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Հայոց ցեղասպանութեան եւ հայրենահանման դարադարձ։ 
Քաղաքական, տնտեսական, իրաւական եւ բարոյական հարցեր կան։ Թ-իւ, թուան-

շան, յայտարարութիւններ։ 
Լաւ է։ Ազգի իրաւունքր չի մոռցուիր։ Միջազգային դատ յարուցելու քայլեր կ՚առ-

նուին՝ կարգախօսներէն անդին ոստում կատարելով։ 
Չքննադատել։ Իմաստուն րլլալ եւ զօրակցիլ։ 
Պահանջատիրութիւն եւ հատուցում։ Կրկնութիւններ. կլոր թուականներու շուրջ կր 

խմբուինք։ Անոնց բովանդակութիւնր հողային եւ նիւթական կրնայ րլլալ։ Մխիթարա-
կան եւ բարոյական են, ազգի վերակառուցման եւ վերականգնման տեսանկիւնէ անլ 
հետեւանք, մեզ յուզած եւ յուզող ցանկացուած եւ ձեռք բերուած ցեղասպանութեան 
ճանաչումներր։ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻին մասին չի խօսուիր, ան նիւթական բովանդակութիւն չունի ամէն 
օր քիչ մր աւելի գործնապաշտ դարձող մեր աշխարհին մէջ։ Մեր շրջապատր եւ մենք։ 

Կր խորհին, թէ ինչո՜՛ւ խօսիլ ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻին մասին։ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻն իրենց անուններր եւ իրենց ծնողներուն անուններր մոռցած կամ 
չգիտցող որբերու հոգեկան աշխարհի աւերն էր։ Կարդա՛լ յաջորդ էջերու «ԱՄԵԱԿՆԵ-
ՐԷՆ ԱՌԱՋ ՌՍՌՒԱԾՌ ԱՄԵԱԿՆԵՐԷՆ Վ Ե Ր Ջ Ի ՄԱՍԻՆ» գրութիւնը Պերճուհիին 
«Խանձուած օրեր» պատումր վերլուծող փորձր։ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻն, 24 լոյս 25 Ապրիլի մր մահ տարուելու համար խլուած էին հարիւ-
րաւոր մտաւորականներ, ղեկավար, ուսուցիչ, լրագրող, իրաւաբան, գրող, բանաս-
տեղծ, երգի, երաժշտութեան փայլուն դէմքեր։ Իրաւ րնտրանին։ Վեց հարիւր։ 

Այն օրերուն, ուսումնական եւ զարգացած մարդոց տոկոսր՝ բնակչութեան բաղդա-
տած, այսօրուան պատկերր չունէր։ 

Համեմատենք, րստ տուեալներու։ 2,1 միլիոն հայ բնակչութիւնր ունեցած է 600 մտա-
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ւորական զոհեր։ Եթէ նոյեր պատահի Ֆրաեսայի մէջ, 66 միլիոնի համար, այդ զոհե-
րուն թիւր կ՚րլլայ 18,876, Ամերիկայի մէջ, 350 միլիոնի համար՝ 100,100, Չինաստան՝ 3,3 
միլիառի համար՝ 943,800։ 

Երեւակայե՛լ® առանց բացատրական ճառի։ 

Ի՛նչ կ՚րլլայ յիշուած եւ այլ երկիրներու մտաւորական որակր եւ հզօրութիւնր, եթէ 
^ նման կորուստ ունենան։ 

Դանիէլ Վարուժան 31 տարեկան, հազիւ այդքան էր Ռուբէն Սեւակ, Ռուբէն Զար լ 
դարեան եւ Սիամանթօ քառասունի շուրջ, Ռլկատինցի։ Ինտրա եւ Կոմիտաս, որոնք 
քանդուած վերադարձան։ Նաեւ միւսներր։ Եթէ ապրէին Վիքթոր Հիւկոյին չափ, այլ 
սինքն առաւել քառասուն կամ յիսուն տարի, պէտք է երեւակայել, թէ որքա՜ն մեծ պիտի 
րլլար անոնց ժառանգութիւնր։ Ութսուն տարեկան Վիքթոր Հիւկոյի պէս։ Նաեւ միւսնե-
րր։ 

Այս լինելիական ժառանգութիւնր գողցուած է, առեւանգուած եւ փճացուած։ Բնալ 
կան պայմաններու մէջ այդ ժառանգութիւնր կր ստեղծէ ժողովուրդի որակր։ 

Կր կատարուի՞ ԱՆՀԱՏՈՒՑԱՆԵԼԻի կորուստին դատր եւ վերականգնումր։ Գեղա– 
զարդ ճառերու մէջ չենք յիշեր, եւ չեն յիշեցներ այս կորուստր, որ տաճար եւ եկեղեցի 
չէ, քար եւ մարմար չէ, բայց ոգիի եւ որակի տաճար է։ Ինչո՜՛ւ չենք յիշեր։ 

ՅԻՇԵԼ թիւեր եւ անուններ չէ։ Անոնք կորուստի ահաւորութենէն մեկնելով կր սահ-
մանե՜՛ն իսկական վերականգնումի քաղաքականութիւն, մշակոյթր տանելով ժողովուր-
դին եւ ժողովուրդր բերելով մշակոյթին։ Վերականգնիլ ՅԻՇՈՂՈՒՌԵԱՆ հիմերու 
վրայ, հեքիաթ-յուշագրութենէն տարբեր։ 

