
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
Ինչ պէ՞ս ապ րիլ սփիւռ քե ան ի նք նու թիւն մը։ Ի նչ պէ՞ս կի սել զայն ու փոր ձար -

կել։ Ա հա ւա սիկ հար ցում ներ, ո րոնք ը նդ հա նուր ըլ  լա լով հան դերձ` կ՚առըն -
չո ւին բո լո րիս կե ան քե րուն, ե րբ կը փոր ձենք ապ րիլ ու մեր կե ան քե րը 

բաժ նեկ ցիլ ու րիշ նե րու հետ,  հայ րե նի քէն ներս ու հայ րե նի քէն դուրս։ Կա րե լի է 
ը սել նաեւ լե զո ւէն ներս ու լե զո ւէն դուրս, ո րով հե տեւ լե զուն ի նքն ալ հայ րե նիք 
մըն է, ո րուն մէջ մար դիկ կ՚ապ րին ու կը ստեղ ծա գոր ծեն։ Հոն ո ւր լե զուն ու հայ -
րե նի քը կը հա մընկ նին, հար ցե րը նո ւազ բարդ կը թո ւին ըլ  լալ, առ նո ւազն ե րե ւու -
թա պէս։ Սա կայն ըն դու նինք, որ շա տե րուս հա մար, հար ցե րը այն քան ալ պարզ 
չեն միշտ, մա նա ւանդ ե րբ կ՚ապ րինք ու կը ստեղ ծա գոր ծենք մէ կէ ա ւե լի լե զու նե -
րու մէջ՝  մի ա ժա մա նակ։ Լե զու նե րը կը հրմշտ կեն զի րար ու ի նք նու թիւն ներ կու 
գան բար դո ւիլ մէ կը միւ սին վրայ ու մէ կը միւ սին զու գա հեռ, ու կը դառ նանք բազ -
մա կի ի նք նու թիւն նե րով շն չող ան հատ ներ ու զան գո ւած ներ, ա մէն ան գամ լե զու 
փո խե լուն՝ նաեւ ի նք նու թիւն փո խող։ Այս բոլորը գու ցէ կը խճո ղեն մեր ի նք նա գի -
տակ ցու թե ան բա ւիղ նե րը, սա կայն մի ա ժա մա նակ զայն կը դարձ նեն ան հա մե մատ 
ա ւե լի ճոխ ու հա րուստ։ 

 Բազ մամ շա կու թայ նու թե ան այս փոր ձա ռու թիւ նը յա ճախ ե րաժշ տու թե ան 
մէջ է որ կը գտ նէ իր լա ւա գոյն ար տա յայ տու թիւ նը, ե րբ ե րաժշ տա կան ո ճեր ու 
ա ւան դու թիւն ներ կը մի ա ձու լո ւին ու ծնունդ կու տան նո րա նոր ժան րե րու։ Ի. դա -
րուն եր կայն քին ծաղ կած ե րաժշ տա կան ար տադ րու թիւ նը հո յա կապ օ րի նակ ներ 
տո ւած է այս ծի րէն ներս, մա նա ւանդ ճա զային ե րաժշ տու թե ան ծնուն դով ու 
զար գաց ման ըն թաց քով։ Ե րաժշ տու թիւ նը ըլ  լա լով մի ջազ գային լե զու, լե զու մը 
որ ան դին է ան ջատ բար բառ նե րու բա բե լո նե ան խառ նի ճա ղան ճէն, կա րե լի ու -
թիւն կ՚ըն ձե ռէ պար փա կե լու մարդ կային փոր ձա ռու թե ան լայն ա ղե ղը, նե րա- 
 ռե ալ սփիւռ քե ա նը։ Կ՚ապ րինք նաեւ որ պէս ե րաժշ տա կան ա րա րած ներ, մօր ար -
գան դէն սկ սե ալ կը ներծ ծենք զայն մեր շր ջա պա տէն ու կը ստեղ ծենք ա մէն մէկս 
ի նք նիր ե րաժշ տու թիւ նը՝ նա խա սի րու թիւն նե րու, կա րօտ նե րու, սէ րե րու ու պայ -
քար նե րու ար տա ցո լում նե րով։ Կը ժա ռան գենք զայն տու նէն ու ա կում բէն, փողո- 
 ցէն ու ձայ նաս փիւ ռէն ու ա նոր մի ջո ցաւ կը բաժ նենք մեր սէ րերն ու ըղ ձանք նե -
րը։ Ա նոր ե լե ւէջ նե րը մեզ կը կա պեն մե զի նման նե րուն հետ, կը հա ւա քեն մեզ մէկ 
զար կով ու կշիռ քով հն չող դաշ նու թե ան մը օ ղա կէն ներս ու հայե լա ցու մով կը սկը-
 սինք տես նել մենք մեզ ու կեր տել ի նք նու թիւն մը, որ մերն է ու հա մայն մի ա ժա -
մա նակ։ Ա նա հիտ Գա սա պե ա նի գրու թիւ նը այդ փոր ձա ռու թե ան ըն դեր քը կը 
փոր ձէ հն չեց նել, ե րաժշ տա կան ա ւան դու թիւն մը մատ նան շե լու ու կի սե լու գոր -
ծո ղու թե ան ը նդ մէ ջէն։ Ո րով հե տեւ ի նչ պէս գի րը ու լե զուն, ե րաժշ տու թիւնն ալ 
պա րու նակ կր նայ հայ թայ թել սփիւռ քե ան փոր ձա ռու թե ան մը ծաղ կու մին ու ար -
տա յայ տու թե ան, ա նով ի սկ ստեղ ծե լով ի նք նու թիւն մը փոր ձար կե լու ու ապ րե լու 
հնա րա ւո րու թիւ նը։ 

ԹԻՒ 1  2021

1   |   ԲԱԳԻՆ

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 1



ԲԱԳԻՆ   |   2

Խմբագրական ................................................................................................1 
 

Կարօ Արմենեան  |  ԳԱՐՆԱՆԱՏԵՆՉ .............................................................5 
 

                                 ԱՀԱԶԱՆԳ .....................................................................13 
 

10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԻՆ 

      Սոնիա Սանան 

       |   «Լեզուն կը մեռնի, երբ լեզուատէրը կը մեռնի լեզուին մէջ» .................20 
 

անահիտ իշխանուհի   |  մանրուքներ մասունքի ...........................................31 
 

Սագօ Արեան   |  ՎԵՐՋԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՂՕԹՔ .........................................37 
 

Վեհանոյշ Թեքեան   |  ԲԱՐԵԿԱՄ՝ ԱՆՈՒՆԸ ՏԱՂԱՆԴ ................................40 
 

Ծաւի Պիլալեան   |  ԿԵՑԱՅ… ......................................................................46 
 

Անահիտ Մխիթարեան   |  ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ...............................50 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ÊÙμ³·Çñ   |  êáÝÇ³ øÇÉ¿×»³Ý-²×¿Ù»³Ý 
öáËËÙμ³·Çñ   |  ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý 

¶áñÍ³í³ñ   |  ²ñÇÝ â¿ùÇ×»³Ý 
Ò»õ³õáñáõÙ »õ ¿ç³¹ñáõÙ   |  ²ÝáÛß ²ÏÝ»ñ»³Ý 

 
ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ 

ՄԱՐՏ 2021                                                                                       Կ. տարի, թիւ 1

Ø³ñáõß ºñ³Ù»³Ý 
ìÇ·¿Ý ÂÇõý¿Ýù×»³Ý 
Ú³Ïáμ ÎÇõÉÉÇõ×»³Ý 

²õ»ïÇë Ð³×»³Ý 
Þ³ÕÇÏ ØÏñïÇã»³Ý 

²ñùÙ»ÝÇÏ ÜÇÏáÕáë»³Ý 

²ñ³Ù ä³ã»³Ý 
ê»õ³Ý î¿ÛÇñÙ»Ý×»³Ý 

Ê³ãÇÏ î¿ñ ÔáõÏ³ë»³Ý 
ØÇñÝ³ îáõ½×»³Ý 

Ú³ñáõÃÇõÝ øÇõñù×»³Ý

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 2



3   |   ԲԱԳԻՆ

Արծուի Բախչինեան  |  Տ.Տ.Տ.-Ն ...................................................................53  
 

Էմմա Յովսէփեան  |  ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՅԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻԻՑ .............61 
 

Վարդան Մատթէոսեան   |  ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ «ՀԱՐՃԸ» ՎԻՊԵՐԳԻ  
ՀԵՐՈՍՈՒՀԻՆ .....................................................66 

 

Սեւան Տէյիրմենճեան   |   ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ ԲԵՐԱՅԻ ՄԷՋ. Երուանդ 
Թօլայեանի Իտէալին ետեւէն վէպը ......................77 

 

Կարօ Յովհաննէսեան   |   ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԻ ԹՐԹԻՌՆԵՐ…Ը .............84 
 

Անահիտ Գասապեան   |  ՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ՅԱՆԿԱՐԾԱԲԱՆՈՒՄԸ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱԶ ..........91 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՆ ՓՐՈՖ. ԱՆԱՀԻՏ ԳԱՍԱՊԵԱՆԻ ՀԵՏ .........97 

ՏԻԱՆԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԿԱՆՉՈՂ ԳՈՅՆԵՐԸ .............................................109 

ՆՈՐ Ի ՆՈՐՈՅ ...........................................................................................111

Ð³ëó¿ª 
äáõñ× Ð³Ùáõï 
Þ³Õ½áÛ»³Ý Ï»¹ñáÝ, ´. Û³ñÏ 
E-mail: pakin@hamazkayin.com 
Ð»é. 00961 1 241072 

 
îå³·ñáõÃÇõÝª 
Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ 
§ì³Ñ¿ ê¿Ã»³Ý¦ ïå³ñ³ÝÇ 

òñáõáõÙÇ Ï»¹ñáÝª 
Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³ï³ñ³Í, 
Þ³Õ½áÛ»³Ý Ï»¹ñáÝ, 
äáõñ× Ð³Ùáõï 

 
Ð»é. (01) 241263/4 
ü³ùë. (01) 260329 
öáëï³ñÏÕ. 80 1096 äáõñ× Ð³Ùáõï 
E-mail: print@hamazkayin.com

Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝª Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý

Կողքը՝ Surrounded by dream, 180x120 cm, oil on canvas, 2015. 
Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի     
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Ա ռան ձի՛ն։ Մեր լե զո ւի ա մե նէն խորհր դա ւոր բա ռե րէն մէկն է ա սի կա։  

Ի նքն իր ան ձին հետ։ Ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը բազ մու թիւն չի սի րեր։  

Հա սա րա կու թիւ նը պի տի գիտ նայ յար գել քեր թո ղա կան նե րու ժին այդ սր բա զան 

ի րա ւուն քը։ Պի տի գիտ նայ բա նաս տեղ ծին մէջ փնտ ռել իր հո գե ւոր կե ան քի 

լու սա բա նու թիւ նը։ Ա սի կա յատ կա պէս կա րե ւոր է Սփիւռ քին հա մար,  

քա նի որ գո յու թե նա կան կռո ւին ա ռաջ նա գի ծը իր հո գի էն կ՚անց նի։ 

— ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
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թող ականջներդ լսեն վերջին շաչող մրրիկէն 
քու ճանկերովդ խլուած 
 
 
               վերջին խռպոտ մեղեդին  
 
որուն  
                                                           վանկերը տրտում 
 
                       քե՛զ կը պատմեն 
 
                                                 օրն ի բուն 
 
                                               շղթայազերծ ընելով  
 
 
հին գարուններդ խանդոտ 
 
 
 
պիտի դողաս ներսերէդ 
եւ ատամներդ  
 
                                       պիտի նորէն կափկափեն 
 
 
ու կողերուդ պաղ քրտինքով 
դուն սարսափներ պիտի սփռես 
խորքերուն մէջ 
անպատսպար 
այս 
եսին 

ԳԱՐՆԱՆԱՏԵՆՉ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
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                                             որ քու մէջդ  
                                             կ՚ապրի դեռ  
  
 
ինչո՞ւ ծնար  
 
 
կեանք մը ամբողջ մսխեցիր 
դուն  
 
                   հեւիհեւ  
 
           պայտելով 
   
վերջին  
                             ջորին 
 
որ մարմինդ քու անշունչ 
շալկէ պիտի անխռով 
ու քեզ տանի 
լեռն ի վեր 
իր սմբակները քսելով 
առտուան 
խուլ փէշերուն 
 
 
 
քու վերադարձդ բացառուած է այլեւս 
դուն հին վէրքեր կը կրես 
որոնք կ՚ապրին քեզմէ առաջ քեզմէ ետք 
ու քեզի դէմ 
 
դուն քու կարօտդ լ լկեցիր 
ու սէրերդ անօթի 
քեզ լքեցին մէկ առ մէկ 
անիծելով 
Աստուածն այն 
որ քեզ ծնաւ 
երկուութեամբ 
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          ու անզօր  
 
 
դուն չես այն զոր կը կարծես 
դուն երբեք չկրցար ըլ լալ զայն 
պիտի չըլ լաս երբեւէ 
 
դուն նաեւ չես այս մէկն ալ 
 
քու կերպարանքդ կ՚ապրի 
 
                      վարանելով   
 
        հոս ու հոն 
 
 
ու տուրք տալով 
 
                երկգլխանի այն դեւին 
 
                    որ նստեր է տանդ մէջ 
 
 
դուն տանդ մէջ իր պատանդն ես ու գերին 
 
պիտի ապրիս 
 
 
գոյութիւնդ կեղծելով  
եւ զեղծելով  
 
                     ամէն օրէնք ու կանոն 
 
 
դուն զեղծումն ես այս ցեղին 
 
               որ ցկեանս  
 
                              կը վերապրի 
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նոյնութեամբ 
 
առանց երբեք զգալու ինքնութիւնն իր 
լիարիւն  
 
 
ինչո՞ւ ծնար 
  
ամէն ինչ որ հաստատ էր ի ծնէ 
շաղախուած է  
իրերամերժ նիւթերով 
 
                        եւ կը գոյէ  
 
աչքիդ առջեւ  
 
                     տքալով ու հազիւ հազ 
 
                                           երկրին վրայ  
                                             այս ցաւոտ 
 
 
կը գոյէ ան 
փոխն ի փոխ  
իր էութեան  
ու չէութեան միջեւ 
ընդմիշտ բռնուած 
 
 
եւ դեռ ինքզինք  
 
կրկնելով 
 
                           ինքզինք կոչուած 
այս 
 
          զառամած ուղեղին 
            անասնական  
              կշռոյթով 
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ինչո՞ւ ծնար 
 
 
ան մարմին է օտարոտի 
ան չէ ծնած քու հողէդ 
ան աճած է միլիոններով 
երկրէ երկիր 
իր արիւնռուշտ բնազդով 
 
մարմինն է ան երկ-ոգի 
ու նոյն ատեն 
ոգին է ան երկմարմին 
ծառան է ան երկտիրոջ 
 
 
բռնատէրն է  
ինքնագիշատ 
 
կառչած ամուր 
իր գէշին 
 
 
կը գոյանայ 
անընդհատ  
խնճոյքովն այս  
 
                    արտառոց 
 
որ ուղեղներ 
կը խմորէ իրարու 
 
չարագուշակ 
 
                                ծէսերովն իր 
 
արիւնի  
 
 
ինչո՞ւ ծնար 
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քու մարմինդ կազմ ու պատրաստ 
 
                                  կը սպասէ 
 
 
խառնուելու հողերուն 
 
 
 
 
կազմ ու պատրաստ 
 
    կ՚աղերսէ  
 
              դուրս գալ  
             այս բիրտ  
 
                                             սխալէն 
 
 
ինչպէս կրիան 
արհաւրոտ 
 
որ                  
կեանքն ամբողջ 
 
կ՚ուզէ պոկուիլ 
                  
                             իր   պատեանէն   
                               նողկանքի 
 
 
կ՚ուզէ խզուիլ արգանդէն 
 
                 այս չքաւոր  
                                             
 
               ու աշխարհ գալ 
                 վերստին 

ԹԻՒ 1  2021
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        սկզբնական ու անսուաղ  
          ու անսուտ 
 
  
             ծնիլ նորէն ու նորէն 
 
 
      որպէս անկուշտ մոլախոտ 
 
 
                    փարիլ հողին 
 
              ծարաւներով ամեհի 
 
 
 
ու պարմանի չյագեցող կիրքերով  
  
ու շիւերով  
ու գեղձերով շնչահատ 
 
     
նետուիլ վայրագ  
 
                    դաշտերէն ներս  
                     այս գարնան 
 
ու բոյրերէդ տասնապատիկ խենթեցած 
 
ահաբեկել  
 
                              սանձակոտոր 
 
քու բարութիւնդ  
տարփոտ  
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Fall-8 (speak to strangers), 65x95 cm, oil on canvas, 2013 (in collection).  Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի
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որոտընդոստ  
սովահար  
 
 
մենք 
նորզնոր  
կը մտնենք 
 
 
       արգանդէն ներս  
 
 
այս 
օրուան 
 
 
մենք ծնողն ենք եւ հողն ենք որ կը ծնի 
յարութեամբ 
 
մենք կը յառնենք մոլութեամբ 
կոխկռտելով  
 
             մահավճիռն այս խարդախ 
 
 
բացէք դռներն այս գուժկան 
 
թող հեղեղուի 
դէպի ներս 
մոլութիւնն այս 
ապրողին 
 
թող լեռնանայ վերստին 
 

ԱՀԱԶԱՆԳ
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խենթութիւնն այս 
տիրական 
 
 
շնչենք շունչով 
ահարկու 
թթուածինն այս  
յառնողին 
 
 
բռնենք պուկէն 
այս գողին 
քաշենք բերենք 
մինչեւ Վան 
 
 
երբ ծովերն են ոխակալ 
երբ երկինքն է անհոգի 
երբ հրդեհներն այս խուժան  
կը լափլիզեն քու կողերդ անպաշտպան 
երբ վարակն այս ամեհի կը հալածէ քեզ ներսէդ 
 
 
նոյն խանդողն է յաւիտեան 
քեզ կը փնտռէ ծերպէ ծերպ  
քեզ կը խաբէ նրբօրէն 
կ՚անշարժանաս քաղցրութեամբ 
եւ կը տրուիս հեշտօրէն 
հազար քնքուշ թմբիրի 
երգեր կու գան մեղկութեան 
լսողութիւնդ կորզել 
մարդեր կու գան նենգութեամբ 
զգացումներդ մարզել 
 
 
նոյն սադրողն է որ գիտէ  
իր կոչումով վիթխարի 
քեզ համոզել փորձութեան 
քեզ ետ տանիլ անցեալին  
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քեզ ընդգրկել հեզութեամբ 
քեզ խմորել 
սաղմնովին 
 
 
 
որոտընդոստ 
սովահար 
 
 
դուն նորզնոր  
կ՚արթննաս 
 
 
առաւօտներդ շփոթ 
թօթափելով 
քունքերէդ 
 
 
դուն 
նոխազն ես 
այս ցեղին 
դուն վաղուց ես 
նոխազուած  
դուն  
պաշարուած 
ես 
Որդի 
դուն վտարուած 
ակերէդ 
դուն 
օտարուած 
անորդի 
դուն էութեանդ 
հունտէն 
պառակտուած ես 
իսպառ 
դուն մերժուած 
ի ծնէ 
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պատանդուած 
ի վերուստ 
 
 
 
դուն նորզնոր 
կը սկսիս 
այս անհեթեթ առօրեան 
ճակատագիրն ես նորէն 
այս վշտահար մարդկութեան 
այս անզգամ 
ախտաւոր 
ապատոհմիկն 
այս  
նենգող 
 
 
մարդազարմէն խլուած ճիժ 
մարդազարմին կարօտող 
մարդազարմէն հրուած դուրս 
հակածնողն այս մոլոր 
 
 
ինչպէ՞ս յանկարծ կը ծնիս 
հաւատամքով այս գերզօր 
 
ինչպէ՞ս կրկին կը կանգնիս 
դուն  
 
      արութեամբ  
 
Վահագնի 
 
արեգակունք  
աչկունքով 
կրակ կու տաս մեր կեանքին  
եւ ամէն օր ամէն օր դուն կը մեկնիս անյորդոր  
առաջնագիծն  
այս կռուի 

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 16



դուն  
ձեռք կ՚առնես 
խստօրէն 
ապրելու գործն 
այս դաժան 
դուն կը ճանկես 
կոկորդէն 
վերջին նշոյլն 
այս 
գարնան  
դուն կը ճամբես  
մէկ առ մէկ 
բարեխօսներն այս 
լալկան 
կը հաւաքես  
գաղտնօրէն 
սատանաներդ 
դժնի 
 
 
եւ դառնօրէն 
բրտութեամբ 
արհաւրութեամբդ 
Նոյեան 
 
 
կը խարանես երկնքին 
սահմանագիծդ 
մեծղի 
 
 
որոտընդոստ 
սովահար 
դուն կը ստանձնես 
անվարան 
յաւակնութիւնն 
այս անգութ 
յանձնառութիւնն այս 
կճան 
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եւ անարժանն այս լկտի 
կը բժշկես բարկութեամբ 
 
 
կը հաւատաս ի խորոց  
որ զինուորն ես պարզութեան 
որ դուն հողն ես անսասան 
 
 
որ բազում գործք արութեան 
քու երկունքիդ կը սպասեն  
 
 
դուն կը յղես  
երկնքին 
արհամարհանքդ 
վսեմ 
ու յաղթողի մեծութեամբ 
արգահատանքդ 
հուժկու 
երկրագունտին այս շուար 
դուն կը բաշխես 
լիութիւն 
ճակատագիրն այս տխմար 
դուն կը քաշես 
արմատէն 
 
 
ու կը պատժես 
անպայման 
քու հին թուրով կայծակի 
ամէն գձուձ 
ամէն լիրբ 
ամէն ոսոխ 
ու լղիրճ 
 
 
իսկ ճանապարհդ վճռող 
իսկ ճանապարհդ ուխտի 
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դուն կը բանաս  
այս առտու 
վահագնութեամբ 
յարդգողի 
 
 
 
 
Դեկտեմբեր 10, 2020 
Մըքլէյն 
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Մարմինն ու արիւնը գիրի վերածելով եւ բանաստեղծութեան մարմին ու արիւն տուող բա-
նաստեղծն է Կարօ Արմենեանը։ Վկայակոչելով մարդը եւ վաւերագրելով մարդուն գոյութե-
նական խնդիրներն ու անկէ բխող հարցադրումները, Կարօ Արմենեանը Սփիւռքի բանաս- 
տեղծութեան կը բերէ «իրաւ»ութեամբ գրելու արուեստը։ Արեան միլիոնաւոր բջիջներուն 
զարնուելով ու մարմնին քարայրը պեղելով ան ընթերցողին կու տայ բանաստեղծութեամբ 
զգալու եւ մտածելու վայելքը եւ ապրելու ակնթարթի մը մէջ կորսուող կեանքի ամենամտե-
րիմ պահերուն անուշութիւնը ու խորհելու խորհուրդներու խորիմաստ ու քաոսային լինե-
լութեան մասին։ 

Հա ւա նա բար, բա նաս տեղ ծին մա քուր, ան բռ նազ բօ սիկ տո ղերն են ո րոնք կը ներշն չեն 
ըն թեր ցո ղը եւ կը մղեն զինք որ սի րա հա րի բա նաս տեղ ծե լու ա րո ւես տին։ Վեր ջի վեր ջոյ ի ՞նչ 
կը փնտ ռենք գրա կա նու թե ան մէջ։ Լե զո՞ւ, մի՞տք, մար մի՞ն...գու ցէ այն բո լո րը ո րոնք ժա մա -
նա կին եւ վայ րին մէջ մեզ հաս տա տուն կը դարձ նեն եւ կը հա մո զեն որ «ան զօ րու թե ան կըծ -
կում» նե րուն դի մաց կա րե լի է նո րէն « մո լեգ նօ րէն բռն կիլ», «չ քայ քայո ւիլ» «չփ տիլ» ու « կուլ 
չեր թալ մռայ լօ րէն սա դուռ նա կան ըն դեր քին»։ Ար մե նե ան կը յա ջո ղի մար մինն ու ա րի ւնը 
բանաս տեղ ծու թե ան վայ րի ան սահ մա նու թե ան վե րա ծե լու եւ ըն թեր ցո ղին տա լու մտ քի թե -
լե րով գրա կա նու թե ան մէջ առ հա ւու թե ան տա րածք ներ բա նա լու կա րե լի ու թիւ նը։

Ես այն մարդն եմ   
որ այժմ խուլ՝ 
          կա րօտն ու նի իր ճի չե րուն  
ու կը սոս կայ լռու թե նէն  
ինք նիր մարմ նէն 
          ու կը ոռ նայ 
                   լե ղա պա տառ  
իր սոս կու մէն 

Այս տո ղե րով կը բա ցո ւի ձեր Մար -
մին եւ ա րիւն բա նաս տեղ ծա կան 

ա ռա ջին հա տո րը, որ լոյս տե սած է 
1970ին, Պէյ րութ, Ա հե կանի մա տե նա -

շա րէն։ Կը մէջ բե րեմ, առ նո ւազն ին ծի 
հա մար, այս շատ տպա ւո րիչ եւ ներշըն -
չող տո ղե րը, հարց նե լու թէ այ սօր ի ՞նչ 
փո խո ւած է խուլ, իր ճի չե րուն կա րօ -
տով, լռու թե նէն սոս կա ցող եւ սոս կու -
մէն լե ղա պա տառ բա նաս տեղ ծին մէջ։ 

Նախ խոս տո վա նիմ, որ ա ւե լի քան կէս 
դա րու հե ռա ւո րու թե նէն խօ սող այս 
փո խա բե րու թիւ նը այ սօր կը կար դամ 
ո րոշ զո ւար թամ տու թե ամբ եւ ի րա կա -
նու թիւն նե րու ան խու սա փե լի ան դրա -
դար ձո՛վ։ Այդ օ րե րուն, ես չու նէ ի մղ ձա- 

ԼԵԶՈՒՆ ԿԸ ՄԵՌՆԻ, ԵՐԲ 
ԼԵԶՈՒԱՏԷՐԸ ԿԸ ՄԵՌՆԻ 
ԼԵԶՈՒԻՆ ՄԷՋ

10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԻՆ ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆԷՆ
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ւան ջը լսո ղու թե ան կո րուս տին եւ շատ 
հե ռու է ի գի տակ ցե լէ զգա յա րան նե րու 
իս կա կան կշի ռին մարդ ա րա րա ծի     
կե անքին մէջ։ Այ սօր գի տեմ, թէ ա նոնք 
ին ծի չեն պատ կա նիր …Ա նոնք տրո ւած 
են ին ծի ժա մա նա կա ւոր կար գադ րու -
թե ամբ, ի նչ պէս կե ան քը… Քու յա ռա ջա -
ցած տա րի նե րուդ գիւ տերն են ա սոնք։ 
Այն ի սկ գիւ տե՛րը՝ ո րոնց իս կու թիւ նը 
կը բա ցա յայ տո ւի կո րուս տին մէջ։  

Լ ռու թիւն ներ կան, ո րոնք ա ւե լի հը-
զօր են քան կեն դա նի խօս քը, որ պէտք 
է ա պա ւի նի բա ռե րու յայտ նա գոր ծու -
թե ան, որոնք միշտ չէ որ կա տա րե ալ են։ 
Այս լռու թիւն նե րը չեն, որ վախ ցու ցած 
են զիս։ Զիս կը վախց նէ այն միւս լռու -
թիւ նը՝ որ վախ ճանն է ապ րու մին. այն՝ 
որ ներ քին բանտն է. ներ քին ա մա յու -
թի՛ւ նը։ Հոն մար դը վերջ կը գտ նէ։ Ես 
այդ սար սա փը միշտ ու նե ցած եմ, քա -
նի որ կե ան քը լայն չա փե րով մեր հա -
կակշ ռէն դուրս կը գտ նո ւի եւ ա ղէ տը— 
ֆի զի քա կան, հո գե բա նա կան, ըն կերա-
յին—կր նայ գալ ո րե ւէ ձե ւով եւ ո րե ւէ 
ժա մա նակ եւ լռու թե ան դա տա պար տել 
մար դը։ Մեր խն դիրն է հնո ցը վառ պա -
հել ա մէն գնով։ Ե թէ յա ջո ղինք, կը նշա -
նա կէ, թէ յոյս կայ բա նին հա մար որ էր 
ի սկզ բա նէ, բայց որ պէտք է վե րած նի 
մար դու որ դի ի մտա ւոր եր կուն քէն…  

Այս ա ռու մով, կը զգամ, որ իմ գի -
տակ ցու թե ան մէջ փո խո ւած է մէկ 
շատ կա րե ւոր հան գա մանք։ Փո խո ւած 
է իմ մէջ ժա մա նա կի զգա ցո ղու թի՛ւ նը …
Ե րի տա սարդ քեր թո ղը կ՚ապ րի ժա մա -
նակ ու նե ցո ղի—թէ կուզ պատ րա նային 
—պեր ճան քով։ Կ՚ապ րի ան փոյթ եւ «ա -
զատ»։ Կ՚ապ րի դրախ տի կա նոն նե րով։ 
Ա պա ռիկ ժա մա նա կով ապ րե լու գի -

տակ ցու թիւ նը կու գայ ա ւե լի ե տք եւ 
նոր ի մաստ կու տայ ստեղ ծա գոր ծա -
կան ա րար քին։ Ան իր ան վի ճե լի կնի քը 
կը դնէ տի ե զեր քի հետ մեր հա մա կե -
ցու թե ան բո լոր եզ րե րուն վրայ։   

Ընդհանրապէս ինչպէ՞ս կը ծնին ձեր 
բանաստեղծութիւնները։ Կամքի  

ո՞ւժն է որ կը մղէ ձեզ երկար տարիներ 
փարելու բանաստեղծական արուես-
տին, կամ՝ երեւակայութիւնը, միտքը... 
մէկ խօսքով ինչո՞ւ բանաստեղծութիւն 
կը գրէք։ 

Ինչո՞ւ կը գրեմ եւ ինչո՞ւ բանաստեղծու-
թիւն։ Ամբողջ կեանքի մը փորձով ե-
կած եմ այն եզրակացութեան, որ ԲԱՆ 
ստեղծելու արարքը, իր էութեան մէջ, 
խղճի խնդիր է։ Այսինքն՝ յանձնառու-
թեա՛ն։ Բայց յանձնառութիւն հանդէպ 
որո՞ւն։ Յաղագս ի՞նչ բանի… Հոս հարցե- 
րը կը բարդանան։ Կարելի է պատաս-
խաններ յօրինել, բայց ի վերջոյ բոլոր 
բացատրութիւններն ալ կը մնան մա-
կերեսին վրայ։ Լուսահոգի Որբունին 
կ՚ըսէր՝ «Ես չեմ, որ կը գրեմ. գիրն է, որ 
ինքզինքը կը գրէ…» Փորձած եմ զինքը 
տանիլ այս խորհրդաւոր բառերէն ան-
դին եւ ան ի վերջոյ վերադարձած է 
նոյն բանաձեւին։  

Բանաստեղծութիւնը տարօրինակ 
գոյավիճակ մըն է։ Երբ վերջին տողը կը 
գրեմ եւ վերջին բառը իր թիրախը կը 
գտնէ, ուրախութեան անխոստովանե-
լի պահ մըն է այդ պահը։ Բայց նաեւ 
այդ պահուն իսկ կը զգամ ահռելիօրէն 
պարպուած։ Ինծի կը թուի, որ վերջին 
վկայութիւնը դրած եմ պատին եւ դադ-
րած եմ ըլ լալէ։ Ինքնայատուկը, որ ծը-
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նած էր մէջէս—եւ ապրեցաւ ակնթար- 
թի մը խենթութեամբ—եւ հաւատաց     
ինքզինքին, հաւատաց իր ուժին, զիս 
ապրեցուց իր մոգականութեամբ եւ 
յանկարծ անյայտացաւ։ Յանկարծ չը-
կա՛յ։ Մեռա՞ւ, թէ՞ յարութիւն առաւ…Եւ  
ո՞ւր է իր կայարանը անհասկնալի այս 
տիեզերքին մէջ։ 

Քերթողական արարքին երկսայ-
րաբանութիւնը (dilemma) ես կը հասկը-
նամ հետեւեալ բարդութեամբ։ Երբ խո- 
հը կը կուտակուի մէջս եւ վերստին կը 
սկսիմ գրել, գիտեմ, թէ իմ ընթացիկ ի-
րականութենէս անդին գտնուող ուրիշ 
մըն է, որուն պահ մը շնորհուած է երա-
նութիւնը իր/իմ իսկական ինքնութիւնը 
ըլլալու...Այդ ուրիշը ես եմ այդ պահուն։ 
Տեղի ունեցած է մոգական միաձուլում 
երկու եսերու միջեւ ծնունդ տալով նոր 
ամբողջի մը եւ այդ նոր եսը կը գտնուի 
ալիքին գագաթը եւ ալիքին ուժին միա-
խառնուած...Ասիկա պա՛հ մըն է միայն՝  
որմէ սակայն պէտք չէ խաբուիլ։ Պէտք 
չէ շփանալ։  Բայց մանաւանդ ՝ յաւակ-
նիլ բանաստեղծի աշխարհական կո-
չումին։ Դուն մտար էութեան սահման- 
ներէն ներս վերին արտօնութեամբ։ 
Պահ մը արտօնուեցա՛ր։ Մի յաւակնիր 
ոտքիդ տեղ շինել... Այդ տեղերը Աստու-
ծոյ բնակարանն են։ Դուն արտօնուե-
ցար այցելելու։ Դուն հիւր էիր...  

Ո՞ր գրողները իրենց ազդեցութիւնը 
ունեցած են ձեր վրայ եւ ժամանա-

կի ընթացքին փոխուա՞ծ են այդ անուն-
ները։ 

Ազդեցութեան խնդիրը դժուար է դա-
տել։ Բնական է, որ ամէն գրող, իր      

կեանքի այլ գործօններու կողքին, նաեւ 
կը կազմաւորուի իր սրտին հարազատ 
գրականութեամբ եւ այդ գրականու-
թիւնը ստեղծող գրագէտներու ոգեղէն 
հաղորդութեամբ։ Իմ կեանքիս մէջ, մեծ 
տեղ ունեցած են Սասնայ Ծռերու մեր 
դիւցազնավէպը, Խորենացին, Հոմերո-
սը, Տանթէն, Շէյքսպիրը, Պօտլէռը, Քա-
զանծաքիսը, Շանթը, Կոստան Զար- 
եանը, հօրս եւ մօրս հոգեմօտ խորհըր-
դածութիւնները կեանքի ամէնօրեայ 
կնճիռներուն մասին։ Բայց նաեւ Մե-
ծարենցը, Վարուժանը, Սիամանթոն, 
Թումանեանը, Տէրեանը։ Այսինքն յա-
ճախ բնազդներով—եւ աւելի շատ՝ յայտ- 
նատեսութեամբ (intuition)—փնտռուած 
հոգեսնունդը, որ գրականութիւն կը 
կոչուի։ Յաճախ երբ կը կարդամ ինծի 
սիրելի էջեր, այն տպաւորութեան 
տակն եմ, որ ե՛ս կամ հոն…Եղած եմ 
քերթողին հետ, երբ կը ծնէր տողը։ Ըն-
թերցանութեան այս տեսակն է, որ կը 
հարստացնէ քեզ իր ներքին աւիշնե-
րով, որոնք կը մտնեն քու երակներէդ 
ներս եւ կը խմորուին քու քերթողա-
կան ինքնութեանդ հետ։ 

Կր նամ յի շել այն հե ղի նակ նե րը, ո -
րոնք այ սօր «օ րա կարգ»իս վրայ ե ն։  

Տե ղի սա կա ւու թե ան պատ ճա ռով, 
մեր տան գրա դա րան նե րը բեռ նա ւո ր -
ւած են գր քե րու ե րկ շարք եւ յա ճախ ե -
ռա շարք դի զո ւած քով։ Acid testը, այս 
պա րա գային, կը կա յա նայ այն փաս -
տին մէջ, թէ ո րո՞նք են ա ռա ջին շար քին 
վրայ տեղ գրա ւող գր քերդ... 

Խօ սե լով հայ բա նաս տեղ ծու թե ան 
մա սին մի այն, այ սօր ես կը փնտ ռեմ 
Նա րե կա ցին, Մե ծա րեն ցը, Վա րու ժա -
նը, Սի ա ման թոն, Տէ րե ա նը, Չա րեն ցը, 
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Զահ րա տը, Սա րա ֆե ա նը։ Ան շուշտ կայ 
ե րկ րորդ շարք մը, ո րուն մաս կը կազ -
մեն բազ մա թիւ սի րե լի եւ նո ւի րա կան 
ա նուն ներ Հայ րե նի քէն եւ Սփիւռ քէն։ 
Կան նաեւ ա նոնք, ո րոնց հետ իմ կապս 
ա մէ նօ րե այ է եւ ո րոնց հետ ա մէ նօ ր-   
ե այ խօս քով կը բաժ նեմ բա նաս տեղ -
ծու թե ան մեր հո գե ւոր տա րած քը։ Ան -
հու նօ րէն կ՚ու րա խա նամ, ե րբ յան կարծ 
գր չի հո գե կից նե րէս մէկ նու մէ կը հան -
ճա րեղ տող մը կը դնէ թուղ թին։ Ես ի նք- 
զինքս կը գտ նեմ հո գեծ նուն դի այդ հը-
րա շա զան ա րար քին մէջ։  

Պէտք է ա ւելց նեմ, որ իմ սե րունդս 
—եւ մեզ նա խոր դող սե րո՛ւն դը—ան ցաւ 
Վա հան Թէ քէ ե ա նի դպ րո ցէն։ Կը յի շեմ 
շատ խոս տում նա լից ա նուն ներ, ո րոնք 
կրկ նե ցին թէ քէ ե ա նա կան տո ղը եւ չը-
կր ցան ձեր բա զա տիլ ա նոր հմայ քէն։ 
Նոյնն էր պա րա գան Յա կոբ Օ շա կա նի՝ 
ար ձա կա գիր նե րու դաշ տին մէջ։ Ես 
գրե ցի իմ ա ռա ջին հրա տա րա կո ւած 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներս իմ հա մալ սա -
րա նա կան ո ւս ման տա րի նե րուն, ե րբ ե -
կած է ի Ա մե րի կա ու սա նե լու։ Եւ այդ 
կէ տին վրայ իմ աշ խարհս յետ պա տե -
րազ մե ան հա մաշ խար հային քեր թո ղա -
կան շար ժումն էր եւ յատ կա պէս Նիւ 
Ե որ քի ստեղ ծա գոր ծա կան կաթ սան։ 
Իմ կար ծի քով, այդ մեծ աշ խար հին հետ 
մեր ը նդ հան րու թե ան ա ռա ջին յայ տա -
րա րը հաս տա տո ղը Վա հէ Օ շա կա նը ե -
ղաւ։ Ա ւե լի քան իր նա խոր դը՝ Սա րա ֆ- 
ե ա՛ նը։ Ես ճանչ ցեր է ի Վա հէն դեռ Պէյ -
րութ գտ նո ւած շր ջա նիս, բայց մեր իս -
կա կան փոխ-հա ղոր դակ ցու թիւ նը տե- 
ղի ու նե ցաւ, ե րբ եր կուքս ալ կ՚ապ-
րէ ինք այս բազ մազգ եւ ա նազգ ով կի ա -
նո սի բարդ կեն սո լոր տին մէջ։  

Իմ յի շո ղու թե անս մէջ ձեր ա նու նը, 
որ պէս ե րի տա սարդ գրող, կա պ-

 ւած է Ա հե կանին եւ Բա գինին։ Գրա կա -
նու թե ամբ հե տաքրք րո ւած մեր սե րուն- 
 դը հմայ քով կը նայի ձեր սե րուն դի 
գրող նե րուն եւ այդ տա րի նե րուն Պէյ -
րու թի գրա կան շր ջա նակ նե րուն եւ ա -
նոնց ու նե ցած աշ խոյժ կե ան քին։ Ի ՞նչ 
յուշ կամ հե տաքրք րա կան դէպք կ՚ու -
զէք պատ մել մե զի այդ օ րե րէն։ 

 Թէ՛ Բա գինի եւ թէ՛ Ա հե կանի հիմ նադըր -
ման տա րի նե րուն, ես ար դէն կը գտ նը -
ւէ ի Պէյ րու թի մեր կայ քէն հե ռու։ Ի նչ - 
պէս գի տէք, Բա գինը լոյս տե սաւ 1962-
ին, ի սկ Ա հե կանը՝ 1966ի ն։ Ա սոնք իմ ու -
սա նո ղու թե ան տա րի ներն է ին Ա ՄՆի 
մէջ։ Յե տա գային, աս պա րէ զիս բեր -
մամբ, իմ ճամ բոր դու թիւն ներս յա ճախ 
հնա րա ւո րու թիւն ըն ձե ռե ցին հան դի -
պե լու Պէյ րութ եւ գտ նե լու ըն կեր ներս 
եւ ըլ  լա լու մեր գրա կան խօս քի օ ճախ -
նե րու մտեր մու թե ան մէջ։ Յատ կա -
պէս Ա հե կանի հրա տա րա կու թե ան շըր - 
ջա նին կը յի շեմ մաս նակ ցած ըլ  լալ 
խում բի քա նի մը ժո ղով ներուն եւ քըն -
նար կում նե րուն։ Այդ հան դի պում նե րը 
ը նդ հան րա պէս տե ղի կ՚ու նե նային Գրի -
գոր Շա հի նե ա նի տան մէջ, Գրի գո րին 
եւ սի րե լի Ա րաք սի ին ջերմ հիւ րըն կա -
լու թե ամբ։ Բա ցի այդ պա րա գա յա կան 
պա տե հու թիւն նե րէն, իմ կապս մեր եր -
կու հան դէս նե րուն հետ ե ղած է հե ռա -
կայ, բայց հե տե ւո ղա կան։  

Յո՛ւշ մը։ Սի րո՛վ։ Պատ մեմ վե րոյի շ-
ե ալ եր կու հան դէս նե րու հրա տա րա կու- 
 թե ան նա խորդ հան դի սա ցող Պօ ղոս 
Սնա պե ա նի հա մար ձակ մէկ նա խա -
ձեռ նու թե ան մա սին, որ կը թո ւի սր բը -
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ւած ըլ  լալ մեր հա ւա քա կան յի շո ղու - 
թե նէն։  

 Խօսքս կը վե րա բե րի Պօ ղո սի խըմ -
բագ րու թե ամբ լոյս տե սած Միջ նա բերդ 
գրա կան տա րեգր քի հրա տա րա կու- 
 թե ան։ Իմ գր քե րուս ներ կայ դի զո ւած -
քին մէջ, ես չկր ցայ գտ նել Միջ նա բեր-  
դի եր կու հա տոր նե րը. հե տե ւա բար 
կ՚ա պա ւի նիմ իմ յի շո ղու թե ան՝ տարե-
գր քի մեկ նար կի այդ յի շա տա կե լի պա- 
 հը վե րա կանգ նե լու ճի գիս մէջ։ 

 Կար ծեմ 1956ն է ր։ Այդ շր ջա նին, 
Պէյ րու թի գրա կան բե մերն է ին Ա նդ րա -
նիկ Ծա ռու կե ա նի Նայի րի շա բա թա -
թեր թը, Հա մազ գայի նի Ա կօսը եւ Թէ- 
 քէ ե ան Մշա կու թային Մի ու թե ան նոր 
ճամ բայ ե լած Շի րակ գրա կան ամ սա -
գի րը Զա րեհ Մել քո նե ա նի խմ բագ րու -
թե ամբ։ Ե րեքն ալ, այդ կէ տին վրայ, 
ան բա ւա րար է ին գրա կան կե ան քի ա -
ռաջ նոր դող ներ հան դի սա նա լու։ Այդ    
օ րե րուն էր, որ Պօ ղո սը խորհր դակ- 
 ցու թե ան հրա ւի րեց զիս եւ իմ ճե մա րա -
նա կան ըն կերս՝ Սե րոբ Ե րէ ցե ա նը, եւ 
պար զեց գրա կան տա րե գիրք մը հրա -
տա րա կե լու իր գա ղա փա րը։  

 Մե զի հա մար դեռ նոր էր գա ղա փա -
րը եւ ու շադ րու թե ամբ կը լսէ ինք Պօ ղո -
սին խան դա վառ եւ պոռթ կուն բա ցատ- 
 րու թիւն նե րը։ Ան ման րա մաս նօ րէն կը 
նկա րագ րէր, թէ ի նչ պի սի՞ն էր ըլ  լա լու 
այս—դեռ չս տեղ ծո ւա՛ծ... —նոր բե մը եւ 
թէ ի րա պէս ո ՞ւր էր հաս նե լու ան... 
Պարզ էր, որ « բերդ»ը ար դէն կա ռու ց -
ւած էր Պօ ղո սին—միշտ ան հան դա՛րտ—
ե րե ւա կա յու թե ան մէջ եւ ան շատ ա ւե- 
 լի մեծ էր իր յ ղաց քով, քան ա նոր տա -
րեգր քային նա խա քայ լը, ո րուն աշ խա - 
տանք նե րուն մաս նակ ցե լու կը կան չը -

ւէ ինք ես եւ Սե րո բը։ Նա խա ձեռ նու թիւ -
նը—բնա կա նա բար—չու նէր պիւտ ճէ եւ 
բա ցար ձա կա պէս զուրկ էր բո լոր տար -
րա կան ար տադ րո ղա կան հնա րա ւո-
րութիւն նե րէն, բայց այդ բո լո րը... ման- 
րա մաս նու թի՜ւն է ին Պօ ղո սի յաղ թար -
շա ւին առ ջեւ։ Ա նոնք ար գելք մը չէ ին, 
որ Պօ ղո սը հա մար ձա կէր... ե րա զել եւ 
մեզ ալ վա րա կէր իր հս կայ ո գե ւո րու -
թե ամբ։ Պէյ րու թի մեր տա քուկ ա ծո ւին 
մէջ միշտ գտ նո ւած են հայ գր քին լուռ 
պաշ տա մուն քո վը ապ րող ա ռեւտ րա -
կան աշ խար հի մար դի կը եւ Պօ ղո սը գի -
տէր վա րա կել նաեւ զա նոնք... Պիւտ ճէն 
մէջ տեղ ե կաւ, ե րբ ար դէն մենք Պօ ղո -
սի ա ռաջ նոր դու թե ամբ եւ ոտ քով-ձեռ -
քով լծո ւած է ինք աշ խա տան քի։  

Այդ գոր ծի բո վին մէջն էր, որ Պօ ղո -
սը ա ռա ջար կեց ին ծի կար դալ եւ գրա -
խօ սել Վա հէ Օ շա կա նի նոր լոյս տե սած 
 Պա տու հանը... «Ու րիշ բա նաս տեղ ծու -
թիւն է», ը սաւ, « կար դա՛ եւ յե տոյ կը խօ -
սինք»։ Ի նք կար դա ցեր էր եւ գր քին 
է ջե րը լե ցու ցեր՝ իր ը նդ գծում նե րով, 
նշում նե րով։ Գիր քը ար դէն ի սկ յոգ նած 
էր ան ցած ըլ  լա լով Պօ ղո սին « հար ցա-
քն նու թիւն» նե րէն։ Շու տով պի տի ան -
դրա դառ նայի, որ ատ կէ ա ւե լի խօ սուն 
խո րա գիր մը չէր կր նար ը նտ րած ըլ  լալ 
Վա հէն գէթ ին ծի հա մար այդ օ րե րուն... 
Վա հէ ին գիր քը իս կա կան պա տու հան 
մըն էր նոր բա նաս տեղ ծու թե ան մը 
վրայ բա ցո ւող։ Աշ խար հըն կալ ման նոր 
փոր ձա ռու թի՛ւն մը։ Կը կարդայի մտ քի 
վե րի վայ րում նե րով։ Հոն կար յափըշ -
տա կու թիւն, զար մանք, ը նդ վզում, կաս -
կած... Յա ճախ կր կին ու կր կին կը կար- 
 դայի Վա հէ ին տո ղե րը ե ւ՝  բարձ րա -
ձա՛յն։ Ես գրա խօ սե ցի  Պա տու հանը՝ 
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տող առ տող հար ցադ րե լով ի նք զինքս։ 
Կը զգայի գր քի տո ղե րուն տագ նա պա -
հար ան հանգս տութիւ նը։ Այ սօր կր նամ 
ը սել—եւ ը սած եմ Վա հէ ին—, որ ես  Պա -
տու հանով սկիզբ առ նող քեր թո ղա կան 
նոր տո ղը սկ սայ իս կա պէս ի մս ը նել,    
ե րբ մտեր է ի Ա րեւ մուտ քի ան ծայ րա -
ծիր ա ռանձ նու թե ան մէջ։  

