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I 
հիմ նական տարբերութիւն մր կայ անոր եւ սփիւռք(ներ)ի մի ջեւ։ Հոն ժողովուրդր 
կ ՚ապրի իր հողին վրայ, հոն կայ դարերու ժառանգութիւնր՝ շօշափելի եւ տեսանե -
լի։ Պետական գիտակցուած միջամտութեամբ, հոն վերականգնում կարելի է։ 

Սփիւռք(ներ)ր բարդ եւ վտանգուած ազգային (դեռ) իրականութիւն մրն է, իր լե -
զուով, յաջորդական եւ հետեւողական, ինքն իրեն ծափահարող պատշաճեցում-
ներով։ Անոր ազգային –քաղաքական –մշակութային մտածողութիւններր այլազան 
եւ հակասական են։ 

Մասնաւորելով մեր խօսքր գրականութեան մասին, առանց խուսանաւելու կա -
րելի է րսել, որ սփիւռք(ներ)ր պարզապէս չունի հայերէնով հայ գրականութեան 
մասին մտածողութիւն, գրեթէ կորսնցուցած է անով ստացուելիք մտահորիզոնի եւ 
ինքնութեան անհրաժեշտութեան գիտակցութիւնր։ 

Նման հարց իրապէս օրակարգի վրայ չէ հրապարակի վրայ գտնուող մշակու-
թային եւ քաղաքական կազմակերպութիւններուն համար։ Գրեթէ ոչ ոք կ՛ուզէ 
րմբռնել, որ հայերէնով հայ գրականութիւնր մեր ազգային դիմագիծն է, մեր ա ն 
սեթեւեթ տարբերութեան տեւականացումր, այսինքն՝ մեր տոկալու, տեւելու եւ 
գործելու կամքի զսպանակր։ 

Սփիւռքր պետութիւն չէ։ Կան միութիւններ եւ կազմակերպութիւններ, որոնք ե ն 
թապետական (բտշսժօբօե^սշ կամ թտշսճօշէ&^սշ) կոչումով կր յաւակնին գործել։ 
Բայց րնդհանրապէս բացակայ են գրականութեան դերին, զարգացման, տարած-
ման եւ որակաւորման մասին մտածողութիւն, վերաբերում եւ անոնց հետեւող 
առաջադրանքներ։ 

Սփիւռքեան զանգուածներուն եւ էսթէպլիշմըԱթիԱ համար կենսական չէ գրա -
կանութիւնր։ Կղզեակներր զանգուած չեն։ Ուստի, գրողներու ինքնիրականաց- 5 
ման համար պայմաններու ստեղծումր առաջնահերթութիւններու շարքին չէ։ Չես ճ 
գիտեր որ ամօթխածութեամբ այս հարցր չ ՚արծարծուիր զանգուածային լրատուամ^ Տ 
ջոցներով եւ ամպագորգոռ ժողովներու րնթացքին, որոնք ողողուած են տնտեսական, » 

ՀՐ 

ՍՓԻՒՌՔ(ՆԵՐ)Ի ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ, 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԻ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՒ ՀԱՅԵՐԷՆՈՎ 
ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Կարելի է այս խորհրդածութեան ծիրին մէջ առնել նաեւ Հայաստանր, բայց 



բարեսիրական, տեղայնական եւ «պիզնեսային» կարգախօսներով; 
Կարետր ըլլալու կոչուած ժողովի մը օրակարգին վրայ արձանագրուած էին 

եկեղեցական, տնտեսական, ընտրական, բարեսիրական, Հայաստան-սփիւռք 
յարաբերութիւներու ալ դասական դարձած հարցերը; Ոչ մէկ տող գիրքի, գրա-
կանութեան եւ հայերէնի մասին; 

Այդ ժողովը բացառութիւն չէ; Արտաքնապէս ոչ մէկ պատճառ կայ մտահոգուե -
լու, քանի որ հայ գրողներ կան, հայերէն գիրքեր լոյս կը տեսնեն; Բայց պահ մը 
նայինք մեր քիթին ծայրէն անդին; Ֆրանսայի մէջ, օրինակ, հրատարակչատունե -

" շւ 
րու կողքին, որոնք կը հրատարակեն հեղինակներու գործերը, կը զբաղին անոնց 
վաճառքով եւ հեղինակներուն կը վճարեն, կան նաեւ գիրքեր, որոնք լոյս կը տես -
նեն «հեղինակի հաշուոյն», ձ օօաթէտ ժ՚ծսէտսք; 

Ի՞նչ է պատկերը սփիւռք(ներ)ի հայ գրականութեան պարագային; Հայ գրողը կը 
գտնուի «սիրողական» կացութեան մէջ, կը գրէ անսալով իր կոչումին, տեսակ մը սի-
րոյ տուրք, երբեմն ալ փառասիրութիւն; Գիրքերը լոյս կը տեսնեն, ինչպէս նշեցինք, ձ 
օօաթէտ ժ՚ծսէաւ*; Ոչ ոք զինք կը մղէ գրելու, նոր գիրքի ակնկալութիւն չկայ, մինչդեռ 
օտար երկիրներու հրատարակչատուները հեղինակներուն հետ համաձայնագիր կը 
ստորագրեն դեռ չգրուած գիրքի համար եւ կանխաւ պատուագին կը վճարեն; 

Պատուագին ստանալով՝ օտար գրողներ իրենց գրիչով կրնան ապրիլ; Իսկ հայ 
գրո՞ղը® Հարցուցէք հայ գրողին, թէ պատահա՞ծ է, որ իրեն թելադրեն բանաս-
տեղծութեան հատոր մը լոյս ընծայել; Ինք պէտք է գրէ, հրատարակէ (եթէ մեկե-
նաս մը գտնէ), նուէր բաժնէ «բարեկամներու», բախտաւոր պարագային կը կազ-
մակերպուի շնորհահանդէս մը կամ գինեձօն մը; 

Բայց գրական գիրքեր լոյս կը տեսնեն; Հազուադէպօրէն նոր գիրք մը լոյս կը 
տեսնէ միութեան կամ կազմակերպութեան մը յատկացումով; Եթէ աչքի առջեւ ունե-
նաք «հաստատութիւն»ներու հրատարակած գիրքերը, պիտի նկատէք, թէ անոնք 
անցեալի ժառանգութիւնը կը թարմացնեն, կը վերահրատարակեն՝ անցեալը ֆէթիշի 
վերածելով; Կամ «քաղաքական» պիտակով ներկայացող պատճառներով լոյս կը 
տեսնեն յուշագրութիւններ, որոնց մեծամասնութիւնը գրականութեան հետ ոչ հ ե ռ 
ուէն եւ ոչ ալ մօտէն կապ ունի, մեծ հայրիկի կամ մեծ մայրիկի ողբերգութիւն կը 
պատմեն՝ անոր մէջ ալ փնտռելով ընտանեկան փառասիրութիւն; 

Ֆէթիշմիզմը մշակութային քաղաքականութիւն է կարծէք; Կրնաք Լիբանանի 
մէջ գտնել, օրինակ՝ Արփիար Արփիարեան, Դանիէլ Վարուժան, Վահան Թէքէ-
եան, Սիամանթօ, Արամ Հայկազ, Մեծարենց, բայց հրաշքի համազօր է գտնել 
Ցակոբ Կարապենց, Վեհանոյշ Թէքեան, Շաւարշ Նարդունի, Մարի Աթմաճեան, 
Զահրատ, Մկրտիչ Մարկոսեան, Ցարութ Կոստանդեան... ցանկը դեռ կարելի է I ե ր կ ա ր ե լ ; 

է Ցառաջադէմ եւ կազմակերպուած երկիրներու պատմութեան, փառքին եւ ճա-
՝Ղ ռագայթումին մաս կը կազմէ գրականութիւնը; Գրողներու անուններով կը ճանչ -
® ցուին երկիրներ եւ ազգեր; Անգլիան առանց Շէքսփիրի, Ֆրանսան առանց Վոլթէ-
օ 



րի, Անտրէ ժիտի կամ Ալպէր Քամիւի, Ռուսիան առանց Տոսթոեւսքիի, Լիբանա -
նր առանց ժրպրան Խալիլ ժրպրանի, Հնդկաստանր առանց Թակորի բան մր 
պիտի կորսնցնէին, նոյնր պիտի չրլլային։ Նաեւ՝ նորերու։ Ինչպէ՞ս մենք մեզ պի -
տի ճանչնայինք առանց Դանիէլ Վարուժանի, Տէրեանի, Թէքէեանի, Թումանեա -
նի, Րաֆֆիի... նոյնիսկ անոնք, որոնք գրականութեան րնթերցողներ չեն։ 

Քանի որ գործնապաշտութիւնր վերածած ենք առաքինութեան, ինչո՞ւ չենք 
խորհիր, որ գրականութիւնր եւ գիրքերու հրատարակութիւնր մաս կր կազմեն երկ-
րի տնտեսութեան։ Բացի գրողէն, աշխատողներու բանակ մր կայ գիրքի ետին, 

" <Ս– 
նոյնիսկ կ րսուի՝ «գիրքի ճարտարարուեստ»։ Խմբագրութիւն, էջադրում, տպա -
րան, ցրուում, գրախանութ եւ այլն։ Այս կ ՚րսենք անոր համար, որ «գիրքի ճարտա -
րարուեստր» նաեւ մաս կր կազմէ այնքա՛ն գովերգուող «պիզնես»ին... Ուրեմն 
չտեսնել գիրքի սոսկ շահութաբեր կողմր, նաեւ նպաստր՝ աշխատատեղեր ստեղ-
ծելու՝ գրախանութներ, վաճառողներ եւ այլն, կազմակերպական թերացում է։ 

Հայաստանի եւ սփիւռք(ներ)ի մէջ գիրքեր կր հրատարակուին, ճիշդ է՝ խեղճա -
ցած տպաքանակով։ Բայց այդ քիչն անգամ «չի շրջիր», կր մնայ տեղւոյն վրայ՝ 
գիրք գնելու ազնիւ սովորութեան կորուստի, առաքման սղութեան եւ կազմակերպ-
ման չգոյութեան, այդ բոլորին վրայ գումարուող մշակութային քաղաքականու-
թեան մր բացակայութեան պատճառներով։ 

Այլ խօսքով, գրուած եւ լոյս տեսած գիրքէն անդին, ազգային, համայնքային, միու-
թենական եւ պետական գիտակցուած օժանդակութեան կր կարօտի գիրքի ցրուումր, 
որպէսզի րնթերցող զանգուած ստեղծուի։ Այս ալ ազգային քաղաքականութիւն է՝ ինք-
նութեան եւ արժէքի պահպանութեան։ Ներքին ճակատի վրայ ինքնարժեւորում, ար-
տաքին ճակատի վրայ՝ բարոյական հեղինակութեան տիրացում։ 

Սփիւռք(ներ)ի մէջ կր վաճառուին, առաջին հերթին, ճաշերու պատրաստու-
թեան գիրքեր, որոնք երբեմն ալ կ՛արժանանան երկրորդ կամ երրորդ տպագրու-
թեան։ Նախանձելի։ Ապա կր վաճառուին Հայ դատի վերաբերեալ գիրքեր, «ցե -
ղասպանութիւն» յիշատակութեամբ, մանաւանդ երբ գրուած են միջազգային լե -
զուներով։ Կր ծախուին, կր կարդացուի՞ն, այդ արդէն այլ հարց է։ Կր վաճառուին 
նաեւ օտար լեզուներով գրուած գիրքեր, որոնց մէջ կր յիշուի հայերու մասին, մա -
նաւանդ երբ ստորագրողը « յայտնի» անուն է։ Գրականութեան նկատմամբ հե-
տաքրքրութիւն չէ եղածր, գրական վայելք չէ, այլ տառապածի յիշողութիւն ունե -
ցողին համար անվաղորդայն սնափառութիւն, կրնանք րսել նաեւ՝ մխիթարութիւն։ 
Կացութիւնր այսպէս է, քանի որ դադրած ենք երեւոյթներուն ազգային իրաւ (ո^ 
ճառային) գաղափարախօսութեամբ մօտենալէ։ 

Տեղատուութեան եւ անտարբերութեան այս մթնոլորտին մէջ բնական է, որ 
չզարգանայ գրական իսկական քննադատութիւնր, որ բազմաթիւ հրատարակող 5 
թիւններուն միջեւ րնտրութիւն կր կատարէ, գրական ճաշակի զարգացման կր ճ 
նպաստէ եւ կր ստեղծէ րնթերցող գնահատող հաւաքականութիւն, եւ նոյն հունով 3 
հրապարակ կու գայ ոչ սիրողական հրատարակչութիւնր, որ կ ՚ունենայ իր րնտ- » 

ՀՐ 
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X. 

րող-ընթերցող ները, որոնք կ՛որոշեն հրատարակել այս կամ այն գոր ծր; Ընտրու -
թիւն կը կատարուի; Այս աշխատանքը նուազագոյն մակարդակի վրայ կը կատա-
րեն կարգ մը մրցանակ տուող հայկական հիմնադրամներ; 

Խիստ սահմանափակ են գիրքը ընթերցողի ուշադրութեան ներկայացնելու եւ 
ապա անոր հասցնելու օղակները; Լրատուական միջոցները, երբ գիրքը ստա-
նան, «ստացանք» մը կը տեղաւորեն Էջին մէկ անկիւնը, եթէ յաւելեալ ճիգ մըն ալ 
ընեն, պարագայական «գրախօսական» մը կը տպեն, որ ոչ հեռուէն եւ ոչ ալ մօ– 
տէն գրադատութեան կ՚առնչուի; Եթէ գրատուն մըն ալ կայ, հոն կը դրուին քանի 
մը օրինակներ; Եւ հեղինակը կը նուիրուի մակագրելով գիրք նուիրելու գործին® 
Ստացողներէն ոչ ոք կը վիրաւորուի եւ չ՛ըսեր, որ ինք կրնար գիրքը գնել; 

Այս բոլորը երբ գիտենք, դիւրութեամբ կը հասկնանք, որ ծաւալուն գործեր լոյս 
չեն տեսներ, կամ կը հանդիպինք գործերու, որոնք հայկական անուններու եւ 
շրջանակի վրայ որպէս շապիկ կը հագցնեն այլ տեղ զարգացող գրականութեան 
ոճերը, նիւթերը, հարցերը (չեմ համարձակիր ըսել ընկերային եւ իմաստասիրա -
կան); Կարծէք «գրականութիւն» ընելու համար պարտաւոր ենք ըլլալ քանքարա -
թաքոյց, փնտռել անհասկնալի ըսելաձեւեր եւ կապկել; 

Սփիւռքի մէջ, մասնաւորաբար արեւմտահայերէնով արտայայտուողներուն 
մօտ, ճիգ կայ կամ ընդունուած աւանդութիւն է լեզուի խնամքը, օտար բառերէ եւ 
օտարաբանութիւններէ խուսափումը; Անոնք բծախնդիր են, աւելի քան արեւելա -
հայերը, «հայերէնը հայերէն պահելու», փողոցը կապկելով լեզուն չաղճատելու; 
ճիշդ է, որ լեզուն կը պատկանի ժողովուրդին, բայց անոր պահակներն են հայ 
գրողը եւ հայ մտաւորականը; Այս դրական վերաբերումը անհրաժեշտ է պահել, 
առանց տեղի տալու եւ լեզուն ամբոխացնելու թեթեւսոլիկութիւններու; 

Լեզուն եւ գրականութիւնը ազգային լինելութեան եւ քաղաքականութեան հա -
րազատութեան էատարրերն են, եւ ղեկավարութիւները, Հայաստան եւ 
սփիւռք(ներ), ըստ այնմ վերաբերում պէտք է ճշդեն, զանոնք ի միջի այլոց պարզ 
բաներ չհամարեն, զանոնք չդիտեն մատներու արանքէն; 

Այս խօսքերը պէտք է ըսել, կրկնել, տեղեակ եղողներուն համար յանկերգ, բայց 
բոլոր մակարդակներու ընդարմացածները արթնցնելու միջոց դարձնել՝ միամտու -
թեամբ յուսալով, որ այս մտորումները պիտի չմարին մենախօսութեան եւ ինքնա-
գոհութեան թատրոնի բեմին վրայ® 

Կը մնայ մեծ հարցականը, ինչպէ՞ս հայ կեանքի բոլոր մակարդակներուն վրայ 
այս հիմնահարցը օրակարգ դարձնել եւ յանգիլ գործադրելի որոշումներու։ Յու-
սալ" որ պատասխանողներ կը գտնուին։ 

ՃԼ Փ 
ճ 
=5 տ 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 
13 Սեպտեմբեր 2013, Պիքֆայա 



ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

ԵՌ 
Միշտ սահմանին ես 
բիլ երկնայինի եւ երկրայինի, 
ուր նիւթը կ՛անցնի սահմանը անտես 
խիտ նիւթականէն 
ոգեղինացած միջավայր մը այլ -
անցումն է արդէն 
ջուրէն շոգիի, 
ֆիզիքականէն՝ ինչ որ կազային, 
օդային եւ կամ 

անշօշափելի 
գոյութեան ձեւի 
(Ինչո՞ւ չեմ կրնար ճիշդ բառը գտնել), 
թերեւս նաեւ 
գիտակց ակա նէն 
ենթագիտակցի շրջագի՞ծը մութ, 
յամենայն դէպս, մարմինէն անդին, 
անցում մըն է սա 
բնազանցական, այլ ճշմարտութեան; 

Ե ռ ձայ ն է խորունկ, 
բոլոր ձայներուն նման անծանօթ, 
որ կ՚առաջնորդէ քեզ վայր մ՚անանուն, 
բայց խորհրդաւոր, 
ուր պատկերները քեզ միշտ կ՛առինքնեն 
կարմրախայտը մաքուր ջուրերուն 
կը սահի հանգիստ 
երազի նման ակնթարթային, 
մարմինը անոր՝ վառ գեղեցիկին, 
նոյն փարթամութեամբ 
կը վերածաղկի եւ կը փոթորկի 
ովկիանոսներու խորունկ խռովքով, 
զոր ճանչցեր էիր 
դուն այն ժամանակ; 

Մերկ՝ հայելիով, 1980, Ռիշար ժերանեան 

X. & 
ճ Հ– 3 Մ) 
Ժ օ 



Եռ՝ ձայն ինքնուրոյն 
եւ գիծ մը անտես, 

^ սակայ ն միշտ ներկայ: 

տԼ 
Աղօթավայրի թմբուկին վերեւ 

X) 
<Հ) 

ՕԼ 

եւ գմբէթէն վար, 
եռը իր գիծը կը նշանագրէ, 
երբեմն գծուած օ" այդքան յստակ 
գարդաքանդակուած գօտիի տեսքով, 

^ երբեմն անտես 
բայց տեսանելի՝ փնտռողի, անդուլ 
ծարաւի 

ներքին լուսաւորումով, 
որ կը խարխափէ, 
ծունկերն արիւնած կը քալէ մութին՝ 
արիւնոտ, սառած մատները պահած 
իր անութին տակ, 
անձայն կը սպասէ արեւի լոյսին 
բոսոր ջերմութեան։ 
Լուսանցքէն հոսող բաշերն արեւին 
կը բաշխեն լոյսը հաւասարապէս, 
դէպ չորս ծագերուն հին երկրագունդի, 
սակայն խաւարը անճոռնի, տձեւ 
միշտ չէ որ երկրէն մեր կը հեռանայ ... 

Ես իմ անձնական բառերն աղօթքի 
լուռ կ ՚արտասանեմ, 
որոնց մէկ մասը սորված եմ մանկուց, 
մէկ մասը մոռցած, ապա գումարած 
այլ փորձառութեանց, այլ խոկումներու 
ժուժկալ ծնունդին, 
բայց դեռ չեմ գիտեր 
ինչ եմ որոնած անորոշ եզրին 
սահմանականի 
(որ չի սահմանուիր) 

| եւ անսահմանի, 
չ որ կը ծաւալի տիեզերքին հետ 
^ միշտ անչափելի։ ժ օ 
Հք 
§ ՄոԱթրէալ 



ՆԱՐԵԿ (ՍԱՐԵԿ ԿՒՐԱԿՈՍԵԱՆ) 

Ծնած է 1987-ին, Երեւան։ 2003-ին աւարտած է Նար-Դոսի անուան դպրոցր։ 2003-2008-ին 
ուսանած եւ գերազանցութեամբ աւարտած է Խաչատուր Աբովեանի անուան & 

մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ճիւղր։ 1995-ին, Ռազմիկ Դաւոյեանի Հ 
գրախօսականով «Կանչ» թերթին մէջ տպագրուած են իր առաջին բանաստեղծութիւններր։ ֆ 

Տպագրուած են նաեւ՝ «Կանչ», «ժամանակ», «Հայաստան» թերթերուն մէջ, հ–՛ 
«Արեւածաղիկ», «Աղբիւր», «100 էջ», «Անդին» եւ «Համայնապատկեր» (Միացեալ –^ 

Նահանգներ) գրական պարբերականներուն մէջ։ 2004-ին լոյս տեսած է «ժամանակի ^ 
սիմֆոնիա» բանաստեղծութիւններու ժողովածուն։ 2012-ին թարգմանուած է Պոսթրնի մէջ, 

(Միացեալ Նահանգներ)։ ^ 
օւ 

ՉԱՐԵՆՑԻՆ՝ ԱՐԵՒԱՊԱՇՏ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ 

Եթերային լուսաշողով երազներս երկնատարած 
ջրվէժուեցին մետաղածոր մենութիւնից: 
Տաղ է հիւսում վերջալոյսը յուզախռիւ 
պատրանքներից ոսկեմոխիր առագաստի։ 
Վարդաշղարշ ասուպների աստղահետքից 
կամելիազարդ լճակները փոթորկուեցին։ 
Գունատ լուսնի կաթնացոլքից պոկուած մի շող 
բորբ կաթոցով գահավիժեց կոպերիս մէջ։ 
Մարմարապատ մեռելների ժանգոտ փոշին 
յօշոտում է մղձաւանջը կիսաթափանց։ 
Արծաթահոս անուրջներում 
առինքնել են տեսիլքները աստեղային։ 
Կէս գիշեր է։ 
Զառանցանքը մտրակում է խենթութիւնը մռայլատես։ 
Մետաքսածոր սօսափիւնով, 
աստղաճառագ մշուշի մէջ 
արծաթուել է Լռութիւնը լուսաբորբոք։ 
Ձիւնափրփուր, հին հեթանոս կոյսի նման 
յայտնւում է հրեշտակը շամանդաշաղ՝ 
տարածելով պատմուճանը կիսալուսնի, 
խորհրդաւոր գոհարներով լուսաթաթախ՝ 
զարնուելով խաւարի պիրկ ճաղերին։ 
Գիշերապահ ուրուականի կերպարանքով 
պատանքուել է Վենետիկը խարտիշահեր։ 

. 
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2 
X) 

Սեւամրրիկ անձրեւների յորդահոսուն արցունքներից 
ղօղանջում են տաճարները մթնապարար; 
Տխրատեսիլ ջրանցքներում 
հառաչում է ծովը խոնաւ՝ ± 

& ակօսելով գորշութիւնը պատառոտուած կղզիների; 
Եւ արնածուփ հորիզոնի 
շիկակարմիր անդորրի մէջ 
մաքառում է իրիկունը բոցավառուած՝ 
հնչեցնելով ԱՆԳԵՐԵԶՄԱՆ ՊՈԵՏՆԵՐԻ 
տառապանքը տենդաբորբոք, 

5ւ որ մեռնում են շղթայակապ՝ 
խոշտանգուելով զնդաններում դագաղահոտ, 
իբրեւ վերջին ԱՐԵՒԱՊԱՇՏ ՄԱՐԳԱՐԷՆԵՐ 
յաւերժացած տիեզերքի կրկներեւոյթներում; 

ԼՈՒՍԵՐԳՈՒԹԻՒՆ 

Լուսինը կաւէ խարխուլ ժամացոյց 
արնաքամ եղաւ դեղին մշուշում; 
Լոյսն ասեղնակաթ պատարագելով 
արծաթուեց պողպատ բիբերիս վրայ; 
Փղոսկրէ մարմնիդ հրակիրք բոյրը 
ժանգոտ մահճումս խնկարկուեց, 
բոցուեց; 
Բորբ տառապանքի ալեբախութեամբ 
կրակոտ, շանթող տեսիլաժամին՝ 
տենդոտ խաւարը գժուեց, 
շիկացաւ; 
Ես գիշերային Հիւանդ Ցնորք եմ, 
յառնել եմ մահուան հրկէզ ճիրանից; 
Մագնիսացած իմ մատներով 
քեզ եմ մթում մտացարկում; 
Տաք տենչանքից քո կիզանուտ՝ 

փ խռովայոյզ երակներս պրկուել են, 
% ջղաձգուել; 
ձ Կոպերիցդ անձրեւում են ոսկէ վարդեր՝ ՏՕ 
շ ակօսելով դէմքդ յոգնած ու ագաթէ; 
օ 



Գիշերն օծում է շուրթերդ խոնաւ՝ 
շօշափելով իրանդ բարկ, 
Լուսակաթոց ։ ^ 
Կոխկռտելով լռութիւնը յախճապակէ, 
Խարխափում եմ որոնելով ջերմութիւնդ հեշտածին։ 
Ուժասպառ են աչքերս հուր։ 
Առկայծելով եդեմական դիւթանքներից, 
Կիսախարխուլ տաճարի պէս ^ 
դու փլուել ես կրքծիս վրայ՝ ^ 
մերկ մարմնով ՍԱՏԱՆԱՅԻ։ 
Որպէս պատրանք աստղակաթիլ ցայգալոյսի, օւ 
երբ ես հանգեմ ելեկտրական լամպի նման 
ու թախիծը աղեսարսուռ քեզ պարուրի՝ 
դու միշտ յիշիր, 
որ ես կը գամ՝ 
ԼՈՒՍԵՐԳՈՒԹԵԱՄԲ պաղ Երազի։ 

ՆԱՐԵԿԵԱՆ ԱՂՕԹՔ 

Խնկեալ, բարեշնորհ, կենսապարգեւ Տ է ր , 
Անշօշափելի ԷԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, 
ՊԱՏԱՐԱԳՈՒԱԾ ԼՈՅՍ։ 
Լսիր Աղօթքս Արփիացնցուղ։ 
Պարածածկիր ինձ Խնկաբոյր Լոյսիդ ճաճանչացողով։ 
Ալեկոծուած եմ մրրիկներից ահեղասաստ։ 
Հառաչաձայն արցունքներով՝ 
Մեղապարտ Մարդկանց Մաքրագործումն եմ փորձում կատարել՝ 
ՕԾԵԱԼ ԽՈՐԱՆԻԴ, ՈՍԿԵՂԷՆ ՆԻՒԹԻԴ, 
ՓԱՌԱՑ ՏԵՍԻԼՔԻԴ։ 
Մեղքով շղթայուած՝ ԼՈՅՍ եմ աղերսում։ 
Պարուրիր ԴՈՒ ինձ բոլորաշաղախ ՔՈ ՓՐԿՈՂ ՀՐՈՎ։ 
Դարձրու տոկուն։ 
Տագնապի տենդով բորբոքուած հոգուս իջեցրու անդորր, 
հանիր թմրաբեր մրուրը մեղքիս՝ մարմնիս միջից։ 1 
Ներարկիր ԼՈՅՍԻԴ ԼՈՒՍԱԿԱԹՈՑՈՎ։ Հ 
Աղերսում եմ, Տէ՛ր, ^ 

&Չ խօսքիս հրայրքը ձուլիր միածին ՔՈ ներկայութեամբ, ֊̂ 



± 

X) 

ՔՈ արեւափայլ լուսապսակով։ 
Անմահ պատարագ ընծայիր հոգուս։ 
Օգնիր, որ հասնեմ ԻՆՔՆԱՄԱՔՐՄԱՆ։ 
ճառագայթազարդ ԱՂԵՐՍՍ լսիր, Ամենակարո՛ղ։ 

& Դարձրու երկնքիդ ոսկեզօծ ցօղի կաթիլով օծուած։ 
Լուսանորոգ շաղ կանթեղիր սրտիս խաւար խորքերում։ 
Բոցանիւթ ցոլքով Լուսեղէն ԱՄՊԴ տարածիր վրաս։ 
Հոգիս ներարկիր ԽՆԿԵԱԼ ԽՈՐՀՐԴՈՎ, 
դարձրու խօսք յորդող Մարգարէ դու ինձ, 
օրհնիր ԼՈՒՍԱԶԱՐԴ ճառագայթներով։ 

օւ Օտարութեան մէջ մենակ չթողնես, 
խաւարն հալածող փրկութեան ժամին՝ 
յիշիր նուաստիս, 
որ ՔՈ զաւակն է։ 
Հա՛յր, թող հեռանայ հոգուս ծանրացած ամէն մի յանցանք։ 
Տարածիր լոյսդ թոյլ մարմնիս վրայ, 
տկարութեան մէջ՝ առողջացրու ինձ։ 
Կիզանուտ, հրոտ, արարչագործուած լոյսդ ճառագիր, 
կարկամ կանթեղս դարձրու բորբոք, 
ցօղիր փրկութեամբ, 
որ ինձ յիշելով՝ 
յառնեմ քաղցրահամ երազի նման։ 
Արցունքաթաթախ Աղօթքս լսիր 
ԱՐԱՐԻՉ ԱՐԻ, 
որ ԱՄԵՆԱԿԱԼ ՄԵՐ ՄԵԾ ԱՐՔԱՆ ԵՍ, 
ՄԵՐ ՏԻԵԶԵՐՔԸ։ 
Ամէ՛ն։ 

II Փ 
ճ 
=5 տ 
ժ ՝ռ 
Հք Օ 



ԼԱԼԱ ՄՒՍԿԱՐԵԱՆ-ՄՒՆԱՍԵԱՆ 

ՀՈՂ 
Ա. ՆՈՒԱԳ 

Քաղաքը իր քարէ պատերուն մէջ ճզմել կը ջանայ հոգին, քանի դեռ իր գռիհնե -
րուն մէջ կը դեգերի ստուերը մարմնի։ 

Ստուերը կը դառնայ աջ ու ձախ, իբր թէ կ՚ապրի, իբր թէ կը սիրէ, կ ՚օգնէ, կը 
ճանչնա՛յ... Իրարմէ անջատ գոյակցութիւններ են մարմինն ու հոգին։ Մինչ հոգին 
քարի մէջ սեղմուած, հիւթաքամ է, ցամքած ստուերը իր զիկզակ –կաղապարուած 
շարժումները կ՚ընէ... 

Կը քալէ ստուերներու աշխարհին մէջ, կը դիտէ անհոգի մարմինները՝ իրենց 
սահմանափակ շարժումներուն մէջ։ Մինչդեռ անոնք, իրա՛ւ կեանքէն անտեղեակ, 
կը կարծեն ապրող մարդ ըլլալ։ 

Հոգին կը ճանչնայ ծիրը մեր՝ շուքերուն. գիտէ, թէ կրնանք տառապիլ անշունչ 
իրերուն համար ու ճզմել շունչ ու հոգի ունեցողը, կրնանք երկրպագել թիթեղին. 
դիւրաւ ցաւ կը պատճառենք ու նոյնը կը սպասենք ստանալ. գիտենք ատելութեան ւ 
մամլիչին տակ այլանդակել մեր հոգիները, բայց ամչնալ խորքը կծկտած նուրբ <։ւ 
զգացումներու երեւակումէն. գիտենք կոյր սնափառութեամբ զմեզ վեր նկատել ու - Տ 
րիշներէ, բայց կեղծ համեստութիւն խաղալ, Յուդայի համբոյր տալ՝ երեխայի՛ օ ՀՐ 



նման միամտաբար... քնացած կու գանք ու կ ՚երթանք քնացած... ու այս ամէնը՝ 
Արեւի լոյսի՜ն տակ... 

* * * 

Մարդանա՜լ, կը նուայ հոգւոյն Ձայնը, որ ստուերը չլսելու կու գայ ու աւելի կը 
վազվզէ իր քարէ պատերուն մէջ. կը գործէ"... 

Մարդանա՜լ... կ՚աղերսէ Ձայնը, մինչ ինք անտեսելով՝ պատերուն տակ շար-
ուած կաղապարներուն քով սեփական անդրին ալ կեցնելու տեղ կ՚որոնէ։ 

Մարդանա՜լ... կ ՚աղաղակէ Ձայնը ու ստուերը կը յիշէ, թէ իր խորքը հոգին է 
բանտուած։ Մոռնա՜լ կ՛ուզէ. անոր բեռը աւելորդ շքեղութիւն է սմքած ու ստուերա-
ցած մարմնին, անոր հետեւիլը արգելք է ընկալեալ կաղապարներուն։ Ու մինչ ինք 
տիրակալ մտքին երկաթէ կանոններուն հնազանդ՝ քնացե՜ր է, հոգին քարէ պա -
րիսպի նեղ բացուածքէն կը թռչի դուրս։ Քար ու երկաթի աքցաններէն կը սպրդի 
հոգին ծուխի պէս ու դէպի դաշտերու հեռուները կը ձգտի։ Ստուերը կը հետեւի 
անոր՝ անտարբեր, սմքած, կիսաշունչ ու խորթ։ 

Հոգին, հազիւ ազատութիւն գտած՝ կը ծաւալի անսահման հորիզոններու վրայ, 
կը խառնուի հովի կոհակներուն ու կը ծածանի դաշտին վրայ։ Մինչդեռ ստուերը 
կը սրսփայ՝ լայն տարածքի անչափելիութեան մէջ իր անկիւնը կորսնցուցած... 

Հոգին, իր տարերքին ձուլուած՝ հովին թեւով ստուերին ականջին երգեր կը բե -
րէ, կը համոզէ ու ձեռքէն բռնած՝ քայլերը դէպի հողը կ՚ուղղէ։ Հազիւ շեղած ձիւթ ու 
կրաղիւս խճուղիէն ու կոխած հողին՝ մոռցուած գրգիռներ կը խլրտին, հողը կը 
մրմնջէ վանկեր ու հի՜ն յուշեր կ՚արթնցնէ։ 

Կը զգայ դաշտին շնչառութիւնը. ոտքերուն տակ հողը կը տրոփէ ու իր ներքին 
ջերմութեամբ կը պարուրէ կեանքի գրգիռներով կենդանացող ստուերը։ 

Հողը, ափերու մէջ առած իր մանուկի ոտքերը, անսակարկ գորով կը փոխանցէ։ 
Արեւին հրահոս լեզուները հուր կտաւներ կը գծեն գոց կոպերուն տակ, ու կը զգայ 
աւիշին ներհոսքը իր մորթին տակ։ 

Մանուկի մը կարօտով փարած, գամուած է հողին ու կը զգայ ինչպէս երակնե-
րէն կը մզուի, դուրս կը մղուի սուրճ ու քոլայի մրուրը, ու տեղը հողին արիւնը կը 
յորդի, տաք, պղպջուն, կենդանի։ Նորոգ, թարմ մարմինը կը ծնի քիչ ֊քիչ.. . 

Կը նստի քարին։ Ան ալ ընդերքներու տաք բաբախումը ունի, արեւին ջերմու -
թիւնը ու մաքրութիւնը անձրեւներու։ Կը զգայ, որ քարի ոյժին անդորրը կը ներծըծ -
ուի բջիջներուն մէջ, կ՚ուռին երակները, թոքերը կը լայննան, կը շնչէ հովին ու հո -

^ ղին տրոփիւնին համաչափ, կենդանութիւն կը ստանայ, լոյս կը պաղպաջէ էու -
ճ թեան խորքերը, ինք կը միանայ Ամբողջականին ու քայլ առ քայլ կու գայ ճանա-
3 չողութիւնը... 
» Ձայները կը բազմանան, ու իր լսելիքը կ՚ընդգրկէ անոնց ամբողջութիւնը։ Դաշ-
§ տի լայնութիւններուն վրայ տարածուող կանչը թռչունի՝ սիրերգ չէ՜ բնաւ. ան 



վհատ հնչիւններով ձմրան գալուստը կը յիշէ։ Տեղատարափը քանդած է բոյնը. 
գալիք ձմեռուան պաղին դէմ ո՞ւր պիտի պատսպարէ ձագերը։ 

Հողին տակէն մուկ մըն է, որ կը հեկեկայ։ Տեղատարափը խուժեց իր բոյնը, ձա -
գերը խեղդամահ եղան։ Ինք, միայնակ գլուխ, ինչպէ՛ս ապրի լայն դաշտին մէջ։ 

Շուն մը կը վազէ դաշտին մէջ, գիւղին սահմանները կը հսկէ ու կը հաջէ։ Ստուե -
րը կը զգայ, թէ տարօրինակ բան մը տեղի կ՚ունենայ. որ կողմ ալ որ վազվզէ շու -
նը, իր եւ անոր միջեւ միշտ շիտակ գիծ է. մինչ քաղաքին քարէ սահմաններու մէջ 
որքա՛ն բեկբեկ, ծուռ, վանող ու խոտոր են գիծերը... 

Մերկ ոտքերով հողին վրայ՝ կը լսէ ընդերքէն բարձրացող ձայները զատ ^ ա տ , 
բայց եւ՝ ամբողջական։ Կը լուսաւորուի գիտակցութեան անկիւն մը՝ անոնք կային 
հոս իրմէ առաջ ու պիտի շարունակեն ըլլալ իր մեկնումէն ալ ետքը, եւ իր գոյու-
թիւնը հոս ակնթարթ մըն է անցողիկ... Հո՛ս, ուր միայն կրնայ բնակիլ Աստուած, 
հո՛ս, ուր բացակայ է ինք։ Նո՛ր միայն կը զգայ անոնց հետ իր համաձոյլ էութիւն 
ըլլալը։ Պարզ ու միամիտ ճանաչողութիւն, որ լալու չափ յուզիչ է ու երկնքի անվեր -
ջութեան պէս՝ խորունկ... 

Իր էութեան խորերուն մէջ կ՚արձագանգէ, լուռ սիրով կը խօսի անոնց հետ, ու 
անոնք կընկալեն... Թռչունը իր անյուսութեան մէջ գալիք տաք օրերը կը յուսայ, 
մուկը նոր սէր ու օճախ հիմնելու երազին կ՚ապաւինի, շունը պոչը կը շարժէ ու կը 
հաջէ դաշտին լայնարձակութեան մէջ, բոլորին փոխարէն... 

Կը բանայ աչքերը. կը զգայ, թէ աննկատելիօրէն զիրար գտեր, միացեր, զօդ-
ուեր են ստուերն ու հոգին. մարդացո՛ւմ... 