Քաղաքականութիւն, որ այլ որակ է, ո՛չ ճառ, ո՛չ կարգախօս։ 

Ան վերականգնումն է հայերէնի՝ մեր կեանքին մէջ, հարստութեամբ եւ որակով, որ 
չաայ^ յիշենք Շաւարշ Սիսաքեանի խօսքր^ հաց-պանիրի հայերէն։ 

Հայերէնի կորուստր ցեղասպանութեան-հայրենահանման հետեւող ազգաքանդ ^ 
թացք է։ Առանց հայերէնի ազգային ո՛ր բովանդակութեամբ ո՛ր որակր պիտի ժառան-
գենք, առանց ազգային լեզուի իւրացման եւ որակին ո՛ր դիմագիծով պիտի վերականգ-
նինք։ Կորսուող սերունդներր յաճախ յիշուող 1,5 միլիոնին վրայ կր գումարուին, եթէ 
տեսնուածէն անդին նայինք։ Հարազատութեան ՅԻՇՈՂՈՒՌԻՒՆր կր քանդուի անոլ 
րակով եկող պարտուողականութեամբ։ 

Այս է մեր օրերու մարտահրաւէրր։ Կիսամիջոցներով չպատասխանել, սկսեալ լատի-
նատառ հայերէնէն, հասնելու համար օտարալեզու այլազան հրատարակութիւններու, 
որոնք մանր քաղքենիական հետաքրքրասիրութիւններ կր բաւարարեն։ Վկայ՝ համա-
ցանցր եւ կայքերր։ 

ԱՆՀԱՏՈՒՑԵԼԻն մե՛նք պիտի հատուցենք, հայ գիրն ու գիրքր վերադարձնելով մեր 
տուներր, մեր կեանքին մէջ, նորահաս սերունդներուն, փոխանակ հետեւելու այլասեր 
ման-օտարախօսութեան զառիթափին, տեսակ մր համրանքի մարդորսութեան հա-

^ մար։ 
Հ ԱՆՀԱՏՈՒՑԵԼԻին պատասխան է ազգային իրաւ քաղաքականութիւնր, որ կ'առաջ-
% նորդուի ՀԱՅ ՍՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒՌԻՒՆ ստեղծելու հեռանկարով, բանիւ եւ գործով, փ ո 
օ խան քար-մարմարի, անվաղորդայն ցուցադրութիւններու միտք եւ ոգի չստեղծող նա-
5 խաձեռնութիւններու մէջ սպառելու ե՛ւ ժամանակ ե՛ւ միջոցներ։ 
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Ղեհա 

Տ– 

Ի՚նչ կ՛ուզենք փաստել, որ չենք գիտեր, եւ չեն գիտեր։ 

ԱՆՀԱՏՈՒՑԵԼԻիե վերակաեգնումր ստեղծումն է մտաւորական ուժի, որ հարկա-
տու չրլլայ դիւանակալութեան, ջոջականութեան, էսթէպլիշ՚մընթի։ Այսինքն որակով 
վերականգնել ազգր իր հարազատութեան ենթահողին վրայ։ 

Ռնել այնպէս, որ մտաւորական ներուժր ծառայէ մեր հզօրացման եւ լինելութեան։ ^ 
Ռնել այնպէս, որ նորերր երեսուն տարիքր չաւարտած չկորսուին ազգին համար, այլ ^ 
հարստացնեն զայն Վիքթոր Հիւկոյին պէս՝ ութսուն տարի։ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻին հատուցումր դուրսէն պիտի չգայ, այլ մեզմէ։ Ան պէտք չէ րլլայ ^ 
մասնակի, կարկտան, փաչուըրք։ ^ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻին կր պատասխանենք, երբ նոր Դանիէլ Վարուժանր, նոր Զար– ^ 
դարեանր, նոր Թ-լկատինցին, նոր Կոմիտասր, ապրին իրենց միտքի եւ ստեղծագործու– 
թեան լոյսով, փոխանակ հացի համար րլլալու վարժապետ, հաշուապահ, բժիշկ® եւ & 
երբ ժամ գտնեն, ծառայեն որակին։ Կամ երբ բարերարով երկու հարիւր օրինակ բա-
նաստեղծութեան գիրք հրատարակեն, չգրեն՝ նուէր կր տրուի բարեկամներու։ 

Կէս դար հայ երաժշտութեան ծառայած պայծառ անձր ինլու պիտի դատապար-
տենք, որ հացի համար ինքնաշարժով հագուստ փոխադրէ։ 

Այս ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻին հատուցման գաղափարր կ՚առաջնորդէ՛, պիտի առաջնորդէ" 
մեզ։ Պիտի հասկնա՜՛նք, որ ապագայի կառուցումր հոս կր գտնուի, 

Կորսուած ներուժր եւ որակր վերականգնել՝ րնդդէմ պատեհապաշտութեան եւ խու-
ժանային աղմկարարութեան։ 

Ի՛նչ պիտի րլլայ Ամերիկայի պատկերր, նոյնիսկ այսօր, եթէ յանկարծ մրրիկր 
100,000 մտաւորականներ անհետացնէ։ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻն բռնագրաւուած հայրենիքն է։ Հայրենահանուածներր պիտի դառ-
նան որովայնախօսներ, V6ոէո1օ^ս6Տ, ինչպէս կ՚րսէ անգլերէն խօսող ֆրանսացին, մեծ 
գրողի վէպին մէջ, քանի որ օտարի լեզուն իր հոգիին բխումր չէ։ 

