուրախ 
պիտի րլլար մայրս։ Արմինէ՞ն ... Որքան պիտի ուզէի, որ Սէնտին ու Ֆիոնան 
ներկայ րլլային։ Օտար աշխարՀի առանձնութեանս մէջ բնակած էին անոնք։ 
Որբութենէս ետք բախտր ժպիտ պաՀած էր։ վաղորդայններր կր թուէին 
խոստմնալից րլլալ։ Կ՛ ապրէի յաջո ղո ւթեան առթած գին ո վո ւթիւնր։ Ոչ իսկ 
պաՀիկ մր մտքովս անցաւ վերադառնալ։^ 
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Արիսեան երբեմն Հեգնանքով կր նայի դրամատան իր Հաշիւներուն, բայց 
անոնց մէջ կր վերագտնէ իր գոյութեան իմաստր։ Զաւա կներէնկ 
կան տարա բնոյթ լուրեր. Երուանդ — Լեւոնի Հօր անունր կրելու կոչուած եւ 
կնոջ որոշումով Պոպ անուանուած առջինեկ զաւակր կր Հեռանայ դէպի Հե-
ռաւոր Ալասքա։ Յետոյ արկածի մր զոՀ երթալով կր մաՀանայ, միւս երեխան, 
աւելի անորոշ դիմագիծով զարմանալի մրն ալ ան, այլ պայմաններու տակ կր 
մաՀանայ, իսկ դուստրր որ նաւաստի է եւ կր ճամբորդէ երկրէ-երկիր զին-
ւորական ռազմանաւով, կ՚ամուսնանայ իր կարգին օտարի մր Հետ։ 

Թելր կտրուած է, Լեւոն կայցելէ իր Հիւանդ կնոջ, որ իր կարգին մեղայի 
գալու պէս խոստովանութիւններ կր փորձէ րնել, ծանր Հիւանդ էլիզապէթն 
ալ կր մաՀանայ խոր տխրութեան մատնելով զինք։ 

Կր մէջբերեմ. §0էկ շաբաթ մնացի Պոս թոն։ էլիզապէթ Հանգչեցաւ Ռ^ 
չրրտսներու րնտանեկան դամբարանր։ Հէրիի եւ Սինթիայի ներկայութեան 
բացի էլիզապէթի յանձնած ծրարր։ Ներողութիւն խնդրող երկար նամակ մր 
կար, իր ժառանգած ստացուածքր բաժնած էր երեք զաւակներուն եւ Ֆլոր^ 
տա գտնուող կալուած մր եւ բաժնեթուղթեր կ տակ ած էր ինծի, որպէսզի 
չփճանան։ Նամակի վերջաւորութեան գրած էր, որ յատուկ գումարով մր 
Ֆոնտ կր Հաստատէր Էմ. Էյ .Թի. ուսանող Հայերու Համար։ էլիզապէթ 
սրբագրուած տենչերով ուզած էր մեկնիլ։ Մտածեցի, որ մարդիկ ինչո՞ւ ուշ 
կարթննան լաւ գործերու Համար։ Բայց բոլորս ալ սուղ վճարած էինք կոյր, 
անՀանդուրժող եւ բիրտ ամերիկայնացման Համար։ Ափսո՛ս իրեն, էլիզապէ-
թին, զաւակներուս եւ ինծի ...»։ 

Լեւոն կր քաշուի կեանքէն, մինչ այդ գտած է նոր րնկերուՀի մր Փաթ 
անունով, որ կոչուած է կատարելու պաՀապան Հրեշտակի դեր։ Փաթ կր Հա-
նէ զինք մենութեան տագնապէն, կապրին միասին ամուսիններու պէս, թէեւ 
առկայ է տարիքի տարբերութիւն մր, եւ որուն առջեւ Լեւոն գէշ կր զգայ։ Օր 
մրն ալ Փաթ կր վատանայ եւ ի յայտ կու գայ խլիրդով վարակուած րլլալու 
փաստր Կր մեռնի Լեւոնի Հրեշտակր, խոր տխրութեան նոր ալիքով մր Հար-
ւածելով անտէր մնացած Լեւոնր §Այլեւս կեանքէն ակնկալութիւն չունէի։ 
Կրկին որբացած էի։ Բայց այս անգամ ապագայի փառասիրութիւններ չունէի։ 
Մէկ պայուսակով Ալապամա Հասած երիտասարդր չէի։ Յիշատակներ ունէի, 
որոնք տարիներու Հեռացման Հետ կր քաղցրանային, կր գեղեցկանային։ Գրա-
ս ենեա կ կերթայի ժամացոյցի ճշգրտութեամբ։ Գործերր աստիճանաբար 
յանձնած էի ուրիշներու։ Չէի ճամբորդեր։ Կր պատրաստուէի վերջնականա-
պէս դադրիլ աշխատանքէ։ Մեծ քաղաքին մէջ տիեզերքս փոքրացած էր։՝Ֆ 

Վէպին Հերոսր այս անգամ որոշում կր կայացնէ լքելու իր ասպարէզր եւ Հե-
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ռանալու Նիւ Եորքէն։ Կր Հաստատուի Կլէնտէյլ-Լոս Անճելրս, ուր Հայկական 
շունչր առկայ է ու թարմ։ Հայկական ճակատին վրայ է միշտ, զինք ձեռնարկ-
ներ ու առաջին, թիւ մէկ Հիւրր կր Համարեն, կր պատուեն ձեւով մր, ան ալ չի 
զլանար նիւթական պէտք եղած օժանդակութեան Համար ձեռք երկարելու։ 

Վէպի աւարտին կր մնայ մինակութեան մէջ, Հին սէրէրուն վերյուշով 
կապրի։ Անգամ իր յառաջացեալ տարիքին, վերստին կր գտնէ չկայացած այլ 
սիրոյ մր խոստումր եղած Այլինր, որ Լոս Անճելրս է եկած մասնակցելու իր 
ասպարէզին Հետ կապ ունեցող սեմինարի մր։ 

Փրկութեան լաստ է իրեն Համար Այլինր, որուն վերապաՀուած էր տխուր 
ճակատագիր։ Զինք փոխադրող օդանաւր Ափրիկէի վերեւ կր ջախջախուէր։ 
Ծանր սուգի մատնելով զինք ճանչցողներր։ 

Լեւոն կ ապրի լռութեամբ։ Հարկ եղած նուիրատուութիւններր եւ կտակր 
կր ձգէ Հայկական միութեան մր տրամադրութեան տակ եւ կր խնդրէ որ իր 
ունեցած գիրքերր իր ողջուցր փոխադրեն շուտով իր յատկացնելիք գումարով 
կառուցուելիք ու §Արմինէ՝Ֆ անունր կրող գրադարանր 

Լեւոն Արիսեան կր մաՀանայ։ Կր մաՀանայ խոր լռութեան մր մէջ։ 0աՀազդ 
մր կր դրուի տեղ ւոյն օրաթերթերէն մէկուն մէջ, եւ ապա, տարիներ անց, կր 
յայտնուի իր ձեռագիրր կրող այս կեանքի պատումր, զոր մենք կոչեցինք 

Վէպ։ 
Եզրակացնենք։ 
Հայու վէպ։ Փոքր ժողովուրդներուն յատուկ եւ արեւելք-արեւմուտք մեծ 

պատերազմին ուրուագիծր կրող կեանքի պատմութիւն մր, որուն միջոցաւ Յա-
կոբ Պալեան իր նշանառու աչքով եւ դէպքերու արագ զարգացումով կր պատմէ 
մասնիկ մր մեզմէ, կտոր մր մեր տագնապէն ու արեւմուտքին վերապաՀո^ 
թեամբ նայելու մեր տրամադրուածութեան կու տայ նոր երանգ ու շեշտ։ 

Վէպի ամբողջ երկայնքին Հայրենասիրական քարոզներր չքացած են։ Այս 
մէկր դրական լիցք կապաՀովէ պատումին։ Դէպքերուն արագ զարգացումն 
ալ Հեղինակին Հրապարակագիր րլլալու փաստով կուրուագծուի։ 

Վա՞տ է Ամերիկան. թերեւս։ Ղ՛րա՞խտ է արեւմուտքր թերեւս։ Պալեան այս 
Հարցո ւմր կր բարձրացնէ մեզմէ իւրաքանչիւրի Հոգիին մէջ։ Կր տեղաւորէ 
այդ Հարցումր, կր մշակէ, թեր ու դէմ վիճակներ կր բանայ մեր աչքերուն եւ 
կր ստիպէ, որ մենք ալ մտածենք այս Հարցերուն մասին։ Կ՛ուզէ մեզ ալ մաս-
նակից դարձնել այս խնդրի արծարծման։ Վէպր գրուած է։ Վերջ։ Սակայն 
անոր ճանապարՀր կր սկսի ամէն անգամ, երբ մեզմէ մէկր իր աչքերով կր 
Հասնի անոր վերջին շունչին, վերջին ստորակէտին ու Հերոսի վերջին - վերջին 
սրտի զարկին։ 
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Մեզմէ իւրաքանչիւրին մէջ կապրի ու կր մխայ Լեւոն Արիսեան մր, որ կր 
բողոքէ իր ճակատագրին դէմ, կուզէ բողոքր ապրիլ Հեռանալով թերեւս իր 
Հարազատներէն կամ ծննդավայրէն. բողոքր կր վերափոխուի ու կր դառնայ 
կեանք։ Աքսորեալի բոլոր վիճակներր կան Հոս, մինչեւ ուրացում, Հեռացում 
եւ պանդխտ ո ւթեան մէջ նոր մարդու մր վերափոխուելու իրադրութիւնր։ 
0եզմէ իւրաքանչիւրին մէջ կայ այդ փառասիրութիւնր, որ կրնայ զարնուիլ 
արեւմուտքի չոր, Հեթանոս եւ մեքենայացած ժամացոյցի սլաքներուն, անոր 
անվերջանալի, օտար ու լուռ ճանապարՀներուն։ 

Թէ ո՞ւր կր տանին այդ ճանապարՀներր։ Ղ՛ուք, ես, բո լորս պիտի րսենք 
ասիկա։ իմ պարագայիս գերդաստանիս մէկ ծայրր օրինակ մխրճուած է Թո-
րոնթոյի °որք գերեզմանատանր մէջ, Հեռուներր գացի, ինչեւէ. Պալեանի Հե-
րոսներր մէկ—մէկ կր Հալին, ամերիկայի տարբեր—տարբեր ամայու թիւննե-
րուն մէջ։ 

Չեն մնար ոչ անուն, ոչ յիշատակ եւ ոչ ալ Հետք։ Անոնք իրենց Հետ կր տա-
նին բողոքր եւ բողոքի վրէժր, անոնք իրենց Հետ կր տանին մեր մեծ Հարցումր։ 
Հարցումր, որ միայն Հայերուն չի վերաբերիր, այլ մեծ քուրային մէջ Հալող ու 
փշրուող բոլոր փոքրիկ ժողովուրդներուն... 