Աստուած արեւային ժպիտով ոսկի կը ցանէ դաշտին վրայ։ 

Բ. ՆՈՒԱԳ 

Հո՛ղ, իմ մա՛յր, աղտ չես վերցներ դուն ու ինքնամաքրումի քու հրաշալի ունա -
կութեամբդ, ժամանակի էջերուն հետ կը դարձնես, կը ջնջես հետքեր, կը սրբես 
շքեղանք թէ ապականութիւն։ 

Հո՛ղ իմ, մա՛յր, քո՛ւ վրադ միայն կը կենամ շիտակ, էութեանս ներքին թելերը կը 
հիւսեմ ու կը վերակազմեմ ինքզինքս։ 

Դուն՝ զիս, ես քեզ կը կարօտնանք. դուն կը կանչես, կը քաշես մոգական զօրու -
թեամբ, ես կու գամ, կը մղուիմ դէպի քեզ ու կը հակիմ վրադ օրէցօր աւելի ու աւե - ^ 
լի խոնարհ, իմաստնացած, քու՝ աստուածարար էութեանդ մօտեցած։ ֊̂ 

Հո՛ղ իմ, մա՛յր, իմ վաղորդայնի ու մայրամուտի օրրան, քու ընդերքիդ մէջ կ ՚առ - 3 
նես զիս ու հոն է, որ պիտի գտնեմ ամբողջացումս. հոն է, որ պիտի մաքրուիմ լ ի ո » 

ՀՐ 



վին հոգիս ճզմող ունայն բեռէն ու մաքրութիւնս ձգած երկրի անցողիկ հովերուն՝ 
պիտի միանամ նախնիներուս։ Չէ՞ որ աճիւնները քեզի պահ տուած՝ անոնց հոգի -
ները անհուններու մէջ կը ճախրեն։ Կա՞յ այդ խոստումը՝ հոն, տիեզերական ան-
ծիր հոգւոյն մէջ անոնց մերձենալու, թէ միայն զքեզ սնուցողի դերը վերապահուած 
է մեզի՝ պատրանքներով սնանողներուս։ Ուրեմն ալ ի՞նչ է «բարձրագոյն էակին» 
տարբերութիւնը սէզ ու խոտէն, ծառ ու ծաղիկէն, միջատ ու կենդանիէն՝ «Հող էիր, 
հող դարձիր...»։ 

Դուն՝ պատուանդանս ամուր, որ թռիչքիս թափը կ՚ապահովես ու անսահմանու -
թիւնը երազանքիս՝ զքեզ գրկող կապոյտին անծիր խորքերուն մէջ չունի՞ս մինչ 
այժմ ինձմէ պահած գաղտնիքներու բացումին խոստումը։ Պիտի թողո՞ւս ապա, 
որ աստղերու լեզուն հասկնալու տենչը աչքերուս մէջ՝ անհետիմ առմիշտ։ 

Հո՛ղ, իմ մա՛յր, երակներուս մէջ հոսող տաք արիւնը սնունդդ պիտի ըլլայ, ինչ -
պէս՝ պապերուս, որով ալ մայրս դարձար դուն, որով ալ յաւերժաբար հազար ու 
մէկ կապերով կապեր ես ու կը խօսիս ինծի դարերու նախնիներուս լեզուով, տո՛ւր 
գէթ յոյսը, թէ ընդերքներուդ անդորրին մէջ՝ ինծի պիտի չհասնին ալ հառաչանքի 
հծծիւնները, որոնք կը ցնցեն քու կուրծքդ, թէ Փրկութեան Տապանին այս հողմաց-
րիւ ժառանգորդները պիտի ժողվես Լերան փէշերուն ու պիտի չզլանաս անոնց 
որդիներուն քու գիրկդ, իրենց պապերուն աճիւններով զօրանալու բախտը, թէ պի-
տի՛ լսեմ ցնծութեան ձայները ապրողներուն՝ գոհութեան մաղթանքները ծերերուն, 
սիրոյ մրմունջները պատանիներուն եւ խայտանքը մանուկներուն, թէ ի վերջոյ 
պիտի կանոնաւորե՛ս այս քաոսը, անհեթեթ անցքը, որ մարդկութեան կեանքը կը 
կազմէ։ 

Տո՛ւր գէթ յոյսը, թէ պիտի շարունակեն գալ գարունները ծաղիկներով, ու ամառ -
ները՝ բերքով ծանրաբարձ, թէ հաւքերը պիտի ճախրեն երկինքներու մէջ ու դուն, 
մա՛յր, պայթիւններէ չխոցոտուած, անծանօթ զէնքի որոտումին՝ պիտի մերժես 
ոռոգուիլ տաք, խենթ արիւնովը պատանիներու՝ չար հողմերուն բերանն ինկած... 

Հո՛ղ, իմ մայր, դուն որ գիտես շոյել առողջը ու խեղդել չարիքը քու մէջդ՝ արթըն 
ցի՛ր նիրհէդ, ապականութիւնը առեր է դաշտերդ իր ճիրաններուն մէջ, ա՛լ սթա -
փի՛ր թմբիրէդ ու թօթուէ՛ վրայէդ Չարին տիրակալութիւնը, որ ձեռնոց կը նետէ նոյ-
նիսկ քու յաւերժութեանդ... 
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ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿԸ 

ճակատագրի քմահաճոյքով ես յայտնուել էի մի փոքր քաղաքում, ուր անցկաց-
րի հինգ-վեց օր։ Շուրջս ամէն ինչ անծանօթ էր ու նոր։ Նոր էին դէմքերը, այստեղ-
այնտեղ լսուող երգերը, հէնց ինքը օդն էլ բացի տաք ու հովից մի տեսակ իւրովի 
կարողանում էր հաղորդել անծանօթ մթնոլորտն ու օտարի աչքին զարնող տեղին 
բնորոշ ընդհանուր տրամադրութիւնը ու շրջապատող մարդկանց ապրումները։ 

Սիրում եմ անծանօթ քաղաքների այդ առաջին հայեացքից թուացեալ խորհրդաւո-
րութիւնը, սիրում եմ եկուորի իրաւունքով հանգիստ ուսումնասիրել մարդկանց, համոզ-
ուած լինելով, որ ոչ ոք չի յանդգնի խախտել իմ մտորումները, ոչ ոք չի ցանկանայ որ -
սալ իմ մեջ թաքնուած նկարչի ամենակուլ հայեացքը, քանի որ այստեղ ինձ գրեթէ ոչ 
ոք չի ճանաչում։ 

Որոշակի լիցքաթափում է, իւրատեսակ հանգիստ, անսպասելի պարգեւ՝ 
դրսում, հոգսերիցդ հեռու, երբ դու ինքդ քեզ հետ ես, ու ոչինչով չի խոչնդոտւում 
անդորրդ։ Հէնց այդ անդորրից է ծագում վերադարձդ վայելելու բաղձանքը։ 

Դանդաղ քայլերով համարիցս իջնում եմ ճաշարան՝ ճաշելու։ Տեղ եմ գրաւում 
մի ազատ սեղանի առաջ։ Բայց ահա իմ սեղանին է մօտենում մի երեսունութից-
քառասուն տարեկան տղամարդ ու առանց թոյլտուութիւն հարցնելու բազմում է 
դիմացիս աթոռին։ Աչքին կապտուկ կայ, ակներեւօրէն հարբած է։ Դէմքին բնորոշ 
դառնութեանը հակառակ, կիսափակ կոպերի տակից ծորում է փառաւորին վայել 
վեհութիւն եւ անտարբերութիւն շրջապատի նկատմամբ։ Յանկարծ նա դիմում է 
ինձ, ասես մենք վաղուց ծանօթ ենք ու պէտք է շարունակենք արդէն սկսուած խօ-
սակցութիւնը։ 

- Հայրիկ, - ասաց ինձ տղաս հեռախօսով, - վերադառնալուց հետդ հաց կը բե -
րես® 

- Իսկ ես հարցնում եմ նրան. – Մայրդ ասաց® Ու մտածում եմ, - ի հարկէ նա է | 
ասել® չ 

- Ներեցէք, գիտէք, այս պահին ինձ շատ է նեարդայնացնում դիմացս նստած ՚Ղ 
այն տիպի հաստ վիզը։ Այնպէս անհոգ է խմում® Մի թող հետս ռինգ (մրցումի ® 



հարթակ) դուրս գար® 
- Լսէք, տիկին, լսէք, ես գիտեմ, որ իմ ներկայութիւնը տհաճ է, բայց ես մարտեր 

եմ ունեցել տասներկու երկրներում ու դրանցից ութում յաղթանակ եմ տարել։ Եւ 
Դուք չգիտէք, թէ ի՜նչ տղայ ունեմ։ Դուք միայն սպասէք ու կը տեսնէք, թէ նա ինչ 
մարդ կը դառնայ։ 

- Երբ ես նրա հետ հեռախօսով խօսեցի, նա ինձ ասաց. «Հայրիկ, վերադառնա-
^ լիս հետդ հաց բեր»։ Հիմա զգացիք, նկատեցիք, թէ ինչ տղայ ունեմ։ 
^ - Շատ եմ ուզում Ձեզ հիւրասիրել։ Վերցրէք այս դեղձը։ Կը նեղուեմ, եթէ չվերց-

նէք։ Երբ վերադառնաք ձեր քաղաք, կը յիշէք մեր հիւրասիրութեան մասին։ 
- Երբ վերադառնաք® 
- Վերադառնալու էք® 
- Խմենք կանանց կենացը։ Գիտէք, կինս շուտով գիտական կոչում է ստանա-

լու։ Կինս® Իմ կինը։ 
- Խնդրում եմ, վերցրէք դեղձը։ Այստեղ® այստեղ այնքան էլ լաւ չէ® Բայց 

ոչինչ, ոչինչ, որ սփռոցին գինի է թափուել, այսպէս պատահում է® Մարդկանց 
հետ էլ է պատահում, պատահում է, երբ մարդիկ նեղւում են։ 

- Որդուս ես ոչինչ չխոստացայ, բայց նա ինձ խնդրեց, որ վերադառնամ։ 

ՍԷՐ 

ԸԶկուզհԶու չոր տհրհւԶհրի շերտով ծածկուած 
հողը բուրում է ամրաԶ վհրջիԱ շԶչով® 

Առաւօտը բերնէ բերան լի էր ուրախութեամբ։ Աշնան տերեւների դեղինն ու 
կարմիրը խառնուել էին քաղաքի գոյներին ու իրենց առատ ճոխութեամբ լցրել էին 
փողոցները։ Փաղաքշող թարմութիւնն ու երեւանեան աշնան տաքը անսանձ ու -
րախութեամբ էին տոգորում սիրտը։ Իմ երկրում սիրոյ ժամանակը աշունն է։ Տար -
ուայ միւս ժամանակներից առաւել հէնց աշնանն է իմ քաղաքը լցւում խոտի, հողի 
բոյրերով, հէնց աշնան առաւօտներին է երկինքն այսքան ջինջ, իսկ օդը թարմ։ 

Վաղորդեան արեւով լուսաւորուած Արագածի ձիւնածածկ չորս գագաթները 
փայլում են իրենց գրաւիչ պայծառ վարդագոյն կատարներով։ 

Ուրեմն, կիրակնօրեայ վաղ ուրախ առաւօտ էր։ Մենք քայլում էինք հսկայա-
կան զբօսայգու ծառուղով, հիացած բնութեան խայտաբղէտութեամբ ու բոյրերով։ 

- Սիրում ես Բասիոյի ^ա^կաները1 ։ 
- Իսկ ես արդէն երեք օր է, ինչ սիրահարուել եմ Օմար Խայեամի ռուբայիներին։ 

Ցետոյ անցնում ենք Ցակոբ Գիւրջեանի «Սալոմէ»ի արձանի նուրբ կիսադէմին։ 
Խօսում ենք ընդհանրապէս գեղեցիկի մասին։ 

1. Թանկա - ճ ա փ ո ն ա կ ա ն քառ եակ ։ 



Նստարաններին չենք մօտենում, չնայած կարելի էր մի քիչ հանգստանալ։ 
Գոյներն են կանչում, ամէն մի ծառ, թուփ ասես հրաւիրում է իր գեղեցկութիւնը 
տեսնել։ Ն ա հիանում է զգեստիս նարնջագոյն երանգով։ Նարնջագոյնն է այս -
տեղ հիմնական գոյնը, այս մոգական աշնան գոյնը® Յետոյ նա ասում է. «Տղայ 
պիտի ունենանք, անպայման տղայ։ Անունս, ազգանունս շարունակող։ Անունս կը 
տամ իրեն։ Հայրս էլ ինձ է պարգեւել իր անունը»։ 

0» 
Հ– 
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Երկու տարի անց՝ ձմրանը, Նոր Տարուայ նախօրէին յանձնելով կիսամեակի 
վերջին ստուգարքը, ես յոգնած դուրս եկայ դատարկուած կիսամութ միջանցք։ 
Մէկ էլ. «Բարեւ, եկայ քեզ հետ կիսելու ուրախութիւնս։ Մի ժամ առաջ տղայ եմ ու-
նեցել։ Ես այնքան երջանիկ եմ։ Տեսայ նրան։ Ինձ է նման»։ 

Ն ա կանգնած էր միջանցքի մեղմ կիսալոյսում։ Աչքերը, ինչպէս եւ առաջ, վառ -
ւում էին միայն իրեն յատուկ ներսից բխող կրակով։ 

- Անունն ինչ ես դրել։ 
- Իմ անունն եմ դրել։ 
Յետոյ մենք գնացինք քաղաքի գորշ, ծխով լցուած փողոցներով, փախչելով 

ձմեռային խոնաւ մթնշաղից։ 

ԾԵՐՈՒՆԻՆ 

Յունուարեան գիշերուայ չար գետնահողմը գալարուելով անտուն զոհ էր 
փնտռում, որ ուզածի պէս տանջի, քշի ու քաշքշի անպաշտպանին, սարքի նրան 
անմարմին խոնաւ մի փալաս, յետոյ միջից թափ տայ ու հանի կեանքի վերջին 
նշոյլը, չորացնի այդ փալասը, սառեցնի, այն դարձնելով կոշտ ճիլոպ2։ 

Կարբիդէ3 լապտերների աղօտ լոյսի տակ Կոնդի նեղլիկ փողոցը յամառօրէն 
մագլցում է սարն ի վեր։ Երբեմն չի դիմանում շեշտակի վերելքին ու վեր է ածւում 
աստիճանի։ Ծերունին մտածում էր, որ լաւ կը լինէր, եթէ մի քիչ դադար առնէր, 
բայց անիծուած քամին խանգարում է։ Քանի դեռ գնում ես, նա քեզ ձեռք չի տա -
լիս, կարող է նոյնիսկ օգնել, փչելով, բայց հէնց որ փորձում ես կանգ առնել, յար -
ձակւում է ու ցրում բոլոր մտքերդ։ Այդքան հեշտ չի կենտրոնանալը, հեշտ չի աչ-
քերիդ առաջ պահպանել հարազատ ու թանկագին տեսիլները, որ թոյլ տար իրեն 
կանգ առնել։ Ն ա ստոյգ չէր կարող ասել, թէ երբ անհրաժեշտութիւն զգաց ամէն 
գիշեր բարձրանալ սարն ի վեր, ասես հին դասն էր ուզում սերտել։ Գուցէ այն ժա -
մանակուանից, ինչ սկսուել էր այս անվերջանալի ձմեռը, երեւի հէնց այն ժամա - | 
նակուանից էլ նա սկսել էր կորցնել յիշողութիւնը։ Ն ա լաւ յիշում էր միայն, որ իր է 

2. ճիլոպ - Կեղեւաթելերով հիւսուած փս իաթ ։ օ 
3. Կարբիդ - Մետաղներո ւ ձուլածոյ։ 2 



ողջ կեանքի ընթացքում՝ երիտասարդ, թէ հասուն, յետոյ էլ արդէն տարիքն առած, 
նա յոգնած, ամէն օր մթին բարձրանում էր սարն ի վեր, վերադառնալով իր տունը։ 
Դրա հետ մէկտեղ նա յիշում էր, որ միշտ բաւարարուածութեան զգացումով էր 
քայլում, գոհ՝ օրուայ ընթացքում արածից։ Տուն վերադառնալը նրան ուրախու -
թիւն էր պատճառում։ Գուցէ հիմա էլ նորից ու նորից անցնելով այդ ճամբան, այն 
տարիների ուրախութիւնն էր որոնում® 

^ Ծերունին չէր նկատել, թէ ինչպէս է ապրել իր երկար ու երջանիկ կեանքը։ Չէր 
^ նկատել, ինչպէս էր յայտնուել կեանքից դուրս, կարծես սկսել էր կեանքի կողքով 

քայլել։ Կեանքն ապրուած էր, ու հիմա այն մեղմ, բայց եւ անողորմ շրջանցում էր 
նրան, չընդգրկելով իր յորձանուտի մէջ։ 

Ինչ եղել, եղել էր, ու ոչ մէկին հարկաւոր չէ քո ծերունական իմաստնութիւնը։ 
Երիտասարդները գիտեն, որ ծերունիները կեանքի շրջանակներից դուրս են, ինչ -
պէս երեխաները, որոնք նոյնպէս յորձանուտից դուրս են։ Նրանք ժամանակ չու -
նեն, որ գլուխ հանեն ծերերի անշտապ մտքերից։ Լաւագոյնը, ինչ նրանք ի վիճա -
կի են անել, դա մեղմ ու ներողամիտ լինելն է։ Եւ ծերութիւնը, դասեր առած փոր -
ձից, համբերում է։ 

Ծերունին հիմա զգում է, ինչ թոյլ է իր յիշողութեան ճրագը, ինչ հեշտ այն կը 
հանգչի այս յամառ քամուց ։ 

Նեղլիկ փողոցը լցուեց սառցէ անէութիւնից յանկարծ յայտնուած մեքենայի 
հզօր լուսարձակների տօնական լոյսով։ Լոյսի շռայլ խուրձերը կանչում են միա -
ձուլուելու իրենց անդիմադրելի հոսանքին։ 

Շլացած, կուրացած ծերունին վայրկենական գայթակղութիւն զգաց յանձնուել 
իշխող կանչին, միաձուլուել հուժկու յորձանքին, ապրել նրա մէջ։ Այո°, երկար 
կեանք պիտի ապրած լինէր նա, որ հասկանար միաձուլման բերկրանքը։ 

Մեքենան թեքուեց, կողքով լողալով անցան լոյսի երկու պայծառ ծով, թողնելով 
նրան գամուած սառոյցին։ Ծերունին կանգ առաւ, որ շունչ քաշի, ճմլի ապրումնե -
րի դառնութիւնը։ Ն ա հասկանում էր, որ շուտով, արդէն շատ շուտով իր թօշնած 
յիշողութիւնը որպէս մի բարալիկ առուակ, որը լցւում է գետը, կը վերադառնայ հա -
մընդհանուր յիշողութեան գիրկը, կամ, գուցէ, համընդհանուր մոռացութեան, ինչն, 
ի վերջոյ, արդէն միեւնոյն էր։ Ն ա գիտէր, որ ինքն էլ շուտով կը դառնայ այն լոյսի 
մի հիւլէն, որին այդքան ցանկացել էր միանալ։ 
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ԱՐՄՒՆԷ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ 

ԱՂՋԻԿԸ ԳՆԴԻ ՎՐԱՑ 
Դու յ ա ռ ն ե ց ի ր այլ կերպարում, 

Ինչպէս աղջիկր գնդի վրայ, 
Անմեղ պ ա ր զ ո ւ թ ե ա մ բ թեքուն՝ 
Վաղ Պ ի կ ա ս ո յ ի կտաւի վրայ® 

Եւգենի Եւտուշենկօ 

0» 

Իր ննջասենեակի առաստաղը Լիլիթին 
միշտ աւելի բարձր էր թւում, քան միւս սեն -
եակների։ Պառկում էր բազմոցին ու ժամե -
րով ուշադիր նայում առաստաղի պատկեր -
ներին, գծերին, ճաքերին։ Մի անկիւնում ճա-
քը հմուտ քարտէզագրի դեր էր ստանձնել ու 
գծագրել Ատլանտեան ովկիանոսը, երկու 
ափերին էլ առանձնացել էին Եւրասիան ու 
Ամերիկաները։ 

«Զզւում եմ քեզնից, Ամերիկա, զզւում»։ 
Լիլիթի դէմքը ծամածռուել էր, եղունգնե -

րը խրել էր բարձի մէջ, անհանգիստ շար -
ժումներ էր անում։ 

Խոհանոցից գոռգոռոցի ձայներ լսուե-
ցին։ Լիլիթը վեր կացաւ տեղից, արդէն մօ-
տենում էր դրանը, երբ ներս մտաւ քոյրը։ 

- Սոնա՛, ի՞նչ է պատահել։ 
- Չգիտե՞ս՝ նորից տատիկն ու մաման 

վիճում են։ 
- Հիմա՜ ինչի՞ համար։ 
- Ինչպէս միշտ։ Տատիկը մամային է մե -

ղադրում պապայի անհետացման համար, 
մաման էլ՝ տատիկին։ Ասում է, որ լաւը լինէ-
իր, թագաւոր տղես չէր գնայ օտարութիւն, 
հիմա էլ ինչ գիտես, թէ ինչ է եղել, մենակ 
թողնեն՝ գոռգոռաս։ Մաման էլ ասում է՝ շա-
նը սատկել չկայ, հիմա մի անբարոյականի 
հետ թրեւ է գալիս։ Տատիկն էլ թէ՝ որ դու 
այդքան էլ չկաս, լաւ կին լինէիր, մօտիցդ 
տասը տարով չէր գնայ ։ 

- Վա՜յ, Աստուած իմ, յետո՞յ։ 
- էլ ինչ յետոյ, հիմա մաման առանձնա-

ցել է իր սենեակում ու լացում է։ Օ՜ֆ, չգի-
տեմ, մի օր ես կը գժուեմ իմ «իտէալական» 
ընտանիքի ձեռքը։ 

- Լաւ, ես հիմա գնամ մամայի մօտ։ 
Լիլիթը դուրս եկաւ սենեակից՝ թողնելով 

քրթմնջոտ ժպիտով Մոնային բազկաթոռին 
փլուած։ 

- Մա՛մ, ի՞նչ է պատահել, դու գրէթէ ամէն 
օր լաց ես լինում, ախր այդպէս չի կարելի, 
ախր® 

- է՜հ, թո՛ղ, աղջի՛կս, թող ես իմ վիշտով 
տապակուեմ։ 

- Մա՛մ, բայց ինչո՞ւ ես այդպէս վատ 
տրամադրուած, լուն ուղտ ես դարձրել, քեզ 
թւում է՝ աշխարհում քեզնից դժբախտ մարդ 
չկայ, բայց, հաւատա՛, աւելի վատ էլ է լի-
նում, նոյնիսկ շատ աւելի վատ։ 

- Հա՛, դէ սա շատ լաւ է, ամէն ինչ աւելի 
քան իտէալական է. հօրիցդ տասը տարի է՝ 
լուր չունենք, պատճառն ինչ է, չգիտենք։ 
Ամբողջ ընտանիքի ֆինանսական, հոգե-
կան ու բոլորական հոգսը ինձ վրայ է ըն -
կած։ Մոնան ամէն օր տանը նստած է. 
խեղճ աղջիկս մի օր կը գժուի։ Տատդ էլ տե -
ղի-անտեղի վրաս է յարձակւում, մեղադ-
րանքներ թափում գլխիս® 

- Մա՛մ, չնայած բոլոր խնդիրներին՝ դու 
մեզ ունես՝ քո աղջիկներին, ովքեր քեզ աշ-

տւ 
ճ՝ Հ– 3 Մ) 



ՃԼ Փ 
ՃԼ 
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խարհում ամէն ինչից շատ են սիրում ու գնա-
հատում։ Մենք, թէկուզ մեր խնդիրներով հան-
դերձ, քո կողքին ենք, իսկ կարող էր աւելի վատ 
լինել, ասենք® 

- Լռիր, յիմար բաներ չասես, ինձ միայն այդ 
էր պակասում։ Գոնէ իմանայի, որ հայրդ մա-
հացել է, այսպէս չէի տանջուի, բայց որ մտա-
ծում եմ, որ ինչ ֊ ո ր լրբի պատճառով մոռացել է 
իր ընտանիքը, իր հարազատ երեխաներին, 
սիրտս պայթում է։ Եթէ մահացած լինէր, հաս -
տատ մի տեղից կ՛իմանայինք, իսկ եթէ անունը 
փոխել ու նոր կեանք է սկսե՞լ։ 

- Մա՛, ես զարմանում եմ, դու ոնց կարող ես 
գերադասել, որ պապան մահացած լինի, չէ՞ որ 
ցանկացած այլ դէպքում նա կարող է մի օր 
յայտնուել ու ամէն ինչ բացատրել, եւ ամէն ինչ 
իր տեղը կ՛ընկնի, թերահաւատութեամբ մի° նա-
յի, մա°, ես այդպիսի յոյս ունեմ։ Բայց պապան 
մեզ շատ էր սիրում, չէ՞, ինչպէ՞ս կարող էր այդ -
պէս վարուել մեզ հետ, յանկարծակի մոռանալ 
մեզ։ 

- էհ, աղջիկս, հա, սիրում էր, բայց հայրդ 
թուլամորթի մէկն էր, գնացել է Նոյի ագռաւի 
պէս մի սատակի վրայ ընկել, ամէն ինչ մոռա-
ց ա 

- Բայց սկզբի մի տարին զանգում էր, մէկ -
մէկ էլ փող էր ուղարկում։ 

- Հա°, էդպէս էլ մի տարուայ մէջ նոյնիսկ մի 
հիմնական համար էլ չունեցաւ, որ երբ պէտք էր 
գալիս զանգէինք, միշտ սրա-նրա համարներով 
էր զանգում®է՜, ցաւերս մի° քրքրի, Լիլիթ, ես 
չգիտեմ՝ ինչ եղաւ, բայց ներիմացումս յուշում է, 
որ հայրդ ողջ է ու դաւաճանել է իր ընտանի-
քին։ 

Սեդայի աչքերում վիրաւորանքախառն 
կայծեր էին կուտակւում։ 

- Մամ, իսկ եթէ պատահե՞լ է ամենասարսա-
փելին. եթէ նա ճանապարհային վթարի զոհ է 
դարձել® 

- Ոչ մի վթար, Լիլիթ, մի բաներ հնարիր, որ 
սրիկային խղճամ։ 

- Մամ, դու շատ ես տանջւում, խնդրում եմ, 
գոնէ մէկ ՜մէկ մոռացիր ամէն ինչի մասին ու մի 
քիչ հանգստացիր։ Արի մի քիչ միասին թիկ-
նենք, մեր մանկութիւնը յիշենք, խօսենք ուրախ 

բաների մասին։ Գիտե՞ս՝ այսօր մեր գրակա-
նութեան դասախօսն ասաց, որ ինձ որպէս 
իրեն փոխարինող է պատկերացնում։ 

- Իմ աղջիկ, իմ մխիթարանք։ 
Լիլիթը Գլուխը դրել էր մօր ուսին։ Սեդան շո -

յում էր աղջկայ մազերն ու ձեռքի ամէն շարժու -
մի հետ մի բուռ ջերմութիւն շաղ տալիս։ 

փ փ փ 

Առաւօտը Լիլիթի համար խոստանում էր 
հոգսաշատ լինել։ Արթնացաւ նախկին ընկերոջ 
զանգից։ 

- Գոռ, լսում եմ։ 
- Լիլ, ես քեզ կարօտում եմ, լսո՞ւմ ես, Լիլ, 

արի° հանդիպենք։ 
- Գոռ, մենք երկար ժամանակ ունէինք 

մտածելու։ Պէտք չէ նորից նոյն պատմութիւն 
ները կրկնուեն։ Վերջ տուր, հա՞։ Ես հազիւ եմ 
անցել նորմալ կեանքի, խնդրում եմ, ինձ հան-
գիստ թող։ 

- Լաւ, էլի, Լիլ, էլ քեզ մի թանկացրու։ 
- Ի՞նչ։ Նորից սկսեցիր։ Վերջ, էլ ինձ չզան-

գես։ 
Լիլիթը ջղային շարժումով անջատեց հեռա-

խօսը, նայեց ժամացոյցին, արդէն վեր կենալու 
ժամն էր։ Սի ժամից համալսարանի դասերն 
սկսւում էին։ 

Դեռ չէր հասել լսարան, երբ նրան մօտեցաւ 
մի կին։ 

- Մանուկեան Լիլիթը դուք էք, չէ՞։ Ես ձեր 
աւագ դասախօսի կինն եմ։ 

- Այո°, տիկին Յովակիմեան, ես ձեզ ճանա-
չում եմ, մեր համալսարանում էք աշխատում, 
չէ՞։ 

- Այո, բայց ձեզ հետ եկել եմ խօսելու այլ 
նիւթով։ 

- Ի՞նչ նիւթով։ 
- Ես գիտեմ, որ դուք էք միջնորդել մեր երե -

խաների դայեակի համար, նրա մասին էլ ու -
զում եմ խօսել։ 

- Ալլայի՞։ 
- Այո°, այդ անբարոյական շահամոլի։ Հաս -

կանո՞ւմ էք՝ այդ լիրբը փորձում է քանդել իմ ըն-
տանիքը։ Չգիտեմ՝ ինչ լկտի ծրագրեր է մշա-
կել, բայց հաւատացնում եմ, որ Հրայրը իր ը ն 



տանիքը չի թողնի ինչ որ ոչուփուչի պատճա 
ռով։ Ես չեմ ուզում իջնել նրա մակարդակին, 
գնալ, հետը խօսել։ Փոխանցէ՛ք այդ կնոջը, որ 
ի զուր է ջանում պղտոր ջրում ձուկ որսալ, միեւ -
նոյն է, ոչինչ չի ստացուի։ Թող վերջ դնի ագա-
հութեանն ու կրքերին, հանգիստ թողնի ամուս-
նուս, այլապէս իր հետ շատ վատ բաներ կը 
պատահեն։ 

- Տիկի՛ն Ցովակիմեան, ի՞նչ էք ասում, դուք 
սխալւում էք, գուցէ նրանց մասին սուտ լուրեր 
են տարածել։ 

- Ո՛չ, ես ինքս եմ լսել նրանց խօսակցո^ 
թիւնը։ Աւելացնելու ոչինչ չունեմ, այսօր եւեթ 
խօսէ՛ք հետը, յաջողութիւն։ 

- Ցաջողութիւն։ 
«Մի՞թէ դա ճիշդ է։ Եթէ այո, ուրեմն պրն. Ց ո 

վակիմեանը Ալլային խաբել է, խոստումներ 
տուել, խեղճ միամիտն էլ հաւատացել է։ Գուցէ 
ասել է, որ կնոջ հետ դժբախտ է, ուզում է բա-
ժանուել եւ Ալլայի հետ ամուսնանալ, նա էլ 
ամէն ինչ հալած իւղի տեղ է ընդունել, սիրա-
հարուել է։ Օ՜հ, ի՞նչ անեմ։ Լաւ, դասերից յե -
տոյ կը գնամ Ալլայի հետ խօսելու®դժուար է»։ 

Ալլայենց մէկ սենեականոց բնակարանը 
բաւական փոխուել էր, վերանորոգումներ էին 
արուել, նոր իրեր աւելացել։ Լիլիթը շփոթուած 
պատերին էր նայում ու չգիտէր, թէ ինչից սկսել։ 

- Ալլա՛ ջան, էս երեխաները տանը չե՞ն։ 
- Չէ՛, Լիլի՛թ ջան, բակում խաղում են։ 
- Աւելի լաւ։ 
Լիլիթը շուրթերը հաւաքեց, խորը շնչեց, Ալ-

լան զարմացած իրեն էր նայում, պէտք էր մի 
բան ասել։ 

Հետդ լուրջ խօսելու բան ունեմ։ 
- Ի՞նչ։ 
- Չգիտեմ էլ՝ ոնց սկսեմ։ Հասկանո՞ւմ ես, 

ինձ համար դժուար է քեզ հետ այդ նիւթով խօ -
սել, մանաւանդ, որ ես այլ կարծիքի եմ լսածնե -
րիս մասին։ 

- Ի՞նչ ես լսել։ 
- 0 ո եւ պրն. Ցովակիմեանի մասին, ճի՞շդ է։ 
- ճշգրիտ ի՞նչը։ 
- Դուք մտերի՞մ էք իրար հետ։ Եւ ընդհան -

րապէս, Ալլա՛, ինչո՞ւ ես խօսքը կտուրը գցում։ 
Ասեմ, որ ես քեզ չեմ մեղադրում՝ ի տարբերու 
թիւն ուրիշների։ 

- Ո՞ւմ։ 
- Ասենք՝ տիկին Ցովակիմեանի։ 
- Ի՞նչ է ասել էդ ձեւամոլը։ 
- Չեմ հասկանում քեզ, գիտե՞ս։ Ն ա էլ քո 

հասցէին էր վիրաւորական խօսքեր ասում, մե -
ղադրում շահամոլութեան մէջ։ Բայց ինձ թւում 
է, որ պրն. Ցովակիմեանն է քեզ մոլորեցրել, 
երեւի սարեր է խոստացել® 

- Հրայրը ուղղակի չի խոստանում. նա ամէն 
ինչ յստակութեամբ անում է։ 

- Ալլա՛, ո՞նց ես խօսում։ Ես սկսում եմ քեզ 
չհասկանալ, դու գիտե՞ս, թէ ինչ իրադրութիւն է 
ստեղծուել։ 

- Ի՞նչ իրադրութիւն,՜ Ալլան քմծիծաղը շուր -
թերին կանգնել էր, ու գլուխն անփութօրէն հետ 
գց ե լ ։ 

- Մարդիկ քեզ անբարոյականութեան մէջ են 
մեղադրում։ Կարող է քանդուել Ցովակիմեան -
ների երիտասարդ ընտանիքը, գոնէ երեխանե -
րին մեղք չե՞ս գալիս։ 

- Լիլի՛թ, Կառան երբեք չի թողնի Հրայրին. 
նա իր կթու կովն է։ Հիմա ինչ որ կ՛ասեմ, գուցէ 
քեզ անբարոյական թուայ, բայց ես չեմ զղջում 
իմ արածի համար ու ոչ ոքի էլ չեմ ափսոսում։ 
Արդա՞ր էր, որ քսան տարեկանում կորցրի 
ամուսնուս, ինձ ո՞վ ափսոսաց. երբ լիովին մե -
նակ էի՝ երեխաներին պահելու բեռն էլ ուսե -
րիս։ Ես շատ համեստ էի ինձ պահում, բայց 
մարդիկ շարունակում էին բամբասել, սուտ բա -
ներ յօրինել, իսկ ազնուաբարոյ վարքիցս ո՛չ 
երեխաներս էին կշտանում, ո՛չ ամէնօրեայ 
հոգսս էր թեթեւանում։ Դեռ երեսուն տարեկան 
չկամ, բայց ինչ ծանր գործ ասես, որ չեմ արել։ 
Չեմ մտածել անձիս մասին, իսկ իմ տարիքի 
կանայք® գիշերները սոված ու լացով եմ անց-
կացրել, միայն թէ երեխեքս մի քիչ կուշտ լինեն, 
շոր ունենան հագնելու, իսկ գիտե՞ս՝ ես էլ ժա-
մանակին երազել եմ երեխաներիս հոյակապ 
հագցնելու, զարգացած ու ապահովուած մար -
դիկ դարձնելու մասին։ Հիմա հնարաւորութիւն 
է ստեղծուել, ու ինձ համար միեւնոյն է, թէ ինչ 
կ՛ասեն մարդիկ, որոնք ինձ երբեւէ չեն հասկա-
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ցել ու չեն օգնել, եթէ չեն խանգարել։ 
- Բայց, Ալլա՛, ի՞նչի գնով։ Քեզ թւում է, թէ այս 

վիճակը յաւերժ շարունակուելո՞ւ է։ 
- Ոչ, ինչո՞ւ յաւերժ։ Ես Հրայրի հետ կապ-

ուած որեւէ հեռահար ծրագիր չունեմ։ Չնայած 
նա միշտ հակառակն է պնդում, բայց ես գի -
տեմ, որ մի հերթական կին եմ նրա կեանքում։ 
Ուղղակի ես փորձում եմ ճիշդ օգտագործել ինձ 
տրուած հնարաւորութիւնը, որը միայն որոշ 
ժամանակ է տեւելու։ 

- Իսկ յետո՞յ ։ 
- Յետոն ոչ ոք չգիտի։ 
- Յետոյ էլ մի ուրիշ Հրայր կը գտնես։ 
- Սի՛ կոպտիր, Լիլիթ։ Ես աւելի բարոյական 

ծրագրեր ունեմ։ Յուսով եմ՝ այս ընթացքում 
Հրայրը ինձ համար լաւ վարձատրուող աշխա-
տանք կը գտնի, եւ ես այլեւս հրայրների կարիք 
չեմ ունենայ։ 

- Քո տրամաբանութիւնը ինձ համար որքան 
ընդունելի, այնքան էլ մերժելի է, ես չգիտեմ՝ ինչ 
ասեմ։ 

- Ոչինչ մի՛ ասա։ Դու ուղղակի չես կարող 
պատկերացնել իմ դրութիւնը ու այդ պատճա-
ռով էլ ինձ չես հասկանայ։ Ես քեզ շնորհակալ 
եմ, որ իմ մասին մտածում էիր, որ ինձ համար 
գործ ճարեցիր® 

- Ես հիմա արդէն զղջում եմ։ 
- Սի՛ զղջար։ Ոչ մի սարսափելի բան չկայ ու 

չի լինի, մեր յարաբերութիւնները մեր ընտա-
նիքների վրայ վատ ազդեցութիւն չեն ունենայ։ 
Կառան շուտով կը հաշտուի ամուսնու հերթա-
կան սիրուհու առկայութեան հետ, կը սպասի 
մեր բաժանմանը, որը շատ երկար չի տեւի։ 

- Աստուած տայ, որ հնարաւորինս շուտ աշ-
խատանքի տեղաւորուես ու վերջ տաս այդ 
խայտառակ կապին։ Լաւ, ես անյետաձգելի 
գործեր ունեմ, հիմա գնամ։ 

- Յաջողութիւն, շտապո՛ղ երիտասարդու -
թեան ներկայացուցիչ։ 

- Յաջողութիւն, Ալլա։ 

* * * 

Լիլիթը քայլում էր փողոցով, միտքն զբաղ -
ուած էր օրուայ լսածն ու տեսածը վերլուծելով։ 

«Երբեք չէի պատկերացնի, որ Ալլան®»։ 
Սպիտակ ինքնաշարժը կտրուկ կանգնեց 

Լիլիթի կողքին։ Աղջիկը վաղուց էր նկատել, որ 
այդ մեքենան իր տեսադաշտում յաճախ է 
յայտնւում, բայց փորձել էր ուշադրութիւն 
չդարձնել։ Սեքենայի դուռը բացուեց։ Դուրս 
եկող երիտասարդը մօտեցաւ Լիլիթին, ցածրա-
ձայն բարեւեց եւ գլուխը թեթեւակի խոնարհեց։ 

- Օրիո՛րդ Լիլիթ, ես ձեզ նամակ ունեմ յանձ-
նելու։ 

- Դուք ո՞վ էք։ 
- Դա կարեւոր չէ, իսկ նամակի բովանդա-

կութիւնը, իրօք, ձեզ համար շատ կարեւոր է։ 
- Ի՞նչ նամակ։ 
- Վերցրէ՛ք, ցտեսութիւն։ 
- Ցտեսութիւն։ 
«Լիլի՛թ, ես գիտեմ, որ դու փնտռում ես հօրդ։ 