Կ՚ունենա՜՛նք հոգեկան-ոգեկան ուժր՝ վերականգնելու ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻն։ Ռչ ոք այդ 
պիտի րնէ մեր փոխարէն։ 

Նոյնիսկ եթէ օր մր, Գերմանիոյ մէջ գտնուող Հրէական Ռղջակիզումի նուիրուած 
անտառանման յուշակոթողին պէս^ առաօոծԼ֊ ՅԻՇՌՂՌՒՌԵԱՆ ՏՌՒՆ կառուցուի Ան-
գարա, Պոլիս կամ Չանղրրր® 

Տեսաբաններր կ՚րսեն՝ ռազմավարութիւն եւ մարտավարութիւն, բառերու հնչեղո^ 
թեամբ գինովնալով։ Մինչեւ երբ։ 

ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻն մոռնալով եւ չվերականգնելով կր մեղանչենք։ Զայն վերականգ-
նել պատմութեան բեմէն չհեռանալով, տոկալու եւ տեւելու միակ ուղին է։ Այսինքն, ազ-
գային մշակոյթի ամբողջականութիւնր իւրացնել, անով ապրիլ եւ փոխանցել։ 

Միջին ճամբաներր թուքով կպցրած ինքնախաբէութիւն են։ 
ԱՆՀԱՏՌՒՑԵԼԻն եթէ չհատուցուի, մեզմէ դուրս մեղաւոր եւ յանցաւոր պէտք չէ 

փնտռել։ Իրարանցումներր կ՚րլլան պիւռոսեան յաղթանակ։ 

<ԲԱԳԻՆ> 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 տ Ր Օ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

ՑԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 

ԸՍԻՆՔ 100-ԱՄԵԱԿ 

0– ԱՄԵԱԿՆԵՐԷՆ ԱՌԱՋ ԸՍՈՒԱԾԸ 
ԱՄԵԱԿՆԵՐԷՆ ՎԵՐՋԻ ՄԱՍԻՆ ԵՒ 

ԻՄ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՍ «ԽԱՆՁՈՒԱԾ 0ՐԵՐ»ՈՒ 

Եթէ կարենայի գրկել այս մեծ եւ փոքր տղաքը, 
որոնք շատ անգամ, ոչ իրենց, ոչ ալ իրենց 

ծնողացն անունը կը յիշեն եւ որբանոցին մէջ 
պատահական անուն մը կը տրուի իրենց... 

Կարենայի գրկել եւ ըսել. 
- Սիրելիներ... սիրելիներ... 

Միայն այսքան. ուրիշ ի"նչ կարելի է ըսել 
այս խոշտանգուած բողբոջներուն։ 

ՊԵՐՃՈՒՀԻ, «ԽԱՆՁՈՒԱԾ ՕՐԵՐ» 
«Հայրենիք» ամսագիր, 1938-1939 

Ինքնութիւն եւ յիշողութիւն։ Ոչ մէկ ճա-
նաչում եւ ոչ մէկ ստապատիր հատուցում 
պիտի փոխարինեն արեան ճամբով եկած 
ինքնութիւնր, սիրով ու հաւատարմո^ 
թեամբ տրուած անունր, որ շարունակո^ 
թիւն րլլալու դրոշմ է։ 

Գրականութիւնր ապրուած, ապրուող 
եւ երազուած կեանքի վկայութիւն է։ Կամ, 
գիր-գրականութիւնր յիշողութիւնն իսկ է, 

5 որ կր պահէ ապրուածին ինքնատիպ եւ 
® եզակի հետքր, անհետացման եւ մ ա հ 
| ուան դէմ յարդարուած ճակատ։ Կամ ե ^ 
օ ւակայուածի։ 
§ Ժամանակակից մեծ գրողներ, մանա-

ւանդ Երկրորդ Աշխարհամարտէն ետք, 
դիպուածային յուշագրութենէն անդին 
անցնելով, իմաստասիրական-բարոյա-
կան եւ համամարդկային որակ տուին յի-
շողութեան գիր ու խօսքին։ Ֆրանսական 
գրականութիւնր ճոխացաւ համամարդ-
կային հորիզոն բանալով յիշողութի^ 
գրականութեամբ։ Հայ գրականութիւնր 
քիչ պարագաներու յուշագրութենէն ան-
դին անցաւ յիշողութիւն րլլալու համար։ 
Ստորագնահատում թող չհամարուի, ցալ 
ւր նոյնր րլլալով, յուշագրութիւններր 
իրարու կր նմանին եւ չեն համայնանար։ 

Յիշողութեան ժամանակակից մեծ 

4 
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գրողներէն յիշենք Քլոտ 
Սիմոնր եւ Փաթրիք Մոտխ 
անոն (երկուքն ալ գրակա-
նութեան նոպէլեան դափ-
նեկիր), Նաթալի Սարոթր 
եւ Մարկրիթ Տիւրասր։ 
Վերջինին երկր, ՑԱՒԲ, մե-
նաթատրոնի վերածուեցաւ 
Ֆրանսայի մէջ, դերասա-
նուհի Տոմինիք Պլանի խա-
ղարկութեամբ եւ շրջեցաւ 
բազմաթիւ երկիրներ՝ պա-
հելով ֆրանսերէնր եւ խօս-
ուածին թարգմանութիւնր 
զետեղելով բեմին վերր, ո ր 
պէսզի տարբեր երկիրներու 
տարբեր լեզուներ խօսող 
հանդիսատեսր հետեւի 
(տսէէւէաջշ)։ ՑԱՒր, Երկրորդ 
Աշխարհամարտի րնթաց-
քին կնոջ մր սպասման եւ 
յոյսի տառապանքի պա-
տումն է (քիչ մր Պերճուհիի 
«Խանձուած օրեր»ուն պէս, 
որուն համար կր գրուին 
այս տողերր)։ 