Արիսեան կորսնցուց ամէն ինչ, նոյնիսկ իր անցեալր եւ տեղ-տեղ անունր, 
շաՀեցաւ իր թանկագին եսր, դարձաւ Հարուստ ու յայտնի։ Բայց իր մէջ մնաց 
արմատներուն վերադառնալու, արմատներէն ջուր խմելու, արմատներով 
ապրելու կարօտր։ 

Արմինէն մնաց իր ուղեղին մէջ, Արմինէին Հետ չկայացած սիրոյ թեր 
փն տռեց ու մանեց իւրաքանչիւր կնո որուն պատաՀաբար Հանդիպեցաւ 
ու որուն Հետ կենակցեցաւ պատաՀաբար։ Բոլոր կիներուն մէջ ան փնտռեց 
Արմինէի շուքր նոյնիսկ։ 

Զինք փոխեցին այդ կիներր, րսել ուզեցին, որ սիրոյ Հետ կապ չունի կենակ-
ցելու արարքր, Համոզուեցա ւ արդեօք, այդպէս մեր Հերոսր ուզեց մտնել խա-
ղին մէջ, որպէսզի մինակութեան մէջ չմեռնի ու չլռէ իր սիրտր։ 

Մէջրերում. §0իւս կողմէ իր ճանապարՀի սկիզբին յայտնուած Հնդիկ սե-
նեկ ակիցր Հպարտանքով պատմեց անոր, որ ուսումր ստանալէ ետք պիտի վե-
րադառնայ իր երկիրր։ Արտէշ Հպարտութեամբ րսաւ, որ §թէեւ Հնդկաստա-
նր աղքատ երկիր է, բայց իմս է՚Ֆ։ Արիսեան սակայն ոչ մէկ անգամ մտածեց 
Հայրենիք մր վերադառնալու մասին։ ճիշդ է, ցնցուեցաւ Հայաստանր վիրա-
ւորող երկրաշարժով, ու նոյնիսկ օժանդակութիւն փորձեց Հասցրնել Հոն։ 
Բայց մտքէն չանցաւ երկիր ունենալու փաստր կամ երեւոյթր, րնդՀանրա-
պէս՝»։ 
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Արիսեան Հայրենիք չունէր, արեւելքէն պարպուած ու արեւմուտքի շէնշող 
դատարկութեան մէջ լողաց, այնքան մր, որ խեղդամաՀ չրլլայ ու ապրեցաւ 
այդպէս։ 

Սփիւռքի մէջ մեծցած ծաղիկին պէս, որ կ աճի օդին մէջ, յաճախ բնակա-
վայր կր փոխէ, կր փոխէ տուն ու միջավայր, նոր երդիք կր Հիւսէ, նոր Հարե-
ւաններ կունենայ, բայց այն Հողր որուն վրայ կապրի ու մինչեւ անգամ կր 
մեռնի իր Հողր չէ։ իրեն չի պատկանիր։ Ողբի պէտք չէ վերածել այս երեւոյ-
թր, ասիկա ճշմարտութիւն մրն է. եւ ինչպէս Պալեան ինք չի սիրեր լալկան 
ոճր, վէպի ամբողջ երկայնքին կանդրանցնի ցաւն ու կորուստի զգացումր։ 

ՈրովՀետեւ եթէ կայ ցաւ, ուրեմն անոր կողքին կայ կեանք. ցաւր գնայուն 
է, սակայն ինչպէս ինքնութեան տագնապր, կարեւորր կեանքն է։ Արդեօք 
ճի՚շդ արժեւորեց Լեւոն Արիսեան իր ողջ կեանքր, Հարցումր կր յանձնուի լրն-
թերցողի դատաստանին։ Կամ ի՞նչ կրնար րլլար ան, եթէ ապրէր ու մնար արե-
ւելքի մէջ։ 

Ամէն փորձ, ամէն կեանք, ամէն պատում արժանի է ուշադրութեան։ Կա-
րեկցանքով չի գրեր Յակոբ Պալեան, այլ կր կարեւորէ ապրուած փորձառո^ 
թիւնր, այդ փորձառութիւնր կ՚րնդգծէ, չունի Հաւանական լուծումներ ու լաւ 
է ատիկա։ Կարեւոր փորձ է այս մէկր, որ սակայն Հանցնիր սփիւռ քի մեծ 
խնդրին ձուլման Հիմնական թնճուկին, որուն վարպետն է ՇաՀան ՇաՀնուր։ 

Պալեան կր յաջողի այնքան մր, որ իր վէպր կր դրուի շրջանառութեան մէջ։ 
Ղ՚արուն վէպր չէ այս մէկր։ ճշմարտութեան Հետ ապրող, ճշմարտութեան Հետ 
Հաշուկշիռի մտնող փորձառարական գրականութիւն է։ Յուսալ, որ Հեղինա-
կր նետուի նոր գործեր ստեղծելու իր առաքելութեան։ ինք օրէն կր Հաւատայ, 
որ գրեր ճակատագիր է ու եթէ այդպէս է, բացուած ճանապարՀր գնաՀատե-
լի է մէկու մր Համար, որ առնուազն յիսուն եւ աւելի տարիներէ ի վեր գրիչ կր 
շարժէ։ 

Գրողր լաւագոյնս կատարած է իր գործր, յուսալի է, որ խօսուի գործին մա-
սին, ան չմնայ դարակներու մէջ, գրուի, ներկայացուի եւ արծարծուի։ Այն 
ատեն գրականութեան ճանապարՀին անիւներր նորէն կր շրջենք ու ապրող 
գրականութեան նոր փայլ կու տանք նաեւ մենք։ 0եզմէ իւրաքանչիւրր։ 

11 Ապրիլ, 2012 
Պ է յրաթ 
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ԱՒ. ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ 

ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ԱՒ. ԻԱԱՀԱԿԵԱՆԷՆ 
Ստորեւ կը հրատարկենք Աւետիք Իսահակեանի անտիպ նամակներէն մին, յղուած Գուրգէն Բորեանին -
բանաստեղծ, թատերագիր , թարգմանիչ, «Գրական թերթ»ի խմբագիր ՝ 1938-1941։ Նամակին 
լուսապատճէնը «ԲԱԳԻՆ»ի տրամադրեց Աւետիք Իսահակեանի թոռը՝ Աւիկ Իսահակեան։ Նամակի 
թուականը, հասցէն եւ արծարծած հարցերը կը վկայեն այդ օրերուն տիրող մթնոլորտի մասին։ Դժուար 
եղած է հայ գրողի կացութիւնը, երբ ան ստիպուած էր «ապսպրուած» գրականութիւն մշակելու։ Կը 
հրատարակենք նաեւ Աւետիք Իսահակեանի ձեռագիր էջի պատճէնը։ Ընթերցողը եթէ ճիգ մը ընէ այդ 
ձեռագիրը կարդալու, պիտի հաստատէ, որ Պօղոս Մակինցեանի «դեկրետ»ով հաստատուած «արդի 
ուղղագրութեան» առաջին շրջանն է, որ յետոյ մասամբ բարեկարգման ենթարկուեցաւ։ Ի հարկէ, պէտք է 
գիտնալ, որ մինչեւ իր Խորհրդային Հայաստան վերադարձը, Աւետիք Իսահակեան կը գրէր դասական կամ 
մեսրոպեան ուղղագրութեամբ։ 

Սիրելի րնկեր քուրդէն Բորեան, 
Ջեր սիրալիր նամակին աւելի շուտ կարող էի պատասխա֊ 

նել, բայց ուզում էի որոշ բան գրել։ 
Իմ սրտին շատ մօտ եւ մի որեւէ գրութեամբ արձագանգել 

կոմունիստական երիտասարդութեան տարեդարձին։ Այդ ուղ~ 
ղութեամբ խորՀում եմ, բայց տակաւին նիւթ, սիւժէ չեմ գտել։ 
Ամիս ու կէս, շարունակ, պիոներների զուարթ կեանքր Հոսում 
էր իմ աչքի առջեւից, դիտում էի եւ յաճախ ներկայ էի լինում 
խարոյկներին եւ այլ Հանդէսներին։ Տեսակցում էի ջոկատա-
վարների Հետ, մի երկուսին կանչեցի մօտս, խօսացրի, խնդրե-
ցի նիւթ տալ, Հերոսական դէպքեր, բայց չկարողացան, չունէ-
ին։ Պիոներների կենցաղր տեսնում եմ, առաւօտից սկսած մ ի ն ֊ 
չեւ նրանց քներ, բայց դա պատմուածքի օբյեկտ չէ։ Դէպքեր, 
Հանգոյցներ, ակտեր չկան, որպէսզի կենդանի մարդ յայտ բե-
րես, Հոգեբանութիւն տաս, վերլուծումներ անես։ Իսկ կոմե-
րիտների կեանքին, դժբախտաբար, բնաւ ծանօթ չեմ։ 0նում է, 
որ Երեւանում րնկերներն ինձ օգնեն, նիւթ տան, բովանդա-
կութիւն, գա բալա տան։ ° ս նոր մարդ եմ մեր նոր իրականու-
թեան մէջ. ինձ պիտի օգնեն, թէեւ խոստանում են որոշ րնկեր-
ներ, բայց խոստումներր խոստում են մնում։ Կարմիր բանակի 
պատերազմին նոյնր եղաւ. խոստացան սիւժէ տալ եւ չտուին. 
երեւի պաՀում են իրենց Համար։ Իմ դրութիւնր Պիրանտելոյի 
դրամայի Հերոսների Հակառակ վիճակն է — եօթ Հեղինակներ 
որոնում են իրենց Հերոսին, որ գրեն։ 

Ընկերներից նրանք, որոնք 20 կամ 10 տարիներ շարունակ 
ապրել են խորՀրդային իրերի մէջ, աՀագին պաշար ունին նիւ– 
թերի, կամ նրանք, որ եղել են պիոներ եւ կոմերիտ պիտի ր^գա^ 
ռաջեն եւ նիւթեր տան, ինչպէս կիրառւում է ուրիշ տեղեր. այ-
լապէս ռուսների ասածի պէս մատր ծ՛ծելով կարելի չէ իրա-
կանութիւն վերարտադրել։ Իմ տեսած եւ ապրած կանքր — 63 
տարեկան մարդու — նախապատերազմեան շրջանն է կուսաս-
տանում եւ նրանից յետոյ °ւրոպայում. այդ կեանքից ինչքան 
ուզուի կարող եմ տալ, բայց այժմէական արժէք չունի։ ^րա 
Հետեւանքով իմ կացութիւնր, իբրեւ Հին գրողի, նախանձելի 
չէ, մանաւանդ որ գրողի, թող ներուի ասել ինձ, որր ուզում 
էր անունր ստորագրել ոչ-խալտուրային գրութեան ներքոյ։ 