Եթէ ուզում ես նրա մասին ստոյգ տեղեկութիւն 
ներ իմանալ, ե՛կ ներքեւում նշուած հասցէով։ 
Ոչ ոք չպիտի իմանայ այս մասին, թէ չէ յետոյ 
ինքդ կը զղջաս»։ 

«Սա ի՞նչ է, Աստուա՛ծ իմ։ Խա՞ղ է, թա-
կա՞րդ, թէ՞ յայտնութիւն»։ 

Լիլիթը երկար ժամանակ անշարժ կանգնել 
էր մայթին։ Կողքից սլացող ինքնաշարժի շչա-
կի ձայնն սթափեցրեց նրան։ Ցրուած քայլերն 
ուղղուեցին դէպի տուն տանող ճանապարհը։ 

* * * 

«Սիրտս դողում է։ Գնում եմ՝ յոյս ունենա-
լով, որ ծուղակի մէջ չեմ ընկնի, որ մի նոր բան 
կ՛իմանամ պապայի մասին։ Աստուա՛ծ իմ, ինձ 
հետ եղի՛ր, ինձ չլքե՛ս, խնդրում եմ։ Սա էլ հիւ 
րանոցը։ Ի՜նչ ճոխն է։ Յիշում եմ՝ երրորդ յարկ, 
երկրորդ դուռ։ Իսկ եթէ բացեմ, ու խփեն գլխիս, 
ինչպէս շարժանկարներում է լինում։ Աստ-
ուա՛ծ, էդպիսի բաներ թող չլինեն, խնդրում եմ»։ 

Լիլիթի մատները տագնապներից առաջ ըն-
կան՝ սեղմելով զանգի կոճակը։ 

- Բաց է, մտի՛ր, Լիլի՛թ։ 
Սեփական անունը դրան յետեւից լսելն 

աւելի անհանգստացրեց աղջկան։ 
«Աստուա՛ծ իմ, ինձ հետ եղիր»։ 
Հէնց միջանցքում կանգնած էր մի լայնաթի -



կունք տղամարդ։ Նա ջերմ ժպտում էր։ 
- Բարեւ Ձեզ, պարո՛ն։ 

Բարեւ, Լիլի՛թ, առաջ համեցիր։ 
Հարիւր տարուայ ծանօթի իրաւունքով խօ-

սող տղամարդը շատ կասկածելի էր իրեն պա՛ 
հում։ 

- Պարո՛ն, դուք ճանաչո՞ւմ էք ինձ։ 
- Ի հարկէ, դու էլ ինձ ես ճանաչում։ 
- Պարո՛ն, ձեր ձայնը®բայց դա չի կարող 

պատահել։ 
- Ոչ միայն ձայնը, քեզ ծանօթ է նաեւ իմ ար -

տաքինը, չնայած որոշ չափով փոխուել եմ։ 
- Ո՛չ, սխալւում էք. ձեր արտաքինով մարդու 

ես չեմ ճանաչում։ 
- Դէ, ես հիմա կը հանեմ ակնոցս, բեղերս ու 

կեղծամս։ Ահա՛։ Հիմա՞ էլ չես ճանաչում։ 
- Ի՞նչ։ Չի կարող պատահել, ինձ թւում է® 
- Ոչինչ էլ չի թւում, աղջի՛կս, Լիլի՛թս, ես գի-

տէի, որ դու կը գաս, խնդրում եմ, արի՛ քեզ 
գրկեմ։ 

Պապա՞, դո՞ւ ես։ 
- Ես եմ, հրեշտա՛կս, արի՛։ 
- Սպասի՛ր,- Լիլիթը չզգաց, թէ ինչպէս 

բարձր գոռաց, բայց սեփական ձայնի շեշտից 
շշմած՝ գլուխը կախեց ։ 

- Գիտե՞ս՝ ինչքան եմ հաւատացել ու սպա՛ 
սել այս հանդիպմանը, աղջկայ ձայնը խզուել 
էր,~ բայց երբեք այսպէս չեմ պատկերացրել։ 
Ինձ թւում էր, թէ ես կը յուզուէի, կը վազէի 
գիրկդ, ու իրար գրկած երկար կը նստէինք, կը 
լացէինք, կարօտներս կ՚առնէինք, կը պատմէ-
ինք կատարուածը, բայց դու® օտար մարդ ես 
ինձ համար, ու հիմա ինձ յուզում են միայն այս 
հարցերը՝ ո՞ւր էիր, ինչո՞ւ մեզ թողեցիր։ 

Լիլիթի մարմինը շերտաւորուել էր, ու ամէն 
մի ճաքի մէջ սառոյցի բեկորներ էին խցկուել։ 
Գլուխը բացուել ու արձակուրդի էր ուղարկել 
պարունակութեանը։ Սնացել էր մի ժապաւէն, 
որի վրայ մի շարք հարցեր էին. «Ո՞ւր էիր, ին -
չո՞ւ մեզ թողեցիր։ Ինչո՞ւ տուն չես եկել, ինչո՞ւ 
ես միայն ինձ կանչել»։ 

- ճիշդ ես, աղջի՛կս, մի պահ մոռացայ տա-
րիների բացը ու մտածեցի, որ կարող եմ հրեշ-
տակներիցս մէկին ազատ գրկել, ոնց որ մի շա-
բաթով եմ ձեզնից հեռացել ու հիմա եկել եմ կա -

րօտս առնելու։ 
Տղամարդը ձեռքը տարաւ ծխախոտատու-

փին։ Ծխախոտներից մէկն հանելու անյաջող 
փորձերից յետոյ բռունցքը խփեց սեղանին, 
հայեացքը թեքուեց դէպի պատուհանը, իսկ 
ձեռքն ինքնաբերաբար սկսեց տրորել, փշրել 
ծխախոտի գլանակները։ 

- Ես կը պատմեմ իմ պատմութիւնը, ու դու 
ինքդ կը դատես ինձ,~ սկսեց Սուրէնը, - ես քեզ 
կանչեցի, որովհետեւ իմացայ՝ միայն դու էիր 
շարունակում ինձ սպասել ու բացի այդ դու 
աւելի խելացի ես, կշռադատող, կարող ես 
միւսներին ճիշդ բացատրել կատարուածը։ Իմ 
այստեղ լինելը խիստ գաղտնի է, ու ոչ ոք չպի-
տի իմանայ, այլապէս ինձ մեծ վտանգ է սպառ -
նում։ 

- Գուցէ սկզբի՞ց սկսես։ 
- Լաւ, սիրո՛ւնս։ Գիտես՝ ընկերներիս հետ 

գնացինք Ամերիկա՝ հեշտ ու լաւ աշխատանքի 
յոյսով։ Բայց ամէն ինչ այդպէս գունաւոր չէր։ 
Սեզ կանչողի՝ Գէորգի գործերը վատացել էին, 
ու նա հրաժարուեց մեզ օգնել։ Ս՜ենք հազիւ թե-
թեւ աշխատանքներ էինք գտնում։ Այդ ընթաց-
քում ես ծանօթացայ ընկերներիցս մէկի գոր-
ծատուի՝ միսիս (տիկին) Կատրինի հետ։ Նա 
սկզբից եւեթ հետաքրքրուեց ինձնով. ուշադիր 
նայում էր ու քթի տակ ինչ-որ բաներ մրմնջում, 
բայց ինձ աշխատանքի չվերցրեց։ Որոշ ժամա -
նակ անց ես ընկայ մի տարօրինակ պատմու 
թեան մէջ. այն տանը, որտեղ մնում էի, ոստի-
կաններն յայտնաբերել էին թմրանիւթ ու կաս-
կածում էին բոլոր վարձակալողներին։ Նոյն 
օրը իմ պահարանում տեսայ մի փոքր տուփ՝ 
լցուած թմրանիւթով, շատ զարմացայ, որ հե-
տախուզումից յետոյ ոստիկանները չէին գտել 
այդ տուփը, հետն էլ սարսափեցի՝ մտածելով՝ 
ինչ կարող է կատարուել ինձ հետ։ 

Սուրէնը հոգոց հանեց, հայեացքը թեքուեց 
դէպի պատուհանը։ 

- Այդ օրը ինձ զանգեց ընկերս ու ասաց, որ 
միսիս Կատրինը լսել է մեր բնակարանում կա -
տարուածի մասին, ուզում է հանդիպել ինձ հետ 
ու եթէ պէտք է, նաեւ օգնել։ Ես ուրախացայ. դա 
յոյսի նշոյլ էր, որ կարող էր ինձ փրկել անսպա -
սելի վտանգից։ Սենք հանդիպեցինք, զրուցե -
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ցինք այդ նիւթի շուրջ, ես ճիշդ համարեցի 
Կատրինին ասել նաեւ ինձ մօտ եղած տուփի 
մասին, որը հետս էի վերցրել, որ որեւէ անն -
կատ վայրում շպրտէի, չնայած մտածում էի, որ 
ոստիկանները ինձ էլ են հետեւում։ Կատրինն 
ասաց, որ ինքը շատ լաւ փաստաբան ունի, ով 
կարող է հանգիստ կերպով ինձ դուրս հանել 
ստեղծուած իրավիճակից, բայց մինչ այդ ամէ -
նը, ես պիտի ապրեմ իր տանը՝որպէս իր ընկեր։ 
Ես համաձայնեցի։ Դրսից լուրերը Կատրինն էր 
ինձ բերում, ասում էր, որ գործը շատ լուրջ բնոյթ 
է ստացել, որ շատերին են ձերբակալել, ինձ էլ 
փնտռում են։ Ես վախից ու անկարողութիւնից 
քարացել էի, չգիտէի՝ ինչ անել։ Կատրինն 
ասաց, որ շատ է ուզում ինձ փրկել, որովհետեւ 
խելացի եւ համակրելի տղամարդ եմ, ու միակ 
բանը, որ ինձ կարող է օգնել, այն է՝ փոխել անձ-
նագիրս։ Պարզ է, ես համաձայն էի։ Նա շատ 
շուտ կազմակերպեց այդ ամէնը։ Մի օր էլ ասաց, 
որ ոստիկանները ընկել են հետքի վրայ, ուզում 
են իր տուն գալ, իսկ եթէ տանը յայտնաբերեն 
օտար տղամարդու, կը սկսեն կասկածել, կը խո -
րանան ու®ելքը, ըստ Կատրինի, մեր ամուսնու -
թիւնն էր, որը օրինական էր դարձնելու իմ ներ -
կայութիւնը Կատրինի տանը եւ կեանքում։ Չգի-
տեմ՝ հիմա ինչ ես մտածում, բայց իմ իրավիճա -
կում ես այլ կերպ վարուել չէի կարող, համաձայ-
նեցի։ 

Լիլիթի դէմքին գծագրուել էր թախծոտ ժպի -
տը, որն ստէպ ~ստէպ քամահրական երանգներ 
էր ընդունում։ Սուրէնը շարունակում էր խօսել 
ու նայել պատուհանից դուրս՝ փորձելով չտես -
նելու տալ Լիլիթի խօսուն հայեացքը։ 

- Այնպէս դասաւորեց փաստաթղթերը, որ 
մենք արդէն երեք տարուայ ամուսիններ էինք 
ձեւակերպուել։ Ես նորից լոյս աշխարհ դուրս 
եկայ։ Սի օր էլ Կատրինն ասաց, որ ինքը չի 
հասցնում վերահսկել իր բոլոր գործերը եւ ու -
զում է իր ընկերութիւնների ցանցերից մէկը իմ 
անունով գրանցել։ Ես միայն ուրախ էի, մտա-
ծում էի՝ կ՛աշխատեմ, գումար կը կուտակեմ, մի 
մասը Կատրինին կը տամ շնորհակալութեան 
փոխարէն, միւս մասն էլ կը վերցնեմ ու կը վե -
րադառնամ ընտանիքիս մօտ։ Բայց®բոլոր 
թղթերը ստորագրելուց հինգ օր յետոյ պ ա ^ 

ուեց, որ ես ղեկավարելու էի Կատրինի ներյա -
տակեայ խաղատների ցանցը, որը օրինական 
չէր, ու սրանց հետ կապուած ամէն ինչ խիստ 
գաղտնի էր։ 

Լիլիթի հեռախօսը զանգեց։ Նոր իրականու -
թեան վարագոյրը մի կողմ քաշուեց։ Լիլիթի ըն-
կերուհին էր, ում զգուշացրել էր իր գաղտնի այ-
ցի մասին։ 

- Ալօ, Սո՛ն։ Սո՛ն, յետոյ քեզ կը զանգեմ։ 
- Լիլի՛թ, ես զանգել եմ՝ տեսնեմ ամէն ինչ 

բնական է, վտանգաւոր բան չկա՞յ։ 
- Չէ՛, չէ՛, յետոյ կը հանդիպենք, կը պատմեմ։ 
- Լաւ, Լի՛լ ջան։ 
Հեռախօսը դնելով պայուսակի մէջ՝ Լիլիթը 

նստեց աթոռին ու կկոցող աչքերն յառեց հօր 
երեսին։ Դեռ ամէն ինչ պարզ չէր, բայց եղածն 
էլ ասես մի գրքի պատառիկ լինէր, մոռացուած 
շարժանկարի մի տեսարան, որ Լիլիթի առօր 
եայի որեւէ մաս կազմել չէր կարող։ 

- Ի՞նչ էր եղել, աղջի՛կս։ 
- Ոչի՛նչ։ Դու քո պատմութիւնը շարունակիր, 

ինձ համար դեռ շատ հարցականներ կան։ 
- Ի հարկէ։ էդպէս ես ոչ իմ կամքով յայտնը -

ւեցի մի աշխարհում, որի օրէնքների մասին 
մինչ այդ պատկերացում չունէի։ Այդ ընթաց-
քում ես իմացայ ճշմարտութիւնը՝ կապուած 
ինձ հետ. երբ ես առաջին անգամ հանդիպել էի 
Կատրինին, նա այդ ժամանակ շատ խառը 
դրութեան մէջ էր եղել, մենակ չէր հասցրել 
գլուխ հանել ամէն ինչից։ Կատրինը որոշել էր 
գտնել մի խելացի, հաւատարիմ մարդու, ով 
կ՚օգնէր իրեն վերահսկելու իր բիզնեսի գործու -
նէութիւնը։ Հէնց առաջին հանդիպման ժամա-
նակ նա գնահատել էր իմ խելքն ու ունակու -
թիւնները, եւ որպէսզի ես նաեւ հաւատարիմ 
«ծառայ» դառնայի, կազմակերպել էր թմրա-
նիւթի հետ կապուած այդ ներկայացումը։ Նա 
կեղծ ոստիկաններ էր ուղարկել մեր վարձա-
կալած բնակարան, որոնց նպատակն էր եղել 
ստեղծել խուճապային իրավիճակ եւ թմրանիւ -
թի նման ինչ ̂ ր փոշի տեղաւորել իմ պահարա-
նում։ Մնացածը եղել էր այնպէս, ոնց այդ խո -
րամանկ ամերիկուհին էր ծրագրել։ ճշմար -
տութիւնն ինձ հունից հանել էր, ինձ վրայ էլ էի 
ջղայնացած իմ անճարակութեան, իմ յիմա -



րութեան ու մարդկանց հեշտօրէն հաւատալու 
եւ վստահելու համար (չնայած հիմա մտածում 
եմ, որ շատերը իմ վիճակում ծուղակը կ'ընկ-
նէին. ես շատ քիչ գիտէի անգլերէն, ամե-
րիկեան օրէնքներից բան չէի հասկանում եւ 
յատուկ թուլութիւն ունեմ՝ վստահում եմ կա-
նանց)։ Կատրինից բացատրութիւն պահանջե -
ցի. նա չժխտեց իրողութիւնը, բայց աւելացրեց, 
որ կոպտելու փոխարէն պիտի շնորհակալ 
լինեմ, որ ինձ դարձրել է հարստութեան, գեղե -
ցիկ կնոջ ու փառքի տէր։ Ես արհամարհական 
խօսքեր շպրտեցի նրա հասցէին ու ասացի, որ 
հիմա այլեւս ինձ ոչինչ չի պահում իր մօտ, ու ես 
պատրաստւում եմ վերադառնալ իմ հայրենիք։ 
Նա լկտիաբար հռհռաց՝ ասելով, որ դա անհը -
նար է։ Ասաց, որ իր մօտ կան այնպիսի փաս -
տաթղթեր, նկարներ ու տեսագրութիւններ, 
որոնք եթէ տրուեն ոստիկանութեանը, այս 
անգամ ես հաստատ կը յայտնուեմ բանտում, 
որտեղ կ՚անցկացնեմ մնացած ամբողջ կեանքս։ 
Ես պահանջեցի, որ նա ինձ տայ իր նշած 
ապացոյցները, որպէսզի ես համոզուեմ նրա 
խօսքերի իսկութեանը։ Մի ժամից նա ինձ 
ուղարկեց ամէն մէկից մի-մի օրինակ, որոնք ես 
ցոյց տուեցի ինձ ծանօթ ու վստահելի մի 
փաստաբանի։ Փաստաբանը հաստատեց 
Կատրինի ասածը, նա նաեւ ասաց, որ ես 
դժուար թէ կարողանամ ապացուցել Կատրինի 
մեղաւորութիւնը, որովհետեւ համապատաս-
խան նիւթեր չունեմ, բացի այդ էլ ցանկացած 
դէպքում ես ցմահ բանտարկութեան կարող եմ 
ենթարկուել։ Ես գազազել էի, գժւում էի, բայց 
որեւէ բան անել անկարող էի։ Ստիպուած էի 
նորից մնալ Կատրինի մօտ՝ նրանից յաւերժ 
կախուածութեան մէջ։ Այդ կինը ինձ նաեւ 
զգուշացրեց, որ եթէ ես փորձեմ փախչել, նա 
ինձ սպաննել կը տայ։ Այդպէս ստրկական 
կախուածութեան ու ենթադրեալ ազատութեան 
մէջ ես անցկացրի եւս մի քանի տարի։ Առող-
ջութիւնս սկսեց քիչ-քիչ վատանալ, գնացի 
բժշկի մօտ, ու պարզուեց, որ ես անբուժելի 
հիւանդ եմ, ու ինձ ապրելու շատ քիչ ժամանակ 
է մնացել։ 

- Ինչպէ՞ս, միթէ՞ դա ճիշդ է։ 
- ճիշդ է, հրեշտա՛կս, ճիշդ է։ Բայց գիտե՞ս, 

ես բնաւ չտխրեցի, ընդհակառակը, ուրախ էի, 
որ շուտով Աստուած ինքը վերջ կը դնի իմ անի -
մաստ գոյութեանը, բայց մինչ այդ համարձա-
կութիւն ձեռք կը բերեմ կատարելու տարիների 
իմ բաղձանքը։ Ես հնարամիտ մի ծրագիր մշա-
կեցի, ու Սպանիայում գտնուող ընկերոջս 
օգնութեամբ մենք իրագործեցինք այն։ Ծպտը 
ւած վիճակում հասայ Հայաստան, որտեղ 
ընկերոջս տղան, որ եկել է այստեղ բժշկական ^ 
համալսարանում սովորելու, օգնեց ինձ տեղա-
ւորուելու հիւրանոցում եւ տուեալներ հաւաքե -
լու ընտանիքիս մասին։ Շատ գովելի երիտա -
սարդ է, դու նրան կը ճանաչես, քեզ իմ նամակն 
էր բերել։ 

- Ուրեմն նամակաբե՞րն էր։ 
- Հա՛։ Ես գրեթէ ամէն ինչ գիտեմ ձեր մասին։ 

Անասելի տխրեցի մամայի մահուան հա-
մար. այդպէս էլ չկարողացայ մօրս մի վերջին 
անգամ գրկել, բայց մտածում եմ՝ շուտով էն 
աշխարհում իրար կը հանդիպենք ու փափաք 
ներս կ՚առնենք։ 

- էդպէս մի՛ ասա, գուցէ բուժւում ես, մեզ մօտ 
բժշկութիւնը շատ զարգացած է։ 

- Կարէնն էլ է բժիշկ, այս տարի է աւարտում։ 
Իր դասախօսի մօտ էլ տարաւ. նոյն ախտորո -
շումն է, բայց դու մի՛ տխրիր, այս կարճ ժամա-
նակամիջոցում ես պիտի, պիտի վերագտնեմ 
կորցրածս։ 

Պապա՛, ի՞նչ ես մտադիր անել։ 
- Պապա՞, վերջապէս ինձ պապա ասացիր։ 

Ես խնդրում եմ քեզ, իրավիճակը բացատրի՛ր 
տնեցիներին. եթե նրանք ներեն ինձ, թող 
հերթով այցի գան, իրար տեսնենք, կարօտներս 
առնենք։ Բայց ինչ էլ որ անէք, Կարէնի հսկո -
ղութեամբ արէք, նա շատ զգոյշ է ու ձեզ էլ չի 
թողնի որեւէ վտանգաւոր քայլ անել։ 

- Լա՛ւ։ Դու կարծում ես՝ մե՞զ էլ է վտանգ 
սպառնում։ 

- Ամէն ինչ էլ սպասելի է, չնայած Կատրինն 
էլ գիտի, որ անբուժելի եմ ու յոյս ունեմ՝ շատ 
ջանքեր չի թափի ինձ յետ տանելու համար։ | 

- Յուսանք։ Հ 
- Արի մի քիչ էլ քեզնից խօսենք ։ Գիտեմ, որ Տ 

լաւ ես սովորում, որ մեծ ապագայ ես ունե - օ 
նալու։ Քեզ ու Մոնայի համար հաշիւ եմ բացել | 



դրամատունում; Ձեր հաշուեկշռին բաւակա-
նաչափ գումար կայ՝ լաւ ապագայի համար։ 
Նաեւ գիտեմ, որ մի երիտասարդի հետ ես հան -
դիպում։ Սիրո՞ւմ ես նրան։ 

- էի։ 
- Ի՞նչ է եղել։ 
- Ոչինչ, ամէն ինչ անցած է։ 
- Պարզ է։ Աղջիկս, դու չասացիր՝ ինձ 

ներո՞ւմ ես։ 
- Իսկ այլ տարբերակ ունե՞մ։ 
- Ոչ^ Սուրէնը թեթեւացած ծիծաղեց,- դէ, 

վերջապէս կը գաս մի կուշտ գրկեմ քեզ։ 
Ոտքերը Լիլիթից առաջ ընկան։ 

փ փ փ 

փ փ փ 

Թռչունը թեւին էր տալիս ու պտըտւում տան 
շուրջը։ Փետուրներն ընկնում էին տերեւների 
խրձերի մէջ ու խառնւում խշխշոցի հնչիւն -
ներին։ Հնչիւնները երգ էին դառնում ու հոսում 
ընտանիք վերադարձած Սուրէնի տան պատե -
րի ու յատակի վրայով։ 

Աշունը ձմեռ էր դառնում, ձմեռը՝ գարուն, 
թռչունները վալս էին պարում օդում ու թափ -
ւող փետուրներով զարդարում ձեան մնացորդ-
ներից ազատուած բակերը։ Սուրէնի ընտանի-
քում սէրն ու ջերմութիւնը թեւ թեւի տուել, միա-
ցել էին թռչունների պարին։ 

Ամենաերջանիկ վայրկեաններին Լիլիթը 
կիսաձայն շշնջում էր. «Աստուած իմ, թող պա-
պաս մի քիչ էլ մեզ հետ մնայ, ա՜խր այնքան 
երկար ենք անհայր մնացել«։ 

ժամանակային ըմբռնումները յարաբե-
րական են... Մայիսի սկիզբն էր, երբ Սուրէնը 
ուժեղ նոպաներ ունեցաւ։ Սինչ Կարէնի գալը, 
նրա հոգին արդէն անցել էր անիմանալիի 
դարպասները։ 

ճօճաթոռը յետուառաջ էր անում՝ տարու-
բերելով Լիլիթին։ Աղջիկը ձեռքի հետ քաղում 
էր խոտերը ու շաղ տալիս ուր պատահէր։ 
Հայեացքը մխրճուել էր մոխրաերկնագոյն 
զանգուածի մէջ, աչքերը կտրել-անցել էին 
բոլոր պատնէշներն ու հասել անսահմանու-
թեան տիրոյթներ։ 

Մտքերը սլանում էին ամպերի հետ, ապա 
ծառս լինում ու խորանում գոյի ու անգոյի բոլոր 
ծակուծուկերը։ 

«Պապան էլ մեզնից հեռացաւ։ Ցաւալի է, ես 
երբեք չէի ուզում համակերպուել այդ մտքի 
հետ, բայց սկզբից էլ ամէն ինչ պարզ էր ու 
անխուսափելի։ Նա հասցրեց կատարել իր 
ցանկութիւններից նուիրականներն ու գնաց, 
ոնց ինքն էր ասում՝ միանալու տատիկին։ 
Պապ ջան, մի օր մենք էլ ձեզ կը միանանք։ Սի 
օր, երբ կը վերջացնենք կատարել մեր անե -
լիքը, այն միսիան, որի համար աշխարհ ենք 
եկել, կը հեռանանք այստեղից եւ կը գանք ձեզ 
մօտ։ 

Տեսնես այլ աշխարհնե՞ր էլ կան, զուգահեռ 
իրականութիւննե՞ր, այլ մոլորակնե՞ր, չգիտեմ, 
բայց ինչքան էլ մեր երկիրը ապրելու համար 
լաւագոյն վայրը չլինի, միեւնոյն է, բոլոր աշ-
խարհները թափառելուց յետոյ էլ ես կարծում 
եմ, որ սիրով կ՚ուզէի մի կեանք էլ ապրել մեր 
մոլորակում։ Չնայած բոլոր դժուարո^ 
թիւններին ու տհաճութիւններին՝այնքան ձգող 
ու գրաւիչ է...է՜հ, Լիլիթ, Լիլիթ,, նորից 
սկսեցիր անիմաստ փիլիսոփայել, աւելի լաւ է 
գնա՛ ու թէյդ խմիր... »։ 

ճօճաթոռը շարունակում էր օրօրուել, իսկ 
մոխրաերկնագոյն զանգուածն իր մէջ էր առել 
Լիլիթի ճմրթուած ժպիտն ու աներիզ մտքերը եւ 
ծածուկ պահել ամենախորը ծալքերում։ 

ՃԼ Փ 
ճ 
=5 տ 

ԵրեւաԱ 
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Քիչ կ ը խ օ ս ո ւ ի Հ ա յ ա ս տ ա ն ի Հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ե ա ն 
մէջ ա ր ե ւ մ տ ա հ ա յ - ս փ ի ւ ռ ք ա հ ա յ գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն ծա– 
ն օ թ ա ց մ ա ն մ ա ս ի ն ։ Քիչ կ ը խ օ ս ո ւ ի ն ա ե ւ ա ր ե ւ մ տ ա հ ա – 
յերէնի եւ մ ե ս ր ո պ ե ա ն ո ւ ղ ղ ա գ ր ո ւ թ ե ա ն մ ա ս ի ն ։ Փոխա– 
րէնը յ ա ճ ա խ լ ս ո ւ ա ծ են մ ե ր ժ ո ւ մ ի բո ւռն ա ր տ ա յ ա յ տ ո ւ – 
թ ի ւ ն ն ե ր ։ Փրոֆ . Սո ւրէն Դ ա ն ի է լ ե ա ն ի ղ ե կ ա վ ա ր ա ծ 
«Սփի ւ ռ ք» գ ի տ ա ո ւ ս ո ւ մ ն ա կ ա ն կ ե դ ր ո ն ի ա շ խ ա տ ա ն ք – 
ն ե ր ո ւ վ ե ր ա բ ե ր ո ղ հ ե տ ա գ ա յ տ ե ղ ե կ ա գ ի ր ը ա պ ա գ ա – 
յ ա կ ե ր տ հ ա մ ա գ ո ր ծ ա կ ց ո ւ թ ե ա ն դ ռ ն ե ր կ ը բ ա ն ա յ , եւ 
ս փ ի ւ ռ ք ի կ ր թ ա մ շ ա կ ո ւ թ ա յ ի ն կ ե դ ր ո ն ն ե ր ը յա ւ ե լ եա լ հե-
տ ա ք ր ք ր ո ւ թ ի ւ ն եւ զ օ ր ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ց ո ւ ց ա բ ե ր ե լ ո վ ՝ օ գ -
տ ա կ ա ր կ՚ըլլան ե՛ւ ս փ ի ւ ռ ք ի ն , ե՛ւ հ ա յ ր ե ն ի ն ո ր ա հ ա ս 
ս ե ր ո ւ ն դ ի ն , որ հ ա ս ա կ կ ՚առնէ յ ե տ խ ո ր հ ր դ ա յ ի ն շ ր ջ ա ն ի 
ա զ գ ա յ ի ն , մ շ ա կ ո ւ թ ա յ ի ն եւ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ն ո ր գ ա ղ ա -
փ ա ր ն ե ր ո վ ։ Ա զ գ ի ն պ ա ր տ ա դ ր ո ւ ա ծ տ ա ր բ ե ր ո ւ թ ի ւ ն ն ե – 
ր ը գ ե ր ա զ ա ն ց ե լ ո ւ օ ր ի ն ա կ ե լ ի մ ի տ ո ւ մ ա ռ կ ա յ է։ 

Սուրէն Դանիէ լ եան գ ր ա կ ա ն ա գ է տ է։ Ծ ն ա ծ է 1948-ին, 
Ե ր ե ւա ն ։ Ա ւ ա ր տ ա ծ է « Խ ա չ ա տ ո ւ ր Ա բ ո վ ե ա ն » մ ա ն կ ա -
վ ա ր ժ ա կ ա ն հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ը եւ մ ա ս ն ա գ ի տ ա ց ա ծ է հա յ 
գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն մէջ, 1993-ին ս տ ա ց ա ծ է բ ա ն ա ս ի ր ա -
կ ա ն գ ի տ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ դ ո կ տ ո ր ի ա ս տ ի ճ ա ն , եւ 2003-ին՝ 
փ ր ո ֆ ե ս է օ ր ի ։ 1974-էն ի վեր հա յ գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն կ ը ® 
դ ա ս ա ւ ա ն դ է նո յն հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ի ն մէջ։ 1995-էն ի վեր 
կ ը ղ ե կ ա վ ա ր է «Սփի ւ ռ ք»ի գ ի տ ա ո ւ ս ո ւ մ ն ա կ ա ն կ ե դ ր ո ժ 

նը ։ 0 
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Հ այ ասաա նի Հա նրապետութեա ն 
կրթութեան եւ գիտութեան նախարա-
րութեան համակարգում 90- ական 
թուականների կէսերին կեանքի կոչ– 
ուեց § Սփիւռք » գիտաուսում նակա ն 
կենտրոնր՝ որպէս « Խ . Աբովեան»ի ան– 
ուան հայկական պետական մանկա-
վարժական համալսարանի ուսումնա-
կան առանձին ստորաբաժանում, որր 
անցած տարիներին լայնածաւալ աշ-
խատանք է տարել թէ° հայրենիքի, թէ° 
Սփիւռքի գրամշակութային ոլորտնե-
րում։ 

Կենտրոնի վերակառուցումն ու կա-
հաւորումր իրականացրել է «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադրամր։ 

Կենտրոնի հիմնական կրթական 
ուղղութիւններն են՝ 

1© Սփիւռքահայ ուսուցիչների 
վերապատրաստութխճ 

Արեւմտահայ կրթամշակութային 
աշխարհի մասին Խորհրդային ժամա-
նակների Հայաստանում միջնորդա-
ւորուած գնահատականներ կային։ 
Շատ պաշտօնեաների թւում էր, թէ 
«նրանք»՝ սփիւռքահայերր, բուրժուա -

կան կամ «ազգայնական» իրենց 
մտայնութեամբ իբր կարող էին խաթա-
րել մեր երազր, խանգարել մեզ «հա-
մայնավար երջանկութեան» հասարա-
կարգ կառուցելիս։ Դրա համար, իրենց 
կարծիքով, դրուած էին յուսալի գաղա-
փարական արգելափակոցներ լեզուի, 
գրի, գրականութեան, պատմութեան 
րնկալումների ճանապարհին, որ 
րնդգծուէր մէկրնդմիշտ հեռացումր ազ -
գային «խոտոր» անցեալից։ 

Հեռաւոր 1962 թ. Խորհրդային Հա-
յաստանր կիսով չափ բացեց կրթական 
համակարգի իր դռներր՝ կազմակերպե -
լով յայտնի օգոստոսեան խորհրդակ-
ցութիւններր։ 

Երկար սպասուած անկախութիւնր 
տասնամեայ ժամկէտով րնդհատեց 
կրթական միասնական աշխատանքի 
սիրողական, բայց անպայմանօրէն 
դրական փորձր։ 

Անհրաժեշտ էր ստեղծել պետական, 
բայց եւ միաժամանակ համահայկա -
կան կրթական կառոյց, որր կարողա -
նար գաղափարի շուրջ համախմբել 
սփիւռքի եւ հայրենիքի գիտամանկա -
վարժական ներուժր։ Այս հեռանկարով 
իր գործունէութիւնր սկսեց «Սփիւռք» 



գիտաուսումնական կենտրոնը, որը որ -
դեգրեց «Միասնական կրթական ճա -
նապարհ» կարգախօսը։ 

1996-ի Նոյեմբ եր - Դեկտեմբ եր 
ամիսներին կենտրոնը հայոց լեզուի եւ 
գրականութեան փորձնական յատուկ 
դասընթաց անցկացրեց Պուէնոս Ա յ ^ 
սում, որին մասնակցած տեղի 7 հայ 
վարժարանների 32 ուսուցիչների 
շնորհուեցին Հայաստանի Հանրապե-
տութեան պետական վկայագրեր։ 

2000 թ. ամրանից արդէն Հայաս-
տանի կրթութեան եւ գիտութեան նա-
խարարութեան պատուէրով հայրենի-
քում կազմակերպուեցին սփիւռքահայ 
ուսուցիչների վերապատրաստութեան 
մէկամսեայ դասընթացներ (120 ժամ 
ընդհանուր բեռնուածութեամբ), որոնց 
ընթացքում ուսուցիչներն ունեցել են 
նաեւ արտալսարանային հարուստ 
ծրագիր՝ հանդիպումներ պետա-
կանքաղաքական, հոգեւոր եւ մշակու-
թային գործիչների հետ, այցելութիւն 
ներ տուն-թանգարաններ, ճամբորդո^ 
թիւններ դէպի Հայաստանի տեսար-
ժան վայրեր։ 

Կենտրոնում 2000 թ. ի վեր 9 դասըն-
թացներին վերապատրաստուել են աշ-
խարհի 30 փց աւելի երկրների շուրջ 
350 ուսուցիչներ։ 

Դասընթացները պայմանագրային 
սկզբունքներով վարել են Հայաստանի 
Հանրապետութեան, ինչպէս նաեւ 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների, 
Արգենտինայի, Թուրքիայի, Իսրայէլի, 
Իտալիայի, Լիբանանի, Մեծ Բրիտան 
իայի, Ֆրանսիայի ճանաչուած հայ 
գիտնական մանկավարժներ։ Այժմ 
այս աշխատանքների մի բաժինը 

ստանձնել է Հայաստանի կրթութեան 
եւ գիտութեան նախարարութեան ազ-
գային ինստիտուտը։ 

2. Հայրենի ուսուցիչների 
վերապատրաստութիւն 

Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի ուսու-
ցիչները յարաբերականօրէն թոյլ են 
տիրապետում արեւմտահայերէնին եւ 
նրանով ստեղծուած գրական ժառան 
գութեանը։ Լեզուի քերականական ու 
շարահիւսական ճանաչողութեան 
սահմանափակութեան հետեւանքով, 
արեւմտահայ բառապաշարի թերի 
իմացութեան պատճառով «հեռւում» է 
մնում գեղարուեստական պատկերի 
մեկնութիւնը։ էլ չենք խօսում սփիւռքա -
հայ հեղինակների մասին նրանց ունե 
ցած աղքատիկ ծանօթութեան մասին. 
մի Շահան Շահնուր, ու կարծես՝ վերջ։ 

Բանն այն է, որ համալսարանական 
ուսումնական ծրագրերում տասնամ 
եակներից ի վեր կարեւորութիւն չի 
տրուել արեւմտահայերէնին՝ ընդամէնը 
մէկ կիսամեակ՝ շաբաթական մէկ 
մուտքով։ Նորանկախ Հայաստանում 
վերաբերմունքն առանձնապէս չի 
փոխուել, աւելին՝ բանը հասել է այն 
տեղ, որ խոսոտովանում ենք՝ ունենք 
դասաւանդող մասնագէտների սակա-
ւութիւն։ 

Ահա թէ ինչու «Մփիւռք» գիտաու -
սումնական կենտրոնը ձեռնամուխ 
եղաւ հայրենի ուսուցիչների մասնագի -
տական լուրջ վերազինման։ 

2002 թ. սկսած կենտրոնում արեւմը 
տահայ լեզուից, արեւմտահայ եւ 
սփիւռքահայ գրականութիւններից 
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կազմակերպուել են 13 մէկամսեայ դա-
սընթացներ (144 ժամ բեռնուածու-
թեամբ), որոնց Երեւանից, Հայաստա-
նի մարզերից եւ Լեռնային Ղարաբա– 
ղից մասնակցութիւն են բերել աւելի 
քան 500 ուսուցիչներ; 

Վերապատրաստութեա ն ճա նա -
պարհով կենտրոնն իր նպաստն է բե-
րում համալսարանական եւ ետհամալ ֊ 
սարանական բարձիթողի վիճակների 
յաղթահարմանն ուղղուած պետական 
քաղաքականութեան իրականացմանը; 

3. Մէկամեայ փորձական, ծրագրեր 
դպրոցներում 

Փարիզի «Մաշտոց» Հայ լեզուի 
պաշտպանութեան միութիւնը (նախա-
գահ՝ Սորպոնի համալսարանի փրոֆ. 
Հիլտա Գալֆայ եա ն–Փա նոսեա ն) 
յայտնի է արեւմտահայ մշակոյթի հան-
դէպ նախանձախնդիր վերաբերմուն-
քով; Կազմակերպութիւնը ջանքեր է 
գործադրում՝ սփիւռքայութեանը, նոր 
սերնդին, յատկապէս աշակերտութեա-
նը, հայութեան ու ոսկեղինիկ հայերէնի 
աւազանից հեռացողներին վերադարձ-
նելու հայախօս միջավայր, ազգային 
ինքնութեան ճանաչողութիւն; 

Կազմակերպութիւնը, ողջունելով 
«Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտ -
րոնի գործունէութեան արեւմտահայ 
կրթական ուղղութիւնների արդիւնա^ 
տութիւնը, տնօրէն փրոֆ. Սուրէն 
Դանիէլեանին առաջարկեց միասնա-
կան կրթական տեւական աշխատանք, 
որը ներառում է՝ կենտրոնում վերա-
պատրաստված ուսուցիչների լրացու -
ցիչ վերապատրաստութիւն՝ Սեսրոպ-

եան ուղղագրութեան եւ արեւմտահա-
յերէնի գծով, հանրակրթական դպրոց-
ներում (8-րդ, 10 ֊ ր դ կամ 11-րդ դասա-
րաններ) մէկամեայ փորձնական ծրա-
գիր իրագործելու իրաւունք մրցոյթի 
ճա նապարհով: 