Այդ ահաւոր սպասումն 
է, որ կր դաջէ յիշողութիւնր, 
չսպիացող խոց։ «Խանձուած օրեր»ու Ս ո 
նան (որ Պերճուհին է), այդ սպասման 
ցաւի յիշողութիւնր կր մարմնաւորէ։ 

Դերասանուհի Տոմինիք Պլան յաջողե-
ցաւ աւելի քան մէկուկէս ժամ լարուած 
պահել հանդիսատեսր եւ փոխանցեց 
վկայութեան յուզումր։ 

Ինչո՛ւ չաշակերտել այդ բեմադրու-
թեան դասին։ 

Ի հարկէ կան յուշագրութիւններ, մաս-
նակի եւ անհրապոյր, որոնք ինքնատպու-
թեան բարենիշ ստանալու համար կր գե-
ղեցկացնեն անցեալր կամ տպաւորելու 
համար զայն կր սեւցնեն, կր հնարեն, 
առանց խորքի եւ արուեստի դրոշմի՝ յիշո 

ղութեան կշիռր եւ եզակիութիւնր վերա-
ծելով այլ բանի՝ շատախօսութեան։ 

1915-էն ետք ունեցանք անթիւ եւ ան լ 
համար յուշագրութիւններ, որոնք կր շալ 
րունակուին, րնտանեկան փառասիրու-
թիւներով կամ Ռճիրի ահագնութիւնր 
պատմելու տափակութեամբ։ Քիչ պարա-
գաներու անոնք յաջողեցան պատմողա-
կանէ անդին նուաճել պահերու եւ կացու-
թիւններու խորքային ճշմարտութիւնր եւ՝ 
անոնց սերտացումր մարդուն ու ճակա-
տագիրին հետ։ Հայուն համար դժուար 
էր, եւ դժուար է, ցաւի անմիջականութե-
նէն անդին այլ բան տեսնել եւ պարագրր 
կել ամբողջութիւն մր, պահր եւ անհատր 
գերազանցելով։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 տ 
օ 
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Յաճախ կր կարծենք սեւեռել անցեալր, 
գրականութեան եւ րնդհանրապէս պատ լ 
մութեան խորթանալով, զայն կր վերա-
ծենք կարգախօսի, լոզունգի։ Այդ անցեա-
լր համամարդկային պաստառ դառնալու 
համար պէտք է նուաճէ ե՛ւ գեղեցիկր, ե՛ւ 
խորքր, որոնք ո՛չ հռետորութիւն կր պալ 
հանջեն, եւ ո՛չ ալ չնաշխարհիկ բառերու 

^ տարափ, ակնթարթային յուզումներու 
համար։ 

Պերճուհիի ՅԻՇՈՂՈՒՌԵԱՆ չսպիա-
ցող ցաւր, 

«Յաղթուած Թուրքիան ալ բացաւ 
երկրին դոները, բացաւ նոյնիսկ բան-
տերը։ Բայց հեոաւոր ճամբաներէն 
եկած ոեւէ ճամբորդ մեր տնակին դու– 
ոը չզարկաւ կարօտով։ Որովհետեւ 
բանտի դոները բացուեր էին ահաւոր 
օր մը դէպի մահ տանելու համար 
ընտրելագոյնները մարդկանց» (Պեր 
ճուհի, «Խանձուած օրեր»)։ 

Անոնց մէջ՝ իր սիրած մարդր։ 
Այլ խօսքով, յիշողութիւնր, երբ հարա-

զատութեամբ կ՚արտայայտուի, կր պեղէ 
բառերով եւ անոնցմէ անդին, բառր ինքլ 
նին րլլալով խորհրդանիշ, կր դառնայ 
ստեղծագործութիւն, առարկայական կալ 
ցութիւններու եւ տուեալներու վրայ գուլ 
մարելով ներիմացական տեսողութիւնր, 
որ տեսնուածով չի բաւարարուիր, այլ ինչ-
պէս կ՚րսենք ժողովրդական ոճով, կ՛ու-
զենք տեսնել հոգիի աչքերով։ Յիշողու-
թիւնր գրական նուաճում կր դառնայ եւ 
կր հարստանայ ներիմացումով, կ՚րնդար 
ձակուի տեսադաշտր, իրապաշտութենէն 
անդին։ Այս րմբռնումով, յուշագրութիւնր 
գրականութիւն րլլալու համար կարիք ու-
նի հոգեկան-ոգեկան նրբութեան, որուն 

հ մասին կր խօսէր Փասքալ, զայն հակադ 
րելով երկրաչափական տուեալի, զոր ինք 

3 կր կոչէ նրբութիւն (տտբոէ ճտ քտշտտտ տէ շտբոէ 
^ ճտ §տօաշէոշ)։ 
2՜ Հայրենահանուած զանգուածներր (զո-