Սիրելի րնկ. Բորեան ի միջի այլոց, իմ այստեղ կատարած 
աշխատանքներից դժգոՀ չեմ. վերջացրի մի պոեմ §Հայրենի Հո-

ղր՚Ֆ վերնագրով. մի վիպակի սխեման կազմեցի, որ Երեւանում 
պիտի ձեռնարկեմ գրել. ° ւ վերջացնելու եմ իմ մի անախորժ 
գործ — Ստենդալի §Սեւ եւ Կարմիրի վէպի թարգմանութեան 
Համեմատութիւնր բնագրի Հետ։ 

Մօտ օրերս կր վերադառնամ Երեւան։ 
Յաւում եմ, որ ժամանակ չունեցայ Ծաղկաձոր գալու։ 

Ջերմ բարեւներ րնկ. Հրաչեային եւ Ջեզ իմ եւ տիկ. Սոֆի 
կի կողմից։ 

Ջեր Աւետիք ԻսաՀակեան 
31 Օգոստ-ի 1938 
Ծա՝ղկ՚աձոր։ 
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ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ 
ԵՒ 

ԳԱՐԵԳԻՆ ԼԵՒՈՆԵԱՆԻ 
ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ 

1916ին լոյս տեսաւ Կոստան Զարեանի «Երեք երգ 
ասելու Համար վիշտր երկրի եւ վիշտր երկնքիդ վի-
պերգի առաջին մասի իտա լերէն թարգմանող 
թիւնր «Երեք երգեր րսելու ցաւերր երկրի եւ ցաւե-
րր երկինքներում վերնագրով, իտա լա կան 
"Լ՚ՏաւՇՁ ամսագրին մէջ։ Իտալական գրական-
գեղա ր ո ւես տ ա կան այս կարեւոր Հանդէսր, որ 
առաջին շրջանին (1911-1921-ին) լոյս տեսած է Լա 
Սպեցիա, իսկ երկրորդ շրջանին (1924-1944)՝ Միլա-
նոյի մէջ, նախաձեռնած էր Ա• ԱշխարՀամարտի 
նաՀատակ ժողովուրդներուն նուիրուած յատուկ 
թիւերու Հրատարակութեան (Պ ելճիքա, Սերպիա, 
Հայաստան եւ ԼեՀաստա ն)։ Զարեանի վիպերգր 
մաս կր կազմէր « Հ ա յ ա ս տ ա ն ի ն » ("ճ11՚ճւ՜ա6Ոա") 
ձօնուած Համարին, որ կր բացուէր խմբագրի Էթ-
թորէ Գոցանիի (1884-1971) « Ա ր ե ւ ե լ ք ի Հռոմայեցի 
ներր» ներածական յօդուածով։ Հանդէսին կողքր 
ձեւաւորած էր պելճիքացի արուեստագէտ &առլ 
Տուտրլէն (1861-1938), իսկ վիպերգր զարդարուած 
էր իտալացի չորս երիտասարդ արուեստագէտնե-
րու Ամերիկօ Պարթոլիի (1890-1971), Էնրիքօ Փրա^ 
փոլինիի (1894-1956), Լորենցօ Վիանիի (1882-1936) եւ 
Էմիլիօ Մանթելիի (1884-1918) յատկապէս պատ-
րաստուած փայտափորագրութիւններով1 ։ 

Հանդէսի բովանդակութեան ցանկր կր տեղե-
կացնէր, որ «այս Հատոր ր, պատերազմի պատճա-
ռով, ուշացումով լոյս կր տեսնէ Յունիս 1916ին»։ 
Համարր միացուցած էր 1915ի 8րդ, 9րդ եւ 10րդ 
պրակներր։ Կեդրոնական նիւթր կազմող Զարեանի 
վիպերգր, յայտարարուած էր Հոն, «Հայերէնէ 
թարգմանուած է Ալեսանտրօ Ռոսոյի կողմէ» 
( թ օ տ տ Յ էյՅժօէէօ ժ Յ հ ՚ ^ տ տ ո օ ԺՅ ծ1ՏՏՏՅՈԺա ^ՕՏՏՕ)2։ 
Զարեան ֆրանսերէնով մակագրած է Հանդէսին 
մէկ օրինա կր թարգմանիչին. ՝՝ծ ծ. ^օՏՏօ ցԱ1 ՏՇԱ|թէՏ 

1յ տսՏ ւ ց ս6 ժտ ո յ թտոՏՏՏ, ^VՏ^ յ ո օ ա ր տէ ^VՏ^ ցտուտ 
– ՇօՈՏէՅՈէ 23ՈՅՈ՛՛3 («Ա. Ռոսոյին, որ մտածումիս 
երաժշտութիւնր կր քանդակէ սիրով ու Հանճարով. 
Կոստան Զարեան») 

ճովաննի Ալեսանտրօ Ռոսօ (Օւօ^ոու 
ճ16ՏՏ&ոճա ^օտտօ, 1889-1917), գրագէտ ու փաստա-
բան, ծնած էր ճենովա նաՀանգի Ալպիսոլա քաղա-
քին մէջ։ Ազգական էր իտալացի քաղաքագէտ Փաո-
լօ Պոսելլիի (1838-1932), որ ^ա-^Սին վարչապետ 
եղած է։ Որպէս իր գործակիցր, Ռոսօ ապրած է 
Հռոմ մինչեւ վաղաժամ մաՀր լեարդի մէջ թարախի 
կուտակումի Հետեւանքով1։ Մեզի անյայտ պատ-
ճառներո վ, թարգմանիչին անունր X. ճ . &ՕՏՏՕ ձե-
ւով գրուած է վիպերգին գրքային Հրատարակող 
թեան մէջ5։ 

Տ եղեկո ւթիւններ չուն ինք թա ր գման ո ւթեան 
ծնունդին մասին, որ ամենայն Հաւանականող 
թեամբ տեղի ունեցած է Հոկտեմբեր 1915էն ետք, 
երբ Զարեան իր րնտանիքին Հետ Հռոմ Հաստատ-
ւած էր։ Ալեսանտրօ Ռոսօ կրնար որպէս ատաղձ 
օգտագործած րլլալ Զարեանի կողմէ Հայթայթուած 
տողացի թարգմանութիւնր (թերեւս իտալերէնի լա-
ւագիտակ կնոջ ԹագուՀի ՇաՀնազարեանի օժան-
դակութեամբ)։ ՊաՀպանուած է «Երեք երգեր»ու 
Հայերէն Հրատարակութեան (Վիեննա, 1931) 
թարգմանիչին զաւակներուն Զարեանի կողմէ մա-
կագրուած օրինակր, ուր ան գրած է. 

"ճւ քլցև Ճտ1 շօաւբաոէօ աւօ տաւօօ Օ. ճ . &օտտօ 
(ա&7.7ձոփ\) շհտ էաճատտ զստտէւ V6̂ տ̂  օօո է&ոէօ. §տա1 -
էձտճ հ 4&1եոօ 

(յեոտէտոէ 5Խաւ 
21-Ճ-37 
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(«Իմ ողբացեալ բարեկամ ճ. Ա. Ռոսոյի (Մացին-



ԱՐԽԻ^ 

կի) զաւակներուն, որ այնքան Հանճարով ու սիրով 
իտալերէն թարգմանած է այս տողերր։ 

Կոստան Զարեան 
Հոկտեմբեր 21, 1937 

Հռոմ») 

Հակառակ պատերազմական վիճակին, Իտալիոյ 
եւ Կովկասի միջեւ Հաղորդակցութիւններր խզուած 
չէին։ Զարեան "Լ՚Տա10Ձ -էն օրինակ մր ուղարկած 
է թիֆ լիս ա բնակ յայտնի արուեստաբան-բանասէր 
եւ «Գեղարուեստ» Հանդէսի խմբագիր Գարեգին Լե-
ւոնեանին (1872-1947)։ Անոնք իրարու ծանօթացած 
էին Վենետիկ, 1912-ին, ուր Լեւոնեան ժամանած էր 
Մխիթարեան Հայրերուն քով «Գեղարուեստ»ի Հեր-
թական Հինգերորդ թիւր Հրատարակելու Համար՛։ 
1913-ին, Պոլիս Հաստատուելէ քանի մր ամիս ետք, 
Զարեան անվարժ Հայերէնով բացիկ մր գրած էր 
դեռ Վենետիկ գտնուող Լեւոնեանին։ 

Այս առաքումր առիթ դարձաւ, որ տեղի ունե-
նար կարճատեւ թղթակցութիւն մր, որմէ մեզի Հա-
սած երեք նամակներր, ինչպէս եւ 1913-ի բացիկր 
(Զարեանի ցարդ յայտնի Հայերէն կանխագոյն ձե-
ռագիրներէն մէկր) ներկայիս կր գտնուին Երեւանի 
«Եղիշէ Չ արենց» Գրականութեան եւ Արուեստի 
Թանգարանին մէջ։ 

Յաջորդ ու վերջին Հանգրուանր տեղի ունեցած 
պէտք է րլլայ Զարեանի երեւանեան կեցութեան ժա-
մանակ (1922-1924)։ Անոր անուղղակի վկայութիւնն 
է գ. Լեւոնեանի արխիւին մէջ պաՀպանուած ու 
1922-ի «ա բեղեան ա կան» ո ւղղա գր ո ւթեա մբ շա-
րադրուած փաստաթուղթ մ ր, որ Զարեանի կեն-
սագրութեան ուրուագիծ մրն է8։ Բովանդակող 
թիւնր կր Հասնի մինչեւ Յուլիս 1924՝ Զարեանի Հա-
յաստանէն մեկնումի թուականր, ուստի պէտք է են-
թադրել, որ գրուած է այդ թուականին շուրջ։ Ուր-
ուագիծր — որ կր պարունակէ կարգ մր սխալներ, 
յատկապէս «Երեք երգեր»ու իտա լական Հրատա-
րակութիւնն եր ուն մասին — սեւագրուած է «Հայ 
կեանքի Հանր ա գիտ ա րան»ի ծր ագիր ր ծանուցող 
ազդագրի մր դարձերեսին։ Հաւանաբար Լեւոնեա-
նի անձնական նախաձեռնութեամբ ու իր խմբագ-
րութեամբ Հանրագիտարանի այս ծրագիրր (այլա-
պէս մեզի անծանօթ) սկսած էր մարմին առնել 
Մարտ 1921-ին ու տպագրութեան պիտի յանձնուէր 

Սեպտեմբեր 1925-ին։ Ազդագիրր (դասական ուղ 
ղագրութեամբ) Հաւանաբար տպուած էր 1921-ին, 
քանի որ կր ծանուցանէր նաեւ «Գեղարուեստ»-ի 
7-րդ թիւին տպագրութիւնն ու յաջորդական 8-րդ 
եւ 9-րդ գիրքերուն խմբագրութիւնր Ինչպէս յայտ-
նի է, 7-րդ թիւր «Գեղարուեստ»-ի վերջինր եղաւ, 
իսկ «Հայ կեանքի Հանրագիտարան»-ր լոյս տեսած 
չէ։ 