Եր կար տա րի ներ ապ րե լով Ո ւա -
շինկ թըն, կր նա՞ք ը սել որ ազ դո ւած 

էք ա մե րի կե ան մշա կոյ թէն կամ գրա -
կա նու թե նէն։ Ի նչ պէ՞ս։  

 Քա ղա քակր թա կան հս կայ ա ւա զա նի 
մը կե ան քին մաս կազ մե լով, կա րե լի չէ 
խու սա փիլ ա նոր բազ մա զան եւ ա մէն-
օրե այ պա տո ւաստ նե րէն։ Իմ եւ Վրէ -
ժու հի ին մի աս նա կան փոր ձա ռու թիւ նը 
բնա կա նօ րէն մեզ կա պած է մեզ շր ջա -
պա տող կեն ցա ղային ի րա կա նու թե ան։ 
Մեր չորս զա ւակ նե րէն ե րե քը ծնած են 
Ա մե րի կայի մէջ։ Վեր ջի նը՝ Լոն տոն։ Մեր 
ո ւթ թոռ նե րը ծնած են ու կ՚ապ րին հոս։ 
Ա սոնք ու ժեղ գոր ծօն ներ են մար դուս 
ստեղ ծա գոր ծա կան կե ան քին վրայ։ Նա- 
եւ գո յու թիւն ու նի ա մե րի կե ան կե ան -
քէն թա փան ցող լե զո ւամ տա ծո ղու թիւ-
նը։ Այս ի րա կա նու թիւ նը կա րե լի չէ եւ 
պէտք չէ ու րա նալ։  

 Բայց կայ միւս ե րե սը մեր կե ան -
քին։ Մենք ի յա ռա ջա գու նէ մեր ժած     
ե նք այ լա սեր ման ըն թա ցիկ կեր պա րը։ 
Մենք մեր ժած ե նք զի ջիլ մեր ի նք նու -
թիւ նը մեզ շր ջա պա տող մեծ մշա կոյ -
թին։ Մենք ճիգ ը րած ե նք սոր վե լու 
Ա րեւ մուտ քի մեծ մշա կոյ թէն ա ռանց 
զայն մեր ժե լու։ Մենք՝ ի նք ներս գի տակ -
ցա բար գծած ե նք սահ մա նը Փաւս տո -

սի յի շած « հայ կա կան հող»ին եւ « պարս - 
կա կան հող»ին մի ջեւ։ Եւ ա սի կա եր -
բեք հեշտ չէ ե ղած։ Ե ղած է ա մէ նօ րե այ 
մղ ձա ւանջ մը, ո րուն նա յած ե նք որ պէս 
մար տահ րա ւէ րի։ Տա րի ներ շա րու նակ, 
մեր ճա շա սե նե ա կը ե ղած է դպ րոց մեր 
զա ւակ նե րու հայե ցի դաս տի ա րա կու -
թե ան հա մար։  

 Միւս կող մէ, մենք մեր ժած ե նք ազ -
գային կէթ թոյի գա ղա փա րը։ Մեր ժած 
ե նք մե կու սա ցու մը։ Մենք փա խուստ 
չենք տո ւած ա մե րի կե ան մշա կոյ թի յա -
ռա ջա ցող լա ւային առ ջե ւէն։ Մենք՝ ի նք - 
ներս ե ղած ե նք յար ձա կող, քն նար կող, 
ը նտ րող՝ մեծ մշա կոյ թէն մե զի ե կող ար -
ժէ քային ճն շում նե րուն դի մաց։ Հա ւա -
տա ցած ե նք Սփիւռ քի մեր ա ճե լա վայ - 
րե րու զօ րու թե ան եւ մեր բա ժի նը վեր -
ցու ցած ե նք ը նդ հան րա կան պայ քա րին 
մէջ։    

Ի՞նչ է այս բո լո րին հան րա գու մա րը 
մար դուս ստեղ ծա գոր ծա կան կե ան քին 
մէջ։ Այո, իմ բա նաս տեղ ծու թիւնս, ա ռա -
ջին հեր թին, պա տաս խան մըն է տըր -
ւած մեզ հո գե պէս ա րիւ նա քամ ը նող 
աք սո րին, որ կ՚ապ րի մեր մէջ որ պէս յի -
շո ղու թիւն։ Ես կ՚ապ րիմ ա զա տագըր -
ման կռի ւին մէջ։ Ա սի կա մեր ազ գային 
կա ցու թիւնն է։ Ան մա նա ւանդ Սփիւռ -
քի կա ցու թիւնն է։ Բայց նաեւ կը հա ւա -
տամ, որ ան ը նդ հան րա կան մար դո՛ւն 
կա ցու թիւնն է, որ կ՚ապ րի ի նք զին քէն 
ա ռե ւան գո ւած... Իմ ա ռա ջին գիրքս 
գրո ւած է Նիւ Ե որ քի մէջ եւ ան քակ տե -
լի մասն է այդ դժոխ քին։ Ա ւե լի վերջ, 
գոր ծած ըլ  լա լով մայ րա քա ղաք Ո ւա -
շինկ թը նի քա ղա քա կան ներ քին բա ւիղ -
նե րուն մէջ, իմ քեր թո ղա կան մտա ծո - 
ղու թե ան մաս կազ մած են կե ան քի այն 
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բնազդ նե րը, ո րոնց պէտք ու նի մար դը 
իր ճամ բան գտ նե լու հա մար։  

 Բայց նաեւ—ի նչ պէս բո լոր իմ գըր -
չա կից նե րը Սփիւռ քի մէջ—ես մտ քով 
ապ րած եմ ու կ՚ապ րիմ բո լոր այն տե -
ղե րը, ո ւր մեր է ու թե ան շշուկ ներն են եւ 
յատ կա պէս՝ մեր հայ րե նի ե րկ րի դեռ 
չյայտ նա բե րո ւած կա ծան նե րը։ Շատ 
լայն է մեր հո գե կան կե ցա վայ րը, քա նի 
որ մեր հա ւա քա կան նս տո ւած քը հա -
մաշ խար հային է այ սօր։ Բայց նաեւ նեղ 
է մեր կե ցա վայ րը, քա նի որ ան յա ճախ 
կը սահ մա նա փա կո ւի հա յու թե ան ման -
րաշ խար հով։ Հար ցո՛ւմ. ո ՞ւր կ՚ապ րի 
Սփիւռ քի բա նաս տեղ ծը... Շատ բարդ 
խն դիր մըն է ա սի կա։ Կ՚ար ժէ գրել այս 
մա սին։ Այդ հար ցու մին պա տաս խա -
նով կր նայ նաեւ բա ցա յայ տո ւիլ Սփիւռ -
քի գաղտ նի քը։       

Գ րող նե րու հետ կա տա րո ւած հար -
ցազ րոյց ներ կար դա լը կամ ո ւն-

կընդ րե լը սի րե լի ժա մանց նե րէս մէկն է։ 
Վեր ջերս, զա նա զան գրա կան  ցանցե-
 րու վրայ կը հան դի պիմ աշ խոյժ քն նար -
կում նե րու «գ րա կա նու թիւն եւ քա ղա - 
քա կա նու թիւն» թե մային շուրջ: Ան -
շուշտ թե ման նոր չէ, սա կայն գրե լը որ -
պէս « քա ղա քա կան ա քթ» կամ գրե լը 
որ պէս « պատ մու թե ան ար խի ւագ րում»  
դար ձե ալ լայն տեղ կը գրա ւէ գրող նե -
րու քն նար կում նե րու ծի րէն ներս: Ան -
շուշտ խօս քը գե ղա րո ւես տա կան գրա- 
 կա նու թե ան մա սին է։ Ի ՞նչ ու նիք ը սե -
լիք այս մա սին։ Ար դե օ՞ք ձե զի հա մար 
գրե լը « քա ղա քա կան ա քթ» մըն է ։ 

Այն չա փով, որ քա ղա քա կան աք թը կը 
ճգ նի լու ծել մար դուն գո յու թե նա կան 
խն դիր նե րը, կա րե լի չէ ու րա նալ ա նոր 

տե ղը ստեղ ծա գոր ծու թե ան մէջ։ « Քա -
ղա քա կա նու թի՛ւն», կ՚ը սէ Կոս տան Զար-
ե ա նի հե րո սը Բան կօօ պին մէջ, «այո՛, 
բայց Ա րիս տո տէ լե ա՛ն ի մաս տով...»։ Այ -
սինքն ե րբ ան հատն ու հա մայն քը ի -
րենց առ ջեւ դրած են Սոկ րա տի « ճիշդ 
ապ րե լու» յանձ նա ռու թիւ նը։ Ե րբ հա -
մայն քի գո յա տե ւու մը կա պո ւած է ո ՛չ մի- 
 այն ա նոր ֆի զի քա կան պա հանջ նե րու 
գո հաց ման, այլ նաեւ—այլ մա նա ւա՛նդ— 
ա նոր բա րո յա կան կե ան քի ո րա կին։   
Ե րբ հա մայն քը կը հա ւա տայ, թէ ու նի 
բա րո յա կան ու ժը մար դուն ներ քին    
կե ան քի հա կա սու թիւն նե րը հա ւա սա -
րակշ ռե լու եւ ի վեր ջոյ հար թե լու։  

 Բայց կա րե ւոր է չշ փո թել գե ղա ր -
ւես տը հրա պա րա կագ րու թե ան հետ։ 
Այն, ի նչ որ կը պա հան ջո ւէր գե ղա րուես - 
տա գէտ նե րէն խորհր դային կար գե րու 
տակ, ա նար գանք էր գրո ղին կամ ա ր -
ւես տա գէ տին ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա- 
 քե լու թե ան։ Հա կա ռակ այդ կաշ կան դում- 
նե րուն, բա նաս տեղ ծու թիւ նը յաղ թանա - 
կող դուրս ե կաւ։ Ան յաղ թա նա կեց, քա -
նի որ ո ՛չ մէկ ո ւժ կր նայ կասեցնել քեր -
թո ղա կան ներշնչ ման ա զատ ըն թաց քը։ 
Ոչ ի սկ մա հո ւա՛ն ու ժը։ Վկա՛յ՝ Դու րե անն 
ու Մե ծա րեն ցը։ Վկա՛յ՝ Վա րու ժա նը՝ որ 
շա րու նա կեց ստեղ ծա գոր ծել գե րու- 
 թե ան մէջ մին չեւ իր մա հո ւան օ րը։   

Եւ սա կայն պէտք չէ խախ տել մէկ 
ոս կե այ պայ ման։ Բա նաս տեղ ծը պի տի 
խօ սի ու գոր ծէ բա նաս տեղ ծու թե ան 
զի նա րա նով, ե րբ ծնունդ կու տայ իր 
քեր թո ղա կան տո ղին։ Կա րե լի չէ դա ւել 
այս կա նո նին։ 

Պա ղես տին ցի ժա մա նա կա կից գը-
րող նե րու գոր ծե րը կար դա լով,      
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օ րի նակ՝ Նա ժո ւան Տա րո ւի շի, կ՚անդ -
րա դառ նամ որ ա նոնք հե տա մուտ են ո ՛չ 
թէ ո ւղ ղա կի ի րենց քա ղա քա կան դա տը 
ներ կա յաց նե լու կամ ան պայ ման խօ սե -
լու կոր սո ւած ե րկ րի մը մա սին, այլ կեդ -
րո նա նա լու ի րենց սփիւռ քե ան ի նք նու- 
 թե ան վրայ, ո րուն մէջ ա նուղ ղա կի օ րէն 
կամ ո ւղ ղա կի օ րէն կը մտ նեն հո ղային 
հար ցե րը եւ այլն։ Ի նչ կը խոր հիք, ար -
դե օք սփիւռ քե ան մեր այ սօ րո ւան գրա -
կա նու թիւ նը կ՚ար տա յայ տէ՞ սփիւռ ք- 
ե ան ի նք նու թե ան խն դիր նե րը։ Ե թէ 
այո, ին չո՞ւ եւ ի նչ պէ՞ս։ Ե թէ ոչ, դար ձե ալ 
ին չո՞ւ եւ ի նչ պէ՞ս։ 

 Նա ժո ւան Տա րո ւի շէն շարք մը բա նաս -
տեղ ծու թիւն ներ կար դա ցած եմ եւ յա -
տուկ ըմ բոշխ նու մով։ Բայց կը ցա ւիմ, 
որ մօ տէն ծա նօթ չեմ պա ղես տի նե ան 
գրա կա նու թե ան։ Պա ղես տին ցի ըն կեր -
նե րու հետ իմ խօ սակ ցու թիւն ներս տա- 
 րի ե րու ըն թաց քին զիս հա մո զած են, որ 
պա ղես տին ցի մար դը հետզ հե տէ կը 
մտ նէ հայ մար դու գո յու թե նա կան կա -
ցու թե ան մէջ։ Տա րագ րու թիւ նը ժա -
մա նա կա ւոր վի ճակ չէ այ լեւս։ Ան գո- 
 յա վի ճակ է իր ներ քին հո գե բա նա կան 
պա հան ջա տի րու թե ամբ, ո րուն հետ 
պի տի ապ րի տա րագ րու թե ան մէջ ծը-
նած սե րուն դը։ Ապ րիլ ժա ռան գու -   
թե ա՞մբ, թէ... ապ րի՛լ։ Ի նչ պէ՞ս կը կողմ- 
 նո րո շո ւի ա նի րա ւո ւած ան հա տը ի նք -
նիր կա ցու թե ան հետ դէմ յան դի ման։ 

Ս փիւռ քի մեր գրա կա նու թիւ նը ծա-
նըր հա րո ւած ներ կրեց։ Քա նի որ ըՍ-
փիւռ քի քա ղա քա կան հո ղը են թար կը- 
 ւե ցաւ մէ կէ ա ւե լի վե րի վայ րում նե րու։ 
Սփիւռ քը նոր սկ սած էր ձե ւա ւո րո ւիլ 
որ պէս ի նք նու րոյն ան հա տա կա նու -

թիւն, ե րբ մէ կը միւ սին ե տե ւէն մա րիլ 
սկ սան հայ րե նա մերձ Սփիւռ քի օ ճախ -
նե րը։ Գրա կա նու թիւ նը, որ իր նոր հո -
ղը կը փնտ ռէր, կր կին ե ղաւ ար մա տա - 
խիլ եւ «ա պաս տա նե ցաւ» Ա րեւ մուտ քի 
ոս տան նե րու ա պա հո վու թե ան։ Եւ, ան -
շուշտ, պէտք է ը նդ գծել գրա կան կե ան -
քով ապ րող մար դուն աս տի ճա նա կան 
փո շի ա ցու մը ա մէ նու րեք։  

Այ սօր ու նինք եր կու գրա կա նու թիւն 
Սփիւռ քի մէջ։ Ա ռա ջի նը « հին խօսք»ն է, 
որ իր դի ե ցու մը ստա ցած է հայ րե նա -
մերձ Սփիւռ քի օ ճախ նե րէն եւ կը յա մա -
ռի մնալ պատ նէ շին վրայ։ Ե րկ րոր դը 
« նոր խօսք»ն է, որ ա նիշ խա նա կան ծի -
լեր կ՚ար ձա կէ ա մէն կող մէ... Հար ցո՛ւմ. 
Սփիւռ քի մեր գրա կա նու թիւ նը կ՚ար-
տայայ տէ՞ սփիւռ քե ան ի նք նու թե ան 
խն դիր նե րը։ Ես կը ջա նամ հե ռու մնալ 
ը նդհան րա ցում նե րէ։ Այ նո ւա մենայ նիւ 
հարցու մը շատ տե ղին է։ Պի տի ը սեմ, 
որ մեր ի նք նու թե ան խն դիր նե րը (որ -
պէս տա րե րային նս տո ւածք) ներ կայ են 
Սփիւռ քի գրա կա նու թե ան մէջ, բայց 
գրա կան բե մը շատ հե ռու է այդ տագ -
նա պին հրաբ խային խառ նա րա նը ըլ  լա -
լէ։ Թե րեւս այն պատ ճա ռով, որ Սփիւռ- 
 քը ազ դու գրա կան բեմ չու նի այ լեւս...  
(Բա գինը մի ակ կեն դա նի մարտ կոցն է 
այ սօր)։ Կը հա մար ձա կիմ ը սե լու, որ 
տա րո ղու նակ գրա կան բեմ Հա յաստանն 
ալ չու նի ներ կայիս։ Մենք ու նինք Լա 
Ման չայի մար դուն նման նե րը աշ խար -
հի հրա պա րակ նե րուն վրայ, որոնք ու -
նին խեն թու թիւ նը ճա կա տե լու հող մա- 
 ղաց նե րուն դէմ։ Կա՞յ գիրք մը, ո րուն մէջ 
Սփիւռ քի մար դը կր նայ գտ նել իր լու սա -
բա նու թիւ նը։ Կան քա նի մը գր քեր եւ 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներ։ Վս տահ եմ, որ 
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ու րիշ ներ ե ւս պի տի ծնին։ Այդ մէ կը չի 
նշա նա կեր, որ ի նք նա բե րա բար տե ղի 
պի տի ու նե նայ catharsisը հայ մար դու 
կե ան քին մէջ։ Մաք րազտու մի գոր ծօն -
նե րը շատ թոյլ են եւ պա րա գա յա կան։  

Ս փիւռ քի մար դը ներ կայիս կը գտնը-  
ւի ան հե թեթ ի րա կա նու թե ան մը մէջ։ 
Ան հա զիւ սկ սած էր ի մի բե րել իր ծնըն -
դա վայ րը, իր բնա կա վայ րը եւ իր հայ րե -
նա վայ րը մէկ նա խա դա սու թե ան մէջ, 
ե րբ ի նք զինք գտաւ պար տե ա լի դիր քին 
մէջ։ Ան յան կարծ պար տո ւած է եւ վե-
րըս տին հայ րե նազր կո ւած՝ այն ի սկ թըշ- 
 նա մի էն, որ կազ մա կեր պած էր իր ցե -
ղաս պա նու թիւ նը դար մը ա ռաջ։ Ան 
նաեւ դա շու նա հա րո ւած է աշ խար հա -
կար գի ու ժե րէն եւ ա ռա ջին հեր թին՝ 
Ռու սաս տա նէն։ Սփիւռ քը, որ յե ղա փո -
խա կան ի րա կա նու թիւն մըն էր պատ -
մու թե ան վճի ռը հեր քող, յան կարծ հար - 
ցա կա նի տակ է որ պէս ի նք նու թե ան 
զէնք։ Այս բո լո րէն կը հե տե ւի այն, որ 
գրա գէտն է, որ պի տի բա նայ ճամ բան 
այս հո գե բա նա կան ա նե լէն դուրս գա -
լու։ Այն ի նչ, որ գրած ե նք ցարդ, կը 
պատ կա նի ան ցե ա լին։ Սփիւռ քի մեծ 
խն դիր նե րը մեր առ ջեւն են դեռ։ 

Ձե զի հա մար ի ՞նչ կը նշա նա կէ 
Սփիւռ քի մէջ գրող ըլ լա լը։ 

 Կար ծեմ պա տաս խա նե ցի այս հար- 
 ցու մին նա խորդ հար ցու մի շր ջա նակ -
նե րուն մէջ։  

Գ րո ղը ըն կե րային բազ մա պաշ տօն 
ներ կա յու թիւն մըն է Սփիւռ քի մէջ, ի նչ -
պէս ըն տա նի քի հայրն ու մայ րը, ի նչ -
պէս քա հա նան. ի նչ պէս ու սու ցի չը, 
ի նչ պէս խմ բա գի րը, ի նչ պէս քա ղա քա -

կան գոր ծի չը։ Ան ը նդ հան րա պէս կ՚ապ -
րի քա ղա քա կան կե ան քով։ Բայց որ - 
պէս զի ան մտ նէ իր իս կա կան ա ռա քե -
լու թե ան մէջ, ան նաեւ պէտք է ապ րի 
իր ստեղ ծա գոր ծա կան կե ան քի բա -
ցար ձակ ա ռանձ նու թե ան մէջ։ Ա ռան -
ձի՛ն։ Մեր լե զո ւի ա մե նէն խորհր դա ւոր 
բա ռե րէն մէկն է ա սի կա։ Ի նքն իր ան -
ձին հետ։ Ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժը 
բազ մու թիւն չի սի րեր։ Հա սա րա կու թիւ -
նը պի տի գիտ նայ յար գել քեր թո ղա կան 
նե րու ժին այդ սր բա զան ի րա ւուն քը։ 
Պի տի գիտ նայ բա նաս տեղ ծին մէջ 
փնտ ռել իր հո գե ւոր կե ան քի լու սա բա -
նու թիւ նը։ Ա սի կա յատ կա պէս կա րե ւոր 
է Սփիւռ քին հա մար, քա նի որ գո յու թե -
նա կան կռո ւին ա ռաջ նա գի ծը իր հո - 
գի էն կ՚անց նի։ 

 Վեր ջա պէս կայ նաեւ մնա յուն ի րա -
կա նու թիւն մը։ Բա նաս տեղ ծը կ՚ապ րի 
օ տար ման մէջ նոյ նիսկ ե րբ իր հայ րե նի 
հո ղը ու նի որ պէս են թա հող։ Այս ցն ցիչ 
ի րա վի ճա կը ա մե նէն ա ւե լի հայ բա նաս -
տեղծն է, որ կը դի մագ րա ւէ այ սօր։ Հե -
տե ւա բար հայ քեր թո ղը մեծ պատ գամ 
ու նի տա լիք մարդ կու թե ան։ Բա նաս տեղ- 
 ծը մնա յուն բնա կիչն է օ տար ման։ Ան 
միշտ կ՚ապ րի Սփիւռ քին մէջ։ Ան ճակա - 
տագ րո ւած է Սփիւռ քին եւ կը կռո ւի 
այդ ճա կա տագ րին դէմ։ Ան Ո դի սեւսն 
է, որ կը ճգ նի վե րա դառ նալ տուն… 

Գ րո ղը լե զու ստեղ ծող է, լե զու պա -
հող չէ, հա մա ձա՞յն է ք։ Ին չո՞ւ։ 

«Գ րող»ը շատ ը նդ հան րա կան ի մաստ 
մը ու նի եւ, սկզ բուն քով, կ՚ընդգր կէ նա-
եւ լե զո ւին պա հա պան նե րը։ Կար ծեմ 
մենք պէտք է մաս նա ւո րենք մեր խօս -
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քը ա րո ւես տա գէտ գրո ղի ա ռա քե լու-
թե ան։ Մեր լե զուն մեր ի նք նու թե ան բա - 
նա լին է։ Հարս տու թի՛ւն մը՝ որ մի այն 
կ՚ա ճի, ե թէ ա նոր տէ րե րը ապ րին ա նոր 
մէջ։ Լե զուն կը մեռ նի, ե րբ լե զո ւա տէ րը 
կը մեռ նի լե զո ւին մէջ։ Բա նաս տեղ ծին 
կա պը լե զո ւին հետ կեն սա կան է եւ ճա -
կա տագ րա կան։ Բա նաս տեղ ծին պատ -
գա մը կր նայ մի այն տե ղա ւո րո ւիլ այն 
լե զո ւին մէջ, որ կը ձե ւա ւո րո ւի բա նաս -
տեղ ծի դարբ նո ցին մէջ։ Բա ռե րը նոյնն 
են. քե րա կա նա կան կա նոն նե րը նոյնն 
են, բայց տո ղը կ՚ապ րի բա ռի մաստ նե -
րէն եւ կա նոն նե րէն ան դին. այ սինքն՝ 
նոր ի մաստ նե րով ու նոր կեն սա կա նու -
թե ամբ։ Իւ րա քան չիւր բա նաս տեղծ ի նք-
 նիր լե զո ւին դար բինն է։ Ի սկ լե զուն 
կ՚ապ րի ու կը պահ պա նէ ի նք զինք, ե րբ 
ան ա մէն օր նոր կե անք կ՚առ նէ բա -

նաս տեղ ծու թե ան ա ւի շով։ Բա նաս տեղ -
ծը այդ շա րու նա կա կան վե րա կեն դա- 
 նաց ման հո լո վոյ թին ա ռա քե ալն է։ Ի սկ 
լե զո ւի ո րա կին տի րու թիւն ը նող բազ -
մա թիւ հաս տա տու թիւն ներ պի տի ու -
նե նայ հա սա րա կու թիւ նը։   

Կա րօ Ար մե նե ա նը ե ՞րբ պի տի հրա -
տա րա կէ բա նաս տեղ ծու թե ան իր 

նոր հա տո րը։ 

 Կա րօ Ար մե նե ա նը մե ղա ւոր է մե ղան -
չու մի մէ կէ ա ւե լի յօ դո ւած նե րով։ Եւ 
կ՚ապ րի այն յոյ սով, որ մօտ ա պա գային 
պի տի կա րո ղա նայ քա ւել գէթ այս մէկ 
մեղ քը։ Ե րախ տա պարտ եմ յի շեց ման 
հա մար։ 

 Մարտ 23, 2021  
Ո ւա շինկ թըն
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* * * 
աշնանային ծառին 
վերջին տերեւին նման 
կառչած ճիւղին 
կ’երերաս աջ ու ձախ 
 
չես ուզեր քակուիլ  
մինչեւ վստահ ըլ լաս 
թէ պիտի չհասնի 
հարուածը կացինին 
հաստ բունին 
 
ամուր կառչած  
ծառիդ ճիւղին 
կ’երերաս աջ ու ձախ 
ու կը տոկաս 
մինչեւ ընձիւղի 
ծառդ վաղեմի 
 
 
* * * 
երբ անցեալդ 
առաջ անցած 
դիմացդ է կանգնած 
այն ժամանակ 
համր ու մանր քայլերով 
կը նահանջես 
դէպի ապագան 
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* * * 
ու կը փախչիս 
աղմուկէն 
հասնելու հոն 
անհասանելիին 
ու կը բախիս  
լռութեան 
ապա կը վերադառնաս 
ոչ որպէս արձագանգ 
այլ  
նոր ձայն 
 
 
* * * 
առուակին վրայ 
կամուրջ մը  
որ կը միացնէ 
մէկը միւսին   
 
առուակին վրայ 
կամուրջ մը  
որ կը հեռացնէ 
մէկը միւսէն  
 
իսկ դուն  
ջինջ առուակը  
կամուրջին տակի 
որ կը բխի  
բարձունքներէն  
գլգլալով  
կը հոսի  
թէ΄ կը հեռանայ  
թէ΄ կը մնայ 
 
 
* * * 
բաղձալ  
ըղձալ  
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եւ վերջապէս 
չըլ լալ 
 
բաղձալ  
ըղձալ  
եւ վերջապէս 
ինչու չէ 
ըլ լալ 
 
 
* * * 
ձեռք ձեռքի  
շղթայուած 
կը գլորինք 
բարձունքներէն  
դուն եւ ես 
մինչ հոն 
անդունդին մէջ 
անհամբեր կը սպասէ 
ան՝ 
արքայազունը անիծուած 
 
 
* * * 
մի΄ գանգատիր 
երբ մէկ կողմդ ցաւի 
քանի շատ շուտով 
միւս կողմդ ալ պիտի ցաւի 
 
իսկ երբ շատ շուտով 
միւս կողմդ ալ ցաւի 
նախկին ցաւդ 
պիտի դառնայ տանելի 
 
ահաւասիկ  
հին ու նոր ցաւերդ գրկած 
պատմութեան էջերուն վրայ 
կանգնած ես շուարած  
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ո՞ր մէկն է տանելին 
հի՞նը թէ նորը  
ո՞ր մէկն է անտանելին 
նո՞րը թէ գալիքը  
 
 
* * * 
սկիզբէն էր 
ցաւը  
 
մի΄ լար 
ըսին 
վաղը մեծնաս 
ցաւդ կը մոռնաս 
 
դուն մեծցար 
ցաւդ ալ մեծցաւ 
 
մի΄ լար 
ըսին 
վաղը ծերանաս 
ցաւդ կը մոռնաս  
 
դուն ծերացար 
իսկ ցաւդ 
մի΄շտ  
երիտասարդ մնաց 
 
վստա΄հ եղիր 
ըսին 
վաղը հոգիդ աւանդէ 
հոն 
ցաւ ըսուածը  
գոյութիւն չունի 
 
վերջապէս 
թեւեր առիր 
թռար գացիր 
ցաւիդ հետ միասին 
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հո΄ն 
ուր ցաւ ըսուածը  
գոյութիւն չունէր 
 
 
* * * 
մասունքը  
մանրուքը 
եւ  
մնացուքը 
 
 
 
անահիտ 
քսան քսանմէկ 
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ընկերներուս... 
 

Եթէ հաւատաս, որ վերջին կայարանի 
Վերջին պահուան անցումը քու մէջդ է... 
 
Եթէ գրկես հին վաղեմի սէրերդ... 
Ու պտըտիս երջանկութեան սենեակներուն մէջ, 
Ուր կապոյտ են բոլոր աչքերը, 
Ուր աչքեր են սենեակները 
Եւ սենեակներ են աչքերը վաղեմի սէրերուն, 
Որ պաշարած են ապրումներդ ամէն պահ։ 
Զիրենք բերած-քաշած ես հետդ, 
Բռնած ես անոնց կատարելութեան ձեռքերէն, 
Կառչած ես անոնց ոգիին 
Եւ ճերմակ օթոյիդ մէջ մոռցուած աղօթքի փշուրներուն։ 
 
Առաւելագոյնը մինչեւ Պիքֆայան՝ մեր հոգիի ապրումներուն, 
Կամ մինչեւ վերադարձը գերի ինկած բառերուն, 
Որոնք ինկան աշնան բարի մեղեդիի մը մէջ։ 
 
Հիմա ամէն տեղ դիմակներ են։ 
Դիմակներ կը բաժնեն, 
Դիմակներ են քիթերուն վրայ, բերնին, քթածակերուն, երազներուն... 
Երազներն անգամ դիմակներով կը տեսնեմ, 
Եւ մինչեւ հատնումը մեծ կիրքի պահերուն, 
Դիմակ կը դնեն սէրերուն վրայ... աղամանին... մոմակալին, 
Դիմակ՝ մոխիր դարձող դիակներուն 
Եւ անշնչացած մարմիններուն, 
Որոնք մեզ մօտիկ կը դարձնեն հողին 
Ու խոնաւ հողի կարօտներուն։ 
 
Ես վարագոյրը կը բանամ դիմակներուն, 
Լոյսերուն հետ խօսիլ կ՚ուզեմ, 
Տրամագիծը կը գծեմ լեզու–հայրենիքին, 

ՎԵՐՋԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՂՕԹՔ
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ
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Որուն մէջ աճեցանք ես եւ դուն։ 
 
Մեր լեզուն կը խօսիմ, 
Մայթերուն վրայ, անձրեւին հետ, 
Ու այն ընկերներուն, որ հասկցան մեր աչքերուն գոյնը 
Եւ տեսան մեզ, 
Մեզ ընկալեցին, 
Հաղորդուեցան մեր սեղաններուն վրայ  
Մոխիր չդարձած դիմակներուն համար...ու բաժակներուն, 
Որ մեզ կը կապեն հին սպասումի մը, 
Որ դեռ պիտի գայ... 
 
Չէ որ, սիրելիս, մենք հոգիի սենեակներուն մէջն ենք:  
Մեր հոգին ուրիշ հոգիէ է: 
Լրագրութեան բոլոր կանոնները թափեցինք ջուրին մէջ, 
Հոն խառնեցինք մեր կարօտը անսահման, 
Բայց չլացինք առաջուան պէս, 
Որովհետեւ գիտէինք, որ անպայման պիտի տեսնենք զիրար։ 
 
Մեր պահը սէր չէր, 
Մեր պահը աւելի նուիրական էր ու մաքուր։ 
Մենք աշխարհի ամենահեռու կէտին վրայ մեր բառը դրինք։ 
Մենք չմեռանք, որովհետեւ հաւատացինք այդ բառին։ 
Սիկարէթի խոտին մէջ ծխեցինք Շուշանեանի սիրտը, 
Եղիան երգեցինք 
Ու վեհերոտ հայեացքով նայեցանք աճող սօսիներուն։ 
Փակեցինք մեր լերան ծիրը, 
Դարձանք ամայութեան 
Ու յաղթեցինք։ 
 
Մահուան ահէն քալեցինք, 
Գէորգին անունը դրինք, Քրիստափորին, եւ միւսներուն, 
Որոնք այսօր կը հոսին մեր երակներէն։ 
Ապրեցանք ոչ թէ ապրումի պահուան համար, 
Ոչ ալ դիմակները պատռելու ոգիով, 
Այլ ապրեցանք, որովհետեւ մեր մէջ սիրոյ թախիծն էր, 
Խոնաւ մայթերէն հասնող մեր երակներուն: 
Լեցնելու համար մեր սրտերը 
Եւ անոնց երազները վառելու, 
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Որոնք վաղը պիտի գան։ 
Սառը ձուկերուն պէս արգանդներուն մէջ, 
Երբ Ճիմ Մորիսընի բառերը թաց-թաց մեզ սպառնացին 
Ու հաւատացուցին, որ նորէն պիտի ապրինք Սէրը 
Իր ամբողջ վեհութեամբ: 
Եւ Համրայի փողոցներէն պիտի քալենք 
Բանաստեղծութեան ճանապարհները փնտռելու։ 
 
Մեր սէրն աւելին էր, սիրելիս, 
Մեր սէրն ուրիշ էր, 
Տեսակ մը յենակ էր,  
Պիրկ արմուկ էր, 
Դաշն ծաղիկ էր 
Ու խոնարհ թէյի սեղան էր, 
Որուն շուրջ կային Վանէն, Էրզրումէն, նոյնիսկ Տիարպէքիրէն մեզի 
հասած Ճերմակ հաղորդագրութիւններ: 
Կային սէրեր տակաւին, 
Կար ծովը... իր կապոյտով 
Եւ կար գաղափար՝ Կեդրոնականի շէնքին առջեւ, 
Որուն սալաքարերը հաշուեցինք ես եւ այդ Ն. Պէզճեանը, 
Ամիրային աչքերուն մէջ նայելով 
Ու երկար սիրելով այդ քաղաքի մեծ խռովքն ու մեծ աղմուկը։ 
Մեր անէծքը, 
Պահուած էր բոլոր ժամանակներուն համար:  
Ու պահուած անոնց համար, որոնք կը կարծէին, որ մեզի յաղթեցին։ 
 
Մեր սէրն անպարտելի էր, սիրելիս, 
Կեանքին առջեւ, 
Դիմակներէն, 
Պատուաստներէն 
Եւ երկու հարիւր յիսուն միլիկրամ  տէքսթամէթազոլէն աւելին... 
Մեր սէրն անդինն էր, 
Հեռուն էր, 
Մաքուր էր ու... պայծառ։ 
Որովհետեւ մենք ուրիշ էինք, 
ՈՒՐԻՇ վէրքերէ հասած, 
Ու նոր կեանքով ապրող։ 
 
Սիրելիս...  
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Կա րե լի՞ է ի մաստ գտ նել սո վո րա կան երեւոյթ նե րու ե տին։ Այո, կա րե լի է։ Յա -
կոբ Օ շա կան մա հա ցաւ 1948ի փետ րո ւար 10ին, ես լոյս աշ խարհ պի տի 
մտ նէ ի մարտ 10ին։ Այդ մէկ ա մի սը ին չե՜ր խօ սե ցանք։ (Յու սամ բաղ դա տա -

կան չէք ը ներ հս կային եւ իմ մի ջեւ)։ Ճշ դո ւած օ րը Ե հո վան մօ տե ցաւ ող ջեր թի։ 
«Ի՛նչ կ՚ու զես որ տամ», ը սաւ, «ն կա տե ցի ո րո՛ւն հետ խօ սե ցար գի շեր-ցե րեկ։ Կըր -
նամ տալ կա՛մ Տա ղանդ, կա՛մ Մնա ցե ալ Բա ներ»։  

«Ես գրող պի տի ըլ  լամ, ին ծի Տա ղանդ տուր» ը սի։ «Վս տա՞հ ես» հար ցուց։ 
«Ան շո՛ւշտ» ը սի։ Այն ա տեն մայրս չկար որ ը սէր՝ տա՛ սը խոր հէ, մէ՛կ խօ սէ։ Ես ալ 
լուր չու նէ ի կե ան քի խա ղե րէն որ հարց նէ ի. «Խնդ րեմ ման րա մաս նե ցէք, սահ մա -
նե ցէ՛ք Մնա ցե ալ Բա նե րը։ Մարդ կու թե ան օ գուտ ու նի՞ն։ Ին չո՞վ կը զբա ղին»։  

«Գ րո՛ղ պի տի ըլ  լամ» յայտ նե ցի, խելքս գլու խէս թռաւ։ 
 
Սահ ման նե րը կտ րած ան ցած, փքած, ի նք զինք տէր տի րա կան կար ծող շլա -

ցու ցիչ բան մը կար վե րը. ե րա խը բա ցած բուռ-բուռ սպի տակ հուր կը տե ղար 
բայց ձայն չու նէր։ Ա սի կա ա րե ւը ըլ  լա լու է, մտա ծե ցի. ու րեմն կայ նած եմ ե րկ նա -
գուն դին վրայ որ ֆըր-ֆըր ա րե ւուն շուրջ կը դառ նայ։ Հե ռուն մօ տը իւ րօ րի նակ 
մո լո րակ ներ, զի րար կը ճանչ նա՞ն—չե՞ն ճանչ նար, յայտ նի չէ։ Բայց աշ խար հի գիտ -
նա կան նե րը քու ներ նին կը փախց նեն ե ղեր, որ լաւ ճանչ նան զա նոնք, հոն այ ցե -
լե լէ ա ռաջ։ Ա նոնք ալ միշտ խորհր դա ւոր բա ներ ի յայտ կը բե րեն։ Սեւ խո ռոչ մը 
ցոյց կու տան ու մար դիկ վա խո ւո րած ե րե ւա կա յու թե ան խառ նած իբ րեւ թէ ա -
մե նա գէտ գի տու թիւ նը, չեն հասկ նար թէ ին չու ա ռյա ւէտ կը կոր սո ւի ի նչ որ իյ նայ 
այդ խո ռո չին մէջ։   

 
Երկ րա գուն դին մէկ ան կիւ նը կե ցած հրաշք մը կը սպա սէ ի։ Պատ ճառ մը կայ 

որ ա զա տեր եմ չգո յու թե նէ, ղր կո ւեր եմ հոս։ Տա քուկ եւ ու րախ ըն տա նիք մը ըն -
դու նեց զիս։ Կա ղանդ, Զա տիկ, Վար դա նանց (ու րեմն՝ հայ), Բա րե կեն դան, Կար -
միր Կի րա կի, Կա նաչ Կի րա կի։ Ապ րիլ Քսան չորս (ու րեմն՝ վե րապ րած հայ)։ 
Վե րա մուտ ու ար ձա կուրդ, գիւղ եւ ծով։ Տա րե դարձ նե րու մո մեր մա րե ցի։ Յու -
ղար կա ւո րու թե ան մո մեր վա ռե ցի։ Դպ րոց ու մա մուլ, ե կե ղե ցի եւ ա կումբ։ (Ու -
րեմն՝ տե սիլք ու նե ցող ա զգ)։ Ըն տա նիք եւ ան տու նի։ Աշ խար հի պատ մու թիւն, 
ազ գային պատ մու թիւն։ Ապ րիլ Քսան չորս։ Աս տո ւա ծա շունչ ու զի նամ թերք։ Հա -
կա ռակ որ ա ռա ջին պե տու թիւնն ե նք որ Քրիս տէ ու թիւ նը ըն դու նե ցինք, չպաշտ -
պա նո ւե ցանք։ Պա տե րազմ ու պա տե րազմ։ Ծնունդ ու ո ճիր։ Գիւտ ու ա ղէտ։ 

ԲԱՐԵԿԱՄ՝ ԱՆՈՒՆԸ ՏԱՂԱՆԴ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 40



ԹԻՒ 1  2021

41   |   ԲԱԳԻՆ

Հա մաշ խար հային պատ մու թիւն եւ ազ գային պատ մու թիւն։ Ապ րիլ Քսան չորս։ 
Հին Հա յաս տա նի քար տէս, հի մա՝ ճս տիկ-պս տիկ, Ո ւիլ սը նե ան քար տէ սը ջու րը 
ին կեր է։ Ա րե ւելք ու Ա րեւ մուտք (Հա րաւ Հիւ սիս չկար), Հա յաս տա նը դրախտ, 
թուր քը՝ սա տա նայ։ (Մայիս 28)։ Զու լու մի եւ ձու լու մի հե ղեղ ներ։ Հե րոս ներ եւ ա -
հա բե կիչ ներ։ Ապ րիլ Քսան չորս։ Զա րա դուստ րա ու Մա տամ Պո վա րի։ Ման րա-
ն կար ու ժայ ռա կերտ տա ճար։ Գիւ տա րա րու թիւն եւ փի լի սո փա յու թիւն։ (Ու րեմն 
մտա խայտ ա զգ)։ Չա րը, Բա րին, Գե ղե ցի կը։ Բնա զան ցու թիւն, Գո յա պաշ տու թիւն, 
Ար դիւ նա բե րա կա նու թիւն, քա րայ րի մէջ մո մե րու շու քեր։ Ան շուշտ նաեւ այժմ ու 
միշտ՝ Ապ րիլ Քսան չորս։  

Գիրք ու գիրք հա ւա քե ցի։ Խղ ճա ցի, խղ ճա ցի՜—մար դիկ տա սը կը խօ սէ ին, մէկ 
կամ կէս կը խոր հէ ին։ Մարդ կու թիւ նը փր կել մտա ծե ցի, բայց ան ճր կե ցայ։ 

 
« Դուն հոգ մի ը ներ, ես հո՛ս եմ» ը սաւ Տա ղան դը։  
 
Ի՛նչ պէտք ու նիմ ծուռ նս տե լու՝ շի տակ խօ սե լու հա մար։ Ծուռ բա նե րը չեմ 

սի րեր, բա ցի Սա սուն ցի Դա ւի թէն։ Եր ջա նիկ կե անք մը ու նե ցանք Տա ղանդն ու 
ե ս։ Այս սահ մա նա փակ աշ խար հի մէջ ա ռանց սահ մա նի ապ րե ցանք, հա րիւ րա -
ւոր դրօ շակ ներ սեր տե ցինք, մո լո րակ ներ ան ցանք։ Ով կի ա նոս նե րուն յա տա կը 
քնա ցող նա ւե րուն օ րօր եր գե ցինք։ Լա ցո ղին հետ լա ցինք, խն դա ցո ղին հետ խըն -
դա ցինք։ Մար դա կերպ կո հակ նե րուն մէջ այն քան լո ղա ցի, ի րա րու հա կա ռակ      
ո ւղ ղու թիւն նե րով ըն թա ցող հո սանք նե րու մէ ջէն այն պի սի ճկու նու թե ամբ ան ցայ, 
որ ի նչ լա բիւ րին թո սի մէջ ալ իյ նամ՝ ճամ բայ մը կը ստեղ ծեմ դուրս գա լու (տախ -
տա կին զար նեմ, ա չք թող չդպ նայ)։ Պա տե րա՞զմ է ր՝ մի ա սին է ինք։ Ան ծա նօթ եր -
կի՞ր՝ մի ա սին է ինք։ Քո վէս չբաժ նո ւե ցաւ, ես ալ զինք շա՜տ սի րե ցի։ Ազ նո ւա կան 
ծա գում ու նէր, չէր խա բեր, չէր նե ղո ւեր, կ՚ու զէր սա կայն որ ներ կա յու թիւ նը ճանչ -
նամ, մի ակ ան պա տե հու թիւ նը՝ քնա նալ չէր սի րեր։ Դժո ւար կ՚անց նէր քու նի,       
ա մէն առ տու կա նուխ՝ կար ճա տեւ քու նի ըն թաց քին տե սած եր կար ե րազ նե րը 
կը պատ մէր ժա մե րո՜վ։ Գի շեր-ցե րեկ ո ՛վ որ այ ցե լեր՝ ա նոյշ յու զում կը հրամց նէր։ 
Ես կը շա ղէ ի, կը պատ րաս տէ ի, ի նք կը հրամց նէր։ Մենք հա մե րաշխ կե անք մը 
ունէ ինք, մին չեւ ո ր… 

 
Մին չեւ որ օր մըն ալ «Մ նա ցե ալ Բա ներ»ը հա սան։ Գաղ տա գո ղի հա սան՝ լոյ -

սե րը մէկ մէկ մա րել սկ սան։ Ես ի ՛նչ գիտ նայի որ ե թէ նա խընտ րու թիւն տո ւած չեմ 
Մնա ցե ալ Բա նե րուն՝ ի ՜նչ վրէժխնդ րու թե ամբ կե անքս կը քայ քայեն։ 

Այդ Մնա ցե ալ Բա նե րուն մէջ՝ տաս նա մե ակ ներ—եր բեմն զուսպ համ բե րու - 
թե ամբ, եր բեմն կա տա ղի բար կու թե ամբ հան դուր ժե ցի։ Տո կա ցի Մնա ցե ալ Բա -
նե րու ա հա ւոր, հի ւան դա գին ներ կա յու թե ան։ Տա ղան դը միշտ կ՚ը սէր՝ մի՛ վախ- 
 նար, ես հոս ե մ։ Տա ղան դը ին ծի պէս «Ա մե նայն ի նչ ու նայ նու թիւն է» չէր մտա -
ծեր։ Խո րի մաց բա ներ կ՚ը սէր։ Ներ քին հր ճո ւանք մը ու նէր կե ան քի եւ կա րեկ -
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ցանք՝ տա ռա պե ա լի նկատ մամբ։ Գի շեր նե րը որ բե րու, զր կե ալ նե րու կ՚այ ցե լէր։ 
Մա քուր օ դին կը ներշն չէր-կ ՚ար տաշն չէր, զու լալ ջու րի աղ բիւր կը գտ նէր։ Ըն -
դարձակ պար տէզս ին քը ծաղ կե ցուց. կաղ նի, սօ սի, նուռ ու խա ղող եւ ծաղ կա -
թեւ ծա ռեր, հրա վառ թու փեր. թի թեռ նիկ ներ, թռ չուն ներ հա սան թռվ ռա լով։ Ե րբ 
զա ւակ ներս ծնան, ա ղաւ նի նե րու ե րամ մը պատ րաս տեց որ ա րար աշ խար հին 
գա րուն ա ւե տեն։ Մինչ այդ՝ Մնա ցե ալ Բա նե րը կը խո շոր նային, խոր շե լի կը դառ - 
նային, վոհ մա կի կը վե րա ծո ւէ ին։ 

 
« Տէ՛ր Աս տո ւած,— ը սի,— սա հա մա ձայ նա գի րը փո խենք։ Տա ղան դէն կը հրա -

ժա րիմ։ Այ սինքն ո ՛չ Տա ղան դը կ՚ու զեմ, ո ՛չ ալ Մնա ցե ալ Բա նե րը»։ 
« Մարդ ա րա րա ծը աշ խարհ չմ տած կ՚ո րո շէ եւ ցկե անս կ՚ապ րի ա նով կամ ա -

նոր հա մար։ Ա րիւ նով կն քո ւած հա մա ձայ նա գիր է»,— ը սաւ։  
Այդ օ րէն քը ո ւր կէ՛ բու սաւ,— մտա ծե ցի,— կ՚ո րո շես ո րով հե տեւ ա նո րոշ է, յե տոյ 

ո րոշն ալ կը դառ նայ ա նո րոշ, ա նո րո շը կը դառ նայ մա սամբ ո րոշ, ու զես-չու զես 
միշտ կ՚ո րո շես։ Տա րիքդ կ՚առ նես, կե ան քի թո հու բո հէն կ՚անց նիս, կ՚ո րո շես ո րո -
շումդ փո խել։ 

« Մի՛ մե ղան չեր,— ը սաւ քո վը կայ նած Մի ա ծին Որ դին, որ մար դու միտ քէն ան -
ցա ծը ի սկ կր նայ կար դալ.— Ես քու մեղ քե րուդ հա մար խա չո ւած եմ»։  

«Չծ նած՝ ես ի ՛նչ մեղք ու նէ ի։ Ին չո՞ւ պէտք էր ան պայ ման խա չո ւիլ, սր տա կե -
ղեք ա րիւ նիլ ե րկ րի եւ եր կին քի մի ջեւ։ Մին չեւ ի սկ Ձեր խա չը դո՛ւք կրե ցիք մին -
չեւ Գող գո թա։ Հի մա մենք ալ ստի պո ւած ե նք նոյ նը ը նել. «Ա մէն մարդ իր խա չը 
ու նի» կը հա ւա տանք տխուր տխուր, դա րե րէ ի վեր։ Մենք Ձեզ ե րա նա բաղձ ըն -
դու նե ցինք. տա ճար ե կե ղե ցի մա տուռ ո ւխ տա տե ղի կա ռու ցե ցինք։ Հո ղին տա -
կէն, սահ մա նա մերձ եր կիր նե րէն չար ոյ ժե րը քան դե ցին զա նոնք, ա ւա րե ցին մեր 
բո լոր ան շարժ կա լո ւած նե րը. նո րէ՛ն կա ռու ցե ցինք։ Պա տե րազ մի մէջ ին կանք 
որկրա մոլ դրա ցի ազ գե րուն հետ։ Մեր պա րա նո ցը եւ ձեր սու րը. մեր սուրբ լե -
րան ոյ ժով օ ծո ւած սու րը եւ ձեր բքած բուր գե րու հու րը. ձեր խող խո ղող ե ա թա -
ղա նը, մեր կեն սա հուր փիւ նի կը։ Ձեր տրո նը, մեր միւ ռո նը։ 