հերր չկան, որ յիշողութիւն պահեն) կարօ-
տով եւ ցաւով պատմեցին յուշեր,- աքսո 
րի ճամբաներ, ջարդի տեսարաններ, որ-
բանոց, հիւանդանոց,- բայց վերապրումի 
մէջ սելեռուած յիշողութիւնր բացակա^ 
ցաւ յաճախ, հաւանօրէն այն պատճառով, 
որ զոհերր չկալ ին վկալ ելու համար, կամ 
անոնք հազուագիւտ էին, ինչպէս Եր֊ 
ուանդ Օտեան մր, Արամ Հայկազ մր, Հա-
մաստեղ մր, Պերճուհի մր։ Ռուբէն Սեւա-
կի կեանքի վիպականացումն է Անդրա-
նիկ Ծառուկեանի «Սէրր Եղեռնին մէջ» 
գիրքր, հակառակ իր գրականացման, 
թանձրացեալ յիշ ողութեան բազմահորի-
զոն փոխանցումր չ՚րներ։ Մեր գրականու-
թեան մէջ այս հորիզոնր կր բացակայի։ 
Զարմանալի կրնայ թուիլ, բայց օտար 
անգլիագիր հեղինակ մր՝ Ռիլրրտ Քալխ 
նովսքի, իր «Գազանր լուսնի վրայ» թալ 
տերախաղով յաջողեցաւ փոխանցել հայ-
կական յիշողութեան կառուցումր։ Յի լ ո 
ղութիւն՝ գլխագրուած։ 

Պատմութեան ահեղ եւ դառն փորձին 
դէմքերր, մեծերր եւ փոքրերր պէտք է, որ 
ունենային խորացման եւ լայնահորիզոն 
մտածման շնորհր, ոչ թէ բարդացումնե-
րով եւ գաղափարաբանական ճառով 
վկայելու համար, հոգեխոցի (էասաՕւտաշ) 
մասին, այլ որպէսզի պատմական դէպքր 
դառնար գրականութիւն եւ ժամանակէն 
անդին ձգտող իմաստ, զայն փոխադրող։ 
Անով է, որ վերապրող եւ ժառանգ-ինք-
նութիւն պիտի կարենային պահել, երէկ, 
ի հարկէ, բայց նաեւ այսօր եւ վաղր։ Անլ 
հատական ողբերգութիւնր հաւաքական 
յիշողութիւն դառնալու համար պատումի 
գեղեցիկով եւ բանի հզօրութեամբ կր 
նուաճէ բոլոր ժամանակներու վկայու-
թիւն րլլալու առաքինութիւնր։ Մտաւորա-
կանութեան հաւաքական սպանդր անկա-
րելի դարձուցած է գերհզօր վկայութիւնր, 
որ պիտի կարենար խորհուրդ եւ խորհրր-
դանիշ փոխանցել, որպէսզի իսկական յի-
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Ղեհա 

շողութիւնր ազգային յաւերժութիւն դառ լ 
նար։ 

Անկեղծ րլլանք մենք մեզի հետ. խորք 
ունեցող յիշողութիւնր այլասերած է՝ յալ 
ւուր պատշաճի բազմալեզու շատախօսու-
թիւն եւ կարգախօս դառնալով, թութա-
կային կրկնութիւններով։ Այս պատճա-
ռով ալ զանգուածներր կր խզուին անցլ 
եալէն եւ ինքնութենէն։ Իսկ այս խզման 
պատճառներր մոռացման զամբիւղր 
դրած ենք եւ կր բալարարուինք շօ-բիզ– 
նեսով, զոր յաճախ կր կոչենք լոպպի– 
յինկ, որուն մանրուք արդիւնքներով կ՚եր-
ջանկանանք։ Միաժամանակ կորսնցնե-
լով յիշողութիւնր։ Հալ ու վերակառուցում 
չ՚րլլար։ Յուշագրութիւն կր հրատարա-
կենք կտակելու համար չրնթերցողներու, 
սոսկ անձնական բաւարարութեան հա-
մար։ Վերջին թափահարումներր զբօ-
սանք դարձած ժապաւէններր եւ տեսե-
րիզներն են, մակերեսային յիշողութեան 
(չ)վերականգնում, որոնք անվաղորդայն 
հետաքրքրասիրութիւններ կր բեմադրեն 
այլազան լեզուներով եւ պատկերներով։ 

Յիշողութիւնր կ՚ապրուի անհատի կամ 
հաւաքականութեան մտերմութեան խոր-
քի կամարներուն տակ, Տիսնիլէնտ չէ, ոչ 
ալ ոջիլի շուկայ (ֆլի մարքէթ, մարշ է օ 
փիւս, պիթ պազարի)։ Հազիւ տեսնուա-
ծր եւ մոռցուածր յիշողութիւն չէ։ ժամա-
նակ մր կր զուարճացնէ ծագումով հալ ե-
րր կամ այդպէս րլլալու ճամբուն վրայ 
գտնուողներր։ Անուանացանկերր եւ 
կրկնուող լուսանկարներր բաւարար չեն 
իւրաքանչիւրին փոխանցելու եւ անոր մէջ 
վառ պահելու յիշողութիւնր։ Անհրաժեշտ 
է անուան եւ պատկերին ետեւ եղած 
կեանքին հետ հաղորդութիւնր։ Օրինակ, 
Կոմիտասի արձանին առլեւ ճառ խօսիլ 
կամ փունջ մր ծաղիկ զետեղել բան չի 
նշանակեր, եթէ հայ երգի քուրմին 
թրթռացումներր փոխարինուած են ան-
հարազատով, թամ-թամով։ 

Կրծքանշաններ հրապարակի վրայ են. 
«Յիշում եմ եւ պահանջում»։ Արագ տա լ 
րազ մր, բայց շփոթ ստեղծող եւ անբաւա-

ր ա ր ։ 

Յիշել՝ ինչո՜՛ւ։ Ի"նչ։ 
Պահանջել՝ ինչո՜՛ւ։ Ի՛նչ։ 
Եթէ ինլո՚ւներու պատասխան չտրուի, 