Անցած տարիների ընթացքում 
«Մաշտոց» միութեան եւ «Սփիւռք» 
կենտրոնի ղեկավարութեամբ Հայաս -
տանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 
8 տասնեակ դպրոցներ յաջողութեամբ 
իրականացրել են այս ծրագիրը; 

Իսկ դա նշանակում է 2500փց աւելի 
հայ պատանիների համար ընտանի են 
դարձել արեւմտահայերէնը, արեւմտա-
հայ ու սփիւռքահայ նուիրական գրող -
ները; 

Հայաստանի կրթութեան եւ գիտու -
թեան նախարարութեան հետ պայմա-
նաւորուածութիւնների համաձայ ն՝ 
2013-2014 ուստարուանից առարկան 
ընդգրկուելու է աւագ դպրոցի կրթա-
կան ծրագրերում; Իսկ դասագրքերի 
նախապատրաստական աշխատանք 
ները վստահուել են կենտրոնին; 

4. Գրամշակութայիճ առօրեայ 

Կենտրոնի գործունէութեան սկզբից 
եւեթ սկսել է աշխատել գրադարան-ըն 
թերցասրահը, որի ստեղծման ակունք-
ներում կանգնած է եղել երջանկայի-
շատակ Գարեգին Ա. Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսը; 

Օրէցօր հարստացող գրադարանում 
տարիների ընթացքում կենտրոնացել է 
արեւմտահայ եւ սփիւռքահայ գրա-
կան, գիտական ու կրթամշակութային 
աւելի քան 4,500 կտոր գրականութիւն; 



Ստացւում է ընթացիկ մամուլ ե՛ւ սփիւռ ֊ 
քից, ե՛ւ Հայաստանից։ 

Ընթերցասրահում առանձնացուած 
են անձեռնմխելի 5 ֆոնտեր՝ Գեղամ 
Սեւան, Մանուէլ Բաբլոյեան, Լեւոն 
Զաքարեան, Ալեքսանդր Թոփչեան եւ 
Աղասի Ագիզեան։ 

Կենտրոնը ծաւալել է նաեւ հրատա -
րակչական լայն գործունէութիւն։ 1996 
թ. սկսած այստեղ լոյս են տեսել սփիւռ -
քին վերաբերող շուրջ 40 անուն գրքեր, 
այդ թւում՝ դասագրքեր իրանահայ 
վարժարանների համար, կենտրոնի 
գործունէութեան մասին պատմող շքեղ 
ալպոմ։ 

2015-ին ընդառաջ կենտրոնը Հա-
յաստանի Գիտութեան պետական կ ո 
միտէի թեմատիկ ֆինանսաւորման 
շրջանակներում չորս հոգինոց խմբով 
երկու տարի իրաւունք է ստացել կազ 
մելու «Արեւմտահայ ընդարձակ կեն-
սագրական բառարան»։ 

5. ՀաւԽզսարանական կրթական 
ծրագրեր 

Կենտրոնի անմիջական ծրագրերով 
մանկավարժական համալսարանի 
բանասիրական բաժանմունքի աւար 
տական լսարանում անցնում են 
սփիւռքահայ գրականութեան պատ-
մութեան 94 ժամ բեռնուածութեամբ 

հիմնաւոր դասընթաց։ Սփիւռքահայ 
հեղինակները յատուկ դասընթացի 
նիւթ են կազմում նաեւ մագիստրատու -
րայի առաջին եւ երկրորդ լսարաննե-
րում։ Բացի սփիւռքահայ գրականով ^ յ 
թեան ընթացքների, զարգացման մի-
տումների, գրողների ստեղծագործով ^ 
թիւնների ուսումնասիրութիւնից՝ ուսա-
նողների համար կազմակերպւում են 
մշակութային միջոցառումներ, բանա-
վէճեր, հանդիպումներ ականաւոր 
մտաւորականների ու գրողների հետ, 
անցկացւում են տարաբնոյթ գիտաժո -
ղովներ։ Լաւագոյն ուսանողները ան-
ցած տարիներին արժանացել են խրա -
խուսական տարատեսակ պարգեւնե-
րի, որոնք շնորհել են Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգների Լոս Անճելըսի 
«Պոլսահայ միութիւն»ը, «Չորս բարե -
կամներ» հիմնադրամը (Կարօ Գ ո ւ ր 
եան, Եդուարդ Նիզամեան, ժիրայր 
Շահնազեան, Սարգիս Սեթեան), Օշին 
Քէշիշեանը, Հենրիկ Անասեանը, Սեդա 
եւ Սարգիս Դէմիրճեանները (Տեթ-
րոյտ), Լիբանանից՝ Արամ Սեփեթճեա -
նը, Մեծ Բրիտանիայից՝ Մանուէլ 
Ադամեանը եւ ուրիշներ։ 
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Երբ իԶքԶատիպ մեծ դէմք մը կը խօսի, 
փոքրերը պէտք է լռեԶ։ 
Ֆ.-Կ. Քիւփփուս 
ԼՑէե ՚ՑՏ Ձ Ս Ո յ 6 Ս Ո 6 թ 0 6 է 6 , 
^ 1 1 6 ^ օ ո Բ օ 6 Տ ^ 6 / ^ Ձ I I ^ տ Ձ ^ Ճ , Է ջ 2 3 

Մեծերը լսելը, անոնց աշակերտելը 
առաքինութիւն Է. միշտ պէտք Է 
կրկնել, բառին հռոմէական իմաս-
տով, զոր ֆրանսական գրականու-
թեան դասականները որդեգրած էին՝ 
V^^էՍՏ, V6^էՍ, հոգեկան ուժ։ 

ՌԷյնԷր Մարիա Ռիլքէի անուան 
հազուադէպօրէն կը հանդիպինք հայ 
գրականութեան մէջ։ Մեծ բանաս-
տեղծ եւ գրագէտ է ան։ 1875-ին Փրա– 
կա ծնած է՝ աւստրիացի ծնողքէ։ 
Անոնք ուզած են, որ զինուորական 
ըլլայ, բայց տուն կը ճամբուի այդ աս-
պարէզին անատակ համարուելով։ 
Առեւտրական ճիւղին կը հետեւի, կը 
վերադառնայ իր ծննդավայրը, կ՚աշ-
խատի որպէս լրագրող եւ կը հրա-
տարկէ իր առաջին գործերը։ Քսան-
մէկ տարեկանին կ՚երթայ Միւնիխ, 
ուր կը հանդիպի Լու-Անտրէաս Աալո-
մէի՝ գրող, հոգեվերլուծող, տեւաբար 
սիրահարուող, ինքնատիպ անձնաւո-
րութեամբ կին մը, որ իր ժամանակի 
մեծերու մտերիմը եղած է եւ ներշն-
չած զանոնք, ինչպէս Ֆրէտերիք Նից-



չէև կամ ևոյևիսկ Սիկմունտ Ֆրէօյտը։ 
Այլապէս հետաքրքրակաև եև Լու-Աևտրէաս Սալոմէի եւ իր ժամաևակակիցևերու 

կեևսագրութիւևևերը, յարաբերութիւևևերը եւ թղթակցութիւևևերը։ Դարու հարց էր 
հաւաևօրէև, մարդիկ խևամքով ևամակ կը գրէիև եւ կը պահէիև։ Երիտասարդ բա– 
ևաստեղծ մը, Ֆ.-Կ. Քիւփփուս, որ Ռէյևէր Մարիա Ռիլքէէև ետք ևոյև զիևուորակաև 
վարժարաևի ուսաևող եղած է, կարդացած է աևոր գործերը։ Որոշած է ևամակ գրել 
եւ իր ևախափորձերը յաևձևել աևոր դատումիև։ Հետեւած եև Ռէյևէր Մարիա Ռիլքէի 
տասը ուշագրաւ ևամակևերը։ Աևոևց ըևթերցումը աշխարհը ճաևչևալու եւ գրակա– 
ևութիւև ըևելու արկածախևդրութեաև ազևուացմաև «դպրոց» է։ 

Ռէյևէր Մարիա Ռիլքէի առաջիև ևամակը այևքաև այժմէակաև է հայ եւ ըևդհաև– 
րապէս գրողիև՝ իևքզիևք սեւեռելու, հասկևալու եւ ուղղելու համար, որ զայև թարգ– 
մաևաբար պիտի յաևձևեմ գրակաևութեամբ զբաղելու քիչ թէ շատ կրակ ուևեցողևե– 
րուև ուշադրութեաև, այսիևքև՝ գրողևերու եւ գրասէրևերու, քաևի որ աևոևց համաս– 
տեղութեամբ կ՛ապրի գրակաևութիւևը։ Միշտ պէտք է գիտևալ, որ գրողիև «միւս 
կէսև է», ^Iէ6^ տցօ-և է գրասէրը։ Առաևց յոռետես համարուելու պիտի ըսեևք, որ երկ-
րորդ մարդատեսակը, հայկակաև իրակաևութեաև մէջ, հետզհետէ կը ևուազի, քաևի 
որ «գրակաև համարուած լեզուև» տեղի կու տայ աևորակ բարբառի մը առջեւ։ 

Ռէյևէր Մարիա Ռիլքէի ևամակը պէտք է կարդալ եւ տարածել ՝ հաւատալով հրաշքի։ 
Յ.Պ. 
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ՌէյԱէր Մարիայի Ռիլքէի (1875-1926) դար մը առաջ գրած եւ իր իրաւութխԱԱ 
ու թարմութիւնը պահած Աամակը՝ ուղղուած Ֆ.-Կ. Քիւփփուսի. ուսաճելի բոլոր 
աճոճց համար, որոճք կ՚ուզեճ «գրակաճութիւճ ըճել»։ 

Նամակ երիտասարդ բանաստղծի մր, 
Լշաշտ ձ սո յ ՚շսոշ թօշէշ, 
^ 1 1 շ ^ ա ո Րօ6տ16տ/0&աա^ճ, էջ 25 

Փարիզ, 17 փետրուար 1903 

Ձեր նամակր ինծի հասաւ միայն 
քանի մր օր առաջ։ Հարկ կր համարեմ 
ձեզի շնորհակալութիւն յայտնել այն 
մեծ եւ ջերմ վստահութեան համար, 
որուն վկայութիւնն է անիկա։ Հազիւ թէ 
աւելին կարենամ րնել։ Չեմ կրնար 
քննել ձեր տողերուն ձեւր, քանի որ դա -
տելու ամէն միտում շատ խորթ է ինծի։ 
Ոչինչ այնքան մակերեսային է, մօտե -
նալու համար արուեստի գործի մր, որ -
քան դատումի նիւթերր. անոնցմէ կր հե -
տեւցուին կարգ մր առաւել կամ նուազ 

յաջող տարակարծութիւններ։ Իրերր 
երբեք հասկնալի եւ րմբռնեփ չեն այն -
քան, որքան պիտի ուզէին շատ յա-
ճախ մեզի հաւատացնել. իրադարձու -
թիւններու մեծ մասր անասելի է, անոնք 
տեղի կ՛ունենան տարածութեան մր 
մէջ, ուր նուազագոյն բառն անգամ 
մուտք չէ գործած, եւ ամէնէն աւելի 
անարտայայտելի են արուեստի գ ո ր 
ծերր, խիստ թաքուն գոյութիւններ, 
որոնց կեանքր աւելի կր տեւէ, բաղդա -
տած մեր կեանքին, որ կ՛անցնի։ 

X. & 
ճ Հ– 3 Մ) 



Քանի որ սկսայ այս նկատողու– 
թեամբ, միայն այս կրնամ աւելցնել, 
ձեր տողերր ուրոյն ձեւ չունին, բայց մի -
աժամանակ կր թաքցնեն լուռ եւ ան-
տես նախատարրերր անձնական ոճի 
մր։ Այդ ամէնէն աւելի կր զգամ վերջին 
բանաստեղծութեան մէջ, «Իմ հոգիս»։ 
Եզակի բան մր հոն կ ՚որոնէ իր արտա– 

^ յայտութիւնր եւ ձեւր։ Եւ կր զգացուի 
& ծագիլր «Լէոփարտիին» ձօնուած գե -

ղեցիկ բանաստեղծութեան մէջ, ապա-
հովաբար տեսակ մր հոգեկցութիւն այդ 
մեծ դէմքին հետ, մեծ մենակեացին։ 
Հակառակ անոր որ այս բանաստեղ 
ծութիւններր դեռ չեն գոյացներ բան մր, 
որ ինքնիրմով րլլայ, ոչինչ որ րլլայ ինք-
նավար, ոչ իսկ վերջինր, ոչ ալ Լէո -
փարտիի ուղղուածր։ Անոնց րնկերա-
ցող ձեր լաւ նամակր կր յայտնաբերէ 
բազմաթիւ թերութիւններ, զորս զգացի 
րնթերցելով ձեր տողերր, առանց որ 
կարող րլլամ զանոնք բացորոշ կերպով 
նշելու։ 

Ինծի կր հարցնէք, թէ ձեր բանաս -
տեղծութիւններր լա՞ւ են։ Եւ զիս է, որ 
կր հարցաքննէք։ Նախապէս ուրիշ նե -
րու կարծիքին ալ դիմած էք։ Այս տողե -
րր ղրկած էք պարբերականներու։ Զա-
նոնք կր բաղդատէք ուրիշ բանաստեղ-
ծութիւներու հետ եւ կր մտահոգուիք, 
երբ կարգ մր խմբագրութիւններ ձեր 
փորձերր կր մերժեն։ Քանի որ ինծի 
կ ՚արտօնէք ձեզի կարգ մր թելադրո^ 
թիւններ րնել, ձեզմէ պիտի խնդրէի 
վերջ տալ այդ բոլորին։ Ձեր հայեացքր 

| դէպի դուրս ուղղուած է, եւ այսուհետեւ 
չ այդ է, որ պէտք է դադրիք րնելէ։ Ոչ ոք 
^ կրնայ ձեզի խորհուրդ տալ, ոչ ալ օգ -
° նել, ոչ ոք։ Մէկ ձեւ միայն կայ. դուք ձեր 
՚ ՛ ^ օ 

մէջ սուզուեցէք, որոնեցէք ձեզ գրելու 
մղող պատճառր։ Քննեցէք տեսնելու 
համար, որ այդ պատճառր իր արմատ -
ներր կր տարածէ՞ մինչեւ ծայրագոյն 
խորքր ձեր սրտին։ Անկեղծութեամբ 
պատասխանեցէք այն հարցումին, 
գիտնալու համար, որ մահուան դատա-
պարտուած պիտի րլլայի՞ք, եթէ ձեզի 
մերժուած րլլար գրել։ Ամէն բանէ 
առաջ, դուք ձեզի հարց տուէք գիշեր -
ուան ամէնէն խաղաղ պահուն անհրա-
ժե՞շտ է, որ գրեմ։ Դուք ձեզ պեղեցէք՝ 
գտնելու համար խորք ունեցող պա-
տասխան մր։ Եւ եթէ ան դրական րլլայ, 
եթէ դուք իրաւասու րլլայիք պատաս -
խանելու այդ ծանրակշիռ հարցումին 
հզօր եւ պարզ «չեմ կրնար այլակերպ 
րնել», այն ատեն ձեր կեանքր կառու -
ցեցէք, րստ այդ անհրաժեշտութեան։ 
Մինչեւ ձեր կեանքր, մինչեւ անոր յե-
տին եւ ամէնէն աննշան պահերր հարկ 
է, որ րլլան այդ գրգիռին վկան։ Այն 
ատեն մօտեցէք բնութեան։ Որոնեցէք 
ձեւր այնպէս, ինչպէս րլլայիք առաջին 
մարդր, րսելու ինչ որ կր տեսնէք, ինչ որ 
կր զգաք, ինչ որ ձեզի համար սիրոյ 
կամ կորուստի առարկայ է։ Սիրոյ 
պատմութիւն մի° գրէք, առաջին հանգրր 
ուանին խուսափեցէք այդ շատ րնթա-
ցիկ եւ հասարակ ձեւերէն, անոնք 
եղածներուն դժուարագոյններն են, 
քանի որ ինքնատիպ բան մր տալ կր 
պահանջէ մեծ եւ արդէն հասուն ուժ, 
երբ զիրար կր հրմշտկեն աւանդական 
մեծ թիւով յաջողած գործեր, որոնց մէկ 
մասր փայլուն է։ Ուրեմն խուսափեցէք 
րնդհանրական բնոյթի նիւթերէն եւ փո -
խարէնր գացէք դէպի այն բոլորր, որ 
ձեզի կ ՚րնծայէ ձեր անձնական առօր -



եայ կեանքր, նկարագրեցէք ձեր 
տխրութիւններր եւ ցանկութիւններր, 
այն մտածումներր, որոնք կ ՚անցնին 
միտքի րնդմէջէն եւ հաւատքր գեղեց-
կութեան մր հանդէպ, ինչ որ րլլայ ան, 
նկարագրեցէք այդ բոլորր հպատակե -
լով խորք ունեցող պարկեշտութեան, 
համեստ եւ լուռ, եւ արտայայտուելու 
համար դիմեցէք ձեզ շրջապատող իրե -
րուն, ձեր երազներու պատկերներուն 
եւ ձեր յուշերու առարկաներուն։ Եթէ 
ձեր առօրեան ձեզի աղքատ կր թուի, 
նախ դուք ձեզ ամբաստանեցէք, դուք 
ձեզի րսէք, որ բաւարար բանաստեղծ 
չէք անոնց հարստութեան կոչ րնելու 
համար։ Արդարեւ, անոր համար, որ կր 
ստեղծագործէ, աղքատութիւն չկայ, ոչ 
ալ խեղճ եւ անտարբեր վայր։ Նոյնիսկ 
այն պարագային, երբ կր գտնուիք 
բանտի մր մէջ, որուն պատերր ձեր 
զգայարանքներուն թոյլ չեն տար տես -
նել, բան մր իմանալ այս աշխարհի աղ-
մուկէն, ձեր տրամադրութեան տակ 
պիտի չունենայի՞ք միշտ ձեր մանկո^ 
թիւնր, անոր արքայական եւ թանկա-
գին հարստութիւնր, յիշատակներու 
այդ գանձր։ Զայն րրէք ձեր ուշադրու -
թեան կեդրոնր։ Փորձեցէք արթնցնել 
այդ հինաւուրց անցեալի կլանուած 
զգայնութիւններր։ Ձեր անձր անով պի -
տի հզօրանայ, ձեր մենութիւնր անով 
պիտի րնդարձակուի դառնալու համար 
հազիւ տեսանելի այն բնակավայրր, 
որմէ հեռու պիտի մնայ ուրիշներու 
ժխորր։ 

Երբ այս ուրոյն ներսուզումէն վերա -
դարձին, երբ այս սեփական աշխար-
հին մէջ ամբողջական թաթախումէն կր 
բխին բանաստեղծական տողեր, դուք 

պիտի չմտածէք ուրիշի մր հարցնել, 
գիտնալու համար, որ անոնք լաւ տո-
ղե՞ր են։ Դուք ոչ ալ պիտի փորձէք այդ 
գործերով հետաքրքրել գրական հան-
դէսներ, քանի որ անոնց մէջ դուք պիտի 
տեսնէք ինչ որ ձեզի կր պատկանի 
բնականօրէն եւ ձեզի սիրելի է, մաս մր՝ 
որպէս դրսեւորումր ձեր կեանքին։ Լաւ ^ 
է արուեստի գործ մր, որ կր ծնի անհր ^ 
րաժեշտութենէ մր։ Իր ծագման հ ա ն & 
գամանքին մէջ կր գտնուի զինք դատող 
վճիռր։ Ահա թէ ինչո՞ւ, սիրելի՛ պարոն, 
միակ խորհուրդր, զոր ձեզի կրնամ 
տալ, հետեւեալն է. գացէք դուք ձեր 
մէջ, քննութեան ենթարկեցէ՛ք խորքր, 
ուրկէ կր բխի ձեր կեանքր, այդ աղբիւ 
րին մէջ է, որ դուք պիտի գտնէք պա-
տասխանր այն հարցումին՝ գիտնալու, 
թէ ձեզի համար ստեղծելը անհրաժեշ-
տութի՞ւն է։ Այդ պատասխանր րնդո^ 
նեցէք այնպէս, ինչպէս որ պիտի ար -
տայայտուի, առանց փորձելու աւելի 
պարզել։ Թերեւս պիտի տեսնուի, որ 
դուք արուեստագէտ դառնալու կոչում 
ունիք։ Այդ պարագային ստանձնեցէք 
այդ ճակատագիրր, կրեցէ՛ք անոր բեռր 
եւ մեծութիւնր առանց ամէն անգամ 
դուք ձեզի հարց տալու, թէ դուրսէն ի՞նչ 
շահ կրնայ գալ ձեզի, ուստի ով որ կր 
ստեղծագործէ պէտք է րլլայ ինքն իր 
տիեզերքր, եւ գտնէ այն բոլորր, զոր կր 
փնտռէ ինքն իր եւ բնութեան մէջ, որուն 
ինքզինք կապած է։ 

Բայց հաւասարապէս կարելի է, որ 
դուք ստիպուիք հրաժարիլ, դուք ձեր եւ 
ձեր առանձնութեան մէջ խորանալէ 5 
ետք դառնաք բանաստեղծ (կր բաւէ, ճ 
ինչպէս րսի, զգալ, որ կարելի է ապրիլ 3 
առանց գրելու, համոզուելու համար » 
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բնաւ չգրել); Բայց նաեւ այդ պարագա-
յին, դէպի ինքզինք վերադարձր, որուն 
ձեզ կր հրաւիրեմ, ի զուր կատարուած 
պիտի չրլլայ; Ձեր գոյութիւնր, յամե -
նայն դէպս, այնտեղէն մեկնելով պիտի 
գիտնայ գտնել ուրոյն ուղի մր, որ րլլայ 
լաւ, հարուստ եւ ճոխ, ահաւասիկ 
ասիկա կր մաղթեմ ձեզի, աւելի քան 
ինչ որ կրնամ րսել; 

Ուրիշ ի±նչ րսել ձեզի; Ինծի կր թուի, 
թէ խօսեցայ նկատառելի ամէն բանի 
մասին, եւ րսուեցաւ ինչ որ պէտք էր րս -
ուէր, եւ եզրակացնելու համար կ ՚ուզէի 
ձեզի կրկին միայն մէկ խորհուրդ տալ. 
զարգացէք զուսպ կերպով, հպատակե -
լով ձեր ուրոյն հոլովոյթին; Դուք կրնաք 
միայն այդ րնել, աւելի կրնաք խանգա-
րել ձեր հայեացքր զայն դէպի դուրս 
ուղղելով եւ անկէ սպասելով պատաս -
խաններր հարցումներու, որոնց կրնայ 
իրապէս պատասխանել ձեր ամէնէն 
խոր զգացումր, շատ խորունկ լուռ պա-
հու մր; 

Ինծի համար մեծապէս հաճելի եղաւ 
ձեր նամակին մէջ գտնել Ուսուցիչ Հո -
րաչէքի անունր; Այդ սիրելի գիտունին 
նկատմամբ միշտ ունիմ մեծ յարգանք, 

ինչպէս նաեւ տեւող երախտագիտու-
թիւն; Կ ՚ուզէի՞ք, եթէ կր հաճիք, իրեն 
փոխանցել իմ այս զգացումներս; Իր 
կողմէ մեծապէս ազնուութիւն է դեռ զիս 
յիշել, եւ այդ կր գնահատեմ; 

Այս բանաստեղծութիւններր, զորս 
բարեկամաբար ինծի վստահեցաք, ձե -
զի պիտի ղրկեմ այս նամակին հետ 
միաժամանակ; Եւ կրկին շնորհակա-
լութիւն կր յայտնեմ ձեզի ձեր ցուցաբե -
րած խոր եւ սիրալիր վստահութեան 
համար, որուն համար ճիգ րրի տրուած 
անկեղծ այս պատասխանով, կարողու -
թեանս ներած չափով քիչ մր աւելի ար -
ժանի րլլալ, ինչ որ իրապէս չեմ, քանի 
որ ես ձեզի համար օտար եմ; 

Իմ ամբողջ 
պատրաստակամութեամբս 

եւ ամբողջ համակրանքովս՝ 
Ռրնէ Մարիա Ռիլքէ 

ՖրաԱսերԷԱ թարգմաԱաթեԱԷԱ 
հայացաց 
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3. ՊԱԼԵԱՆ 

ՕՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԷՍ 

ՔԱՐՏԷՍԻՆ ՎՐԱՅ ԿԷՏ ՄԸ, 
ՖՐԱՆՍԱՑԻՆ ԿԸՍէ « Խ Ի Ճ Ը » , 

ՀՈ՞Ս ԱԼ ՀԱՅԵՐ ԿԱՆ 

Տարիներէ ի վեր րնաանիքի անդամ– հեռու դէպի արեւելք) եւ Մորիս կղզիին 
ներով «արձակուրդ»ային վիճակի մէջ (170 քիլոմեթր դէպի հարաւ-արեւ֊ 
չէի գտնուած։ Պատահեցաւ։ Զիս ալ մուտք) միջեւ։ Կղզին ունի 200 քիլոմեթր 
տարին Հնդկաց ովկիանոսին մէջ շրջագիծ։ Միշտ վառ իր հրաբուխներր 
Ֆրանսայի մաս կազմող-պատկանող կր մխան, լաւան կր հոսի եւ կղզիին 
կղզի մր։ Ընդունուած օրէնքով, այդ հա– տարածութիւնր տեւաբար կ ՚աւելցնէ։ 
զարաւոր մղոններ հեռու գտնուող Արեւադարձային կլիմայով աշխարհ 
կղզին «Ֆրանսա» է, նահանգ մր, ինչ– մր, ուր բուսականութիւնր եւ ծառերր 
պէս կ ՚րսեն։ Կէտ մր քարտէսին վրայ։ իսկական կանէսչ են, մուգ կանաչ, 
Մատակասկար կղզիին (700 քիլոմեթր տարբեր տեսքերով եւ գոյ ներով, ամէն 

բան յորղառատ է. հեքիաթային տերեւ-
ներ, բոյրեր։ Հուրհուրան շառ կարմիր 
ծաղիկներով ծառ կայ, այդպէս է ար-
դէն անունր. հուրհուրան (Ռ&ահօ^աւէ)։ 
ժայթքող բնութեան վկայութիւն։ 

Անցեալին կղզին եղած է անբնակ։ 
Այղ 350 տարի առաջ էր։ 1710-էն, ետք 
կր դառ նայ ֆրանսական գաղութ, եւ կր 
զարգանայ հողամշակութիւնր, մասնա– 
ւորաբար շաքարեղէգի։ 1848-ին գերու-
թեան ղբութիւնր վերջ կր գտնէ կղզիին 
վրայ։ Դեկտեմբեր 20-ին ատիկա տօն-
ուեցաւ։ Մնանկացած ազնուականներ 
հոս եկած են տնտեսական յաջողու– 



թիւն զտելով եւ իրենց անուտն առջեւ 
գտնուող ազնուականութեան նշան 
«ժօ> մասնիկին համար հարուստ տե -
ղացիներու աղջիկներուն հետ ամուս -
նացած են, նոյնիսկ տարիքի մեծ տար -
բերութիւններով՝ ծնունդ տալով ունեւո -
րական դասակարգի մր, որ կր շարու -
նակուի։ 

1946- ին կղզին կր դառնայ Ֆրանսա-
յի նահանգներէն մին։ Գործազրկու -
թեան տոկոսր 25 առ հարիւր է։ Մեծ է 
տոկոսր անոնց, որոնք պետական 
նպաստներով կ ՚ապրին։ Բայց տոկո -
սային հաշիւով, Ֆրանսայի բաղդա-
տած, յատուկ բարձր եկամտահարկի 
ենթակայ ուշագրաւ թիւով մեծահա-
րուստներ կան։ 

Բազմաթիւ ցեղեր եւ կրօններ կ ՚ ա պ -
րին կողք կողքի, կան նոյնքան լեզու -
ներ, որոնք ծնունդ տուած են ինքնա-
տիպ բարբառի մր, որ կր կոչուի « ք ^ 
օլ» ։ Ուշագրաւ է հանդուրժողութիւնր, 

- դուրսէն եկողին համար տեսանելի 
^ տարբերութիւններր գոյութիւն չունին 
% կղզիի բնակիչներուն համար։ Մ) 
ժ Տարածութիւնր 2512 քառակուսի քի -
շ լոմեթր է, բնակչութիւնր 839.500։ Կազ-

ն ծառ 

մակերպուած զբօսաշրջութիւնր գլխա-
ւոր եկամուտն է կղզիին։ 

Այս հեռաւոր կղզիին մէջ կեանքր 
սուղ է, հակառակ գործազրկութեան։ 
Փողոցներր նեղ են, խճողուած։ Բլուր -
ներու վրայ գտնուող գեղեցիկ եւ լուսա-
ւոր տուներր երթալր քիչ մր արկա-
ծախնդրութիւն է, ճամբան նեղ է, յա-
ճախ առանց մայթի եւ խիստ դարձ-
դարձիկ։ Հոս ալ խուժած են ինքնա-
շարժներր, յաճախ քիչ մր աւելի հին։ 
Վարորդներր երեւութապէս զգոյշ են։ 

Մարդիկ ժպտուն են, ոչ մեծաթիւ եւ -
րոպացիի տեսքով մարդոց կողքին կան 
ափրիկեցիներ, մալկաշներ (որոնց Ս. 
Ծննդեան կրօնական արարողութեան 
ներկայ եղանք առանց բան հասկնա-
լու), մալեզիացիներ, հնդիկներ արաբ-
ներ, չինացիներ եւ տարբեր դիմագիծե -
րով ասիացիներ։ Բայց ամէնէն ուշագ -
րաւր տեսակաւոր խառնածիններու 
տիրական ներկայութիւնն է, յաճախ 
նրբամարմին եւ սլացիկ հասակով 
տղաք եւ աղջիկներ։ 

Մարդիկ, այրեր եւ կիներ, ժպիտով 
կր դիմաւորեն ծանօթր եւ անծանօթր, 
մանաւանդ ծառայասէր են։ Հիւանդա-



նոցի մը ցուցանակէն ետք կը հանդի֊ 
պիք կղզիի բնական հարստութիւնն» -
րու ցուցանակին։ Տուներու մէջ մեծա-
դիր լուսանկարներ ուշադրութիւն կը 
հրաւիրեն ծովային եւ բուսական հարըս -
տութիւններու վրայ, հարիւրաւոր տե -
սակներ ձուկերու, թռչուններու, բոյսե-
րու, ծաղիկներու եւ պտուղներու։ Բնու-
թիւնը դեռ վայրագ է, չէ աղարտուած, 
հակառակ քաղաքակրթութեան թա-
փանցումին։ 

«Սալազիէ»ն կղզիին կեդրոնն է, ոլո-
րապտոյտ եւ բարձրացող ճամբանե-
րով հոն կը հասնիք։ Հոս կարելի է բնա -
կիլ բնութեան հետ մնայուն հաղորդու -
թեան վիճակի մէջ, ապականութեան եւ 
բնութեան խաթարման հետքերը նուա -
զագոյնն են։ Գերութենէ փախած Մա -
տակասկարի ստրուկները հոս բնակու -
թիւն հաստատած են, ուր չէին կրնար 
հասնիլ իրենց «տէրեր»ը՝ զիրենք վե-
րադարձնելու համար։ Ինքնատիպ, 
մեծ եւ կախուած տարաշխարհիկ ծա -
ղիկներ կան, ինչպէս թունաւոր «մահ -
ուան փողերը» (1շտ էաաբշէէշտ ժշ 1& 
աօւէ)։ Քանի մը սերունդէ ի վեր հոն կը 
բնակին ընտանիքներ, առանց վարակ -
ուելու մեծ քաղաքներու սիրոյ տենդէն։ 

Պատմութեան ի ն չ արկած, Փարի -
զէն շուրջ տասը հազար քիլոմեթր հե -
ռու Ֆրանսա... Պէտք է հարցնել եւ 
իմանալ, որ Վերսէնժեթորիքս հոս 
եկա՞ծ է հռոմէացիներուն դէմ կռուելու 
համար։ 

Մեր ժամանման յաջորդ օրը փորձե -
ցի հայեր գտնել։ Նոր Զելանտա կամ 
Չիլի հասնող հայերը կրնային նաեւ 
հոս հասնիլ։ Փորձը չյաջողեցաւ։ Բայց 
երեկոյեան իմացայ, որ հայեր կան, 

ինչպէս գնդասեղ մը յարդի պարկի մը 
մէջ։ Եւ կրկին յիշեցի Վահրամ Մավ -
եանը, որ տխրեցնող հպարտութեամբ 
կը գրէր, թէ «ամէն տեղ հայ կայ», կամ 
ուրիշ մը չես գիտեր քաղաքական ո՞ր 
(չ)իմաստութեամբ կը բարբառէր, որ 
«մենք համաշխարհային ազգ ենք»։ 
Ի՞նչ խորհիլ։ Բռնագրաւեալ Հայաս-
տանը լքած, լծուած ենք մոլորակի 
նուաճմա՞ն, խորհելով, որ եթէ մոլորա -
կը նուաճենք Վանը, Մուշը, Սասունը, 

± յ լ 
<ձ 
ճ. 

ժ = յ 
0– 
օ 

Հարսին ք օ ղ ը 

X. & 
ճ Հ– 3 Մ) 



2 Հ– 
& 
յԼ 
Հ– 

շ– 
-5 

<Լ– 
օ 

ՃԼ փ 
ՃԼ 
=5 տ 

Կարսը, Արտահանը կ ՚ազատագ– 
րուին® 

Հիմա Փարիզ եւ Պէյրութ կը քնա-
նան, իսկ Լոս Անճելըս կ՛ընթրեն։ Առա-
ւօտեան այս ժամուն, հոս արդէն շա-
տեր աշխատանքի ճանապարհին են, 
եթէ թոշակառու կամ պետական նպաս -
տով ապրողներ չեն, կամ կեանքի վեր -
ջալոյսը համեմել փորձող թոշակառու -
ներ, որոնք հոս են փախչելով մեծ քա-
ղաքներու գորշութենէն, արեւով հարբե -
լու համար։ 

Հեռուն կաթնագոյն լոյսի մէջ անհու -
նի վերածուած է ովկիանոսը, որ կը 
տարածուի սպիտակ քաղաքէն անդին։ 
Կը սպասեմ, որ օրը սկսի։ Համացանցի 
պաստառին վրայ՝ հայու ազգանուն մը, 
մորթի բժիշկ մը։ Հայու անուն մը հաւա-
նօրէն, եթէ պարսիկ կամ հնդիկ չէ, հողի 
եւ շէնքի առուվաճառքի ընկերութիւն 
մը, ԱԶԱՏ։ Ուրիշ մը՝ հաշուապահ։ 
Սենեակիս մէջ նստած, համացանցը 
կ ՚առաջնորդէ քայլերս, հասցէ եւ հեռա-
ձայնի համար։ Կապի յոյս մը® Պիտի 
յամառիմ։ 

Ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ հայեր պիտի հաս -
նէին Հնդկաց ովկիանոսի կուշտը։ Սեր 
գիտակցական կեանքը արդէն հար -
ցումներու շղթայ է, եթէ դեռ «Կաղանդ 
պապա»ին կը հաւատանք։ Նոյնիսկ 
երբ մեր հարցումները անպատասխան 
կը մնան։ 

Հայեր չգտայ դեռ, բայց գացինք լո-
ղալու։ Ովկիանոսի այս մասը արշա-
ւանքի վայրն է շնաձուկերու, ծովափէն 
քիչ հեռու, բուստի (աաԱ) գօտի կայ, 
որուն ետին ովկիանոսէն անջատուած 
ծովալիճ գոյացած է։ Ամէնէն մսկոտ-
ներն անգամ անվարան կը թաթխուին 

ջուրին մէջ։ Շնաձուկերու յարձակման 
ենթարկուելու վտանգ չկայ, առանց թեւ 
կամ սրունք կորսնցելու կարելի է յոգ-
նած մարմինները թրջել եւ պղնձագոյն 
դարձնել, յայտնի ընելու համար, որ ծո -
վափ գացած ենք։ 

Շուկաները գունագեղ են։ « Ֆ ր ա ն 
սա» է այս կղզին, բայց ովկիանոսի բո -
լոր ցեղերը, գոյները, կրօնները կողք 
կողքի են, մինչեւ կղզիին կեդրոնական 
մասերը։ Ինչպէս Նիւ Եորքի Քուինզը, 
հոս ալ ապագայ մարդկութեան խմոր -
ման տաշտն է կարծէք, «լապորաթոր -
իա»ն։ Հետաքրքրական. քանի որ ծո -
վափը վտանգաւոր է, կղզիին կեդրոնա-
կան մասերը դարձած են զբօսավայր, 
ուր կը շրջիք տեւաբար ոլորուող նեղ 
ճամբաներով, մագլցելով, ուր ձեզ կը 
դիմաւորեն անտառապատ ցից լեռնե-
րը, որոնց կողերէն հարիւրաւոր մեթր 
բարձրութիւններէ վար կը թափին բազ -
մաթիւ ջրվէժներ, բանաստեղծական 
անուններով, ինչպէս «հարսին քողը» 
(Խ V0̂ 1̂  ժտ Խ ա&ոտտ)։ 

«Ամէն տեղ հայ կայ»® Ալ չենք 
հարցներ, թէ ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս, մանա-
ւանդ մինչեւ ե՞րբ։ Ազգի գոյութենա-
կան հարց եւ խնդիր, որ այլեւս չ ՚ ա ն 
հանգստացներ, կ՚ընդունինք վատու -
թեան հասնող ճակատագրապաշտու -
թեամբ ։ 

Վերջապէս հնչեց հեռախօսի զան-
գը։ Ըստ սովորութեանս հարցուցի, որ 
պարոն Սթեֆան Տէր Գրիգորեանը հա-
յերէն կը խօսէ՞ր։ Պատասխանը ոչ 
զարմանալի, բայց ցաւցնող. « Ո չ , 
դժբախտաբար»։ Եթէ այդ «դժբախ-
տ ա բ ա ր ^ գիտակցութիւնը կայ, ինչո՞ւ 
գիտակցական ոստումը չէ կ ա տ ա ր 



Լա Րէիւնիոնի հրաբո ւխը ՝ ԼՅ ^օս^ո^^տ6 

ուած, չի կատարուիր, հոս եւ հոն, 
«ամէն տեղ հայ կայ»ի աշխարհին մէջ, 
այր եւ կին, զաւակ ու հարս եւ թոռներ։ 
Այս կղզիին վրայ իջեւանած հայր հաշ-
ուապահական րնկերութեան մր տէր է։ 
Կապ ունի՞, ունեցա՞ծ է «հայրենակից-
ներու» հետ, թէ՞ հայութիւնր ծագման 
մր յիշողութիւնն է։ 

ժամադրուեցանք եւ մէկ րնտանիք 
երեք սերունդ տեսութեան գացինք, ծո -
վափի «Ռոլան Կարրոս» սրճարանր, 
օդակայանն ալ այդպէս կր կոչուի, 
կղզիի հերոս օդաչու զաւակին անու-
նով։ Սիրալիր անձ էր Սթեֆան Տէր 
Գրիգորեանր, շուրջ քառասուն տարե -
կան երիտասարդ մր, որ րնտրած է այս 
կղզին բնակիլ, ուր րնկերային ախտե -
րր եւ չարագործութիւններր զգալապէս 
նուազ են, կ ՚րսէ։ Մայրր ֆրանսուհի է, 
իր տիկինն ալ ֆրանսուհի է, երկու աղ 
ջիկներր կր կոչուին Նայիրի եւ Սեւան, 
յուզիչ հաւատարմութիւն մր, «զգացու -
մով հայ» րլլալու պէս։ Մարսիլիայի 
հայկական Պոմոն թաղամասր բնակող 
մեծ մայրր Հայաստան տարած է այցի, 
տպաւորուած վերադարձած է։ Ինք 

ծնած եւ մեծցած է հայաշատ Իսի-լէ -
Մուլինօ քաղաքր։ 

Հայ կար Հնդկաց ովկիանոսի կղզի -
ին վրայ։ Այս ովկիանոսր Վանայ ծ ո 
վ ա կ չէր... 