Եր բոր ե րե սու նե րեք տա րի քը հաս նինք՝ տեղ մը կը պա հո ւը տինք որ յան կարծ 
խաչ մը չտ րո ւի մե զի. Պի ղա տոս-մի ղա տոս հե ռու մնայ։ « Գի տէ՛ Աս տո ւած թէ որ -
քան կր նաս կրել՝ ճիշդ այն քա՛ն կու տայ խաչդ». բայց իմ պա րա գայիս հա շիւ նե րը 
սխալ կ՚ըն թա նան։ Կ՚ե ռա պատ կո ւին խա չերս, ոյժս կը հատ նի, սա կայն հա սայ 
Գող գո թա քա նի մը ան գամ։ Ա ՛լ վա րա գոյր կը պատ ռէր, դուռ-պա տու հան կը 
կոտր տէր։ «Ան ցո՛ւր ի նձ մէ այս բա ժա կը» պա ղա տե ցայ, ան ցուց եւ խա ւա րում չե -
ղաւ։ 

 
Եւ տե սայ որ Յի սուս մե ղադ րա կան կը դի տէր զիս՝ մե ղա ւո րիս, ան գաղտ նա -

պա հու թիւնս չէր հաւ ներ։ Չէ՞ր հասկ նար որ ին ծի հա մար ան հա մե մա տօ րէն ա -
ւե լի մեծ է մօր մը կս կի ծը։ 
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« Ձեզ ծնող քին ան գամ չմեղք ցաք։ Ձեր մայ րը՝ իր խո ցա հար զաւ կին ի տես 
ձեր ցա ւը թե թեւց նե լու վիշ տէն՝ բա՜ց պա հեց իր ար նա թա թախ աչ քե րը, ի ՛նչ պի սի 
ճիգ թա փեց որ չմա րի։ Կծ կո ւած, կս կի ծո ւած, նայո ւած քը Ձե զի յա ռած՝ ա ՛ն ալ կը 
խա չո ւէր։ Ծուն կե րը փա կան Գող գո թայի հո ղին»։ 

« Ճա կա տա գի՜ր», մրմ ռաց։ 
«Ու րեմն ճա կա տագ րի կը հա ւա տաք»։ 
« Ճա կա տա գի րը ե ՛ս կը տնօ րի նեմ»։ 
«Էհ, ու րեմն պարզ հար ցումս չէք կր նար բար դաց նել։ Ին չո՞ւ ձե զի իբ րեւ ա -

ռա քե ալ ծա ռայող Յու դան հո գե պէս այդ քան չար չա րե ցիք, եւ յե տոյ դա ւա ճան  
հռ չա կե ցիք։ Ա հա դա րե րէ ի վեր մէկ ծա ռէն միւ սը կա խա ղան կը հա նո ւի։ Ե րբ 
ամ բողջ ը րա ծը իր պար տա ւո րու թիւ նը կա տա րել է ր։ Իր մէ դա րեր ա ռաջ գրո ւած 
էր որ պի տի ծնի այս ան ձը եւ մատ նէ ձեզ։ Ը նտ րու թիւն չու նէր Յու դան. իր ա ռա -
քե լու թիւ նը կա տա րեց։ Մար գա րէ ու թե ան ճշ մար տա ցի ու թե ան, ձեր խա չե լու -    
թե ան յա ջո ղու թե ան հա մար գոր ծեց եւ ա նի ծո ւե ցաւ։ Չար ոյ ժը հրեց զինք դէ պի 
մատ նու թիւն։ Չէր կր նար Չա րին դէմ մարտն չիլ ո րով հե տեւ ա մե նա զօր ճա կա -
տա գի րը կը պա հան ջէր որ այդ ա րար քը գոր ծադ րէ։ Յու դան ա ռա ջին զո հը ե ղաւ։ 
Կր նա՞ր խու սա փիլ։ Ո ՛չ։ Նա խախ նա մու թե ան տնօ րի նած ճա կա տա գիրն էր, ի սկ 
այդ ճա կա տա գի րը Ձեր հայ րը ո րո շած է ր։ Յու դան մարդ էր ըն դա մէ նը, Աս տու -
ծոյ դէմ չէր կր նար կե նալ։ Բայց ա ռա քե լու թիւ նը կա տա րե լէ ե տք խիղ ճը խայ թեց 
զինք։ Չա րին զօ րու թե ան տակ ան տա նե լի դար ձաւ իր փխ րուն կե ան քը։ Գնաց 
ի նք զին քը կա խեց։ Այն օ րէն՝ եր կին քի եւ ե րկ րի մի ջեւ կա խո ւած մնա ցած է։ Մե՜ղք 
էր Յու դան։ Որ պէս զի դուք մարդ կու թե ան մեղ քե րուն հա մար խա չո ւիք՝ ի նք դար -
ձաւ քա ւու թե ան նո խազ։ Չենք գի տեր ի նչ պի սի դի մա գիծ ու նէր, բայց հնա զանդ 
գառ նու կի պէս հե տե ւե ցաւ իր ճա կա տագ րին։ Եւ յովա զի թաթ մը ճանկռ տեց իր 
խիղ ճը»։ 

« Դուն Աս տու ծոյ գոր ծե րուն մի՛ խառ նո ւիր»։ 
«Ես ար դա րու թիւն տես նել կ՚ու զեմ։ Ի ՞նչ ը սել է գի տակ ցա բար ան մարդ կային 

ա րարք նե րու մղել մէ կը, որ պէս զի գե րա գոյն նպա տա կը ի րա կա նա նայ։ Իմ ճա -
կա տա գիրս՝ զո հե րու մա սին խօ սիլ, ար դա րու թիւն սեր մա նել կամ վե րա դարձ նել 
է»։ 

« Տա ղանդդ պա րապ բա նե րու վրայ մի՛ վատ ներ։ Հայ գրա կա նու թիւ նը տա -
կա ւին ա կն կա լու թիւն ներ ու նի քեզ մէ։ Ան ցե ա լը ան ցե ալ է»։ 

«Ո՛չ, ան ցե ա լը նաեւ ներ կայ է եւ ա պա գայ»։ 
«Ափ սոս չէ՞ Տա ղանդդ աս տո ւա ծա բա նա կան հար ցե րու մէջ կը մխր ճես։ Քնա -

րեր գու թիւն կա՜յ, յաղ թեր գու թիւն կա՜յ»։ 
« Չա րի եւ Բա րի ի մարտն չում ալ կայ, որ տա րի քի բեր մամբ յա ճա խանք կը 

դառ նայ։ Տա ղան դը իր ը նե լի քը գի տէ։ Իր գոր ծին մի՛ խառ նո ւիք»։ 
Ամ բողջ կե անք մը հե տը ապ րած ե մ։ Տա ղան դը եր բեմն զար մա ցած ե րե խայ 

է, եր բեմն զայ րա ցած բա րե կամ։ Եր բեմն հզօր ար քայ է, խա ղա ղու թե ան իշ խան, 
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ա նյաղթ ռազ միկ, լե զո ւի դրօ շակ, ա ղանդ չու նի Տա ղան դը, իր խորհր դա ւոր կրօն -
քը ու նի։  

Ե թէ կ՚ու զէք ան մա հու թե ան հա մը ճա շա կել՝ դուք ա նո՛ր հա ւա տա ցէք, կա րե -
ւոր չէ որ վս տա հիք։ Սա կայն հա ւա տա ցէ՛ք բա րե կա միս, ո րով հե տեւ ա նոր հո գին 
ար դար է եւ նայո ւած քը բա րի, բա րի՜։ Մար մի նը լու սե ղէն շա փիւ ղայ է, եւ մտա -
ծու մը յոյ սի շա ւիղ։ 

 
 

Յու նո ւար 2021, Նիւ Ճըրզի 
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Flight-10 (feelingred), 95x145 cm, oil on canvas, 2013. Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի
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Ամէն ինչ փորձած էի արդէն... կենալէն զատ։                          ա 
Ււրաքանչիւր շունչիս հետ, կը մօտենայի մահուան լոյսին։ Ուրեմն, դադ-
րեցայ շնչելէ, որպէսզի հեռանամ մահէն։ Աչքս ալ գոցեցի, որպէսզի 

չկուրնամ անոր լոյսէն։ Ի վերջոյ ամէն լոյս նոյն նպատակով պիտի չայցելէ, 
ինչպէս այդ խումբ մը մարդոց, որոնց շունչը նման է մահուան շունչին։ 
 
Կար ծես ա մե նէն ա ռա ջին անց քը դէ պի մար մինս ե ղած ըլ  լար այն ա սե ղը որ կը 
դադ րեց նէր մար դը՝ դադ րե լէ։ Կե նա լէ։  
Միշտ պէտք էր քա լէ ի, վա զէ ի։ Կե նալ չ կար։ Չէ ի կր նար։  
 
Չէ իր կր նար մի ա նալ պա րող նե րու այդ խում բին, ո րոնց ոտ քե րը, ա մէն խն ճոյ քի, 
կը հաս նէ ին գե տին։ Գե տին մը, որ կր նաս դի տել մի այն դէ պի վեր հայե աց քով։ 
Այդ շր ջա նա կին չէ իր կր նար մի ա նալ, ո րով հե տեւ հոն ըլ  լա լը կ’են թադ րէր ա զատ 
շար ժող ու սեր։ Ան կաշ կանդ եւ ան տէր։ 

ԿԵՑԱՅ...
ԾԱՒԻ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

All the women, 120x180 cm, oil on canvas, 2013. Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի
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Իսկ դո՞ւն։  
Գի տես։ Ե թէ փոր ձէ իր ան գի տա կից ու սի շար ժում մը ը նել, ա նուղ ղա կի օ րէն մօ -
տիկ նե րուդ պի տի վ նա սէ իր։ Ա նոնք տէ րե րը ըլ  լա լով ու սե րուդ սա ռե ցու մին։ 
Չես կր նար կե նալ, ոչ ալ կր նաս շար ժիլ։ Ը նե լիք ու նիս։ Պէտք է տա ռա պիս։ 
Ե թէ ոչ դուն, հա պա ո՞վ պի տի գտ նէ ու սիդ ծան րու թիւ նը հասկ ցող նե րը, ճամ բուն 
վ րայ հանգ չող հս կայ քա րե՞ րը։ 
 
Կե ցայ այ լեւս։  
Շուրջդ կը լ սո ւի.— պատ ճառ չու նիս։  
Իսկ մէջդ պո ռա ցող ձայն մը ար դէն թո ւագ րած է ինն սու նին նե րորդ պատ ճա ռը։  
 
Շուր ջի ներդ կ’ը սեն.— ա ւե լորդ ձե ւեր մի ը ներ։ Ե՛լ, աշ խա տէ՛։  
Իսկ դուն՝ պէտք ե ղա ծէն ա ւե լի աշ խա տած ես, ու ժիդ սահ մա նը ան ցած ես, մա -
շե ցու ցած ես մար մինդ։  
Մար մի նիդ մէջ ար ձա գանգ մը կը շր ջի ա րիւ նին հետ մի ա խառն։ 
 — Պի տի իյ նամ։ Բայց չես կր նար։ 
 — Պի տի իյ նամ։ 
Ինչ պէ՞ս ձեռք եր կա րել ին կո ղին երբ աչքդ իյ նա լու տե սա րա նին վարժ չէ։ 
 
— Այս կող մե րը ա մէն մարդ զօ րա ւոր է, չես կր նար յոգ նիլ։ 

Inner explosions, 95x145 cm, oil on canvas, 2015. Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի
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Ամ բողջ կե անքդ զ գա ցած ես, գի տես, ս խալ «բան» մը կայ, ետ քա շող քեզ։ Չի        
ձ գեր ա զատ շար ժիս։ Շատ ան գամ, աշ խա տե լու մա սին մ տա ծելն ան գամ կը յոգ -
նեց նէ միտքդ։ Եւ դուն, ու ժա թափ կը նս տիս գե տին։ Այս ան գամ գե տին մը, զոր 
կա րե լի է դի տել գլ խի վայր։ Եւ կը մ նաս նոյն տե ղը։ Վայր մը՝ ո րուն «ա լեր ժի» ես։  
 
Ամ բողջ կե անքդ զ գա ցած ես, գի տես, որ հի ւան դու թիւն մը ու նիս, պի տի ու նե նաս, 
տա կա ւին չյայտ նո ւած։ Ա նի կա պի տի չար տօնէ, որ ե րազ ներդ ի րա կա նաց նես։ 
Գի տես, կը տես նես։ Բայց ինչ օ գուտ, քովդ նս տած, մե ռած մար դիկ են մի այն։  
 
Խօ սե լէն ալ այ լեւս վազ ան ցած, մար մինս իյ նա լու այդ խու ճա պին մէջ կը փոր ձէ 
ինք զինք հան դար տեց նել։  
Մար մինդ այն քան գի տա կից է, որ նոյ նիսկ իր իսկ իյ նա լու ճա նա պար հին, ոյ ժը կը 
փոր ձէ հասց նել ձեռ քե րուդ, եւ ոչ լալ կան աչ քե րուդ։ 
Մա հա մերձ այն մար դուն ն ման, որ վեր ջին շուն չը պի տի գոր ծա ծէր ոչ մեռ նե լու, 
այլ՝ ինք զինք շալ կե լու եւ յանձ նե լու հո ղին։  
 
Ինչ պէս ժպտիլ, երբ գի տես որ վեր ջին շունչդ ար ձա նագ րող կամ տաքց նող մը     
չ կայ։ Գի տես որ երբ կր կին սիրտդ կատ ղի, ա նոր մի ակ բու ժու մը ու նիս. դուն ես։ 
Ու րեմն պատ րաստ պէտք է ըլ  լաս։  
— Պատ րաստ պէտք է ըլ  լամ։ 
 

You have no power here, 120x180 cm, oil on canvas, 2017. Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի
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Հա րիւ րե րորդ այ ցը դէ պի հի ւան դա նոց։ 
Ինն սու նինն՝ սահ մա նո ւե լով մտ քիդ մէջ, շր ջա պա տո ւած մ տա ծում նե րով, իսկ մէկ 
ան գամ ալ գտ նո ւե լով ճեր մա կու թե ան մէջ։  
Պատ ճա ռը յս տակ չէ տա կա ւին։  
Շունչս կը կարճ նայ՝ ապ րե լէն, աչ քերս կը գո ցո ւին՝ ցա ւէն, կ’այ րին՝ ջ րո տե լէն, 
սիրտս կը պոռթ կայ՝ դի տե լէն, կը զար նէ ու կը զար նէ, թուքս եւ կո կորդս ի րար մէ 
նե ղո ւած, ու ռած, թուքս կը մ նայ բե րանս, մատ ներս կա մաց-կա մաց կը հե ռա ց -
ւին ինձ մէ եւ քա նի մը կի սատ շուն չէ ետք, այ լեւս ո չինչ իմս է։  
Բե րանս չեմ կր նար բա նալ։ Պի տի ը սեն.— կը բա ւէ մ տա ծես, կը բա ւէ գան գա տիս, 
ու րախ է իր, լ ռէ՛։ 
Լ ռե ցի։ Գո նէ ի րենց այդ պէս թո ւե ցաւ։ Իսկ իմ ի րա կա նու թե անս մէջ, այդ վայր -
կե ա նին լե զուս դար ձաւ դէ պի ին ծի եւ մի աս նա բար մ տանք մեր ա պա հով տու -
նը՝ միտքս։ 
 
Շուն չով կամ ա ռանց շուն չի։ Մա հը ներ կայ է։  
Բո լոր ճա կատ նե րուն հա ւա տա րիմ է։ Խն ճոյ քին թէ կ ռի ւին։ 
Մա հը՝ ա մէ նուր է։ 
Մա հէն՝ 
մարդ պէտք է սոր վի 
Ապ րիլ։ 
 

ԹԻՒ 1  2021
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* * * 
աւելի 
դանդաղ  
չի կարող լինել,  
 
աւելի դանդաղ 
չի լինում հասնել 
բանաստեղծութեան,  
 
երբ  
ոչ թէ նիւթն է 
տրւում իր լոյսին,  
այլ  
լոյսն է տրւում 
նիւթի 
փափկութեան...  
 
 
* * * 
ոչինչ չեմ 
լսում, 
չեմ կարող 
լսել— 
փակում է ձեռքը ճանապարհը 
տան,  
ոչ մի ձեռք այնպէս 
չի կարող 
կանչել,  
ոչ մի ձեռք այնպէս նման չէ նրան...  
անվարագոյր են դռները բացւում,  
անվարագոյր են, ամէնը՝ 
նշան,  

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԱՆԱՀԻՏ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
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ես իմ թախիծն եմ  
պոկում  
ջրերից— 
ու իմ 
ծաղիկը 
լուանում 
անձայն... 
 
 
* * * 
կա՞յ մի տեղ, 
որտեղ չեն ուզում լինել,  
կա՞յ մի տեղ,  
որտեղ չեն վերադառնում,  
 
պտուղներով է 
գուցէ զարդարուած անկողինը իմ— 
 
չունեմ ես զատում 
ու հետապնդում...  
 
ես թոյլ եմ տուել,  
որ այս լեռները իմ մէջ 
տաքանան, 
ինձ թոյլ եմ տուել 
մօտենալ 
սիրուն,  
 
գեղեցկանում են 
հողմահարումից,  
 
ի՞նչ թրթիռներ է 
խոստանում հեռուն...  
 
 
* * * 
Սալոնում 
մերժուած 
Ռոտենի նման 

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 51



ԹԻՒ 1  2021

ԲԱԳԻՆ   |   52

շարունակում եմ 
մարմինդ 
կերտել։  
 
Օ'ր,  
մի' շարժուիր։ 
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Ա շոտ Բագ րա տու նի Մսա կե րի ու նրա հա մա խոհ նե րի յի շա տա կին 
 

Մեր մտե րիմ քա ռե ա կը ծա նօ թա ցել էր 13-14 տա րե կա նում, քա ղա քի նո րա -
բաց կա րա տէ ի խմ բակ նե րից մէ կում, ու այդ պես էլ մնա ցինք մտե րիմ ներ։ 
Մին չեւ 17 տա րե կա նը հասց րել է ինք մի ա սին շատ բա ներ ա նել, մի բան 

չէ ինք ա րել, դա էլ ա րե ցինք, բայց վա՛յ էդ ա նե լուն։ Հա մա տեղ յի շո ղու թիւն ներն ան -
թիւ-անհա մար են, բայց այդ մէ կը չորսս էլ մշ տա պէս յի շում ե նք մշ տա կան քր քի -
ջով ու թա խի ծով... 

 — Չկրկ նե՞նք Տ.Տ.Տ.-ն,— ա սում է Էդ գա րի կը, մէջ նե րիս ա մե նից փափ կա սու -
նը։ 

 —  Դա ան կրկ նե լի ա,— ա սում է Վա հա նը, ո րին ա սում է ինք Վա գաշ, իր ռու -
սա խօս ըն տա նի քի պէս։ 

 —  Հաս տատ,— հաս տա տում է Հրայ րը, ո րին խո շոր լի նե լու հա մար ա սում       
է ինք Բա լու՝ « Մաուգ լի ի»1 ար ջի ա նու նով։ 

 —  Դէ վեր ջացրէ՛ք,— ի բր սաս տում եմ ես, ու ծի ծա ղում ե նք հա զա րե րորդ ան -
գամ… 

Դպ րոցն ա ւար տե լուց մէկ տա րի ա ռաջ է ինք պայ ման կա պել, որ ե թէ ըն դուն -
 ւենք ա մէնքս մեր ու զած բարձ րա գոյ նը, կը գ նանք, մի շա բաթ կը մ նանք Բա-
 լո ւենց գիւ ղի տա նը։ Ա ւար տա կան տա րում մեր քա ռե ա կը հան դի պեց մե նակ մեր 
ծնունդ նե րին ու Նոր տա րուն, քա նի որ խրո ւած է ինք պա րապ մունք նե րի մէջ։ 
Չորսս էլ ըն դու նո ւե ցինք ու օ գոս տո սի սկզ բին ի րա կա նաց րինք մեր վա ղուց փայ -
փա յա ծը՝ տաս օ րով աշ խար հից կտ րո ւել Ե րե ւա նից ե րեք ժամ հե ռու գտ նո ւող 
մի գիւ ղի ծայ րա մա սի ա ռանձ նա տա նը, որ տեղ թէ եւ մարդ չի ապ րում, պայ ման -
նե րը փայ լուն չեն, այ գի-բան ջա րա նոց չկայ, բայց դէ նոր կե անք մտ նող չորս մայ -
րա քա ղաք ցի ըն կեր նե րիս թւում է շատ հրա պու րիչ… 

Ու չոր սով «գ ցո ւե ցինք» ու գնա ցինք շու կայ՝ զի նո ւե լով ու տե լի քի պա շա րով։ 
Տնե ցի ներն էլ տար բեր բա ներ դրե ցին մեզ հետ, ը նդ հուպ մին չեւ՝ ձու։ Ժա մա նակ -
նե րը փո խո ւել են, մի ժա մա նակ գիւ ղից է ին քա ղաք ձու տա նում, հի մա՝ հա կա -
ռա կը... 

Գիւղ հա սանք ու դար պա սից մտ նե լուն պես մի այարկ հին տունն ու բա կը    
լց րե ցինք մեր ճիչ-գո ռո ցով։ Մի խար խուլ լո ղա ւա զան կար բա կում, ո րը լց րե ցինք 
ո ռոգ ման ջրով ու ե օթ օր շա րու նակ գոր տե րի պէս ե րկ կեն ցա ղա վա րում է ինք։ 

1 «Մաուգլի», Ռադեարդ Քիփլինգի հէքեաթը եւ համանուն խորհրդային բազմանկարը։

Տ.Տ.Տ.-Ն
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ
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Ջրից դուրս է ինք գա լիս մի այն ու տե լու հա մար։ Մէկ-մէկ է լ՝ եր կաթ նե րով մի քիչ 
մկան լց նե լու ու պա րե լու։ Ե րե ւի հա րե ւան նե րը գժո ւե ցին՝ այդ տաս օ րո ւայ մէջ 
օ րը տաս ան գամ լսե լով մագ նի տո ֆոնով բարձր մի աց րած աֆ րի կե ան ի նչ-որ      
լե զո ւով հն չող եր գը, ո րի կրկ ներ գը մեր կուար տետը բա ղա ձայն ա ղա ղա կում էր. 

— Ա՜յիյէ ամ վա նա՜.... 
Կամ էլ եր գում է ինք՝ 
—  Մի մի լի ոն, մի մի լի ոն, մի մի լի ոն, ծի ծի լէ ո՜ն2... 
Հոլ պտ տե լու, պար սա տի կով կրա կե լու, ամէն քի հետ ան կապ պատ ճառ նե րով 

գլուխ դնե լու մեր տա րի ներն ան ցել ե ն։ Մի քիչ ռո ման տիկ ե նք, մի քիչ գժուկ, մի 
քիչ կռո ւա զան, մի քիչ մի ա միտ, մի քիչ ա նա ռակ, մի քիչ ա ռա կով։ Ու շատ ի նք- 
 նավս տահ ե նք։ Ու գրե թէ միշտ... սոված։ Այ սինքն, սոված չենք մնում, բայց ա նընդ -
հատ ու զում ե նք բե րան ներս մի բան գցել։ Դէ ի նչ ա նենք, դեռ ա ճող օր գա նիզմ 
ենք։ 

— Ես կե ան քում եր բեք չեմ հաս կա ցել՝ ի նչ ա նշա նա կում կուշտ լի նել,— մի ան -
գամ խոս տո վա նել էր Բա լուն։ Մենք թե րեւս հա մա կար ծիք է ինք, բայց չերկ րոր -
դե ցինք... 

Ա ռա ջին ի սկ օ րը խո րոված սար քե ցինք։ Այն պէս, ի նչ պէս սար քում են հայ 
տղա մար դիկ։ Այ սինքն՝ մէ կը սար քում է, ի սկ միւս նե րը ման ղալի շուր ջը նս տո -
տած կամ բո լո րած, փոր ձա ռու կե ցո ւածք ըն դու նած՝ ի մաս տուն խոր հուրդ ներ 
են տա լիս պատ րաս տո ղին... Այդ պէս ար դու կում է ինք մեր խո րոված չու՝ Վա գա -
շի գլու խը, մին չեւ որ նա մեզ ու ղար կեց հա մա պա տաս խան տե ղը մի ռու սե րէն 
չգ րո ւե լիք խօս քով... Ի րա ւունք ո ւնէր։ Դէ մենք էլ ծի ծա ղե լով գնա ցինք, բայց՝ լո -
ղա ւա զան... Այդ տաս օ րը ե թէ դար պա սից ներս է ինք՝ մնում է ինք մի այն շորտե -
րով ու վար տիք նե րով, ո ւս տի  ա ռա ջին ի սկ օ րը լաւ վա ռո ւե ցինք, մեր բե րած ո ղջ 
մա ծունն էլ վատ նո ւեց մեր ա րե ւա խո րով մաշ կը հանգս տաց նե լու վրայ...  

Տա նը սառ նա րան չկար, մնա ցած մի սը պա հե ցինք նկու ղում՝ կա խե լով ա -
ռաս տա ղից, որ մուկ կամ մի ջատ վրան չբարձ րա նայ։ Մուկ՝ չէ, բայց միւս օ րը 
վրան նս տած տե սանք չորս ա նամօթ ի շա մե ղու։ Նրանց վռն դե ցինք ու նո րից 
խո րոված ա րե ցինք։ Այս ան գամ չորսս էլ ի րար օգ նե լով պատ րաս տե ցինք՝ ա -
ռանց խոր հուրդ նե րի։ Նոյ նիսկ պո պոքի մի ջու կի պէս պա հած Էդ գա րի կը աչ քե -
րը կսկ ծաց նե լով շամ փուր նե րը շու ռու մուռ տո ւեց։ Բայց նա խորդ օ րո ւայ պէս 
հա մով չե ղաւ, քա նի որ մի սը կորց րել էր թար մու թիւ նը։ Եր րորդ օ րն ար դէն պի -
տի ան ցնել պա հա ծոյ-մա հա ծո նե րին (բա մա հա ծոյ չեն, ի ՞նչ են)։ Բա ցե ցինք Բա -
լո ւի նա խա տա տի կի պատ րաս տած ան մա հա կան տհա լը, ա ռա ւօ տը դրա ան - 
մա հա կան իւ ղով ան մա հա կան ձո ւա ծեղ պատ րաս տե ցինք, ի սկ ճա շին ո չն չաց -
րինք բուն տհա լը՝ ան մա հու թիւն մաղ թե լով Բա լո ւի 90ա մե այ տա տի կին... Չոր -
րորդ օ րը սպա ռո ւեց-գ նաց մեզ հետ բե րած եր շի կե ղէ նը ու դա տար կո ւե ցին 

2 «Մի միլիոն, մի միլիոն, մի միլիոն ալ վարդեր» ռուսերէն երգից։
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պե տա կան պա հա ծո յա ց ուած մսի տու փե րը, հին գե րորդ օ րը չքա ցան մի քա նի 
տուփ պե տա կան պել մեննե րը3, ո րը ե փե ցինք գա զօ ջա խի վրայ, մի նախ նա դա -
րե ան կաթ սայի մէջ... 

Վե ցե րորդ օ րը այ լեւս միս չկար... 
— Դէ լաւ, ո չինչ, մենք ու րիշ բա ներ ու նենք՝ վեր մի շել, կար տո ֆիլ,— փոր ձե ցի 

մխի թա րել տղա նե րին։ 
Այդ օ րը սար քե ցինք մոխ րի մէջ ֆոլ գայի4 մէջ փա թա թած կար տո ֆիլ, որ տաք-

տաք վի ճա կում հա նում ես թղ թից, վրան հո րի զո նա կան բա ցո ւածք ա նում, մէ ջը 
դնում մի կտոր կա րագ, ծե ծած սխ տոր, աղ ու ա նոյշ ես ա նում գդա լով՝ մռմ ռա լով 
տա քու թիւ նից ու հա մից... բայց դա, պար զո ւեց, մեզ քիչ էր... 

— Ախ, բա մի կտոր միս չլինէ՞ր,— նվ նո ւաց Էդ գա րի կը։ 
—  Մա ման ա սում ա՝ որ ե թէ ի նձ ու աղ բօրս միս չտայ՝ ի րան կ՚ու տենք,— ա -

սաց Բա լուն։ 
—  Պապս էլ ա սում է ր՝ մի կտոր միս լի նի, թէ կուզ շան միս,— ա սա ցի ե ս։ 
— Ի՞նչ ես ա ռա ջար կում, գնանք գիւ ղից մի հատ շուն բե րե՞նք,— քմ ծի ծա ղեց 

Վա գա շը։ 
— Ին չի՞ շուն,— գո ռաց Բա լուն,— գիւ ղի փո ղոց նե րով լի քը չա լա ղաջ ներ, դմակ -

ներ, զն գեր, մո ժոժ ներ են գնում-գա լիս, լի քը քիւֆ թա ցու ներ, քե ա բա բա ցու ներ, 
տժվ ժի կա ցու ներ, բաս տուր մա ցու ներ, սու ջու ղա ցու ներ, խա շա ցու ներ... 

— Ա րա, դէ սո՜ւս... էլ չեմ դի մա նում… 
Գիւ ղի խա նու թում, պարզ բան է, միս չկայ, իս կի քա ղա քի խա նութ նե րում 

չկայ, սո վո րա բար մեր հայ րե րը շու կա նե րից ու « տա կից» են առ նում, ի նք ներս էլ 
մեր բե րած մթեր քը հեշտ չճա րե ցինք... Գիւ ղա ցի նե րից մէկ նու մէ կը ե րե ւի ի նչ-որ 
բան ծա խե լիս կը լի նի, առ նո ւազն՝ հաւ, բայց մեր ձեռ քին էդ քան փող չկայ... Ի սկ 
մենք լո ղում ե նք, պա րում ե նք, մի եր կու ան գամ ան տառ գնա ցինք, այ սինքն՝        
է ներ գի ա ե նք ծախ սում ու կար տոլ5-վեր մի շելով չենք կշ տա նում... 

—  Վայ, լսե ցի՞ք,— ան մսու թե ան ե րկ րորդ օ րը ձայն տո ւեց Բա լուն։ 
— Ի՞նչ... 
— Դր սից ղազի6 ձէն է կաւ... հի մա մի բո լուկ շո շով գնում ա... չգ նա՞մ մէ կին բըռ -

նեմ, խո րո ված ա նենք... 
—  Հան գի՜ստ, ըն կեր շ տան գիստ7... կա րող ա՞ գի տես՝ Պա նի կովս կին8 ես... սա -

գի՜կ, տո տի՜կ… 
Ի րա կա նում մեզ նից ոչ ոք չի կա րող հաւ մոր թել, նոյ նիսկ Բա լուն... 

3 Ռուսական խմորամիս։
4 Նրբաթիթեղ։
5 Կարտոֆիլ, գետնախնձոր (հայերէն բարբառով)։
6 Սագ (թուրքերէն)։
7 Ծանրամարտիկ (ռուսերէն)։
8 Իլֆի եւ Պետրովի «Ոսկէ հորթը» վէպի հերոսը, որը սագ է գողանում։
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Ինչ ա րած, պի տի հաշ տուէինք մին չեւ գնալն ան միս ապ րե լու հետ։ Էդ գա րի -
կը մի ան գամ փոր ձեց խօսք բա ցել, որ ամէն օր միս ու տե լը վնաս է, որ խո լես տե -
րի նը... բայց մենք ե րե քով շտապ փա կե ցինք նրա բե րա նը։ Ի սկ ես մէջ բե րում 
կա տա րե ցի եր դո ւե ալ մսասէր տա տի կիցս՝ « թէ կուզ շան միս լի նի» ա սող պա պի -
կիս հա մա խոհ կնո ջից. 

—  Մի օր ա սեց՝ ես սաղ կե անքս խո լես տե րին կե րել եմ, խո լես տե րին ու տե լով 
էլ պտի մեռ նեմ... 

Խե՜ղճ մենք։ Ին չից խօ սում է ինք՝ է լի յան գում է ինք մսա կե րու թե ան թե մային։ 
—  Բա գի տէ՞ք, որ մեր պատ մու թե ան մէջ ու նե ցել ե նք Ա շոտ Մսա կեր իշ խան,— 

լու սա ւո րե ցի ես հա յա գի տու թիւ նից հե ռու ըն կեր նե րիս։ 
— Դ զե՜ց,— ու րա խա ցան ե րեքն է լ։— Տես նես ու րիշ ազ գերն էլ ու նե ցել ե ՞ն էդ 

ա նու նով մէ կը… 
Բեր թոլդ Բրեխ թի պի եսնե րից մէ կի հե րոսն ա սում է, որ մի ան գամ ըն կեր նե -

րով մի քա նի օր միս (Fleisch) չու տե լուց յե տոյ բե րան նե րի ջու րը գնում էր, ե րբ 
լսում է ին F-ով սկ սո ւող ո րե ւէ բառ, օ րի նակ՝ Fliege (ճանճ)։ (Ռու սե րէն թարգ մա -
նու թե ան մէջ էլ նոյն կերպ мясо-մ սի հա մար օգ տա գոր ծել է ին «муха»՝ ճանճ բա -
ռը, լաւ է, որ հայե րե նում մ-ով մի ջա տի ա նուն ու նենք, ո ւս տի  թարգ մա նել է ին 
« մո ծակ»...)։ Հի մա մենք է ինք... Մի բան է լ՝ վե րան։ Մի ան գամ Էդ գա րիկն իր կար -
միր ո լո ռի կաւոր վար տի քով գա մա կին պառ կած ճօճ ւում էր, մէկ էլ Բա լուն աչ քե -
րը գցեց վրան... 

— Ե ա, Էդ գա րի՞կ, պարզւում ա՝ լաւ թոն թոլ, սպի տակ մի սիկ ներ ու նես... է սօր 
քեզ չու տե՞նք,— ա սաց նա ու մռն չա լով ա ռա ջա ցաւ դէպի Էդ գա րի կը։  

— « Մար դա կեր գա զան է սա, ո ւմ ա սես՝ կ՚ու տի»,— հայ կա կան մուլտ ֆիլմից 
մէջ բե րում կա տա րեց Էդ գա րի կը ու իր սպի տակ տո տո խով հետ մղեց Բա լո ւին։ 

— «Կ ՚ո՜ւ տի, կ՚ո՜ւ տի»,— ար ձա գանգե ցինք ես ու Վա գա շը ու կէս ժամ ծի ծա -
ղում է ինք մեր յաղ թան դամ ըն կե րո ջը շատ բնո րոշ կա տա կի վրայ՝ ճո խաց նե լով 
այն… 

Ու թե րորդ օ րը տհա ճու թե ամբ ու տում է ինք վեր մի շել ու խօ սում, թե ա մե նից 
շատ ո ՛ր ու տե լի քին ե նք կա րօ տել։ Ու պար զո ւեց, որ բո լորս տոլ ման ե նք կա րօ -
տել։ Բան ջա րեղէնով կամ թփով՝ կա րե ւոր չէ... 

—  Կե ան քում չէ ի մտա ծի, որ մի օր կը կա րօ տեմ տոլ մային,— ա սաց Վա գա շը։ 
—  Հա՛ է լի, էն քան շու շուտ ե նք ու տում, որ ի ՞նչ կա րօ տել,— ա սա ցի ե ս։ 
—  Բա՛ լու, էս գիւ ղում մի բա րե կամ չու նե՞ս, մեզ հրա ւի րի տոլ մայի,— թնկթըն -

կաց Էդ գա րի կը։ 
—  Չու նեմ, սաղ քո չել են... համ էլ պատ կե րաց նում է ՞ք, թէ որ ու նե նայինք, հօ 

չէ ի՞ գնա լու-ա սե լու՝ բա րեւ ձեզ, հիւր ե նք է կել, մեզ տոլ մա պա տիւ կը տա՞ք... 
Ողջ ե րե կոն ան ցաւ տոլ մա յա կան խօ սակ ցու թե ամբ։ Պար զե ցինք, որ մէ կիս 

մա ման մէ ջը սեւ սա լո րի չիր է դնում, միւ սի տա տի կը՝ թարմ սեր կե ւի լի խո շոր 
կտոր ներ, եր րոր դի նը՝ թթու բա լի չիր, որ շատ հա մով է մո ռի տե րեւ նե րով փա թա -
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թած տոլ ման, նռան հիւ թի մէջ ե փո ւած տոլ ման, մէ ջը դմակ ճլ պո րած ու տա կը 
ծուծ քով ոս կոր դրած տոլ ման... տոլ ման... տոլ ման... տոլ մա՜ն... 

Ա ռա ւօ տը սկ սո ւեց բա կում ծա ռի տակ մեր ար դէն աղ քա տիկ դար ձած նա -
խա ճա շով՝ չոր լա ւաշ ու պան րով թէյ, ե րբ մէկ էլ դար պա սի դու ռը՝ թը՛խկ-թը՛խկ։ 
Բա լուն, տան տի րոջ ի րա ւուն քով գնաց բա ցե լու, ի սկ մենք ե րեքս մեր ա կանջ նե -
րը սրած՝ լսե ցինք հե տե ւե ա լը. 

— Հ րօ ջան, բա րեւ... դու ի նձ չես յի շում, ես պա պուդ քե ռու տղէն եմ... Է րե ւա -
նում եմ ապ րում, էրէկ հօրդ տե սայ, ի մա ցաւ, որ է սօր ա ռա ւօտ գիւղ եմ գա լու, ա -
սեց, որ ըն կեր նե րով էս տեղ էք ու խնդ րեց ձեզ էս բա նը հասց նեմ... 

Մենք ի րար նայե ցինք։ Ի ՞նչ կը լի նի «էդ բա նը»։ Լսե ցինք, որ Բա լուն շնոր հա -
կա լու թիւն յայտ նեց, մար դուն հրա ւի րեց ներս, բայց մար դը հրա ժա րո ւեց, քա նի 
որ ար դէն պի տի քա ղաք վե րա դառ նար։ Դար պա սը փա կո ւե լուց յե տոյ լսե ցինք 
Բա լո ւի ոռ նո ցը՝ «այո՜», ո րից յե տոյ նա թռած ե կաւ մեզ մօտ։ 

—  Պա պայիս ցա՜ւը տա նեմ,— գո չեց նա,— հլա տե սէք՝ ի նչ ա ու ղար կել... 
—  Մի՜ս,— վեր թռանք մենք։ 
Փա փուկ միս էր, տա ւա րի սու կի9... 
Ու սկ սե ցինք ա ռանց ե րաժշ տու թիւն պա րել... 
—  Բա, տղէք, գիտէ՞ք,— սկ սեց Վա գա շը,— մի ան գամ Մոս կո ւայից հօրս գոր ծի 

տե ղը ռուս պաշ տօ նե այ կնիկ ներ են է կել, տա րել են սրանց ռես տո րանում պա -
տիւ տա լու, խո զի սու կի են բե րել, հիմ նար կի պե տը էս կնիկ նե րին ա սել ա՝ 
кушайте на здоровье суки10... Հա զիւ են պր ծել հա մա մի ու թե նա կան ս կան դա-
լից... 

Քրք ջա ցինք, ա պա մի ա ձայն ո րո շե ցինք, որ երէկո ւայ մեր տոլ մա յա կան 
խօսակ ցու թիւ նից յե տոյ պի տի հա մա տեղ ու ժե րով տոլ մա սար քենք... 

Տան վրայ խա ղո ղի մի հս կա յա կան վազ է տա րա ծո ւած։ Ա նխ նամ մնա լով՝ 
պտուղ հա մա րե այ չի տա լիս, բայց մեզ հի մա նրա տե րեւ ներն են պէտք։ Պո կե -
ցինք ա մե նա խո շոր նե րը։ Յե տոյ Բա լուն խո հա նո ցի խոր քե րից պե ղեց մի նախ -
նա դա րե ան մսա ղաց, ո րի վրայի ժան գը ջա նա սի րա բար քե րեց, դա նա կը սրեց 
մի ոչ պա կաս նախ նա դա րե ան սրո ցով։ Լաւ է ր՝ մեզ մօտ նոր մալ դա նակ կար, ո -
րով կտր տե ցինք մի սը։ Բայց ա ղալն ա հա ւոր չար չա րա լից է ր։ Ա նընդ հատ խը-
ցան ւում էր ու մի սը ծամծ մո ւած՝ յետ էր գա լիս, մենք էլ նո րից է ինք ա ղում։ 
Փոխնէփոխ ա ղա ցինք՝ մի լաւ նե ար դա հան լի նե լով, բայց տոլ մա ու տե լու հե ռա-
ն կա րը, այն էլ մեր ար դար ձեռ քե րով պատ րաս տո ւած, մեզ ա հա ւոր ո գե ւո րում 
էր… 

Յե տոյ խճո ղա կին աղ ու պղ պեղ աւե լաց րինք ու սկ սե ցինք փա թա թել խա ղո -
ղի տե րեւ նե րի մէջ։ Ա՛յ դա լաւ չէր ստացւում։ Տե րե ւը կոտր ւում էր, մի սը մէ ջից 

9 Կովի փափկամիս։
10 Բարով կերէք սուկի (ռուսերէն սուկի՝ քածեր)։
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դուրս էր բլ թում։ Ար դիւն քում կաթ սան լցո ւեց ան հա մա չափ, մէ կը միւ սից տգեղ 
տոլ մա նե րով... Բայց ի ՜նչ հա ճույք էր չորս ըն կեր նե րով մի ա սին տոլ մա փա թա թե -
լը... Փա թա թում է ինք ու «Ա՜յիյէ ամ վա նա՜» եր գում... 

—  Բայց ջո կում է ՞ք, տղերք,— եր ջա նիկ ա սաց Էդ գա րի կը,— մի ա սին հլա որ ճաշ 
է փած չկայինք, էս էլ ա րե ցինք... 

Կաթ սան լցո ւեց։ Գա զօ ջախ չկայ, դրե ցինք է լեկտ րա կան վա ռա րա նի վրայ։ 
— Ա րա, սպա սէք, մսի մէջ կա նա չի չլ ցինք,— ա սաց Բա լուն։ 
—  Ճի՜շդ որ... բայց կա՞ր, որ լց նէ ինք... 
— Ես յի շում եմ, որ ֆարշի11 մէջ ձու էլ են գցում,— ա սաց Վա գա շը։ 
— Էդ կատ լետի նի12 մէջ, տոլ մի նի մէջ չեն գցում,— գի տա կի պէս ա սա ցի ե ս։ 
Հինգ րո պէ ան ց յան կարծ միտքս լու սա ւո րո ւեց. 
— Տղէ՛ք,— գո ռա ցի,— բայց պտի վրէն ջուր լց նէ ինք, չէ՞... 
—  Ճի՜շդ որ... շո՛ւտ ա նենք, քա նի չի վա ռո ւել... 
Ջուրն էլ լց րե ցինք ու սկ սե ցինք ան համ բեր սպա սել։ 
Բայց բո լո րիս սո վոր տոլ մայի ա նոյշ բոյ րը չէր ու զում տա րա ծո ւել։ 
—  Կա րող ա՞ պտի խառ նենք,— հարց րեց Էդ գա րի կը։ 
—  Տոլմէն չեն խառ նում, դա՛մ բուլ,— ա սաց Վա գա շը։ 
Ին չե ւէ, մէ կու կես ժամ յե տոյ նս տե ցինք սե ղան։ 
Ափ սէ նե րի մի ջի նը ոչ թէ տոլ մա էր, այլ խո հա րա րա գի տու թե ա նը մինչ այդ 

պահն ա նյայտ ի նչ-որ խայ տա ռա կու թիւն։ Խա ղո ղի տե րեւ նե րը մնա ցել է ին 
կոշտ, չոր, չէ ին ծամ ւում, ո ւս տի  ո նց փա թա թել է ինք, այն պէս էլ քան դե ցինք։ Յե -
տոյ պի տի ի մա նայինք, որ օ գոս տո սի վեր ջի դա խա ցած տե րեւն այ լեւս պի տա նի 
չէ տոլ մայի բա րուր դառ նա լու հա մար, բա ցի այդ, պէտք էր նա խա պէս խա շել... 
Մի ջու կը մեծ մա սամբ կի սաեփ էր ու ան համ, ե թէ ոչ ժան գա համ՝ մսա ղա ցի 
վրայի ժան գից։ Յե տոյ պի տի ան դրա դառ նայինք, որ կա նա չի ից բա ցի պէտք էր 
մէ ջը լըց նել բրինձ, գլուխ սոխ ու հա մե մունք ներ, ի սկ այդ պա հը լրիւ մտք նե րիցս 
թռել էր։ Մո ռա ցել է ինք նաեւ իւ ղի եւ լո լի կի հիւ թի մա սին, ո րոնց մէջ պի տի ե փ-
 ւէր տոլ ման, էլ չա սած ու րիշ օ ժան դակ բա նե րի մա սին, օ րի նակ, սխ տոր-մա ծու -
նի, ո րը նոյն պէս չունէինք։ Ի սկ կաթ սայի ա մե նա տա կի շար քը լրիւ վա ռո ւել էր... 

— Պ տի խո րո ված սար քէ ինք, պրծ նէ ինք,— փնփթփն թում է ինք մենք, բայց մե -
ղա ւոր ներ չէ ինք փնտռում։ 

Եւ քա նի որ, ը ստ հայ կա կան ի մաս տու թե ան, « շու նը սատ կաց նողն է քարշ 
տա լիս»՝ մին չեւ վերջ կե րանք տոլ մայի տ նազը՝ որ պէս « մեղ մա ցու ցիչ» վրան քսե -
լով տհա լի բան կայի տակ մնա ցած իւ ղից։ Ու յա ջորդ եր կու օ րե րին այ լեւս չէ ինք 
խօսում մսե ղէն կե րա կուր նե րից ու չէ ինք յի շում չա րա բաս տիկ տոլ ման... 

Բայց հե տա գա յում հա զա՜ր ան գամ ծի ծա ղե լով պատ մե ցինք, ու մեր շր ջա պա -

11 Խճողակ (ռուսերէն)։
12 Կողիկ։

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 58



ԹԻՒ 1  2021

59   |   ԲԱԳԻՆ

տում չի մա ցող չմ նաց։ Ան գամ ա ւե լի ո ւշ մեր կա նայք ու զա ւակ նե րը սկ սե ցին յի -
շեց նել մեր ան փա ռու նակ տոլ մա յա պա տու մը… 

Հե տա գա յում մեր քա ռե ա կը բազ միցս մի ա սին ճա շա կեց մէ կը միւ սից ըն տիր 
տոլ մա ներ, բայց մեր հա մա տեղ ու ժե րով պատ րաս տած այս ա ռա ջին ու վեր ջին 
տոլ մայի ո դի սա կա նը մնաց մեր վաղ ե րի տա սար դու թե ան ա մե նա քաղցր յու շե -
րից մէ կը, ո րը, ի նչ պէս սկզ բում նշե ցի, յի շում է ինք որ պէս Տ.Տ.Տ... «Տղեր քի տոլ -
մայի տ նազ»...