թամ-թամային յանկերգ կր դառնան գե-
ղեցիկ համարուող խօսքերր՝ թերթեր, 
բեմ, ձայնասփիւռ եւ հեռատեսիլ խճողող։ 
Նախորդ դարու առաջին կէսր ապրած 
սերունդին յիշողութիւնր կր պահե՛նք ոչ 
թէ որպէս գիտութիւն կամ ծանուցում-քա-
րոզչութիւն, այլ հոգեկան-ոգեկան ներաշ-
խարհ, որ մեր կենսաոճր եւ գաղափարնե-
րր ստեղծէ։ 

Այսպէս, պիտի յաջողենք րսել՝ ոչ 
միայն մեր նախահայրերու հողը, այլ 
մեր հողը, ոչ անոնց ջարդը, այլ նաեւ 
մեր տեւող ցաւը, ոչ մեծ հայրիկի լե-
զուն, այլ մեր լեզուն... Այս կ՚րլլայ հայու 
յիշողութիւն, որ պատմութենէն աւելի է։ 

Յիշողութիւնր րնտանիքէ դուրս պէտք 
է բերել, ան պէտք է դադրի անհատական 
րլլալէ եւ դառնայ եզակիութիւն՝ բոլորին 
համար։ 

Գրիգոր Պրլտեանի «Սեմեր» գիրքին 
մէջ կրկնուող եւ կրկնութեամբ խոցող ցա-
ւի արտայայտութիւն թրքերէն Սիւրկիւն 
բառր, տեղահանութիւն, աքսոր, անջնջելի 
դրոշմ է յիշողութեան մէջ, ահագնութեան 
մթնոլորտ մր։ Բայց այդ ձայնր չի լսուիր 
հիմա հայախօսներէն եւ օտարախօսնե-
րէն, հետեւաբար յիշողութիւնր չ՛ամբող-
ջանար, կ՛րլլայ ճառ, կ՛րլլայ դատարկ 
հնչող կարգախօս. ճանչնալ, ճանչցնել, 
օրէնք եւ օրէնքի թիւ-յօդուած։ Սուրիա-
կան անծանօթ գիւղի մր մէջ մեռած, 
առանց տապանաքարի, աքսորական 
մեծ-մայրիկի անունն ալ կր մոռցուի, կր 
դատարկուի յիշողութիւնր։ Յիշողութիւն 
կր վերականգնի, երբ անապատի ցեղա-
խումբէն այրած դէմքով արաբ մր հայ 
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Օտ 
0– 

Կողբեցի Տիգրան, Վանայ Իշխան, Արամ Մանուկեան, Մալխաս, 
Համազասպ Բաղէշցեան, Վանայ Սարգիս 

մարդր կր կոլէ քեոի, խալօ, քանի որ իր 
մայրր կամ մեծ մայրր հայ եղած է։ Կար-
դալ Ֆէթհիյէ Չեթինի գիրքը իր մեծ մօր 
Հրանուշի մասին։ Իսկ ո՜՛վ պիտի խօսի 
տարիներու աւերով կորսուած յիշողո^ 
թիւններուն մասին, երբ անոնք կր գու-
մարուին անանուն դարձած անհետ կ ո 
րածներուն վրայ։ Ո վ է անապատի արա-
բին մայրր կամ մեծ մայրր, անուն, գիւղ, 
տուն, րնտանիք... Ան հոգեհանգիստի 
իրաւունք իսկ պիտի չունենայ։ Ուրուա-
կաններ, որոնք հոգեկան երդիք կր 
փնտռեն։ Անոնք ենթադրեալ թիւ-թուան-
շան են, առանց ճշդութեան, հազիւ։ Ռաս 
Ուլ Այնի կամ Տէր Զօրի անանուն, ան-
պատմութիւն եւ անթիւ դատապարտեալ-
ներ, որոնք կր համայնանան յիշողու-
թեան մէջ։ Այս յիշողութիւնր պոռոտ չէ, 
խորքային է։ Եթէ դառնայ պոռոտ, կ՚րլլայ 
քարոզչութիւն, հայ ր իր ինքնութիւնր կր 
դիտէ դուրսէն, կր սկսի օտարումր, գոհա-
ցում գտնելով օտարի նայուածքին եւ 

8 

խօսքին մէջ։ 
Կր մոռնանք, որ յիշողութիւնր լեզուով 

կ՚ապրուի, որպէսզի չրլլայ սոսկ պատում, 
ինչպէս հեռատեսիլի ոճիր-արկածի 
դրուագներր։ Հարկ է խորհրդածել «Սե-
մերուն մէջ կրկնուող սիւրկիւնին մա-
սին, որ աւելի բան կ՚րսէ, քան գաղթր, աք-
սորր, տեղահանութիւնր։ Առանց լեզուին 
գիտութիւն կր պահուի, բայց ոչ իրաւ յի լ 
շողութիւն, որ ինքնութիւնն իսկ է։ Սիւր-
կիւնը տեւաբար հոգեխոցր ցաւցնող 
նշդրակ է, որմէ աստիճանաբար կր հեռա-
նան ծագումով հայ դառնալու ուղին կամ 
քարոզչութիւնր։ Լեզուով է, որ կր պահուի 
յիշողութեան գեր-իրականութիւնր։ 