Զարեանի 1916-ի նամակր առաջին անգամ Հրա-
տարակուած է Հայրենի Հանգուցեալ բանասէր Գո-
Հար Ազնաւորեանի կողմէ 1975-ին9։ Հրապարակող 
մր կատարուած է «բարեփոխուած» ո ւղղա գր ո ղ 
թեամբ — ինչպէս կանոն էր խորՀրդաՀայ ժամանա-
կաշրջանին —, ինչ որ այս պարագային րնթերցողր 
զրկած է Զարեանի Հայերէնի իմացութեան վաղ 
շրջանի մակարդակր տեսնելու Հնարաւորութենէն։ 
Զարմանալիօրէն, Ազնաւորեան ո՛չ ծանօթագրու-
թիւնն եր կցած էր եւ ոչ ալ արխիւային աղբիւրր 
մատնանշած։ Աւելցնենք, որ Հրապարակումին Հա-
մեմատումր բնագրին Հետ ցայտուն կր դարձնէ 
կարգ մր թիւրրնթերցումներ, կէտադրական փո-
փոխութիւններ եւ անՀարկի ս րբագրութիւններ, 
որոնց գլխաւոր պա ր ագան եր ր մատնանշած ենք 
ստորեւ։ 

Առանց տեղեակ րլլալու այս Հրապարակումին, 
նամակր կրկին լոյս րնծայած էինք 1993-ին «Երեք 
երգեր»ո ւ Հետ կա պո ւած ո ւրիշն երո ւ շարքին1՛0։ 
Այժմ կր վերաՀրատարակենք զայն մանր սրբագ-
րութիւններ կատարելով մեր նախորդ Հրատարա-
կութեան Հա մեմատ ո ւթեա մբ։ Գ. Ազնաւորեան 
թուականր կարդացած էր «1916, սեպտեմբերի 26», 
իսկ մենք 23 Սեպտեմբեր 1916։ ճիշդ թուականր 23 
Դեկտեմբեր 1916, արդէն վերականգնած էինք Կոս-
տան Զարեանի նուիրուած մեր մենագրութեան 
մէջ1 Թղթածրարր կ ամբողջացնենք Գարեգին Լե-
ւոնեանի նամակներուն կցումով։ 

Յիշեալ նամակր ի մասնաւորի կարեւոր է, քանի 
որ ան կր պարունակէ «Երեք երգեր»ու իտալերէն 
Հրատարակութեան մասին բազմա թիւ տեղեկող 
թիւններ, որոնցմէ ոմանք եզակի են։ Ամէնէն կարե-
ւորր, զոր կ՛արժէ շեշտադրել ցարդ առկայ թիւրի-
մացութեան վերջ տալու Համար, կր վերաբերի վի-
պերգին լեզուին։ Երէկ եւ այսօր, իրերայաջորդ յօդ-
ւածագիրներ ու Հետազօտողներ րստ երեւոյթին չեն 
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Հաւատացած ու չեն Հա ւա տ ա ր, որ վիպեր գր 
սկզբնապէս Հայերէն գրուած էր, թերեւս ենթադ-
րելով, որ Հայերէնէ թարգմանութեան յայտարա-
րութիւնր "Լ՚Քա10& -ի մէջ 
կելու Համար բնագրին օտարալեզու րլլալր եւ Զար-
եան ին ապաՀովելու օրկանապէս Հայ գրականու-
թեան (լեզուական ճամբով) մաս կազմող Հեղինակի 
Համբաւ։ Եթէ 1969-1970-ին Զ արեանի վերաբերող 
կենսագրական ուրուագծերր տակաւին թիւրիմա-
ցաբար կր պնդէին, որ «Երեք երգեր»ր գրուած էր 
իտալերէն1, վերջին քառասուն տարիներուն քաղա-
քացիական իրա ւո ւնք ստացած ու մինչեւ օրս 
կրկնուող տեսակէտր այն է, որ բնագիրր ֆրանսե-
րէն էր, թէեւ Հակառակր արձանագրող ապացոյց-
ներր Զարեանի իսկ ձեռքով շարադրուած, 1975-էն 
ի վեր Հրապարակի վրայ են։ ԱնվստաՀութեան այս 
շղթային ցարդ մեզի ծանօթ վերջին օղակր Հեղինա-
կած է Զարեանի մամուլի մէջ ցրուած յօդուածնե-
րու «Նաւատոմար» ժողովածուն կազմողր Եուրի 
հյաչատրեան, գրելով Հետեւեալր. «1915 թուականին 
գիրքն արդէն աւարտուած էր։ «Երեք երգերր» նա-
խապէս գրուել են ֆրանսերէն»™։ Նման Հիմնա-
զուրկ յայտարարութեան լաւագոյն Հերքումր կր 
գտնո ւի, ինչպէս րսինք, Լեւոնեանին ո ւղղո ւած 
Զարեանի Հետեւեալ տողերուն մէջ, զորս կ՛արժէ յօ-
գուտ անգիտաց եւ ի պէտս զարգացելոց քաղուա-
ծաբար մեկնաբանել. 

ա) «Այն թիւր որի մէջ լոյս տեսաւ իմ «^որ-
Հուրդս» նւիրւած էր Հայաստանին "ճ11՚ճւ՜ա6Ոա" 
եւ մեծ Համակրութիւն գտաւ այստեղ։ (. . . ) Նկա-
րիչ եւ գրագէտ Օօսճ616է-ն, որ Մատերլինկի Հայրե-
նակիցն է եւ մօտ րնկերր, նորանից քաջալեր ւած, 
ֆրանսերենի վերածեց եւ զարդարում է գոյնաւոր 
նկարներով»։ 

Եթէ Վիպերգր գրուած րլլար ֆրանսերէնով, 
&առլ Տուտրլէ պիտի չզբաղէր իտալերէն թարգմա-
նութիւնր ֆրանսերէնի վերածելով։ 

բ) «Սակայն, չեմ ծածկել որ ինծի Համար աւելի 
ուրախալի պիտի լիներ Հայերեն բնագիրր Հրատա-
րակւած տեսնել, քան օտար լեզուների թարգմա-
նութիւնր»։ 

Պարբերութիւնր մեկնաբանութեան չի կարօ-

տիր, քանի որ Հոն բացէ ի բաց յիշուած է Հայերէն 
բնագիրր։ 

գ) «Այս գործր լոյս պիտի տեսնէր Պոլիս, այնտեղ 
իմ Հրատարակած «ՄեՀեանի» առանձին ժողովա-
ծուի մէջ, բայց վերջին րոպէին պատերազմր վրայ 
եկաւ եւ ամեն ինչ տակն ու վրայ եղաւ»։ 

«ՄեՀեան» Հանդէսի վեցերորդ թիւին մէջ լոյս 
տեսած էր Զարեանի «Աստղերուն քերթուած^-էն 
Հատուած մբ1, արեւմտաՀայերէն։ Հանգո ւցեա լ 
ճարտարապետ Արմէն Զարեանր, աւելի քան քսան 
տարի առաջ վկայած էր, Հաւանաբար Հօր բանա-
ւոր տեղեկութեան Հիմամբ, որ «Երեք երգեր»ու 
««Ջայներ եկեղեցում», «Աս տղեր ի քերթուածր», 
«Պարր», «Մոգերր» եւ «Փողի կանչր» մասերր Զար-
եանր գրել է Կրասնօ Սելոյի \Պուլկարիա\ այն մե-
նաստանր, որտեղ ապրում էինք 1915-ի գարնան եւ 
ամառային ամիսներին»15։ «ՄեՀեան՚ֆ-ի մէջ լոյս տե-
սածր վերամշակուած ու արեւելաՀայերէնով, մաս 
կազմած է չորրորդ ու վերջին «Փողի կանչր» մա-
սին^։ Կ՛արժէ նշել, որ Զարեանի տպագիր ու ան-
տիպ բանաստեղծութիւնն եր ր ամփոփող եր եւան-
եան «Բառերի ոսկին» Հատորին մէջ, կազմողր նոյ-
նինքն Եուրի ^աչատրեանր, րնդգրկած է «ՄեՀ-
եան»ի երկրորդ թիւին մէջ լոյս տեսած երկու քերթ-
ւածներ, այն անՀիմն պնդումով, որ «այս երկու 
գործր Կոստան Զարեանի արեւմտաՀայերէն միակ 
բանաստեղծութիւններն են»17։ Սակայն, իր տեսա-
դաշտէն դուրս մնացած է «Աստղերուն քերթուա-
ծր», ինչ որ չի կրնար պատճաբանուած րլլալ վիպեր-
գի Հատուած րլլալու պա տճա ռա բանութեամբ 
(Հմմտ. «Սրտի ճանապարՀով» վիպերգին Հատուած-
ներր, որոնք տեղ գտած են ժողովածուին մէջ)։ 

Աւելցնենք, որ նամակներր լոյս կ՚րնծայենք նոյ-
նութեամբ, յարգելով երկու գրագէտներուն լեզ-
ւական եւ ուղղագրական բոլոր իւրայատկութիւն-
ներր։ 

Նիւ ճըրզի 
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^օոV6ոէօ ճտւ ճւ՜ատու 
Տո. Լաւօձօ 

1էտ1ա 
Հարդեի ՊԼարո\ն Լեւոնեան, 
Ներեցեք որ մինչեւ յիմա չր կարողացայ գրել 

ձեզ. շատ զբաղված էի։ Ւնչպէս կ՛անցունէք ձեր 
օրերր. ձեր Հրատարակութիւնր յաջող կ՛ե"րթայ 
առաջ։ Գրեցեք ինձ եթէ ժամանակ ունիք։ Բարեւնե-
րրս ՊԼարո\ն անունր մոռցայ. ի՛նչ արաւ։ 

Կ. ԶԱՐԵԱՆ 

Ջեր ուղարկած "ճև ՚ճւ՜աշոա" գեղեցիկ Հանդէսր21. 
ափսոս որ իմ իտալերէնի պաշարր այնքան մեծ չէ 
որ ես կարողանամ ազատ կարդալ եւ Հասկանալ։ 
Եթէ պատաՀել է Ջեզ «Մշակ» լրագրի 237 Համարր, 
այնտեղ կարդացած կր լինէք իմ մի փոքր գրախօ-
սութիւնէ. աւելին չր կարողացայ գրել։ Այդ յօդ-
ուածս արտատպեց նաեւ «Համբաւաբեր» շաբաթա-
թերթր4 

ԳոՀ կր մնամ եթէ Ջեր մասին երբեմն տեղեկու-
թիւններ տաք ինձ, փոխադարձր ես էլ խոստանում 
եմ։ 