ժամանակին հայ «գիտուն» մր 
հաշուած էր, թէ Անգլիոյ իշխանուհին 
1/64 ֊ ր դ տոկոսով «հայ» էր։ Ի՞նչ են 
տոկոսներր Սթեֆանի, Նայիրիի եւ Սե -
ւանի համար, եթէ տխմարի ոչինչ նշա -
նակող պատասխանով չգոհանանք եւ 
չրսենք՝ «100 տոկոսով հայ, 100 տոկո -
սով ֆրանսացի, անգլիացի, յոյն, 
եթովպիացի... կամ® թուրք»։ Յաճախ 
լսուող հաճոյակատարական աժան 
ամբոխավարութիւն մր։ Թէ՝ նկարագիր 
դարձած «սալամ ալէք»... 

Բայց ո՞ւր պէտք է դասաւորել այս 
այրր, կինր, Նայիրին եւ Սեւանր... 

Ուրիշ քանի մր հայեր ալ կան, բայց 
Սթեֆան կ ՚րսէ, թէ թիւով այնքան քիչ 
են, որ չեն կրնար հաւաքուիլ, «ակմբա -
յին կեանք» ունենալ։ Տուաւ ուրիշ եր -
կու հայերու հեռախօսներու համարնե -
րր, Նշան Քաժաժեան, Ֆրանգ Ահա-
րոնեան, առաւել բժիշկ Գրիգորեանր։ 
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Եթէ յաջողիմ, երեքին ալ պիտի փոր -
ձեմ հանդիպիլ։ Հետաքրքրական է 
գիտնալ, թէ անոնք ինչպէ՞ս կ ՚ապրին 
հայութիւնը։ Նման «ապրիլ» մը կա՞յ, 
թէ նման մտմտուքներ ժամանակավը -
րէպ շատախօսութիւններն են նոր աշ-
խարհի գնացքը փախցուցած ժամա-
նակավրէպ մարդոց։ Սարդոց՝ որոնք 
իրենք զիրենք դատապարտած են քա-
րափին մնալու, երբ գնացքները կը մեկ -
նին® 

Բայց կղզին իր գեղեցկութիւնները 
ունի։ Այցելութիւն դէպի կղզիին կեդրո -
նը, արեւադարձային կանաչի ընդմէ-
ջէն։ Բոյրեր, համեմներ։ Ցից բլուրներու 
կողին հեքիաթի պարիկներու յատուկ 
տուներ, սպիտակ։ Բնութիւնը ձեռքով 

կարելի է բռնել։ Աստուածատուր ժ պ ի 
տը անպակաս է։ 

Ծովափնեայ կանաչներու միջեւ 
բացուած ճանապարհները կը տանին 
«վանիլ»ի (^ա1Խ) մշակման պարտէզ -
ները, մշակութիւն մը, որ արուեստ է, 
նաեւ ժամանակակից «բժշկութիւն»։ 
Եթէ Մատակասկարի «վանիլ»ի բեղմ -
նաւորման աշխատանքը կը կատարեն 
թռչող միջատները, հոս ծաղիկները մէկ 
առ մէկ կը բեղմնաւորուին կիներու 
ձեռքով, որոնք կը կոչուին «ամուս-
նացնողներ», (Խտ ածոօստշտ)։ Ինչպէս 
կիներ կ ՚երթան ասդին անդին «զաւակ 
ցանել» տալու համար։ Այդ բոյր - համե -
մը մեզի ծանօթ է, երբ ճաշարանը կամ 
մայթի սրճարանը նստած պաղպաղակ 
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կր համտեսենք։ Կր մնայ յուշ-պատկե -
րր երազային-դրախտային բազմա-
բուրեան առկախ պարտէզներու. 

Ծովեզերքէն կր հեռանանք, բայց ան 
միշտ մեր աչքին առջեւն է, ձախին։ Հոս 
է, որ հրաբուխի լաւան հոսած է, սեւ-
ցած տարածութիւններ, մոխիր, քարեր։ 
Մարդոց համար երեւոյթներր երբեմն 
հրաշք կր թուին։ Լաւան հոսած եւ տա -
րածուած է, բայց կանգ առած եկե-
ղեցիի դռնէն երկու քայլ առաջ։ Եկեղե -
ցին կոչած են «Լաւայի Աստուածա -
մայր» (^օէւշ Օ&աշ ԺՇՏ Լ^շտ)։ Աւելի 
վար, դէպի ծով, լաւայի հոսքի դաշտն է, 
րնդարձակ տարածութիւններ, ծած-
կուած հրաբուխի մոխիրով եւ լաւայով։ 
Այդ այրած տարածութեան վրայ ար-
դէն կր բուսնին կանաչներ։ Ինչպէս մո-
լորակի առաջին ժամանակներուն։ 

Արշաւանք դէպի հրաբուխր։ Գա-
գաթներ՝ որոնք կր ցցուին 3.000 մեթրէ 
վեր։ 

Հրաբուխի ստորոտր, շուրջր, սովո 
րութիւն է րսել «լուսնային պատկեր» է, 
մէկ նայուածքով կարելի չէ գրկել խո-
րութեան վրայ տարածուող լեռնադաշ-
տր, ուր հոսած է լաւան, եւ տարած-
ուած է հրաբուխի մոխիրր։ Ոմանք, երբ 
իրենց ժամանակր եւ ուժր կր ներեն, կր 
հասնին երեկոյեան, եւ յաջորդ առա-
ւօտ քալելով կր բարձրանան մինչեւ 
հրաբերան, մարզիկի քայլերով հինգ 
ժամ երթուդարձ։ Ամայի այդ տարա -
ծութիւններր խնամուած են զբօսաշրր -
ջիկներու հաճոյքին եւ հանգիստին հա -
մար։ 

Վերադարձ՝ իրարու նմանող տար-
բեր ճանապարհներով։ Սարդի ոս-
տայններ։ Փերփինեանցի ֆրանսացի -

պասք կին մր ճաշարան ունի, եւ մեզ 
կ՚րնդունի աղմկոտ սրտբացութեամբ, 
տեղական-քրէոլ ճաշատեսակով, հա-
մեմուած բոյրերով եւ կծուով։ 

Վերջին կանգառ մր։ Խոր ձորաբե-
րանի բարձունքէն կր դիտենք գիւղակ 
մր, րսին ութսուն բնակիչով, ո՛չ ինքնա -
շարժ կայ, ոչ իսկ հեծանիւ։ Կողքին՝ 
ջրվէժ մր։ Հոն կան մարդիկ, որոնք եր -
բեք քաղաք չեն գացած, եւ մեծ թիւ կր 
կազմեն հարիւրամեաներր։ Մենաս-
տան մր... Հայերր ասդին-անդին վան-
քեր շինած են, այս վայրին ծանօթ չեն 
եղած, ապա թէ ոչ հոս ալ հպարտու-
թիւն առթող վանք մր կ՛ունենայինք։ 

Շուկաներր տարաշխարհիկ պտուղ-
ներով, բանջարեղէններով, համեմնե-
րով կր կապեն այցելուն։ Վաճառողնե -
րր իսկական մեկնաբաններ են։ Ա ն 
ձանձրոյթ կր բացատրեն, առանց յոգ -
նելու, յաճախորդ-հիւրր գոհ ձգելու սի -
րալիրութեամբ ։ 

Շատեր հոս կու գան եւ քալելով կր 
շրջին կղզիին մէջ եւ շուրջ։ Յարափո -
փոխ տեսարաններր եւ բնութիւնր հրա -
ւէր են կղզիին շուրջ դառնալու, կամ 
լայնքի եւ երկայնքի 50x80 քմ.ր չափե -
լու։ Բայց այդպէս ալ դիւրին չ ՚աւար-
տիր այդ արկածախնդրութիւնր։ Կր 
մնայ շփացած քաղքենիի զբօսաշրջու-
թիւնր. քանի մր հարիւր եւրօ վճարելով 
կղզին տեսնել երկինքէն՝ ... ուղղաթի-
ռով։ 

Հոս ամառնային արձակուրդ է։ Փա -
րիզ, Նիւ Եորք կամ Պէյրութ ձմեռ է։ 

Քանի մր հայու անուններով մ ա ր 
դոցմէ միայն մէկր տեսայ։ Դեռ բժիշկ 
մր, նկարահանող մր եւ առեւտրական 
մր ունիմ ցանկիս վրայ։ Թերեւս հեռ -
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ուէն աւելի դիւրին պիտի ըլլայ անոնց 
հետ խօսիլ։ Համացանցով աւելի դիւ-
րին կը հետեւիմ կեանքին, հայերուն։ 
Ինքզինքս գրեթէ հեռու չեմ զգար։ «Հո-
րիզոն» եւ «Ազդակ» լուրերը կը հաղոր -
դեն։ Ովկիանոսին մէջտեղ բուսած այս 
կղզիին վրայ ոչ ոք տեսած է այդ թեր -
թերը։ Փորձ մը. Լիբանանի «Վանայ 
Ձայնը» հասաւ Հնդկաց ովկիանոս։ Հե -
ռուն եւ մօտը ժամանակավրէպ բա-
ցատրութիւններ են։ 

Այսօր բարեւ փոխանակեցինք մեր 
տան դիմաց բնակող անձին հետ։ Յի -
սուն չորս տարեկանին թոշակառու 
դարձած է։ Տարածուն հողամասի մը 
վրայ ընդարձակ բնակարան ունի, 
արեւադարձային ծառերով եւ պտղա-
տու ծառերով։ Երջանիկ է։ Ոչ լեզու եւ 
ոչ ինքնութիւն պահելու հոգ։ Զաւակը 
Կալէսի երկիրը գացած է եւ հոն ալ ըն-
տանիք կազմած է։ Ազգի մէջ մնալու եւ 
ազգ պահելու հոգ չունին։ Անոնք իրենց 
զաւակներուն Սիլվա Կապուտիկեանի 

«Խօսք իմ որդուն»ը սորվեցնելու հոգ 
չունին։ Թէեւ կան նորահայեր ալ, 
որոնք բուժուած են այդ հոգէն։ 

Տոպրակ մը լեցուն «մանկ» տուաւ։ 
Ըսած էր, որ ուտող չկայ, եւ անոնք ծա -
ռին վրայ կը փտին։ 

«Մանկ»երը եթէ փտին, կ ՚ ի յնան ծա -
ռին տակ եւ վերստին կը պայթին արե -
ւադարձային պտուղները։ Ո՞ր ծառի 
բունին տակ պիտի իյնան Սեւանները, 
Նայիրիները, Թամարները, Թադէնե-
րը, որպէսզի շարունակէ ծաղկիլ հայոց 
«կենաց ծառը», որուն պատկերները 
կան Արշակունիներու դամբարանին 
մէջ, Երեւանէն Աշտարակ տանող ճամ -
բուն վրայ տեղ մը։ Այս ալ քարափին 
մոռցուածի մտալլկում պատճառող 
հարցում է® 

Մեծերը չեն պատասխաներ, պըզ-
տիկները պատասխան չունին® 

Դեկտեմբեր 2013, 
ՍԷԶ ՏըԶի տէ լա ՐԷիւԶիոԶ 



ՄԵԼհԼԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ 

Մելինէ Անումեան ծնած է 1977-ին, Երեւան։ Երեւանի Պետա-
կան համալսարանի արեւելագիտութեան-թրքագիտութեան բա-
ժինը աւարտած է գերազանցութեան վկայականով։ 2002-ին, Հա-
յոց ցեղասպանութեան թանգարան-կաճառին կողմէ 3 ամիսով 
ղրկուած է Պոլիս, եւ օսմաներէնի խտացուած դասընթացքի հե-
տեւած է։ Որպէս աւագ դասախօս հրաւիրուած է Երեւանի 
«Հրաչեայ Աճառեան» համալսարանը, ուր 3 տարի դասախօսած 
է թուրք գրականութիւն։ 2009-ին սկսած է աշխատիլ «Արեւմտա-
հայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոն» գիտահետազօ-
տական հիմնադրամին մէջ՝ որպէս գիտաշխատող եւ թրքերէն 
բաժնի պատասխանատու։ 2010-ին թրքերէնէ հայերէն թարգմա-
նութեամբ Երեւանի մէջ տպագրուած է թուրք ժամանակակից 
թատերագիր Հասան էրքեքի «Շեմէ» երկը։ 2011-ին հրատարակ-
ուած է իր առաջին մենագրութիւնը՝ «Երիտթուրքերի 1919-1921 
թթ. դատավարութիւնների վաւերագիրերը ըստ օսմանեան մա-
մուլի» վերտառութեամբ։ 2012-ին, պաշտպանած է թեկնածուա-
կան ատենախօսութիւն՝ «Հայոց ցեղասպանութեան խնդիրը 
երիտթուրքերի դատավարութիւններում (1919-1921 թթ.)» թեմա-
յով։ Հեղինակ է բազմաթիւ գիտական եւ հրապարակախօսական 
յօդուածներու։ Զեկուցումներով մասնակցած է հանրապետական 
եւ միջազգային գիտաժողովներու։ Կը շարունակէ աշխատիլ Հա-
յաստանի հանրային ձայնասփիւռին եւ «Արեւմտահայոց հարցե-
րի ուսումնասիրութեան կենտրոն»ին մէջ։ 
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ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
(ԲՕՒՏՌՕԸ) ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
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Քաղաքական սպանութիւն (թօԱՃ -
^ժշ) . ցեղասպանագիտութեան մէջ 
հէնց այս եզրով է սահմանւում ցեղաս -
պանութեան զոհ հանդիսացող ազգի 
կամ ժողովրդի քաղաքական, հասա-
րակական, ռազմական եւ մշակութա-
յին գործիչների կանխամտածուած եւ 
զանգուածային ոչնչացումր՝ ցեղաս-
պանութիւնն իրականացնող դահճի 
կողմից: Նպատակր մէկն է՝ ցեղասպա-
նութեան իրագործումից առաջ կամ ր ն 
թացքում զրկել տուեալ ազգամշակու -
թային խմբաւորման (էթնոսին)՝ ինք-
նապաշտպա նութեա ն կազմակեր 
պումն ստանձնելու կարող ուժից։ 
Փրոֆ. Նիկոլայ Ցովհաննիսեանի բնո -
րոշմամբ, «քաղաքական սպանութեան 
նպատակն է գլխատել ցեղասպանու -
թեան ենթակայ ազգին եւ կոտրել նրա 
դիմադրողական ոգին, որր գործողո^ 
թիւնների ազատութեան լայն դաշտ է 
ստեղծում ցեղասպանութիւնր կիրառող 
պետութիւնների եւ կառավարութիւննե -
րի համար՝ զանգուածային սպանդ 
կազմակերպելու առումով»1։ 

Հայոց ցեղասպանութեան դէպքում 
քաղաքական սպանութեան մեկնարկր 

տրուեց 1915 թ. Փետրուարին, երբ 
երիտթուրքակա ն կառավարութեա ն 
հրահանգով բանակ զօրակոչուեցին 
զէնք կրելու ունակ շուրջ 60 հազար հայ 
տղամարդիկ։ Դա ձեւական զօրահա-
ւաք էր, քանի որ հայ զինուորներից 
ստեղծուեցին բանուորական գումար-
տակներ, եւ նրանց ստիպեցին փորել 
սեփական գերեզմաններր։ Այդպիսով, 
հայ բնակչութիւնր զրկուեց մարտու -
նակ ուժից2։ 

Քաղաքական սպանութեան յաջորդ 
փուլր հայ մտաւորականների՝ քաղա-
քական, հասարակական եւ մշակութա-
յին գործիչների զանգուածային 
բնաջնջումն էր, որի սկիզբր դրուեց Հա-
յոց ցեղասպանութեան մեկնարկր հա-
մարուող 1915 թ. ապրիլի 24 փն։ 

Հարուածն ուժգին էր յատկապէս 
Կոստանդնուպոլսում, որտեղ բնակւում 
էր հայ մտաւորականութեան սերուցքր՝ 
բազմաթիւ գրողներ, արուեստագէտ-
ներ եւ գիտնականներ։ 

Հայ ականաւոր գործիչների ձերբա-
կալութիւններր Կոստանդնուպոլսում 
անձամբ ղեկավարում էր Պոլսի ոստի -
կանապետ Բեդրի բէյր։ Նրան աջակ-



ցում էին նաեւ քաղաքական գծով իր 
տեղակալը՝ Ռեշատը, եւ ընդհանուր 
անվտանգութեան պետ Ջանփոլադը։ 
Ըստ երիտթուրքական իշխանութիւն 
ների կողմից կանխաւ պատրաստուած 
սեւ ցուցակների՝ յատուկ կնքուած 
ծրարներ էին ուղարկուել ոստիկանա -
կան բոլոր տեղամասերը3։ Հին տոմա -
րով 1915 թ. Ապրիլի 11-ին, 12-ին եւ 13-ին 
տեղի ունեցան հայ քաղաքական, հա-
սարակական եւ մշակութային գործիչ -
ների բազմաթիւ ձերբակալութիւններ։ 
Այդ կալանաւորումների մասին հետեւ -
եալն է պատմում Հայոց ցեղասպանու-
թիւնը վերապրած մտաւորականներից 
ազգային երեսփոխան Բիւզանդ Պ ո ֊ 
զաճեանը. «Վերջապէս երբ գրասեն 
եակ հասայ, հոն լիուլի տեղեկութիւն 
առի, թէ որ դասակարգի անձնաւորու -
թիւնք ձերբակալուած էին, եւ այն 
ատեն միայն համոզում գոյացուցի, թէ 
քաղաքական նշանակութիւն ունեցող 
դէպք մըն էր այս, եւ թէ հայ մատնիչնե -
րու կողմէ նախապէս պատրաստուած 
ցուցակներու վրայ կատարուած էր։ 
Նախասկիզբն էր այս հայ տարագրու -
թեան դժոխային ծրագրին, զոր Իթթի 
հատական կուսակցութեան դաւաճան 
պետերը պատրաստած էին Գերման 
իոյ դժոխմբեր խորհրդով»4։ 

Ձերբակալուած հայ մտաւորական 
ների առաջին խումբը, որը շուրջ 200 
հոգի էր կազմում, ազատազրկուեց 
Պոլսոյ կենտրոնական բանտում՝ մեհ 
թերհանէում։ Կալանաւոր 5 հայ հոգե-
ւորականներից ծայրագոյն վարդա-
պետ Գրիգորիս Պալաքեանը, ով 
հրաշքով ողջ է մնացել Եղեռնից, վերյի -

շում է. «®Ահա բանտին հսկայ երկա-
թեայ դռներն չարագուշակ ճռինչով մը, 
կրկին բացուեցան։ Խուռներամ ներս 
հրուեցան բազմաթիւ դէմքեր, ամէնքն շֆ 
ալ ծանօթ յեղափոխական պետեր, 
հանրային գործիչներ եւ անկուսակցա -
կան եւ նոյնիսկ հակակուսակցական 
մտաւորականներ։ Մէկ քանի ժամն 
անգամ մը, մինչեւ առաւօտ բանտ բեր -
ուած նորանոր ձերբակալեալներով, 
գիշերային խոր լռութեանը մէջ, բանտի 
ամրակուռ եւ բարձր պարիսպներուն 
ետեւ, տակաւ եռուզեռն կ՚աճէր, քանի 
բանտարկեալներու բազմութիւնը կը 
ստուարանար։ Իբր թէ նոյն գիշերը՝ 
բանտին այդ խաւարին նկուղներուն 
մէջ ժամադիր եղած ըլլային։ Մայրա-
քաղաքի հայութեան հանրային աչքա -
ռու բոլոր գործիչները՝ ժողովական, 
երեսփոխան, յեղափոխական, խմբա-
գիր, ուսուցիչ, բժիշկ, դեղագործ, 
ատամնաբոյժ, վաճառական, սեղա-
նաւոր եւ այլ, ամէն դասակարգէ ազ-
գայիններ։ Մէկէ աւելի անձեր բերուած 
էին նոյնիսկ սենեակի զգեստներով եւ 
հողաթափերով։ (...) Ամէնքս ալ հետա -
մուտ էինք լուծելու այս առեղծուածը եւ 
պատասխան կը փնտռէինք սա հ ա ր 
ցերուն, բայց ինչո՞ւ աս հարիւրաւոր 
ձերբակալութիւնները, եւ արդեօք ի՞նչ 
պիտի ըլլայ ասոր վախճանը»5։ 

Քսանչորսժամեայ բանտարկութի^ 
նից յետոյ, 1915 թ. Ապրիլի 25-ին ձեր-
բակալուած հայ մտաւորականները 
տարւում են Պոլսոյ Հայտարփաշա եր - ^ 
կաթուղային կայարան, որտեղից էլ չ 
գնացքներով աքսորւում6։ Հայ ականա - 3 
ւոր գործիչների մի մասը՝ 75 հոգի, ճա - » 

ՀՐ 



ՃԼ փ 
ՃԼ 
=5 տ 

նապարհին առանձնացւում է եւ ու -
ղարկւում Այաշ, իսկ միւս մասը՝ Անգա-
րա։ Այաշ աքսորուածներին տեղաւո -
րում են սոյն քաղաքի ծայրամասում 
գտնուող «Սարը Քըշլա» զօրանոցում եւ 
ենթարկում ահաւոր տանջանքների7։ 
Այաշի աքսորեալների շարքում են եղել 
հայ մտքի այնպիսի ականաւոր ներ -
կայացուցիչներ, ինչպիսիք են՝ յայտնի 
դաշնակցական գործիչներ Խաչատուր 
Մամուլեանը (Ակնունի), Գարեգին 
Խաժակը, Ռուբէն Զարդարեանը, 
Սարգիս Սինասեանը, ազգային երես -
փոխաններ Յարութիւն ճանկիւլեանը, 
Նազարէթ Տաղաւարեանը, Համբար-
ձում Պոյաճեանը (Մեծն Մուրատ), Յա-
րութիւն Շահրիկեանը, բանաստեղծ 
Սիամանթոն, դերասան Ենովք Շահէ-
նը, վիպագիր Սմբատ Բիւրատը, 
բժիշկներ Խաչիկ Պարտիզակեանը, 
Կարապետ Փաշայեանը, Տիգրան Ա լ ֊ 
լահվերտին եւ այլք8։ Նրանց շարքում 
գտնուող ազգային երեսփոխան Բիւ -
զանդ Պոզաճեանի խօսքերով, «Այաշի 
մէջ բանտարկուած էին հայ մտաւորա-
կան դասակարգին ամէնէն կարկառուն 
դէմքերը, զորս կառավարութիւնը «քա-
ղաքական յանցապարտ» տիտղոսով 
որակած էր»9։ 

Այաշի կալանաւորներից հնչակեան 
գործիչ Համբարձում Պոյաճեանը, կա-
ռավարութեան որոշմամբ, ուղարկուեց 
Կեսարիա, իբրեւ թէ տեղի ռազմական 
արտակարգ ատեանում դատուելու 
համար, սակայն կախաղան բարձրաց-
ուեց։ 

Այաշի աքսորեալները երբեմն 
խորհրդակցական գաղտնի ժողովներ 
էին գումարում այստեղ՝ Խաժակի կամ 

Ակնունու նախագահութեամբ։ Ըստ 
այդ ժողովներից մէկի ժամանակ կա-
յացուած որոշման՝ նրանք հեռագրով 
դիմեցին Ներքին գործերի նախարա-
րութիւն՝ խնդրելով կամ դատել իրենց, 
կամ ազատ արձակել, սակայն՝ 
ապարդիւն10։ 1915 թ. Օգոստոսի կէսե -
րին, Անգարայի փոխնահանգապետ 
Աթըֆի հրամանով, Այաշի աքսորեալ-
ները սպանւում են՝ քարկոծուելով եւ 
սուինահար արուելով։ Ուշագրաւ է, որ 
այաշցի տասնապետ Ֆաշիլօղլու Ռե-
ֆիքը չի ցանկացել կրակել հայ երեւե -
լիների վրայ, սակայն կատաղի կոմի -
սար Զեքի Հասանը եւ Չաւուշ Հուրշի -
տը գազանաբար կոտորել են նրանց։ 
Չաւուշ Հուրշիտը, Անգարա վերադառ-
նալով, շնական կերպով (ցինիկաբար) 
պատմել է. «Երբ կոտորածը սկսանք, 
սպանուողների աղիողորմ ճիչերով, 
վայնասիւններով ձորը եւ լեռը կը 
թնդար։ Ես դոկտոր Փաշայեանի աչքե -
րը նախ փորեցի, ապա վիզը կտրեցի եւ 
ահաւասիկ անոր ոսկի շղթան ու ժա-
մացոյցը»11։ 

«Տարագրեալ մտաւորականների 
միւս խումբը (մօտ 150 հոգի) ուղարկ -
ուեց Չանքըրը։ Այս խմբում էին 
գտնւում հայ մտաւորական սերուցքի 
այնպիսի ներկայացուցիչներ, ինչպի -
սիք են՝ Կոմիտաս վարդապետը, ծայ-
րագոյն վարդապետ Գրիգորիս Պա-
լաքեանը, հայ ականաւոր բանաստեղծ 
ու բժիշկ Ռուբէն Չիլինկիրեանը (Ռու -
բէն Սեւակ), բանաստեղծ եւ դաշնակ -
ցական գործիչ Դանիէլ Վարուժանը, 
փաստաբան Գասպար Չերազը, «Սա-
պահ» պարբերականի խմբագիր եւ 
Ռամկավար ազատական կուսակցու -



թեան ղեկավար Տիրան Քէլէքեանր, 
«Բիւզանդիոն» թերթի խմբագիր Բիւ -
զանդ Քէչեանր, ուսուցիչ եւ դաշնակ -
ցական գործիչ Արմենակ Բարսեղեա-
նր, «Ոստան»ի խմբագիր Սիքայէլ 
Շամտանճեանր, հրապարակախօս եւ 
պատմաբան Արամ Անտոնեանր, ու-
սուցիչ եւ դաշնակցական գործիչ Մով -
սէս Պետրոսեանր, հնչակեան գործիչ 
Սամուէլ Թոմաճանեանր, դեղագործ եւ 
հանրային գործիչ Վահրամ Աստուր 
եանր, ճարտարապետներ Սիմոն Մել ֊ 
քոնեանր եւ Մանուկ Պասմաճեանր, 
օսմանեան բանկի պաշտօնեայ Վաղի -
նակ Պարտիզպանեանր եւ ուրիշներ12։ 

Նրանց մի մասին բաժանեցին երկու 
քարաւանների, որոնցից առաջինում 
52 հոգի էին, երկրորդում՝ 24։ Այս երկու 
քարաւաններն էլ աքսորուեցին Տէր 
Զօր։ Առաջին քարաւանից միայն Պա -
րոնեան անուամբ (անունր չի յիշա-
տակւում - ՄԱ.) մի հայ բողոքական 
գրավաճառ ազատուեց աքսորից՝ իր 
յղած բազմաթիւ դիմումների շնորհիւ, 
եւ վերադարձաւ Պոլիս։ Առաջին խմբի 
մնացած բոլոր անդամներն անգթա-
բար սպաննուեցին էլբիստանի ճանա -
պարհներին։ Իսկ երկրորդ քարաւանից 
փրկուեց միայն Արամ Անտոնեանր, ով 
հիւանդանոց տեղափոխուեց՝ ճամբին 
ոտքր կոտրելու պատճառով։ Երկրորդ 
խմբի միւս բոլոր մտաւորականներր 
բերուեցին էլմա լերան ստորոտ եւ 
սրախողխող արուեցին13։ 

Նրանցից 37 հոգի էին մնացել, այդ 
թւում՝ Ռուբէն Չիլինկիրեանր (Սեւակ), 
Դանիէլ Վարուժանն ու Տիրան Քէլէք-
եանր։ 37 հոգու ազատ արձակելու եւ 
Պոլսից բացի իրենց ցանկացած տեղ 

գնալ թոյլատրելու հրաման էր եկել։ 
Սոյն ցանկում րնդգրկուած 5 անձինք 
արդէն իսկ կամ Պոլիս էին մեկնել, կամ 
էլ միւս քարաւանների մաս կազմել։ 
Սակայն դրանց փոխարէն ազատ ար -
ձակման ենթակայ անձանց ցանկում 
բացակայում էին 5 մտաւորականների 
անուններ, որոնց մէջ էին նաեւ Վարու-
ժանն ու Սեւակր։ Վերջիններս հեռագ -
րով դիմեցին Պոլիս՝ Ներքին գործերի 
նախարարութիւն, որպէսզի իրենց եւս 
րնդգրկեն այդ ցանկում։ 

Սակայն Չանքրրրի՝ Միութիւն եւ 
յառաջադիմութիւն կուսակցութեան 
պատասխանատու քարտուղար ճ ե ֊ 
մալ Օղուզի գործադրած ջանքերով 
որոշուեց, որ այդ հինգր տեղափոխուեն 
Այաշ։ Կարծես ճակատագրի չար քմա -
հաճոյքով նրանց մեկնելուց րնդամէնր 
մէկ օր յետոյ Պոլսից հեռագրի պա -
տասխան եկաւ, որ այդ հինգր եւս, միւս 
22 փ նման, ազատուեն աքսորից14։ 

Այս հինգր գազանաբար սպաննուե -
ցին 1915 թ. Օգոստոսի 13-ին, Թունէյ 
գիւղի ձորակում։ Նրանց վրայ յ ա ր 
ձակուեցին դաշոյններով զինուած 
քրտերր՝ աւազակ Հալոյի գլխաւորո^ 
թեամբ, հայ աքսորեալներին իջեցրին 
ձորր եւ սրախողխող արեցին։ Ուշագ-
րաւ է, որ մինչ այդ հայ ականաւոր բա -
նաստեղծ ու բժիշկ Ռուբէն Չիլինկիր -
եանր (Սեւակր) մահից փրկել էր քիւրտ 
Հալոյի աղջկան։ Քիւրտ աւազակր հայ 
բժշկին առաջարկել էր մահմետակա 
նութիւն րնդունել եւ իր դստերր կնո^ ^ 
թեան առնել՝ անխուսափելի մահից ® 
ազատուելու համար, սակայն՝ կտրուկ Տ 
մերժում ստացել15։ օ 

Հէ 
37 հոգուն ազատ արձակելու մասին ° 
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յիշեալ որոշումր եւս զուտ ձեւական 
բնոյթ էր կրում, քանի որ իրականում 
նրանք կաշկանդուած էին հազար ու մի 
արգելքներով եւ շարունակում էին հա-
լածանքների ենթարկուել։ Նրանց մեծ 
մասն սպաննուեց փոխադրութեան ա ն 
ուան տակ։ Այդ կոտորուած անձանց 
մէջ էր նաեւ Տիրան Քէլէքեանր, ով 30 
տարի շարունակ պատմութիւն էր դա-
սաւանդել օսմանեան համալսարա-
նում, խմբագրել «Սապահ» օրաթերթր, 
կազմել ֆրանս ֊թուրքերէն բառարան։ 
Նրան սպաննեցին Սեբաստիայում, 
Ալիս գետի կամրջի մօտ16։ 

Հարկ է նշել նաեւ, որ Չանքրրրի՝ 
Սիութիւն եւ Ցառաջադիմութիւն կու-
սակցութեան պատասխանատու քար -
տուղար ճեմալ Օղուզր հետագայում՝ 
1919-1920 թուականներին, դատուել է 
Օսմանեան կայսրութեան Ռազմական 
արտակարգ ատեանի կողմից՝ Պոլսից 
Չանքրրր աքսորուած հայերի սպանու -
թեան մեղադրանքով17։ Նրա գործր 
նախ քննուել է Սիութիւն եւ յառաջադի -
մութիւն կուսակցութեան շրջանային 
պատասխանատու քարտուղարների 
դատավարութեա ն շրջանակներում ։ 
Ամբաստանեալ ճեմալ Օղուզր 1919 թ. 
Դեկտեմբերի ու 1920 թ. Ցունուարի դա-
տական նիստերի րնթացքում ձեւացրել 
է, թէ խելագարուել է, անրնդհատ վի -
ճաբանել դատարանի նախագահի 
հետ եւ մինչեւ իսկ ինքնասպանութեան 
փորձ արել։ Ի վերջոյ, նա կարողացել է 
համոզել դատարանի կազմին, որ իրեն 
ուղարկեն հոգեբուժարան։ Թէեւ 
սկզբում ատեանր մերժել է նրա դիմու -
մր, սակայն տասներորդ նիստում 
(1919 թ. Դեկտեմբերի 29) նրա դատա -

կան գործն «առողջական խնդիրների» 
պատրուակով առանձնացուել է18 պա-
տասխանատու քարտուղարների դա-
տական գործրնթացից։ ճեմալ Օղուզի 
առանձին դատաքննութիւնր վերսկս 
ուել է 1920 թ. Ցունուարի 27-ին։ 1920 թ. 
Փետրուարի 3- ի նիստում մեղադրեալի 
դէմ վկայութիւն է տուել հայ փաստա-
բան Գասպար Չերազր, ով դատարա-
նին յայտնել է, թէ ինքր Չանքրրր աք-
սորուած լինելու պատճառով քաջա-
տեղեակ է Դանիէլ Վարուժանի եւ Ռու -
բէն Սեւակի սպանութեան մանրամաս -
ներին։ Ըստ վկայի՝ ճեմալ Օղուզն 
ինքն էր ուղարկել հայ մեծանուն բա-
նաստեղծներին՝ այդպիսով կազմա-
կերպելով նրանց սպանութիւնր։ Գաս -
պար Չերազր վկայութիւն է տուել՝ բո -
լոր փաստերի մասին դատարանին 
յայտնելով ճշգրիտ թուականներ եւ 
անուններ19։ Ցաջորդ նիստում, որր կա-
յացել է 1920 թ. փետրուարի 5- ին, ճ ե -
մալ Օղուզի դէմ ուղղուած վկայո^ 
թեամբ է հանդէս եկել Սիքայէլ Շ ա մ 
տանճեանր, որր հաստատել է, թէ հայ 
աքսորեալների երկու խմբերի ցանկերր 
(24 եւ 52 հոգանոց) կազմուել էին Չ ա ն 
քրրրում ճեմալ Օղուզի կողմից, ով 
աւելի զօրաւոր էր, քան Չանքրրրի մու -
թասարիֆ (կառավարիչ) Ասաֆ բէյր20։ 
ճեմալ Օղուզր 1920 թ. Մայիսին դա-
տաքննուել է հարիւրապետ Ն ո ^ 
րետտինի հետ։ 1920 թ. Մայիսի 27-ին 
նրան դուրս են գրել հիւանդանոցից եւ 
վերստին բերել կենտրոնական բանտ, 
քանի որ դատարանր նրան դատա-
պարտել էր 5 տարի եւ 4 ամիս ազա-
տազրկման, ապա Մեծ Բրիտանիայի 
Գերագոյն կոմիսարութեան պ ա հ ա ^ 



ջով 1920 թ. Օգոստոսի 2-ին նա 
յանձնուել է անգլիացիներին, ովքեր 
1920 թ. Սեպտեմբերի 30 փն հայերի կո-
տորածների մէջ մեղադրուող մի շարք 
այլ թուրք պաշտօնեաների հետ նրան 
էլ են աքսորել Մալթա21։ 

Զանգուածաբար ձերբակալուեցին, 
աքսորուեցին եւ կոտորուեցին ոչ միայն 
Կոստանդնուպոլսի, այլ նաեւ՝ գաւառ -
ների հայ մտաւորականները՝ բազմա-
թիւ գրողներ, մանկավարժներ, հասա-
րակական գործիչներ (մօտ 800 հոգի)։ 
Նրանց մէջ էին Երուխանը, Թլկատին 
ցին եւ ուրիշներ22։ 

Ցանկանում ենք առանձնայատուկ 
անդրադառնալ նաեւ օսմանեան 
խորհրդարանի անդամներից՝ ականա 
ւոր գրող, իրաւաբան եւ հրապարակա -
խօս Գրիգոր Զօհրապի եւ դաշնակցա -
կան գործիչ Վարդգէս Սերենկիւլեանի 
եղերական վախճանին։ Նրանք մե-
ղադրւում էին «պետական յանցագոր 
ծութեան» մէջ եւ պէտք է ներկայանա -
յին Տիգրանակերտի ռազմական ար-
տակարգ ատեանին։ Նրանց Ատանա -
յի եւ Հալէպի վրայով տարան Ուրֆա, 
ապա տեղափոխեցին այստեղից մէկ 
ժամ հեռաւորութեան վրայ գտնուող 
Քարաքէօփրիւ վայրը, որտեղ արդէն 
պատրաստ կանգնած էին զինուած 
աւազակախմբերը՝ Չերքէզ Ահմէտի եւ 
էնվէր փաշայի հօրեղբայր Հալիլի 
գլխաւորութեամբ, ովքեր սպաննեցին 
նրանց՝ անասելի տանջանքների են 
թարկելով։ Տեղակալ (լեյտենանտ) Հա -
լիլն իրեն վստահուած յանցագործ 
պարտականութիւնն ի կատար ածելու 
համար հետագայում փաշայի աստի-
ճան է ստանում23։ 

Այստեղ տեղին է մէջբերել ժամանա -
կաշրջանի թուրք գրող Ահմէտ Ռեֆիք 
Ալթընայի յուշերը՝ Գրիգոր Զօհրապի 
եւ Վարդգէս Սերենկիւլեանի մարդաս - դ 
պանների վերաբերեալ. «Երբ Չերքէզ 
Ահմետին բերող գնացքը ժամանել էր, 
ամէն կողմ ռազմական կարգապահու -
թեան տակ էր առնուել։ Ահմէտն իրա -
կանում Աֆիոնում էր ձերբակալուել եւ 
ոստիկանների ուղեկցութեամբ էսքիշե -
հիր էր տարւում։ Գնացքից բարձրա-
հասակ, մորթէ գլխարկով, երիտթուրք 
պատուիրակների եւ նահանգապետե-
րի ճամբորդական հագուստով, թաւ մօ-
րուքով, նիհար դէմքով մէկը դուրս 
եկաւ։ Նրա յետեւից միջահասակ եւ 
թխադէմ մէկն էլ էր գալիս՝ թաւշէ շա -
վարով։ Բարձրահասակը Չերքեզ Ա հ 
մետն էր, միւսը՝ լեյտենանտ Հալիլը։ 
Նրանք Յատուկ կազմակերպութեան 
միջոցով ուղարկուած աւազակախմբե -
րի ղեկավարներից էին։ Յատկապէս 
Հալիլի վաստակն աւելի մեծ էր։ (...) 
Չերքէզ Ահմէտը հայկական ողբերգու-
թիւնը հաստատող կարեւոր փաստ էր։ 
Այդ արիւնալի դէպքի դրուագների մա -
սին ցանկացայ անձամբ գործող ան-
ձից լսել։ Չերքէզ Ահմետին հարցրեցի, 
թէ ինչեր է արել արեւելեան վիլայէթնե -
րում։ «Եղբայր, - ասաց, - այս վիճակը 
պատուիս դիպչում է։ Ես ծառայել եմ 
այս հայրենիքին։ Գնացէք եւ տեսէք՝ 
Վանը եւ շրջակայքը Կաաբայի եմ վե -
րածել։ Այսօր այնտեղ չէք կարող գէթ 
մէկ հայի հանդիպել։ Ես այդքան ծա- ± 
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տիկանների ուղեկցութեամբ այստե՞ղ ° 