Յիշողութեան կորուստր պատկանե-
լիութեան հզօր զգացումին կորուստն է, 
նախապէս եղածին շարունակութեան դա-
դարեցումր, նոր դիմագիծով նորի 
անանցեալ սկիզբ։ Արամ Հայ կազ կամ 
Համաստեղ պահակն են շարունակուող 
յիշողութեան։ Այսինքն՝ բարոյալքուած 



Ղեհա 

խառնածինի նոր յիշողութեան կերտման 
դէմ պատուար։ 

Այս գեր-իրականութիւնր, րսինք, կր 
գտնենք հայ գրականութեան մէջ. Եր֊ 
ուանդ Օտեան, Արամ Հայկազ, Համաս-
տեղ, Շահան Շահնուր, Վազգէն Շուշան-
եան, Պերճուհի։ Ասոնք պատմութիւն չեն 
գրեր, յիշողութեան հայելի են։ 

Այդ յիշողութեան իրաւութիւնր կր 
նուաճէ Պերճուհիի «Խանձուած օրեր» 
պատումր («Հայրենիք» ամսագիր, Պ ո ս 
թրն, 1938-1939), որ ինքնատիպ պաստառ 
մրն է, ժամանակ կր վերականգնէ եւ կր 
փոխանցէ։ Այդ փոխանցման մասին կր 
խօսի նաեւ Պերճուհիի թոռնուհին՝ Անն 
Բարսեղեանր, խիստ հետաքրքրական ո^ 
սումնասիրութեամբ մր, նոյն ցաւին մէջ 
ներառնելով հայ մեծ մայր ունեցող 
թրքուհին, Ֆեթհիյէ Չեթինր (ինչո՜՛ւ ոչ հա-
յուհին, որ Հրանդ Տինք կր պաշտպանէ), 
որուն գիրքին մասին խօսեցանք եւ գրել 
ցինք, բայց կարծէք սոսկ քարոզչական 
միտումով։ Եթէ յիշողութեան վերականգ-
նումին ձգտած րլլայինք, Պերճուհիին 
«Խանձուած օրեր»ր յաւելեալ ուշադրու-
թեան արժանացած կ՚րլլար։ Կ՚րսեմ յալ 
ւելեալ, քանի որ մամուլի էջերէն առնուե-
լով այդ վկալ ութիւնր ֆրանսերէնով լոյս 
տեսաւ Րա՜շոէհշտտտ հրատարակչատունէն, 
Մարսիլիա, իսկ ոչ ոք ձեռնարկեց զայն 
հայերէն հատորով մր լոյս րնծայելու։ 

Անն Բարսեղեանի ուսումնասիրու-
թիւնր, որ ձեւով մր նաեւ իր յիշողութիւնն 
է, ոչ րնթացիկ յու լագրութիւն, սեղանիս 
վրայ է, մեքենագիր։ Հետքերու վրայէն 
ինքզինք ճանչցող եւ արմատներուն հետ 
խօսող խոստովանութիւն մր, ուր կայ 
ինք, կայ իր հայրր, որ փոքրիկ հերոսն է, 
Նորվանր, Պերճուհիի պատումին, վե-
րագտնելու եւ ապրեցնելու անասելի 
դրուագներու մէջ ազգ պահելու եւ ապ-
րեցնելու իրենց անհատական կացո^ 
թիւնր գերազանցող մարդիկ, այրեր, կիլ 

ներ։ 
Ինչպէս րսի, «Խանձուած օրեր»ր լոյս 

տեսած է ֆրանսերէնով յՕՍՏՏ ՕՏ ՇՏԱ-
Օ^ՔՏ ճ ւ Տ ւ ճ ա Ս Լ անունով, 2004-ին, 
թարգմանութիւն՝ Արմէն Բարսեղեանի 
(պատումի ՆՈՐՎԱՆր) , օժանդակո^ 
թեամբ Անն եւ Միշէլ Բարսեղեաններու։ ^ 

Յիշողութիւնր գրեթէ առանց իրարու 
նմանող պատկերներու, բայց նոյն խոր-
քով, նկարահանումն է ժամանակաշրջա-
նի մր, յաջորդական եւ իրարու ագուց-
ուած տեսարաններով. ազատագրական 
շարժում եւ օսմանեան կայսրութիւն, սէ-
րր՝ յեղափոխութեան մէջ, տեղահանո^ 
թիւն եւ ջարդեր, որոնք այդ օրերուն որ-
պէս ցեղասպանութիւն չէին րմբռնուեր, 
մէկ գիշերուան մէջ ձերբակալութիւնր եւ 
ապա սպանդր հարիւրաւոր հայ մտաւ ո-
րականներու, ապա ցաւ ատանջ սպասու-
մր անօգնական մնացած կիներու, յոյսեր 
եւ համեստներու ինքնապաշտպանու-
թիւնր, դիմադրական շարժումր նոյն այդ 
կիներուն, ստուերի հերոսուհիներ, պատ լ 
մութեան թաւալումր եւ Հայ աստանի ան-
կախացումր, պսակումր զոհ հերոսի կնոջ՝ 
որ անդրանիկ հանրապետութեան 
խորհրդարանի անդամ կր դառնայ, հուսկ 
Փարիզ եւ որբերու եւ անհայրենիքներու 
ծառայութիւն® Կարելի չէ ամփոփել քիչ 
էջերու մէջ ծաւալած պատմութիւնր ժողո-
վուրդի մր, որ հաւատք ունէր, ունէր տեւե-
լու հզօր ցանկութիւն, հակառակ Սիա-
մանթոյի խօսքով սահմանուած անպատ-
մելի պատմութեան, զոր ուզած ենք պատ-
մել, մնալով յուշի նեղ շրջանակին մէջ, 
առանց դարերու դրոշմ տուող յիշողու-
թեան։ 