Ընդունեցէք պատուական բարեկամ իմ խորին 
յարգանքներր եւ ողջոյններր։ 

Գ.ԼԵՒՈՆԵԱՆ 

23 Դեկտեմբեր 1916 
ք&շոէւոծ, 4 

^եշոշշ 

Տտաք-Ցօսաօս, 12 
ճ ա ^ ս է ֊ & տ ս ^ 
Շօոտէ&ոէւոօբ16 

Բ 2 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏ ԳՐԱԿԱՆ 
ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 
Պատկերազարդ Հանդիսի Թիֆլիսի 
Հասցէն.- Բտ^ՅևվԱՅ "ք6\Յթ66Շ7ե" 

7ւք՝1ւՏ (Տստտւտ), ^շճծՕէաո "&6§հծ^6Տէ՚" 

4 նոյեմբերի 1916 թ. 
Սիրելի պարոն 
Կոստանդին Զարեան, 

Իր ժամանակին շնորՀակալութեամբ ստացել եմ 

Սիրելի Պարոն 
Գ. Լեւոնեան 

Մեծ ուրախութեամբ է որ ստացայ ձեր Համակ-
րելի նամակր, մանաւանդ որ իրերի ճակատագրա-
կան բերումով ազգային այդպիսի տխուր եւ ան-
տեսւած26 ճգնաժամին, բոլորովին կղզիացած եմ 
այստեղդ գեղեցիկ բայց օտար եր կրումն առանց 
անմիջական կապ ունենալով |Տւօ\ կովկասաՀայ 
գր ա կան գործիչների Հետ։ Անցեալ տարի երբ 
Հռովմ էի2 առիթր ունէի երբեմն Մխիթարեան Հայ-
րերի մօտ «Մշակր» տեսնելու, սակայն այն ժամա-
նակից ի վեր ^ՕՂԱ^-ից* զատ, ոչ մի 
թերթ չեմ տեսնում եւ չգիտեմ ի՛նչ է կատարւում 
Կովկասում։ Ուստի 237 թիւր որում բարի եղած էք 
անտես չրթողնե/ու գրական իմ երկս չեմ տեսած29 եւ 
եթէ բարի լինէիք ղրկելու մեծ ուրախութեամբ է 
որ պիտի կարդայի ձեր գրածր։ "Տա103 Իտալ֊ 
իայում ճիշտ եւ ճիշտ այն դերն է խաղում, ինչ որ 
ձեր «Գեղարուեստր»3 (որի թիւերր չ՚ունիմ) Կովկա-
ս ո ւմ։ Ա յն թիւր ո րի մէջ լո յս տես աւ իմ «Խո ր-
Հուրդս»ա նւիրւած էր Հայաստանին "ճ11՚ճւ՜ա6ոա" 



եւ մեծ Համակրութիւն գտաւ այստեղ։ Երկիս քսա-
նից աւելի յօդուածներ նւիրեցին ամենայ մեծ թեր-
թերր եւ մի քննադատ յայտարարեց որ այս վերջին 
տարիներր ամենայ ՇՅքՅՇէ61՜1Տէ1գԱ6 գործն է որ լոյս է 
տեսել Իտալիայում։ Նկարիչ եւ գրագէտ 
որ Մատերլինկի3 Հայրենակիցն է եւ մօտ րնկերր, 
նորանից քաջալերւած, ֆրանսերենի վերածեց եւ 
զարդարում է գոյնաւոր նկարներով։ Երբ լոյս տես-
նէ3 կր ղրկեմ ձեզի*։ Սակայն, չեմ ծածկել որ ինծի 
Համար աւելի ուրախալի պիտի լիներ Հայերեն բնա-
գիրր Հրատարակւած տեսնել, քան օտար լեզուների 
թարգմանութիւնր Այս գործր լոյս պիտի տեսնէր 
Պոլիս, այնտեղ իմ3 Հրատարակած «ՄեՀեանի»3 

առանձին ժողովածուի մէջ, բայց վերջին րոպէին 
պատերազմր վրայ եկաւ եւ ամեն ինչ տակն ու վրայ 
եղաւ։ Ընկերներս4 էլ որ այնպիսի4 ջերմագին Հա-
ւատքով օգնած էին ինծի ստեղծել շատոնց երազած 
գրական շարժումր կորան գնացին եւ էլ4 չգիտեմ 
ինչպիսի դրութեան մէջ են43։ Միակ յոյսս նորա մէջն 
է որ պատերազմից Հետոյ Հանգամանքներր թոյլ 
պիտի տան վերջապէս Կովկաս վերադառնա լո-
տասն ու մեկ տարի պանդուխտութիւնից Հետոյ44 

խա^ եւ միանալ ով ձեզի նման իսկապէս գեղար-
ւեստասեր անձանց ստեղծենք4 այն ի46 անուն Գե-
ղեցիկի խարազանիչ եւ մաքրող շարժումր որին 
Կովկասի միջակ մտայնութիւնր ա՛յնքան պէտք ու-
նի։ Եթէ յիշում էք մեր խօսակցութիւնր վենետի-
կում կ՚Հասկանաք ինչ եմ ուզում ասել։ 

Ու այժմ զբաղւած եմ պատրաստութեամբ բա-
նաստեղծութիւնների մի Հատորի4 եւ մի պօեմայով 
Հայկական պատմական առասպելներից վերցրած4*։ 

Բայց մինչ այս, մինչ այդ, ուրախ պիտի լինէի 
ձեզնից տեղեկութիւններ ունենալ գրական անցու-
դարձի մասին։ Դժբախտաբար նամակներր երկու 
ամիս են դնում այստեղ Հասնելու Համար եւ վստաՀ 
լինելու Համար լաւագոյնն է ապաՀովագրել։ 

Այստեղից եթէ կարող եմ ձեզի որեւէ ծառայող 
թիւն մատուցանել — ձեր տրամադրութեան տակն եմ։ 

Եթէ առիթ էք ունենում տեսնել Տ\իկին\ Զապել 
Եսայ\ե\անր4Տ, խնդրեմ իմ եւ րնտանիքիս կողմից 
բարեւէք զինքր։ 

Կր մնամ յարգանօք եւ ողջոյն\ն\երով 
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ 

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏ ԳՐԱԿԱՆ 
ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 
Պատկերազարդ Հանդիսի Թիֆլիսի 
Հասցէն.- Բ Ց ^ Յ ^ Ա Ա Յ "ք6\Յթ66Շ7ե" 

7ւք՝1ւՏ (Տստտւտ), ^շճծՕէաո "&6§հծ^6Տէ" 

7 մայիսի 1917 թ. 
Յարգելի, սիրելի պ\արոն\ Կ\ոստան\ Զարեան, 
Թէեւ շատ ուշացած, բայց Հաճութեամբ ստացայ 

Ջեր պատասխան նամակր, իսկ ես աւել շուտ չր կա-
րողացայ պատասխանել Ջեզ մեր երկրի ու մեր 
կեանքի մէջ գլխապտոյտ արագութեամբ շուրջ-
դարձող նշանաւոր դէպքերի պատճառով՝®։ Որքան 
էլ որ ես Հեռու եմ պաՀում ինձ քաղաքական, կու-
սա կցական ու դասակարգային պայքարներից ու 
ամփոփուած եմ իմ խաղաղ կուլտուրական աշխա-
տանքների մէջ, բայց եւ այնպէս երբ շրջապատդ 
ապրում է ուրիշ կեանքով, երբ Հասարակութիւն, 
դպրոց, մամուլ ամբողջովին տարուած են ժամա-
նակի Հովերով ու խնդիրներով, այսպէս թէ այնպէս 
ստիպուած ես լինում կրելու որոշակի ազդեց ող 
թիւն եւ առժամ գոնէ Համակերպուելու րնդՀանուր 
տրամադրութեան։ Հիմա երբ Համեմատաբար Հան-
գիստ է տիրում ու ես շարունակում եմ իմ աշխա-
տանքներր, ձեռք առայ եւ անպատասխան մնացած 
նամակներին պատասխան գրելու պարտաւորու-
թիւնր։ 

Անկեղծ ուրախութիւն պատճառեց ինձ որ Դուք 
օտար եւ Հեռու երկրում էլ գեղարուեստական-
գրական աշխարՀում Հայրենի գործունէութիւն ող 
նիք, ու այդ գործունէութիւնր խրախուսանքների 
ու քաջալերութեան Հանդիպելով, բարոյապէս մխի-
թարուած էք գտնում Ջեզ եւ գոՀ Ջեր վիճակից։ 
Կրկին ցաւում եմ որ իտալերէն լեզուն այնքան լաւ 
չեմ Հասկանում որ կարողանամ Հիմնովին րմբռնել 
Ջեր գրուածքի խորութիւնր «Մշակում» իմ գրած 
փոքր գրախօսութիւնր արտատպեց այստեղ Հրա-
տարակուող «Համբաւաբեր» շաբաթաթերթր ու 
ապա նկարիչ Ա. Ֆեթվաճեան5՜, որ անպայման աւե-
լի լաւ գիտէ իտալերէն քան ես52, մի րնդարձակ յօդ-



ւած գրեց "ճև ՚ճւ ՜աշոա ՚ ՚ -ի մասին5 ։ ° ս տանր որո-
նեցի այդ Համարներր, չր գտայ, կորսուել են. այս 
երկու օրս կանցնեմ «Համբաւաբեր»ի խմբագրա-
տուն, կտամ Ջեր Հասցէն որ ուղարկեն Ջեզ այդ Հա-
մարներր։ 

«Գեղարուեստի» 6-րդ գիրքր սկսել եմ, բայց երբ 
պիտի վերջանայ տպագրութիւնր, դժուարանում եմ 
ասել, քանի որ գրաշարներր 8-ժամեայ աշխատանքի 
արտօնութիւնն ստանալով շատ քիչ գործ են կարո-
ղանում արտադրել։ Ամենայն դէպս կաշխատեմ 
ամառուայ օրերին գոնէ լոյս րնծայել4, որ գնամ մի 
գիւղ մի քիչ Հանգստանամ ու աշնանր սկսեմ 7՜\րդ\ 
գրքի տպագրութիւնէ։ 

«Սիրվարդ»-ի բնագիրր ես մեծ սիրով կր Հիւրրն-

կալեմ «Գեղարուեստի» մէջ, եթէ կուզէք ուղարկե-
ցէք. անշուշտ ինչպէս բոլոր աշխատակիցներր դուք 
էլ կստանաք Հօնօրար։ Իսկ այժմ տպա գրուող 
գրքում եթէ կարողանաք մի թղթակցութիւն Հասցր՛ 
նել, շատ գոՀ կր լինեմ։ ° ւ նոյն իսկ մտածում էի 
տպագրել Ջեր ինձ ուղղած նամակր թղթակցու-
թեան ձեւ տալով5։ 

Տիկ\ին\ Զ\ապէլ\ Եսայեանին Հաղորդեցի Ջեր 
բարեւներր։ Փոխադարձ ողջոյններ։ Գրեցէք թէ 
«Գեղարուեստի» ո՛՞ր թուերն են պակասում Ջեզ, 
կուղարկեմ։ 

Շատ բարեւներով 
ԳԱՐԵԳԻՆԼԵՒՈՆԵԱՆ 
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0ՇԱԿՈքԹԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ 
ՎԵՑԵՐՈՐԴ 

Մեկնելով պատմական երեւոյթներէ,֊ Հայ Գրատպութեան 500-ամեակ, Հայ Գրականու-
թիւնը մէկ ամբողջութիւն դիտելու կանոնադրային խիզախ որոշում եւ Երեւանը Գիրքի 
Միջազգային Մայրաքաղաք հռչակաւոր ԻՒՆԵՍՔՕ-ի որոշում,֊ շարունակելով իր նա-
խորդներուն բիւրեղացած աւանդութիւնները, նպատակ ունենալով առաւելապէս Հայ 
գիրքի հրատարակութեան եւ տարածման խնդիրները, Գրողներու Համահայկական 6-րդ 
Համաժողովը քննարկումներ կատարեց եւ եզրակացուց. 