<1– 

ՃԼ փ 
ՃԼ 
=5 տ 

բերեն; Չէ՜, դա վիրաւորում է արժանա-
պատուութիւնս »: (...) Ուզում էի Չերքէզ 
Ահմէտից աւելի շատ տեղեկութիւններ 
ստանալ; « Լ ա ւ , իսկ Զօհրապին եւ 
միւսներին ի՞նչ պատահեց»,– հարցրե -
ցի ես; «Վա՜ յ , չէ՞ք լսել; Բոլորին էլ 
սատկացրել եմ»,– ասաց նա; Ծխախո -
տի ծուխր դէպի օդ մղելով՝ խօսքր շա-
րունակեց՝ ձախ ձեռքով պեխերր 
շտկելով. «Հալէպից դուրս էին եկել; 
ճանապարհին հանդիպեցինք; Անմի -
ջապէս շուրջկալի մէջ առայ նրանց 
ինքնաշարժր (աւտոմեքենան); Հաս-
կացան, որ սատկելու են; Վարդգէսր 
ասաց. « Շ ա տ լաւ, Ահմէտ բէյ, մեզ հետ 
այդպէս էք վարւում, իսկ արաբներին 
ի՞նչ էք անելու; Նրանք էլ գոհ չեն ձե-
զանիցէ; « Դ ա քո գործր չէ, լ ա կ ո տ » , ֊ 
ասացի նրան եւ մաուզերի փամփուշ-
տով ուղեղր ջնջխեցի; Ցետոյ Զօհրա-
պի օձիքից բռնեցի; Ոտքերիս տակ 
առայ եւ գլուխր ճմլեցի»24; 

Ամփոփելով նշենք, որ Մեծ եղեռնի 
ժամանակ նահատակուած հայ ակա-
նաւոր գործիչներից շատերր, ականա-
տեսների վկայութեամբ, մահից առաջ 
ափսոսանք են արտայայտել՝ իրենց 
մշակութային գործունէութեամբ նաեւ 
թուրքերին ծառայելու համար; Եթէ ր ն 
կալելի է Հայոց ցեղասպանութիւնից 
առաջ Օսմանեան կայսրութեան մշա-
կոյթր զարգացրած արեւմտահայ 
մտաւորականութեան դիւրահաւատու -
թիւնր, ապա լրիւ անհասկանալի են 
թւում այն հայ գիտնականներն ու ար -

ուեստի գործիչներր, ովքեր վերստին 
մեծ ներդրում ունեցան Թուրքիայի 
Հանրապետութեան գիտութեան եւ 
մշակոյթի մէջ; Իսկ նմանների թիւր, 
զարմանալիօրէն, փոքր չէ; 

Հարկ է նաեւ շեշտել, որ պոլսահա-
յութեան հանդէպ քաղաքական սպա-
նութեան (պոլիտիցիդ) երեւոյթր նկա-
տելի է անգամ մերօրեայ Թուրքիա -
յում; Թէ° « Ա կ օ ս » շաբաթաթերթի 
գլխաւոր խմբագիր Հրանդ Տինքի սպա-
նութիւնր 2007 թ. Ցունուարի 19- ին, թէ° 
թուրքական բանակում հայազգի Սե-
ւակ Շահին Պալրքլչրի՝ ծառայութեան 
րնթացքում իրականացուած դիտաւոր -
եալ սպանութիւնր 2011 թ. Ապրիլի 24 փն՝ 
այդ խորհրդանշական օրր, եւ թէ° պ ո լ ֊ 
սահայ լեզուաբան Սեւան Նշանեանի 
ազատազրկումր եւս պէտք է դիտարկել 
որպէս քաղաքական սպանութեան 
մասնաւոր դէպքեր; 

Անհնար է անգամ պատկերացնել, 
թէ հայկական եւ համաշխարհային 
մշակոյթի մէջ դեռ որքան մեծ ներդրում 
կ ՚ունենային Հայոց ցեղասպանութեան 
ժամանակ Կոմիտասի նման հոգեցրն 
ցում ապրած կամ նահատակուած հայ 
արուեստի եւ մշակոյթի գործիչներից 
շատերր, եթէ նրանց ապրելու եւ արա-
րելու հնարաւորութիւն տրուէր; 

ՊատմակաԶ գիտութխԶԱհրա 
թհկԶածա 
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ՁՈՒԽՐԱ ԵՐՈՒԱՆՂԵԱՆ ծ նած է 31 Յունուարի 1951-ին, 
Ս տ ե փ ա ն ա կ ե ր տ ։ 1973-ին ա ւ ա ր տ ա ծ է Եր ե ւանի պ ե տ ա -
կ ա ն հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ի բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն ճիւղը։ 1974-էն աշ-
խ ա տ ա կ ց ա ծ է ԵՊՀ ն ա խ ա պ ա տ ր ա ս տ ա կ ա ն բ ա ժ ն ի ն եւ 
«Երե ւանի հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն » գ ի տ ա կ ա ն պ ա ր բ ե ր ա կ ա ն 
մէջ։ Բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն գ ի տ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ թ ե կ ն ա ծ ո ւ է 
( ա տ ե ն ա խ օ ս ո ւ թ յ ա ն թ ե մ ա ն ՝ «Կորուսեալ ե զ ե ր ք ի գե-
ղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա ն պ ա տ կ ե ր ը Մուշեղ Գալ շո յ եանի ս տ ե ղ 
ծագործո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ մ» ։ Հ ե ղ ի ն ա կ է ե ր ե ք տ ա ս ն ե ա կ է 
աւելի գ ի տ ա կ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր ո ւ (երեք մ ե նագրո ւ -
թիւն ՝ « Ղ ա ր ա բ ա ղ ի բ ա ր բ ա ռ ի բ ա ռ ա յ ի ն կ ա զ մ ի հաս-
տ ա տ մ ա ն գ ո ր ծ ը ն թացը» , «Միջին հայերէնի փ ո խ ա ռ ե ա լ 
բ ա ռ ե ր ի գ ո ր ծ ա ռ ա կ ա ն շերտերը», «Կորուսեալ ե զ ե ր ք ի 
գ ե ղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա ն պ ա տ կ ե ր ը Մուշեղ Գալ շո յանի ս տ ե ղ 
ծագործո ւթի ւ ններո ւ մ» ։ Ձ ո ւ խ ր ա Ե ր ո ւ ա ն դ ե ա ն ը ն ա ե ւ կը 
ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ է , տ ա ս ն ե ա կ հ ր ա պ ա ր ա կ ա խ օ ս ա կ ա ն յօդ-
ո ւածներո ւ , ա կ նար կ ն ե ր ո ւ , մտորո ւ մ ն ե ր ո ւ հ ե ղ ի ն ա կ է։ 
1994-ին « Ա զ ա տ ա մ ա ր տ » շ ա բ ա թ ա թ ե ր թ ի յ ա յ տ ա ր ա ր ա ծ 
հայ ա զ ա տ ա գ ր ա կ ա ն պ ա յ ք ա ր ի ն ն ո ւ ի ր ո ւա ծ գ ր ա կ ա ն -
գ ե ղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա ն ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ մ ր ց ա ն ա -
կին ն ե ր կ ա յ ա ց ո ւ ա ծ «Իր բ ա ժ ի ն հա յ ր ե ն ի ք ի պ ա շ տ պ ա -
նը» ն ո ր ա վ է պ ի հ ա մ ա ր ա ր ժ ա ն ա ց ա ծ է մ ր ց ա ն ա կ ի ։ 
2007-ին լոյս ը ն ծ ա յ ա ծ է «Աղօթի՚ր, որ լոյս ճ ա ռ ա գ ի » բա^ 
ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի ժ ո ղ ո վածո ւ ն ։ 
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ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՑԵԱՆ (1933-1980), ծ ն ա ծ է Մ ե հ ր խ 
բ ա ն (այժմ՝ Կ ա թ ն ա ղ բ ի ւ ր , Ա ր ա գ ա ծ ո տ ն ի մարզ) , ա ր ձ ա -
կ ա գ ի ր , լ րագրող , Պ ե տ ա կ ա ն մ ր ց ա ն ա կ ի դ ա փ ն ե կ ի ր 
(1981, յ ետմահո ւ , «Մարո ւթա յ ս ա ր ի ա մ պ ե ր ը » ժ ո ղ ո ված -
ուին համար ) ։ Գ ր ա կ ա ն անո ւ ն է ը ն տ ր ա ծ տ ո հ մ ա կ ա ն 
Գալ շո յ եան ա զ գ ա ն ո ւ ն ը ։ 1967-69-ին՝ «Գարուն» ա մ ս ա գ -
րի բ ա ժ ն ի վարիչ ։ 1969-71-ին հ ե տ ե ւ ա ծ է Մոսկուայի Մ. 
Գորկի գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն գ ր ա կ ա ն բա ր ձ րագ ո ւ յ ն դասըն -
թաց ք ն ե ր ո ւ ն ։ 1971-75-ին ա շ խ ա տ ա ծ է «Գարուն» ամ-
ս ա գ ր ի ն մէջ։ Իր «Բովտուն» վ էպը 1973-ին ա ր ժ ա ն ա ց ա ծ 
է Հ ա յ ա ս տ ա ն ի գ ր ո ղ ն ե ր ո ւ մ ի ո ւ թ ե ա ն գ ր ա կ ա ն ա ռ ա ջ ի ն 
կ ա ր գ ի մ ր ց ա ն ա կ ի ։ Ցիշեն ք ն ա ե ւ «Ձորի Միրոն», «Հով-
տուն», «Մարո ւթա յ սա ր ի ա մ պ ե ր ը » երկերը ։ Գործերը 
թ ա ր գ մ ա ն ո ւ ա ծ են օ տ ա ր լեզուներու։ 
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Մուշեղ Գալշոյեանի լրագրողական 
մտադաշտից դուրս չէր կարող մնալ 
գաղթահայութեան ճակատագիրը։ Այդ 
թեմայով ակնարկներում հեղինակի 
արծարծած խնդիրների, արտայայ-
տած գաղափարների եւ գեղագիտա-
կան մտածումների նպատակադրումը 
պատմաքաղաքական հանգամանքնե -
րի յորձանուտում յայտնուած հայրե– 
նակորոյս սասունցիների դաւանած 
մարդկային եւ ազգային արժէքների 
մասին բարձրաձայնելն ու հանրայ-
նացնելն էր։ Ակնարկագիրը նուրբ կեն -
սազգաց ողութեամբ, խոհափիլիսոփա -
յական ինքնատիպ ընդհանրացումնե-
րով է անդրադարձել հայրենադարձ նե -
րին վերաբերող թեմաներին՝ դրանք 
ներկայացնելով նոր կացութաձեւի, նոր 
ժամանակի ու տարածութեան մէջ՝ որ -
պէս հէնքային թեմատիկ դաշտ ընտրե-
լով հիմնականում աշխատանքային 
միջավայրը։ 

Գալշոյեանի մորմոքուն ցաւի անթե-
ղը կենսականօրէն նրանից անբաժա-
նելի կարօտն էր, որ զգում էր Սասնայ 
աշխարհի՝ իր կենսաբանական ներ 
հայեաց դիտողականութեամբ ստեղ-
ծած էրգրի նկատմամբ։ Ն ա սասունցի -

ների ինքնօրինակ մշակոյթի կրողն էր 
եւ իր մէջ համադրում էր նրանց ՝ հին ու 
նոր օրերում ստեղծած բարոյահոգե -
բանական բոլոր տեսակի արժէքները, 
որոնց խոր պատկառանքով էր վերա-
բերւում։ 

Լրագրողական ճանապարհների 
խաչմերուկներում ու կանգառներում 
նրան հանդիպած գաղթականները 
(նրանց հեռուից էր նկատում, աչքերից 
ու հայեացքից էր ճանաչում, իր երակ-
ներով հոսող արեամբ էր զգում) ան-
պայման ակնարկներում իրենց մեծ 
կամ փոքր, կարեւոր չէ ամենեւին, դե-
րակատարումներն էին «ստանում», եւ 
այդ դրուագներում հեղինակի վիպելու 
ձիրքը ինքնադրսեւորման ձեւերով կա -
տարելութեան սահմաններն է անգամ 
անցնում, կենսական երեւոյթները, 
մարդկային որակները գեղարուեստօ-
րէն բացայայտելու նրա ինքնատիպ 
կարողութիւնը, մարդկային ճակա 
տագրերի, յոյզ ու ապրումների պ ա տ ֊ 
կերաւորման նորանոր ձեւերի որոնում -
ները համարեա միշտ պսակւում են 
ստեղծագործական գիւտերով։ Հեղի-
նակի ներաշխարհից եկող թախիծը մի -
աձուլւում է գեղարուեստական պատ -
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կեր ներին, դարձնում քնարաշունչ, փո– 
խանցւում ոչ միայն հերոսներին, այլեւ 
րնթերցողին, յաճախակի համակում 
տխրածին խոհերով ու մտորումներով; 

Լրագրող Գալշոյեանն իր ծրագրա-
յին հերթական ակնարկր պիտի պտղա– 
գործի մասին գրեր. Ձերժինսկու ան-
ուան սովխոզի գրասենեակում խոր-
հուրդ տուեցին գրել հայրենադարձ Պօ– 
ղոս Սկրտչեանի մասին, որր, չնայած 
թոշակառու է, «ծիրանի ծառերից ձեռք 
չի քաշում»; Ակնարկի նախորոշ թեման 
մնում է տողերի արանքում, եւ րնթերցո -
ղր յայտնւում է հերոսի եւ հայոց ծիրա-
նի ծառի միահիւս ճակատագրերի մա-
սին հեղինակի մտորումների ու խոհերի 
գեղագիտական տարածքում, համակ-
ւում նրա խանդավառ բնապաշտո^ 
թեամբ, հայի ու հայկական ծիրանենու 
մասին խորհրդածութիւններից սկիզբ 
առնող գալշոյանական թախիծով, վա-
րակւում ազգապաշտական զգացողու -
թիւններով; Ակնարկի նախրնթաց (հիմ-
նային կամ մայր1) նախադասութիւնր՝ 
«եւ այնքա՜ն նման են հայն ու ծիրանի 
ծառր», դառնում է խօսքի կենտրոն, որի 
շուրջր հիւսւում է փոթորկածեծ ու հեղե -
ղատար եղած, աշխարհով մէկ 
սփռուած յամառ ու դիմացկուն հայկա-
կան ծիրանենու եւ էրգրից քշուած, 
«աշխարհի ոլոր - մոլոր ճամբէքի վրայ» 
օրերի հաշիւն ու իրենց տարիքր կորցր 
րած հայերից մէկի՝ Պօղոս Սկրտչեանի 
մասին խորհրդածութիւն զեղումր. 

- Քանի՞ տարեկան ես, քեռի Պօղոս; 
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տարեկան եմ, չեմ գիտեր՝ ճի՞շդ է; 
Ցաջորդում է հեղինակային խոհ -

մտորումր. «Հա՜® Որտեղի՞ց պիտի 

իմանաս, քեռի Պօղոս, Տաճկահայաս -
տանից քշուած ամէն մի հայ աշխարհի 
ոլոր-մոլոր ճամբէքի վրայ կորցրել է 
օրերի հաշիւր, տարիքր»2; 

Հայրենի հողի զօրաւոր ու կենարար 
ուժի մի փառերգութիւն է ակնարկր՝ 
առաջին տողից մինչեւ վերջին տողր; 
«Օտար ափերում, ինր տէրութեան հո -
ղում հիմք է փորել, տուն է կանգնեցրել 
քեռի Պօղոսր; Բայց այդ տներից ոչ մէ-
կր օջախ չի դարձել®» լ56ի Հայի՝ 
օտար հողում հիմնած տունր օջախ չի 
դարձել, ինչպէս իր ճակատագիրր կրող 
ծիրանի ծառն է «իր ծննդավայրից հե -
ռու շփոթում ծաղկման ժամկէտր» եւ 
«մանր», «ծռմռուած» պտուղ տալիս; 
«Ծիրանենին հայոց հողն է ծլարձակել 
եւ իր հայրենիքում է միայն արեւաներկ 
պտուղներ տալիս» լ57^ այդպէս էլ հա -
յի հիմնած տունր. այն օջախ կարող է 
դառնալ հայրենի հողի վրայ; Սա է Սու -
շեղ Գալշոյեանի հաւատամքր. այն գա -
լիք ժամանակներում էլ իր հնչողութիւնր 
պէտք է պահպանի եւ հասարակութեան 
մէջ ամրագրի մի կարեւոր գաղափար, 
որ փոխաբերաբար հետեւցւում է այն 
խօսքից, թէ՝ «իր հայրենիքից հեռու յա -
ճախ է ծիրանենին տալիս աղաւաղ-
ուած պտուղ», քանի որ օտար հողի 
հետ նրա «արմատներր սիրով չեն 
գրկւում»; Եւ «սանձարձակ բորան» 
տեսած ծառր, ահր սրտում, անգամ 
մթնշաղի հովից է «գանգրահեր գլուխր 
շարժում մոլոր» լ57ի Խօսքի փոխաբե -
րութիւնր աւելի քան խօսուն է; 

Իւրատիպ աւարտ ունի ակնարկր. 
«Նստեցինք հաստաբուն, շնկշնկացող 
ծիրանենու տակ®. Ինձ թուաց, թէ հայ-
եացքս ոչ թէ նրա (քեռի Պօղոսի՝ Զ. Ե.) 



սպիտակ մազերին, այլ հին մի ծիրա -
նենու ծաղկած սաղարթին է դիպել® 

Եւ մենք զրուցեցինք» 
Ծիրանենու եւ հայրենի եզերքից ար -

մատահան եղած մարդու զուգադրա-
կան կերպաւորումն այնքան աւար 
տուն է, որ թէ ինչ են զրուցել, արդէն հե -
տաքրքիր չէ, եւ տողն անգամ աւելորդ 
կր լինէր եւ կր խաթարէր ակնարկի գե -
ղարուեստական կառուցուածքի ներ -
քին ամբողջականութիւնր; 

Հեղինակային մտորումներով, 
կորստեան ցաւի, կարօտի անզսպելի 
զեղումներով, յոյսի, սպասումների 
պոռթկումներով հիւսուած յուզառատ 
մի պատմութիւն է «Դո՛ւ նայիր, դու®» 
ակնարկր; Առաջին հայեացքից անսո-
վոր է թւում թեմայի րնտրութիւնր՝ « Պի -
տի գրեմ հարսանիքի մասին»; Բայց 
հակիրճ մուտքին յաջորդող տողերից 
իսկ սկսւում են յոյզերի, ապրումների 
այնպիսի հոսքեր, որոնք րնթերցողին 
յուշում են, որ՝ «դա ուրիշ հարսանիք 
էր; Ուրի՜շ»; Այդ հարսանիքի զուռնայի 
առաջին կանչր «Արարատի ձիւներին 
դիպած արեւի շողերին էր նման», 
թմբուկի առաջին որոտր՝ «ձորերով 
գնացող գարնան հեղեղի». իրենց 
ծնողներից որբութեան ցաւն ու 
պանդխտութեան ցուպր ժառանգու -
թիւն ստացած Աբրահամի ու Լուսիկի 
հարսանիքն էր իրենց կարօտած ու 
երազած հայրենիքում; 

Նախապատմութիւնն արւում է վար -
պետ սեղմախօսութեամբ. նրանք հան-
դիպեցին ոտքեր այրող սիրիական հո -
ղի վրայ, աղջկայ աչքերում եղած կա -
րօտ-թախիծր թրթիռ դարձաւ Աբրա-
համի հոգում. « Ն ա չհարցրեց. «Հայ 

ե՞ս». աղջկայ աչքերի մէջ գրուած էր; 
Չհարցրեց. «Կ՛ուզի՞ս հայրենիք եր -
թալ». աչքերի մէջ գրուած էր; Հարցրեց. 

- Հայրենիք ե՞րբ կ՚երթանք; 
- Չեմ գիտեր, կարաւանի կր սպա-

սինք» լ1261; 
Իսկ երբ մի ցուրտ օր հանդիպեցին 

Ղամիշլիում, սիրոյ խոստովանանքն ^ 
այս եղաւ. «Ես հայրենիքր շա՛տ, շա՛տ, 
շա՜տ կր սիրեմ»; Պատասխանր՝ «Ես 
ալ®»; 

Տեղահանուած, օտար ափերում 
մշտաթափառ կեանքով ապրող երկու 
հայի բնաշխարհիկ, կորստի ցաւից 
«կարօտիկ» ու թախծոտ այս երկխօ-
սութիւն-պատկերով հեղինակն րնդգր 
ծում է ցաւ ու կարօտով, ճակատագրով 
կապուած հայրենակորոյս մարդկանց՝ 
որպէս տոհմային մէկ հանրութեան ու -
նեցած ներքին կապր՝ միայն իրենց յա -
տուկ թելերով միահիւս, իրենց բաժին 
հասած ճակատագրերով ներձոյլ; 

«Կաղապարուած օրէնքների» 
խախտումով հարսանիքի նկարագրու -
թիւնն էլ սովորական չէ. գեղարուես 
տական հնարանքներով հեղինակր 
ներկայացնում է գաղթականների գո -
յաբանական խնդիրներր, արժեհամա-
կարգով իրենց օտար հասարակու-
թեան մէջ մերուելու դժուարութիւնների 
առաջացրած րնկճուածութիւնր, հայ-
րենակորոյս մարդու հոգեմաշ կարօտն 
ու յիշողութիւնների ցաւր եւ ամենա-
տառապալիցր՝ րնկերային հաշմու -
թիւնր (նրանց մեծ մասր հայերէն չէր 
խօսում. եղեռնազարկ ծնողներից ժա - 5 
ռանգած մայրենին մնացել էր կորց- ճ 
րած մանկութեան բաւիղներում. ա ս Տ 
տանդականի մաշած օտար ճամբէքին ° 

ՀՐ 
Օ 



այն պէտք չէր եկել); 
Գեղագիտական հնարանքներից մէ-

կր հարսանիքի սեղանի շուրջր մաղ -
թուող կենացների մէջբերումն է նա-
խատրամադրութեան ստեղծումով 

յ լ («Կենացներ էին մաղթւում, որոնցից ոչ 
մէկր երբեւէ իմ մասնակցած կենացնե -
րի ցանկում չեն մաղթուել» լ126^; 
Ահաւասիկ. «Օտար երկինք ներուն 
տակ կեցած հայերուն կենացր», «ան-
դուռ ու աներդիկ մնացած տներուն կե -
նացր», «օտար երկրներուց մեր հայրե -
նակիցներուն տուն բերող կարաւաննե -
րուն կենացր», «հայերու օջախներում 
եղնող® հարսանիքներու կենացր», «էս 
տներր մեզի համար շինած հայրենա-
կիցներու կենացր»; Հեղինակր հոգու 
ցաւով է արձանագրում. «տարեց հայ-
րենադարձների մաղթանքի խօսքերն 
ինձ հասնում էին® թարգմանչի միջո -
ցով» Լ1471; 

Կենացների մէջ ամբողջանում է 
հայրենի եզերքից բռնագաղթած 
մարդկանց անցած ճանապարհի 
պատմութիւնր. դրանցում քնարաշունչ 
խտացումով արտայայտւում են նրանց 
կարօտներր, յոյսերն ու սպասելիք նե -
րր, հայրենիքի ու հայրենակիցների 
նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն 
ու նոր գոյակերպի րնկալումր; 

«Ցօնքերի փոխարէն մի կռունկի 
բզկտուած, ճերմակած թեւեր աչքերի 
վերեւն առած՝ նստած» տարեց այդ 
տղամարդկանցից իւրաքանչիւրր ոչ 
ծաւալուն մի խօսքի շրջանակում 

| հասցւում է ամբողջականութեան, դառ -
չ նում տիպական ու կոթողային; Ահա 
^ կապտամշուշ աչքերով Առաքել քեռին; 
® Փորձում է ժպտալ. չի ստացւում; «Դէ, 
օ 

նա գաղթի կէսդարեայ ճամբայ է ան-
ցել; Սասունից Թալին հասել է 50 տա-
րում, յիսո՜ւն; Որքա՞ն ճամբայ պիտի 
առած լինի ոտքերի տակ, հետն էլ՝ իր 
ժպիտր; Ու թէ մի քիչ ժպիտ կայ՝ նոր է, 
տարեմուտից, էս մի ամսում է բոյն 
դրել, ծուարել, տաքանում է նրա շուր -
թերի արանքում» |127ի Հեղինակն ու 
Առաքել քեռին միմեանց հետ խօսում 
են աչքերով ու իրար հասկանում են; 
Տոհմական ներզգացողութիւններր խօ-
սուն, հոգեբանական թանձրացումնե-
րով են դարձնում նրանց լռութիւնր; 

Առաքել քեռին ցաւալի մի սովորու -
թիւն ունի՝ իր ոչ ուրախալի անցեալից 
բերած՝ ձախ ձեռքր կրծքին դնելն ու 
անրնդհատ խոնարհուելը® բռնադատ-
ուած կեցութեան ու կացութեան որոշա-
կի վիճակներից առաջացած օտար մի 
նստուածք, հոգեւոր աղէտ; Շողոմերես 
Արեւելքր տուած հանգրուանի դիմաց 
նաեւ թելադրել ու պարտադրել է իր 
վարքականոններր. եղել են նաեւ գաղ-
թականներ, որոնց չի յաջողուել անխա-
թար պահել իրենց կոթողային տեսա 
կր; Գալշոյեանր շատ նրբօրէն է հա-
մերկրացու վրայից հանում ճակա-
տագրից ստացած նուաստացուցիչ 
այդ դրոշմր, հաւատում է, որ նա իր նե -
րաշխարհի մի անկիւնում պահել ֊ պահ -
պանել է տոհմիկ արժանապատուու -
թիւնն ու հոգու հպարտութիւնր. «Հաս -
կանո՜ւմ եմ. բնազդ էր՝ տէրեր է ունե -
ցել, աղա ու բեկ. ծռել է մէջքր; Բայց՝ 
միայն մէջքր, ոչ երբեք հոգին; Դա էլ 
աչքերից իմացայ եւ գրուած էր ճակա-
տի կնճիռների արանքում» |127ի 

Իսրայէլ քեռին; Հարսանիք է. նա եր -
գում է; Տխուր երգ է՝ հայի ստեղծած է, 



հայի մասին, բայց քրտերէն; Դիտողու-
թիւն են անում՝ ալ մի երգէ; Իսրայէլ քե -
ռին դիտողութիւն անողին պատասխա -
նում է երգն աւարտելուց յետոյ. րմ -
բոստ սասունցուն դուր չի գալիս դիտո -
ղութիւնր. ինչո՞ւ չասի, «երգր հասել է 
կոկորդր, խեղդում է, չերգի՞ բա» լ128ի 
Հերոսի հոգեբանական բնութագիրն 
ամբողջանում է. խօսում է կրքոտ. 
թարգմանում են. դատարկում է տարի -
ներով հոգում կուտակուած ցաւերն ու 
տագնապներր, վիրաւորանքներր, յու -
սալքութեան պահերի դառնութիւննե-
րր® եւ այդ պահի ուրախութիւնր. չէ՞ որ 
մենք հէնց այդպէս ենք ապրել՝ «ամե-
նածանր պահի մէջ՝ թեթեւութիւն, 
տխրութեան մէջ ուրախութիւն գտնե-
լով»; (Գալշոյեանն իր արձակում յա -
ճախակի է դիմում գեղարուեստական 
նման հնարանքի. ծրագրածն ասելու եւ 
հեղինակային մտորումներն արտա 
յայտելու համար հերոսին վերապրել է 
տալիս անցեալր. հնարանք, որ նպաս -
տում է պատմական իրադարձութիւն 
ների հետ կապուած յիշողութիւնների 
պահպանմանր); Իսրայէլ քեռու մտա -
յանգումներր բխում են դառր կենսա-
փորձից. նրա խօսքն առանձնանում է 
խտամտքերով ու իմաստախօսո^ 
թեամբ. «Թէ կ՛ուզես ճիշդն իմանալ, ու -
րախութեան կողքին մի քիչ տխրութիւն 
պիտի բերես կանգնեցնես, որ ուրա -
խութիւնր հասակով երեւայ, աւելի մե՜ծ 
երեւայ» լ128ի Խօսքի շարունակու -
թիւնն արդէն դուրս է գալիս մէկ անհա -
տի հայեցութեան սահմանից, դառնում 
է համրնդհանրական ցաւի ու տագնա -
պի արտայայտութիւն. «Աշուն է, շէնից 
շէն ման եմ գալիս, ոչ մի շէնում, ոչ մի 

տան մէջ հարսանիք չկայ; Չ կ ա յ , 
չկայ, չկայ®. Տարի է եղել, որ ոչ մի հայ 
օջախում պսակ ու հարսանիք չի եղել; 
Հասկանո՞ւմ ես, չի եղել; Մոռանա՞նք; 
Երգ են դարձել, որ չմոռանանք, եր -
գենք; Ու երգենք ոչ թէ տխուր ժամին, 
այլ, թէ կ՛ուզես ճիշդն իմանալ՝ ուրա-
խութեան մէջ»; Հերոսր, Չհակադրուելով ^ 
իրեն շրջապատող մարդկանց եւ իրա -
կանութեան նրանց րնկալումներին, 
ձգտում է հաստատել ազգապահպա -
նութեան եւ ազգային գոյաբանութեան 
բարոյահոգեբանական իր րմբռնում 
ներր; Ազգային երգն ու պարր, աւելի 
տարողունակ դարձնելով կարօտր, մի -
աժամանակ զօրացնում են դիմակայե -
լու ոգին, կորստեան ցաւի դէմ իւրա-
տիպ ինքնապաշտպանական միջոցի 
են վերածւում; Ցիշենք Ա. Բակունցի 
«Ծիրանի փողր» պատմուածքի այն 
դրուագր, որում գեղարուեստական 
պատկերն իր հզօր ներուժով գոյաւո -
րում, լսելի ու տեսանելի է դարձնում ծի -
րանի փողի թնդացող նուագն ու «ինչ -
պէս երկու վիթխարի ապառաժ», ձեռ -
քերով, ծնկներով եւ կրծքով իրար զար -
նուող սասունցի տղամարդկանց պարր 
(«....Ինչպէս լուսաբացր լեռներում, 
զարթնեց «եար խոշտան ®.Նրանց 
ձեռքերի հարուածր պողպատի ձայն 
էր հանում, եւ կայծեր էին թռչում 
նրանց բորբոքուած աչքերից»)3; Գալ՜ 
շոյեանի «Կածանի ճամբորդներր» վի -
պակի հերոսներից մէկր՝ Խեւիկն է 
«Եար խոշտա» («Եարխուշտա») պա-
րի սպառիչ բնորոշումր տալիս. «Ամե - 5 
նասովորական մարդր այս պարի մէջ ճ 
տէր է դառնում մեծ ինքնասիրութեան, Տ 
աշխարհի մահր գցում է ոտքերի տակ ° 

ՀՐ 
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եւ մտածում միայն յաղթելու մա-
սին®»4; 

Քննութեան առարկայ այս պատու -
մի գագաթնակէտն էլ է դառնում «հաց 
ու գինով խաչակնքուած» սեղանների 
շուրջր բերդապատ դարձած պարող-
ների «Քոչարին», որից փոթորկուած՝ 
հեղինակր ակնարկն աւարտում է հրա-
պարակախօսական ոճին հարազատ 
խանդավառ զեղումով, աշխարհին է 
հարկաւոր «տեսնել այս հարսանիքր՝ 
տօնր յաւերժութեան, հերքումր՝ Իսրա-
յէլ քեռու տխուր երգերի» լ130^ 

Կորուսեալ եզերքի տեսլականր, ցա-
ւի, կարօտի տոհմիկ զգացողութիւնր 
երբեք չեն լքել Գալշոյեանին, ակնարկ -
ների մեծ մասում նա շատ անգամ 
պարզապէս ստեղծում է էրգրի ու գ ա ղ 
թահայութեան թեմային անդրադառ-
նալու առիթ, թէկուզեւ հպանցիկ պատ -
մութիւն ներով ու բ նութագրումներով 
(«Ցելուած դէմքով Աբրահամ քեռին» 
(«Պորտալար»), քեռի Նահապետր 
(«Հանգրուաններ»), հօրեղբայր Զ ա ^ 
նր («Բարեւ, հօրեղբայր Զաւէն») եւ 
այլն; Ակնարկագիրն այդ անում է 
բարձրարուեստ խօսքաստեղծմամբ: 
ճիշդ րնտրուած գեղարուեստական 
հնարքի, ստեղծագործական վարպետ 
հնարանքի գործադրմամբ նա կարո -
ղանում է իրական ժամանակի ու տա 
րածութեան մէջ ներթափանց գեղար 
ւեստական ժամանակի ու տարածութ -
եան (քրոնոտոպի) ստեղծմամբ անդ-
րադառնալ էրգրի կորստեան երբեք 
չմարող ցաւին; էրգրացիներից լսած-
ներր պատկերաւորել, կերպարաւորել է 
եւ դարձրել տարբեր թեմաներով 
գրուած ակնարկների պատումներին 

ներձոյլ հատուածներ; Օրինակ, թեման 
Քասախի ձախ ափին տարածուած 
խճոտ ու քարոտ անապատում հիմք 
առած գիւղն է («Նոր շէն անապա-
տում»), պահակ Սիմոնր ինչ ֊ ո ր բաներ 
էր պատմում Բմբլաձորի գիշերների 
մասին, իսկ հեղինակի մտքում անցած 
գիշերն էր, գիշերուայ կէսին հօր արած 
հարցումր, «էդքան գիրք կր կարդաս, 
մեր գեղի անուն չե՞ս գտնում մէջր 
(հօրս գիւղր Մշոյ Փեթարն է), չիմա-
ցանք, շունչ կայ, չկա՞յ... Աւեր գեղ երկ -
րի համար քոռ աչկու նման է, ոչ կր 
ծիծղայ, ոչ լաց կ ՚եղնի®»; Որդին լռում 
է, հայրր չի շարունակում. լռութեան մէջ 
իրար հասկանում են այնպէս, «ինչպէս 
քանդուած կամուրջի եզրին նստած 
ճամբորդներր» համեմատու-
թիւնն աւելի քան խօսուն է. աւերուած է 
փեթարցի Ցովէի երազի տունր; Եթէ 
ակնարկի նիւթի շրջանակում չեն տե 
ղաւորում նման հատուածներ, ապա մի 
նախադասութեամբ, մի արտայայտչա-
միջոցի ձեւով, ասես ինքնաստեղծ ու 
ինքնահոս, բխում է խօսքր, եւ յ ա յ տ ն 
ւում է պատկերր; Բերենք օրինակ. 
«գետնի վրայ կռացած խաղողի որթր 
«պանդխտութիւնից տուն դարձող հա-
յի պէս համբուրում է հողր» («Ձեռքե -
րր») 

Վերյուշի գործածութիւնր որպէս գե -
ղարուեստական խօսքի հնարանք 
յատկանշական է նաեւ Գալշոյեանի 
մեծ ծաւալի գործերին («Սարութայ 
սարի ամպերր», «Բովտուն», «Ագռա-
ւաքար» եւ այլն); Հօրր կողմնակիօրէն 
պատումի մէջ բերելու հնարքր տեսնում 
ենք նաեւ «Ագռաւաքար» հրապարա-
կախօսական ուրուագիծ- ակնարկում 



եւ նորից՝ ցաւի ու կարօտի անթեղր 
իրար տալու միտումով (Զանգեզուրում 
ռուս պաշտօնեային ուղեկցելիս Գալ՜ 
շոյեանր, մտքով հօր հետ, յիշում է նրա 
խօսքր. «Իմ ոտքեր չեն օգնի. էլնե՜նք, 
քու հետ հասնենք Զանգեզուր, կո՜ւշտ 
նայենք սարերուն՝ մեր Սասնայ սարե -
րուն նման են; Զանգեզուր գաղթի ժա-
մանակ տեսայ՝ Սասնայ նման է; Հա՜, 
նման, քանց մարդու աջ ու ձախ ձեռ 
ք ե ր» ) 5 ; 

«Կանաչափ առուի երթր» ակնարկի 
մի դրուագում հեղինակն ուղեկցին 
խոստանում է ասել, թէ դիմացից եկող 
մարդկանց խմբի մէջ ովքեր են հայրե -
նադարձ ներր®.. Նրա նք « ճա նաչւում ե ն. 
նրանց հայեացքում հարցականն ու 
կարօտր՝ անպակաս են»; Հնչող «բա-
րի լոյս»ին, նրանք, որ «աչքերում կա-
րօտ ունեն դեռ, զսպանակի պէս հար 
ցական», կր վարանեն մի պահ, քանի 
որ «երբեւէ կասկածել են՝ բարի կր լի -
նի՞ լուսոյ առաւօտր»; Հեղինակի խոհ -
մտորումր վերածւում է թախծոտ զեղ-
ման; Հայրենիքում արդէն հասցէ եւ 
տուն ունեցող այդ մարդկանց լայնա -
փեղկ պատուհանից մայիսեան առա-
ւօտր կր խուժի ներս, եւ նրանք՝ «կր յի -
շեն® Ի՞նչ; Անցած, նախանցած® մա-
յիսեան առաւօտնե՞րր; Չեն յիշի. տուն 
չունեցող մարդր տօն կ ՚ունենա՞յ; Չեն 
ունեցել» լ112ի Խեղուած են եղել այդ 
մարդկանց մայիսմէկեան առաւօտնե 
րր; 

Գալշոյեանր անզուսպ բերկրանքով 
էր սպասում ներգաղթողների կարա-
ւաններին. իւրաքանչիւրի մուտքր հայ-
րենի հող վերապրելու, վերագտնելու 
յոյս էր, նոր կեանքի սկիզբ. մոխիրնե -