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 59



200 meters away from home. Գործ՝ Տիանա Յակոբեանի

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 60



ԹԻՒ 1  2021

61   |   ԲԱԳԻՆ

Հա յաս տա նի ազ գային ար խի ւի (այ սու հետ՝ ՀԱԱ) հա րուստ ֆոն դե րում պահ -
ւում են տաս նե ակ սփիւռ քա հայ գրող նե րի հա զա րա ւոր ան տիպ նա մակ -
ներ՝ ո ւղ ղո ւած հա յաս տան ցի մտա ւո րա կան նե րին եւ պաշ տօ նե ա նե րին։ 

Այդ նա մակ նե րը մի քա նի հա տոր կա րող են լց նել, թէ եւ նկա տենք, որ դրանց զգա -
լի մա սը զուտ գործ նա կան գրու թիւն ներ ե ն։ 

Ըն թեր ցո ղին ե նք ներ կա յաց նում պոլ սա հայ նշա նա ւոր գրող Յա կոբ Մն ձու -
րու (Տե միր ճե ան կամ Թե մեր ճե ան, 1886–1978) չորս նա մա կը՝ ո ւղ ղո ւած Սփիւռ -
քա հա յու թե ան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տէ ի նա խա գահ Վարդ գէս Հա մա - 
զաս պե ա նին (1911–1992)։ Նա մակ նե րից ե րե քը գործ նա կան բնոյ թի ե ն։ Յատ կա -
պէս ար ժէ քա ւոր է ա ռա ջի նը, ո րը պա րու նա կում է Մն ձու րու կեն սագ րու թե ան 
վե րա բե րե ալ վկա յու թիւն ներ։ Ու շագ րաւ է, որ եր բե ւէ չհան դի պած Հա մա զաս պ-
ե ա նին Մն ձու րին հա մա րել է «մ տեր մա գոյն բա րե կամ»՝ պար զա բա նե լով. «Մ տեր -
մա գոյն կ’ը սեմ, ա մե նամ տե րիմ կ’ը սեմ…. Նա մա կով գի տենք, կը ճանչ նանք զի րա - 
րու, ա նոնց պա րու նա կու թիւ նը, շեշ տը, բա ռե րուդ շուն չը ը սել կու տան ին ծի»։ Նա -
մակ նե րից մաս նա ւո րա պէս ի մա նում ե նք Մն ձու րու հայ րե նա դար ձո ւե լու մտադ -
րու թե ան մա սին, կան նաեւ սե փա կան գրա կա նու թե ան ու շագ րաւ գնա հա տա - 
կան ներ («Ազ գագ րու թիւ նը հա լե ցու ցի իմ պատ մու թիւն նե րուս մէջ, գոր ծո ղու թիւ -
նը ա ռանց դան դա ղեց նե լու եւ շե ղե լու»): 

Նա մակ նե րը ծա նօ թագ րել է բա նա սի րա կան գի տու թիւն նե րի թեկ նա ծու     
Ար ծո ւի Բախ չի նե ա նը։ 

 
Ա.1 

07 - 11 - 71 թ 
Յար գե լի պա րոն Վարդ գէս Հա մա զաս պե ա նին, 
Յար գե լի նա խա գահ,  
Յար գե լի բա րե կամ, 

 
Ձեր մտեր մա կան նա մա կը հա սաւ ին ծի: Կար դա ցի: Ո ւր կէ՞ եւ ի նչ պէ՞ս տե ղե -

կա ցեր էք կնոջս մա հը, չեմ գի տեր: Ձեր ցա ւակ ցու թե ան զգա ցում նե րը ա ւե լի քան 

1 ՀԱԱ, ֆոնդ 875, ցու ցակ  4, գործ 367, թերթ 28:

ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐ 
ՅԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻԻՑ

ԷՄՄԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
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գո հու նա կու թիւն պատ ճա ռե ցին. շնոր հա կա լու -
թիւն ներս կը փու թաց նեմ: Կինս, Սի րա նոյ շը, իմ 
ե րկ րորդ ա մուս նու թիւ նովս կինս էր, 1921ին ա -
մուս նա ցայ: Աք սո րէն ե կաւ ին ծի, աք սո րի լա -
թե րով, ի նք եւ քոյրն է ին, ու րիշ ոչ ոք ու նէ ին 
ի րենց մէ, որ բեր է ին: Յի սուն տա րի ապ րե ցանք 
մի ա սին: Շա քա րախ տէն եւ ա նոր բար դու թիւն -
նե րէն չկր ցայ փր կել։ Ը րի ա ւե լի, քան որ կըր -
նայի ը նել, բայց ի զուր: Ա ռա ջին կինս 
Ո ղի տան2 էր, Ա րմ տանցի3 էր, իմ գիւ ղէս, ի նչ -
պէս ա ռա ջի նը Շա պին Գա րա հի սար ցի էր: 
1907ին ա մուս նա ցայ, մին չեւ 1914 ե օ թը տա -
րի ապ րե ցայ մի ա սին, ե րեք զաւակ ներս4, կինս, 
ծնողքս5, բո լոր ի մին ներս 1915ի Ա հա ւոր Տա -
րին ի նչ պէ՞ս խժդ ժօ րէն սպան նո ւե ցան, կորսըն -
ցու ցի, չգի տեմ: Պարզ դի պո ւա ծի մը կը պար- 
 տիմ իմ վե րապ րումս: 

Մին չեւ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին նա -
խա շա բաթ նե րը գիւղս է ի: Չէ ի սի րեր Պո լի սը եւ 
հոն հաս տա տո ւի լը, թէ եւ տղա յու թե անս ե ղեր 
է ի հոն: Կո կոր դի նշա գեղ ձե րու բոր բո քում մը 

ու նէ ի: Կի րա կի մը, Եփ րա տի մօտ մեր այ գի նե րը, տի ւան դոր րի մը ծա ռե րուն շու -
քը քնա ցեր է ի: Ա րթն ցայ եւ այս նշա գեղ ձե րուն հա մար ո րո շում մը տո ւի ես ին ծի 
Պո լիս եր թա լու եւ դար մա նե լու: Չու զե ցին իմ եր թալս, ի ՞նչ է, ե ղա ծը ի ՞նչ է, պն դե -
ցի. « Պէտք է եր թամ, մնաք բա րով ալ չեմ ը սեր, կա րա ւա նով ցա մա քի ճամ բոր -
դու թիւն էր մին չեւ Կի րա սոն6, ե րեք կամ չորս օր ալ ծո վով: Եւ չեմ կե նար. 
ան մի ջա պէս կը դառ նամ»— ը սի: Ե կայ, դար մա նե ցայ, դէպ քե րը գա հա վի ժե ցին, 
Սեւ ծո վը փա կո ւե ցաւ, մնա ցի հոս, եւ այդ մնալս է մին չեւ այ սօր: 

Իմ ե րկ րա ցի ներս հո ղա գործ է ին, փուռ մը մտայ, հա ցա գործ ե ղայ, զի նո ւոր չե -
ղայ, հա ցա գործ նե րը զերծ ըլ լա լով զի նո ւո րագ րու թե նէ: Զի նա դա դա րէն յե տոյ Հա -
յաս տան գալ ու զե ցինք, դնդ նա ցինք, կինս ե րեք ե րե խա նե րով, ես դրամ չունէ ի, 
ի նչ պէս կր նայի գալ, ա ւե լի վերջն ալ ան ցագ րային, բառ բա ռի [sic] դժո ւա րու թիւն -
նե րը թէ հոս կէ թէ հոտ կէ կայ նե ցու ցին մեզ: 

2 Մինչ ա մուս նու թիւ նը՝ Կոր չոյենց Ո ղի տա (1886–1915)։ « Կինս եւ ես» պատ մո ւած քում Մն ձու րին կեր -
տել է նրա կեր պա րը։
3 Գիւղ Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նում, Է րզ րու մի վի լայէթի Կա մա խի գա ւա ռա կում։
4 Նուր հան (1909–1915), Մա րա նիկ (1911–1915), Ա նա հիտ (1913–1915) եւ Խա չօ (1914–1915)։
5 Իգ նա տի ոս եւ Նա նիկ (1860–1915)։
6 Կե րա սուն կամ Գի րե սուն, ծո վափ նե այ հնա գոյն քա ղաք Թուր քի ա յում։

Յա կոբ Մն ձու րի

2021-1.qxp_Pakin Layout 1  5/5/2021  5:28 PM  Page 62



ԹԻՒ 1  2021

63   |   ԲԱԳԻՆ

Մին չեւ չորս տա րի ա ռաջ, ե րբ ես ու կինս ա ռողջ է ինք, կր նայինք գալ, կինս 
հի ւան դա ցաւ, ես հի ւան դա ցայ, հրա ժա րե ցանք ադ փա փաք նե րէն: Հի մա իմ մէջս 
մի այն ա ռողջ մասս ու ղեղս է, ու ղե ղիս պայ ծա ռու թիւնն է: Կը գրեմ, կ’ար տագ րեմ, 
կը հե ղե ղեմ: 

Ես Ձե զի մի այն շնոր հա կա լու թիւն յայտ նե լու հա մար պի տի գրէ ի, պար պը- 
 ւե ցայ, շա տա խօ սե ցայ, ի նք զինքս պատ մե ցի, նման ա նոնց, որ ցա ւակ ցու թե ան մը 
հա մար մահ տուն մը կ’եր թան, կը թա փեն ի նչ որ ու նին ի րենց մէ ջը: 

 
Ջերմ հա մակ րու թիւն ներս Ձե զի եւ Ձեր գոր ծին: 
Ձե զի նկարս կը ղր կեմ 1966ին նկա րո ւած: 

Յա կոբ Մն ձու րի 
 

Բ.7 
14-2-1973 
 
Յար գե լի Վարդ գէս Հա մա զաս պե ա նին, 
 
Յար գե լի Տի ար, 

Ղր կած թի ւերս8 կը ստա նա՞ք: Մէ կին մէջ նոյ նիսկ վեր նագ րին տակ նշե ցի: 
Կ’առ նէ՞ք թէ ոչ: 

Հի մա այս պատ մո ւածքս թղ թա տա րին տո ւի. «Արմ տա նի Այ գի նե րը»: Ը սէք, 
կը խնդ րեմ, կու գա՞յ Ձե զի թէ ոչ: Պէտք է գիտ նամ:  

Յար գա նօք 
Յա կոբ Մն ձու րի 

 

 Գ.9 
12-1-1976 
 
Յար գե լի Վարդ գէս Հա մա զաս պե ան, 
Յար գե լի նա խա գահ, 
Յար գե լի բա րե կամս, 

Քու ա նու նիդ փոստ ա ռի, թիւ 35 Սփիւռ քի կօ մի տէ ի հաս ցէ ին իմ «Կ ռունկ, 
ուս տի՞ կու գաս» գիրքս10 ղր կե ցի եր կու ան գամ. ա ռա ջի նը Դեկ տեմ բեր 17ին. մէկ 

7 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 5, գ. 331, թ. 30։ 
8 Հա ւա նա բար նկա տի ու նի « Նոր Մար մա րա» օ րա թեր թը, ո րին պար բե րա բար աշ խա տակ ցել է։
9 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 6, գ. 577, թ. 24։ 
10 Լոյս է տե սել 1974ին, Իս թան պու լի « Մար մա րա» հրա տա րակ չա տա նը։
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օ րի նակ, ե րկ րոր դը Դեկ տեմ բեր 25 ին. եր կու օ րի նակ: Ցա մա քի գծով, ան շուշտ 
Կար սով: Իւ րա քան չիւ րին մէ ջը իմ հաս ցէս ալ դրի, խնդ րե լով որ պա տաս խա նո ւի, 
գիտ նամ թէ ստա ցո ւած է: Գիր քե րէս մէ կը իմ քե զի նո ւէրս էր: Միւս եր կու քը 
Հրանտ Մատ թէ ո սե ա նին11, ար ձա կա գիր, Գէ որգ Էմի նին12, բա նաս տեղծ, ա նոնց 
հաս ցէ նե րը չու նե նա լով, քու ձեռ քովդ դուն յանձ նես: Քե նէ ալ, ա նոնց մէ ալ չպա -
տաս խա նո ւե ցաւ: Չե կա՞ւ կ’ը սես գր քե րը, չա ռի՞ր: Ո ՞ւր մնա ցին: Այն հո՞ս մնա ցին թէ 
հո՞դ: Ի նչ ոչ-գե ղե ցիկ բան: Այս նա մա կը օ դա նա ւով կը ղր կեմ: Մոս կո ւայի գծով: Սա 
ալ ձեռքդ պի տի չհաս նի կ’ը սես: Ե թէ առ նես նա մակս, պա տաս խա նէ իր: Ես իմ 
բա րե կամ նե րուս, իմ մտե րիմ նե րուս է, ե զա կի դէմ քով կը խօ սիմ կամ կը գրեմ: 
 

Ջերմ համ բոյր նե րով  
Յա կոբ Մն ձու րի 

 
Հ. Գ. Հաս ցէս կը նշեմ. Hagop Mnsuri, Gülibrişim sokak, no. 2/5 Yeşilköy, Istanbul, 
Turkiye – Յա կոբ Մն ձու րի, Կիւլ Իպ րի շիմ սո քաք, նօ. 2/5- Ե շիլ Քէ օյ – Իս թան պուլ, 
Թուր քիյէ: 

 
Օ րի նակ մըն ալ Գե ղամ Սե ւա նին13 ղր կե ցի, չ’ պա տաս խա նեց: Կը ճանչ նա՞ս... 

Լե նին պո ղո տայ 5Ա., թ. 16: 
 

Դ.14
 

27-12-1976 
 
Յար գե լի Վարդ գէս Հա մա զաս պե ան, 
Սի րե լի Վարդ գէս, 
Ա մե նամ տե րիմ բա րե կամս, 

Մ տեր մա գոյն կ’ը սեմ, ա մե նամ տե րիմ կ’ը սեմ, ա ռանց գիտ նա լու քու մտե րիմ 
կե անքդ, ի նչ պէս դուն ի մինս: Նա մա կով գի տենք, կը ճանչ նանք զի րա րու, ա նոնց 
պա րու նա կու թիւ նը, շեշ տը, բա ռե րուդ շուն չը ը սել կու տան ին ծի: 

Քու 7 Դեկ տեմ բեր նա մակդ բե րին ին ծի: Գի տե՞ս ե րբ. 24 Դեկ տեմ բե րին: Մէկ 
եր կու օր ես դնդ նա ցի: Եւ ա հա հի մա կը պա տաս խա նեմ: Նա մակդ ծանր ե կաւ 
ձեռքս. «Ի ՞նչ կր նայ ըլ լալ» խոր հե ցայ: Բա ցի ու ան սպա սե լի մը, ա նակն կալ մը ե -
ղաւ մէ ջէն: Քու նա մակդ, իմ ե րեք նկար ներս, Հայ րե նի քի Ձայ նի, Գրա կան Թեր -
թի հա մար ներ: Դուն ըլ լաս, ի ՞նչ կ’ը նես: Կ’ու րա խա նաս: Ադ ը րիր ին ծի: Քիչ մը 

11 Հրանտ Մա թե ւո սե ան (1935–2002), գրող։
12 Գէ որգ Է մին (1919–1998), բա նաս տեղծ։
13 Գե ղամ Սե ւան (1926–1991), ար ձա կա գիր։
14 ՀԱԱ, ֆ. 875, ց. 6, գ. 577, թ. 26։
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գի տէ ի Գե ղամ Սե ւա նը: Գրեր էր ոչ ին ծի, ու րի շի մը, որ իմ 90ա մե ակս եւ իմ գրա -
կա նու թիւնս պի տի տօ նէ ին: Ձեռ նար կո ղը, կազ մա կեր պողն ալ դուն ես: Ի ՞նչ ընէ ի, 
ու րիշ ի ՞նչ կր նայի ը նել: Հոդ չէ ի, քովդ չէ ի, ե թէ ըլ լայի եր կու աչ քերդ, եր կու այ տերդ 
կը համ բու րէ ի: Այս նա մա կովս այդ բա նը կ’ը նեմ հի մա: Ի նչ քան ին ծի, նոյն քան ու 
ա ւե լի իմ գրա կա նու թիւնս ու ա նոր դա ւա նող նե րը ը նել տո ւին քե զի: Ես զիս պատ -
մե ցի ու ի նձ մով իմ հայ րե նի շր ջա պատս պատ մե ցի: Իմ ան ձերս ու ա նոնց աշ խար -
հագ րու թիւ նը: Ազ գագ րու թիւ նը հա լե ցու ցի իմ պատ մու թիւն նե րուս մէջ, գոր ծո ղու - 
թիւ նը ա ռանց դան դա ղեց նե լու եւ շե ղե լու: Պէտք էր որ ը նէ ի: Ես ե րե ւան ցի մը, լո -
ռե ցի մը, տրապ զոն ցի մը ըլ լայի, Տրապ զո նը, Ե րե ւա նը, Լո ռին պէտք էր որ ե րեւ -
նային մէ ջը, ա նոնց ա մէ նը կը ո րո նեն: Ի ՜նչ կը ցա ւիմ որ հոս մնա ցի, ես որ գալ ու 
հոդ մնալ կ’ու զէ ի: Շա տե րը գա ցին, ու չ յա ջո ղո ւե ցաւ ին ծի, պատ մու թիւն որ եր -
կայն է: Գալ եւ հոդ շար ժիլ կ’ու զէ ի, եւ զիս ու իմ փա փաք ներս պար տադ րել, ի նչ -
քան ադ կա րե նայի: Գալ եւ հոդ ար ձան մը ըլ լալ, բու սա կան կե անք մը ապ րի լը 
եր բեք պի տի չու զէ ի: Կէս մարդ մըն եմ: Կէ սէս վեր լաւ եմ. յե տին ան ցե ա լը կը յի -
շեմ եւ կ’ար տադ րեմ: Եր բեմն նոյ նիսկ ե րի տա սար դու թե նէս ա ւե լի: Կէ սէն վար եր -
կայն պի տի ըլ լար ը նդ միշտ։ Աս պի տի հարց նեմ։ Իմ վեր ջին գիր քէս՝ «Կ ռունկ 
ո ւս տի՞ կու գաս»էս ե րեք օ րի նակ ղր կե ցի։ Մէ կը քե զի, միւս նե րը Հրանտ Մատ թէ ո -
սե ա նին, Գէ որգ Է մի նին։ Թղ թիկ ներ ալ մէ ջը դրի՝ խնդ րե լով, որ իմ հաս ցէ ովս     
«ա ռինք» ը սէ ին եւ ես գիտ նայի15։ Դուն պա տաս խա նե ցիր, ա նոնց մէ լուր մը չա -
ռի։ —Ը սել է Վա հագն Դաւ թեա նը16 իմ ե րկ րա ցիս է, Ա րաբ կիր ցի է։ Հրան դի հետ 
իր հար ցազ րոյ ցէն17, ո րուն շնոր հա կալ եմ, գիտ ցայ։ Քա ղա քէ՞ն է, թէ՞ Շե փի կէն18։ 
Ա րաբ կի րու « գոլ տախ դե ղը»19 միտքս կու գայ, ա նոր թու թուն, ա ղա ծոյ թուր շուն։ 
Մենք պղ պե ղին « տաք դեղ» կ’ը սէ ինք։ Հինգ փա րա է ր։ Ոչ տե ղա ցի մը հինգ փա -
րա տա լով կը կշ տա նար։ Համ բոյր ներ ա մե նուդ կամ ով հարց նէ զիս։ 

 
Յա կոբ Մն ձու րի 

15 Մն ձու րու այդ գրու թիւն նե րը պահ ւում են Հրանտ Մա թե ւո սե ա նի ըն տա նե կան ար խի ւում։
16 Վա հագն Դաւ թե ան (1922–1996), բա նաս տեղծ։
17 Հրանտ Մա թե ւո սե ա նի եւ Վա հագն Դաւ թե ա նի զրոյ ցը լոյս է տե սել Գ րա կան թեր թում (1976, նոյեմ -
բե րի 12)։
18 Գիւղ Ա րաբ կի րից ո ւթ կի լո մետր հիւ սիս-ար եւելք։
19 Այ սինքն՝ քիչ կծու տաք դեղ։
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Վեր ջերս, հայ րե նի վաս տա կա ւոր 
թա տե րա գէտ Հեն րիկ Յով հան -
նի սե ան փոր ձած է նոր լոյս սըփ- 

 ռել Դա նի էլ Վա րու ժա նի « Հար ճը» վի -
պեր գին վրայ1։ Իր ու շագ րաւ յօ դո ւա ծին 
մէջ, ան հիմ նա ւո րած է, որ Մով սէս Խո -
րե նա ցի ի կող մէ զոյգ դրո ւագ նե րով (ա -
ռա ջի նը՝ ա նու նով, ե րկ րոր դը՝ ա նա նուն) 
յի շա տա կո ւած հարճ ու վար ձակ Նա զի -
նի կը ո ՛չ թէ պա րու հի է, ի նչ պէս յա ճախ 
կար ծո ւած է՝ «եր գէր ձե ռամբ» ար տա -
յայ տու թե ան թիւր մեկ նա բա նու թե ան 
պատ ճա ռով, այլ նո ւա գա ծու։ Վա րու -
ժա նի գոր ծին ան դրա դար ձած բո լոր հե -
ղի նակ նե րը գո հա ցած են իբ րեւ նա խա- 
 տի պար ըն դու նե լով Նա զի նի կը, զոր 
բա նաս տեղ ծը վե րա ծած է Նա զե նիկի, 
մինչ հե տա զօ տո ղը դի տել տո ւած է, որ 
« պա րու հուն փնտ ռե լու ե նք ոչ թէ Խո -
րե նա ցու բե րած զրոյ ցում, այլ Վա րու -
ժա նի պոէմում եւ մտա ծե լու, թէ որ - 
տե ղից է յայտ նո ւել»2։ 

Այս մեկ նա կէ տով, Հ. Յով հան նի ս-  
ե ան վկա յա կո չած է մե ծա նուն դե րա -

սան Վահ րամ Փա փա զե ա նը։ Վա րու -
ժա նի կեն սա գիր նե րու տե սա դաշ տէն 
դուրս մնա ցած կ՚ե րե ւի Յե տա դարձ հա-
յե ացք յու շագ րու թե ան վկա յու թիւ նը։ 
Ար դա րեւ, Փա փա զե ան գրած է, թէ 
«1906 թո ւա կա նի սեպ տեմ բե րի սկըզբ -
նե րին, ա ւար տա կան յա ջող քն նու թիւ -
նից յե տոյ, դուրս ե կայ Մի լա նի Գե ղա ր- 
 ւես տա կան ա կա դե մի այից եւ վե րա -
դար ձայ Վե նե տիկ՝ մի եր կու շա բա թով 
հանգս տա նա լու, գր պա նիս մէջ տա նե -
լով յա ռա ջի կայ ձմե ռո ւայ սէ զոնի հա -
մար իմ ա ռա ջին պայ մա նագ րու թիւ նը, 
որ պէս Թի նա դը Լո րեն ցոյի շր ջիկ խըմ -
բի պ րո ֆե սի ո նալ ար տիստ, եւ ա կա դե -
մի այի ծախ սով դէ պի Փա րիզ եր կու 
ամ սո ւայ գոր ծուղ ման ու ղե գի րը»3։ Դե -
րա սա նին յի շած տա րե թի ւը հա ւա նա -
բար տպագ րա կան վրի պակ մըն է, որ 
ան փո փոխ մնա ցած է Յե տա դարձ հա-
յե ացքի ե րկ րորդ հրա տա րա կու թե ան 
մէջ4 եւ պէտք է ճշ դել՝ 1907 սեպ տեմ -

1 Հենրիկ Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի 
«Հարճը» պոէմի հերոսուհու ենթադրելի նախա- 
տիպը», Պատմա-բանասիրական հանդէս, 1, 2020, 
էջ 81-89։ 
2 Անդ, էջ 84։

3 Վահրամ Փափազեան, Յետադարձ հայեացք, 
Երեւան, 1956, էջ 145-146։   
4 Վահրամ Փափազեան, Երկեր հինգ հատորով, 
հատոր 1, Երեւան, 1979, էջ 148։ Յուշագրու-
թեան յաջորդ էջին մէջ, խօսելով Ֆրանսայի մա-
սին, Փափազեան գրած էր, թէ «1893ի ռեւոլիւ- 
ցիայից ի վեր ազնուականութեան տիտղոսը 
սովորական կանաչու արժէք իսկ չունի ֆրան-
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բեր։ Ֆրան սա կան մայ րա քա ղա քին մէջ, 
Փա փա զե ան ծա նօ թա ցած է Շիր վան -
զա դէ ին, այ նու հե տեւ՝ վեր ջի նիս զար -
մի կին՝ դե րա սան Յով հան նէս Ա բէ լե ա - 
նին, որ պի տի ստանձ նէր Պա քո ւի Հա-
յոց Կուլ տու րա կան Մի ու թե ան թա տե -
րա խում բի ղե կա վա րու թիւ նը հոկ տեմ- 
 բեր 1907–փետ րո ւար 1908ին եւ Փա -
փա զե ա նը հրա ւի րած է Կով կա սի այդ 
հա յա շատ քա ղա քը5։ Վեր ջինս ա ւել ցու -
ցած է.  

« Թի նա դը Լո րեն ցոյի հետ իմ պայ -
մա նը Մի լա նի թա տե րա կան ա գեն տու -
րայի միջ նոր դու թե ամբ՝ ու ժի մէջ էր 
մտ նում ե րեք ամ սից յե տոյ մի այն։ Ու -
րեմն ա ռաջս դեռ ժա մա նակ կար, եւ ես 
վճ ռե ցի իս կոյն մեկ նել Բա քու, իմ ազ -
գային թատ րո նի հետ մօ տից ծա նօ թա -
նա լու ցան կու թե ամբ վա ռո ւած, լի այոյս 
լի նե լով, որ մնա լու կամ վե րա դառ նա լու 
խն դի րը կը լու ծո ւէր ի նք նըս տին քե ան, 
նա յած տե ղում ստա ցած իմ տպա ւո -
րու թե ա նը»6։ 

Հոն եր կու ա միս (դեկ տեմ բեր 1907– 
փետ րո ւար 1908) մնա լէ ե տք7, ո ւր « մի 
քա նի փոքր դե րե րով բեմ դուրս ե կայ, 
ա ռանց ո րե ւէ հո գե կան բա ւա րա րու -
թիւն ստա նա լու»8, խն դի րը լու ծո ւած է 

ի նք նըս տին քե ան եւ Փա փա զե ան մեկ -
նած է Ա ղեք սանդ րի ա։ Հոն մի ա ցած է 
Թի նա տի Լո րեն ցոյի շր ջիկ թա տե րա -
խում բին, ո րուն հետ խա ղա ցած է յա -
ջորդ վեց ա միս նե րուն. «Այդ կարճ մի- 
 ջո ցին ես պ րակ տիկ ու շօ շա փե լի դարձ -
րի ամ բողջ չորս տա րի իմ մէջ հա ւա ք -
ւած թէ ո րե տիկ հարս տու թիւ նը»9։ Ե լոյթ 
ու նե ցած է Լի բա նա նի, Սու րի ոյ, Պա -
ղես տի նի, Ե գիպ տո սի, Լի պի ոյ, Մա րո -
քի, Սպա նի ոյ եւ Ի տա լի ոյ 17 քա ղաք- 
 նե րու մէջ, Նա փո լի ըլ լա լով վեր ջին 
հանգ րո ւա նը10։ Ցարդ չենք հան դի պած 
ո րե ւէ այլ վկա յու թե ան Փա փա զե ա նի 
ակ նար կած շր ջապ տոյ տին, օ րի նակ՝ 
ժամա նա կաշր ջա նի ե գիպ տա հայ մա -
մու լին մէջ, ի նչ պէս եւ տի Լո րեն ցոյի նը -
ւի րո ւած գրա կա նու թե ան մէջ։ Այ սու - 
հան դերձ, այդ շր ջապ տոյ տին վե ցամ -
սե այ տե ւո ղու թիւ նը կր նայ տե ղա ւո ր-
 ւիլ տի Լո րեն ցոյի՝ յու նո ւար–փետ ըր- 
 ւար 1908ի Մեք սի քօ Սի թի ի11 եւ հոկ -
տեմ բեր-դեկ տեմ բեր 1908ի Հա ւա նայի 
ե լոյթ նե րուն մի ջեւ12։  

Սի կի լի ա ցի ազ նո ւա կան, սա կայն 
աղ քա տա ցած ըն տա նի քի մը շա ռա ւիղ՝ 
Թի նա տի Լո րեն ցօ (Tina di Lorenzo, 

սիացու աչքում» (նոյն, Յետադարձ, էջ 147)։ Խօս-
քը, յայտնապէս, միայն 1793ի կրնար վերաբերիլ 
ու այդպէս սրբագրուած է Բ. հրատարակութեան 
մէջ (նոյն, Երկեր, էջ 149)։ 
5 Բաբկէն Յարութիւնեան,  XIX-XX դդ. հայ թատ-
րոնի տարեգրութիւն (1801-1922), հատոր 2. 
1901-1911, Երեւան, 1980, էջ 283-295։
6 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 171։
7 Անդ, էջ 181, 184։
8 Անդ, էջ 190։ Յարութիւնեան միայն յիշած է 
Փափազեանի ներկայութիւնը Պաքուի մէջ (Յա-
րութիւնեան, XIX-XX դդ. հայ թատրոնի տարեգ-
րութիւն, էջ 283), թերեւս հիմնուելով անոր յու- 
շագրութեան վրայ, առանց որեւէ դեր յիշելու։ 

9 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 193։
10 Անդ, էջ 195։ Առանց աղբիւր յիշատակելու, Հ. 
Յովհաննիսեան իտալացի հռչակաւոր դերասան 
Կուսթաւօ Սալվինին դարձուցած է խումբին 
ղեկավարը, թէեւ «իրական ղեկավարն ու ուղ-
ղութիւն տուողը» տի Լորենցոն էր (Յովհան-
նիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 85)։ Վ. Փափազ- 
եան Սալվինիի անունը յիշած է միայն իբրեւ 
այցելու՝ Միլանի մէջ իր թատերական ուսման 
երկրորդ տարուան ընթացքին (Փափազեան, 
Յետադարձ, էջ 115)։ 
11 “Down in Old Mexico”, Los Angeles Times, 
March 3, 1908.
12 Jorge Domingo Cuadriello, “Presencia de Antón 
Villar Ponte en Cuba”, Grial, 141, 1999, էջ 96-97։
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1872-1930) ժա մա նա կաշր ջա նի ի տա -
լա կան թատ րո նի նշա նա ւոր դէմ քե րէն 
է ր։ Բնա տուր գե ղեց կու թիւ նը, գե ղա ր -
ւես տա կան տա ղան դի կող քին, պա տա -
նե կան հա սա կին թատ րո նի դռ նե րը բա - 
ցած էր ա նոր առ ջեւ։ Ար դէն 1897ին, հա- 
զիւ 25ա մե այ, ան զու գակ շի ռի մէջ կը 
դրո ւէր աշ խար հահռ չակ Է լէ ո նո րա Տու-
 զէ ի (1858–1924) հետ. «Է լէ ո նո րա Տու-
զէ էն ե տք, ա նոր [ տի Լո րեն ցոյի. Վ.Մ.] 
ե րե ւու մը ի րա կան նշա նա կու թիւն ու նի 
Ա րո ւես տի պատ մու թե ան մէջ»13։ Չորս 
տա րի ե տք, սպա նա կան հան դէս մը կը 
թո ւար կէր Եւ րո պայի բո լոր յայտ նի դե -
րա սա նու հի նե րը, Ի տա լի այէն մի այն Տու- 
 զէն եւ տի Լո րեն ցոն յի շե լով։ Կ՚ար ժէ 
վեր ջի նիս բնու թա գի րը ներ կա յաց նել. 

«Հ մայիչ ի տա լա ցի դե րա սա նու հի 
որ եւ րո պա կան թատ րոն նե րը կը շր ջի՝ 
յաղ թա նա կէ յաղ թա նակ։ 

Ս քան չե լի օ րէն կը մեկ նա բա նէ բե -
մադ րո ւող ո րե ւէ գործ, եւ ա նոր յա ջո -
ղու թե ան գաղտ նի քը տ րա մա թիք դըպ - 
րոցի բնա կա նու թիւնն է։ 

Գե ղե ցիկ կեր պա րան քով եւ հա -
մակ րե լի ձայ նով, Թի նա տի Լո րեն ցօ 
ներ կայիս ի տա լա ցի հան րու թե ան նա -
խա սի րած դե րա սա նու հին է։  

Այս դե րա սա նու հին հա մե մա տե լով 
հան ճա րեղ Տու զէ ին հետ, կա րե լի է ը -
սել, թէ ծնունդ առ նող ա ստղ մըն է՝ դէմ 
դի մաց ու րի շի մը, որ կը սկ սի տժ գու նիլ։  

Ան գիտ ցած է իւ րաց նել Տու զէ ի 
վսեմ ա րո ւես տը, եւ ա ռանց լի ո վին ըն -
դօ րի նա կե լու, ո րոշ ան ձնա կան շատ    
ի նք նա տիպ դրոշմ կը դնէ ա նոր վրայ։ 

 

Եր կու տա րի ա ռաջ, Թի նա տի Լո -
րեն ցօ ա ռա ջին ան գամ բե մադ րեց Ճա -
քո զայի կա տա կեր գու թիւ նը՝ « Տե րեւ նե- 
 րուն պէս», այն քան վիթ խա րի յա ջո ղու -
թիւն նո ւա ճե լով, որ, այդ պա հէն, քն նա -
դատ ներն ու հան րու թիւ նը ա նոր ակ - 
նար կե ցին որ պէս Տու զէ ի օ րի նա ւոր 
ժա ռան գոր դը»14։ 

Տի Լո րեն ցօ եւ դե րա սան Ֆլա ւի օ 
Ան տօ թա տե րա կան գոր ծըն կե րու թիւն 
մը կազ մած են 1897–1905ին եւ մի աս -
նա բար «ա ւե լի ժա մա նա կա կից թա տե -
րա խա ղե րու մէջ խա ղա ցած են, քան 
ոե ւէ ու րիշ զոյգ [ի տա լա կան] թե րակըղ -
զի ին մէջ»15։ 1906ին, ի տա լաբ նակ լը-
րագ րող Հե լեն Ցիմ մերն այլ « գե րա- 
 զանց դե րա սա նու հի ներ» յի շա տա կած 
է Տու զէ ի կող քին, ո րոնց շար քին՝ « Թի -
նա տի Լո րեն ցօ, որ բո լոր սր տե րը կը 
նո ւա ճէ իր ե րի տա սար դա կան հմայքով 
եւ աշ խոյժ մարմ նա ւո րում նե րով»16։ Ի սկ 
1922ին, Պոս տը նի մէջ հրա տա րա կ-
 ւած կեն սագ րա կան ժո ղո վա ծու մը ար -
ձա նագ րած է, թէ տի Լո րեն ցոյի « համ - 
բա ւը մի այն Է լէ ո նո րա Տու զէ ին կը զի -
ջի ի տա լա ցի դե րա սա նու հի նե րու շար -
քին»17։  

Մեր տե սած բո լոր աղ բիւր նե րը, ա -
ռանց զանց ը նե լու ի տա լա ցի դե րա սա -
նու հի ին գե ղեց կու թիւ նը, ան խտիր շեշ- 
 տը դրած են ա նոր գե ղա րո ւես տա կան 

13 V. Morelli, “Da Eleonora Duse a Tina di Loren-
zo”, La vita italiana, 16 Luglio 1897, էջ 161։

14 “El teatro extranjero”, El teatro, mayo de 1901, 
էջ 9։
15 Lander McClintock, The Modern Drama of Italy, 
Boston, 1920, էջ 192։
16 Տե՛ս անգլերէն թարգմանութիւնը՝ Helen Zim-
mern, Italy of the Italians, New York, 1909, էջ 156։
17 John Parker (comp.), Who’s Who in the Theatre: 
A Biographical Record of the Contemporary Stage, 
Boston, 1922, էջ 947։ 
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ըն դու նա կու թիւն նե րուն վրայ։ Սա կայն, 
ան հասկ նա լի պատ ճառ նե րով, Փա փազ- 
ե ան բնու թագ րած է Թի նա տի Լո րեն -
ցոն որ պէս վա ւա շոտ ան ձնա ւո րու թիւն 
մը, ո րուն ժո ղովր դա կա նու թիւ նը ֆի զի -
քա կան ցու ցա մո լու թե ան ար դիւնք էր, 
ա ւե լի քան գե ղա րո ւես տա կան ձիր քե -
րու. «Ոչ այն քան դե րա սա նու հի, որ քան 
գե ղե ցիկ կին։ Նա իր ա րո ւես տի ա -
ռանցք էր դարձ րել կա նա ցի ա կա նու -
թիւ նը եւ եր բեմն մին չեւ է րո տիզմի սահ- 
 ման նե րին հաս նող մի ան սանձ արո  ւես- 
 տա կա նու թե ամբ ձեռք էր բե րել այն է -
ժան ժո ղովր դա կա նու թիւ նը (...)», ո րուն 
ի խն դիր «ա մէն կերպ աշ խա տում էր 
բե մի վրայ ցու ցադ րել իր մեր կու թե ան 
ան պա տում հրա պոյր նե րը, եւ այդ տե -
սա կէ տից էլ կազ մո ւած է ին ոչ մի այն 
նրա խա ղա ցանկն ու դե րե րը, այ լեւ 
տա րո ւայ ե ղա նա կը եւ այ ցե լած ե րկըր -
նե րի կլի մա յա կան պայ ման նե րը»18։  

Կաս կա ծէ դուրս է, որ նման դէպ -
քեր լռու թե ան պի տի չմատ նո ւէ ին եւ 
տի Լո րեն ցոյի բե մա կան գայ թակ ղու -
թիւն նե րը՝ ի րեն ժա մա նա կա կից պա -
րու հի Մա թա Հա րի ի պէս, մին չեւ օ րս 
պի տի հո լո վո ւէ ին այս կամ այն ձե ւով։ 
Սա կայն, Փա փա զե ա նի պն դու մը ե րկ -
րոր դող ո ՛չ մէկ վկա յու թե ան հան դի պած 
ե նք մեր պրպ տում նե րուն մէջ։ 1901ին, 
տի Լո րեն ցօ ա մուս նա ցած է դե րա սան 
Ար ման տօ Ֆալ քո նէ ի (1871–1954) հետ։ 
Ի տա լա կան յայտ նի «Թ րեք քա նի» հան -
րա գի տա րա նի հա մա ցան ցային տար -
բե րա կը կը վկայէ. « Ֆալ քո նի ի պէս 
բազ մա կող մա նի եւ քմա հաճ դե րա սա -
նի մը դրաց նու թիւ նը, որ ա ւե լի հա կա -

մէտ էր կե ան քի կո չե լու բա րե սիրտ եւ 
ար դի ա կան կեր պար ներ, քան տ րա մա -
թիք եր կա ցան կի հե րոս նե րը, վեր ջա -
պէս պայ մա նա ւո րած է տի Լո րեն ցոյի 
ը նտ րու թիւն նե րը, որ աս տի ճա նա բար 
իր ներ կա յա ցում նե րէն դուրս ձգած է 
թէ՛ ան ցե ա լի գոր ծե րը եւ թէ՛ նո րա րա -
րա կան թատ րո նը, նո ւի րե լով գրե թէ 
բա ցա ռա բար մի ա հիւ սո ւած նիւ թե րով 
կա տա կեր գու թիւն նե րու եւ քաղ քե նի -
ա կան տ րամնե րու, ար տա սահ մա նի 
մէջ ներ կա յա նա լով, 1909–1912ի տե ղի 
ու նե ցած բազ մա թիւ շր ջապ տոյտ նե -
րուն, որ պէս նոր ի տա լա կան թատ րո նի 
դես պա նու հին»19։ 

Հ. Յով հան նի սե ա նի ու շադ րու թիւ նը 
գրա ւո ղը այն ե ղած է, որ Տի Լո րեն ցոյի 
ցան կա սէր նկա րա գի րը ցու ցա բե րող 
բե մա կան օ րի նակ նե րուն շար քին, ո -
րոնք մե ծաւ մա սամբ պա րային ե զա կի 
տե սա րան նե րու կը վե րա բե րին, Փա -
փա զե ան յի շած է դե րա սա նու հի ին հե -
տաքրք րու թիւ նը՝ այս յե տին նպա տա- 
 կով, «Ա րա Գե ղե ցիկ եւ Շա մի րամ» ա -
ռաս պե լին եւ Փա ռան ձե մի ու Գնէ լի 
պատ մու թե ան հան դէպ, ո րոնց ծա նօ -
թու թե ան աղ բիւ րը ե ղած են ի տա լա հայ 
բա նաս տեղ ծու հի Վիկ տո րի ա Ա ղա նու -
րի (1855–1910) ի նչ-ի նչ քեր թո ւած նե րը 
կամ Մով սէս Խո րե նա ցի ի ի տա լե րէն 
հա մա ռօտ թարգ մա նու թիւն մը, որ մէ 
կարգ մը բա ժին ներ հրա տա րա կո ւած 
է ին, Մխի թա րե ան նե րու ջան քե րով, ի -
տա լա կան պար բե րա կան նե րու մէջ20։ 
Սա կայն, հայոց պատ մու թե ան նիւ թով 
վե րոյի շե ալ քեր թո ւած նե րուն հետ քը 

18 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 194։

19 www.treccani.it/enciclopedia/tina-di-lorenzo_ 
Dizionario-Biografico
20 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 194։
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չկայ Ա ղա նու րի եր կե րու յետ մա հու ամ -
բող ջա կան հրա տա րա կու թե ան մէջ,    
ո ւր մի ակ հայ կա կան նիւ թով բա նաս -
տեղ ծու թիւ նը Nuove liriche հա տո րին 
մէջ (1908) լոյս տե սած « Հայ կա կան Զա -
տիկ»ն է (“Pasqua Armena”)21։ Ի սկ Խո -
րե նա ցի ի հրա պա րա կում նե րը, ե թէ 
ի րօք ե ղած են, պէտք է հիմ նո ւած ըլ -
լային այն ի տա լե րէն թարգ մա նու թիւն -
նե րուն վրայ, ո րոնք ա ռան ձին գիր քով 
լոյս տե սած է ին 1841ին ու 1850ին եւ 
հա մա ռօ տո ւած չէ ին22։ 

Տի Լո րեն ցոյի հնա րա ւոր ըն թեր -
ցում նե րէն կր նար ե ղած ըլ  լար ի տա լա -
ցի ժո ղովր դա կան վի պա սան եւ քա - 
ղա քա կան գոր ծիչ Ան տոն Ճիւ լի օ Պար -
րի լի ի (1836-1908) « Շա մի րամ» պատ մա- 
վէ պը (1873), որ օգ տա գոր ծած էր Խո -
րե նա ցին իբ րեւ իր աղ բիւր նե րէն մէ կը23։ 

 

Այս տեղ ե րե ւան կու գայ Վա րու ժա -
նի հետ ա ռն չու թիւ նը։ Ը ստ ե րե ւոյ թին, 
տի Լո րեն ցոյի հե տաքրք րու թե ան ան -
սա լով, Փա փա զե ան ա նոր թե լադ րած է 
դի մել Մու րատ-Ռա փայէ լե ան վար ժա -
րա նի իր եր բեմ նի դա սըն կե րոջ, «յանձ -
նա րա րե լով նրան գրել մի թա տե րա- 
 կան պոէմ այդ նիւ թե րի շուր ջը, ո րը Վա -
րու ժա նը, սա կայն, թո ղեց ան հե տե -
ւանք, շնոր հիւ իր բնա կան ան գործ նա- 
 կա նու թե ան»24։ Այս «բ նա կան ան գործ -
նա կա նու թիւ նը» կը մնայ նոյն քան լու -
սա բա նու թե ան կա րօտ, որ քան դե րա- 
 սա նի վե րոյի շե ալ պն դում նե րը, ո րոնց 
մա սին հարց տո ւած է Յով հան նի սե ան, 
թէ «որ քա նո՞վ է ճիշդ պատ մո ւած, որքա- 
 նով է հա ւաս տի եւ որ քա նով է ի րա կա -
նու թե ան մօտ այս պատ մու թիւ նը (...)»25։ 

Ինչ պէս գրած է ինք ա ւե լի քան 
տաս նա մե ակ մը ա ռաջ, ան դրա դառ -
նա լով Փա փա զե ա նի կարգ մը կաս կա -
ծե լի վկա յու թիւն նե րուն՝ դե րա սա նու հի 
ու ա պա նշա նա ւոր պա րու հի Ար մէն Օ -
հա նե ա նի (Սո ֆի ա Փիր բու դա ղե ան, 
1887–1976) մա սին, յայտ նի է, որ ան 
շատ բան յօ րի նած է իր յու շագ րու թե ան 
մէջ՝ ա ւե լի տպա ւո րիչ դարձ նե լու հա -
մար ներ կա յա ցո ւած դէմ քերն ու դէպ -
քե րը26։ Տի Լո րեն ցոյի նո ւի րո ւած ա ռա - 
ջին յետ մա հու կեն սագ րա կան հա տո -
րը՝ Tina di Lorenzo. Il fascino e il’arte 
dell’«encantadora», հրա տա րա կո ւած է 
2003ին։ Լրագ րող ու հե տա զօ տող Ան -
ճե լօ Ֆոր թու նայի այս գիր քը չենք տե -

21 Poesie complete di Vittoria Aganoor, Firenze, 
1912, էջ 239։ Ի դէպ, Աղանուրի «Հեռաւոր եղ-
բայրներուն» (“Ai fratelli lontani”) բանաստեղ-
ծութիւնը վերջերս թիւրիմացաբար վերագրուած 
է 1908–1909ի ժամանակաշրջանին, «երբ Արեւ- 
մըտեան Հայաստանում տիրում էր բռնութեան, 
տեղահանութեան ու կոտորածի սարսափը» 
(Անահիտ Սեւումեան, «Վիկտորեա Աղանուրեա- 
նի գրական ժառանգութիւնը», Պատմա-բանա-
սիրական հանդէս, 1, 2005, էջ 174), մինչ 
քերթուածը նուիրուած էր Գալապրիոյ (Իտալիա) 
1905ի երկրաշարժին (Poesie complete, էջ 267)։ 
22 Mosè Corenese, storico armeno del quinto sec-
olo, versione di Giuseppe Cappelletti, Venezia, 
1841. Storia di Mosè Corenese, versione italiana 
illustrata dai monaci armeni Mechitaristi ritoccata 
quanto allo stile di N[iccolò] Tommaseo, Venezia, 
1850.
23 Anton Giulio Barrili, Semiramide, Milano, 1873։ 
Այս վէպը «Արա Գեղեցիկ» խորագրով 1875– 
1876ին անստորագիր աշխարհաբար թարգմա- 
նութեամբ հրատարակուած էր նախ Բազմա- 
վէպի մէջ, եւ ապա՝ առանձին հատորով (Արա 
Գեղեցիկ, պատմական վիպասանութիւն Ա. Յ. 
Պարրիլեայ իտալացւոյ, Վենետիկ, 1876)։

24 Փափազեան, Յետադարձ, էջ 194։
25 Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի», էջ 87։
26 Արծուի Բախչինեան եւ Վարդան Մատթէոս- 
եան, Շամախեցի պարուհին. Արմէն Օհանեանի 
կեանքը եւ գործը, Երեւան, 2007, էջ 27։
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սած, բայց հրա տա րակ չա կան ազ դը 
բնո րոշ է. « Մինչ Է լէ ո նո րա Տու զէ՝ ի տա -
լա կան թատ րո նի միւս մեծ մեկ նա բա -
նը, Ա զո լոյի մէջ ձեռ նար կո ւած նա խա- 
 ձեռ նու թիւն նե րուն շնոր հիւ, կը շա րու -
նա կէ ար դա րօ րէն փայ լիլ մշա կոյ թի ե րկ- 
 նա կա մա րին վրայ, Թի նա տի Լո րեն ցօ՝ 
գե ղեց կու թե ան, տրա մա թիք ա րուես տի 
եւ մարդ կային մե ծու թե ան ան կրկ նե լի 
հա մադ րու թիւն, գ րե թէ մոռցո ւած է հայ - 
րե նի քին մէջ... Ներ կայ ու սում նա սի րու -
թիւ նը կը փոր ձէ մաս նա կի օ րէն լրաց -
նել յայտ նի բա ցը՝ մեր դե րա սա նու հի ի 
լու սա ւոր պատ կե րը դուրս հա նե լու հա -
մար մո ռա ցու թե ան գիր կէն, ո ւր թա ղ -
ւե լու վտան գին տակ կը գտ նո ւի»27 (ը նդ- 
գ ծում նե րը մերն են)։ « Մարդ կային մե -
ծու թե ան» (grandezza umana) ակ նար -
կու թիւ նը կը բա ւէ ցան կա յա րոյց դե րա- 
 սա նու հի ին ա ռաս պե լը կա րե ւո րու թե -
նէ զուրկ նկա տե լու, ե թէ ոչ լրիւ ան տե -
սե լու։    

«… [Բ]այց», շա րու նա կած է Հ. Յով -
հան նի սե ան, ար ձա նագ րե լէ ե տք իր 
տա րա կոյ սը, «ի րա կան է ու տե սա նե լի 
լու սան կա րում ի սկ տրա մադ րող կեր -
պարն այն դե րա սա նու հու, որ հան դի -
սա տես է խլել ժա մա նա կի բե մա կան 
ա ռաջ նու հի նե րից եւ կա րող է ներշըն -
չում տալ մի բա նաս տեղ ծի ու իր լոյ սով 
կեն դա նաց նել պատ մու թե ամբ ա ւան -
դը ւած մի հին զրոյց»28։ Ան փոր ձած է 
զար գաց նել այն վար կա ծը, թէ « Հար -
ճը»ի հե րո սու հի ին՝ Նա զե նի կի կեր պա -
րի ե տին պէտք է փնտ ռել Թի նա տի 
Լո րեն ցոյի վե րյու շը, հե տե ւե լով 1965ի 

Յ. Ճ. Սի րու նի ի բա նա ւոր հա ղոր դու -
մին, թէ « դե րա սա նու հի մը ա ռիթ ե ղած 
էր»29, թէ եւ նման բա նի եր բեք չէ ակ -
նար կած Վա րու ժա նին նո ւի րո ւած իր 
յու շագ րա կան է ջե րուն մէջ։ 