1. Համաժողովի ընթացքին արծարծուեցան հայ գիրքի տարածման եւ վաճառման 
խնդիրները։ Գիրքերու տպաքանակը հասած է մտահոգիչ համեմատութիւններու եւ անոնք 
լոյս չեն կրնար տեսնել առանց նպաստի։ Ընթերցող զանգուածը նուազած է, Հայաստան 
եւ Սփիւռք, հետեւանք՝ գրատուներու զանգուածային փակումին, իսկ կարգ մը շրջան-
ներու մէջ անոնք անհետացած են։ Այս մարզէն ներս, պետական եւ բարեսիրական 
կազմակերպութիւններու աջակցութեան լուրջ խնդիր կայ, որպէսզի գիրքերը լոյս տեսնեն, 
տարածուին եւ ունենան համազգային ընթերցող զանգուած, եւ հայ գրողը կարենայ 
ապրիլ իր գրիչով՝ ինչպէս այլ ժողովուրդներու գրողները, եւ գրականութիւն չմշակէ սիրո-
ղական պայմաններու մէջ։ Այլ խնդիր է որակաւոր գրական քննադատութիւնը^ ո՛չ գրա-
խօսութիւնը^ որ այս առաջադրանքին կրնայ մեծապէս նպաստել։ 

2. Պայմաններու բերումով, հայերէնի բառապաշարը եւ շարահիւսութիւնը ենթարկուած 
են բացասական ազդեցութիւններու, ոմանց հայերէնի չտիրապետելուն պատճառով։ ժա-
մանակակից արհեստագիտութեան նուաճման հետեւանքով ստեղծուած եզրերը ընդ 
հանրապէս չունին իրենց հայերէն համարժէք բառերը կամ դժուարութեամբ եւ ուշացումով 
կը ստեղծուին։ Ասոր կողքին, դիւրութեան կամ արդիական համարուելու համար, հայե-
րէնի մէջ կը փոխադրուին օտար բառեր, ըստ ժամանակի եւ աշխարհագրական գօտիի, 
տարբեր մշակոյթներէ եւ լեզուներէ։ Եզրաբանական լուրջ եւ հետեւողական աշխատան-
քով աստիճանաբար հարկ է վերականգնել մեր մեծասքանչ լեզուն, ի հրաւէր գրականու-
թեան, բայց նաեւ՝ զանգուածային հաղորդակցական միջոցներու ճամբով - թերթ, հեռա-
տեսիլ, ձայնասփիւռ, համացանց։ Մասնաւորաբար, հայաստանեան հեռատեսիլը պէտք է 
ծառայէ հայերէն լեզուի բիւրեղացման ու տարածման՝ սփիւռս աշխարհի բոլոր երկիր-
ներուն մէջ։ ժարկոնային լեզուն «կը նպաստէ» հայերէնի աղճատման ու հասարա-
կութեան այլասերման։ Յատուկ ուշադրութիւն պէտք է դարձնել սփիւռքին՝ արեւմտահա-
յերէն լեզուով յայտագիրներու պատրաստութեամբ ու տարածումով։ Ո՛չ մէկ ձեւով կարելի 
է արդարացնել «լատինատառ հայերէն»փ եւ ռուսաբանութիւններու գործածութիւնը։ 
Հրամայական է եզրաբանական կոմիտէի վերականգնումը։ 
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ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ 

3^ Հայ գրականութեան միջազգայնացման հարց ունինք, որ սոսկ ցանկութիւն կը մնայ, 
եթէ չստեղծուին հեռանկարային կազմակերպական եւ նիւթական անհրաժեշտ պայ-
մանները։ Հարկ է կատարել միջազգային հանրութեան ներկայացուելիք գիրքերու ընտ-
րութիւնը, գրական առողջ եւ նախասիրութիւններէ անկախ կազմակերպումով եւ 
դատումով, ապա՝ միջազգային քանի մը լեզուներովդ անգլերէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն, 
սպաներէն, արաբերէն, ի հարկին՝ չինարէն, հնդկերէն, ճաբոներէն եւ այլն^ զանոնք թարգ-
մանել իւրաքանչիւր լեզուի յատուկ որակով, մեկնելով այն յստակ մտածումէն, որ 
թարգմանական գրականութիւնը իր կարգին ստեղծագործութիւն է, եւ զանոնք լոյս 
ընծայել՝ համագործակցելով տարածման կառոյց ունեցող միջազգային հրատարակ-
չատուներու հետ։ Կենսական է թարգմանիչներու համալսարան ստեղծել Գրողներու միու-
թեան կից։ Քանի մը հազար տպաքանակով գիրքերը, որոնք կը մնան աշխարհագրական 
եւ հայկական նեղ շրջանակներու մէջ, միջազգայնացման ո՛չ մէկ երաշխիք կրնան ներկա-
յացնել։ Թարգմանութիւնը պէտք է հիմնուի համապարփակ եւ նպատակասլաց իր 
երկարաշունչ ծրագիրին վրայ։ 

Հայ գրողին պէտք է օժանդակեն պետութիւն, բարեսիրական եւ մշակութային կազ-
մակերպութիւնները, որպէսզի ան ստեղծագործէ բարւոք պայմաններու մէջ։ Պէտք է կազ-
մակերպել գիրքին ո՛չ միայն հրատարակումը, այլեւ՝ անոր սպառումը, տարածումը, ծանօ-
թացման աշխատանքը եւ իրականացնել քննադատական գնահատումը՝ ըստ արժանւոյն։ 

5^ Համաժողովը պարտք դրաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախա-
րարութեան վրայ՝ օժանդակելու հայ գրողներու բոլոր սերունդներուն, ինչպէս նաեւ 
Միութեան վարչութեան յանձնարարեց հրատարակել համահայկական գրական հանդէս 
մը, որ ըլլայ արտայայտութեան բեմը բոլոր սերունդներուն, մասնաւորաբար արժանաւոր 
երիտասարդներուն։ 

Պետութիւն, քաղաքական կազմակերպութիւններ, մշակութային միութիւններ, 
զանգուածային լրատուամիջոցներ, հասարակութիւն, իրենք զիրենք տէր եւ մասնակից 
պէտք է համարեն այս աշխատանքին, որպէսզի ազգային խորք եւ հպարտութիւն ունենան 
հայկական ընկերութեան բոլոր խաւերը։ 

ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ 

20-24 Ապւփլ, 2012 
Ե^ւան 



ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
ՅԻՍՆԱՄԵԱԿ 

Իրանահայ գրողներու միութեան 50-ամեակը պիտի նշուի Թեհրանի մէջ, Հոկտեմբեր 2012-ին։ Միշտ 
ուշագրաւ եղած է Իրանահայութեան պարագան, ուր կը պահուին լեզուն եւ գրականութիւնը, լոյս կը տեսնեն 
բազմաթիւ գիրքեր։ Իրանի մէջ հայերէնը իսկական կենդանի եւ հաղորդակցական լեզու է՝ իր մամուլով, 
հրատարակութիւններով եւ համալսարանական մակարդակով ջամբուած ուսումով։ 

Դժբախտաբար, հայկական այլ հոծ գաղութներու շրջանակներուն հետ, իրանահայ գրողներու կապերը 
բաւարար չեն՝ հեռաւորութիւններու, լեզուի եւ հաւանօրէն նիւթական պատճառներով։ Յուսալով որ կապերը 
կը սերտանան, կը դառնան յաճախադէպ՝ փոխադարձ հարստացման համար, ի սրտէ յաջողութիւն կը 
մաղթենք 50-ամեակի ձեռնարկներուն եւ բեղուն տարիներ Իրանի մեր գրչակիցներուն։ 

Բ. 

ԻրաԱահայ Գրողների Միաթի ւն 

ԿՈՉ 
Բարձր հովանաւորութեամբ Թեհրանի Հայոց Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գե-

րաշնորհ Տ. Սեպուհ Արք. Սարգսեանի 

Իրանահայ Գրողների Միութեան Վարչութիւնը ծրագրել է 2012 թուի Հոկտեմբերին 
պաշտօնապէս եւ մեծ շուքով նշել իրանահայութեան մշակութային ասպարէզում Ի. 
Գ. 0.-ի 50ամեայ գրական գործունէութեան յոբելեանը։ 

Կէս դար, սփիւռքեան պայմաններում միութեան գոյատեւումն ինքնին վկան է հա-
մայնքիս մշակութային կեանքում ծաւալած նրա կարեւոր դերակատարութեանը։ 

Ուստի նկատի առնելով յոբելենական հանդիսութեան պատշաճ նշելու կարեւորու-
թիւնը, դիմում ենք Իրանի, Հայաստանի եւ սփիւռքեան տարածքում առկայ եւ աշխա-
տող բոլոր միութիւններին, կազմակերպութիւններին եւ անհատ ազգայիններին, 
ցանկութեան դէպքում, յղեն իրենց ուղերձները միութեանս, ներքոյիշեալ հասցէով 
մինչեւ Օգոստոս 2012-ը։ 

Դիմում ենք նաեւ Հայաստանի եւ սփիւռքեան թերթերին տպագրել սոյն կոչը, որի 
համար նախապէս յայտնում ենք մեր շնորհակալութիւնը։ 

Ի միջի այլոց խնդրում ենք բոլորին ովքեր որեւէ առիթով եթէ ունեն նկարներ, գրու-
թիւններ, յօդուածներ, ձայներիզներ կամ տեսաերիզներ, ներքոյիշեալ հասցէով 
տրամադրեն վարչութեանս։ 