րից յառնող թռչունի առասպելր դառ-
նում էր իրապատում; Խանդավառ լա -
ւատեսութիւնր՝ թելադրուած ժամանա -
կի գաղափարաբանութեամբ, գերակայ 
է գրեթէ բոլոր ակնարկներում («Աւանր 
արեւկող էր արել եւ ականջում էր մուր -
ճերի երգր®. Կառուցում են. կեանքի ու 
բախտի կողմնացոյցր առած կարա-
ւաններ պիտի րնկնեն ճամբայ; Նաեւ 
օջախներ են կիսւում՝ հզօրացած, 
«պարսէ տուող մեղուարնտանիքների 
պէս» լ1131 («Կանաչափ առուի երթր»), 
«®Կարօտի կարաւանր տեղ հասաւ 
տարեմուտին, Դեկտեմբերի 7-ին; 
Օտար երկրների փոշին ոտք ու գլխից 
թափ տուեցին տարեմուտին; Լեռ ու 
սարեր նրանց երազների թեւից իջան, 
գետնին նստեցին տարեմուտին; Դ ա դ 
րած ոտքերին կառչած աշխարհի ճամ -
բէքի խճճուած կծիկր կտրուեց տարե -
մուտին; Լա՜ւ տարի էր 65-ր; Տարի կայ 
50 տարի արժէ» լ126յ («Դու նայիր, 
դու»); Օրինակներր շատ են. բաւա-
րարուենք բերուածներով); 

Իրականում «կեանքի ու բախտի 
կողմնացոյցր առած կարաւանների» 
մեծ մասի «տառապանքր փորձ ու -
նէր». նրանք որերորդ անգամ էին դառ -
նում գաղթական՝ բռնելով այս կամ 
այն երկրի, անյայտի ճամբան; Պա -
տահական չէ հեղինակի խանդավառ 
զեղումին յաջորդող խորհրդանշական 
պատկերր. «Երկյարկանի շէնքի ջրյոր -
դանում ճնճղուկր բոյն է դրել; Բոյն՝ 
ջրհորդանում; Կր քշուի; Այ, ա՜յ, շինա -
րարներ, մոռացել էք ճնճղուկներին. | 
ձեր կառուցած շէնքերի քիւերում ճ ե ղ չ 
քեր թողէք, բոյն է հարկաւոր ճնճղուկ - ™ 
ների համար» լՈՅի ° 
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Հոկտեմբերեանի շրջանի Մ ա յ ի ս 
եան սովխոզում են աշխատում թափա-
ռումներից հայրենադարձուած Ա ն դ 
րանիկր, Ցակոբր, Պետրոսր, Տիգրանր, 
Մարիամ մայրիկր, Զարուհին, Մա-
րին® Սի մասի համար ոչ միայն հա-
յոց հինաւուրց որթատունկն է նորո^ 
թիւն, այլեւ հայոց տառն ու լեզուն («Ես 
լաւ չի հասկանամ, ինչ րսի, լօ՜, - իրեն 
ուղղած հարցերից նեղսրտում է Մա-
րին; Իսկ Զարուհին այդքան էլ չգիտէ, 
բրիգադավարր ձեռքի շարժումներով է 
խօսում նրա հետ» |113ի 

Քսան տարի օտարութեան մէջ որ-
պէս ֆլլայ (վարձուած բանուժ) աշխա-
տած մարդկանց ձեռքերին արդէն 
«մայրենի հողի համբոյրր կայ» , եւ 
նրանք իւրայատուկ հպարտութեամբ 
են ասում. «Այ, էս ձեռքերով կր տնկեմ, 
էս ձեռքերով»; Անդրանիկի՝ քսան տա-
րի ֆլլայ եղած ձեռքերր մի օր կր վերց-
նեն առաջին դասարանցի Ազնիւի այբ-
բենարանր, կր շփեն հրաշք եւ խորհրր -
դաւոր տառերր եւ կր դողան յուզմուն 
քից; Հայոց սուրբ, հրաշք տառերով հի -
ացումի այս յուզումնալից դողր մենք 
տեսնում ենք նաեւ հեղինակի գլուխ -
գործոցային «Մամփրէ արքան» 
պատմուածքում; 

Հեղինակի աշխարհայեացքր, հա-
սարակական րմբռնումներն ու ազգա-
յին ձգտումներր գաղթահայութեանր 
վերաբերող ակնարկներում ձեւաւորում 
են արժեհամակարգեր, որոնց կենսու-
նակ աւանդներր դուրս են գալիս ժա-
մանակաշրջանի չափումներից, դառ -
նում յղագրումներ սերունդների հա-
մար; «Նոր կաղնուտր» ակնարկում 
եղեռնի նահատակների յիշատակին 
կազմակերպուած ծառատունկի մաս -

նակիցներից մէկր՝ վարպետ Անդրա-
նիկր, յայտարարում է՝ մինչեւ 56՝ 1915-
ին իրենց գերդաստանից զոհուածների 
թուով, ծառ չտնկի, տուն չի գնայ; Գեր -
դաստանից կամ համայնքից զոհուած -
ների թուի չափով յիշատակի տուրք 
մատուցելու որեւէ արարողութիւն ոչ 
միայն ապրողաց հոգու հանգստու -
թեան, ցաւր մեղմելու բալասաններից է, 
այլեւ իւրատիպ յղագիր է ապագայ սե -
րունդներին; 

Երբեմն Գալշոյեանր ակնարկում 
(կամ պատումի մէջ ներթափանց) ներ -
կայացնում է մէկ այլ չափումով ժամա -
նակի ու տարածութեան մէջ տեղի ու-
նեցող իրադարձութիւններ ու դէպքեր, 
որոնք վերյուշի միջոցով գոյաւորւում 
են գիտակցական դաշտում; Նման ակ-
նարկներում, որոնք իրենց տեսակով 
աւելի շատ միտւում են դէպի նորավէ-
պի սեռր («Անթեղուած ոգի», «Օրիորդ 
Մարի»), հեղինակր լաւագոյն ձեւով 
իրականացնում է իր գաղափարագե -
ղագիտական ծրագիրր; Այդ առումով 
լաւագոյնր, մեր կարծիքով, «Անթեղ -
ուած ոգխ^ն է, որր մարդկային ներաշ-
խարհի խոր ու նուրբ վերլուծութիւննե -
րով, գեղարուեստական տարբեր հնա -
րանքներով բովանդակութեան յուզա -
կանութիւնր ծայր աստիճան լարուած 
պահող բարձրարուեստ գործ է, հայ 
մամիկի աներեւակայելի ոգու՝ հզօր 
շեշտադրումներով մի փառերգութիւն; 
Սահմռկեց ուց իչ խօսք - պատկերով 
սկիզբր՝ «գիշերր պատանքեց մորթ -
ուած գիւղր», րնթերցողի մտային տի -
րոյթ է թափանցում իր ամբողջ չարա -
գուժութեամբ՝ արթնաց նելով ժառան 
գաբանական (գենետիկական) մա-
կարդակում պահպանուող այն ցաւր, 



որ զուտ հայկական է, որից հայ մարդր 
չի ճնշւում, չի րնկճւում, այլ համակւում 
է զօրաւոր մի զգացողութեամբ, որ տակ -
նուվրայ է անում վրէժխնդրութեան ա ն 
թեղր; Բնութիւն - պատկեր տիրոյթում 
ակնարկագրի գրիչր հասնում է բարձ-
րարուեստ գեղարուեստականութեան. 
ոճրագործութեան վկայ երկինքր «սե -
ւերես» է, երկնքի մի բուռ ճերմակ 
ամպն անգամ բզքտուած ու հալած-
ուած է® Մորթուած գիւղր լցուել է գի -
շատիչ աչքերով, ագռաւների կռինչով 
ու շների կաղկանձով; Չարագործու -
թեան ահազանգերր սաստկանում են. 
գիւղի շներն ու կատուներն էլ են գնդա -
կահարուել® Գնդակահարել էին ար -
շալոյսր, արնոտել դէմքր; Գիւղր, «ուր 
մարդու գործից գա՜յլն էլ է նողկում»6, 
գնդակահարուել էր ու խեղդուել ա ր 
եան մէջ; 

Ջարդ ու կոտորածի, նրանց հետե -
ւանքների պատկերներր հայ գրողների 
գործերում (արձակ թէ չափածոյ) 
ցնցող են, գիտակցական ու զգացա -
կան մակարդակներում՝ խորապէս ող 
բերգական; Զուգադրական նպատակ-
ներով անգամ հնարաւոր չէ իրար կող-
քի բերել օրինակներ; Թերեւս թեմա-
տիկ հարազատութիւնր նկատի առնե -
լով՝ Ա. Բակունցից մէջբերենք. «Ամ-
պերի փոխարէն քարափների վրայ 
նստեց այրուող գիւղերի մուխր; Բոցր 
հասաւ դեղնած արտերին, կրակր լա-
փեց եւ սերմ, եւ սերմնացան»7; 

Համատարած համրութեան մէջ հե-
ղինակն անսպասելի ձայնախազեր է 
մտցնում. յանկարծ մի դուռ է ճռնչում, 
վիրաւոր գլխով մի մամիկ է դուրս գա -
լիս, աղօթարանի սալաքարի վրայ չո-
քում ու հառաչում ճիչ-մրմունջով՝ 

Աստուած կա՞յ® Չորսբոլորր մորթ -
ուած, զարկուած հարազատներն ու 
համագիւղացիներն էին; Երբ նրանց 
մէջ տեսաւ Լուսիկ հարսնուկին, որ 
երէկ նոյն ժամին թոնիրն էր վառում, մի 
խենթ ցանկութիւն «վրնջաց մամիկի 
հոգում»; Ն ա որոշեց վառել գիւղի երեք 
հարիւր ծխի երեք հարիւր թոնիրներր; 
Եւ վերջին ճիգերր հաւաքելով՝մամիկր 
վառեց բոլոր թոնիրներր; «Երդիկներից 
բարձրացած ծուխր լիզում էր տների 
կտուրներր, տների փոշոտ քարերր, 
Մարութայ սարից իջած հովի պէս շո-
յում արեւի տակ անթաղ մնացած 
մարդկանց» լ202ի Իսկ դիմացի սարին 
յայտնուած ասկեարներր սարսափա-
հար էին եղել՝ տեսնելով գիւղի «կեն -
դանացումր»; 

Մամիկի՝ թոնիրներր վառելու գի-
տակցական ձգտումր ենթագիտակցա -
կան շերտում վերածւում է թուրք հաւա -
քականութեան անբարոյ էութեան դէմ 
ցասման եւ րմբոստութեան պոռթկման, 
որր, անշուշտ, հէնց նոյն՝ ենթագիտակ -
ցական ոլորտում էլ պարգեւում է բարո -
յական յաղթանակի բերկրանքր եւ 
դրանով իսկ թերեւս փրկում մամիկին 
(այս դէպքում՝ հայրենազրկուած եւ 
եղեռնահար եղած մարդկանց րնդհան 
րացուած կերպարր) ցնորութիւնից ու 
խելագարութիւնից; 

« Օրիորդ Մարի» ակնարկի պատու -
մում եղեռնազարկ մարդկանց բազում 
ողբերգութիւններից ցաւոտ մէկն է 
յատկապէս առանձնանում. միայնակ 
մնացած հերոսուհու անանց ողբերգու ^ 
թիւնն էլ տարիների հետ մեծացող որ - ճ՝ 
բութիւնն է. «Արդէն շատ էր որբ; Շա 
շա՜տ; Ախր որբութիւնն էլ իր տարիքն օ 
ունի; Ինչ-որ ժամանակ դուրս են գալիս 5 



(1– 

որբութիւնից»8։ Բայց օրիորդ Մարիի 
որրութիւնր տարիք չառաւ, նրան չլքեց, 
դարձաւ նրա անբաժան ուղեկիցր, 
«պոկ չեկաւ իրենից, շուլալուեց– 
մնաց»։ 

Եղեռնից յետոյ որբութեան ախտա-
նիշից չազատուած սերնդի ներկայա-
ցուցիչ Մարին եւ «Անթեղուած ոգի» 
ակնարկի մամիկր տիպական հերոս -
ներ են Գալշոյեանի ակնարկաշարում։ 
Գաղթահայութեան մասին ակնարկնե -
րի մեծ մասի կենտրոնական դէմքերր 
սովորաբար տղամարդիկ են, կանայք 
ստուերում են, տղամարդկանց մտա-
պատկերներում կամ մտայուշերում, 
իսկ այս երկու գործերում հերոսներր 
հէնց կանայք են, որոնց արարքներով 
ու ապրումներով է տեսանելի դառնում 
ցեղասպանութեան ողջ հրէշաւորո^ 
թիւնր։ Ընթերցողր ոչ միայն կոտորածի 
ու գաղթի տեսլականից է ցնցւում, այլեւ 
կենսականօրէն զգում է տառապեալ 
մարդկանց կսկիծն ու ժառանգում 

նրանց կարօտի ցաւի անթեղր։ 
Մուշեղ Գալշոյեանն իր ակնարկնե-

րում (եւ րնդհանրապէս արձակում) ոչ 
միայն ոգեղէնացրել, այլեւ իւրաքան-
չիւր րնթերցողի ներսում գոյաւորել, 
ներկայ է դարձրել կարօտի ցաւի ա ն 
թեղր եւ տառապանքին դիմակայելու 
անկոտրում կամքր։ Անանց պահելով 
ցեղասպանութեան նկատմամբ ատե -
լութիւնր՝ նա իր արձակով ձեւաւորել է 
ազգային ձգտումների մի արժեհամա -
կարգ, որի կենսունակ աւանդներր 
դուրս են գալիս ժամանակի չափումնե -
րից, սերունդների համար դառնում 
յղագրումներ։ 

Բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու 
Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանի 
հայոց եւ ռուսաց լեզուների 

ամպիոնի դասախօս 
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յ– 
= յ 
յ լ 

Սկսեմ նրանից, որ մենք՝ ժամանա-
կակից հայերս, թէ՛ հայրենիքում եւ թէ՛ 
սփիւռքում հիանալի գրականութիւն 
ենք ստեղծում։ Եւ այլ կերպ չէր կարող 
լինել, քանի որ մեր հազարամեակների 
պատմութեան մէջ, վստահ եմ՝ չի եղել 
մի շրջան, որ գրականութիւնր ծուլօրէն 
դադար եւ կամ արձակուրդ առնի։ Եթէ 
տեսնում էք պատմութեան մէջ դա-
տարկ էջեր, ապա վստահ եղէք, որ այ-
լեւայլ թոհուբոհերի մէջ պարզապէս 
փրցուել, կորել են, եւ այդ է պատճառր, 
որ մեզ չեն հասել։ Իսկ այսօր առաւել 
քան երբեւէ չէր կարող ցամաքած լինել 
հայ գեղարուեստական գրականու -
թեան արգանդր, քանի որ ո՛չ գրագէտ 
մարդկանց, ո՛չ թեմաների, ո՛չ էլ տա -
ղանդաւոր մարդկանց պակաս ունենք։ 
Դրա փոխարէն ունենք մի վտանգաւոր 
մտայնութիւն, թէ մեր գրականութեան 
մէջ հիմա ոչ մի հետաքրքիր բան չի 
ստեղծւում։ Սա աւելի ճիշդ ոչ թէ մտայ-
նութիւն է, այլ յատուկ ծրագիր, րստ իս։ 
Եւ ոչ թէ ներքին, այլ արտաքին շա-
հագրգռութիւն եմ տեսնում՝ Հայաս-
տանն առանց գրողի եւ առհասարակ 
առանց մտաւորականի տեսնելու լաւ 

կազմակերպուած դաւադրութիւն, որի 
վերջնական նպատակն է տեսնել Հա -
յաստանն առանց հայերի։ Հայաստա -
նում այսօր կտրուկ նուազել է մտաւո 
րականի վարկանիշր, բայց ի՞նչ անեն 
մարդիկ, որ ի վերուստ շնորհուած գիտ -
նական, արուեստագէտ կամ գրող են, 
ո՞ւր կորչեն, ո՞ւր անհետանան® 

X. & 
ճ Հ– 3 Մ) 
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ՃԼ փ 
ՃԼ 
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Մինչդեռ Հայաստանր չի կարող 
գրողներ՝ բանաստեղծներ կամ արձա -
կագիրներ չծնել այնպէս, ինչպէս հողր 
ամէն տարի չի կարող չստեղծել իր ծի -
րանր, դեղձր կամ խաղողր։ 

Վերջերս մենք հրաժեշտ տուեցինք, 
խորր ցաւով հրաժեշտ տուեցինք Լեւոն 
Խեչոյեանին, նրանից առաջ Լեւոն 
Անանեանին, նրանից առաջ Վահան 
Վարդանեանին, նրանից առաջ Ցով-
հաննէս Գրիգորեանին. մէկ տարում 
տասնեակից աւելի գրող։ Եւ խորունկ 
ցաւր նրանց համար վկայութիւնն է այն 
բանի, որ նրանք բոլորն էլ ազգային ար -
ժէքներ էին։ Բայց բարեբախտութիւն է, 
որ այս կարգի ժառանգութիւնր ժամա -
նակ չի ճանաչում եւ արդէն իսկ գրաւել 
է իր տեղր մեր մեծ գրականութեան մէջ։ 

Այսօր թէ՛ Հայաստանում, թէ՛ սփիւռ -
քում ստեղծւում են ե՛ւ բանաստեղծա -
կան, ե՛ւ արձակի մեծ արժէքներ։ Բայց 
քանի որ առատ է այս բերքր, իսկ 
հնձուորներր քիչ են, խօսեմ միայն ար -
ձակի որոշ խնդիրների մասին։ 

Վերջին տարիներին իմ ուսումնասի-
րած հայ արձակի մի շարք գործեր 
վկայում են այն մասին, որ գրողներր, 
խօսքր ի հարկէ գրամոլների մասին չէ, 
ստեղծում են համաշխարհային գրա -
կանութեան հետ զուգահեռ քայլող գոր -
ծեր։ Միանգամից այսպիսի յայտարա-
րութիւն անելր գուցէ եւ վտանգաւոր է, 
բայց սա իմ դիտարկումների արդիւնքն 
է։ Ոճր, որ ցանկացած գրողի յայտն է 
գրականութիւն մուտք գործելուց առաջ 
շքամուտքում վերարկուն, գլխարկր 
թողնելու, ոտքերր լաւ մաքրելու պէս մի 
բան, արդէն յուշում է, որ եկել է նա, ով 
ոչ միայն ասելիք ունի, այլեւ այդ ասելի 

քր բոլորովին մի նոր տեսանկիւնից է 
կորզել՝ մինչեւ ինքր գոյութիւն չունեցող 
մի այլ հայեացքով։ Այս առումով ներ -
կայումս յայտնի գրողներից իւրաքան-
չիւրն էլ այս գաղափարին ծառայելու 
յստակ մտադրութեամբ է եկել հրապա-
րակ։ Նրանք գուցէ եւ շատ չեն, բայց մի 
փոքրիկ ազգի համար բաւարար են։ 
Դէպքեր են եղել, որ մի գրողն էլ բաւա-
կան է եղել, որ իր ազգի անունր թնդաց-
նի աշխարհով մէկ։ Անուններ դեռ կր 
հասցնեմ թուարկել, բայց ուզում եմ 
նախ եւ առաջ րնդգծել, որ նրանք բո-
լորն էլ տիրապետում են մի միջազգա-
յին լեզուի, որ մարդասիրութիւն է կ ո ^ 
ւում։ Նրանք բոլորն էլ հասկանում են, 
որ հայ ժողովուրդն ունի իր դիցաբանու -
թիւնն ու առասպելաբանութիւնր, որ 
ամէն օր, ամէն ժամ հայրենի օդի ու ջրի 
հետ կուլ է տալիս ամենամաքուր 
ակունքներից։ Ինչո՞ւ յատկապէս 
առասպելաբանութիւնն ու դիցաբանու -
թիւնր, որովհետեւ ժամանակն է այդպի -
սին։ Գերմարդկանց, գերգործողութիւն 
ների, գերերեւակայութիւնների հազա-
րամեակ ենք մուտք գործել, երբ շատ 
դժուար է զարմացնելն ու տպաւորու -
թիւն գործելր։ Երբեմն «ամենազօրեղ» 
սուպհրմէԶներն (գերմարդ) էլ ի զօրու 
չեն լինում տպաւորութիւն գործելու։ 
Ըստ իս, սրա պատճառն այն է, որ 
դրանց հիմքում չկայ ժողովրդի ստեղ -
ծած իմաստութիւնր, փորձր, չկայ հա-
զարամեակներին դիմացած լինելու հա-
մոզուածութիւնր։ Այստեղ է, որ անրս -
պառ շտեմարան է քո սեփական ժո 
ղովրդի միֆոլոգիան (դիցաբանութիւն)։ 
Այն թափանցում է թէ՛ գիտնականի, թէ՛ 
ամենահասարակ մարդու մտայնո^ 



թիւն։ Այդպիսի հզօր ուժ ունի թէկուզ եւ 
միայն Երեւանի կայարանամերձ հրա -
պարակում կանգնած Սասունցի Դ ա ^ 
թի ձիու՝ Քուռկիկ Ջալալիի պոչր։ Իսկ 
այն գրողների գործերում, որոնց 
անունների թուարկումր շատ չեմ ու 
շացնի, անպայման կր գտնէք դիցաբա -
նական այս տարրր։ Այն սուպհրմէնի 
եւ նրա կատարած սուպհրհրաշագոր– 
ծութիւԱԱհրի (գերհրաշագործութիւն) 
պէս աղաղակող ու անպայման ինչ որ 
բան պայթեցնելու (կարեւոր չէ, թէ ինչ) 
նպատակ չի հետապնդում, այլ իմաս 
տասէրի, դարաւոր փորձ ունեցող վար -
պետի պէս կարեւորր անկարեւորից, 
առաջնայինր երկրորդայինից տարբե -
րելու եւ ոչ մի սկզբունք չխախտելով՝ 
ներկայացնում է իր գիտելիքր մարդու 
մասին իր ժամանակի մէջ եւ իր ժամա -
նակի տրամաբանութեամբ։ Այս գործե -
րում, որոնց հեղինակներից մի քանիսի 
անուններր պատրաստւում եմ քիչ անց 
տալ, մեր ժամանակն է իր բոլոր ձայնե -
րով, խորշերով, բարձրութիւններով ու 
հարթավայրերով, մութ անդունդներով, 
որոնց մէջ նայելու համար անգամ խի -
զախութիւն է պէտք։ Ահա այսպիսի մի 
մեծութիւն է մեր ազգի համար Լեւոն 
Խեչոյեանր։ Ն ա էր, որ ֆիզիքապէս 
շատ ծանր հիւանդ լինելով՝ հ ա մ ա ր 
ձակուեց մուտք գործել Մհերի դռնից եւ 
վերջապէս տեսնել, թէ ի՞նչ է թաքցնում 
իր մէջ այս Ագռաւաքարր բացի ՄԵԾ 
ՄՀԵՐԻՑ ու նրա մասին մեզ աւանդ-
ուած պատմութիւնից։ Այս սխրանքր 
նա կատարեց մինչեւ իր կեանքի վեր -
ջին օրր ներառեալ։ Վահագն Գրիգոր -
եանր, որ իր ստեղծագործութիւներով 
միանգամից կարող է պատասխանել 

բոլոր այն անհեթեթ հարցումներին, թէ 
ինչո՞ւ մենք ժամանակակից գրակա-
նութիւն չունենք, գրեց իր «ժամանակի 
գետր» ծաւալուն վէպր, որ նոյնպէս 
միֆ (առասպել) է եւ իրականութիւն մի -
աժամանակ։ Այս վէպր պատասխանն 
է նաեւ մի ուրիշ անհիմն ու անհասկա - = յ 
նալի հարցի՝ «ինչո՞ւ դեռ Եղեռնի մա-
սին չի գրուել մի ցնցող գործ»։ Մի՞թէ 
շիկացած շամփուրներ են պէտք, որ 
քնած Մսրայ Մելիքին արթնացնելու 
համար գործի էին դնում նրա ծառանե -
րր։ Ընդամէնր կարդալ է պէտք, եւ այն 
ինքր կր շամփրի, եթէ քո մէջ ի սպառ չի 
քնել արթնանալու ցանկութիւնր։ Միֆի 
(առասպել) հետ զուգահեռաբար մեր 
ներկայիս կեանքն է տրոփել Ցովիկ 
Վարդումեանի «Կանթեղ» վէպում։ Սա 
էլ Արցախեան հերոսապատումն է՝ 
դիտուած պատերազմի անմիջական 
մասնակից տաղանդաւոր մի զինուոր -
գրողի կողմից։ Միֆի (առասպել) որո -
նումն ու գրականութեան մէջ նրան 
տեղ տալու, նրա առջեւ գլուխ խոնար -
հելով՝ այն յաջորդ սերունդներին 
հասցնելու խնդիրն է լուծւում Դիանա 
Համբարձումեանի «Աստծոյ բնակեց-
րած երկրում», էդուարդ Խաչիկեանի 
«Սուրբ մասունքի առեղծուածր», Ն ո -
րայր Ադալեանի «Սեւ քառակուսի 
կարմիր անապատում», Հրաչեայ Սա 
րիբեկեանի «Երկուորեակների արեւր» 
վէպերում։ Նաեւ, թող թոյլ տրուի ասել, 
նուաստիս՝ Ալիս Ցովհաննիսեանի 
«ճիւղեր, տերեւներ» վէպում։ 

Սա միայն հակիրճ թուարկումն է ժո ֊ 5 
ղովրդական պատումի շարունակականով ճ 
թիւնր մեր այսօրեայ գրականութիւն ն ե ^ 3 
րելու գեղարուեստական դրսեւորումներից ։ » 

ՀՐ 



Նոյնքան կարետր ոլորտ է ժամա– 
նակաշրջանր՝ իր րնտանեկան, բարո -
յահոգեբանական, քաղաքական, ազգի 
ինքնաճանաչման, ինքնաբացայայտ– 
ման խնդիրներով արտացոլող գրակա– 

յ լ նութիւնր, որ իր բազմանիստ դրսեւո 
րումն է գտնում ինչպէս թուարկուած 
գրողների, այնպէս էլ մի շարք այլ 
անունների գործերում, որոնց արժէ 
անդրադառնալ խորր ուսումնասիրու -
թեան կարգով եւ ոչ թէ միայն թուարկու -
մով; Այս առումով շատ կարեւոր է նշել, 
որ չեն դադարում կամ արձակուրդ չեն 
գնում ոչ հայաստանաբնակ եւ ոչ էլ 
սփիւռքաբնակ գրողների գաղափար -
ներն ու մտքերր, այլ շարունակում են 
արտացոլել եւ գեղարուեստական 
խտացումների ձեւով փաստագրել ներ -
կայ բարդ իրականութիւնր՝ հայ մար-
դու կեանքր՝ որպէս աշխարհի քաղա-
քացի; 

Այս մտքերի հետ նաեւ ուզում եմ 
մէկ - երկու բառով անդրադառնալ մեր 
բացթողումներին; Անձամբ ինքս մեծ 
մտահոգութիւն ունեմ, որ ներկայ գե-
ղարուեստական արձակում իր արտա-
ցոլումր չի գտել այսօրուայ Հայաստա-
նի գիւղր կամ գաւառն իր բազում, բա-
զում խնդիրներով; Ըստ իս, սա մի դա-
ժան իրականութիւն է, որի հանդէպ 
պէտք է յոյժ նրբանկատ եւ միեւնոյն 
ժամանակ վիրաբոյժի նշտարի չափ 
հատու մօտեցումներ գտնել; Գրողների 
միութիւնում մօտ օրերս կայացած մի 

ՃԼ Փ 
ՃԼ օ =5 տ 
ժ ՝ռ 
Հք Օ 

նիստի օրակարգում դրուած էր գրող-
ներին մարզեր՝ յատկապէս սահմանա-
մերձ շրջաններ գործուղելու եւ գիւղի 
կեանքր մօտիկից տեսնելով՝ գեղար-
ուեստական րնդհանրացումների հաս -
նելու խնդիրր; Այս հարցում նոյնիսկ 
խոստացել են իրենց աջակցութիւնր 
ցոյց տալ մարզերի կառավարիչներր; 
Թէեւ համոզուած եմ, ցանկութեան 
դէպքում մենք՝ գրողներս մեր նախա-
ձեռնութեամբ էլ կարող ենք շրջել եւ 
տեսնել մեր աշխարհր, եթէ անգամ մե -
զանից շատերր ոչ միայն անձնական 
մեքենայ, այլեւ ուղեվարձ տալու չափ 
եկամուտ էլ չունեն; Բայց մի±թէ մեր 
հանճարեղ Րաֆֆին գոնէ մի սեփա-
կան ձի կամ աւանակ ունէր, երբ թա-
նաքամանն ու գրիչր գօտու մեջ խրած՝ 
ոտքի տակ էր տալիս իր պատմական 
հայրենիքր եւ ամենեւին հաշուի չէր 
առնում ճանապարհների ոչ մի վտանգ; 
Իսկ վտանգներն այդ օրերին բազմա-
թիւ էին; 

Խնդիրներր բազում են, գրողների 
պակաս չունենք, մնում է՝ րնթերցողին 
համոզել, որ գրել՜ կարդալ իմանալն էլ 
բաւական է ժամանակակից գրողին 
գտնելու, նրան խոհակից, հոգսակից, 
զրուցակից դառնալու եւ նրան խրա 
խուսելու, նրան սխրանքների կոչելու 
համար; 

Արձակագիր, հրապարակախօս 



ՄՒՀՐԱՆ ՄՒՆԱՍԵԱՆ 

ՆՇԱՆ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆԻ 
ԶՈ5Գ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՄԻՀՐԱՆ ՏԱՄԱՏԵԱՆԻՆ | 

ԵՒ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻՆ 

Ստորեւ հրատարակութեան կու տանք Համաշխարհային Երկրորդ պատերազմի նա-
խօրեակին գրուած եւ պատմական որոշ հետաքրքրութիւն ու արժէք ներկայացնող զոյգ 
մր անտիպ նամակներ, գրուած՝ Նշան Տէր Ստեփանեանի կողմէ եւ յղուած ռամկավար 
գործիչներ Միհրան Տամատեանին ու Վահան Թէքէեանին։ Կարիք չենք տեսներ նամակ-
ներուն մասին երկար խօսելու, որովհետեւ անոնք կր բացատրեն իրենք զիրենք ու կր 
բացայայտեն այդ ճակատագրական օրերուն Հայ դատի համար տարուած քուլիսային 
աշխատանքներուն մասին կարգ մր անծանօթ դրուագներ ու մանրամասնութիւններ։ 

Նամակագիր Տէր Ստեփանեանն ու Թէքէեանր եղած են հին ծանօթներ ու գործակից-
ներ։ Անոնք հիմնադիր անդամներէն են 5 Յունիս 1919-ին Փարիզի մէջ ծնունդ առած Հայ 
Ազգային ազատական միութեան։ Տէր Ստեփանեան եղած է անոր առաջին գործադիր 
մարմինի երկու ատենադպիրներէն մէկր, իսկ երկուքով՝ նոյն տարուան Հոկտեմբերին, 
Պօղոս Նուպարի կողմէ գործուղուած են Երեւան՝ Հայաստանի Հանրապետութեան կա-
ռավարութեան հետ բանակցութիւններ վարելու եւ հարթելու արեւմտահայոց ապագա-
յին գծով երկու կողմերուն միջեւ գոյութիւն ունեցող որոշ տարակարծութիւններ։ Աւելի 
ուշ, իրենց միացած է նաեւ ժողովրդական կուսակցութեան ղեկավարներէն՝ Սամսոն 
Յարութիւնեանր, մինչ Հայաստանի կառավարութեան կողմէ բանակցութիւններր վա-
րած են Սիմոն Վրացեան, Շաւարշ Միսաքեան եւ Մարտիրոս Յարութիւնեան։ 

Նշենք, որ 1919 թուականի Հոկտեմբերի 29-էն Նոյեմբեր 16 երկարող եւ 9 նիստերու 
վրայ տարածուող բանակցութիւններր աւարտած են առանց շօշափելի արդիւնքի։ 

Տէր Ստեփանեան եւ Տամատեան եւս եղած են հին ու մտերիմ բարեկամներ։ Այս խօս-
քին լաւագոյն վկայութիւնն է մեր տրամադրութեան տակ գտնուող Տէր Ստեփանեանի 
կողմէ 8 Յունուար 1919 թուակիր, Փարիզէն Տամատեանի յղած նամակին մտերմիկ ոճն 
ու զինք Ազգային պատուիրակութեան անունով Փարիզ հրաւիրող հետեւեալ տողերր. 
«Կ՚երեւի որ ճակատագիր մր կայ, որ կ՛ուզէ որ մենք իրարմէ չզատուինք։ Թորինոյէն 
սկսեալ ուր որ գացիք ես ստիպուեցայ Ձեզի հետեւիլ, հիմա կարգր Ձերն է»։ 

Հրատարակուող նամակներր լոյս կ՚րնծայենք նոյնութեամբ, առանց մեր կողմէ որեւէ 
միջամտութեան։ Աւելցուցած ենք միայն անհրաժեշտ քանի մր ծանօթագրութիւններ։ 
Անոնց բնագիրներր կր պահուին մեր մօտ։ ^ 

Կրկնութենէ խուսափելու համար չենք կրկնած կարգ մր գործիչներու մասին «<Բա-
գին»ի նախորդ թիւի մեր հրապարակումին մէջ տրուած ծանօթագրութիւններր։ | 
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Սեծայարգ տեարք 
Մ. Տամատեան եւ Վ. Թէքէեան 

Գահիրէ 

Շատ սիրելի բարեկամներս, 
Ձեր 2 Ապրիլի նամակր շատ ուշ, 30 Մայիսին միայն ստացայ։ 
Ուրախ եղայ ստանալով Ձեր լուրերր եւ տեսնելով Թէքէեանի գիրր։ Պարա– 

գաներր մեզ բաժնեցին, եւ կեանքին տուայտանքն ու հետզհետէ աւելի դժնդակ 
պայքարր պատճառ եղան որ չհաստատուի մեր մէջ գէթ հեռուէն յարաբերու -
թիւն մր։ Անցեալր միշտ թարմ է իմ մտքին ու սրտին մէջ եւ այդ անցեալին մէջ 
Ձեր երկու դէմքերր կարկառուն են։ 

Հետաքրքրութեամբ տեղեկացայ Ձեր նամակին պարունակութեան, եւ ուզեցի 
օգտակար րլլալ։ 

Դժբախտաբար 1921էն ի վեր ես ոչ կարելիութիւնր եւ ոչ ալ հանգամանքն ու -
նեցած եմ ազգային հարցերով զբաղելու։ Անկէ ի վեր այս երկրին մէջ ամէն բան 
փոխուած է եւ հին վարիչներն այլեւս գոյութիւն չունին ու իմ ծանօթ եւ բարեկամ 
անձնաւորութիւներէս շատերր մեռած են։ Եւ հետեւաբար կարելիութիւնլնե^ր 
կր պակսին ինձ Ձեր հաղորդած լուրերն ստուգելու եւ քննելու։ 

Ատով հանդերձ, հազիւ թէ կարողացայ, կատարեցի ճամբորդութիւն մր Հռոմ 
եւ ինձ մնացած քանի մր ծանօթներ տեսնելով ջանացի, առանց երեւոյթն ունե -
նալու, գէթ Ձեր լուրերուն ուղղութեամբ տպաւորութիւն մր քաղելու։ 

Դժբախտաբար իմ այս շատ համեստ հետազօտութեան արդիւնքր բացասա– 
կան է։ 

Ասիկա անշուշտ րսել չէ որ Ձեզ հասած լուրերն անհիմն են։ Եթէ այդ անձր որ 
հաղորդեր է, լուրջ եւ խոհեմ մէկն է եւ այն աղբիւրր որմէն քաղեր է բարձր եւ հե -
ղինակաւոր է, պէտք է խնդիրր մանրամասնօրէն քննել։ Ինծի անծանօթ րլլալով 
թէ° անձր եւ թէ° այդ աղբիւրր, չեմ կրնար ոեւէ կարծիք յայտնել։ 

Այս իմաստով պատասխանեցի Պր. Մ. Սարեանի որ Պանեէօ- Սէնէ նոյնօրի -
նակ հարցումներ րրած էր։ 

Իսկ իմ կարծիքր, հեռուէն հեռու եւ անտեղեակի կարծիքր, որ անշուշտ շատ 
քիչ բան կ՛արժէ, հետեւեալն է։ 

Անկարելի չէ որ վերջին բանակցութիւններուն րնթացքին արեւելեան Սիջերկ -
րականի հարցերու քննութեան եւ անոնց շարքին մէջ տեղ գտած րլլայ Կիլիկի 
ան։ Կր թուի ինձ սակայն որ այդ հարցր հաւանական է որ քննուած րլլայ աւելի 
կամ նուազ հեռաւոր ապագայի մր կարելիութիւններուն շարքին մէջ։ 

Երկար տարիներ ես այն տպաւորութիւնն ունեցած եմ որ օդին մէջ կար 
Իտալիոյ դէպի Թուրքիա ծաւալման կարելիութիւնր։ Բան մր որ արդար եւ օրի -
նական ալ էր տրուած րլլալով Իտալիոյ իր դաշնակիցներէ խաբուիլր, Ս. ճիօ-



վաննի տի Մօրիանայի համաձայնութեանց արհամարհումով եւ ոտնակոխու -
մով։ Եկաւ նոյնիսկ Տուչէի նշանաւոր մէկ ճառր ուր ան յայտնեց թէ Իտալիա 
կրնար ծաւալիլ միայն դէպի Արեւելք եւ հարաւ։ Կր յիշէք անշուշտ Թուրքերուն 
իրարանցումր այդ առթիւ։ Ինչու եւ ինչպէս Արեւելքր մէկդի դրուեցաւ եւ Իտալի -
ան ծաւալեցաւ դէպի հարաւ, Հապեշիստան, խորհուրդ մրն է որուն մասին 
միայն ենթադրութիւններ կարելի է րնել։ Հ– 

Հազիւ կազմած իտալական այս նոր մեծ կայսրութիւնր, կրնա՞յ Տուչէն մտա -
ծել մօտակայ ձեռնարկներու դէպի Արեւելք։ Ի՞նչպէս կարծիք յայտնել։ Ան - ^ 
շուշտ ոյժն ու կամքր գոյութիւն ունին, բայց կան մէջտեղ այնպիսի անմիջական 
խնդիրներ, շահեր ու պայքարներ՝ որ պէտք է առնուազն անհաւանական նկա -
տել իտալական մերձաւոր քայլ մր դէպի Արեւելք։ 

Կր մնան ոչ մերձաւոր ապագայի մր կարելութիւններր, որոնք հաւանաբար դրա-
կան են եւ որոնց սակայն սկիզբր կախումն ունի հազար ու մէկ պարագաներէ։ 