Կա րե ւոր է նաեւ յի շել, որ Սի րու - 
նի ի այդ հա ղոր դու մը ա կա նա տե սի 
վկա յու թիւն չէր, քա նի որ Սի րու նի ու 
Վա րու ժան ծա նօ թա ցած է ին 1912ին՝  
« Հար ճը»ի ե րկ նու մէն շատ ա ւե լի ո ւշ30։ 
Ար դա րեւ, Յով հան նի սե ան ան հասկ նա -
լի օ րէն մո ռա ցու թե ան տո ւած է այն հան-
 րա յայտ փաս տը, որ վի պեր գը լոյս տե- 
 սած էր Հե թա նոս եր գերուն մէջ, պն դե -
լով, որ «Հե թա նոս եր գե րը, ի նչ պէս նշե -
ցինք, գրո ւել են 1912 թ., «Հար ճը» նոյն 
յ ղա ցում նե րում է եւ գրո ւել է 1914 թ.,  
ե րբ Կ. Պոլ սում էր Զա րի ֆե ան-Սե ւու մ- 
ե ան թա տե րա խում բը եւ նոր պի եսներ 
էր ա կն կա լում պոլ սա հայ հե ղի նակ նե -
րից։ (...) Ճիշդ այդ շր ջա նում էլ գրո ւել է 
«Հար ճը», սա կայն դ րա մայի չի վե րա ծ -
ւել, որ քան էլ մտա ծո ւել է այդ մա սին»31։ 
Յայտ նի է, որ Հե թա նոս եր գեր հա տո -
րին բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը գրո ւած 
են կան խող տա րի նե րուն եւ ա ռան ձին 
հա տո րով տ պո ւած՝ 1912ին, թէ եւ գիր -
քը ի րա կա նին մէջ լոյս տե սած է 1913ի 
ա ռա ջին ա միս նե րուն։  

Ա ռա քել Պատ րիկ վկա յած է, թէ 
Վա րու ժան կար դա ցած է « Հար ճը»ի 
հինգ գլուխ նե րը իր ա շա կերտ նե րու 
սեղմ շր ջա նա կին մէջ՝ 10 յու լիս, 1910ի 

27 www.amazon.com/Tina-Lorenzo-fascino-larte-
dell«encantadora»/dp/8874421176.
28 Յովհաննիսեան, «Դանիէլ Վարուժանի», էջ 87։

29 Անդ, էջ 85։
30 Յ. Ճ. Սիրունի, «Գիծեր Դանիէլ Վարուժանի 
կեանքէն», Հայրենիք ամսագիր, նոյեմբեր 1923, 
էջ 40. նոյն, Դանիէլ Վարուժան, Պուքրէշ, 1940, էջ 
82։
31 Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 85։
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«Ա րա մե ան» վար ժա րա նի շր ջա նա ւար -
տից հան դի սու թե ան յա ջորդ օ րը32։ 
Նոյն տա րո ւան սեպ տեմ բե րին, « Հար -
ճը» ար դէն ա ւար տուն գործ մը պէտք է 
ըլ լար, ի նչ պէս վկա յած է բա նաս տեղ ծը 
Նշան Տէր Ստե փա նե ա նին գրած նա -
մա կով. «Այս տա րի թէ պէ տեւ գրա կան 
շատ կտոր ներ չար տադ րե ցի, սա կայն 
գրած եմ ու ժեղ դիւ ցազ նա վէպ մը պատ- 
 մա կան դրո ւա գի մը վրայ, որ յու սամ, 
թէ պի տի գնա հա տո ւի»33։ Ա նոր մէկ 
հա տո ւա ծը (Բ. մաս, 343–390 տո ղեր) 
«Աս պե տա կան կեն ցա ղին» պա րա գա -
յական խո րագ րին տակ եւ «1910 Սեպ -
տեմ բեր, Բրգ նիկ» նշու մով հրա տա րակ- 
 ւած էր Թէ ո դի կի տա րե ցոյ ցին 1911ի 
հա տո րին մէջ34։ 

Ու րեմն, « Հար ճը» գրո ւած էր դե րա -
սան ներ Յով հան նէս Զա րի ֆե ա նի եւ Օ -
վի Սե ւու մե ա նի գլ խա ւո րած կով կա սա - 
հայ թա տե րա խում բի պոլ սա կան հիւ -
րա խա ղէն ե րեք ու կէս տա րի ա ռաջ։ 
Սի րու նի գրած է, որ ե րբ թա տե րա խում -
բը Պո լիս այ ցե լած է 1914ի գար նան՝ ա -
նօ րի նակ խան դա վա ռու թիւն ստեղ ծե- 
 լով, նոր գոր ծու նէ ու թե ան մը ու ղե գի ծը 
պատ րաս տո ւած է ա նոր մեկ նու մէն ա -
ռաջ։ Կով կաս վե րա դար ձին, Զա րի ֆ-   
ե ան նոր խումբ մը պի տի կազ մէր, ը նդ -
գր կե լով նաեւ Պո լի սէն տար րեր, նոյն 
տա րո ւան աշ նան մեկ նե լու հա մար 
Վան, որ իր գոր ծու նէ ու թե ան կեդ րո նը 
պի տի ըլ  լար Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նի 
մէջ. «Ռ. Զար դա րե ան, Վա րու ժան եւ ես 
ստանձ նած է ինք խա ղա ցան կին հո գը։ 
Թա տե րա խում բին հա մար նոր խա ղեր 
պի տի հայ թայ թէ ինք՝ ա ռա ւե լա պէս գոր- 
 ծի մղե լով հայ հե ղի նակ ներ (...)։ Խան -
դա վա ռո ւած էր նաեւ Վա րու ժան։ Թա -
տե րա խաղ մը կ՚ո րո ճար ար դէն։ Թե - 
րեւս «Հար ճը» թա տե րա խա ղի վե րա -
ծէր, կամ հնդ կա կան կե ան քէ առ նո ւած 
խաղ մը գրէր»35։ Յետ մա հու հրա տա -
րա կո ւած իր ի նք նա կեն սագ րա կան նօ -
թե րուն մէջ, Սի րու նի մի այն ար ձա - 
նագ րած է, որ « Զար դա րե ա նը, Վա րու -
ժա նը եւ ես պի տի հայ թայ թէ ինք ի րեն   
[ Զա րի ֆե ա նին. Վ.Մ] հայ շուն չով թա տե- 
 րա խա ղեր»36։  

32 Առաքել Ն. Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժան իմ 
յուշերում, Բ. տպագրութիւն, Պէյրութ, 1968, էջ 
102-104։ Թուագրուած է ըստ յուշագրողի վկա- 
յութեան (անդ, էջ 93)։ Ընդունինք, որ ժամանա- 
կագրական շփոթ մը առկայ է Ա. Պատրիկի 
գրածին մէջ այդ օրուան մասին, թէ Վարուժանի 
զուարթութիւնը «գտնւում էր մի մեծ երջանկու-
թեան վաղորդայնում», երբ «յաղթանակել էր 
վերջապէս երկու սիրահարների մաքուր սիրոյ 
անայլայլ կամքը» (անդ, էջ 97)։ Յաղթանակը տա- 
կաւին հեռու էր։ Արդարեւ, երկու շաբաթ ետք՝ 27 
յուլիսին (նամակը թուագրուած է 14 յուլիս՝ հին 
տոմարով), Վարուժան կը գրէր Արաքսի Թաշճ-
եանին, որ «անվեհեր, քաջ, ճարտար եւ պա- 
ղարիւն» ըլլար, ակնարկելով իրենց սիրոյ դէմ 
կանգուն եւ անընկճելի թուացող թումբերուն 
(Դանիէլ Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողո- 
վածու երեք հատորով, հատոր 3, Երեւան, 1987, 
էջ 427)։   
33 Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, էջ 
432։
34 Դանիէլ Վարուժան, «Ասպետական կենցա- 
ղին», Ամէնուն տարեցոյցը, Կ. Պոլիս, 1911, էջ 
138-139։ Կը կարծենք, որ ասիկա բաւարար հիմք 
չ՚ընծայեր, որպէսզի «Հարճը»ի ամբողջական 
երկնումը 1910 սեպտեմբեր թուագրուի (Ալբերտ 
Շարուրեան, Դանիէլ Վարուժանի կեանքի եւ 
ստեղծագործութեան տարեգրութիւն, Երեւան, 
1984, էջ 167)։

35 Սիրունի, «Գիծեր», էջ 49։  Հմմտ. նոյն, Դանիէլ 
Վարուժան, էջ 146։  Հաւանաբար գրաշարական 
վրիպակի հետեւանքով, Սիրունիի այս վկայու-
թիւնը մէջբերուած էր Վարուժանի ծննդեան 
հարիւրամեակին իբրեւ «հայկական [sic] կեանքէ 
առնուած խաղ մը» (Շարուրեան, Դանիէլ Վարու- 
ժանի, էջ 228)։
36 Յ. Ճ. Սիրունի, Ինքնակենսագրական նօթեր, 
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Այս տեղ կ՚ար ժէ վկա յա բե րել 1908-
1910 թո ւա կան նե րու Վա րու ժա նէն 
շարք մը նա մակ ներ, ո րոնք Հե թա նոս 
եր գերու ա նոր պատ կե րա ցու մին կ՚անդ- 
 րա դառ նան եւ հարկ ե ղած հա մա գի րը 
(context) կը մա տու ցա նեն այս հար ցին։ 
Մայիս 1908ին, ան իր մտադ րու թիւ նը 
յայտ նած էր Ար շակ Չօ պա նե ա նին՝ «շը -
քեղ հա տո րով մը վերջ դնել հայ րե նա -
սի րա կան քեր թո ւած նե րուս», ո ր մէ 
ե տք պի տի ձեռ նար կէր « բա նաս տեղ -
ծութե անց ու րիշ շար քի մը, բո լո րո վին 
մ տեր մա կան եւ ապ րո ւած (...)»։ Նոյն 
տա րո ւան նոյեմ բե րին, ակ նար կե լով հը-
րա տա րա կու թե ան ըն թաց քի մէջ գտնը-
ւող Ցե ղին սիր տըին, դար ձե ալ Չօ- 
 պա նե ա նին գրած է, թէ «այս հա տո րը 
լոյս տես նէ՝ պի տի սկ սիմ աս կէ վերջ լոկ 
կե ան քէ գրել. ա հա գին հե ղեղ մը կայ 
ներսս, որ մինչ ցարդ հայ րե նի քի դի ակ -
նե րով թմբո ւած էր»։ Որ պէս լրա ցում, 
ապ րիլ 1909ին Վա րու ժան կը յայ տա -
րա րէր Թէ ո դի կին, թէ « հի մա նոր հա -
տոր մը պատ րաս տե լու ձեռ նար կած եմ 
զուտ ապ րը ւած կե ան քէ, քիչ մը ա ւե լի 
վեր լու ծող, ա ւե լի խո րի մաստ եւ հո գե -
բա նա կան երգե րով», ի սկ փետ րո ւար 
1910ին, ար դէն Սե բաս տի այէն, վերըս -
տին հաս տա տած է Չօ պա նե ա նին, թէ 
«այ լեւս կը պատ րաս տո ւիմ ապ րո ւած 
կե ան քէն մի այն գրել եւ հիւ սել նոր քեր -
թը ւած ներ՝ ան վե րա պահ ա րո ւես տով 
մը, ո րոնք պի տի կազ մեն Հե թա նոս եր -
գերուն մա սը» 37։ 

Ե թէ «ապ րո ւած կե ան քէ» գոր ծեր 
ար տադ րե լու նպա տա կը զու գադ րենք 

Սի րու նի ի այն դի տո ղու թե ան, թէ Վա -
րու ժա նի հե թա նո սու թիւ նը չհասկ ցող 
մար դիկ չէ ին նշ մա րած, « թէ մեր ապ -
րած օ րե րուն ա ղտն ու տգե ղու թիւնն 
էր, որ իր հոգ ւոյն մէջ զզո ւանք մը 
կ՚արթնց նէր»38, հասկ նա լի կը դառ նայ 
« Հար ճը»ի կեդ րո նա կան շար ժա գի ծե -
րէն (leit-motif) մէ կը՝ « Փա՜ռք կեն ցա ղին 
աս պե տա կան դա րե րուն», այ սինքն՝ 
կե ան քի բա նաս տեղ ծա կան ի տէ ա լին 
տրո ւած գնա հա տա կա նը։  

1970ա կան թո ւա կան նե րուն, Վազ -
գէն Գաբ րի է լե ան դի տել տո ւած է, որ   
« Հե թա նոս եր գեր» ու « Գող գո թայի ծա -
ղիկ ներ» շար քե րու «եր գե րից շա տե րը, 
այդ ի սկ օ րե րի, իր [ Վա րու ժա նի. Վ.Մ.] 
եւ շր ջա պա տի մարդ կանց ապ րում նե -
րից ներշն չո ւած տպա ւո րու թիւն ներ    
է ին. յի շենք թէ կուզ «Հար ճը» պոէմը, 
«Տր տունջք» ըն դար ձակ քեր թո ւա ծը, 
«Ս պա սում» բա նաս տեղ ծու թիւ նը, ո -
րոնք իր սի րոյ դ րա մա տիկ պատ մու - 
թե ան, իր տա ռա պան քի, կա րօ տի, յաղ -
թա նա կի, սի րոյ ո ւժգ նու թե ան ապ րում -
ներն ու նէ ին որ պէս ներշնչ ման հիմք»39։ 
« Հար ճը» կազ մած է Վա րու ժա նի «ա -
ռա ջին իս կա կան դիւ ցազ ներ գա կան 
փոր ձը, դիւ ցազ ներ գա կան հա տո ւած 
մը», գրած է Գրի գոր Պըլ տե ան, որ ա ւե -
լի ան դին կա տա րած է ու շագ րաւ դի -
տո ղու թիւն մը. « Հե րոս նե րու թի ւին 
սահ մա նա փա կու մը եւ խնդ րոյ ա ռար -
կայ հար ցին մաս նա կի ու թիւ նը, գոր ծո -
ղու թիւ նը կը դնեն զուտ ան ձնա կան, 
պի տի ը սէ ինք՝ ան հա տա կան ծի րի մը 

Երեւան, 2006, էջ 197։
37 Վարուժան, Երկերի լիակատար ժողովածու, էջ 
371, 387, 408, 424 (ընդգծումները բնագրային են)։

38 Սիրունի, «Գիծեր», էջ 41 (հմմտ. նոյն, Դանիէլ 
Վարուժան, էջ 93)։
39 Վազգէն Գաբրիէլեան, Դանիէլ Վարուժան, Ե- 
րեւան, 1978, էջ 254-255։  
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մէջ»40։ Ան հա տա կան տար րի ներ մու -
ծու մը այս պա րա գային պէտք է վե -
րագ րել «ապ րո ւած կե անք»ի փոր ձա- 
 ռու թե ան։  

Ար դա րեւ, « Հար ճը»ի ստեղծ ման 
զու գըն թաց, հոկ տեմ բեր 1909–օ գոս -
տոս 1910 ժա մա նա կա մի ջո ցին ծնած, 
զար գա ցած ու եր ջա նիկ վախ ճա նի հա -
սած է Դա նի էլ Վա րու ժա նի եւ Ա րաք սի 
Թաշ ճե ա նի սի րա վէ պը41։ Վա րու ժան 
«Գր գանք» բա նաս տեղ ծու թիւ նը ձօ նած 
է «Ա նոր՝ որ պի տի գայ», ու լոյս ըն ծա -
յած՝ իր ա մուս նու թե նէն տա սը օր ա -
ռաջ, Ա զա տա մարտի գրա կան յա ւե լ- 
ւածի  օգոս տո սի ա ռա ջին թի ւին մէջ42։ 
Ա ռան ձին ու շադ րու թե ան չէ ար ժա նա -
ցած Ա. Պատ րի կի այն վկա յու թիւ նը, թէ 
«սի րա հա րո ւած եւ ա նե լի մատ նո ւած 
Վա րու ժա նի հան ճա րից ծնունդ ա ռաւ 
ու րեմն հա մաշ խար հային գրա կա նու -
թե ան գո հար նե րից մէ կը՝ «Հար ճը»43։ 
Ին չո՞ւ կա րե լի չէ ե րե ւա կայել, որ սի րա- 
 հա րած բա նաս տեղ ծը փո խա բե րական 
կեր պով ցո լաց նէր իր սի րե ցե ա լին 
հետ ապ րած տագ նա պա լի ժա մա նա կը, 
զայն տե ղադ րե լով պատ մա կան ան ցե -
ա լին մէջ։ 1990ա կան թո ւա կան նե րուն, 
Խա չա տուր Վար դա նե ան գրած է, թէ  
« նիւ թը մշա կո ւել է ճիշդ ժա մա նա կին՝ 
1910ին, Սե բաս տի ա յում, ե րբ բա նաս -

տեղ ծը (...) մի խար տի շա հեր հա յու հու՝ 
Ա րաք սի Թաշ ճե ա նի հետ տօ նում էր 
այն քան դ րա մա տիկ փու լե րից ան ցած 
վի պա կան սի րոյ յաղ թա նա կը՝ դար ձե ալ 
դա րե րով կարծ րա ցած հա սա րա կա -
կան նա խա պա շա րում նե րի դէմ» 44։ 

Ա նուղ ղա կի օ րէն, Վա րու ժա նի սի -
րեր գու թիւ նը կր նայ ցո լա ցած ըլ  լալ  
Տր դա տի եւ Նա զե նի կի խո րե նա ցի ա -
կան դրո ւա գի վա րու ժա նե ան մշա կու -
մին մէջ՝ իբ րեւ «ապ րո ւած կե ան քէ» 
ներշն չո ւած գործ։ Հիւ րա բար Բա կուր 
Սիւ նի ի պա լա տը գտ նո ւող Տր դատ 
Բագ րա տու նին կը սի րա հե տի իր հիւ -
րըն կա լի հար ճը՝ Նա զե նի կը, եւ վեր -
ջինս կը փո խա դար ձէ՝ Բա կու րի վե - 
րա հաս վրէժխնդ րու թե նէն խու սա փե -
լու նպա տա կով Տր դա տէն խնդ րե լով, 
որ փախ չին։ Այս դրո ւա գը՝ Հո մե րո սի Ի -
լի ա կանին տուն տո ւող Պա րի սի կող մէ 
Հե ղի նէ ի ա ռե ւան գու մի զու գա հե ռին 
կող քին, ար դե օք  քօ ղար կո ւած ար ձա -
գան գը չի՞ բե րեր Թաշ ճե ան նե րու տու -
նը իբ րեւ ու սու ցիչ այ ցե լող Վա րու ժա նի 
սի րա հա րու թե ան՝ իր ծնուն դէն ար դէն 
նշա նո ւած ա շա կեր տու հի ին, ու Ա րաք -
սի ի փո խա դար ձու մին ու ա պս տամ բու -
թե ան՝ ա ւան դա մո լու թե ան գե րի ծնող - 
նե րուն դէմ։ Տագ նա պա լի վի ճա կը յու -
սա հատ բա նաս տեղ ծին նոյ նիսկ ներ-
շն չած է իր սի րե ցե ա լը փախց նե լու ծը- 
րա գիր մը՝ « մի ակ մի ջո ցը», ի նչ պէս ա -
նոր գրած էր 14/27 յու լիս, 1910ին45։ Թե -
րեւս յո ռե սե ու թե ան այս ժա մա նա կին է, 
որ Վա րու ժան իր ա ւար տին հաս ցու -

40 Գրիգոր Պըլտեան, Կրակէ շրջանակը Դ. Վա- 
րուժանի շուրջ, Անթիլիաս, 1988, էջ 221-222։ 
41 Թուագրումին համար, տե՛ս Շարուրեան, 
Դանիէլ Վարուժանի, էջ 150, 166։ 
42 Դանիէլ Վարուժան, «Գրգանք», Ազատամարտ 
շաբաթաթերթ-յաւելուած, 24 յուլիս / 6 օգոստոս, 
1910, էջ 3։ Տե՛ս Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժանը, 
էջ 97։
43 Պատրիկ, Դանիէլ Վարուժանը, էջ103 (ընդ-
գծումը մերն է)։

44 Խ. Գ. Վարդանեան, «Դանիէլ Վարուժանի 
«Հարճը» վիպերգը», Բանբեր Երեւանի համալ-
սարանի, 1, 1991, էջ 50։ 
45 Վարուժան, Երկերի ժողովածու, էջ 428։
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ցած է վի պեր գը, ող բեր գա կան եզ րա -
փա կում մը տա լով Խո րե նա ցի ի ա նո- 
 րո շու թե ամբ պա տո ւած դրո ւա գին, ո ւր 
մի այն կը յի շո ւի Տր դա տի ու Նա զե նի կի 
փա խուս տը մին չեւ Սպեր. Բա կու րի յու - 
սակ տուր ճի գով ար ձա կո ւած նե տը կը 
սպան նէ Նա զե նի կը, որ Տր դա տի կող մէ 
կը թա ղո ւի Շի րա կի սահ մա նին վրայ 
կա ռու ցո ւած ի ջե ւա նին քով տն կո ւած 
հի նա ւուրց բար տի ին տակ։  

Ն. Տէր Ստե փա նե ա նին ո ւղ ղո ւած 
սեպ տեմ բեր 1910ի յի շե ալ նա մա կին 
մէջ, բա նաս տեղ ծը յայտ նած էր. «Ա -
մուս նու թիւնս ե ղաւ յան կար ծա կի, սի -
րային ող բեր գու թե նէ մը վերջ, որ գրե- 
 թէ տա րի մը տե ւեց։ Կա տա րե ալ վէպ 
մըն է, զոր ապ րե ցայ Սվա զի մէջ՝ ան ց-
նե լով ես եւ նէ, խիստ վտան գա լից,      
տ ռա մա թիկ եւ իր ման րա մաս նութիւն- 
 նե րուն մէջ շատ վսեմ փու լե րէ, ո րոնց 
ես տա կա ւին վէ պե րու մէջ հան դի պած 
եմ մի այն»46։   

Վի պեր գը կ՚ա ւար տի մա հո ւան դա -
ժա նու թե ան դէմ սի րոյ յաղ թա նա կով. 
ճա կա տագ րա կան հա րո ւա ծին զոհ 
դար ձած հար ճը վե րա ծո ւած էր կե ան -
քի աղ բիւ րի։ Չոր ցած բար տին, կը գրէր 
բա նաս տեղ ծը, « Վե րըն ձիւ ղում մ ՚ըս -
տա ցաւ՝ բու ժե լով վէրքն իր սր տին` / 
Եր բոր Հար ճին լոյս մարմ նոյն ա ւիշ նե -
րով կեն սայորդ / Թա թա խո ւե ցան հո -
ղին տակ ար մատ ներն իր խոր դու բորդ 
(...)»։ Ի րա կան կե ան քի մէջ, եր կու սի րա -
հար նե րուն վճ ռա կա մու թիւ նը վախ ճա -
նա կան յաղ թա նա կը տա րած էր, ե րբ 
«ա ւան դու թիւ նը պար տո ւած էր, ա ւան -
դա մո լու թիւ նը զս պո ւած» եւ «ե կե ղե ցի -

նե րու զան գակ նե րը Վա րու ժա նի սի րոյ 
յաղ թա նա կը ա ւե տե ցին ի լուր աշ խար -
հի»47 ու, ի նչ պէս բա նաս տեղ ծը գրած 
էր «Գր գանք»ի մէջ, « Մե րին սիր տերն 
ուն կըն դիր / Ի րա րու մեղմ տը րո փիւ -
նին՝ նըն ջե ցին»։ 

Հ. Յով հան նի սե ան մէջ բե րած է       
« Հար ճը»էն ե րեք տող Նա զե նի կի պա -
րին մա սին («Օ՜, այս մեծ պարն հե թա -
նոս...»), պն դե լով, որ այս եւ այլ տո ղե- 
 րով ա նոր կեր պա րը կը ցո լաց նէ « կեն -
դա նի, շն չող ի րա կա նու թիւ նը», այ սին-
քըն՝ կ՚ակ նար կէ «յոյ զեր ա լե կո ծող դե- 
 րա սա նու հուն», եւ ո ՛չ թէ գր քային, ե րե -
ւա կա յա կան նա խա տի պար մը կը մատ- 
 նէ48։ Որ պէս բաղ դա տա կան օ րի նակ, 
սա կայն, կ՚ար ժէ մատ նան շել, որ մինչ 
Կիւս թաւ Ֆլօ պէ ռի գոր ծե րուն մէջ ե -
րեւ ցող պա րու հին հիմ նո ւած էր 1850-
ին դէ պի Մեր ձա ւոր Ա րե ւելք ճամ բոր- 
 դու թե ան ըն թաց քին ա նոր տե սած գըն -
չու պա րու հի ի մը ի րա կան կեր պա րին 
վրայ, ԺԹ. դա րու վեր ջա ւո րու թե ան եւ 
Ի. դա րու սկիզ բին այս պէս կոչո ւած 
“Salomania”ն ներշն չած է առ նո ւազն 
2.789 ֆրան սա ցի բա նաս տեղծ ներ մին -
չեւ 191249, եւ կա րե լի չէ ենթադ րել, որ 
ա նոնց մէ իւ րա քան չիւ րը Սա լո մէ ի ի րա -
կան « ժա ռան գորդ» մը տե սած ըլ լար։ 
Վա րու ժա նի բա նաս տեղ ծա կան տա -
ղան դը կր նար յ ղա նալ ի րա կա նու թիւ նը 
ցո լաց նող պատ կեր ներ, ա ռանց ա կա -
նա տես ե ղած ըլ լա լու (հմմտ. « Ջար դը»)։  

46 Անդ, էջ 432։

47 Լեւոն Լանիս, «Դանիէլ Վարուժանի հարս- 
նիքը», Ազդակ, 26 յունուար, 1934 (արտատըպ-
ւած՝ Յուսաբերէն)։
48 Յովհաննիսեան, «Դ. Վարուժանի», էջ 87-88։
49 Տե՛ս Toni Bentley, Sisters of Salome, Lincoln 
and London, 2002, էջ 24-26։
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Ճիշդ է հայ րե նի թա տե րա գէ տին 
այն մատ նան շու մը, որ Նա զե նի կի կեր -
պա րը կը ցո լաց նէ « կեն դա նի, շն չող ի -
րա կա նու թիւ նը»։ Սա կայն, ե թէ 1908– 
1910ի ժա մա նա կային մեր ձա ւո րու թիւ -
նը, զոր ան չէ նշ մա րած, կր նար ա ղօտ 
կռո ւան մը ըն ծայել, որ լա ւա գոյն պա -
րա գային մի այն լու սան կա րով ներ կայ 
ե ղած Թի նա տի Լո րեն ցոյի վե րյու շը 

Վա րու ժա նի ներշնչ ման աղ բիւր դառ -
նար, շատ ա ւե լի հա ւա նա կան կը թո ւի, 
որ բա նաս տեղ ծը շր ջա պա տող իս կա -
պէս կեն դա նի ու շն չող ի րա կա նու թիւ -
նը՝ յան ձին Ա րաք սի Թաշ ճե ա նի, ան մի- 
 ջա կա նօ րէն յա ջո ղէր «իր լոյ սով կեն դա -
նաց նել պատ մու թե ամբ ա ւան դո ւած 
մի հին զրոյց»։
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Վէ պը, ո րուն կ՚ու զեմ ան դրա -
դառ նալ, ու նի դե րա սան, զա -
ւեշ տա գիր լրագ րող-հե ղի նակ 

մը՝ Ե րո ւանդ Թօ լայե ան, ա ւե լի ծա նօթ 
ա նու նով՝ Կավ ռօշ։ Հայ րը՝ Յով հան նէս 
Թօ լայե ան, շր ջա նի յայտ նի հրա տա րա -
կիչ նե րէն ու խմ բա գիր նե րէն մէկն էր եւ 
որ դին՝ իր հօ րը հետ չշ փո թե լու հա մար, 
ի րեն ծած կա նուն կը դարձ նէ դեռ նոր 
կար դա ցած Հիւ կոյի Թշո ւառ նե րու կեր -
պա րը։ Ան շո՛ւշտ, գրաքն նի չին ու այդ   
օ րե րուն աշ խա տակ ցած « Սուր հան դա- 
կ»ի խմ բա գիր Ճի վէ լէ կե ա նի հա ւա նու -
թե ամբ։ «Ե թէ գաղտ նի ոս տի կաննե րը, 
ո րոնք տե ղե կագ րե լու հա մար նիւթ կը 
փնտ ռէ ին, պահ մը կաս կածէ ին, թէ 
«Կավ ռօշ» ա նու նը ֆրան սա կան յե ղա -
փո խու թիւ նը յի շեց նող վի պա կան ա -
նուն մըն էր, Թ շո ւառ ներուն մէջ յե - 
ղա փո խա կան պա տա նի ի մը տրո ւած, 
բո լո րիս ալ բա նը բո՛ւրդ էր. նախ ի՛մ, յե -
տոյ տնօ րէ նիս, գրաքն նի չին ե ւլն., ե ւլն.: 
Բայց մարդ չանդ րա դար ձաւ, եւ այս -
պէս ան ցաւ, թե րեւս ա նոր հա մար, որ 
Հիւ կոյի Թշո ւառ ներ ը ար գի լո ւած վէ պե -
րէն էր, եւ գաղտ նի ոս տի կան նե րը չէ ին 
կար դա ցած…»1։ Ու րեմն քիչ մըն ալ հա -

մի տե ան բռ նա պե տու թե ան կը պար -
տինք Կավ ռօշ ա նու նին նո ւի րա կա նա -
ցու մը հայ գրա կա նու թե ան պատ - 
մու թե ան մէջ, ո ւր հետզ հե տէ շատ ա ւե -
լի տա րա ծուն ու ծա նօթ պի տի դառ -
նար զայն կրող ան ձի իս կա կան ա նու- 
 նէն, նոյ նիսկ Հիւ կոյի հե րո սէն։ 

1883ին Պոլ սոյ Ֆէ րի տի է թա ղը, Էյ -
րի փո ղոց ծնած Թօ լայե ա նի կեն սագ -
րու թե ան մեծ մա սը ան ցած է ծնն դա- 
 վայ րին մէջ։ 1926ին Փա րիզ, 1936ին ալ 
գաղ թած է Խորհր դային Հա յաս տան,  
ո ւր գրի ա ռած է իր թա տե րա կան ու 
խմ բագ րա կան կե ան քի յու շե րը՝ Կավ -
ռօշ-նա մէն, զոր «Ա րաս» հրա տա րակ -
չա տու նը 2019ին հրա տա րա կեց Պոլ - 
սոյ մէջ, Հեն րիկ ու Ար ծո ւի Բախ չի նե ա -
նի աշ խա տա սի րու թե ամբ։ Թօ լայե ան 
1937ին բազ մա թիւ այլ մտա ւո րա կան -
նե րու հետ որ պէս « ժո ղո վուր դի թշ նա -
մի» կը պի տա կո ւի ստա լի նե ան բռ նա - 
պե տու թե ան կող մէ, կը ձեր բա կա լո ւի, 
կ՚աք սո րո ւի։ Մե ռած ըլ  լա լու է 1940-
ական նե րու սկիզ բը։ 

 Կավ ռօ շի Ի տէ ա լին ե տե ւէն վէ պը 
հրա տա րա կո ւած է 1910ին, Պո լիս,    
«Ն շան-Պա պի կե ան» տպա րա նէն։ Բե -
րայի գի շեր նե րը եւ … ցո րեկ նե րը խո -
րա գիրն ալ ու նե ցող վէ պը հե ղի նա կին 

1 Երուանդ Թօլայեան, Կավռօշ-նամէ, Պոլիս, 
«Արաս» հրատարակչատուն, 2019, էջ 159-160։

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ ԲԵՐԱՅԻ ՄԷՋ. 
ԵՐՈՒԱՆԴ ԹՕԼԱՅԵԱՆԻ  
ԻՏԷԱԼԻՆ ԵՏԵՒԷՆ ՎԷՊԸ
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կող մէ կը բնու թագ րո ւի որ պէս «եր գի -
ծա կան մո տեռն վէպ»2։ Վէ պի ձգձ գո ւող 
տպագ րու թե ան մա սին գրի ա ռած յօ դ-
 ւա ծին մէջ3 (ի րա պէս, հոկ տեմ բեր 1907-
ին «Ն շան Պա պի կե ան»ին յանձ նո ւած 
ձե ռա գի րը հրա տա րա կո ւած է 1910ին), 
հե ղի նա կը կը պատ մէ վէպ գրե լու շար -
ժա ռի թը։ Թա տե րա կան ե ղա նա կը տա -
կա ւին սկ սած չէ, «ա մէն մարդ լան տօ - 
նե րով Քե ա ղըտ խա նէ կ՚եր թա[յ] փա րա 
ու տե լու», բայց ի նք ստի պո ւած է մի ջոց 
մը տու նը մնա լու նիւ թա կան ան ձկու -
թե ան պատ ճա ռով։ «…[Լ] րա գիր նե րու 
եւ պար բե րա կան նե րու հեւ քին մէջ» 
կոր սո ւած գրո ւածք նե րու փո խա րէն, 
«ան մա հու թե ան մէջ թիկ նա թոռ մը գրա- 

 ւել»ու հա մար Թօ լայե ան շա բաթ մը 
տու նը կը նս տի եւ կ՚ար տադ րէ Ի տէ ա -
լին ե տե ւէն եր գի ծա կան վէ պը, 200 է ջ։ 

 Վէ պը կը սկ սի Թո քաթ լե ան պան -
դո կի դրան քով, սե ղա նի մը շուրջ բո-
 լո ր ուած « քա նի մը պնա կա լէզ ըն կեր- 
 ներ»ու զրոյ ցով4։ Նոր մե ռած է գլ խա -
ւոր կեր պար Թով մաս Ձըգ ցը գե ա նի 
հայրը, որ մեռ նե լէ վայր կե ան մը ա ռաջ 
զա ւա կը քո վը կան չած, փսփ սա ցած է 
ա նոր ա կան ջին. « Զա ւա՛կս, կե ան քիդ 
նպա տակ մը ու նե ցի՛ր»5։ Թով մաս ըն -
կեր նե րուն կ՚ը սէ, թէ պի տի յար գէ հօր 
կտա կը եւ պի տի ու նե նայ կե ան քի 
նպա տակ մը. «Ի տէ ալ կին մը պի տի 
փնտ ռեմ»6։ Հօր մէն ստա ցած ժա ռան -

2 Անդ, էջ 155։
3 Երուանդ Թօլայեան, «Կավռօշապատում», Հան- 
րագիտակ, 22 մայիս, 1908, թիւ 30, էջ 457-458։

4 Երուանդ Թօլայեան, Իտէալին ետեւէն, Պոլիս, 
«Նշան-Պապիկեան» տպարան, 1910, էջ 11։
5 Անդ, էջ 14։

Բերայի շիտակը
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գու թիւնն ալ ամ բող ջա պէս պի տի վատ -
նէ յա նուն այս նպա տա կի ի րա գոր ծու -
մին։ 

 Վէ պը, թեր թօ նի նման դիւ րըն թերց 
ու զո ւար ճա պա տում, ա նօ րի նակ փոր -
ձա ռու թիւն մը կը մա տու ցէ ա ռօ րե այի 
ու շր ջա նի հան րային կե ան քի մա սին 
հան գա մա նա լից ը մբռ նում մը գո յաց նե -
լու ա ռու մով՝ ա ռիթ տա լով ճո խաց նե լու 
Ի. դա րասկզ բի գի շե րային կե ան քի ու 
զբօ սանք նե րու վե րա բե րե ալ մեր ու նե -
ցած տե ղե կու թիւն նե րը։ 

 Հոն կայ Բա րե կեն դա նի հո յա կապ 
դրո ւա գում մը, որ, ի նչ պէս գրա կա նա -
գէտ Ռի թա Ֆելս քի կը նշէ, ո ւղ ղա կի կը 
վե րամ շա կէ ու կը վե րաբ նու թագ րէ մշա- 
 կոյ թէ, հան րային ա ւան դոյ թէ յա ռա ջա -
ցած կու տա կու մը։ Վե րաբ նու թագ րու -

մը հե տաքրք րա կան է ո ՛չ մի այն զար- 
 մա նա լի ըլ լա լուն այ լեւ, մի ՛ա ժա մա նակ, 
ստեղ ծե լու կեր պին վե րա բե րե ալ մեր  
ը մբռ նու մը ա ճեց նել կա րե նա լուն պատ- 
 ճա ռով։ 

Ք րիս տո նե այ հա ւա տա ցե ալ նե րը 
Զա տի կը նա խոր դող շուրջ յիս նօ րե այ 
պա հե ցո ղու թե ան շր ջա նը կ՚ող ջու նեն 
շռն դա լից խրախ ճանք նե րով։ Հոն, ո ւր 
կայ քրիս տո նե այ խիտ բնակ չու թիւն, 
խրախ ճան քը կը յոր դի դէ պի հան րային 
վայ րեր, բայց Թուր քի ոյ նման եր կիր նե -
րու մէջ, ո ւր քրիս տո նե ա նե րու թի ւը 
բազ մա զան ճն շում նե րու հե տե ւան քով 
նօս րա ցած է այ լեւս, կը կա տա րո ւին 
դռն փակ տօ նա կա տա րու թիւն ներ, հե -
տե ւա բար Կավ ռօ շի պա տու մը այս ա -
ռու մով կը դառ նայ ան ստ գիւտ ար խիւ 
մը։ 

 Թով մաս Ձըգ ցը գե ան, որ տա կա ւին 
գտած չէ ի տէ ալ կի նը, Բա րե կեն դա նի 
նա խօ րէ ին, այ սինքն շա բաթ ի րի կուն, 
դար ձե ալ Բե րա ե լած է. թաղ մը, որ իր 
թա տե րաս րահ նե րով, զո ւար ճա վայ րե -
րով, գի նե տու նե րով, սր ճա րան նե րով, 
ա ւե լին՝ մի ջի նէն բա ւա կան մը վեր կա -
րո ղու թե ամբ իր քրիս տո նե այ բնակ չու -
թե ամբ, վե րա ծո ւած էր ա զատ բար քի 
հան դի սա վայ րի, ըլ լա լով նաեւ նշա նա -
ւոր ժա մադ րա վայ րը զբօ սա սէր նե րու՝ 
հա կադ րո ւե լով այլ թա ղե րու պահ պա -
նո ղա կան մի ջա վայ րե րուն։ Քովն տի 
փո ղոց նե րէն « Հայ տէ՜ պա լօ՜ս, մու զի գա՜, 
կռա մօ ֆօ՜ն» կը պո ռան պա րա հան դէս -
նե րու ժա մա կոչ նե րը՝ յատ կա պէս հրա -
ւի րե լով կի նե րը, ի սկ Շի տակ-ճամ բան 
բռ նած է ին լան թեռ նայի, ման տօ լի նի, 
կի թա ռի եւ չիֆ թէ-նա ղա րայի ցն ծա գին 
ե ղա նակ նե րը։ Բո լոր ծա ղա րան նե րը լե -6 Անդ, էջ 16։

Թոքաթլեան պանդոկը
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ցուն է ին մի ջա կո րե ար ըն տա նիք նե -
րով, ո րոնք ամ բողջ գի շե րո ւան ըն թաց- 
 քին կար կան դակ մը մի այն ու տե լով, կը 
դի տէ ին պո ղո տային վրայ ան ցնող-
դար ձող դի մա կա ւոր մար դի կը։ Տեղ-
տեղ բազ մու թիւ նը այն քան խիտ էր, որ 
կարգ մը պա րոն ներ ա ռի թէն օ գուտ 
քա ղե լով կը սեղ մէ ին կի նե րու զա նա -
զան մա սե րը եւ ա նոնք կը նա խընտ- 
 րէ ին լուռ մնալ՝ « բա զում աղ մուկ վասն 
ո չին չի»ի մը տե ղի չտա լու հա մար7։ 
«Էփ թա լօ ֆօս»ը, «Օ տէ ոն»ի դի մա ցը,    
« Ռո ւա յալ»ը հրա ւի րած է ին նո ւա գա -
խում բեր, ո րոնք օ րո ւան նո րոյ թը հան -
դի սա ցող եր գե րը կը նո ւա գէ ին ա մե նա - 
հա սա րակ ո ճով։  

Օս մա նե ան գրա կա նու թե ան մե ծա -
նուն վի պա գի րը՝ Ահ մետ Միթ հատ 
(1844-1912), Դի մա կա հան դէս վէ պով 
նոյն պէս կը պատ մէ բա րե կեն դան մը 
եւ այդ առ թիւ յատ կա պէս Բե րայի մէջ 
սար քո ւող պա րա հան դէս նե րը։ Հա յազ -
գի կեր պար նե րու շուրջ հիւ սո ւող պա -
տու մը, որ ա րեւմ տե ան ճա շա կով խը- 
րախճա նա լու վե րա բե րե ալ գրի առ նը -
ւած ա ռա ջին վէ պե րէն է, հա րուստ ա -
տաղձ կը մա տա կա րա րէ շր ջա նի օս- 
 մա նե ան կեն ցա ղին, ոչ-իս լամ նե րու ու 
իս լամ նե րու, զբօ սա վայ րե րու, հան դեր -
ձան քի, ա պա րանք նե րու ա ռօ րե ային, 
թա ղե րուն մա սին։ 

 Բե րայի Բա րե կեն դա նի նկա րագ -
րու թիւ նը բազ մա թիւ հան գի տու թիւն -
ներ ու նի Թօ լայե ա նի հետ։ Թա ղին 
տի րող խան դա վա ռու թիւ նը գե րած է 
նաեւ հե ղի նակ նե րը։ «Ողջ Պէյօղ լուն ու 
Ղա լա թի ան մի ակ տուր խրախ ճա րա նի 

մը վե րա ծո ւած է։ Այն սրահ նե րուն առ -
ջե ւը, ո ւր պա րա հան դէս ներ պի տի սար -
քը ւին, գոյնզ գոյն դրօ շակ ներ կը ծա- 
 ծա նին. այն քան որ աշ խար հի ե րե սին 
դրօ շակ ու նե ցող բո լոր ազ գե րուն ազ -
գային գոյ նե րը կա րե լի է տես նել։ … Գի -
շեր նե րը գոյնզ գոյն լապ տեր ներ կը 
կա խո ւին։ Դռ նե րուն առ ջեւ, դռ նե րու 
չափ մեծ ոս կե զօծ ցու ցա նակ ներ կ՚ազ -
դա րա րեն, թէ ի րի կու նը մեծ ու հան -
րային պա րա հան դէս մը կայ հոն եւ 
կա րե լի է մաս նակ ցիլ դի մա կով կամ ա -
ռանց դի մա կի»8։ Բնա գի րէն կա տա ր -
ւած այս եւ միւս թարգ մա նու թիւ նը 
ի նձ մէ, Ս. Տ.)։ 

 Միթ հատ մարդ կային բազ մու թիւ -
նը կը նմանց նէ գե տի մը, որ կը հո սի 
Բե րայի շի տա կին վրայ. « Մարդ կային 
յոր ձանք մըն է։ Դուն ե ւս որ պէս կա թիլ 
մը կը խառ նո ւիս այդ յոր ձան քին ու 

7 Անդ, էջ 86-87։
8 Ahmet Mithat Efendi, Karnaval (Դիմակա- 
հանդէս), Istanbul, Dergah Yayinlari, էջ 193։

Թօլայեան
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կ՚եր թաս»9։ Նոյն այ լա բա նու թիւ նը կը 
կար դանք Թօ լայե ա նի մօտ ե ւս. « Մարդ- 
 կային խու ժա նի Բե րա-Ով կէ ա նը կը 
տա տա նէր Թաք սի մէն մին չեւ Պոն-
Մարշէ ի ա ռաջ նե րը»10։ 

 Թով մաս Ձըգ ցը գե ան կա թիլ մը որ -
պէս կու գայ ու կը խառ նո ւի մարդ -
կային խու ժա նի։ Ներս կը մտ նէ «Օ - 
տէ ոն»ի սրա հէն՝ ան դի մակ, կա պոյտ 
սմո քին կով ու ճեր մակ բլասդ րո նով։ 
Թա թավ  լա ցի նե րը, այ սինքն յոյ նե րը, 
Թա թավ  լայի տա րե կան պա րա հան դէ -
սին գա ցած ըլ  լա լով, «Օ տէ ոն»ի մէջ են 
բո լոր գում գա բու ցի ներն ու սա մա թի ա -
ցի նե րը. այ սինքն՝ հայե րը։ 

« Պա րա հան դէս նե րու ա մե նա փայ -
լուն զո ւար ճան քը բա ցա յայտ զն նումն 

ու հե տաքրք րա սի րու թիւնն է։ Մարդ 
պա րա հան դէ սի ըն թաց քին իր հա մակ -
րած կի նը դար պա սե լու եւ ի րեն ու զա ծը 
ը սե լու ար տօ նու թիւ նը ե կե ղեց ւոյ մէջ   
ի սկ չի կր նար գտ նել»11։  

Ահ մետ Միթ հա տի՝ 1881ին հրա -
տա րա կած Դի մա կա հան դէս վէ պէն մին- 
 չեւ Թօ լայե ա նի՝ 1910 թո ւա կիր Ի տէ ա -
լին ե տե ւէն վէ պը, նոյ նիսկ մին չեւ այ սօր 
շատ բան փո խո ւած չէ կար ծեմ։ Կավ -
ռօշ, ի տար բե րու թիւն Միթ հա տի, կը 
պատ մէ նաեւ ա մուս նա ցած հայ կնոջ 
մը դար պա սե լը Թով մաս Ձըգ ցը գե ա նը՝ 
«Իլ լէ մա վի լի» եր գով։ Հոն են Վա հան 
Փա փա զե ան, սկիւ տար ցի զա ւեշ տա գի -
րը, գրե լիք նիւթ մը, ի սկ Չիֆ թէ-Սա -
րաֆ՝ « Մի ա մի տի ար կած» մը փընտ- 
 ռե լու հա մար։ «Օ տէ ոն»ի բա րե կեն դա -

9 Անդ, էջ 194։
10 Թօլայեան, Իտէալին ետեւէն, էջ 87-88։ 11 Mithat Efendi, Karnaval, էջ 31։

Բերայի շիտակը
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նի պա րա հան դէ սին ի րենց ո ղջ տա -
ղան դը ցու ցադ րե լու նպա տա կով մըր -
ցու մի ե լած են բո լոր ա նոնք, ո րոնք 
պա րի դա սեր ա ռած են շր ջա նի յայտ նի 
պա րու սոյց ներ Փսալ թի էն ու Խա չա -
տու րե ա նէն, Փո լո նի ա (այժմ՝ Նու րու -
զի ա) փո ղո ցի պա րի ու սում նա րա նի 
մէջ։ 

 Թով մաս, որ «Օ տէ ոն»ի պա րա հան -
դէ սին կը ծա նօ թա նայ Թաք սի մի Է սա-
ե ան վար ժա րան յա ճա խող, դպ րո ցա- 
 կան զգեստ հա գած ե րի տա սարդ կնոջ 
մը, կարճ մի ջոց մը ե տք մին չեւ այգ զը -
ւար ճա նա լու հա մար կ՚ա ռա ջար կէ եր -
թալ ան ցե ա լին « Սիռք» կամ « Գոն գոր- 
 տի ա» ա նուն նե րով ալ ծա նօթ, « Վա րի -
ե թէ» թատ րո նը, ո ւր կը բե մադ րո ւէր 
«Աս լան մա ղա րա սըն տա պիր շէյ թան» 
(Սա տա նայ մը՝ ա ռիւ ծի այ րին մէջ) թա -
տե րա խա ղը։ Ներ կա յա ցու մէն ե տք, թա- 
տե րաս րա հի սպա սա ւոր նե րը ա թոռ նե -
րը կը վերց նեն ու վայ րը կը վե րա ծեն 
պա րաս րա հի մը։ Հինգ վայր կե ան ե տք, 
նո ւա գա խումբն ալ իր տե ղը գրա ւած է 
ար դէն բե մին վրայ։ Մեր զոյ գը մի ջոց 
մը հոս զբօս նե լէ ու քիչ մը ե ւս մտեր մա -
նա լէ ե տք, յա րա կից գա րեջ րա տան յոյն 
ե րգ չի եր գին ու ղեկ ցու թե ամբ ձի ա կառք 
մը վար ձե լով կ՚եր թան Թե փէ պա շը՝ Փը -
թի Շա նի թատ րո նը։ 

 Փը թի Շա նի մէջ կայ Բա րե կեն դա -
նի ա մե նաշ քեղ խրախ ճանք նե րէն մէ -
կը՝ կա րու հի նե րու պա րա հան դէ սը։ 
Բա րե բախ տա բար, հե ղի նա կը կը նկա -
րագ րէ կա րու հի նե րու պա րա հան դէ սը։ 
Բե րայի կամ Թա թավ լայի կա րու հի նե -
րը չկան հոն, այլ Ե նի-Չար շըի ու նշա -
նա ւոր այլ փո ղոց նե րու գե ղու հի ներն 
են ա նոնք, ո րոնք խեղճ կա րու հի նե րու 

դի մա կին տակ պա տո ւա կալ կա րու հի -
նե րու դեր կը ստանձ նեն։ Դրան առ ջեւ 
կան ճա բո նա կան լապ տեր ներ, գու նա -
ւոր խա ւա քար տէ շի նո ւած փիղ ու 
խոզ, որ շա բաթ մը ա ռա ջո ւը նէ Պոլ սոյ 
բո լոր ա րո ւար ձան նե րը պտ տած էր իբ -
րեւ ծա նու ցում։ 