Թեհրան, Ջումհուրի փողոց, Միրզաք Ուզաք Խան պող., 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցի, «Վաչէ Յովսէփեան» համալիր։ 
Հեռախօս՝ 667607026, Ել-նամակ՝ ւցտ֊1961@73հօօ.օօտ։ 
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ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼՆ ՈՒ ԱՆՈՐ 
ԱՇԽԱՏԱՒՈՐՆԵՐԸ Ի ՊԱՏՈՒԻ 

Լիբամ31ւՍՀե՝ւ Մսաոլի 
ՄշսԿէւեոա Ս ® ՐՈՒՍ՜Ի 

5 Մայիս 2012-ին, Հայկազեան Համալսարանը, Հայ Տպագրու-
թեան 500ամեակին առիթով, աննախընթաց յատուկ հանդիսու-
թեամբ մը պատուեց Լիբանան լոյս տեսնող հայատառ մամուլն ու 
անոր աշխատաւորները, յանձնուեցան պատուոյ գրեր, անխտի ՛ ր 
բոլորին, անհատներու եւ հրատարակութիւններու ։ Երեւոյթը 
ուշագրաւ էր։ Գնահատանք , երբ մենք սովորութիւն չունինք ապ-
րողներուն հանդէպ երախտագիտութիւն ունենալու։ Եղան ա ր 
տայայտութիւններ՝ տպագրութեան, թերթերու, հրատարակու-
թիւններու եւ գիրքերու մասին։ 

Այս օրերուն, երբ անդուռ բերաններ կը գուժեն արեւմտահայե-
րէնի տեղատուութեան, հայերէն թերթերու նօսրացման եւ հայե-
րէն գիրքի դալկացող ցրուումի մասին, Հայակազեան Համալսա-
րանի այս ազնիւ վերաբերումը, եթէ հաճոյք կը պատճառէր գնա-
հատուողներուս, միաժամանակ յիշեցում էր հայկական զանգուածներուն, որ հայ մշակոյթը կը շնչէ 
եւ կ՚ապրի, եւ այդ կեանքը հաւաքական պատասխանատուո ւթի ւն է, այսինքն՝ նոյն այդ զանգուած-
ները պէտք է երթան դէպի յանձնառութիւն եւ մասնակցութիւն։ 

Ջերմօրէն մաղթելի պիտի ըլլար, որ Հայակազեան Համալսարանի նախաձեռնութիւնը, տարբեր ձեւե-
րով, վարակէր բոլոր միութիւններն ու կազմակերպութիւնները, նաեւ դպրոցները, որպէսզի ճառագայթէր 
հայ մշակոյթը եւ ամրանար ներազգային ճակատը։ 

Սպասել յաջորդ ազգակերտ քայլերը։ 

ՀՈՏԱԱէէճՈւ Հ,Ճ11Ա1 ՍԱէ՚էՈ. •սւ» «*օ սս 1>Ո<» 

էէԸս*4քԲ»>> Պս*էֆեքս*իեքիք է 
141 Ի ̂ԱԱՀԱՃԱԱ** 
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ԲԱԳԻՆ 

ՄԻՍԱՔ ԹԵՐԶԵԱՆ. 
ԺԱՄԵՐՈՒ ՓՇՐԱՆՔՆԵՐՈՎ 

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԿԻՐՔ ՍՐ 
Ով որ առածէն ան-

գամ կր տեսնէ 0իսաք 
քհերզեանի գեղանկար– 
ներր, կր խորՀի, որ կր 
Հանդիպի ինքզինք 
իրագործելու բուոն 
ցանկո ւթիւն ունեցո ղ 
արուեստագէտի մր։ 

Իր վերջին ցուցա– 
Հանդէսի բացման օրր, 
Համազգայինի ցու– 
ցաս րաՀ, 7 Յունիս 
2012-ին, իմացանք որ 
ան Հասուն տարիքի 
անձ էր, եւ ունեցած էր 
բազմաթիւ ցուցաՀան– 
դէսներ, որ այդ մէկր 
88-րդն էր։ Զարմա-
ցանք։ ինչպէ՞ս։ Հաւա-
նօրէն մրցանիշներու ցանկին մէջ պէտք է ար-
ձանագրել։ 

0իսաք քՒերզեան մասնակցած է Հաւաքա-
կան ցուցաՀանդէսներու, երբեք չէ մերժած 
Հրաւէրներր, անկախ անՀատական ցուցա-
Հանդէսներէ• Լիբանան, ° ւրոպա, Միացեալ 
ՆաՀանգներ, Գանատա։ Գումար 88։ 

ինչո՞ւ չճանչնալ մարդր, որ Հեւքոտ աշխա-
տանքի ժամերէն ետք, մնացած փշրանքներով 
արուեստի նուիրուելու ազնիւ կիրքր վառ կր 
պաՀէ։ Մի*թէ այդ չէ ստեղծագործութեան 
աւագ առաքինութիւնն եր էն մին։ Այս Հե-

տաքրքրութենէն բխած 
է մեր զրոյցր։ 

0իսաք քՒերզեան 
ինչպէ՞ս եկած է գե-
ղանկարչութեան, ե՛րբ, 
ո՞վ կամ որո՞նք առաջ-
նորդած են իր քայլերր, 
ո՞ւր ստացած է իր ար-
ւես տագէտ ի ակադե-
մական պատրաստու-
թիւնր, որո՞ւ կամ 
որո՞նց ուզած է Հետե-
ւիլ իր ճամբան գտնելէ 
առա1։ Ան կր յիշէ իր 
մանկութիւնր, կ՚րսէ, 
որ մանկո ւթեան օրե-
րուն կր սիրէր միշտ 
գծել, ապա մրոտած 
թուղթերր կր ճմռթկէր 

եւ կր նետէր։ 
Երկրորդական վարժարանր ա ւա րտ ելէ 

ետք, չր^ան մր ա շա կերտ ած է կ իւվտէրի։ 
Բայց Հայրր զինք չէ քաջալերած եւ ուզած է, 
որ տպագրական գործերու րնտանեկան Հաս-
տատութեան մէջ աշխատի, ապաՀովութիւնր 
գերադասելով։ կ ատարելագո րծման Համար 
գացած է Լոնտոնի Տպագրական մասնագի-
տական դպրոցր, ուրկէ վկայուած է եւ վերա-
դարձած Պէյրութ։ 1971-ին նետուած է գործի 
ասպարէզ, րնտանեկան տպագրական Հաս-
տատութեան մէջ։ Տխրութեամբ կ,եզրակաց-
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արուեստր։ կր գծէի, բայց մինչեւ 1984 ոչ մէկ 
գործ ցուցադրեցիք։ Այդ տարուընէ ի վեր, 
շաբթուան բոլոր օրերուն Հետեւած է իր գոր-
ծի ասպարէզին, եւ միայն մէկ օր կրցած է 
տրամադրել իր արուեստի սէրր բաւարարե-
լու Համար։ 

Այդ թուականէն ս կս եա լ, իր գո րծերր 
սկսած են ցուցադրուիլ Լիբանան, Ծոցի եր-
կիրներ, Աէուտական Արաբիա, 0ուէյթ, Գա-
նատա, Աիա ցեալ ՆաՀանգներ ( Լ ո ս Անճելրս, 
Նիւ Եորք), Հայաստան, Չինաստան։ Այ-
սինքն կրցած է նաեւ ազգային-Համայնքային 
եւ լիբանանեան շրջանակէ դուրս գալ։ 

Գեղանկարիչներր բնորոշելու Համար միշտ 
փորձ կ րյյայ զանոնք տեղաւորելու ծանօթ 
Հոսանքի մր կամ §դպրոց՝ֆի մր մէջ։ 0իսաք 
քՒերզեան ինքզինք չի տեսներ մէկ կամ միւս 
սաՀմանումին մէջ։ ինքզինք կր տեսնէ մա-

նէ• §Երկար ժամանակ արուեստով չզբաղե-ցայ, բայց չՀրաժարեցայ երազներէս»։ Հայրր 

բարեկամ եղած է գեղանկարիչ ՚Շարթի եւ տե-
սած է անոր դիմագրաւած դժուարութիւննե-
րր եւ ուզած է տղուն խնայել նոյն դժուարո^ 
թիւններր։ իրենց գործին բերումով մօտ 
եղած են Շարթի, Փօլ կիրակոսեանի եւ լիբա-
նանցի ուրիշ գեղանկա րիչներո ւ։ Ծանօթաց-
ման պրակներր իրենք կր պատրաստէին։ 

կր խո ս տ ո վան ի© §Այդ բոլորր դիտելո վ 
մէջս Հզօր նախանձ մր կ՚արթննար՝ֆ։ 

Լիբանանի 1975-ին ծայր տուած երկարա-
տեւ քաղաքացիական պատերազմր պատճառ 
եղած է, որ ազատ ժամանակ ունենայ, քանի 
որ ինն ամիս շարունակ չեն կրցած աշխատիլ։ 
§Ազատ ժամերս օգտագործեցի, դիմեցի Գրի-
գոր Նորիկեանին, որմէ քանի մր դաս առի եւ 
իրմէ սորվեցայ ներկերո ւ գործածութեան 
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սամբ վերացական, մասամբ ֆիկիւրաթիւ, 
§քիւպիստ՝Ֆ, եւ մասամբ ալ տպաւորապաշտ 
րմբռնումներու մէջ։ կ՛ եզրակացնէ© §Անոնց 
մէջէն անցնելով գտած եմ իմ ոճս՚Ֆ։ Այսինքն չէ 
ուզած նմանելու փորձութեան ենթարկուիլ։ 

ինչ կր վերա բերի իր անցած ճամբուն եւ 
ծանօթացման, 0իսաք քՒերզեան ունի իր 
պարզ բացատրութիւնր© §1984-էն ի վեր մար-
դիկ վարժուած են ճանչնալու իմ վրձինի Հար-
ւածներս, գիծերս եւ գոյներս։ Շուրջ Հազար 
գործեր ունիմ արուեստասէրներու տունե-
րուն եւ Հաւաքածոներուն մէջ։ Գիտէք, յիշեց-
նեմ, ամբողջական ժամանակով երբեք չեմ 
եղած գեղանկարչութեան մէջ, տպագրական 
գործերր զիս կլանած են, անցած եմ տեւաբար 
մէկէն միւսին, եւ այդ դիւրին չէ եղած, միշտ 
անբաւա րարութիւն զգացած եմ։ Տ եւաբար 
փափաքած եմ բան մր աւելցնել արուեստի 
պատմութեան վրայ, Հետք մր ձգել։ Բայց րսեմ 
նաեւ, որ գեղանկարչութեամբ իմ քմայքս կր 
գոՀացնեմ, եւ ես կ ա պրիմ գեղ ա գիտական 

«Աղաւնիներու քարայրը» 

խոր Հաճոյք, երբ կր գտնուիմ գոյներու Հետ՚Ֆ։ 
Արո ւես տ ր, իրաւ ս տ եղծ ա գո րծո ւթեան 