Տուչէն ծանօթ է հայկական եղերերգութեան եւ անձնապէս ապահովութիւն 
ունիմ անոր մեծ համակրութեան դէպի հայերր պատերազմէն առաջ եւ մանա -
ւանդ պատերազմի րնթացքին։ Այս վերջին շրջանին իր անձնական թերթր֊ Փ օ ֊ 
փօլօ տ՚Իթալիա, գրեթէ միշտ հրատարակած է ճւաշա&ի խմբագրական ներր իր 
առաջին կամ երկրորդ էջին մէջ համակրութեամբ։ Իր ամէնէն սիրելի գործակի -
ցր, որ աւա՛ղ 1928ին մեռաւ, իմ բարեկամս էր եւ անոր միջոցաւ ալ ծանօթ եմ 
պետին զգացումներուն դէպի հայկալկայն դատր։ Եւ այսօր ալ, իր կատարած 
ահագին գործէն վերջ եւ գործին մէջ, չեմ կարծեր որ ան իր մտքին ու սրտին մէջ 
թաղած րլլայ Հայաստանր։ Եւ մարդ մրն է որ կարող է, եթէ գալիք տարիներր 
նպաստաւոր րլլան Իտալիոյ համար, յատուցանել հայկական հարցր եւ զբաղիլ 
անով քիչ մր աւելի պարկեշտօրէն քան ինչ որ րրին մեր հին... դաշնակիցներր։ 

Լաւ կ ՚րնէք ուրեմն քննելով շրջող լուրերուն ստուգութիւնր եւ պատրաստելով 
րստ այնմ քայլեր։ 

Լաւ պիտի րլլար, ամէն պարագայի, որ հայկական մամուլր միշտ համակրու -
թեամբ արտայայտուեր Իտալիոյ արտաքին եւ ներքին քաղաքականութեան 
հանդէպ։ 

Փակելով այս հարցր եւ թոյլ տալով ինձ մտնել մեր ներքին խնդիրներուն մէջ 
պիտի րսեմ չվախնալով նոյնիսկ իմ երկու սիրելի բարեկամներուս ծիծաղր շար -
ժելէ, որ ես դեռ ցարդ չեմ հասկցած թէ ինչո՞ւ ջնջուեցաւ Ազգային Պատուիրա -
կութիւնր։ Այդ մարմինր պէտք էր մնացած րլլար, նոյն անունով, իբր ներկայա -
ցուցիչ թրքահայութեան, նոյնիսկ եթէ իր գործր քաղաքական ոեւէ հանգամանք 
չունենար։ Վերջապէս մարմին մրն էր որ գէշ լաւ ներկայացուցչական հանգա-
մանք մ՚ունէր աւելի կամ նուազ ճանչցուած պետութիւններէն եւ կր գտնուէր ^ 
խաբուածի ու պահանջատէրի դիրքին մէջ։ Ինչո՞ւ կործանեցին զայն։ Եւ այսօր, չ 
անհրաժեշտ չէ՞ այդ մարմնին վերակազմութիւնր։ Կարելիութիւններր կան կամ 3 
կրնան մէկ օրէն միւսր ստեղծուիլ, - աշխարհք կր քալէ անդունդի մր եզերքր եւ օ 
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ամէն դաշնագիր ջնջուած է, կամ վիճելի դարձած է եւ կամ կրնայ դառնալ մէկ 
օրէն միւսր - ո±րն է այն մարմինր որ ի հարկին պիտի կարենայ արեւմտահայու -
թեան անունով խօսիլ կամ գործել։ 

Ուրիշ բան մր կայ որ չեմ հասկցած։ Լոգանի ահաւոր ոճիրէն վերջ, մենք 
կծքտեցանք, ապշեցանք եւ լռեցինք, եւ հրապարակին վրայ չմնաց եւ ոչ իսկ 
«խենթ» մր որ օտար լեգուով մր աղաղակէր գործուած ոճիրին դէմ։ Եւ դեռ մին– 
չեւ այսօր - եթէ չեմ սխալիր, եւ եթէ կր սխալիմ հաճեցէք ինձ տեղեկացնել - գո -
յութիւն չունի գրքոյկ մ ՚օտար լեգուով ուր պէտք եղած ձեւով վեր հանուած րլլայ 
հայերուն դէմ դաշնակիցներու կողմէ գործուած ոճիրր։ Չէ±ք կարծեր որ դեռ այ-
սօր անհրաժեշտ է հրատարակութիւնր, չորս լեգուներով, ագդեցիկ գրքոյկի մր 
ուր ամփոփուած րլլայ հայոց անցեալր մինչեւ 1914, եւ կատարեալ ու սեղմ ու 
փաստացի կերպով պատմուած րլլայ ինչ որ կատարուեցաւ հայերու դէմ 1914էն 
մինչեւ Լոգան եւ յետոյ։ Չկա±յ հայ հայրենասէր հարուստ մր որ գգայ այս անհ -
րաժեշտութիւնր եւ գլուխ անցնի յառաջ բերել տալու համար այդ գործր։ 

Ձեր լուրերր քիչ էին Ձեր նամակին մէջ եւ, աւա՜ղ, նոյնիսկ միակ լուրն էր Պր. 
Տամատեանի պատահած դժբաղդութիւնր, արդարեւ կսկծալի։ Ցաւակցութիւ-
ներս խոր իրեն, բայց մանաւանդ ի սրտէ մաղթանքներս։ Գիտեմ որ իր ֆիգի 
քական եւ մանաւանդ հայրենական կորովր գինք ոտքի պիտի պահէ, ինչպէս 
առաջ, հակառակ այդ ֆիգիքական նուագեցումին։ Կր յուսամ որ, երբ քիչ 
մ ՚ատեն գտնէք, երկուքիդ մասին քիչ մ ՚աւելի շատ լուրեր պիտի տաք։ 

Իմ լուրերս ալ դժբախտաբար ուրախ չեն։ Դժբախտ ամուսնութիւն մր աւել-
ցաւ կեանքիս դժուարութիւններուն եւ գիս կարելի է րսել չեգոքացուց։ Ունիմ 
պատուական գաւակ մր, Սարգիս - Կարէն, այժմ 15 1/2 տարեկան։ Ամուսնական 
ցաւալի պատմութիւնս կր խնայեմ Ձեգ։ Երկուքդ ալ լաւ կր ճանչնաք կինս։ Իր 
աղջիկ եղած ատենի թերութիւններր օր րստ օրէ բագմացան եւ սաստկացան եւ 
իրեն հետ կարելի էր, եթէ կարելի էր, համաձայն երթալ դառնալով հլու ծառայ մր։ 
Ամէն օր խնդիր մր, ամէն օր գանգատ մր, սպառնանք մր կամ պահանջ մր։ Տառա -
պեցայ շատ մանաւանդ իբր օտարներու մէջ ապրող հայ։ Քաշեցի մինչեւ որ կր հա -
ւատայի թէ պարտականութիւնն ունէի գաւակս չգրկել իր մօրմէն։ Բայց երբ տեսայ 
որ գաւակս կր տուժէր ֆիգիքապէս ու բարոյապէս մօրր պատճառով, բաժնուեցայ 
իրմէն եւ 3-4 տարիէ ի վեր գատ կ՚ապրինք, գաւակս ինձ հետ րլլալով։ 

Սեծագոյն ցաւս այն է որ, ճիշդ այդ ամուսնութեան պատճառով, չկրցայ, Փ ա ֊ 
րիգէն դարձիս վերսկսիլ ճւաօոա ի վերահրատարակութեան։ Եթէ սկսած րս^ա 
յի, կր հաւատամ որ դադրեցուցած պիտի չրլլայի այլեւս, թերեւս եղած պիտի ր լ ֊ 
լայի այն «խենթ»ր որուն մասին ի վերեւ, ամէն պարագայի ծառայութիւն մր մա-
տուցած պիտի րլլայի։ 

Այսչափ - եւ չափագանց եղաւ - այսօր, եւ շատ, շատ սիրալիր բարեւներս, 
յարգանքներս ու մաղթանքներս Ձեր երկուքին։ 

Ն . Տէր Ստեփանեան 
Թորինօ, 27/5/38 
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Թորինօ, 8/8/38 

Մեծայարգ Պ. Պ. Միհրան Տամատեան եւ Վահան Թէքէեան 
Գահիրէ 

Սիրելի բարեկամներս, ճ. 
27/5 նամակս, ի պատասխան Ձեր նամակին, կր հաստատեմ։ Անկէ ի վեր ոե- ^ 

ւէ լուր չունեցայ Ձեգմէ։ 
Պր. Սարեան, այս շրջանին, յաճախ գրեց ինձ, երկար ու մանրամասն, 

խնդրոյ առարկայ հարցին շուրջ, մեծ հաւատքով։ 
Ես ալ իրեն գրեցի յաճախ, առանց արտայայտուելու իր լուրերուն մասին, 

քանի որ անոնց աղբիւրր կր մնայ ցարդ ինձ անծանօթ։ Չափագանց գբաղած 
րլլալով չկարողացայ ցարդ պէտք եղած ճամբորդութիւններր րնելու ծանօթա -
նալու համար, այդ իտալացի անձնաւորութեանց։ 

Սակայն, ենթադրելով հանդերձ որ այդ լուրր կր վերաբերի իտալացի քանի 
մր բարձր անձնաւորութեանց անձնական փափաքներուն ու տեսակէտներուն 
եւ չեն բղխիր յատկանշական բարձր աղբիւրներէ, կայ ու կր մնայ 1922էն այսօր 
հայերուս բացարձակ բացակայութիւնր Հռոմէն։ Նախորդ նամակովս պարգած 
էի արդէն իմ տեսակէտս այս հարցին շուրջ։ Երկար եւ ճակատագրական տա-
րիներ կորսնցուցինք, ճիշդ է, բայց աւելի լաւ է ուշ՝ քան երբեք։ Երկար խորհր -
դածութիւններէ վերջ այն եգրակացութեան հասայ որ օգտակար է եթէ ոչ անհ -
րաժեշտ որ քանի մր գգոյշ, կարող եւ լուրջ հայ անձնաւորութիւններ կատարեն 
հետագօտութիւններ եւ քայլեր Հռոմ, տեսնելու համար թէ մեգ համար այդ կ ո ղ 
մէն կա՞ն կարելիութիւններ։ Ասիկա այնչափ աւելի կարեւոր է քանի որ «այդ 
կողմր» այլեւս մեգի մնացած միակ կողմն է, տրուած րլլալով միւս մեծ պետո^ 
թեանց քաղաքականութիւնր եւ այդ քաղաքականութեանց յառաջ բերած վեր -
ջին դէպքերր։ Ալեքսանտրէթր վտանգի մէջ է, եւ վտանգր պիտի տարածուի հա -
ւանօրէն Սուրիոյ վրայ, եթէ դէպքերուն րնթացքր ուրիշ ուղղութիւն մր չստանայ։ 

Պէտք է նկատի ունենալ Մուսսօլինիի քաղաքական տեսակէտր առաջին 
օրէն. «Վերատեսութիւն ամբողջ դաշնագրերու եւ արդարութիւն բոլոր ժողո-
վուրդներուն»։ Անհաւանական չէ որ անոր մտքին մէջ այս մտածումր վերաբե -
րի նաեւ հայ ժողովուրդին։ Ի՞նչ րրինք մենք պարգելու այս հարցր։ Այս վերջին 
ամսուայ մէջ յաճախ կր կրկնեն Իտալացի թերթերր. «հաց, աշխատութիւն եւ 
արդարութիւն բոլոր ժողովուրդներուն»։ 

Ի նկատի ունենալով այս ամէնր, եւ շատ մր ուրիշ մտածումներ գորս դժուար 
է արտայայտել նամակով, րստ իս լաւ պիտի րլլար որ դուք, եթէ կարելիութիւն 
ունիք, քաջալերէիք Պր. Սարեանի նախաձեռնութիւնր տրամադրելով պէտք 
եղած նիւթական միջոցներր եւ իր կողքին դնելով Ձեր կողմէ անձնաւորութիւն 
մր։ Լաւագոյնն այ ն պիտի րլլար որ ձեր երկուքէն մէկր միանար Սարեանին։ Այս օ 
պատուիրակութիւնր պիտի րլլայ անշուշտ շատ գաղտնի, գգուշ եւ վերապահ, եւ 
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միայն հետազօտութեան հողի մը վրայ հիմնուած։ 
Այս գործը աւելի կարեւոր կը թուի ի նկատի ունենալով այն պարագան որ 

Հռոմէն Սիլան գացեր է Պր. Ջամալեան եւ կ ՚աշխատի կազմութեան իտալահայ 
մարմնի մը իբր թէ մշակութային հողի վրայ։ Բայց այս «մշակութային» հանգա-
մանքը մէջտեղ հանուեր է գաղութին զգուշաւոր անդամներուն առարկութիւննե -

•Հ– րը չէզոքացնելու համար։ Ի՞նչ գործ ունի այս պարոնը Հռոմ եւ ի՞նչ բանի կը մի -
յշ տի։ Կը վախնամ որ այս ամէնը նոր արկածախնդրութիւն մ՚ունենայ արդարեւ, 
^ քանի որ չեմ կարծեր որ դաշնակցականները հրաժարած ըլլան Բարձր Հայքէն, 

աւելի ճիշդ Սովետական Հայաստանէն։ Այս մասին դուք աւելին գիտէք ան-
շուշտ, եւ ի նկատի կ՚ունենաք Ձեր որոշումն առնելու ատեն։ 

Սպասելով Ձեր լուրերուն եւ ջերմ, սիրալիր բարեւներով՝ 

Ն . ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ 

Ծ Ա Ն Օ Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

1. - Միհրան Մի նաս եան, «Գաբրի էլ Լազ եա նի եւ Արշակ Ջա Վայ» հա նի անտիպ Սա Վակ ները Վահան Թէքէ հա նին», «Բա-
գին», 2013, թիւ 4, էջ 65։ 

2.– Սարհատ ստորագրութեաՎբ, ՓարիզէՍ՝ ԹէքէեաՍիՍ յղուած 1 Օգոստոս 1938 թուակիր ՍաՎակէ Վը որոշ ՎաՍրա– 
ՎասՍութիւՍՍեր կիՎաՍաՍք հոս արծարծուող դէպքերուն ՎասիՍ, ըստ որուն «իտալացի բարձրաստիճան հայասէ-
րի Վը կողՎէ» Հայ դատի ՎասիՍ «բրօժէ» Վը պատրաստուած է ու ներկայացուած՝ ռաՎկավար շրջաՍակՍերուՍ։ 
ԱՍաՍուՍ իտալացին անհրաժեշտութիւն հաՎարած է «Հայ ազգային ընդհանուր Վիութիւն Վը հիՎնել եւ Վիւս բոլոր 
կուսակցութիւնները... անոր Վէջ ձ՜ուլելու եւ պառակտուՎները Վէջտեղէն վերցնելու»։ Ըստ անոր «առանց այս նախ-
նական եւ գլխաւոր գործին, ոչ Վի յոյս չկայ, կորսուած է ձեր դատը»։ Ան առաջարկած է երթալ ՀռոՎ եւ տեղւոյն վրայ 
բաՍակցութիւՍՍեր վարել այդ առնչութեաՎբ, նոր ծրագիր Վը պատրաստել ու «ներկայացնել զայն օրուան Վեծաւո– 
րին»։ «Պէտք է արտասահՎանի Վէջ հայ ազգը ներկայանայ Վէկ գլուխով Վէկ ՎարՎնով եւ Վէկ վարչութեաՎբ ու Վէկ 
ծրագրով որը պիտի ունենայ աՎէն երկիրներու Վէջ կեդր կոՎիտէներ եւ Վասնաճիւղեր բոլորը կապուած կեդրո-
նին», բայց եւ այնպէս նիւթական պատճառներով հայկական կողՎը չէ կրցած ՀռոՎ Վեկնիլ ու բաւարարուած է բա-
ՍակցութիւՍՍերու հաՎար իտալացիները Փարիզ հրաւիրելով։ 

Ըստ Արշակ Չօպանեանի դիտարկուՎին ու ենթադրութեան՝ «այդ հայասէր իտալացին զուտ իր անձնականէն թե-
լադրուած էր եւ վերին իշխանութենէն հրահանգուած չէր» այս Վասին։ 

3. - Նկատի ունի քաղաքական գործիչ եւ նախկին դաշնակցական՝ Մարտիրոս Սարեանը, որ Վինչեւ 1922 թուականի ԻԳ-
Վիրի աղէտը ապրած է այնտեղ, ապա անցած է Ֆրանսա։ Մահացած է Փարիզ, 12 ՆոյեՎբեր 1954-ին, 82 տարեկա-
նին։ 
Նկատի ունի Պենիթօ Մոսոլինին (1883-1945), որ 1922-1943 եղած է Իտալիոյ վարչապետ։ 

4. - «Փօփօլօ տԻթալիա»՝ «Իտալիոյ ժողովուրդը»։ Ազգայնական ուղղութեան թերթ, զոր հիՎնած է Մոսոլինին, Ընկեր-
վար կուսակցութենէն հեռացուելէն ետք։ Անոր էջերուն է, որ խՎորուած է իր նոր փիլիսոփայութիւնը՝ «Ցետ այսու 
Վենք բոլորսիտալացիներ ենք եւ ուրիշ՝ ոչինչ։ Մէկ ձայն դուրս կու գայ Վեր սրտերէն՝«ԿեցցէԻտալիան» նշանաբա-
նով։ Այս Վթնոլորտին Վէջ է, որ ծնունդ առած է ֆաշիզՎը։ 

5^ Իտալերէն պատկերազարդ թերթ զոր կը խՎբագրէր ու կը հրատարակէր Նշան Տէր Ստեփանեան, Թորինոյի Վէջ 
(Իտալիա), 1915-1918 թուկականներուն։ 12 էջ, 29X40 սՎ.։ 

Թերթին պատուակալ տնօրէնը եղած է փրոֆ. Գօրրատօ Գօրրատինօ, իսկ անոր պատասխանատուն՝ Մարկարիա 
^ Գարլօ։ 
Հլ 6.֊ Նկատի ունի այն ողբերգութիւնը, որուն ենթարկուեցաւ ՏաՎատեան, երբ 1936 թուականի Ապրիլին, Պէյրութի աՎե-

^ րիկեան հիւանդանոցին Վէջ վիրահատութեան ենթարկուելով՝ կորսնցուց աջ սրունքը։ 
^ 7.- Սարհատի վերոյիշեալ նաՎակին Վէջ ըսուած է, թէ՝ՋաՎալեան Սիլանոյի Վէջ հիՎնած էԻտալօ՜հայկական Վիութիւն 
Հք Վը՝ «երկու ազգերը իրար ծանօթացնելու հաՎար... »։ 
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Շատեր կր լուսանկարեն։ Գեղեցիկ 
տեսարան մր կամ վայր մր նկարին չեն 
տար արուեստի լուսապսակ։ 

Սովորաբար կր դիտենք, յուգումով կր 
գնահատենք հայկական կամ րնտանե-
կան բովանդակութեամբ լուսանկարնե -
րր, գգացականութեամբ, առանց երբեք 
հարց տալու, թէ ո՞ւր, ե՞րբ, եւ ինչպէ՞ս 
արհեստր կր փոխակերպուի արուեստի։ 
Արուեստր անմիջական հետաքրքրու-
թեան առարկայ չէ։ 

Լուսանկարչութիւնր արհեստ եւ բագ-

մաշնորհ պէտք է րլլալ գայն արուեստ 
դարձնելու համար։ 

Արդիական բացառիկ մեքենաներով 
քիչ մր ամէն ոք կր նկարէ, յիշատակներ 
կ՚անմահացնէ, երջանկութեան պահերր 
ապագային կր փոխանցէ։ Ցաճախ 
ձմրան երկար գիշերներուն կամ թոռնիկ -
ներու հետ ալպոմներ կր թերթատուին եւ 
կր վկայեն անցնող-անցած ժամանակի 
մասին։ Պատկերով յուշագրութիւն եւ 
անմահութիւն։ 

Բայց մեր սուղ վճարուած գերարդիա-
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կան մեքենաներու լուսանկարներր չեն 
արժանանար համաշխարհային ճանաչ -
ման։ Անոնք անմիջականօրէն արուեստ 
չեն ծնիր։ 

Կիրակնօրեայ շուկաներու մէջ կր վա-
ճառուին արձանիկներ, որոնք կր ներկա-
յացնեն Պախ, Պեթհովէն, Մոցարթ, 
որոնք կր նմանին այդ մեծերու պատկեր -
ներուն, թափծուներ են, մետաղէ կամ 
գաճէ։ Անոնք ինքնատիպ քանդակներ 
չեն։ 

Փարիգ, 22 Ցունուարին, ցուրտ օր մր, 
պերճ թաղամասի մր Նիւ Եորք պողո -
տան գտնուող թանգարանր գացինք, 
տեսնելու համար Քարշի (Եուսուֆ) լու -
սանկարներէն մաս մր։ Գունաւոր չէին 
նկարներր, սեւ - ճերմակ, մեգի խօսող դի -
մանկարներ էին, ինքնատիպ արտայայ-
տութեան մր ակնթարթին բռնուած, բայց 
ոչ սառած։ 

Երբ «Քարշ» կ՚րսուի, առաւել կամ 
նուագ տեղեակ անձեր անմիջապէս կր 
մտաբերեն Մեծն Բրիտանիոյ հգօր վար -
չապետին դիմանկարր՝ պատմութիւն 
կերտած անձի ուժգին արտայայտու -
թեամբ։ Ինչպէս յաճախ դիտել կր տրուի՝ 
առանց իր աւանդութիւն դարձած® պա-
պիրոսին, գոր վերջին պահուն Քարշ 
խլած է իր շրթներէն, րնդունուած դասա-
կանութենէն դուրս բերելով ենթական, 
ստեղծելով «տարբեր» պատկեր մր։ 
Հարկ է կարդալ դիմանկարէն հոսող ա ^ 
սեթեւեթ կամքր։ Այս իսկ փնտռտուքով 
«բռնուած» պահր արտակարգ անձի հո -
գեբանութեան պատճէնն է։ 

Վերապրումի հգօրանք ունեցող հայ 
մրն է Քարշ, իր ժողովուրդին առհաւա-
կան կարողութիւններր մարմնաւորող 
տիպար մր։ Մանուկ տարիքէն 
արմատախիլ եղած, բնատուր տաղան-
դով օժտուած ինքնուս մր։ Հռչակաւոր 
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անձերու «դիմանկար»ներով ինք ալ 
հռչակաւոր դարձած է, մուտք գործած է 
«մեծերու ակումբը»։ 1999–ին քսաներորդ 
դարու աշխարհի ամէնէն հռչակաւոր ան-
ձերու ցանկին վրայ կը գտնուէր, միակ 
քանատացին էր եւ միակ լուսանկարիչը 
այդ ցանկին վրայ։ 

Աշխատանքի եւ ստեղծագործական 
ճիգի կեանք մը. Քարշ կտակած է աւելի 
քան 10.000 դիմանկարներ։ Բոլոր աս -
պարէգներու մէջ անունի տիրացածները 
նկարած է։ 1946–ին հրատարակած է դի -
մանկարներու ուշագրաւ հատոր մը, 
ք՝^6Տ օք Օշտէա ,̂ «ճակատագիրի դէմ -
քեր»։ Հետագային լոյս կը տեսնեն քսան 
ուրիշ գիրքեր, որոնցմէ երկուքը՝ յետ մա-
հու։ Մարդոցմով պատմութիւն քանդակե -
լու ինքնատպութիւն է Քարշի արուեստը։ 

Անցեալին, երբ լուսանկարի գիւտը 
դեռ չէր եղած, գեղանկարիչները կ ՚ ա ն 
մահացնէին աշխարհի մեծերը եւ նուագ 
մեծերը։ Թանգարաններու մէջ կը 
գտնենք անոնց պատկերները, թագաւոր-
ները, թագուհիները, սիրուհիները եւ սի -
րականները, գիտնականները եւ գրողնե -
րը, այդ օրերու «հռչակաւոր»ները։ 

Լուսանկարը արուեստի մակարդակ 
նուաճած է Քարշով։ Աշխարհահռչակ 
թանգարաններու մէջ կը գտնուին իր հա-
ւաքածոները. Նիւ Եորք, Շիքակօ, Պոս -
թոն, Ֆիլատելֆիա, Լոնտոն, Փարիգ, 
Թոքիօ։ Իր դիմանկարներուն առջեւ 
կագնած անձը հարց պէտք է տայ, թէ ին-
չո՞ւ ասոնք արուեստ են, ինչպէ՞ս մեքե -
նան արուեստ կ՚արտադրէ։ 

Ցուցասրահին մէջ, ուր կային աւելի 
քան եօթանասունհինգ գործեր, պատե-
րուն վրայ կախուած, կարելի էր կարդալ 
տեղեկութիւններ Քարշին եւ անոր ա ս 
պարէգին մասին։ 23 Դեկտեմբեր 1908-ի 
Մարտին ծնած հայ տղան, իր սերնդա -

կիցներուն պէս, անցած է Հայոց ցեղաս -
պանութեան եւ հայրենահանման փոթո-
րիկին մէջէն։ Իր ճամբան նման եղած է 
շատերու թափառումներուն։ Գրուած էր 
արտառոց բացատրութիւն մը. «Թրքա-
կան Հայաստան», «ճէաշաշ էսպսշ»... 
Հարկ եղաւ տպաւորութիւններու տոմա 
րին մէջ արձանագրել սրբագրութիւնը. 

1.– Եուսուֆ Քարշ իր լո ւսանկարչական 
սարքին հետ 

2.– Ալպեր Քամիւ 
3.– Ալպերթ Այնշթայն 
4.– Պրիժիթ Պարտօ , ա շ խ ա ր հ ա հ ռ չ ա կ 

դերասանո ւհին 
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« Բռ նագրաւուած Հայաստա ն », 
«ճւաշաշ օ^սբշշ»։ Գիտակցուած կամ 
անգիտութեան իբրեւ հետեւանք եղած 
ապատեղեկատուութիւնր միշտ պէտք է 
սրբագրել։ Ինչպէս որ ալ գրուած րլլայ, 
«Արեւմտահայաստան»ի տղան է Քարշ։ 

Կենսագիրներր կր նշեն, որ 1922փն 
Քարշի րնտանիքր կ՛ապաստանի Սուր -
իա, խուսափելու համար ցեղասպանու -
թեան արհաւիրքէն։ 1924փն Եուսուֆ կր 
գաղթէ Քանատայի Քէպէք նահանգի 
Շէրպրուք քաղաքր, ուր հաստատուած 
էր հռչակաւոր դարձած դիմանկարի լու -

ՃԼ Փ 
ՃԼ 
% 5.– Սըր Ուինսթըն Չըրչիլ, Մեծն Բրիտանիո յ 
ձ վ ա ր չ ա պ ե տ ը 
® 6.– էրնեստ Հեմինկուէյ, ա շ խ ա ր հ ա հ ռ չ ա կ 
1 ԳՐող։ 

սանկարիչ իր հօրեղբայրը ժորժ Նա -
գաշ։ Հոն է, որ Քարշ կր սկսի սորվիլ լու -
սանկարչութիւնր։ Հետագային, հօրեղ 
բօր թելադրութեամբ, պիտի երթայ Պոս -
թոն մասնագիտանալու համար ճոն Կա-
րոյի մօտ, որ այդ օրերու քաղաքի հռչա-
կաւոր անձերու լուսանկարիչն էր։ Միա-
ժամանակ կր հետեւի գծագրութեան դա-
սրնթացքներու։ 1932փն կր վերադառ -
նայ, կր հաստատուի մայրաքաղաք Օթ -
թաուայի մէջ։ Իր նկարչական հաստա-
տութիւնր կր տեւէ վաթսուն տարի։ 

Օթթաւուայի մէջ, 2009- ին տեղի կ ՚ու -
նենայ իր փառատօնր, քաղաքի 11 կեդ -
րոններուն մէջ։ 

Քարշ սկիգբր բեմի նկարիչ է, բայց 
շուտով կր դառնայ րնկերութեան վերնա-
խաւի նկարիչր, եւ իր հռչակր կր տա-
րածուի։ 



–Օ 
ճ. 

Այսպէս, երբ Անգլիոյ վարչապետ 
Ուինսթըն Չըրչիլ 1941-ին կ ՚այցելէ 0ա– 
նատա, ինք կը հրաւիրուի զայն լուսան-
կարելու։ Հռչակաւոր լուսանկար մը, 
որուն արտայայտութեան մէջ կայ պա-
տերազմի սպառնալիքը դիմագրաւելու 
հաստատակամութիւնը։ Կ՚ըսուի, որ հա– 
ւանօրէն ան եղած է աշխարհի ամէնէն 
աւելի արտատպուած նկարներէն մին։ 

Պատերազմի տարիներուն, առանց 
վախնալու ընդծովեաներու յարձակում-
ներէն, Քարշ Անգլիա կ ՚երթայ, ուր 
ապաստանած էին կարեւոր անձնաւո-
րութիւներ։ Անոնց դիմանկարները մաս 
կը կազմեն իր հաւաքածոյին։ 

Քարշ նկարած է քաղաքականու-
թեան, արուեստի, գիտութեան աւելի քան 
11.000 հռչակաւորներ։ 

Իր գործն է նաեւ դիմանկարը քսանե -
րորդ դարու ուրիշ աւագի մը, որ գիտցաւ 

մերժել պարտութիւնը, երբ իր երկիրը 
ծունկի եկած էր, ոտքի կանգնելու կոչ 
ուղղեց եւ պայքարեցաւ։ Այդ մէկն ալ 
պատմութիւն կերտած զօրավար Շարլ 
տը Կոլն էր։ 

Քիչ մը աւելի եթէ հետաքրքրուինք, 
պիտի նկատենք, որ քսաներորդ դարու 
բոլոր մարզերու աւագութիւնները գեր -
ուած են Քարշի ոսպնեակին կողմէ։ Իշ-
խողներ, ստեղծագործողներ, որոնցմով 
նկարագիր ստացած է անցնող դարը։ 

էսթէրլիթա Քարշ, նկարիչին երկրորդ 
կինը, հետաքրքրական վկայութիւն մը 
ունի. «Բնորդը ինքզինք կը յանձնէր Եո^ 

7.– Ձ օ ր ա վ ա ր Շարլ տը Կոլ 
8.– Փիքասօ 
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սուֆին, ինչպէս հիւանդ մը՝ իր բժիշկին»։ 
Այսինքն, դիմանկարը ոսպնեակով 
դրոշմուելէ առաջ, կը հասկցուէր որպէս 
իւրայատուկ անձի արտայայտութիւն։ 
Հոս է Քարշի արուեստի իւրայատկո^ 
թեան բանալին։ 

Նոյն էսթերլիթան, Քարշ մարդը 
հասկնալու համար վկայութիւն մը ունի։ 
Կը գրէ, որ «արտակարգ մարդուն» հա-
մար, որ Քարշն էր, «լուսանկարչական 
մեքենային իսկական ոսպնեակները 
սիրտը եւ միտքն» էին։ 

Ֆրանսայի նկատմամբ ունեցած է մեծ 
սէր, հիացած է անոր մշակութային կեան -
քին վրայ, գրողներ, արուեստագէտներ, Ալ– 
պէր Քամիւ կամ Պրիժիթ Պարտօ։ 

Բազմաթիւ դիմանկարներու մէջ յա-
տուկ ուշադրութիւն դարձուցած է ձեռքե -
րու, որոնք կը խօսին։ Քամիւի մատները 
կարծէք բան մը կ՚ըսեն։ 

Իսկ հանրածանօթ եւ սերունդներու 
հիացման առարկայ Պրիժիթ Պարտօն 
կը խօսի կարծէք կեանքի մասին, անմի -
ջական եւ վաղանցուկ, անմիջականի 
մէջ տեւող։ 

Քարշի դիմանկարները աշխատ-
ցուած են ոչ թէ հպումներ ընելով ստաց-
ուած արդիւնքին վրայ, այլ ոսպնեակը 
բանալ՜ գոցելէ առաջ։ Նկարելու պատ -
րաստութիւնը կը տեւէր երկու օր, կ ՚ու -
սումնասիրուէին մարդը, մթնոլորտը, լ ^ 
սերը։ Նկարած է մարդ-բնորդը ճանչնա-
լէ ետք, այդ բնորդը կոչուի էրնէստ ^ 
մինկուէյ գրողը կամ Խրուշչեւը եւ անոր 
«հմուտ ու մայրական կինը» Նինան, 
ինչպէս կը վկայէ էսթէրելտան՝ անոր իր 
երկրորդ կ ի ն ը ։ 

Կը տողանցեն անցած դարու մեծերը, 
քաղաքական աւագ դէմքերը, գիտնա-

յի կանները, արուեստագէտները։ 
շ Եւ Փիքասոն՝ իր նայուածքով եւ գիծե -օ 

րէն դուրս ժայթքող բնորդ կինով։ Միշտ 
ձեռքերը եւ անհանգստացնող աչքերը՝ 
Քարշի ոսպնեակին առանցքին վրայ։ 

Քարշի նկարները պատմութիւն են եւ 
չեն։ Դիտողը կը տանին արշաւի մը՝ ըսե -
լու համար, որ մեծութիւններ կային։ 

Ցեղասպանութեան մը արհաւիրքէն 
անցած տղան կրնայ նաեւ ըսել հին 
իմաստունին պէս. ^աէծտ ^աէծէսա, 
օաոա տտէ ^աէծտ։ 

Տասնեակ մը հազարաւոր մեծերու 
կողքին ըլլալ, 1999-ին աշխարհի 100 մե -
ծերու կարգին դասուիլ® ցեղասպանին 
դէմ յաղթանակ է։ Իսկ քանինե՞ր կրնա-
յին այդպէս մեծնալ՝ առանց աշխար -
հահռչակ համալսարաններէ անցած ըլ-
լալու։ 

Շռնդալից անուններով ժողովներ, 
կազմակերպութիւններ եւ ցեղասպանին 
հետ կարծեցեալ անմեղութեամբ զրու -
ցողներ, պատահա՞ծ է, որ նման հար -
ցում ուղղեն։ 

Մահը մահով յաղթելու կողքին, կարե -
լի է նաեւ յաղթանակ տանիլ հոգիով եւ 
միտքով։ Այդպէս ըրած է ինքնուս Եու -
սուֆ Քարշը։ 

Քայլ պահելով ժամանակին հետ, 
կրնա՞նք մտածել եւ կազմակերպել 
Քարշի ցուցահանդէսներ, Օթթաուա, 
Մոնրէալ, Թորոնթօ, բայց նաեւ Լոնտոն, 
Փարիզ, Պոսթոն, Նիւ Եորք, Լոս Անճե-
լըս, Արժանթին, Մոսկուա, Երեւան, Պէյ-
րութ, Ծոցի իշխանապետութիւններ, ին-
չու ոչ նաեւ՝ Պոլիս եւ Մարտին® ցեղաս -
պանութենէ ճողոպրած այս հռչակաւոր 
հայուն համար, մանաւանդ որ ամէնո^ 
րեք այդ կը յիշուի® 
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•՚ւտւստտ տ։ հայ»տ ւ հաւ ւի բԱոորւ՚ՆԻՆ ՛յ 
«ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ» 
ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ - 81 
Հեղինակ ՝ Ռ. ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ 

՜"**"^ Հատո ր Գ. 
" ՜ ՛ 

«ՀԱՑ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ 

ՐԵՐԳԵՐՈՒ ԵՒ ԵՐԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱԱԻՆ» 
Հեղինակ ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻ 

"՚"" յ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Պէյրութ - 2013 
•օդրս-Դ 

՚1 ՚ - I ՚ I •> III, 

«ԿԵԱՆՔԻ ԲԵԿՈՐՆԵՐ» 
Հեղինակ ՝ ՁՕՀՐԱՊ ԳԻՐԷՋԵԱՆ 
Անթիլիաս - 2013 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Կ Ր Ա Կ Ի Ն 

«ԿՐԱԿԻՆ ՄԷՋ» Ս ՝ է Զ Է ՝ Ն 
Հեղինակ ՝ ՄԻՍ ԱՔ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ 

ՎԱև ՎԱՍՊՏւՐՍԿՍն 
աաաօ 

«ՎԱՆ-ՎԱԱՊՈՒՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ» 
Հեղինակ ՝ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԼԵՒՈՆԵԱՆ 
ՊԷյրութ - 2013 

«ՅՈՒՇԱՊԱՏՈՒՄ» 
Հեղինակ ՝ ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ 

Պէյրութ - 2013 

«ԱԷՆԻ ԱՓԻՆ» 
Հեղինակ ՝ ԴԱՆԻԷԼ ԹԻՒՖԵՆՔՃԵԱՆ 
Անթիլիաս - 2013 

«ՀԱՅ ԿՆՈՋ ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԻԻՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ» 
Հեղինակ ՝ ՍՈՆԱ ՁԷՅԹԼԵԱՆ 

Անթիլիաս - 2013 

ՅԱՋՈՐԴ ԹԻՒՈՎ ԼՈՅԱ ՊԻՏԻ ՏԵԱՆԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ, 
ՇԱՀԵԿԱՆ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՁԳԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆԻ ՄԱԱԻՆ, 

ՁՈՐ ԿԱՐԵԼԻ ՉԵՂԱՒ ԱՅԱ ԹԻՒՈՎ ՏՊԱԳՐԵԼ 
ՏԵՂԻ ՉԳՈՅՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ։ 



ԹՈՒԹԱԿԸ 

Ուրիշ մըն է։ 
Թոթով նաւաստի մը զ ա յ ն տուած էր ծեր կնոջ, 

որ զ ա յ ն ծ ա խ ա ծ էր։ Ան շեմին վ ր ա յ է, 
լուսամուտին մ օ տ , հոն, ուր փ ո ղ ո ց ն ե ր ո ւ ն կը 
միախառնուի ա ղ տ ո տ մառախուղը ա ռ ա ւ օ տ ե ա ն ։ 

Զոյգ ճիչով մը, երեկոյեան, ան մ ե զ կ ՚ ողջունէ , 
Քրիւզոէ , երբ բ ա ր ձ ր ա ն ա լ ո վ բակի փոսերէն, դուն 
կը հրես մ ի ջ ա ն ք ի ն դուռը եւ ա ռ ջ ե ւ դ կը 
բ ա ր ձ ր ա ց ն ե ս լամբին ա ն ս տ ո յ գ լոյսը։ Ան գլուխը 
կը շրջէ դարձնելու համար նայուածքը ։ Լամբով 
մ ա ր դ ը ® ի՞նչ կ՛ուզես իրմէ® Դուն կը ն ա յ ի ս 
ա պ ա կ ա ն ա ծ բ ե ղ մ ն ա փ ո շ ի ո վ ծ ա ծ կ ո ւ ա ծ կոպի 
տ ա կ ի կլոր աչքին, դուն կը նայիս երկրորդ 
շ ր ջ ա ն ա կ ի ն ՝ ինչպէս մ ե ռ ա ծ աւիշի մը օ ղ ա կ ի ն ։ Եւ 
հիւանդ գրիչը կը թաթխուի ծիրտի հեղուկին մէջ ։ 

Ո՜Վ թշուառութիւն® Փչէ լ ա մ բ դ ։ Թռչունը ճիչ մը 
կ ՚ ա ր ձ ա կ է ։ 

Սէն-ճոն Փէրս (1887-1975) 
Ֆրանսերէնէ հայացուց՝ Յ.Պ. 

Հ Ա Մ Ա Զ Գ Ա Ց Ի Ն < Ա 5 Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն 
ԵՒ Մ Շ Ա Կ Ո Ւ Թ Ա 5 Ի Ն ՄԻՈՒԹԻՒՆ 