 Փը թի Շա նը տար բեր է… Գում գա -
բու ցի ներ ու սա մա թի ա ցի ներ չկան 
հոն, ե թէ կան ի սկ՝ ա պա մի այն ա նոնց 
վեր նա խա ւը։ Հոս կան բե րա ցի ներ՝ հայ 
սե ղա նա ւոր ներ, յոյն վա ճա ռա կան ներ, 
գոր ծա րար ներ, դրա մա տան գրա գիր -
ներ, Բե րայի գե ղեց կու հի նե րը… Գի շե ր-
 ւան գե ղեց կու հին, լա ւա գոյն պարն ու 
զգես տը ը նտ րե լէ ե տք, կար գը կը հաս -
նի ը նտ րե լու ա մե նապզ տիկ ոտ քե րու 
տէր գե ղեց կու հին։ Եւ ան շուշտ դափ -
նե կիրն է Թով մա սի է սաե ան ցի զոյ գը՝ 
օ րի որդ Նո ւար դը…  

Ա նոնք կ՚ո րո շեն գի շե րը շա րու նա -
կել Սո չի է թա-Օ փե րա յայի մէջ։ Թով մաս 
ու նի յայտ նի պա րու սոյց Խա չիկ Խա -
չա տու րե ա նի պա րա հան դէ սին տոմ սե -
րը։ Հոն են նաեւ Պոլ սոյ բո լոր հա յու- 
 հի նե րը, հարսն ցու օ րի որդ նե րը, « Պոլ -
սա հայ գրող նե րէ շա տեր ալ… կը սլքտը- 
 կային ի րենց գրա կան փառ քը փընտ- 
 ռե լով ըն թեր ցո ղու հի նե րուն մօ տը»։ Ինչ- 
 պէս՝ Ե նովք Ար մէն, Չիֆ թէ-Սա րաֆ, 
Վա հան Փա փա զե ան, Յա կոբ Տէր-Յա -
կո բե ան, Վա հան Թօ շի կե ան, Հայ կա -
նոյշ Մառք…12։ Պա րա հան դէ սի մաս - 
նակ ցու թե ան հա մար պայ ման էր դի -
մակ նե րը վար առ նել, ո րուն չ՚ու զեր 
հպա տա կիլ Թով մա սի ըն կե րու հին, ու 
ա նոնք «ե ու հա» նե րու տա րա փին տակ 

12 Թօլայեան, Իտէալին ետեւէն, էջ 117-118։
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ստի պո ւած դուրս կ՚ել  լեն պա րաս րա -
հէն եւ կը յայտ նո ւին Բե րայի շի տա կին 
վրայ։ Լու սա բա ցը մօտ է ար դէն, պա -
րա հան դէս նե րը վեր ջա ցած են, մար դիկ 
կա մաց-կա մաց սկ սած են ի րենց տու -
նե րը վե րա դառ նալ, մինչ փո ղոց նե րու 
մէջ ա նոնց կ՚ըն կե րա նան նո ւա գա ծու -
նե րը։ Ո մանք դեռ կը պա րեն, ի սկ ա -
նոնց վրայ կը նշ մա րո ւին քոն ֆէ թի - 
նե րու գու նա ւոր, փայ լուն բի ծե րը։ 

 Թօ լայե ա նի վէ պը եր գի ծա կան ո -
ճով կը պատ մէ ժա ռան գու թիւն մս խող 
ցու ցա մո լի մը իր ու նե ցո ւած քը վատ նե -
լը՝ «ի տէ ա լին ե տե ւէն» ին կած։ Վէ պը 
թե րեւս ան նշան մնա ցած ըլ լայ իր ժա -
մա նա կին, սա կայն այ սօր, ե րբ ոչ ե ւս են 
նկա րագ րո ւած հան րու թիւնն ու բա րե -
կեն դա նի խրախ ճանք նե րը, ա նոր հե ղի -
նա կին կը պար գե ւէ գրա կան ազ գա- 
գ րա գէ տի տիտ ղոս։ Ըն թեր ցու մով վե -
րա կեն դա նա ցող եր կին ի մաս տը ան -

կա րե լի է տա րան ջա տել ներ կայի մեր 
ըն կա լու մէն։ Կո չու մով դե րա սան Թօ -
լայե ա նի վէ պը յատ կա պէս թա տե րասը -
րահ նե րու ու շր ջա նի գի շե րային զը- 
 ւար ճանք նե րու մա սին կու տայ տե ղե -
կու թիւն ներ, զորս կա րե լի չէ գտ նել նոյ -
նիսկ պատ մա գի տա կան եր կե րու մէջ։ 
Գրա կա նա գէտ Փի թըր Պրուք սի հա մա -
ձայն, նման վէ պե րու նպա տակն է ե րե -
ւու թա բա նա կան գո յա ցու ցակ մը կազ - 
մել. ա նոնց կիրքն է ար ձա նագ րել ի րե -
րու, վայ րե րու, ե րկ րոր դա կան կազ մած -
նե րու, ի մի բան՝ կա րե ւո րու թիւ նը բո- 
 լոր այն բա նե րուն, ո րոնց հետ մէջ-մէ ջի 
են մար դիկ, կ՚ապ րին մի ա սին։ Նիւ թա -
կան մշա կոյ թի ու ա ռօ րե այ կե ան քի 
հան դէպ վեր ջին շր ջան նե րուն առ կայ 
բուռն հե տաքրք րա սի րու թիւ նը կ՚ա -
պա հո վեն մեր հա մակ րա կան մօ տե ցու -
մը Թօ լայե ա նի այս մոռ ցո ւած վէ պին ու 
իր նպա տակ նե րուն։
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2020ին, թա գա վա րա կի հա մաշ -
խարհային տագ նա պա լի օ րե -
րուն, Փա նոս Ճե րա նե ան հրա տա- 

 րա կեց իր վե ցե րորդ հա տո րը՝ Թր թիռ -
ներ...ը (Պէյ րութ, Հա մազ գայի նի « Վա հէ 
Սէ թե ան» հրա տա րակ չա տուն, 103 էջ)։ 
Գիր քը պատ րաստ էր 2013ին եւ յանձ -
նը ւած՝ Պօ ղոս Սնա պե ա նին, որ չը- 
հա սաւ խմ բագ րել զայն՝ ա ռող ջա կան 
պատճառ նե րով (ան մե ռաւ 14 յու նիս, 
2014ին)։ Գիր քը ան տիպ մնաց ե օ թը 
տա րի։ 2020ին բա նաս տեղծ Յա րու -
թիւն Պէր պէ րե ան խմ բագ րեց այս քեր -
թո ղա գիր քը, ո րուն սկզբ նա կան խո րա- 
 գիրն էր Ժա մա նակ ներ...։ Ե թէ եր կու ան- 
 ւա նում նե րը ի րա րու է ա խառ նենք՝ կ՚ու -
նե նանք թր թիռ ներ, որ կը քա լեն ժա մա -
նակ նե րու հետ. բա՛ն մը, որ կը կազ մէ 
գիր քին բո լոր բա նաս տեղ ծու թիւն նե -
րուն խոր քը։ 

Ճե րա նե ան նա խա պէս հրա տա րա -
կած է բա նաս տեղ ծու թե ան հինգ գիրք 
—Քա մի ներ (1979), Ընդ մի ջո ւած լռու -
թիւն (1991), Քեզ ի նչ պէս կո չեմ...(1998), 
Ի լուր...(1999) եւ Բա ռե րու լոյ սը (2005)։ 
Բո լոր քեր թո ղա գիր քերն ալ ի նք ներ գու -
թիւն են, Թր թիռ ներ...ը շա րու նա կու -
թիւնն է ա նոնց՝ խոր քի ա ւե լի լայն զար - 
գա ցու մով։ 

Թր թիռ ներ...ը ու նի հինգ են թա խո -
րա գիր—«Հայ քու ներ եւ պատ կեր ներ», 

«Սի րոյ ժա մա նակ», «Աշ նա նային ժա -
մա նակ», «Ըն դե լու զո ւած բ նու թե ան 
մէջ» եւ «Մ տեր մօ րէն»։ 

 
* * * 

Թր թիռ ներ...ը սի րոյ, տա ռա պան քի եւ 
ա ռանձ նու թե ան եր գեր են։ Ա սոնց կ՚ըն -
կե րա նան բ նու թե ան զա նա զան գոր -
ծօն նե րը, իսկ ե թէ ա սոնց վ րայ ա ւել- 
ց ընենք իր մ տեր մու թիւն նե րը՝ հայ րե -
նա կան եւ ըն տա նե կան զա նա զան պա -
րա գա նե րու հետ՝ մենք կ՚ու նե նանք 
Թր թիռ ներ...ու ամ բող ջու թիւ նը։ 

Ճե րա նե ան բ նու թե նա պաշտ-խոր-
հըր դա պաշտ բա նաս տեղծ է՝ վի պա -
պաշտ շուն չով պա րու րո ւած։ Բ նու- 
 թե ան զա նա զան ե րե ւոյթ նե րուն ու գոր- 
 ծօն նե րուն հետ մե նա խօ սու թե ան մէջ 
կը գտ նո ւի գիր քի գ րե թէ բո լոր է ջե րուն 
մէջ։ Այս պէս, ան կը դի մէ մար գար տա -
ծա ղի կին, վար դին, ձն ծա ղի կին, հի րի -
կին, յաս մի կին, քա մի ին, սա ղար թա- 
 խիտ ծա ռին, նո ճի ին, բար տի ին, ու ռե նի -
ին, լի ա լու սի նին, գաղ թող թռ չուն նե րու 
եւ բ նու թիւ նը բաղ կաց նող այլ բա նե րու 
հետ, ո րոնք, խոր քին մէջ, իր զ գա ցում -
նե րուն ու մ տա ծում նե րուն ար տա բե -
րումն են եւ սի րոյ ար տա յայ տու թիւ նը։ 

Բ նու թե ան ե ղա նակ նե րուն մէջ Ճե -
րա նե ան ամենէն ա ւե լի հա րա զատ կը 
զ գայ աշ նան ու ձմ ռան հետ, մա՛ նա -

ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԻ 
ԹՐԹԻՌՆԵՐ…Ը

ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
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ւանդ աշ նան, բա՛ն մը, ո րուն այն քան 
չենք հան դի պիր իր նա խորդ գիր քե րուն 
մէջ։ Թր թիռ ներ...ուն մէջ ներ քին ապ -
րու մի վե րա ծած է ա շու նը եւ «ա շուն-ա -
շու նով ներ կած է» իր բազ մա թիւ 
բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը, ի նչ պէս ի նք 
կ՚ը սէ իր ե րա խայ րիք Քա մի ներ հա տո -
րին մէջ։ Ա շու նը կը տա նի զինք հո գե -
կան ապ րում նե րու գիր կը՝ յի շե լու իր 
կոր սո ւած սէ րը, ո րուն կա րօ տը ու նի 
հի մա։ 

Մենք ու զե ցինք մի ա ձու լո ւիլ 
տա կաւ կոր սո ւող 
այդ յա մե ցող ա շու նին հետ, 
եւ զուր փնտ ռե ցինք այն  

ան ծա նօ թին 
որ մեզ առ նէր 
այդ պատ կե րին մէջ գու նա գեղ 
բայց չգ տանք... 

(« Պատ կեր», էջ 53) 

Ա շու նը բա նաս տեղ ծի նե րաշ խար -
հին մէջ կը ստեղ ծէ լա ւա տե սու թե ան 
եւ ա ւե լի շատ յո ռե տե սու թե ան տրա -
մադ րու թիւն ներ։ Կը փոր ձէ լա ւա տես 
ըլ  լալ, սա կայն իր դի մաց կը գտ նէ մահ -
 ւան սար սա փը։ Աշ նան մէջ կ՚ու զէ գա -
րու նը տես նել, մեղմ ե րե ւոյթ ներ փընտ- 
 ռել։ Կը ջա նայ լա ւա տես աչ քե րով դի -
տել ա շու նը, ո րուն ճա նա պար հին կի -
սա մերկ վար դե նի մը « գա րուն կը բու րէ 
տա կա ւին»։ Սա կայն նոյն քեր թո ւա ծի 
(«Աշ նա նային ար ձակ հայ քու ներ») վեր -
ջա ւո րու թե ան՝  

Ա շու նէ-ա շուն 
Տա րիքս ան ձայն յայ տա րա րե լէ 
ծղ րիթ նե րը ծե րա ցան։ 

(Էջ 5) 

Ան կը ձգ տի ա մառ ու նե նա լու իր 
հո գի ին մէջ։ Աշ նան, հո վա նո ցը գլու -
խին վե րեւ դրած՝ ի նք զինք կը պաշտ -
պա նէ տե րեւ նե րու տե ղա տա րա փէն, 
ե ւ՝ 

ոտ նա ձայ նիս խշր տուք նե րէն  
տա րո ւած, 

ա րա հե տէ-ա րա հետ 
կը շտա պէ ի 
կար ծես ամ րան հաս նե լու… 

(«Աշ նան մա սին…», էջ 56) 

 Լա ւա տե սու թե ան, կե ան քի ու ջեր -
մու թե ան իր փնտռ տու քին մէջ բա նաս -
տեղ ծը ի նք զինք կը նմանց նէ « բար- 
 ձունք նե րուն մայ րամ տող հիւ ղա կին», 
ո րուն, կարճ գի շե րէ մը ե տք, ա րե գա կը 
պի տի փու թայ ան սահ ման հե ռու նե -
րէն՝ 

Ըն ծայե լու ա մե նա թան կը  
կե ան քին… 

(« Հիւ ղա կը…», էջ 62) 

 Կամ՝ նմա նիլ թի թեռ նի կին, որ օ ր -
ւան մէջ տեն դա վառ թե ւա ծե լէ ե տք, 
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կ՚ու զէ դառ նալ իր ա ռա ջին գա րուն քին. 
Եւ յայտ նա պէս 
 գի շե րո ւան հետ 
 կը մր ցակ ցէր, 
այդ մարմ րող եր կին քին տակ 
իր ծա ղի կին պայ ծա ռու թե ան  

հաս նե լու… 
(« Թի թեռ նի կը», էջ 66) 

 Բայց լա ւա տե սու թիւ նը տե ղի կու 
տայ յո ռե տե սու թե ան դի մաց. յո ռե տե -
սու թիւն մը, որ տա կաւ առ տա կաւ կը 
կազ մա ւո րէ իր մէջ մա հո ւան գա ղա -
փա րը։ Ե րբ մարդ ե րի տա սարդ է, ի նչ -
պէս ի նք ալ ե ղած է, մա հը չի կր նար 
մօ տե նալ ի րեն։ Ը ստ բա նաս տեղ ծին, 
որ քան սաս տիկ փչէ քա մին՝ տե րեւ նե -
րը չեն թա փիր, ե թէ ա շուն չէ։ Բայց ժա -
մա նա կի թա ւա լու մին հետ մա հը կը 
մօ տե նայ՝ որ քան ալ ու զես հե ռո ւէն 
նայիլ ա նոր։ 

Օր ու տա րի հե տապն դող  
ճա նա պար հիս 

Երբ հիւ սի սի քա մին փչէ, 
 Փո թոր կա հեծ բար ձունք նե րուն կը 

ձայ նակ ցին՝ 
— ա մե նադ ժո ւա րը վայ րէջքն է  

կ’ը սեն։ 
(« Ծա ռե րը», էջ 80) 

Ճե րա նե ա նի յո ռե տե սու թե ան հետ 
կը մի ա խառ նո ւին նաեւ խա բո ւա ծու -
թիւնն ու մեր ժո ւա ծու թիւ նը՝ ի րեն տըր -
ւած սի րոյ խոս տու մին, եւ ի նք կը 
սպա սէ հրաշ քի մը, որ կա տա րէ այդ 
խոս տու մը։ Ա սի կա իր բա նաս տեղ ծու -
թե ան լարն է։ 

Ա ւե լի՛ հե ռուն 
ե թէ կը յի շես 
 գի շեր մը ամ րած 

 մու թի ու լոյ սի պսա կի նման՝ 
ին ծի խոս տա ցած ան սահ ման   

սի րոյդ 
 հա ւա տա ցե ալս՝ 
 կը սպա սեմ ան ձկաւ այդ նոյն 

հրաշ քին… 
(«Ա մե նա հե ռուն», էջ 37) 

 
 Բայց այդ հրաշ քը չի կա տա րո ւիր, 

ի նչ որ կը մղէ զինք մեր ժո ւա ծու թե ան, 
նոյ նիսկ խա բո ւա ծու թե ան։ Եւ այս անդ- 
րա դար ձու մին մէջ, չի պոռթ կար ան, չի 
փո թոր կիր։ Ը նդ հա կա ռա կը, ազ նո ւա -
կան կը մնայ չյա գե ցած սի րոյ իր տա -
ռա պան քին մէջ։ Նոյն տղան՝ բա րի, 
քն քուշ, վե հանձն եւ հե զա համ բոյր, ա -
մօթ խած՝ իր սի րոյն դի մաց, բայց մա -
նա ւանդ ե րազ կոտ, լքո ւած եւ ա ռանձ- 
 նա ցած՝ ա նո րոշ ի տէ ա լի ո րո նու մով։ 

 
Ու միշտ ան ձկաւ սպա սե լով 
Հ րաշ քին՝ 
Ան դարձ եր ջան կու թիւ նը ե րա զե լով։ 
 
 Բա նաս տեղ ծի հո գին ե լե ւէջ ներ 

կ’ու նե նայ աշ նան ե ղա նա կի ազ դե ցու -
թե ան տակ։ Ա շու նը ան բա ժա նե լի մասն 
է իր նե րաշ խար հին։ Տե րե ւա թա փին 
հետ, ի նք նամ փոփ, մեղմ եւ ա ռանց 
պոռթ կու մի կ’եր գէ իր ցա ւը։ Աշ նան մէջ 
կը փոր ձէ փնտ ռել իր հո գե կան մխի թա -
րան քը, ո րով հե տեւ ափ սո սան քով կը 
գի տակ ցի, որ պի տի չվե րա դառ նան հին 
օ րե րը։ Յո ռե տե սու թե ան հետ խառ նը -
ւած պար տո ւո ղա կա նու թիւ նը կը յաղ -
թա նա կէ՝ ե րբ կը խօ սի մա հո ւան մա - 
սին։ Այո՛, ու ռի նե րու ներ կա յու թիւ նը իր 
քեր թո ղա գիր քին մէջ. ու ռին, ժո ղո վուր -
դի բա ռե րով, լա ցող ծա ռը, տխ րու թե ան 
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ար տա յայ տի չը։ Ան լաւ գի տէ, որ ի նչ 
բան կայ իր հո գի ին խոր քը. ա հա՛ թէ ին -
չու միշտ մտիկ կ’ը նէ ա նոր ձայ նին։ Կա -
րօ տը ու նի իր եր բեմ նի եր ջան կու թե ան, 
որ հե ռու է հի մա։ Վեր ջա պէս կը զգայ, 
որ հետզ հե տէ կը մա շի իր հո գին։ 

Ա շու նը, 
Իր շի կա ւուն տե րեւ նե րու  

համ րան քով՝ 
 Սի րոյ բա ռեր 
 Թող շշն չէր 
 Շուր թե րուդ։ 

(« Սի րոյ ե ղա նակ», էջ 39) 

Մի այն ա շու նը չէ, որ կը յի շեց նէ ի -
րեն իր հին սէ րը, որ մնա յուն է իր նե -
րաշ խար հին մէջ։ Բնու թիւ նը բաղ կա- 
ց ընող զա նա զան գոր ծօն նե րը, զորս 
թո ւե ցինք նա խա պէս, մի ջոց ներ ե ն՝ ա -
նոնց հետ մե նա խօ սե լու սի րոյ մա սին։ 
Ապ րիմ-մեռ նի մը, «իր թա ւա լող տե րե -
ւով», իր սի րա ծին նա խա սի րու թիւն նե -
րէն գլ խա ւո րա գոյնն է ծա ղիկ նե րուն 
մէջ։ Ապ րիմ-մեռ նի մը միշտ կայ իր բո -
լոր գիր քե րուն մէջ. հա սա րակ յայ տա -
րար է։ Ճե րա նե ան կ’ափ սո սայ, որ ե - 
րազն ալ կ’ա նէ ա նայ աչ քե րու մէջ, ի նչ -
պէս ապ րիմ-մեռ նի մը « սի րող նե րու մատ- 
 նե րուն մէջ»։ Ապ րիմ-մեռ նի մը՝ « շիրմա -
քա րի կող քին»։ 

 Նոյնն է այլ ծա ղիկ նե րու պա րա -
գային։ «Ձն ծա ղի կը, որ կը դո ղայ վեր -
ջա լոյ սի ա րե գա կէն, նոյ նը՝ յաս մի կին, 

Թու փե րուն հետ, շու քե րուն հետ, 
 գի շեր բե րող, գի շեր տա նող սա 
 ճա նա պար հին 
 բոյ րը ան նինջ յաս մի կին՝ 
 մի մի այն քեզ կը յու շէ։ 

(«Յաս մի կին եր գը», էջ 65) 

Ու Ճե րա նե ան խա ղա ղու թիւն կը 
գտ նէ հի րի կին՝ կա պոյտ ծա ղի կին մէջ, 
որ լի ճի ջու րե րուն մէջ, ի րի կու նը, կը 
ձգէ իր սի րոյն ե րկ նա գոյ նը։ 

 

* * * 
 Քա մին, ծա ռե րը, ու ռի նե րը, նո ճի ներն 
ու թի թեռ նիկ նե րը միշտ ներ կայ են Ճե -
րա նե ա նի գիր քե րուն մէջ։ Ան կը մե նա -
խօ սէ ա նոնց հետ իր նե րաշ խար հով։ 
Վար դե նի ին վրայ ո ՛չ մէկ թռ չուն պի տի 
թա ռի ա ՛լ, ո րով հե տեւ ա նոր փու շը ա -
ռան ձին պի տի մնայ վի րա ւոր յի շո ղու -
թե ան մէջ։ Ի նք նա տիպ քեր թո ւա ծով 
ծա ռը նաեւ հրա շա լի բա նաս տեղծ է. 
ծա ռը, որ տե րեւ-տե րեւ կ’ար տա սո ւէ՝ 
ոս կե գոյն ար ցունք նե րով։ Ու տա կա -
ւին, Ճե րա նե ան նո ճին կը նմանց նէ նըր- 
 բա գեղ գրիչ նե րու՝ շիր մա քա րե րու կող - 
քին։ 

Եւ այս պէս շա րու նակ ե րե ւու թա -
պէս բնու թե ան ա ռն չո ւող զա նա զան 
պատ կեր ներ, ո րոնք խոր քին մէջ իր 
ներ քին խռով քը կ’ար տա յայ տեն։ 

Տե րեւ նե րը, ո րոնք «ա ռատ կը թուէ-
  ին մօրս ար ցունք նե րուն նման»,  

Ա մայի ծո ւէ նը, որ «այ տիս վրայ կը 
կա թի», 

 Լուռ վկայ թի թե ռը, որ տող մը քեր -
թո ւած կ’ար ձա նադ րէ, 

 Բա զէն, որ ձմ ռան կա նուխ ժա մուն 
« շո ղա ցող ա րե գա կի ճա ռա գայ թը կը 
փնտ ռէր» ան մատ չե լի հե ռու նե րու մէջ։ 

 
Ու բո լո րին մէջ՝ Ճե րա նե ա նի սէ րը, 

որ «այ լեւս չի ձայ ներ», որ կը գտ նո ւի 
«ան մատ չե լի հե ռու նե րուն մէջ». սի րոյ 
ափ սո սան քը, իր սի րա ծին անյոյս վե -
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րա դար ձը, թա խի ծը, կա րօ տը, ե րա զը, 
որ մնար ճա ռա գայ թի պէս «ե ռու զե ռի 
մէջ հե ռա ցող շու քե րուն»։ 

 
ԳԱ ԶԷԼ 
 
Ա ռանց քե զի 
Ա նունս ան կոչ կը մնայ։ 
Ոտ նա ձայնդ տանս շե մին 
Ին ծի ան հաս կը մնայ։ 
 
Քեզ մէ դա տարկ 
Իմ կուրծ քի տակ քար լռու թիւն՝ 
 
Օ րա ցոյ ցիս է ջին վրայ։ 
Ամ բողջ տա րին ցուրտ ե ղա նակ կը 
մնայ։ 

(էջ 23) 
 

* * * 
Ճե րա նե ան նոյ նը մնա ցած է քա ռա -
սուն տա րո ւան ըն թաց քին՝ բա նաս -
տեղ ծու թե ան իր ը մբռ նու մին մէջ։ Բայց 
բա նաս տեղ ծու թե ան հաս կա ցու թիւ նը, 
բնա կա նա բար, փո խո ւած է ժա մա նա -
կի թա ւա լու մին հետ. Ճե րա նե ան կա րե -
ւո րու թիւն չէ տո ւած այդ փո փո խու- 
 թե ան, ոչ ալ ազ դո ւած է ան կէ։ Կա րե լի 
է հաս տա տել ան վա րան, որ մեր օ րե -
րուն եւ ժա մա նակ նե րուն յար մա րող 
բա նաս տեղ ծը չէ ան ։ Ա սի կա ժխ տա -
կան ար տա յայ տու թիւն մը չէ եր բեք իր 
հաս ցէ ին, ո րով հե տեւ ի նչ հաս կա ցու -
թիւն եւ ձեւ փո խէ բա նաս տեղ ծու թիւ -
նը, ան պայ ման հոն պի տի ըլ  լան սէ րը, 
կա րօ տը, տեն չան քը։ Բա նաս տեղ ծու -
թե ան ձե՞ ւը եւ խո՞ր քը կը փո խո ւին, գե -
րի րա պա՞շտ կ’ըլ  լայ, թէ՞ ան հե թեթ. գո- 
 յու թե նա պա՞շտ, թէ՞ ա պա գա յա պաշտ. 

հարց կու տանք՝ կա րե լի՞ է բա նաս տեղ -
ծու թիւն ու նե նալ ա ռանց ներ քին զգա -
ցում նե րու եւ ար տա քին ե րե ւոյթ նե րու 
բնու թագ րու մի։ Կ’ը սո ւի. բա նաս տեղ -
ծու թիւ նը պէտք է քայլ պա հէ օ րո ւան 
հար ցե րուն հետ, քա ղա քա կան եւ ըն -
կե րային վե րի վայ րում նե րուն հետ, ա -
ռօ րե այ մտա հո գու թիւն նե րուն ու պայ- 
 քար նե րուն հետ, քո րո նային հետ։ Բայց 
այդ բո լո րին մէջ եւ բո լո րին ե տին՝ ե թէ 
բա նաս տեղ ծու թե ան մէջ պակ սի մար -
դը, այն ա տեն բա նաս տեղ ծու թիւ նը կը 
վե րա ծո ւի տե ղե կագ րու մի, հա սա րակ 
ար տա յայ տու թե ամբ՝ թղ թակ ցու թե ան։ 

Նո՛յն սիրտն է, որ կը բա բա խէ Ճե -
րա նե ա նի բո լոր գիր քե րուն ու բա նաս -
տեղ ծու թիւն նե րուն մէջ։ 

Ճե րա նե ա նի բա նաս տեղ ծու թե ան 
հեն քը բնու թիւնն է, ո րուն բո լոր ար -
տա քին ե րե ւոյթ նե րը կը թա փան ցեն 
Ճե րա նե ա նի հո գի ին մէջ։ Ա սոր լա ւա -
գոյն ար տա յայ տու թիւնն է իր «Օ րա -
գիր» խո րագ րով բա նաս տեղ ծու թիւ նը. 

 
Շուրջս ա մէն բան 
դէ պի ներս սե ւե ռող 
հայե ացք մը կը մատ նէ, 
յայտ նե լու հա մար, թէ 
մ շու շի մէջ կանգ նած այդ ծա ռը 
կը պատկանի նաեւ մշուշին… 

(էջ 70) 
 

* * * 
Ճե րա նե ա նի բա նաս տեղ ծու թիւ նը ի րա- 
 կան է։ Ա նոր յու զում նե րը եւ ապ րում -
նե րը պա տա հա կա նու թե ան հե տեւանք 
չեն, այլ կը բխին իր ապ րած կե ան քի 
ան ցե ա լի եւ այժ մու պայ ման նե րէն։ Այդ 
յու զում նե րը կ’ար տա յայ տեն իր թախ -
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ծոտ ու դժ գոհ տրա մադ րու թիւն նե րը, 
թա քուն խա բո ւա ծու թիւնն ու մեր ժը -
ւա ծու թիւ նը։ 

 Ճե րա նե ան կ’եր գէ իր ան ձնա կան 
կե ան քը եւ կը նկա րագ րէ իր զգա ցում -
նե րը, այ սու հան դերձ եր բեք ե սա պաշտ 
չեն ա նոր քեր թո ւած նե րը։ Մեր ժո ւա -
ծու թիւնն ու դժ գո հան քը հա մա մարդ -
կային են եւ ներ կայ են շա տե րուն մէջ։ 
Թէ եւ մե նա խօ սու թիւն են Ճե րա նե ա նի 
բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը, ո րոնց մէջ կը 
կա տա րէ հո գի էն բխող խոս տո վա նու -
թիւն ներ, սա կայն ան հա տա պաշ տու -
թիւն չկայ այն տեղ։ Հոն կը խօ սի ո ՛չ թէ 
հե ղի նա կը, այլ՝ մար դը։ Ու րեմն, սի րոյ, 
տա ռա պան քի եւ կա րօ տի տեն չան քը 
ու րիշ բան չեն խորհր դան շեր՝ այլ ե թէ 
ի րա կան կե ան քը, վե հօ րէն ու վճիտ։ 

 Ճե րա նե ան իր սիր տի թռիչք նե րուն 
եւ ա նոնց ան ձնա տուր ե ղող բա նաս -
տեղծն է։ Սէր, վիշտ, տեն չանք, կա րօտ, 
յոյս ու թա խիծ։ Նոր չեն ա նոր նիւ թե րը, 
ո րոնք կան եր կար դա րե րէ ի վեր. շա -
րու նա կողն է ան ժո ղովր դային եր գե -
րուն։ Բայց ի նք նա տիպ է, ու նի ի րեն 
յա տուկ յու զա կա նու թիւն մը, զգա ցա -
կան ու րոյն աշ խարհ մը։ Հար ցե րուն կը 
մօ տե նայ բա նաս տեղ ծօ րէն։ 

 Ճե րա նե ան թեւ կու տայ իր ե րե ւա -
կա յու թե ան, կը հե ռա նայ ներ կայէն եւ 
կը սլա նայ դէ պի հե ռա ւոր ան ցե ալ՝ ներ -
կան եւ ան ցե ա լը ի րա րու ա գու ցե լով։ 
Ու ներ կային մէջ կը ստեղ ծէ մե լա մաղ -
ձո տու թիւն ու թախ ծոտ տրա մադ րու -
թիւն։ Բա նաս տեղ ծու թիւ նը հայե լին է 
իր հո գի ին ա մե նէն խո րունկ տար րե -
րուն։ Ան կ’օգ տո ւի ան ցե ա լէն իր գոր -
ծին մէջ դնե լով տե սակ մը բնազ դային 
զգայ նու թիւն ներ։ 

 Ճե րա նե ան աշ խար հը կը դի տէ իր 
ան հա տա կան զգա ցում նե րուն, ապ -
րում նե րուն եւ տե սիլք նե րուն ը նդ մէ -
ջէն։ Այս ա ռու մով կը ստեղ ծէ զգա ցու - 
մի խո րու թիւն, ան կեղ ծու թիւն, պատ -
կե րա ւո րու թիւն եւ ար տա յայ տու թե ան 
խտու թիւն՝ ան հա տա կա նէն դէ պի ը նդ -
հա նու րը դի մե լով, դէ պի մար դա սի րա -
կան ա փե րը եր թա լով։ Քն նար կու մի 
կ’են թար կէ իր ե սը եւ մտե րիմ հա ղոր -
դակ ցու թիւն մը կը ստեղ ծէ ան հա տին 
եւ ի րեն սի րե լի բնու թե ան մի ջեւ։ Բնու -
թիւ նը կը վե րար տադ րո ւի իր նե րաշ -
խար հի զգա ցում նե րով եւ խոս տո վա- 
 նու թե ամբ։ 

Տրտ մա գին է Ճե րա նե ան, բայց լալ -
կան չէ։ Չի պոռթ կար։ Չի բո ղո քեր։ Չի 
ծա ռա նար ըն կե րու թե ան դէմ։ Չու նի 
յոր դա բուխ յու զում, ոչ ալ ան զուսպ ե -
րե ւա կա յու թիւն։ Եր բեմն հան դէս կու 
գայ զգա ցու մի չա փա զան ցու թիւն նե -
րով։ Ան ցե ա լը վե րա կա ռու ցե լու իր փոր - 
ձին մէջ, վիշ տը, սի րոյ ան հա սա նե լի ու -
թիւ նը, տեն չան քը, կա րօ տը եւ ե րազ նե -
րը եր բեմն կը հաս նին ծայ րայեղ հա - 
մե մա տու թիւն նե րու, ո րոնք կը վնա սեն 
գոր ծին։ 

 Ճե րա նե ան իր մտե րիմ ապ րում նե -
րուն եր գիչն է։ Ա նոր իւ րա քան չիւր բա -
նաս տեղ ծու թիւ նը դառ նա ցած ու լըք- 
 ւած հո գի ի մը փա խուստն է, ան ցե ա լէն 
վե րա դար ձող հո գի ի մը վկա յու թիւնն է։ 
Ան փա խուստ կու տայ ներ կայէն եւ կը 
մե կու սա նայ իր ան հա տա կան ա ռանձ -
նու թե ան մէջ։ Իր փա խուս տը կը կա -
տա րէ եր կու ո ւղ ղու թիւն նե րով։ Ա ռա - 
ջին՝ դէ պի բնու թիւն, ո րուն գոր ծօն նե -
րը հա րա զատ են, ազ նիւ, գո րո վա գութ 
ու բա րի։ Ու ի նք տե ւա բար շփ ման մէջ 
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կը գտ նո ւի այդ գոր ծօն նե րուն հետ։    
Ե րկ րորդ՝ դէ պի ան ցե ալ, որ ա մո քէ իր 
ցա ւե րը եւ ո ւր ա մէն բան գե ղե ցիկ է։ 
Թէ եւ տեղ-տեղ կը փոր ձէ եր ջա նիկ ըլ  -
լալ, բայց տխուր է ան ՝ իր ներ կայ տրա -
մադ րու թիւն նե րուն դի մաց։ 

 Ճե րա նե ան նուրբ զգա ցում ներ քը-
նա րեր գող բա նաս տեղծ մըն է։ Դա սա -
կան ի մաս տով քնա րեր գող բա նաս- 
տեղծ նե րու քիչ կը հան դի պինք այ սօր 
Սփիւռ քի գրա կա նու թե ան մէջ. քնա -
րա կան շուն չով գրո ւող քեր թո ւած նե -
րու մթ նո լորտ գրե թէ չկայ հի մա։ Թի ւով 
շատ քիչ բա նաս տեղծ կայ այ սօր, որ կը 
ներշն չո ւի գե տա կի կար կա չէն, բար - 
տի ի խշ շո ցէն, հո վի ձայ նէն եւ ծղ րի թի 
թաքս տո ցէն։ Մնաց որ, Ար տա հա յաս -
տա նի մէջ բա նաս տեղ ծու թե ան ան -
դաս տա նին ջուր տո ւող նե րու թի ւը կը 
պակ սի եւ կը պակ սի։ Ա սի կա, ան շուշտ, 
ու րիշ հարց է։ 

 Մի սաք Մե ծա րեն ցի, բայց մա նա -
ւանդ Մատ թէ ոս Զա րի ֆե ա նի քնա րեր -
գա կան բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը ի րենց 
բա րե րար նպաս տը բե րած են Ճե րա ն-
ե ա նի քեր թո ւած նե րուն։ Ար դէն եր կու -
քին նո ւի րած է մէ կա կան բա նաս տեղ- 
 ծու թիւն։ 

Թր թիռ ներ…ը Ճե րա նե ա նի հինգ 
գիր քե րուն շա րու նա կու թիւնն է թէ՛ իր 
կա ռու ցո ւած քով եւ թէ՛ բա նաս տեղ ծա -
կան ար տա յայ տու թիւն նե րով։ Ա ռա ջի -
նին (Քա մի ներ, 1979) եւ վեր ջի նին մէջ 
կայ քա ռա սուն տա րո ւան հե ռա ւո րու -
թիւն մը, սա կայն ո չինչ փո խո ւած է Ճե -
րա նե ա նի բա նաս տեղ ծա կան աշ խար- 

 հին մէջ։ Նոյ նը մնա ցած է ան բնու-
 թե ան գոր ծօն նե րու իր յա րա բե րու թե ան 
մէջ, որ ներ քին տա ռա պան քը ու նի իբ -
րեւ խորք։ Այո, իր սր տի տրո փում նե րը 
տրո փում ներ են նաեւ այլ սիրտե րու։  
Ի նչ որ յա տուկ է ի րեն, յա տուկ է նաեւ 
ու րի շին։ Մեզ մէ ո ՞վ չու նի կամ չէ ու նե -
ցած չի րա գոր ծո ւած փա փաք ներ։ 

 
* * * 

 Ճե րա նե ան հան դարտ ու հա ւա սա -
րակշ ռո ւած խառ նո ւածք մը ու նի։ Իր 
քեր թո ւած նե րու ձե ւին ու կա ռուց ման 
մէջ յա ջո ղած է դնել մեծ խնամք եւ ա -
րո ւես տա գէ տի ճա շակ։ Իր բո լոր բա -
նաս տեղ ծու թիւն նե րուն կը նպաս տէ 
քնա րա կան լա րը։ Ա նոնք գրո ւած են 
բնա կան դր սե ւո րում նե րով եւ հե ռու են 
լե զո ւա կան ու խր թին աճ պա րա րու -
թիւն նե րէ։ Շատ յատ կան շա կան են իր 
քեր թո ւած նե րուն վեր ջին եր կու տո ղե -
րը։ Այս բո լո րով հան դերձ, Թր թիռ նե-
րուն մէջ տեղ-տեղ ար ձա կի վե րա ծ- 
 ւած ար տա յայ տու թիւն ներ կան, ի սկ 
կարգ մը քեր թո ւած նե րու մէջ խախ -
տած է ե րաժշ տա կա նու թիւ նը։ Բա ներ 
են ա սոնք, ո րոնք ա ռաջ կը բե րեն ծան -
րա բեռ նո ւա ծու թիւն։ 

 Ճե րա նե ա նի լե զուն վճիտ է եւ ան -
հուն, ջերմ, պատ կե րա լից եւ ա ռանց 
զար դա րան քի։ Հռե տո րա կա նու թե նէ 
հե ռու։ Ո ճը ի նք նա բուխ է եւ զե ղուն, 
յու զա կան ու մեղմ, հա ղոր դա կան։ Ձե -
ւա պաշտ չէ ան ։ Բա նաս տեղ ծու թիւն -
նե րը կարճ են եւ ո ւղ ղա կի դէ պի սիր- 
 տին գա ցող։
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1980ի1սկիզբ նե րուն, ե րբ չոր րորդ ան գամ ըլ լա լով հա մալ սա րան կը վե րա դառ -
նայի են թա-ա ւար տա կան ու սումս ամ բող ջաց նե լու, լրագ րու թե ան ու սա նող 
է ի եւ մտա դիր է ի ե րաժշ տա կան լրագ րու թե ան վրայ կեդ րո նա նալ։ Նիւթ ա ռա - 

ջար կե ցի DownBeat պար բե րա կա նին, որ հա ւա նա բար ճա զի ու ա նոր յա րա կից 
ըն ձիւ ղում նե րուն նո ւի րո ւած ա ռաջ նա -
կարգ ա մե րի կե ան պար բե րա թերթն էր։ 
Նիւթս ճա զը Մի ջին ա րե ւե լե ա նին հետ հա -
մա ձու լող (fusion) ե րաժշ տու թե ան մա սին 
էր, ի նչ որ ան մի ջա պէս մեր ժո ւե ցաւ, հա -
կա ռակ զայն Օռ նէթ Քոլ մա նի ու իր նը-
ման ճա զի ծան րակ շիռ ա նուն նե րու գոր- 
 ծե րու պա րու նա կին մէջ տե ղադ րած ըլ լա -
լուս։ Օ րին են թադ րե ցի որ մեր ժումի պատ - 
ճա ռը ա նոնց բո լո րո վին ան ծա նօթ ան ձե -
րու մա սին գրելու ցան կու թիւնս էր, ի նչ -
պէս օ րի նակ Սու րէն Պա րո նե ա նի եւ իր 
Թաք սիմ խում բին մա սին, թէ եւ գի տա կից 
է ի նոյն պէս թէ նո րեկ ըլ լալս եւ ա նոնց հետ 
նա խա պէս աշ խա տակ ցած չըլ լալս ի նք նին 
բա ւա րար պատ ճառ կր նային նկա տո ւիլ։ 
Դժո ւար էր, սա կայն, ե րե ւա կայել որ քսան 
տա րի ե տք նոյն նիւ թը կր կին ձեռք պի տի 
առ նէ ի։  

Այս գլու խը այդ տա րի նե րուն Սփիւռ քի եր կայն քին հայ կա կանն ու ճա զայի նը 
հա մա ձու լող ե րաժշ տա կան փոր ձե րու ո ւնկնդ րու թե անս ան ձնա կան տե ղե կա-
գրու թիւնն է։ Կցկ տուր է ան, կազ մո ւած՝ յու շե րու եւ մտա ծում նե րու բե կոր նե րէ, 

1 Քաղուած՝ Անահիտ Գասապեանի Ubiquitous Listening (University of California Press, 2013) հա-
տորի 5րդ գլուխէն, որ կը կոչուի “Improvising Armenian Identities – Armenian Jazz”, էջ 73։

ՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ՅԱՆԿԱՐԾԱԲԱՆՈՒՄԸ՝  
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱԶ1 

ԱՆԱՀԻՏ ԳԱՍԱՊԵԱՆ

Sudan Baronian - It’s About Time. 1995
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որ պէս ե րաժշ տա կան գի տաշ խա տող հա սու նաց ման իմ ճա նա պարհս ը նդ գր կող, 
ես որ տա րի նե րով հայ կա կան ե րաժշ տու թիւ նը մէկ կողմ թո ղած (գէթ որ պէս մտա -
ծու մի ա ռար կայ), կա մա ցուկ մը կը վե րա դառ նայի ա նոր կր կին, զգու շա ւոր, ա նոր 
ըն ձե ռած վայել քի պա հե րը կր կին կա պե լու հա մար աշ խա տանք նե րուս հետ։ Այս 
գլու խին սկզբ նա կան մէկ տար բե րա կը գրո ւած էր ճա զի ու հա մաշ խար հային      
ե րաժշտու թե ան նո ւի րո ւած հա ւա քա ծոյի մը հա մար, որ պէս պա տո ւէր, ի նչ որ  
ա ռիթ հան դի սա ցած էր բազ մա զան հարցադ րում նե րու, ո րոնց պի տի ան դրա -
դառ նամ ստո րեւ, մինչ կ՚անց նէր բա րե կամ նե րու ու խմ բա գիր նե րու կող մէ ըն -
թեր ցու մի բո վէն։  

Ու շադ րու թիւնս հոս պի տի կեդ րո նա նայ ճա զայի նը հայ կա կա նին հա մա ձու -
լող ե րեք ձայ նապ նակ նե րու վրայ2 եւ ա նոնց գրա ւած տե ղին՝ սփիւռ քե ան ի նք -
նու թե անս կազ մա ւոր ման ըն թաց քին մէջ։ Զա նա զան պատ ճառ նե րով դժո ւա րին 
գոր ծըն թաց մըն էր ա նի կա, առ նո ւազն հայ կա կան սփիւռ քի մէջ ո ւղ ղու թիւն նե -
րու ու մշա կոյթ նե րու բար դու թիւն նե րուն բեր մամբ, ո րոնց նա խա պէս ան դրա -
դար ձած է ի գր քի ե րկ րորդ գլու խին մէջ, բայց նաեւ բազ մա թիւ այլ պատ ճառ - 
նե րով, ո րոնց մէ ին ծի հա մար ա մե նա ցայ տու նը կը մնայ այն հա կադ րու թիւ նը, որ 
կար որ պէս ֆե մի նիստ զար գաց մանս մի ջեւ՝ մէկ կող մէ, եւ 1970էն 1990ա կան 
թո ւա կան նե րուն ամե րի կա հայ հա մայնքին մէջ տի րող սե ռային դե րե րու ու ներ -
կա յա ցում նե րու կարծ րա տի պե րուն մի ջեւ՝ միւս կող մէ։ (Հա կա ռակ ա նոր որ ֆե -
մի նիզ մը ո րե ւէ ըն կե րու թե ան մէջ իմ փա փա քած չա փովս յա ռաջ դի մած չէ, 

2 Նշուած երեք ձայնապնակները հետեւեալներն են. Sudan Baronian’s Taksim:  It’s about Time (Carlee 
Records, 1995), Night Ark:  In Wonderland (EmArcy, 1997) եւ Armenian Navy Band:  New Apricot (Imaj, 
2001) [թրգմնչ.]:

Անահիտ Գասապեան Ubiquitous Listening հատորը 
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սփիւռ քա հայ հա մայնք նե րը բա րե -
բախ տա բար այս օ րե րուս շատ ա ւե լի 
հանդուրժող են կի նե րու հան դէպ քան 
այդ թո ւա կան նե րուն)։ Փոր ձու թե ան 
այդ տա րի նե րուս եր կայն քին, այս ձայ -
նապ նակ նե րը խիստ կա րե ւոր—պի տի 
ը սէ ի նոյ նիսկ մտե րիմ—դեր խա ղա ցին 
օգ նե լու հա մար որ ես զիս գտ նեմ որ -
պէս ա մե րի կա հայ քա ղա քա կա նա -
ցած ֆե մի նիստ մայր, ըն կեր, կո ղա- 
 կից, եւ ե րաժշ տու թե ան ու հա ղոր- 
 դա մի ջոց նե րու գի տաշ խա տող։ Հոս 
կ՚ու զեմ ակ նարկս սե ւե ռել մէկ կող մէ 
այդ ե րեք ձայ նապ նակ նե րուն հետ 
ան ձնա կան յա րա բե րու թե անս վրայ, 
այն դե րին, որ ա նոնք խա ղա ցին ու կը 
շա րու նա կեն խա ղալ ին ծի հա մար— 
հա ւա նա բար նաեւ շատ ու րիշ նե րու— 
սփիւռ քե ան իս կա կան, բարդ, ոչ պար -

զա պէս ձու լո ւած, ի նք նու թե ան մը կա րե լի ու թիւ նը ա ռա ջար կե լու մէջ, եւ միւս 
կող մէ այս գլու խին կր կին եւ կր կին գրուե լու գոր ծըն թա ցին վրայ։ 
[...] 
 