պարագային, գաղտնասացո ւթիւն է, զրոյց 
ա նմիջ ականէ եւ տեսանելիէ անդին, տառա-
պանքի ա մօթխած խոստովանութիւն։ ի՞նչ 
բան կ՛ուզէ պեղել 0իսաք Թերզեան, ո՞ր Հար-
ցականներուն պատասխան կ՛ուզէ գտնել, ի 
Հարկէ նախ ինքնիրեն Համար։ 

0իսաք Թերզեան բարդութիւններու անձ-
նատուր ստեղծագործող մր չէ։ §Չեմ Հաւա-
տար տառապանքին, կանգ չեմ առներ, պար-
զապէս կր սիրեմ արուեստր, կր սիրեմ նկարե-
լու ճարտարութիւնր, ներկերո ւ պատրաս-
տութեան ալշիմին, խաղր, որ անակնկալնե-
րու առջեւ կր դնէ զիս իր արդիւնքով։ ինչ որ 
կր գծեմ յիշատակի մր արձագանգն է, ամէն 
մէկ գործ բան մր կր բացատրէ, դէպք մր։ Սո-
վորութիւն ունիմ տպաւորութիւններս, դէպք 
կամ պատկեր, նօթագրելու։ Օրինակ, երբ Նիւ 
Եորքի կուկենՀայմ թանգարանր կր գտնուէի, 
ուշադրութիւնս գրաւուեցաւ Փիքասոյի ԼՇՏ 
ճշա01Տ6116Տ ճ'ճV^§ՈՕՈ գեղանկարով։ Անոնց 
թռիչքր տպաւորեց զիս։ Երկար դիտեցի։ Փի-



ԱՐՈՒ°ՄՏ 

«Գործիքներ կարմիրի մէջ» 

քասոյի կիներր• անոնք ա նջնջելի տպաւորու-
թիւն ձգած են վրաս՚Ֆ։ իր կարգին, 0իսաք 
քՒերզեան կր պեղէ կիներու կերպարներր, եւ 
Հակառակ ստուերներու, կ՚րսէ թէ անոնք թե-
լադրական են իրենց դիրքով եւ շարժումնե-
րով։ կր բացատրէ, որ երբ ինք կր նկարէ Փի-
քասոյի կիներր, իր յիշողութենէն կ՛ անցնին 
իր վրձինին։ 

կերպարներ կան, կիներ, մարդիկ, որոնք 
բան մր կ՛րսեն ինքզինք լսող արուեստասէ-
րին։ Ո ւշագրաւ էր անոր գեղանկարներէն 
բնութեան բացակայութիւնր։ կարծէք աժան 
զգացականութենէ կր խուսափի, քանի որ Մի-
սաք քհերզեանի մօտ չենք գտներ պոռոտ ազգա-

յին եւ տեղական դրսեւորումներ։ Սխալ տպա-
ւորութիւն մր, զոր ինք կր սրբագրէ• §Ունիմ 
գործեր, որոնք կր ներկայացնեն լիբանանեան 
տուներր, կր սիրեմ նկարել ծաղիկներր, վարդր, 
Հիրիկր։ Նկարած եմ նաեւ Արարատր^։ 

ի Հարկէ դժուար է, գրեթէ անկարելի, օգ-
տակար ալ չէ, որ ստեղծագործողր ինք §բա-
ցատրէ՚ֆ իր գործր։ Արուեստի գործր ակըն-
թա րթային ներ իմացական մղո ւմներո վ 
կրմբռնուի, րստ մա րդու եւ 
Բայց գեղագէտ քննադատներր փորձով կր 
յաջողին դատումներ րնել, միշտ մնալով ան-
խուսափելիօրէն ենթակայական։ Այս մասին 
երբ կր խօսինք, 0իսաք Թերզեան կ՚ամփոփէ 
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անոնց կարծիքներր, որոնք երբեք նոյնր չեն 
րլլար։ կ ր յիշէ արուեստի քննադատ ժոզէֆ 
քՒարրապր։ կ՚րսէ© §Ան ինծի կր Հետեւի 1984-էն 
ի վեր։ կր քննադատէ, կր բացատրէ։ Ան զիս 
կր Հասկնայ։ կան նաեւ ուրիշների։ 

Գեղանկարիչն եր ու յաջողութեան եւ որա-
կին Համար չափանիշ են նաեւ թանգարաննե-
րու կողմէ եղած գնումներր։ Երբ կ՛ ուզենք 
գիտնալ թէ իր գործերէն կր գտնուի՛ն թանգա-
րաններու մէջ, 0իսաք քՒերզեան կր բացատրէ• 
§Լիբանան կր բնակիմ, փոքր երկիր է, երկրէն 
դուրս ճանաչման միջոցներր սաՀմանափակ 
են։ Նաեւ իմ գործիս բերումով դժուար է պար-
տադրուած նեղ սաՀմաններէ դուրս գալ։ Բայց 
տեղւոյն թանգարաններէն, 0իւզէ Սրրսոքի 
մէջ ունիմ գործեր, ինչպէս նաեւ Զմմառի վան-
քի եւ Անթիլիասի կաթողիկոսութեան մայրա-
վանքի թանգարաններուն մէջ՚ֆ։ 

Արուեստագէտներր երբեմն տկարութիւն 
կ՛ունենան իրենց կարգ մր ստեղծագործու-
թիւներուն Հանդէպ, կր պաՀեն, չեն վաճա-

ռեր, քանի որ անոնք իրենց կեանքի յատկան^ 
շական մէկ պաՀու ծնունդր կ րլլան, տեսակ 
մր գաղտնի պարտէզ։ Երբ այս մասին կր խօ-
սինք, 0իսաք քՒերզեան ինքնատիպ պարզո^ 
թեամբ մր կր բացատրէ• §Երբեք այդ մօտե-
ցումր չեմ ունեցած, միշտ վաճառած եմ։ ° ս 
գոՀ կ րլլամ երբ արուեստասէրր կ'ուրախա-
նայ, մանաւանդ որ երբ իմ քո վէս կ՚երթան 
գործերս, անոնք կրնան տեսնուիլ աւ 
թիւով մարդոց կողմէ, եւ եթէ անոնց վայելք 
պատճառեն, աւելի լաւ՚ֆ։ 

ինքնատիպ անձնաւորութիւն մրն է 0իսաք 
քՒերզեան, նոյնքան ինքնատիպ արուեստագէտ 
մր։ կր շարունակէ իր ասպարէզր տպագրու-
թեան մէջ, եւ ինչպէս րսաւ, շաբաթր մէկ օր կր 
նուիրէ արուեստին։ Բայց օժտուած րլլալով բե-
ղուն վրձինով մր, զինք կարելի չէ զատորոշել 
անոնցմէ, որոնք ամբոջովին նուիրուած են ար-
ւեստի։ Այսինքն զինք կարելի չէ դասել սիրողա-
կան ստեղծագործողներու շարքին մէջ։ 

Զրոյցր կր շարունակուի։ 0իսաք քՒերզեան 
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կր սպասէ, որ ինքզինք Հանգստեան կոչէ 
շաբթուան միւս օրերու ասպարէզէն, ձերբա-
զատի այլ պարտաւորութիւններէ եւ ամբող-
ջութեամբ նուիրուի գեղանկարչութեան։ Այն 
ատեն, Հաւանօրէն աւելի թափ պիտի տայ իր 
տաղանդի արտայայտութեան եւ միջազգա-
յին Հրապարակ գայ։ Այդ երազր ունի։ իսկ 
երազր ստեղծագործութեան շքամուտն է։ 

ինքնիրեն տրուած խոստում մր Հանգրստ-
եան կոչուելու։ ինքնիրեն եւ արուեստասէրնե-
րուն։ /(Ւերեւս գեղեցիկին վրայ կր գումարուի 
իմաստունր... կր նշանակէ, որ 0իսաք քՒերզեան 
դեռ բերելիք ունի արուեստի աշխարՀին։ 

0իսաք Թերզեան փորձութիւնր չունեցաւ 

իր գո րծերէն ստացուելիք պատգամներր 
պատմելու։ Եւ այդպէս լաւ է, քանի որ արուես-
տի գործր կր խօսի արուեստասէրին, րստ 
խառնուածքի եւ պաՀու, իւրաքանչիւրի Հետ 
բազմերանգ տարբեր ա կումն եր ով. Այս պատ-
ճառով ալ պէտք չէ սպասել այլոց կարծիքներր 
գնաՀատումներ լնելու Համար, այլ տեսնել։ 

° ւ գեղագիտական իրաւ վայելքի Համար, 
կտաւի մր Հարթ մակերեսէն անդին անցնիլ 
պատկերի ետին գտնուող չրս ո ւած ր եւ 
չգծուածր լսել եւ տեսնել։ 

ի Հարկէ ոչ միայն այս պարագային։ 

9 Յունիս, 2012 
Պէյրութ 

«Փերուզակագոյն ծովուն մրմունջը» 
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Հեղինակ՝ ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆ 
Հիւստւսիւսկութեւսն 

պատիաստեց՝ 
ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ 

Հալեպ - 2012 

ւ ա ա ս ո ա ո ռ ՅԻէՈԴ1»(Ա;ւՈւ11Ու4Ո34նէ;ՐՈ4 

սւնթո|ու*իս ԱՆԹՈԼՈԳԻԱ ԱՐԴԻ 
ՀԱՅ ԱՐՁԱԿԻ 
18-33 ՏԱՐԵԿԱՆ 
Կազ մ ե ց ի ն եւ խ մ բ ա գ ի ե ց ի ն ՝ 
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ եւ 
ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ 
Հիատ . ՝ 
ՀԱՍԱՁԳԱ8ԻՆ ՀԱՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ 
ՍՇԱԿՈՒԹԱ8ԻՆ ՍԻՈՒԹԻՒՆ 
ՊեյիՈԼթ - 2012 

ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐ 

Կազմեց՝ ԼԵՒՈՆ ԱՆ ԱՆ Ե ԱՆ 
Խմբւսգիի՝ 

ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ 
Հիատ. ՝ 

Հ.Հ. ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ, 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՍԻՈՒԹԻՒՆ 

Եիեւան– 2011 

այ յ– 

շ օ ս տ ա ս ւ ւ օ ս ձ ւ շսււս&Ը։ 
7հՏ Լ5ՏՏ0ԱՏ ՕԲ հ1Տ70^ 
ծԱՕ 7հԸ ՇհձԼԼԸԱՕՔՏ 
օ բ յաշ 
Հեղինակ՝ 
ԳԱԳԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 
Եիեւան - 2009 

ԴԻՍԱՏԵՏՐԱ 
Հեղինակ՝ ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ 

(Աիձւսկ գիութիւննեի) 
Կլենտեյլ - Քալիֆոինիա 2011 



ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈԻԹԻԻՆ 