[էջ 82] 
Նախ քան վե րոյի շե ալ ձայ նապ նակ նե րը ո ւնկնդ րելս, ես զիս կը զգայի, ի նչ պէս վե -
րը փոր ձե ցի նկա րագ րել, որպէս ան կա րե լի ա րա րած—թէ՛ ֆե մի նիստ, թէ՛ ու տի սի -
րա հար, ու նակ թէ՛ ֆիլ մի տե սու թիւն դա սա ւան դե լու, թէ՛ ե փե լու այն ա նու շե ղէ նը, 
որ մայրս կը կո չէր՝ ղա տայիֆ, հայրս ա լ՝ քնե ֆէ, ի դէպ ի րենք ալ ի րենց կար գին 
մի ա ժա մա նակ թէ՛ հայ, թէ՛ ա րեւմ տա կա նա ցած։ Չէ ի գի տեր որ զգա ցում ներս 
բաժ նող այլ սփիւռ քա հայեր գո յու թիւն ու նէ ին։ Ան գամ մը որ այս ձայ նապ նակ նե -
րուն ծա նօ թա ցայ—ա մէն մէ կը, ի նչ պէս կը նկա րագ րէ ի, կե ան քիս կա րե ւոր մէկ 
հանգ րո ւա նին—դար ձե ալ սկ սայ մաս կազ մել բաշ խո ւած են թա կա յու թե ան մը։ Այ -
լեւս ա ռան ձին չէ ի՝ այլ զու գոր դուած, մե կու սա ցած չէ ի՝ այլ ը նդ գր կո ւած, լուռ չէ ի՝ 
այլ ձայ նե րով լի։  

Այլ կեր պով դրո ւած, այն զգա ցու մը ու նէ ի, որ մաս նիկ նե րու խուրձ մըն եմ, 
մաս նիկ ներ, ո րոնք կը տեն չան, սա կայն ան կա րող ե ն՝ ամ բող ջա նա լու։ Մէյ մը որ 
սկ սայ ին ծի նման այլ « մաս նիկ նե րու խուր ձեր»ու հետ կի սել ե լոյթ ներ ու փոր ձա -
ռու թիւն ներ, պակ սող բա նի մը զգա ցու մը մէ ջէս ան հե տա ցաւ։ Սա կայն, զգա ցի 
որ շարք մը բա ներ կան, զորս ժա մա նա կա ւոր կեր պով կը կի սեմ՝ ձայ նե րը, գա -
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Armenian Navy Band - New Apricot-2001
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ղա փար նե րը, նախ կին դժ գո հու թիւնն ու ան հանգս տու թիւ նը, պա կա սի ու չա փա -
զան ցու թե ան զգա ցում նե րը, կո րուստ եւ հր ճո ւանք։ Kef for Kerryն3 զիս չամ բող -
ջա ցուց, այլ մաս նա կից դար ձուց են թա կա յու թե ան դաշ տի մը, որ կազ մո ւած էր 
վե րոն շե ալ բո լոր այս բա նե րէն։ Այդ սրա հին մէջ, կարճ մի ջո ցի մը հա մար, բաշ -
խը ւած են թա կա յու թե ան փոքր մի ա ւոր մըն է ինք, մի ա ւոր մը որ շատ յա տուկ բան 
մը կը կի սէր. ո ՛չ թէ ա մե րի կա հայ ի նք նու թիւն մը, ո ր՝ Մա սու մի ի4 եզ րե րով կը հան -
դի սա նայ լճա ցում մը, այլ շար ժու մի մէջ գտ նո ւող գոր ծըն թաց մը, սփիւռք ցի/ 
հայ/ա մե րի կա ցի/յու սա լի/ դե մոկ րատ-ձա խա կող մե ան-հա կա-Ճորճ-Պու շե ան ըլ լա -
լու գոր ծըն թա ցը։ 

Այս ձայ նապ նակ նե րը ո ւնկնդ րե լով (կր կին ու կր կին, մինչ միւս կող մէն այ լեւ -
այլ գոր ծեր կ՚ը նէ ի, կեդ րո նա ցումս ու շադ րու թե ան դաշ տին մէջ զա նա զան կէ տե -
րու վրայ ցրո ւած), ես զիս բաշխ ման դաշ տի մը մաս նա կից կը զգայի, մաս նա կից 
գոր ծըն թա ցի մը, որ կը գո յա նայ ո ւնկնդ րու թե ամբ։ Նախ քան այդ ձայ նապ նակ -
նե րը, ո ւնկնդ րե լը ին ծի հա մար հա տում նային բնոյթ ու նէր—կր նաս քու այ սինչ 
մաս նիկդ բե րել գոր ծու նէ ու թե ան, բայց ո ՛չ միւ սը։ Մինչ դեռ It’s about Timeի, In 
Wonderlandի եւ New Apricotի նման ձայ նապ նակ նե րու փոր ձա ռու թիւ նը դուրս 
ձգող գոր ծըն թաց մը չի հան դի սա նար5։ Ը նդ հա կա ռա կը։ Ա նոնց հրամ ցու ցա ծը, 
որ կը բ խի ե րաժշ տա կան բազ մա պի սի կա տա րո ղա կան ա րո ւեստ նե րէ, նե րառ -
նող է, բաշ խո ւած են թա կա յու թե ան ցան ցի ըն դեր քը շօ շա փող։ Նման ծրա գիր նե -
րու մէջ, յու զա կան ո ւնկնդ րու թիւ նը կր նայ իր ա մե նա կա րե ւոր նպաս տը բե րել, 
ճամ բայ բա նա լով դէ պի նոր փոր ձա ռու թիւն ներ, տե սան կիւն ներ, ի րա դար ձու -
թիւն ներ եւ գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք բո լո րո վին նոր կա րե լի ու թիւն նե րու աշ խարհ 
մը կը բա նան մեր առ ջեւ։  

 
Թարգ մա նու թիւ նը՝ Հրայր Ան մա հու նիի  եւ Րաֆ ֆի Ա ճե մե ա նի 

3 2004ի աշնան, հայ համայնքի որոշ անդամներու կողմէ կազմակերպուած համերգաշար մը, ի 
նպաստ օրին նախագահական դեմոկրատ թեկնածու՝ Ճոն Քերիի։ Հաղորդագրութիւնը տե՛ս 
https://asbarez.com/50877/the-kef-for-kerry-tour/ [թրգմնչ.]։
4 Brian Massumi, Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation, Durham, NC: Duke University 
Press, 2002 [թրգմնչ.]:
5 Մարդ անշուշտ կրնայ դուրս ձգուիլ իր անձնական ճաշակին հետեւանքով։ Խօսքս այդ իմաստով 
դուրս ձգուելու մասին չէ։ Ճաշակը արտասովոր կերպով բարդ գործողութիւն մըն է, որ կրնայ գուցէ 
կարեւոր խորաթափանցութիւններ արտադրել եթէ անոր մօտենանք բաշխուած ենթակայութեան 
տեսանկիւնէն։ Խօսքս հոս սակայն կը վերաբերի նուազ գիտակից գործընթացներու, ինչպէս օրի-
նակի համար այն զգացումին, որ գուցէ ունենամ եթէ հայերէն երաժշտութիւն չըլլայ ունկնդրելու, 
բան մը որ տարբեր չէ լռութեան վախէն, այսինքն բաշխման ցանցի բերած ապահովութեան պա- 
կասէն (տե՛ս 6րդ գլուխը)...։
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Սի րե լի Ա նա հիտ, ֆիլ մի ու ե րաժըշ -
տու թե ան աշ խար հին մէջ ծա նօթ 

ու յար գո ւած հե ղի նա կու թիւն ես, սա -
կայն նո ւազ ծա նօթ են գոր ծու նէ ու թե անդ 
միւս ե րես նե րը՝ գի տաշ խա տո ղը եւ ֆիլ -
մի փա ռա տօ նե րու ծրագ րող-կազ մա -
կեր պի չը, ըլ լայ ա սի կա հա յա գի տա կան 
ո ւս մանց կամ ը նդ հա նուր հայ կա կան 
մշա կու թային ո լորտ նե րէն ներս։ Այս    
օ րե րուս ի ՞նչ կը պա հան ջո ւի ա րո ւես -
տա բան կամ ա րո ւես տի գի տաշ խա տող 
դառ նա լու հա մար։ 

Կար ծեմ նախ պէտք է լու սա բա նենք 
թէ ի ՞նչ ը սել կ՚ու զենք ա րո ւես տի գի -
տաշ խա տող ը սե լով, ո րով հե տեւ մար -
դիկ այդ պի տա կին տակ ը նդ հան րա- 
 պէս ա կա դե մա կան մաս նա գի տա ցած 
աշ խա տան քի դաշտ մը կը պատ կե րաց- 
նեն եւ այդ ո ւղ ղու թե ամբ ճա նա պար հը 
յս տակ է։ Սա կայն, կան նաեւ հան րա-
յին ո լոր տի մէջ գոր ծող մտա ւո րա կան -
ներ, ո րոնք յա ճախ, բայց ո ՛չ ան պայ- 
ման՝ կր նան լրագ րու թե ան ճամ բով 
տա նիլ ի րենց պրպ տում նե րը։ Կան նա- 
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Ա նա հիտ Գա սա պե ան Լի վըր փու լի հա մալ սա րա նէն ներս Ճէյմս եւ Գոնս թանս ամ պի ո -
նի պա տո ւա կալ դա սա խօս է։ Հանգս տե ան կո չո ւե լէ ի վեր կ՚աշ խա տի Լի վըր փու լի         
Ա րա բա կան մշա կոյ թի փա ռա տօ նի ծրա գիր նե րուն վրայ, որ իր 30,000է ա ւե լի հան դի- 
 սա տես նե րով ա րա բա կան մշա կոյ թի մե ծա գոյն փա ռա տօ նը կը նկա տո ւի Ա նգ լի ոյ մէջ։ 
Գի տա կան, նե րա ռե ալ՝ հայ կա կան ֆիլ մե րու նո ւի րո ւած բազ մա թիւ յօ դո ւած նե րու կող -
քին, ան հե ղի նակն է եր կու մե նագ րու թիւն նե րու՝ Hearing Films (Routledge, 2001) եւ 
Ubiquitous Listening (Univ. of California Press, 2013), խմ բագ րած է եր կու հա տոր՝ 
Keeping Score (1997) եւ Ubiquitous Musics (2013), ի նչ պէս նաեւ հիմ նա դիր խմ բա գիր 
ե ղած է ե րեք պար բե րա կան նե րու՝ Stanford Humanities Review (այժմ դադ րած), Journal 
of Popular Music Studies, ի նչ պէս նաեւ Music, Sound and the Moving Image։ Դա սա ւան -
դած է զա նա զան հա մալ սա րան նե րէ ներս Գա լի ֆոր նի ա, Նիւ Ե որք, Լի վըր փուլ եւ Լոն -
տոն, ի նչ պէս նաեւ տար բեր բա ժան մունք նե րէ ներս, ի նչ պէս՝ Ֆիլ մի, գրա կա նու թե ան, 
հա ղոր դա մի ջոց նե րու, Մի ջին ա րե ւե լե ան ու կնո ջա կան ո ւս մունք նե րու։ Հիմ նա դիր 
ծրագ րող նե րէն ե ղած է նաեւ 2000ա կան թո ւա կան նե րու եր կայն քին Նիւ Ե որ քի ու Սան 
Ֆրան սիս քոյի մէջ հայ կա կան ժա մա նա կա կից ֆիլ մե րու նո ւի րո ւած փա ռա տօ նե րու,     
ո ւր շեշ տը կը դրո ւէր ա րո ւես տի ու ֆիլ մի ըն ձե ռած քն նա դա տա կան մօ տե ցում նե րու 
վրայ։ Ստո րեւ կը ներ կա յաց նենք մեր աշ խա տա կից Հրայր Ան մա հու նի ի հարցազ րոյ ցը 
ա նոր հետ։ 
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եւ բե մադ րիչ ներ կամ ա րո ւես տա գէտ -
ներ, ո րոնք կը գրեն ի րենց ա րո ւեստ նե -
րուն մա սին։ Ա ռա ջի նի պա րա գային՝ 
ա կա դե մա կան աս պա րէ զի ճամ բան 
կ՚անց նի դոկ տո րա կան ա ւար տա ճա ռի 
բո վէն։ Ո ւթ սու նա կան նե րուն, ե րբ փա -
փաք ու նէ ի գրել ֆիլ մե րու մէջ ի գործ 
դրո ւող ե րաժշ տու թե ան մա սին, իմ մը-
տա ծած ճամ բան այդ մէ կը չէր, մա նա -
ւանդ որ ե րբ գո յու թիւն ու նե ցող հա մա- 
լ սա րա նա կան ու սում նա կան ծրա գիր -
նե րը աչ քէ կ՚անցը նէ ի, ե ղած նե րը զիս 
չէ ին գո հաց ներ։ Վերջ ի վեր ջոյ, յան- 
 գե ցայ ա րո ւես տի ու գրա կա նու թե ան 
մի ջեւ տա տա նող կր թան քի մը, ի նչ որ 
շատ ար տա սո վոր ճա նա պարհ մըն է ր։ 
Այս տե սա կի աս պա րէզ մը հե տապն դե -
լու հա մար պէտք է շատ ու շատ ֆիլմ 
դի տել, ա նոնց մա սին գրել եւ փոր ձել 
գրած ներդ հրա տա րա կել, ի նչ որ այ սօր 
մեծ մա սամբ առ ցանց ո լոր տին մէջ կը 
կա տա րո ւի ու դժ բախ տա բար ան վճար 
է։ Այն պէս որ դժո ւար է ապ րուստ ա -
պա հո վել եւ սո վո րա բար ծնողքէն խո -
շոր գան ձա նակ ներ ժա ռան գող ներն են 
մի այն, ո րոնք կր նան եր կար դի մա նալ 
ան վճար աշ խա տան քի պար տադ րան -
քին։ Ա կա դե մա կան լի ա ժամ պաշ տօն -
ներն ալ ա ռա ւօ տե ան ցօ ղին նման ան- 
 հե տաց ման ճամ բուն վրայ ե ն։ Խօս-
քըս tenure trackի մա սին է, որ ա կա դե -
մա կան պաշ տօ նի յա րա տե ւու մը ա պա- 
 հո վե լու կո չո ւած էր, սա կայն եր թա լէն 
նո ւազ կի րար կո ւող մե նաշ նորհ մը կը 
դառ նայ, ե րբ հա մալ սա րան ներ դա սա -
ւան դու մը հետզ հե տէ ա ւե լի կը վս տա -
հին ոչ մշ տա կան դրու թե ամբ, գոր ծա - 
կից ու ժա մա նա կա ւոր պայ մա նագ րով 
ու սու ցիչ նե րու, ի նչ որ շատ կը դժո ւա -

րաց նէ մաս նա գի տա կան աս պա րէ զի 
ծաղ կու մը եւ կը ծա ռայէ ո ՛չ թէ ի շահ ու -
սու ցիչ նե րուն կամ ա շա կերտ նե րուն՝ 
այլ պար զա պէս ու սում նա կան հիմ -
նարկ նե րու դրա մարկղ նե րուն, զորս 
կ՚ու զեն մեզի հա ւա տաց նել տալ թէ կը 
դի մագ րա ւեն ան ձուկ ժա մա նակ ներ։  
Ա նձ նա կան հա մալ սա րան նե րու պա -
րա գային, գո նէ Ա մե րի կայի մէջ, ո ւր հա - 
մալ սա րան նե րու շար ժուն ու ան շարժ 
գոյ քերն ու կա լո ւած նե րը ան հա մե մատ 
փար թամ վի ճա կի մէջ են, այս պատ կե -
րը շատ հե ռու է ի րա կա նու թե նէն։ Բայց 
այս մէ կը տար բեր զրոյ ցի նիւթ է          
[ժ պիտ]։ 

Ճիշդ ես։ Հե տաքրք րա կան պի տի ըլ -
լար ե թէ կա րե նայիր քիչ մը ման -

րա մաս նել գի տա կան աշ խա տան քին 
վե րա պա հո ւած դե րին մա սին, ըլ լայ ան 
իշ խող մշա կոյթ նե րէ եւ ոչ իշ խող կամ 
փոք րա մաս նա կան մշա կոյթ նե րէ ներս 
ու ա նոնց մի ջեւ փո խյա րա բե րու թիւն -
նե րուն մա սին, քա նի մը խօս քով ե թէ 
կ՚ըլ լայ։ 

Ա տի կա բարդ հարց է։ Նախ եւ ա ռաջ 
կը խոր հիմ, որ մեծ տար բե րու թիւն ներ 
կան ե րկ րէ եր կիր։ Ֆրան սայի մէջ, օ րի -
նա կի հա մար, ա կա դե մա կան նե րը ա ւե -
լի ներ կայ են հան րային ո լոր տի մէջ 
քան ը սենք Ա նգ լի ոյ, նո ւազ ե ւս Ա մե րի -
կայի։ Այն պէս որ ա նոնց ըն կա լումն ալ 
կը տար բե րի ե րկ րէ եր կիր։ Սա կայն,    
ը նդ հան րա պէս, կը խոր հիմ որ այն տե -
սու թիւն նե րը, ո րոնք նո րու թիւն է ին     
ե րբ ես նոր կը սկ սէ ի ու սում նա կան ճա -
նա պարհս, այ սօր մաս կը կազ մեն հան -
րային քննարկման ու բա ռա պաշարին։ 
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Հե տե ւա բար, այդ զտումն ու ան ցքը ա -
կա դե մա կա նէն դէ պի հան րային ո լորտ 
20-25 տա րո ւան կը կա րօ տի։ Այս մէ կը, 
սա կայն, նոյ նը չէ փոք րա մաս նա կան 
մշա կոյթ նե րու պա րա գային։ Այ սինքն՝ 
կր նամ մի այն հայ կա կա նին մա սին խօ -
սիլ։ Հա յաս տա նի մա սին չեմ կր նար խօ -
սիլ, սա կայն սփիւռ քե ան մշա կու թա- 
յին ո լոր տին մէջ այս տե սա կի՝ ա կա դե -
մա կա նէն դէ պի հան րային ո լորտ դան -
դաղ ըն թաց քով կա տա րո ւող ի նքն ը ստ 
ին քե ան փո խան ցում չկայ, ի նչ պէս որ է, 
օ րի նակ, ը նդ հա նուր եւ րո պա կան կամ 
ա մե րի կե ան մեծ մշա կոյթ նե րու պա րա- 
գային։ Ա սոր պատ ճա ռը, կը խոր հիմ, 
այն է, որ իբ րեւ հա մայնք ու հա ւա քա -
կա նու թիւն՝ ա րո ւես տի ու մարդ կայ նա -
պաշ տ գի տու թիւն նե րու նո ւի րո ւած 
ո ւսմունքնե րը մեր մօտ բա ւա րար կը-
շիռք չեն ներ կա յաց ներ ու ար ժե ւո րո -
ւած չեն իբ րեւ այդ։ Խօսքս ը նդ հա- 
 նուր է ան շուշտ։ Ա հա թէ ին չու քի չեր 
կը մտա ծեն այդ ո ւղ ղու թիւն նե րով ըն -
թա նալ, ի սկ մտա ծող նե րէն շա տերն ալ 
կը յու սալ քո ւին։ Այն պէս որ այդ ո լորտ -
նե րէն ներս շատ քիչ աշ խա տանք կը 
կա տա րո ւի մեր մօտ, սա կայն յոյս ու -
նիմ որ հետզ հե տէ կա ցու թիւ նը փո խ- 
 ւի։ 

Հար ցը կը բար դա նայ նաեւ հիմ -
նարկ նե րու բա ցա կա յու թե ամբ։ Այ -

սինքն՝ կը պակ սին տե ղե րը, ո ւր մարդ 
կա րե նար գտ նել ու ու սում նա սի րել ա ր-
 ւես տի կամ ֆիլ մե րու հա ւա քա ծո ներ,   
օ րի նա կի հա մար։ Ո ՛չ ի սկ մէկ ա րո ւես- 
տա գէ տի գոր ծե րը կա րե լի է հա ւա ք-  
ւած գտ նել ո րե ւէ տեղ, ո ւր մնաց խում -
բե րու, շար ժում նե րու, եւ այլն։ 

Ճի՛շդ ես, եւ ա սի կա ո ՛չ մի այն ֆիլ մի, այլ 
բո լոր ա րո ւեստ նե րու պա րա գային, նե -
րա ռե ալ ե րաժշ տու թե ան։ Մենք մեր 
մօտ ստեղ ծո ւող մշա կոյ թին հան դէպ 
ան հոգ ե նք։ Չենք մտա ծեր թան գա -
րան նե րու, ար խիւ նե րու, հա ւա քա ծո -
ներ յա ւեր ժաց նող եւ ու սում նա սի րող 

հիմ նարկ նե րու մա սին, ո րոնք կր նան 
ցու ցա հան դէս ներ կազ մա կեր պել, մշա -
կու թային ծրա գիր ներ մշա կել, գոր ծե րը 
տա րա ծել, հա սա նե լի դարձ նել ու զրոյց 
ստեղ ծել ա րո ւես տա գէտ նե րուն մի ջեւ, 
եւ այլն։ 2000ա կան նե րուն ե րբ հայ կա -
կան ֆիլ մե րու փա ռա տօ ներ կը կազ -
մա կեր պէ ինք, բե մադ րիչ նե րուն մեծ մա- 
 սը ի րենց ֆիլ մե րը գու ցէ շատ փոքր 
կամ չն չին ծա ւա լէ դուրս՝ հայ կա կան 
մի ջա վայ րե րու մէջ եր բեք ցու ցադ րած 
չէ ին։ Այ սինքն՝ մենք մեր ֆիլ մե րը տե -
սած չէ ինք, լուր ի սկ չու նէ ինք ա նոնց 
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Հա յաս տա նի մա սին չեմ կր նար 
խօսիլ, սակայն սփիւռ քե ան 
մշակութային ո լոր տին մէջ այս 
տեսա կի՝ ա կա դե մա կա նէն դէ պի 
հանրային ո լորտ դան դաղ ընթացքով 
կատարուող ի նքն ը ստ ինքե ան     
փո խան ցում չկայ, ի նչ պէս որ է,         
օ րի նակ, ը նդ հա նուր եւրոպա կան 
կամ ա մե րի կե ան մեծ մշակոյթներու 
պարագային։ Ա սոր պատ ճա ռը, կը 
խոր հիմ, այն է, որ իբ րեւ հա մայնք ու 
հաւաքականութիւն՝ ա րո ւես տի ու 
մարդկայնա պաշ տ գիտութիւննե րու 
նուի րո ւած ուսմունք նե րը մեր մօտ 
բաւարար կշիռք չեն ներ կա յաց ներ ու 
արժեւորո ւած չեն իբ րեւ այդ։
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մա սին։ Ի րենք ի րենց մէջ ալ մէկզ մէ կու 
մա սին հա զիւ լսած կային ու ի րար մի -
ջեւ զրոյց գո յու թիւն չու նէր, ո րով հե տեւ 
զի րենք ի մի բե րող հիմ նարկ ներ, վայ -
րեր չկան։ Կա ցու թիւ նը ա ւե լի քան ցա -
ւա լի է, չը սե լու հա մար ա մօթ է։ Մի ջա - 
վայր զլա նա լը ոե ւէ ա րո ւես տա գէ տի 
կամ ա րո ւես տի խում բի զա նոնք ամ լու -
թե ան կամ հրա ժա րու մի կ՚ա ռաջ նոր դէ։ 
Ի նչ որ պա տա հե ցաւ օ րին հետս։ Իմ 
տպած ա ռա ջին ա կա դե մա կան յօ դո ւա -
ծը հայ կա կան վա ւե րագ րա կան ֆիլ մի 
մը կ՚առն չո ւէր։ Հայ կա կա նը միշտ գըտ -
նըւած է հե տաքրք րու թիւն նե րուս կի -
զա կէ տին, սա կայն եր բեք զայն չեմ դար- 
 ձու ցած հիմ նա կան ա կա դե մա կան ըզ-
բաղ մունքս, մի ջո ցը չեմ ու նե ցած ա -
տոր։ Ե թէ կա րե լի ե ղած ըլ  լար, հայ- 
 կա կան ֆիլ մաշ խար հի գի տաշ խա տող 
մը դար ձած կ՚ըլ  լայի օ րի նա կի հա մար, 
սա կայն գա ղա փարն ի սկ եր բե ւի ցէ հա -
սա նե լի չէ ե ղած։ Գո յու թիւն ու նե ցող 
հա յա գի տա կան ո ւս մանց ծրա գիր նե -
րուն մէջ ժա մա նա կա կից ա րո ւես տի 
կամ հա ղոր դա մի ջոց նե րու պաշ տօն չը-
կար, ոչ ալ փոք րա մաս նա կան մշա կոյթ -
նե րով հե տաքրք րո ւած ա ւե լի ը նդ հա- 
 նուր բա ժան մունք նե րու մէջ հայ կա կա -
նին նո ւի րո ւած պաշ տօն ներ կային, 
այն պէս որ այդ ճա նա պար հը փակ է ր։ 
Այդ պի սի աս պա րէզ գո յու թիւն չու նէր։ 
Իբ րեւ հե տե ւանք, այդ հե տաքրք րու -
թիւ նը մնաց ու րեմն մօտս միշտ որ պէս 
կողմ նա կի զբաղ մունք։ 

Ներ սի եւ դուր սի» կրկ նո ւող հարցն 
է։ Հայ կա կա նէն դուրս գտ նո ւող 

հաս տա տու թիւն ներ կր նան հայ կա կա -
նով հե տաքրք րո ւիլ, բայց ստի պո ւած 

չեն, ի սկ մենք կը փոր ձենք ա նոնց հետ 
կա պեր հաս տա տել մեր նշա նա ւոր դէմ -
քե րուն ը նդ մէ ջէն կամ մի ջո ցով։ 

Հեգ նա կան ըլ  լա լու գնով, կը խոր հիմ որ 
փոք րա մաս նու թիւն նե րը Ա մե րի կայի 
մէջ կը նմա նին ամ սո ւան կամ ե ղա նա -
կի նո րու թե ան, այն պէս որ կարճ ժա -
մա նա կի մը հա մար հե տաքրք րա կան 
կը դառ նան ու կարճ ներ թա փան ցում -
ներ, գու ցէ պաշ տօն ներ կը բա ցո ւին   
գլ խա ւոր բա ժան մունք նե րու մէջ, ու ա -
պա « մօ տան» կ՚անց նի։ Մեր պա րա -
գային սա կայն, գո նէ որ քան որ ես կը 
յի շեմ, այդ մէկն ալ չէ պա տա հած, եր -
բեք « մօ տա» չենք դար ձած ու ես ար դէն 
60 նե րուս մէջ եմ...։ Բա ւա րար չնաշ -
խար հիկ չենք կ՚ե րե ւի կամ գու ցէ ազ -
դե ցիկ... 

Ա ռա ւել ե ւս պայ քար ու նինք, դատ 
ու նինք պաշտ պա նե լիք, եւ ե րբ կը 

դի մես ա րո ւես տով զբա ղող կազ մա կեր -
պու թիւն նե րու՝ զա նոնք ներգ րա ւե լու 
յոյ սով, ու այս եր կու քէն կը խօ սիս մի -
այն, դժո ւար կ՚ըլ լայ ա նոնց ու շադ րու -
թիւ նը պա հե լը։ Ա նոնց հե տաքրք րու- 
 թիւ նը քա ղա քա կա նէն դուրս քու մշա -
կոյ թիդ բե րե լիք ներդ րու մին վրայ է։     
Ի ՞նչ ու նիս ը սե լիք դուն ու քու հա մայն-
քըդ ը նդ հա նուր ա ռօ րե ան յու զող մշա -
կու թային հար ցե րուն մէջ։ Խօսքս ան- 
 շուշտ քա ղա քա կան թե քու մով ա րո ւես -
տին մա սին չէ։ Ա տի կա կայ ու ար դա -
րա ցի է, սա կայն ը նդ հա նուր ա րո ւես տի 
հա մայն քը ներգ րա ւե լու հա մար ժա մա -
նա կա կի ցին հետ ա ռն չո ւող ներդ րում 
պէտք է ու նե նալ։ Ա տի կա է որ կը   
սպա սուի մեզ մէ։ 
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Ճիշդ ե ս։ Կար ծեմ մենք յա ճախ կա խ -
ւած մնա ցած ե նք կրկ նո ւող յան կեր գի 
մը շր ջա նա կին մէջ։ Ա նընդ հատ « փաս -
տե լու» գոր ծին մէջ ե նք որ մե զի պա -
տա հա ծը ցե ղաս պա նու թիւն էր, եւ չենք 
մտա ծեր ատ կէ ան դի նին մա սին, օ րի -
նակ՝ սե րուն դէ սե րունդ փո խան ցո ւող 
ու փո խադ րո ւող հո գե խո ցին ու ա նոր 
դր սե ւո րում նե րուն մա սին, որ ա րո ւես -
տի պեղ ման հե տաքրք րա կան ո լորտ 
մը կր նայ հայ թայ թել մի ա ժա մա նակ 
դառ նա լով բազ մա թիւ այլ հա մայնք ներ 
յու զող հա սա րա կաց գե տին մը։ Յար -
գե լով հան դերձ մանր բա ցա ռու թիւն նե -
րը, հա ւա քա բար կը մնանք նոյն տե ղը 
ո ւր է ինք հա րիւր տա րի ա ռաջ։ Ան -
շուշտ դէպ քին ա ռայ սօր ու րա ցումն ու 
ա նոր ի րա ւա կան ե րե սը մեզ կար ծես 
գե րին պա հած է իր յան կեր գին, ստի -
պե լով որ ա նընդ հատ կրկ նենք նոյն 
բա նը, ա ռանց մտա ծե լու թէ ի ՞նչ կու գայ 
ան կէ ե տք։ Մէյ մը որ դադ րէ ինք պա -
հան ջե լէ որ մար դիկ մեր ա կանջ նե րուն 
կրկ նեն մեր ար դէն գիտ ցա ծը, այն ա -
տեն գու ցէ շատ ու շատ նոր հար ցեր ու 
մար տահ րա ւէր ներ կա րե նայինք լսել։ 
Ա րո ւես տա գէ տին, գրո ղին հա մար, ա -
սոնք մեծ հար ցեր են ու աշ խա տան քի 
դաշ տեր։ 

Կ ՚ու զէ ի նաեւ խօ սիլ քու հրա տա րա -
կու թիւն նե րուդ մա սին։ Ա կա դե մա -

կան յօ դո ւած նե րէ ու խմ բագ րա կան աշ- 
 խա տանք նե րէ դուրս ու նիս նաեւ եր կու 
մե նագ րու թիւն ներ, եր կուքն ալ ձայ նի 
մա սին։ Իբ րեւ ձայ նի գի տաշ խա տող 
գու ցէ կր նաս եր կու խօսք ը սել այդ ճիւ -
ղին ու գիր քե րուդ մա սին։ Ա ռա ջի նը կը 
կո չո ւէր “Hearing Film”, լոյս տե սած 

2000ին՝ Routledge հրա տա րակ չա տան 
մօտ. ե րկ րոր դը՝ “Ubiquitous Listening”, 
լոյս տե սած 2013ին՝ University of Cali-
fornia Pressի մօտ, ո րուն կող քը բա ւա -
րար պէտք է ըլ լար գիր քը դա տե լու հա - 
մար ... [ ծի ծաղ]։ 

Շա՜տ կը սի րեմ այդ կող քը [ժ պիտ]։ Սկը -
սե լու հա մար, հա ղոր դա մի ջոց նե րու ո -
լոր տի՝ media studiesի ու սա նող է ի ու 
կը խոր հէ ի, թէ լրագ րող կը դառ նամ։ 
Հե տե ւե ցայ ֆիլ մեր մօ տէն ու սում նա սի -
րող քա նի մը դա սըն թացք նե րու եւ հե -
տաքրք րու թիւնս դէ պի ֆիլ մի տե սու - 
թե ան կողմ գնաց, սա կայն ապ շած է ի, 
որ մի այն տե սո ղա կա նը քն նու թե ան 
կ՚են թար կո ւէր, մինչ իմ հե տաքրք րու -
թիւնս ա նոր ըն կե րա ցող ձայ նի աշ -
խար հին կ՚եր թար։ Սկիզ բը մտա դիր չէ ի 
ա ւար տե լէ ե տք ու սումս շա րու նա կել, 
սա կայն մար դիկ դրա կան կ՚ար տա յայ -
տը ւէ ին թե քու միս հան դէպ ու կը մղէ ին 
որ շա րու նա կեմ։ Այն պէս որ դի մե ցի ու 
քա նի մը հե տաքրք րա կան ծրա գիր նե -
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Ա նընդ հատ « փաս տե լու» գոր ծին մէջ 
ե նք որ մե զի պա տա հա ծը 
ցեղասպանու թիւն էր, եւ չենք 
մտածեր ատ կէ ան դի նին մա սին, 
օրինակ՝ սե րուն դէ սե րունդ 
փոխանցո ւող ու փո խադ րո ւող 
հոգեխո ցին ու ա նոր 
դրսեւորումներուն մա սին, որ 
արուես տի պեղ ման հե տաքրք րա կան 
ո լորտ մը կր նայ հայ թայ թել 
միաժամա նակ դառ նա լով բազ մա թիւ 
այլ հա մայնք ներ յու զող հա սա րա կաց 
գե տին մը։
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րու մէջ ըն դու նո ւե ցայ։ Ո րո շե ցի Սթան -
ֆորտ հա մալ սա րա նի ծրագ րին հե տե -
ւիլ, որ կը կո չո ւէր «Ար դի միտք ու գրա- 
 կա նու թիւն»։ Շատ սի րե ցի։ Յս տակ   
էր, որ ա կա դե մա կան ո լորտն էր զիս 
առինք նո ղը, թէ եւ ես տե ղե ակ չէ ի ա նոր։ 
Ա ռա ջին գիրքս դոկ տո րա կան ա ւար -
տա ճա ռէս բխած էր եւ փորձ մըն էր 
հասկ նա լու, թէ ֆիլ մի մը մէջ ե րաժըշ -
տու թիւ նը ի նչ պէ՞ս կը պայ մա նա ւո րէ 
հան դի սա տե սին մօտ ա նոր հետ նոյ -
նաց ման ճա նա պարհ նե րը։ Ե րբ յա ջող 
ֆիլմ մը կը դի տէք, ը սենք ոչ փոր ձա ռա -
կան, զօ րա ւոր կապ կը սկ սիք զգալ      
ո րոշ կեր պա րի մը, խում բի մը կամ վայ -
րի մը հետ։ Կ՚ու զէ ի հասկ նալ թէ ե րաժըշ - 
տու թիւ նը ի ՞նչ ձե ւով կը մաս նակ ցի այդ 
կա պի զգա ցու մի ստեղծ ման ու նոյ -
նաց ման գոր ծո ղու թե ան մէջ։ Այդ ո ւղ -
ղու թե ամբ ո ՛չ մէկ հե տա զօ տու թիւն 
ե ղած է ր։ Ե րբ գիրքս լոյս կը տես նէր, 
տա կա ւին հատ ու կենտ գրա կա նու -
թիւն կար ֆիլ մե րու մէջ ե րաժշ տու- 
 թե ան խա ղա ցած դե րին մա սին։ Այն -
պէս որ գիրքս նո րու թիւն մը կը բե րէր 
եւ ա ռա ջին ան գամն էր որ այդ կը հար -
ցը կը դրո ւէր։ Հե տաքրք րու թիւնս կ՚եր -
թար մաս նա ւո րա բար դէ պի ստեղ ծը- 
ւող տար բեր տե սա կի կա պե րու ո ւղ -
ղու թե ամբ։ Օ րի նակ՝ տար բե րու թիւն 
կա՞ր, թէ ե րաժշ տու թիւ նը ֆիլ մին հա -
մար յա տուկ գրո ւած ըլ  լար կամ պար -
զա պէս նա խա պէս գո յու թիւն ու նե ցող 
կտոր նե րէ բաղ կա ցած է ր։ Նո՞յն ձե ւով 
կ՚աշ խա տին ա նոնք։ Կամ՝ ի ՞նչ կը պա -
տա հի ե րբ մշա կու թային տար բե րու -
թիւն ներ մուտք կը գոր ծեն։ Օ րի նա կի 
հա մար, նո՞յն մօ տե ցում նե րը կ՚որ դեգ -
րը ւին ա րու կամ կին հե րոս նե րու պա -

րա գային, մոր թի գոյ նի տար բե րու թիւն 
ու նե ցող նե րու պա րա գային, եւ այդ 
տար բե րու թիւն նե րը ի նչ պէ՞ս կը դր սե -
ւո րո ւին, եւ այլն։ Ա ռա ջին գիրքս այս 
հար ցե րով կը զբա ղէր։ Մինչ այդ, ի նչ -
պէս ա մէն գի տաշ խա տող, կող քին յօ դ-
 ւած ներ ալ կը գրէ ի, ո րոնք կը բխէ ին 
գիր քէն, սա կայն կը տա րա ծո ւէ ին դէ պի 
կողմ նա կի ո լորտ ներ։ Ա նոնք ալ նիւթ 
հայ թայ թե ցին ե րկ րորդ հա տո րիս։ Սկը -
սայ յետ սա մա սին մէջ ծո ւա րող ե րա-
ժըշ տու թե ան մա սին մտա ծել ա ւե լի 
ը նդհա նուր կեր պով։ Օ րի նա կի հա մար՝ 
ե թէ ա ռա ջին գիր քէն ե կած հար ցե րը 
փոր ձենք կի րար կել տար բեր մի ջա վայ -
րե րու մէջ, սե պենք ճա շա րա նի մը կամ 
խա նու թի մը մէջ առ կայ ե րաժշ տու -  
թե ան վրայ, ար դե օք ի զօ րու կը մնա՞ն, 
կամ մի թէ նոյն ձե ւե րո՞վ կը բա նին։ 
Տանս մէջ ե րբ ե րաժշ տու թիւ նը կը մի -
աց նեմ, ի ՞նչ ձե ւով կ՚ազ դէ ա նի կա ա ռօ -
րե այիս վրայ։ Յետ սա մա սին մէջ գոր - 
ծող ե րաժշ տու թիւ նը ի ՞նչ ձե ւով կը բա -
նի ե րբ ո ւղ ղա կի կեր պով չենք ո ւնկընդ -
րեր զայն։ Այդ էր զիս հե տաքրք րո ղը 
հի մա, կողմ նա կի կեր պով մեր ա կան -
ջին հաս նող ե րաժշ տու թե ան դե րը ու 
ան գի տա կից կամ ոչ գի տա կից կեր պով 
ա նոր կա րե լի ներ գոր ծու թիւ նը մեր մըտ- 
 քե րուն վրայ։ Ե րկ րորդ գր քիս նիւ թը 
այդ է, այդ կողմ նա կի ե րաժշ տու թե ան 
ու ձայ նի ու նե ցած ո րո շա կի ու ժին ու 
ներ գոր ծու թե ան մա սին, մա նա ւանդ որ 
գի տա կից կեր պով ու շա դիր չենք ա նոր։ 
Կ՚են թադ րենք, որ ա րո ւես տի գոր ծի մը 
դի մաց հան դի սա տե սին ըն կա լու մը 
կեդ րո նա ցած կեր պով տե ղի կ՚ու նե նայ։ 
Չենք մտա ծեր, օ րի նա կի հա մար, որ 
հա մեր գաս րա հէ մը ներս ա նու շա դիր  
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ո ւնկնդ րու թե ան խո շոր բա ժին մը կայ, 
ե րբ կը լսենք, բայց մեր ու շադ րու թիւ նը 
ու րիշ տեղ է։ Այն պէս որ այս մօ տե ցու -
մը զար տու ղի, նոր մօ տե ցում մըն է ր։ 
Նոյնն է պա րա գան ե րբ ֆիլմ կը դի -
տենք։ Մեր մտ քե րը կը թա փա ռին, կ՚եր -
թանք ու ետ կու գանք, սա կայն ա տոր 
մա սին բան չենք գի տեր ու չենք հաս-
կընար այդ գոր ծո ղու թիւ նը ու ա նոր հե -
տե ւանք նե րը կամ ազ դե ցու թիւն նե րը։ 
Ճիշդ ա՛յդ էր որ կը հե տաքրք րէր զիս։ 

Այդ թա փա ռու մը կա սեց նե լու հա -
մար է, որ գոր ծե րուս մէջ յա ճախ 

հնարք ներ կը փոր ձեմ գտ նել դի տո ղին 
յի շեց նե լու հա մար, որ հոն է, գոր ծին 
դէմ յան դի ման։ Խօսքդ թա քուն կամ են -
թա գի տա կից հա կակշ ռի ո ւղ ղու թե ամբ 
չէ կար ծեմ։ Ա ւե լի ան գի տա կից ներ կա -
յու թե ան մա սին է։ Վե րե լակ նե րու, հան -
րա խա նութ նե րու կամ գոց շու կա նե րու 
մէջ յետ սա մա սին նո ւա գո ւող ե րաժըշ -
տու թիւ նը պատ գամ չու նի, ի րա կա նու -
թե ան մէջ ո չինչ կը փո խան ցէ, բա ցի իր 
ներ կա յու թե նէն։  

Այո՛։ Ժա մա նակ ա ռաւ մին չեւ ան դրա -
դառ նամ այդ ներ կա յու թե ան գոր ծե լա -
կեր պին։ Ա ռա ջին ան գամ որ ան դրա - 
դար ձայ թէ ի նչ կը պա տա հի, զրոյ ցի  
նս տած է ինք խումբ մը ու սա նող նե րու 
հետ գա րեջ րա տան մը մէջ։ Յան կարծ 
գի տա կից դար ձայ ե րաժշ տու թե ան ներ- 
 կա յու թե ան։ Սկիզ բէն հոն էր ան շուշտ, 
նոյն բարձ րու թե ամբ։ Շր ջա պա տին մէջ 
ո չինչ փո խո ւած էր, ո ՛չ աղ մու կը նո ւա -
զած, ո ՛չ ներ կա նե րը մեկ նած։ Բան մը 
պա տա հած էր, սա կայն, եւ պատ ճառ 
դար ձած՝ որ ան դրա դառ նամ ա նոր ներ -

կա յու թե ան։ Պար զա պէս այդ պա հուն 
ե րգ մը սկ սած էր, որ ծա նօթ էր ին ծի եւ 
կը սի րէ ի։ Ու սկ սայ մտա ծել, թէ ի նչ պէ՞ս 
ու շադ րու թիւնս մէ կէն գրա ւեց։ Կը նշա -
նա կէր որ, թէ եւ «ունկն դրած» չէ ի ըն -
կա լեր զայն, այ սինքն՝ գոր ծօն կեր պով 
չէ ի ո ւնկնդ րեր գա րեջ րա տան ժխո րին 
մէջ ա նընդ հատ սփ ռո ւող ե րաժշ տու -
թիւ նը, սա կայն ը ստ ե րե ւոյ թին ա նի կա 
ա կան ջիս մէջ էր եւ ճիշդ այն պա հուն, 
ե րբ սի րած կտորս սկ սաւ, գի տա կից 
դար ձայ ա նոր ներ կա յու թե ան։ Ա սի կա 
խո րունկ ներ կա յու թիւն մը կը թե լադ րէ, 
ա ւե լի քան շր ջա պա տի պա րա գա յա -
կան ներ կա յու թիւն մը, որ կր նայ ո րե ւէ 
պա հուն գի տակ ցա կանս ա րթնց նել։ 

Գր քին լրիւ վեր նա գիրն է՝ Ubiqui-
tous Listening. Affect, Attention 

and Distributed Subjectivity (պա րա գա -
յա կան թարգ մա նու թե ամբ մը՝ Ա մէ նու -
րե քե ան ո ւնկնդ րու թիւն. յու զում, ու - 
շադրու թիւն ու բաշ խո ւած են թա կա յու -
թիւն)։ Կր նայի՞ր քա նի մը խօսք ը սել ա -
տոր մա սին։ 

Յու զա կան տե սու թիւն (affect theory) 
կո չո ւո ղը կը բխի ջղա բա նա կան գի -
տու թե անց մէջ Ի. դա րու վեր ջա ւո րու -
թե ան ու ներ կայ դա րուս սկիզ բը կա- 
տա րո ւած զար գա ցում նե րէն։ Գի տենք 
որ մեր մար մին նե րը յա ճախ, ե թէ ոչ 
միշտ, գր գիռ նե րու կամ խթան նե րու կը 
հա կազ դեն նախ քան մեր կող մէ գի տա -
կից ո րոշ ման կա յա ցու մին։ Մեր մար -
մին նե րը նախ կը հա կազ դեն, ֆի զի- 
 քա կան կեր պով, ա պա մի այն մենք 
կ՚անդրա դառ նանք պա տա հա ծին ու ա -
նոր մա սին ո րո շում կու տանք։ Այս մէ -
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կը ֆի զի քա կան մնա ցորդ կը ձգէ մեր 
մար մին նե րուն մէջ, ի նչ որ դեր կը խա -
ղայ յա ռա ջի կային մեր ու նե նա լիք յու -
զա կան հա կազ դե ցու թիւն նե րուն վրայ։ 
Այս գա ղա փար նե րը հիմք հան դի սա -
ցան հե տա զօ տա կան ամ բող ջո վին նոր 
մօ տե ցում նե րու ու պրպ տում նե րու։ 

Նոյն ա տեն, աշ խա տան քային հար -
ցե րով զբա ղող շատ մը գի տաշ խա տող -
ներ, յա ճախ մարք սիստ թե քու մով, ու - 
սում նա սի րու թե ան նիւթ կը դարձ նէ ին 
«յու զա կան աշ խա տանք» (affective la-
bour) կո չո ւո ղը, այ սինքն բո լոր այն գոր -
ծե րը, ո րոնք կը զբա ղին մարդ ա րա - 
րա ծի բա րօ րու թե ամբ, խնամ քով, կամ 
ծա ռա յու թիւն մա տու ցա նե լով ա նոր,   
օ րի նա կի հա մար՝ բժշ կա կա նէն մին չեւ 
ա մէն տե սա կի ծա ռա յու թիւն նե րը, ո -
րոնք դեր ու նին ան հա տի բա րօ րու -  
թե ան հետ, ի նչ պէս սնն դա կան կամ ֆի- 
 նան սա կան ծա ռա յու թիւն մա տու ցող -
ներ, եւ այլն։ Այս քա նը յու զա կա նին մա -
սին։ 

Ինչ կը վե րա բե րի բաշ խո ւած են -
թա կա յու թե ան, այդ մէ կը բա ցատ րե լը 
քիչ մը ա ւե լի բարդ է, սա կայն փոր ձենք։ 
Պահ մը մենք մեզ ե րե ւա կայենք սի նե -
մայի սրա հէ մը ներս ֆիլմ դի տե լով 
զբա ղած։ Բո լորս գի տենք թէ ի նչ որ կը 
զգանք այդ պա հուն մի այն մեր զգա ցա -
ծը չէ։ Հան դի սա տես նե րու խմ բային 
հա կազ դե ցու թիւ նը դեր կը խա ղայ մեր 
ու նե ցած կամ ու նե նա լիք հա կազ դե -
ցու թե անց վրայ, կը պայ մա նա ւո րէ զա -
նոնք ու կ՚ազ դէ ա ռանց որ գի տա կից 
ըլ  լանք յա ճախ կամ կա րե նանք հա -
կազ դել։ Նոյ նը ի զօ րու է շատ մը այլ 
պա րու նակ նե րու մէջ, շատ ա ւե լի տա -
րա ծո ւած կեր պով, քան ի նչ որ կը խոր -

հինք կամ կ՚ե րե ւա կայենք։ Կ՚են թադ -
րենք, որ մեր հա կազ դե ցու թիւն նե րը 
ամ բող ջո վին ան հա տա կան են, սա կայն 
ա նոնք գրե թէ միշտ կը գոր ծեն հա ւա -
քա կան ցան ցի մը առ կա յու թե ամբ, որ 
ա նոր հող կը պատ րաս տէ եւ ո ւղ ղու -
թիւն կու տայ։ Յու սամ այս քա նը գա -
ղա փար մը կու տայ ա նոր ըն դեր քին 
մա սին։ 

Այո։ Կ՚ու զէ ի նաեւ որ քիչ մը խօ -   
սէ իր քու ան ցե ա լիդ ու մեծ ցած մի -

ջա վայ րիդ մա սին իբ րեւ հայ։ Գի տեմ որ 
ծնող քիդ ու մի ջա վայ րիդ ը նդ մէ ջէն միշտ 
ա ռն չո ւած ես հայ գա ղու թին հետ։  

Ա տի կա մին չեւ մեծ ծնող ներս կ՚եր թայ։ 
Մեծ ցած եմ Նիւ Ե որ քի շր ջա կայ քին 
մէջ, սկիզ բը հա յա խօս տան մը մէջ։     
Ե րե խա յու թե անս տան լե զուն հայե րէն 
էր ու սոր ված եմ զայն բնա կա նա բար։ 
Սա կայն, մեծ ծնող նե րուս մա հո ւամբ, 
ե րբ այդ լե զուն դադ րե ցաւ մեր տան 
մէջ հն չե լէ, ա նոր գոր ծա ծու թիւնն ալ ա -
կանջ նե րէս հե ռա ցաւ ու գրե թէ մոռ ցայ։ 
Ծնողքս ի նձ մէ ու եղ բօր մէս ծածուկ խօ -
սակ ցու թիւ նը հայե րէ նով կ՚ը նէ ին, ես 
ալ ա կանջ ներս կը սրէ ի, որ հասկ նամ 
ու եղ բօրս ալ բա ցատ րեմ։ Մին չեւ հի մա 
ե րբ կը մխր ճո ւիմ հա յա խօս նե րու մէջ, 
ա տեն մը ե տք կա մաց կա մաց ետ կու 
գայ, այ լա պէս ամ բող ջո վին ան գլի ա -
խօս մի ջա վայ րի մէջ ե մ։ Ծնողներս ու -
սե ալ է ին, լաւ հայե րէն գի տէ ին ու զա - 
նա զան կեր պե րով կա պո ւած է ին այդ 
լե զո ւէն ե կող մշա կոյ թին։ Ար բուն քի 
տա րի նե րուս կր կին հե տաքրք րու թիւ նը 
ա րթն ցաւ մէջս դէ պի ա կունք ներս ու 
ՀԵ Դի ան դամ դար ձայ։ Ծա ռա յած եմ 
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զա նա զան պաշ տօն նե րու վրայ, ու սում -
նա կան ծրա գիր ներ, ե ւ այլն։ Քսա նա -
կան նե րուս կա մաց կա մաց հե ռա ցայ, 
մա սամբ ո րով հե տեւ համ բե րու թիւնս 
հատ նե ցաւ հա մայն քէն ներս կի նե րու 
սահ մա նո ւած դե րե րէն, մա սամբ ալ 
հե տաքրք րու թիւն ներս զիս տա րին այլ 
ո ւղ ղու թիւն նե րով, ա մուս նա ցայ, ե րե -
խայ ու նե ցայ, եւ այլն։ Սան Ֆրան սիս -
քօ գտ նո ւած օ րե րուս, օր մը ե րբ կի - 
նե րու նո ւա գա խում բի մը հետ կ՚աշ խա -
տէ ի, Թէ ա Ֆար հա տե ա նը մօ տե ցաւ 
ին ծի ու հար ցուց, թէ հա՞յ ե մ։ Զար մա -
ցայ (ա նունս կար դա ցեր էր կուրծ քի 
պի տա կիս վրայ)։ Բա րե կա մա ցանք։ 
Թէ ան ալ կը պատ կա նի ա նուն նե րու 
այն եր կար շար քին, ո րոնք որպէս մաս -
նա գէտ յար գո ւած ու փնտ ռո ւած ա -
նուն ներ են հա մայն քէն դուրս, բայց 
կա տա րե ալ ան ծա նօթ ներ կը մնան ան -
կէ ներս։ Ին չե ւէ, մի ջին ա րե ւե լե ան ֆիլ -
մե րու փա ռա տօն մը կը կազմա կեր - 
պը ւէր ու ա նոր պա տաս խա նա տուն 
մե զի հարց տո ւաւ, թէ հե տաքրք րո ւած 
կ՚ըլ  լայինք հայ կա կան մըն ալ կազ մա -
կեր պե լով։ Այդ պէս սկ սանք մի ա սին աշ -
խա տիլ, քե զի ալ ծա նօ թա ցայ եւ 2000- 
ական նե րուն մի ա սին քա նի մը տա ր -
ւան վրայ փա ռա տօն կազ մա կեր պե -
ցինք, ե ՛ւ ա րեւմ տե ան, ե ՛ւ ա րե ւե լե ան 
ա փե րուն վրայ։ Նոյն տա րի նե րուն 
Մարկ Նշա նե ա նը Նիւ Ե որք էր եւ ի րեն 
ալ ծա նօ թա ցայ ու ան դամ դար ձայ Գո -
լում պի ա հա մալ սա րա նի հայ կա կան 
ամ պի ո նի կող քին գոր ծող Հայ կա կան 
Կեդ րո նին, որ բա ւա կան տա րօ րի նակ 
փոր ձա ռու թիւն մըն է ր։ Ե թէ կ՚ու զէք 
հասկ նալ թէ ին չու հա յա գի տա կան ո ւս -
մունք նե րը հե ռու կը մնան շր ջա պա տի 

ա կա դե մա կան ու տե սա կան ը նդ հա -
նուր աշ խար հէն ու չեն նե րառ նո ւիր 
զա նա զան ու սում նա կան ծրա գիր նե -
րու մէջ, կը բա ւէ այդ ամ պի ո նի հետ ա -
ռըն չո ւած ան ցնող տա րի նե րու պատ- 
 մու թե ան վրայ ակ նարկ մը նե տել ու   
ա նոր հետ հա մայն քին ցու ցա բե րած 
յա րա բե րու թե ան։ Պատ կե րը փայ լուն 
չէ։ Վե րա դառ նա լով փա ռա տօ նե րուն, 
լաւ օ րեր է ին, ին չո՞ւ չշա րու նա կե ցինք։ 

Կը յի շեմ, որ այդ օ րե րուն փա ռա տօ -
նե րուն հան դէպ հե տաքրք րու թիւ -

նը մեծ էր ու զա նա զան աղ բիւր նե րէ 
նիւ թա կան ներդ րում ներ ալ կա րե լի     
ե ղած էր ա պա հո վել. MGM/UA, Սան 
Ֆրանսիս քոյի քա ղա քա պե տու թիւն, 
տեղա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ, Film 
Arts Foundation, San Francisco Cine- 
matheque, ա րա բա կան ու հրէ ա կան 
ֆիլ մե րու փա ռա տօ ներ, Կէ օ թէ հիմ -
նարկ, եւ այլն։ Դժ բախ տա բար, 2008էն 
ե տք չշա րու նա կո ւե ցաւ, ցրո ւե ցանք։ 
Նաեւ սկիզ բը չցու ցադ րո ւած ֆիլ մե րու 
պա հեստ մը կար, որ մէ օգ տո ւե ցանք, 
ա պա դի մում նե րու թի ւը շատ պակ սե -
ցաւ եւ կա րե լի չէր այ լեւս փա ռա տօ նի 
մա սին մտա ծել։ Վե րա դառ նամ սա կայն 
կի նե րու « սահ մա նո ւած» դե րին հայ կա -
կան հա մայն քէն ներս, ո րուն կ՚ակ նար -
կէ իր վե րը, եւ որ ձե ւով մը դուրս կը ձգէ 
զա նոնք հա մայն քէն ներս գոր ծու նէ ու -
թե ան զա նա զան դաշ տե րէ։ Վրան պի -
տի ա ւելց նեմ շերտ մը ե ւս, գոր ծա ծե լով 
յե տար դի ա կան ո լոր տէն ե կող մեծ բառ 
մը՝ heteronormativity, այ սինքն այն հա -
ւա տամ քը, որ հա կադ րո ւե լով սե ռա կա -
նու թե ան բազ մա զանութեան, եր կու 
տար բեր սե ռե րու մի ջեւ ե ղա ծը կը նկա -
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տէ ա նոր մի ակ ըն դու նե լի կեր պը։ Այս 
մէ կը ի զօ րու կը մնայ ը ստ ե րե ւոյ թին 
շատ մը փոք րա մաս նա կան եւ ոչ իշ խող 
հա մայնք նե րէ ներս։ Այն պէս որ հայ կա -
կա նը բա ցա ռու թիւն չէ։ Ան շուշտ, չի 
նշա նա կեր՝ նե րե լի է։ Հե ռու ան կէ։ Սա -
կայն զիս հե տաքրք րո ղը այն ա մէն ի նչն 
է, որ մեր մշա կու թային ու հա մայն -
քային կե ան քը կը կորսնց նէ, ե րբ շերտ 
շեր տի վրայ դուրս կը ձգենք ան կէ սե -
ռային քա րա ցած հաս կա ցո ղու թիւն նե -
րու վրայ կա ռու ցո ւած խա ւեր։ 

Ճիշդ այդ է։ Չեմ կր նար հասկ նալ, թէ   
ի նչ պէս կր նանք ա տի կա ըն դու նիլ կամ 
նոյ նիսկ ա նով հպար տա նալ, ե րբ գի -
տենք որ մենք մեզ է որ կ՚աղ քա տացը -
նենք ա մէն ան գամ որ դուրս կը ձգենք 
այդ շեր տե րը։ Տա կա ւին չենք խօ սիր 
հիմ նա կան մարդ կային ո լոր տին մա -
սին։ Կո րուս տը բո լորս կը նե րառ նէ, թէ՛ 
դուրս, թէ՛ ներս մնա ցող նե րը։ Մինչ դեռ 
որ քան բան կա րե լի էր սոր վիլ ի րար մէ։ 

Կ ՚ու զէ ի պահ մը նաեւ ան դրա դառ -
նալ տի րող մշա կոյ թին կող մէ կի -

րար կո ւած մշա կու թային իւ րաց ման 
գոր ծըն թա ցին։ Օ րի նա կի հա մար Լէյ տի 
Կա կայի վեր ջին «911» կո չո ւող եր գի 
տե սա հո լո վա կի պա րա գային, ո ւր բա -
ցա յայտ կեր պով Փա րա ճա նո վի «Ն ռան 
գոյ նը»էն տե սա րան ներ կը վե րա բե -
մադ րո ւին ամ բող ջո վին պա րու նա կէ 
դուրս ան շուշտ։ Այդ ալ տար բեր ի -
մաստ ներ ու նի կա խե ալ թէ ներ սէն կամ 
դուր սէն կը դի տո ւի։ 

Տե սա հո լո վակ բե մադ րող նե րը յա ճախ 
« փոխ կ՚առ նեն» ի նչ որ կը գտ նեն՝ ա -
ռանց ի սկ աղ բիւ րը նշե լու։ Խա ղի մը 
նման է, ո ւր ժա մա նա կա կից մշա կոյ թը 
հոս կէ-հոն կէ քա ղո ւած պա տա ռիկ ներ 
ի մի կը բե րէ ու հան դի սա տե սին կ՚իյ -
նայ կծի կը քա կել՝ հասկ նա լու հա մար, 
թէ ի նչ են կամ ո ւր կէ կու գան ա նոնք։ 
Յե տար դի ա կան մօ տե ցու մին մաս կը 
կազ մէ։ Ե րբ առ նո ւա ծը փոք րա մաս նա -
կան մշա կոյթ նե րէ կու գայ, ա ւե լի խընդ - 
րա յա րոյց կը դառ նայ, ո րով հե տեւ ե թէ 
ա նոնք ներ կայ չըլ  լան այդ փնտռ տու -
քին մէջ, վեր ցո ւած նե րը ճանչ նալն ու ի -
մաս տա ւո րե լը ալ ա ւե լի կը դժո ւա րա- 
 նայ։ Ար փի Մով սէ սե ա նը այս ո ւղ ղու -
թե ամբ հե տաքրք րա կան յօ դո ւած մը 
ու նէր Armenian Weeklyի մէջ։ Հար ցը 
բարդ է։ Պէտք է նախ հասկ նալ, որ իշ -
խող մշա կոյ թը ի նքն ի րեն ի րա ւունք 
կու տայ ա մէն բա նէ ա ռանց խտ րա կա -
նու թե ան վերց նե լու, այն պէս որ այդ իւ -
րաց ման դէմ պայ քա րը մի ա ժա մա նակ 
ճա նա չու մի պայ քար մըն է։ Տա կա ւին 
չենք խօ սիր ի մաս տի բո լոր շեր տե րուն 
մա սին, զորս Փա րա ճա նով կը դնէ այդ 
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ժամանակակից մշակոյթը հոսկէ-
հոնկէ քաղուած պատառիկներ ի մի 
կը բերէ ու հանդիսատեսին կ՚իյնայ 
կծիկը քակել՝ հասկնալու համար, թէ 
ինչ են կամ ուրկէ կու գան անոնք։ 
Յետարդիական մօտեցումին մաս կը 
կազմէ։ Երբ առնուածը 
փոքրամասնական մշակոյթներէ կու 
գայ, աւելի խնդրայարոյց կը դառնայ, 
որովհետեւ եթէ անոնք ներկայ  
չըլլան այդ փնտռտուքին մէջ, 
վերցուածները ճանչնալն ու 
իմաստաւորելը ալ աւելի կը 
դժուարանայ։
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տե սա րան նե րուն մէջ, Սա յաթ Նո վայի 
կե ան քին հետ կա պո ւած կամ նոյ նիսկ 
բե մադ րի չին մի ա սե ռա կա նու թե ան հետ 
կա պո ւած ու ա նոր յա րու ցած դժո ւա -
րու թիւն նե րուն ու հա լա ծան քին, ո րոնք 
բո լո րը կը կոր սո ւին ե րբ լոկ տե սա րան -
ներ կը բե մադ րո ւին այդ պէս ամ բող ջո -
վին պա րու նա կէ դուրս, կամ կը դրո ւին 
ու րիշ պա րու նա կի՝ չնաշ խար հի կի պա -
րու նա կին մէջ։ Վեր ջա պէս կայ այդ իւ -
րաց ման ֆի նան սա կան ե րե սը, ե րբ ա ր- 
 ւես տա գէ տը ի նք նի րեն ի րա ւունք կու 
տայ ձրի ա բար այդ ա մե նէն օգ տո ւե լու 
ա ռանց սէնթ մը ի սկ վե րա դարձ նե լու 
տէ րե րուն։ 

Կայ նաեւ ա րե ւե լա բա նա կան դի -
տան կիւ նի հար ցը այդ իւ րաց ման 

մէջ։ Մէկ դի դնե լով այս բո լո րին հետ ա -
ռըն չո ւող քա ղա քա կան ե րե սը, կ՚ու զեմ 
վե րա դառ նալ կազ մա կերպ չա կա նին։ 
Զա նա զան ի րա դար ձու թիւն նե րու հան -
դէպ մեր հա կազ դե ցու թիւն նե րը յա ճախ 
պա րա գա յա կան կ՚ըլ լան ո րով հե տեւ 
մեր մօտ կը պակ սի աշ խար հը յու զող 
հար ցե րու մա սին ներ քին զրոյ ցը, ըլ լայ 
ա կա դե մա կան, ըլ լայ ա րո ւես տի կալ-
ւածներուն մէջ։ Կայ այդ բո լո րին ե տին 
կե ցող կազ մա կերպ չա կան նե ցու կի խըն- 
 դի րը, որ մի այն նիւ թա կա նին կա պո ւած 
չէ, այլ հաս տա տու թե նա կան ալ է։ Մե -
զի կը պակ սի մշա կոյթ մը ոտ քի պա հե -
լու կո չո ւած, ա րո ւես տա գէտ ներ ու մը- 
տա ծող ներ պատ րաս տող դրու թե ան մը 
ամ բողջ հա մա կար գը, թան գա րան ներ, 
հրա տա րակ չու թիւն, տա րա ծում, եւ այ-
լըն։ Ա սոնք բա ներ են, զոր շր ջա պա տի 
մե ծա մաս նա կան մշա կոյթ նե րը բնա կա -
նա բար կը վայե լեն վար չա կան զա նա -

զան մա կար դակ նե րու վրայ եւ մենք 
ստի պո ւած ե նք այդ ա մէ նուն հետ մըր -
ցիլ ա ռանց ո րե ւէ նե ցու կի։ 

Մեր մօտ մշա կոյ թը դադ րած է ժա մա -
նա կա կից ու մեզ շր ջա պա տող աշ խար -
հին հետ իս կա կան զրոյց մը ըլ  լա լէ, եւ 
ա տոր հե տե ւանք նե րը մա հա ցու են, ո -
րով զուրկ այդ թթո ւա ծի նէն՝ ա րո ւեստ 
եւ մշա կոյթ խեղ դա մահ կ՚ըլ  լան։ 

Նաեւ ցու ցաս րահ նե րու չգո յու թիւ նը։ 
Ե րբ ա րո ւես տա գէտ մը տեղ չու նի 

իր գոր ծե րը ցու ցադ րե լու, այդ ա րո ւես -
տը տեղ չի հաս նիր, ըն դու նող չ՚ու նե -
նար։ Լոս Ան ճե լը սի մէջ, օ րի նակ, «Ապ - 
րի լ»ը կար, որ գրա տան կող քին հա -
մեստ ցու ցաս րահ մը ու նէր, ո ւր բե ղուն 
մշա կու թային գոր ծու նէ ու թիւն կը ծա -
ւա լէր, ա րո ւես տա գէտ ներ ի րար կը հան- 
 դի պէ ին ու զրոյց տե ղի կ՚ու նե նար։ Դըժ -
բախ տա բար, հա մա վա րա կի պատ ճա -
ռով, ան ալ ստի պո ւե ցաւ փո խադ րո ւիլ 
ա ւե լի փոքր վայր ու ցու ցաս րա հը կոր -
սը ւե ցաւ։ Վեր ջա պէս, կ՚ու զեմ նաեւ եր -
կու խօսք ը սես պուպ րիկ նե րուդ մա սին, 
ա նոնք որ դուն կը հիւ սես։ 

Ա տի կա վեր ջին գոր ծու նէ ու թիւնս է։   
Օ րին մէ կը, սկ սայ զա նոնք աշ խա տիլ։ 
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4-12 մատ նա չա փի մի ջեւ կը տա րու բե -
րին ու բուր դէ թե լե րով գոր ծո ւածք ներ 
ե ն։ Սա կայն պարզ պուպ րիկ ներ չեն։ Ա -
մէն մէ կը իւ րա յա տուկ պա կաս մը ու նի, 
հաշ մո ւած ան դամ ներ, վի րա հա տու մի 
հե տե ւանք սպի ներ, պա տե րազ մի մնա -
ցորդ ներ եւ այլն։ Փա փաքս էր զա նոնք 
նո ւէր ու ղար կել Սու րի ոյ պա տե րազ -
մին տու ժած ե րե խա նե րուն, սա կայն չե -
ղաւ։ Յե տոյ ո րո շե ցի Ա նգ լի ոյ մէջ, ո ւր 
կ՚ապ րիմ ու կը դա սա ւան դեմ ա տեն 
մըն է, ա պաս տա նե ալ ե րե խա նե րու 
սոր վեց նել զա նոնք հիւ սե լու կեր պը։ 
Կազ մա կեր պու թե ան մը հետ աշ խա -

տե ցայ եւ յա ջո ղե ցանք ժա մա նակ մը 
ա տի կա ը նել, սա կայն այդ ալ հի մա կե -
ցած է։ Կը մտա ծեմ յա ջորդ քայ լին մա -
սին։ 

Շատ շնոր հա կա  լու թիւն ,  սի րե լի      
Ա նա հիտ, եւ յա ջո ղու թիւն քե զի։ 

Շ նոր հա կա լու թիւն քե զի եւ Բա գինին։ 
 

Հար ցազ րոյ ցը վա րեց՝  
Հրայր Ան մա հու նի 

Հար ցազ րոյ ցը հա մադ րեց՝  
Րաֆ ֆի Ա ճե մե ան
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Տի ա նա Յա կո բե ան ծնած է Ե րե -
ւան, 1974ին։ Յա ճա խած է Ե րե -
ւա նի գե ղա րո ւես տի պե տա կան 

գո լէ ժը (1989-1993)  եւ   գե ղա րո ւես տի 
պե տա կան ա կա դե մի ան (1993-1999)։ 
1995-2019ին գոր ծե րը ներ կա յա ցու ցած 
է բազ մա թիւ խմ բա կան եւ ան հա տա -
կան ցու ցա հան դէս նե րու մէջ։ Գոր ծե րը 
ցու ցադ րո ւած ե ն՝ Հա յաս տա նի տար -
բեր քա ղաք նե րու մէջ, ի նչ պէս նաեւ՝ 
Վրաս տան, Ֆրան սա, Պուլ կա րի ա, 
Աւստ րի ա, Ի տա լի ա, Ռու սաս տան, Յու -
նաս տան, Ի րան, Սու րի ա, Գեր մա նի ա, 
Ա ՄՆ եւ Շո ւէտ։ Ար ժա նա ցած է Հա յաս -
տա նի շար ժան կա րի մի ջազ գային փա -

ռա տօ նի «Ոս կէ ծի րան» մր ցա նա կին եւ 
Ժա մա նա կա կից Փոր ձա ռա կան Ա ր-
 ւես տի Հայ կա կան Կեդ րո նի ե րի տա սար- 
 դա կան մր ցա նա կին։ 

« Շար ժում, ա րա գու թիւն, թե թե ւու -
թիւն, ան կշ ռու թիւն» թե լադ րող եւ կայ -
ծակ նային սրըն թա ցու թե ան տպա ւո- 
 րու թիւ նը ստեղ ծող Տի ա նայի կտաւ նե -
րը յա ճախ մոռց նել կու տան թէ կանգ- 
 նած ե նք կտա ւի մը առ ջեւ։ Պատ կե ր -
ւած կեր պար նե րը ի րենց « ցատ կե րու»ն 
մի ջո ցաւ ա զա տու թե ան, բերկ րան քի եւ 
յա րա տեւ շարժ ման կա րե ւո րու թիւ նը 
կը շեշ տեն։ Ար հես տա վար ժօ րէն օգ տա -
գոր ծե լով լու սան կար չա կան ու ա րո ւես -
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տի տա րա տե սակ մի ջոց ներ, Տի ա նա 
Յա կո բե ա նը գե ղան կար չութե ան կը բե -
րէ նոր ո րակ։  

Ա րո ւես տա բան Ե ւա Խա չատ րե ա -
նը կը գրէ. « Տի ա նայի կտաւ նե րը կա րե -
լի է ա նո ւա նել ա մե նա տար բեր տրա- 
մադ րու թիւն ներ պատ կե րե լու ո րո շա կի 
փորձ. դրանց մէջ սո ղոս կում են ե րանգ -
ներ, ի նչ պի սիք են մի այ նու թիւ նը, զա -

նա զան խո չըն դոտ նե րի յաղ թա հար ման 
ձգ տու մը, մեծ ա րա գու թե ամբ ա ռաջ 
ըն թա նա լու ցան կու թիւ նը, կամ ը նդ հա -
կա ռա կը՝ ժա մա նա կի կանգ նե ցու մը: 
Մի եւ նոյն ժա մա նակ նկատ ւում է գոյ նի 
բա ւա կա նին յան դուգն խաղ, ո րը կր կին 
այս կամ այն տրա մադ րու թե ան կամ 
հո գե վի ճա կի ար տա յայտ չա մի ջոց է»:  

Ա րո ւես տա բան Նա զա րէթ Կա րոյ-
ե ա նի վկա յու թե ամբ՝ « Տի ա նա Յա կո բ-
ե ա նը յա ճախ օգ տա գոր ծում է իր սե - 
փական մար մի նը՝ ստեղ ծե լու հա մար 
բազ մա կող մա նի տե սո ղա կան պատ -

մու թիւն ներ, ո րոնք ար ծար ծում են գեն -
դե րային ան հա ւա սա րու թե ան, կա - 
նանց աշ խա տան քի շա հա գործ ման թե -
մա նե րը, խն դիր ներ, ո րոնք լայն տա րա -
ծում գտան յետ խորհր դային Հա յաս - 
տա նի ին տե լեկ տո ւալ եւ քն նա դա տա -
կան դիս կուր սում:   

Իր պեր ֆոր մանս նե րում Յա կո բե ա -
նը յա ճախ օգ տա գոր ծում է ի նչ պէս 

ման կա կան խա ղեր, այն պէս էլ սպոր -
տային ի րեր՝ դրանք յա գեց նե լով ֆե մի -
նիս տա կան եւ գեն դե րային տպա ւո րիչ 
յի շա տա կում նե րով: Այդ պատ մու թիւն -
նե րը յա ջոր դա բար կամ մի ա ժա մա նակ 
ան դրա դառ նա լով աղ ջիկ ե րե խայի, մօր 
եւ կնոջ կեր պար նե րին ու նրանց մի ջեւ 
ձե ւա ւո րո ւող փո խյա րա բե րու թիւն նե -
րին, վե րած ւում են տե սո ղա կան հա մա -
պար փակ փո խա բե րու թիւն նե րի, ո - 
րոնք կա նա ցի ու թե ան ի նք նու թիւ նը 
բա ցա յայ տում են ե ռա կի վե րա փոխ -
ման մէջ»։
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Մարկ 
Նշանեանի 
հինգ 
հրատարակու-
թիւնները  
 

Սփիւռքի ամենաաշխոյժ 
մտաւորականներէն է 
ֆրանսահայ փիլիսոփայ, 
գրականագէտ եւ 
թարգմանիչ Մարկ 
Նշանեանը, որ անցնող 
տարուան ընթացքին 
հրատարակած է՝ «ԿԱՄ» 
հանդէսը եւ չորս 
թարգմանութիւններ. Ջորջօ 
Ագամբէնի Homo sacer 
Գերիշխան տիրակալութիւնը 
եւ մերկ կեանքը, Միշէլ 
Ֆուկոյի Իմացութեան 
կամեցողութիւնը 
(սեռականութեան 
պատմութիւն թիւ 1),   
Վալթեր Բենիամինի 
Լուսանկարչութիւն եւ 
պատմութիւն եւ Ջորջօ 
Ագամբէնի Մնացորդք 
Աւշուիցի. Արխիւը եւ վկան 
Homo sacer, III: 

 
 
ԿԱՄ 
հանդէսի  
7րդ թիւը 
  
Լոյս տեսած է 
Երեւան, 2020 

թուականի աշնան, 
գլխաւոր խմբագրութեամբ 
Մարկ Նշանեանի եւ 
խմբագրութեամբ Դաւիթ 
Մոսինեանի։ Հատորը կը 
կրէ «հանդէս վերլուծական 
եւ քննադատական» 
ենթախորագիրը եւ 
հրատարակուած է Հայ  
Գրքի Կենտրոնի եւ 
Հայաստանի 
Հանրապետութեան 
Կրթութեան, Գիտութեան, 
Մշակոյթի եւ Սպորտի 
նախարարութեան կողմէ 
շնորհուած մասնակի 
օժանդակութեամբ։  
«ԿԱՄ»ի 7րդ թիւը կը 
շարունակէ իր ստեղծած 
աւանդութիւնը, 
կողք-կողքի դնելով 
ուսումնասիրութիւններ եւ 
թարգմանութիւններ, 
թարգմանութիւններուն 
շուրջ մտածողական 
աշխատանք մը 
զարգացնելու միտումով։ 
Իր յառաջաբանին մէջ, 
Նշանեան կը նշէ, որ 
հանդէսը նաեւ կը միտի 
անցնելու մերօրեայ 
«կարճառօտ եւ հաճոյալից 
գրախօսականներու» 
սովորոյթէն անդին եւ 
վերականգնելու  
գիրքերու մասին 
քննադատաբար խօսելու 
արուեստը։ 

 
Ջորջօ 
Ագամբէն, 
Homo sacer 
Գերիշխան 
տիրակալու-
թիւնը եւ մերկ 
կեանքը եւ  
եւ 
Միշէլ Ֆուկոյ, 
Իմացութեան 
կամեցողու-
թիւնը 
(սեռականու-
թեան 
պատմութիւն 
թիւ 1)  

 
Գիրքերը լոյս տեսած են 
Երեւան, «Ինքնագիր» 
գրական ակումբին կողմէ, 
«Զանգակ-97» 
հրատարակչատունէն, 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
հիմնարկութեան 
աջակցութեամբ։ Առաջին 
գիրքին մէջ, 
թարգմանութեան կողքին 
տեղ գտած է 
մատենագիտական եւ 
ծանօթագրական ծաւալուն 
բաժին մը եւ Նշանեանի 
վերջաբանը՝ 
«Յայտնութենական 
մտածողութիւն մը» 
խորագրով, որուն 
նպատակը, ինչպէս ինք 
կ՚ըսէ, «համագրային 
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մօտեցում մը հրամցնել»ն է, 
զուգահեռներ առաջարկելով 
Ագամբէնի եւ իր սիրած 
հեղինակներուն միջեւ, 
ինչպէս նաեւ անդրադարձ մը 
թարգմանական խնդիրներու, 
որոնք կը ծագին նման 
աշխատանքներու ընթացքին։ 
Գիրքի վերջաւորութեան 
զետեղուած է Ֆրանց 
Քաֆքայի Օրէնքին առջեւ 
կտորը։ Երկրորդ գիրքը ո՛չ 
միայն թարգմանական 
աշխատանք մըն է, այլ նաեւ 
ընթերցողին կը հրամցնէ 
Նշանեանի ծաւալուն 
վերջաբանը 
«Թարգմանութեան բովէն» 
վերնագրով, որ կը փորձէ 
Ֆուկոյի այս գործը զետեղել 
իր ժամանակաշրջանին եւ 
ընթերցողին մտածողութեան 
մէջ։ Գիրքը հարուստ է նաեւ 
ծանօթագրութիւններով։ 

 
 
Վալթեր 
Բենիամին, 
Լուսանկար-
չութիւն եւ 
պատմութիւն 
 

Գիրքը դարձեալ լոյս տեսած 
է Երեւան, 4Պլիւս 
վաւերագրական 
լուսանկարչութեան 
կեդրոնին կողմէ, «Զանգակ» 
հրատարակչատունէն, 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
հիմնարկութեան 
աջակցութեամբ։ Գիրքը, 
երեք բաժիններով, 
կ՚ամփոփէ Բենիամինի 
գրիչին պատկանող 
փորձագրութիւններու շարք 

մը, որոնք մօտէն կամ 
հեռուէն «լուսանկարչու-
թիւնը ունին որպէս 
կիզակէտ, կամ որպէս 
յետնամաս»։ Գիրքին 
վերջաւորութեան 
զետեղուած են բառարան 
մը, ուր ընթերցողը կը գտնէ 
Բենիամինի 
բառապաշարին յատուկ 
բառ-յղացքներու 
համարժէքները եւ 
արեւելահայերէնի մէջ 
հազուադէպ օգտագործուող 
բառերու ցանկ մը, ինչպէս 
նաեւ Նշանեանի ծաւալուն 
վերջաբանը՝ 
«Լուսանկարչութեան 
պատմութենէն դէպի 
պատմութեան 
լուսանկարչութիւնը» 
խորագրով։ 

 
 
Ջորջօ Ագամբէն, 
Մնացորդք 
Աւշուիցի. 
Արխիւը եւ վկան 
Homo sacer, III 
 

Մարկ Նշանեանի 
թարգմանութեամբ Ջորջօ 
Ագամբէնի հատորը լոյս 
տեսած է Մինաս Լուռեանի 
խմբագրութեամբ, «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» 
հիմնակրկութեան 
թարգմանական 
մատենաշարի որպէս 
առաջին գիրք։ Այս հատորին 
մէջ իտալացի փիլիսոփան կը 
քննէ Աուշվիցի 
վերապրածներու 
գրականութիւնը՝ 
լուսարձակի տակ առնելով 

անոնց վկայութիւններէն 
ծագած փիլիսոփայական եւ 
բարոյագիտական հարցերը։ 

 
 
Սփիւռք. 
ինքնութիւն/ 
այլութիւն  
երկհատոր 
ժողովածու 
 

Սփիւռքի ուսումնասիրու-
թեան եւ մտածողութեան 
խորացման ուղղութեամբ 
կարեւոր աշխատանքի մը 
ձեռնարկած է Գառնիկ Աւ. 
քհնյ. Գոյունեան, կազմելով 
ու խմբագրելով Սփիւռք. 
ինքնութիւն/այլութիւն 
երկհատոր ժողովածուն, 
որուն առաջին հատորը  
լոյս տեսած է 2020ին, 
Մոնթրէալի մէջ, իբրեւ  
«Բան եւ Գիր»  
մատենաշարի 11րդ 
հրատարակութիւն։  
Շուրջ յիսուն էջնոց 
ներածական 
ուսումնասիրութեամբ, 
հատորի խմբագիրը 
ներկայացուցած է 
աշխատութեան շարժառիթն 
ու նիւթերուն վերլուծումը, 
որուն կը հետեւի Սփիւռքի 
սահմանումին եւ 
ինքնութեան աւանդական 
հայեացքներու 
ներկայացումը շարք մը 
ակնառու հրապարակա-
գիրներու գրութիւններուն 
ընդմէջէն, որոնք հաւաքուած 
են վերջին յիսնամեակի 
մամուլի ընդմէջէն (Մանասէ 
Գ. Սեւակ, Մուշեղ Իշխան, 
Մելքոն Էպլիղաթեան, 
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Բաբգէն Փափազեան, Յակոբ 
Պալեան եւ Վրէժ-Արմէն 
Արթինեան)։ 

 
 
Լեռ Կամսար, 
Մարդը գործին 
մէջէն  
(Աքսորականի 
մը օրագրէն) 
 

Լեռ Կամսարի՝ Մարդը 
գործին մէջէն (Աքսորականի 
մը օրագրէն) հատորը լոյս 
տեսաւ 2021 մարտին 
«Արաս» հրատարակչա-
տունէն, խմբագրութեամբ՝ 
Յարութիւն Քիւրքճեանի։ 
Հատընտիր այս հատորը 
բաղկացած է հեղինակի 
օրագրութենէն, 
թատերական գործերէն, 
երգիծական գրութիւններէն, 
որոնք կ՚ամբողջացնեն Լեռ 
Կամսարի դիմանկարը՝ 
դառնալով անզուգական 
աղբիւր մը աւելի լաւ 
հասկնալու Խորհրդային 
Հայաստանը, անցեալին 
առերեսուելու ու զայն 
վերստին գնահատելու 
առումով։  
 

Զապէլ Եսայեան, 
Ժողովուրդի մը 
հոգեվարքը 
(Աքսորեալ 
հայերը 
Միջագետքի մէջ) 
 

Զապէլ Եսայեանի 
Ժողովուրդի մը հոգեվարքը 
(Աքսորեալ հայերը 
Միջագետքի մէջ) հատորի 
կազմողը, յառաջաբանի եւ 

ծանօթագրութիւններու 
հեղինակը Անուշաւան 
Զաքարեանն է։ Հատորը լոյս 
տեսած է 2020ին, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտութիւն» հրատարակ-
չատունէն, ՀՀ ԳԱԱ 
Պատմութեան հիմնարկի 
գիտական խորհուրդին 
որոշումով, «Էդիթ պրինտ» 
ՍՊԸ տպարանէն, Երեւան։ 
Գիրքը կը ներառնէ Մեծ 
Եղեռնի ականատես վկայ 
Հայկ Թորոյեանէն հայ 
գրագիտուհիին գրառած եւ 
Պաքուի Գործ ամսագիրի 
1917 թուականի 2րդ եւ 3րդ 
թիւերուն մէջ լոյս տեսած 
նիւթը, ընդարձակ 
յառաջաբանով, ռուսերէն եւ 
անգլերէն ամփոփումներով:  
Փաստավաւերագրական 
արժէք ունեցող այս գիրքը` 
հայկական կոտորածներու, 
տեղահանութեան ու աքսորի 
ողբերգական պատկերներով, 
կը պատմէ թուրքերու 
գազանութիւնները, Զէյթունի 
հայաթափումն ու Հաճընի, 
Այնթապի, Մարաշի, 
Ատանայի, Մերսինի, Սիսի, 
Եդեսիոյ եւ հայաբնակ այլ 
ծաղկուն վայրերու 
ամայացման ու 
բնակչութեան 
կոտորածներուն մասին: 
 

 
Հ. Ղեւոնդ 
Ալիշան, 
Նամականի, 
Ա. Հատոր 
 
 

Մխիթարեան մեծավաստակ 
հայագէտ Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի 

ծննդեան 200ամեակին 
առիթով, 2020ին լոյս տեսած 
է Նամականիին առաջին 
հատորը, որ կ՚ընդգրկէ 1840-
1870 թուականները։ Միւս 
երկու հատորները, որոնք 
պատրաստ են հրատարա-
կութեան, լոյս պիտի տեսնեն 
2021ի ընթացքին։ Վենետիկի 
Մխիթարեան Հ. Վահան      
Ծ. Վրդ. Օհանեանի 
աշխատասիրութեամբ 
պատրաստուած այս 
եռահատորը կ՚ընդգրկէ մօտ 
2400 նամակ, ինչ որ գրեթէ 
կը տասնապատկէ ցարդ 
ծանօթ Ալիշանի 
նամակներուն թիւը։ Այս 
նամակները հարուստ 
տեղեկութիւններ կը 
պարունակեն ո՛չ միայն 
Ալիշան գիտնականին, այլեւ 
Ալիշան անհատին մասին։ 
Հեղինակի իտալերէն, 
ֆրանսերէն կամ հայատառ 
թրքերէն գրած նամակները 
ներկայացուած են բնագրով 
եւ թարգմանութեամբ։ 
Հատորները օժտուած են 
բովանդակալից 
ծանօթագրութիւններով։  
 

 
Ամին  
Մաալուֆ, 
Մեր չսպասուած 
եղբայրները  
(Nos frères 
inattendus) 
 

Վերջերս լոյս տեսաւ 
լիբանանցի ժամանակակից 
գրող Ամին Մաալուֆի 
վերջին վէպը՝ Մեր 
չսպասուած եղբայրները (Nos 
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frères inattendus)։ Վէպը 
աղէտի եզրին գտնուող 
մարդկութեան մասին է, որ 
փոխաբերութիւն մըն է 
մերօրեայ աշխարհին մասին, 
«որ անշուշտ անդունդի 
եզրին է եւ մեծ նաւաբեկումի 
մը վտանգին տակ», ինչպէս 
կը հաստատէ Մաալուֆ։ 
Վէպը գրուած է թագաժահրի 
համավարակէն առաջ, 
սակայն հետաքրքրականօ-
րէն կը ներկայացնէ կարծէք 
խորհրդածութիւններ 
մերօրեայ թագաժահրին 
հետեւանքով ստեղծած 
ներկայ դժուարին 
իրավիճակին շուրջ, 
խորհրդածութիւններ՝ որոնք 
կը միաձուլեն մեր 
մտահոգութիւններն ու 
յոյսերը։ Մաալուֆ ծնած է 
Պէյրութ ու Ֆրանսա 
փոխադրուած է 1976ին։ 
Անոր գործերը 
թարգմանուած են աւելի 40 
լեզուներու։ 1993ին 
«Կոնքուռ» մրցանակին 
արժանացած է Թանիոսի 
ժայռը վէպին համար, եւ 
2010ին՝ «Աստուրիասի 
իշխան» գրականութեան 
մրցանակին։ Մալուֆ նաեւ 
անդամ է ֆրանսական 
Ակադեմիային։ 
 

 
 
Սուրէն 
Չէքիճեան, 
Անաւարտ 
դիմանկար 
 

Համազգայինի «Վահէ 
Սէթեան» 

հրատարակչատունէն, 
Պէյրութ, 2020ին լոյս տեսաւ 
Սուրէն Չէքիճեանի 
Անաւարտ դիմանկար վէպը, 
մեկենասութեամբ՝ 
Թորոնթոյի Համազգային հայ 
կրթական եւ մշակութային 
միութեան «Գլաձոր» 
մասնաճիւղի 
հրատարակչական ֆոնտին։ 
Անաւարտ դիմանկարը 
Սուրէն Չէքիճեանի երեք 
անտիպ վէպերէն մէկն է։ 
Վէպին մէջ ներկայացուած 
են Լիբանանի հայութեան 
գաղթը դէպի Գանատա, 
հայութեան համակերպումը 
գանատա կան միջավայրին, 
ինչպէս նաեւ հայկական եւ 
գանատական արժէքներու, 
բարքերու եւ 
մտածելակերպերու միջեւ 
բախումը։ 
 

 
 
Մայքըլ Ֆարիս 
Սմիթ, 
NICK 
 
 

Ֆ. Սքաթ Ֆիցճերըլտի The 
Great Gatsby վէպին 
հեղինակային իրաւունքները 
հանրային սեփականութիւն 
դարձան 1 յունուար 2021ին։ 
Վէպին հրատարակութենէն 
հարիւր տարի անց, 
Ֆիցճերըլտի 
ժառանգորդներն ու   
Scribner & Scribner 
հրատարակչատունը այլեւս 
չեն հակակշռեր գործին 
վերահրատարակութիւնը 
կամ անոր այլազան 

տարազներով երեւումը։ 
Այսպէս, արդէն իսկ լոյս 
տեսած է Մայքըլ Ֆարիս 
Սմիթի Nick վէպը, որուն մէջ 
հեղինակը կը պատմէ The 
Great Gatsby-ի տիպարներէն 
Նիք Գարաուէյի անցեալը, 
մինչեւ անոր ծանօթանալը 
Ֆիցճերըլտի հերոսին՝ Ճէյ 
Կաթսպիի հետ։ 
 

 
 
Վլատիմիր 
Նապոքով, 
«Վաղուան 
մարդուն ողբը» 
 

Վերջերս ի յայտ եկած է 
Սիւփըրմէնի մասին 
Վլատիմիր Նապոքովի 
«Վաղուան մարդուն ողբը» 
վերնագրով 
բանաստեղծութիւնը, որուն 
մէջ «պողպատեայ մարդը» 
կ՚երեւակայէ իր սիրած 
աղջկան՝ Լոյիս Լէյնի հետ իր 
անյաջող հարսանեկան 
գիշերը եւ կ՚ըղձայ դառնալ 
հասարակ մահկանացու մը։ 
Նապոքով այս բանաստեղ-
ծութիւնը գրած է յունիս 
1942ին New Yorker 
հանդէսին համար, որ օրին 
մերժած է զայն 
հրատարակել, անոր նիւթը 
անպատշաճ համարելով։ 
Ցարդ կորսուած համարուող 
բանաստեղծութիւնը 
յայտնաբերած է ռուս 
բանասէր Անտրէյ Պապիքով, 
որ զայն գտած է Եէյլ 
համալսարանի հազուագիւտ 
գրքերու եւ ձեռագրերու 
գրադարանին մէջ։ 
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Եդուարդ Սայիտի 
գրական  
փորձերը 
 
 

Պաղեստինցի հանրածանօթ 
քննադատ ու մտաւորական 
Եդուարդ Սայիտ 
արհամարհանքով կը 
մօտենար վիպային ու 
բանաստեղծական 
գործերուն, երբ հարցը կը 
վերաբերէր իշխանութեան ու  
քաղաքական փոփոխութիւն 
առաջացնելու խնդրին։ Ան 
բարձրաղաղակ կը պնդէր, որ 
քննադատին խօսքը աւելի 
կշիռք կը ներկայացնէ քան 
վիպագրինը կամ 
բանաստեղծինը։ Նորատիպ 
կենսագրութիւն մը սակայն 
ցոյց կու տայ որ Սայիտ, իր 
երիտասարդութեան, 
ինչպէս եւ աւելի ուշ, քանի 
մը անգամ փորձուած է 
գրական այս ճիւղերէն, 
ետին ձգելով կիսաւարտ ու 
անտիպ քանի մը վէպի 
փորձ ու երկտասնեակ մը 
բանաստեղծութիւն։  
Թիմըթի Պռենըն, որ Սայիտի 
աշակերտը եղած է, անոր 
կենսագրութիւնը գրելու 
համար՝ ընտանիքի 
թոյլտուութեամբ իր 
տրամադրութեան տակ 
ունեցած է Սայիտի 
ամբողջական արխիւը։ 
Պռենըն անոր թուղթերուն 
մէջ յայտնաբերած է 
Եգիպտոս անունով 70 էջերէ 
բաղկացած անտիպ վէպի 
փորձ մը, գրուած հեղինակի 

աշխարհահռչակ դարձած 
Արեւելաբանութիւն կոչուող 
հատորէն 20 տարի առաջ՝ 
1950ականներու կէսերուն։ 
Սայիտ նոյն տարիներուն 
փորձած է գրել նաեւ 
չափածոյ երկեր, սակայն գոհ 
չմնալով, ամբողջովին 
հրաժարած է անոնցմէ։ Ինչ 
որ աւելի հետաքրքրական է, 
ան գաղտնի պահած է այս 
փորձերը, նոյնիսկ անոնցմէ, 
որոնք շարունակաբար իրմէ 
վէպ կը խնդրէին: 1987ին 
վիպային երկրորդ փորձ մը 
կատարած է, սակայն 50 էջէ 
ետք հրաժարած անկէ։ Այս 
ձախողութիւնները ըստ 
երեւոյթին զինք ալ աւելի 
մղած են արհամարհելու 
գրական այս գործունէու-
թեանց կշիռը աշխարհը 
փոխելու դերին մէջ։  
 

 
 
Զարեհ 
Որբունի, 
Հալածուածները 
 
 

Լոյս տեսաւ ֆրանսահայ 
գրող Զարեհ Որբունիի 
(Էօքսիւզեան, 1902-1980) 
վիպային գործերու 
եռահատոր քննական 
հրատարակութեան 
առաջին հատորը 
«Յովհաննիսեան» 
ինստիտուտի կողմէ, 
Երեւան, 2021ին։ Հատորին 
մէջ զետեղուած են 
հեղինակին Հալածուածները 
վիպաշարի առաջին երեք` 
Փորձը (Փարիզ,1929), 

Թեկնածուն (Պէյրութ,1967) 
եւ Ասֆալթը (Պոլիս, 1972) 
վէպերը։ Փորձը 
վերատպուած էր Որբունիի 
երեւանեան հատորին մէջ 
(1966), բայց Թեկնածուն եւ 
Ասֆալթը երկրորդ անգամ 
չէին հրատարակուած։ 
Հատորին մէջ տեղ գտած է 
Որբունիի վիպագրութեան 
նուիրուած Մարկ Նշանեանի 
«Գրականութիւնը որպէս 
«սրբագրութիւն»» 
հետազօտութիւնը։ 
Հրատարակութիւնը 
հիմնուած է վէպերուն 
առաջին հրատարակութիւն-
ներուն, պահպանուած 
բնագրերու եւ բնագրային 
արժէք ունեցող ֆրանսերէն 
թարգմանութիւններու միջեւ 
առկայ բնագրագիտական 
տարբերութիւնները նշող 
ծանօթագրութիւններով։ 
Գիրքը պատրաստուած է 
Գրիգոր Պըլտեանի,       
Մարկ Նշանեանի եւ 
«Յովհաննիսեան» 
ինստիտուտի հետազօտող 
Սիրանոյշ Դւոյեանի 
գործակցութեամբ եւ 
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» 
Հիմնարկութեան նիւթական 
աջակցութեամբ: 
 

 
Դանիէլ 
Վարուժան, 
Հացին երգը,  
երկլեզու 
 
 

Մարտ 2021ին, Համազգայինի 
Գանատայի Շրջանային 
վարչութեան 
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հրատարակութեամբ լոյս 
տեսաւ Դանիէլ Վարուժանի 
Հացին երգը (1921) հատորի 
առաջին ամբողջական 
երկլեզու՝ Song of the Bread  
խորագրով անգլերէն-
հայերէն հրատարակութիւնը, 
թարգմանութեամբ Թաթուլ 
Սոնենց-Փափազեանի եւ 
խմբագրութեամբ Վիգէն 
Թիւֆէնքճեանի։ 
Հատորը կը բաղկանայ 146 
էջերէ, ուր ընդգրկուած է 
երեսուն բանաստեղծութիւն։ 
Գիրքը կը սկսի խմբագրին 
կողմէ պատրաստուած 
անգլերէն յառաջաբանով, 
Poet, Interrupted խորագրով, 
Դանիէլ Վարուժանի 
կենսագրութեամբ եւ 
բանաստեղծութիւններու 
անգլերէն թարգմանութեանց 
մասին տեղեկութիւններով։ 
Հատորին մէջ կան նաեւ 
Հացին երգըի առաջին 
հայերէն հրատարակութեան 
նախաբանի անգլերէն 
թարգմանութիւնը, իսկ 
վերջաւորութեան՝ 
բանաստեղծութիւններուն 
մասին մատենագիտական 
տեղեկութիւններ։ 
 

 
 
Նաժուան 
Տարուիշի 
յաջողութիւն-
ները 

 
2000 թուականին, իր 
առաջին գիրքին 

հրատարակութենէն ետք, 
Նաժուան Տարուիշի անունն 
ու բանաստեղծութիւնները 
գրաւեցին միջազգային 
գրական թերթերու եւ 
պարբերկաններու 
ուշադրութիւնը։ 1978ին 
Երուսաղէմի մէջ ծնած 
պաղեստինցի բանաստեղծը, 
ոչ անգլիագիր միակ գրողն է, 
որուն բանաստեղծական 
երկու հատորները տպուած 
են New York Review of Books 
(Poet Series)ի կողմէ (Nothing 
More To Lose 2014ին եւ 
Exhausted On The Cross 
2021ին)։ Անոր գիրքերը 
թարգմանուած են աւելի քան 
քսան լեզուներու եւ 
արժանացած գրական 
մրցանակներու։ 
Տարուիշի բանաստեղծու- 
թիւնները կը կրեն իր 
բազմամշակոյթ ծննդավայրի 
կնիքը։ Պատմութիւն, 
մշակոյթ, աշխարհագրական 
սահմաններ հատող իր 
տողերը բռնութեան, բայց 
միաժամանակ կարեկցանքի 
արձանագրութիւններ են, 
որոնց ընդմէջէն ան կը 
բացայայտէ ու կ՚արծարծէ  
իր անձնական եւ 
հաւաքական ինքնութեան 
հարցերը։ Յատկանշական է 
նաեւ որ անոր 
բանաստեղծութիւնները 
յուսահատութեան 
պաստառին վրայ ծիծաղի եւ 
լաւատեսութեան երանգներ 
կը բերեն, իսկ մղձաւանջը 
յոյսով կը փարատեն։ 

 
 
Մարսէլ Փրուսթ, 
Les soixante-
quinze feuillets  
 
 

2021ի գարնան, Ֆրանսայի 
Կալիմար 
հրատարակչատունը լոյս 
ընծայած է Մարսէլ 
Փրուսթէն Les soixante-
quinze feuillets խորագրեալ 
384 էջնոց հատորը, որ ցարդ 
կորսուած կը համարուէր։ 
Փրուսթ զայն գրած է 1908ին, 
երբ սկսած էր աշխատիլ իր  
À la recherche du temps 
perdu գործին վրայ։ Այս 
գործի մասին միակ 
վաւերական տեղեկութիւնը 
կու գար ֆրանսացի 
հրատարակիչ Պեռնար տը 
Ֆալուայէն, որ հատորին 
մասին կը խօսի Փրուսթի 
Contre Sainte-Beuve գործի իր 
նախաբանին մէջ (1954)։ 
1962ին, երբ Փրուսթի եղբօր 
դուստրը Ֆրանսայի 
Ազգային գրադարանին կը 
յանձնէր անոր ձեռագիրները, 
Les soixante-quinze feuillets-ն 
անոնց մէջ չէր. այս հատորին 
ձեռագիրները երեւան եկան 
Պեռնար տը Ֆալուայի 
մահէն (2018) ետք միայն։ 
Հատորին մէջ կան աւելի ուշ 
À la recherche-ին մէջ 
երեւցող վեց դրուագներու 
նախնական 
տարբերակները։
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