Բոլորր համատեղ՝ լայնահորիզոն յիշո 
ղութիւն, զոր ստանձնելով կր մնանք ազ- I 
գի անդամ, ոչ հիւր եւ ոչ ծաոայ օտարի 
դրան։ հ 

Հայաստանի անդրանիկ հանրապե- ^ 
տութեան խորհրդայնացումէն ետք, Փալ ՚՞ 
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րիզ հասած Պերճուհի կր գրէ բազմաթիւ 
գիրքեր, կր ծառայէ, եւ յիսուն տարեկա-
նին, 1940-ին կր մեռնի։ Ծնած էր 1886-ին։ 
Իր աճիւններր ամփոփուած են փարիզ-
եան շրջանի Հայ Մտաւորականներու 
դամբարանր։ 

^ «Խանձուած օրեր»ր երեւութապէս 
ինքնակենսագրութիւն է, երիտասարդա-

^ կան խանդակաթ սիրոյ պատմութիւն, մի-
աժամանակ հաւաքական կենսագրո^ 
թիւնր մարդոց, նոյն եւ տարբեր, որոնք 
դժոխքէն անցնելով կր կառլին կեանքին, 
կեանք, որ անհատական մանրուքի դէմ 
յաղթանակ րլլալու կր ձգտի։ 

էջեր, որոնք իրաւութիւն կու տան ֆէլ 
թիշ դարձող 100-ամեակին։ 

Ի հարկէ, եթէ այդ էջերր բացուին յիշո 
ղութեան պաստառին վրայ։ 

Պարզ. եթէ կարգախօսներր եւ ցո^ 
ցադրականր մոռնալով, կարդանք եւ 
լսենք խորքային յիշողութեան խօսքր։ 

Այսօր աւելի դիւրին դարձած է րսել, 
քան րնել... Ափսո՜ս։ 

Նկատի ունենալով, որ Պերճուհիի 
վկայութիւն-յիշողութիւնր կարելի չէ ա մ 
բողջութեամբ վերահրատարակել «Բա-
գ ի ն ի մէջ, խմբագրութիւնր րնթերցողին 
կր ներկայացնէ հատուածներ, որոնք 
գրուած-րսուածէն անդին կ՚անցնին, քա-
նի որ հայկական տծջՅ-ն են, առասպելնե-
րու վէպի պէս, լինելութեան պատկեր եւ 
նոյն այդ լինելութիւնր այսօր ալ ներշնչող 
է, եթէ®։ 

Պերճուհիի պատումր նախ մթնոլորտ 
է, հոն բնակող անձերր արուեստական 
չեն։ Անոնք պատրաստ եղած են կեանքր 
իրենց ափերով գրկելու, սէր, զաւակ, ու լ 
սում, երազ, ներկայ են որպէս բարդ եւ 

I անկրկնելի կացութեան մր կրողներ, կր 
մարմնաւորեն բիւրաւոր ուրիշներ, որոնք 

3 կրկնութեան նմանող նոյն հոգեխոցերով 
^ ապրեցան։ Հակառակ տխրութիւններու 
2՜ եւ ցաւի, մարդիկ չեն կքիր։ Պերճուհի կր 

քանդակէ գարնան առաջին կոկոնին պէս 
պայթող սէրերր, ազատագրական պա^ 
քար մղողի ինքնատիպ կերպարներր, 
չքաղքենիացած մտաւորականներ, հայ 
ձկնորսներր, հերոսացող համեստներ, 
որոնք չեն վարանիր հալածական յեղա-
փոխականներու պաշտպան կանգնելու, 
Սամաթիոյ հայ ձկնորսներր, որոնք գիտէ-
ին ազգ պահել։ Կր քանդակէ նաեւ հա-
մեստ հայ կիներր, որոնք գաղտնիացման 
դրութիւն կր ստեղծեն հայ մանուկներ 
փրկելու համար, կամ թաքցնելու հայ քա-
ղաքական գործիչներր։ 

Դիմադրականներու րնդյատակեայ 
սխրանքներ։ 

Օրինակելի տիպար է գիրքի մէջ 
գտնուող Սոնան, որ հեղինակն է, բայց 
նաեւ Սիրարփին, Զառոն, բաղնիքի մէջ 
թուրք կիներր լոգցնող Հոռոփր, որ որբե-
րր ազատագրելու պայքարին գաղտնի 
սպասարկութեան հետախուզող հերոս է, 
նաեւ միւսներր, որոնց մէջ կան օտարներ։ 

«Խանձուած օրեր»ր ոչ տափակ յու-
շագրութիւն է, ոչ բարոյախօսութիւն, ոչ 
մարտակոչ, ոչ սեփական եսի փառաբա-
նանք, որ նորաձեւութիւն է՝ խմբագրել 
տալով սեփական, հօր կամ մեծ հօր-մեծ 
մօր պատմութիւնր։ ժայթքող յիշողո^ 
թիւն է, ոչ յուշ, որուն մէջ իւրաքանչիւր 
հայ ինքզինք կր տեսնէ, կրնայ տեսնել, 
այս ձելով է, որ «Խանձուած օրեր»ր գե֊ 
րանցում կր կատարէ, կր դադրի յուշագ-
րութիւն րլլալէ, տեսակ մր հեքիաթ րլլալէ, 
կր դառ նայ բոլորին զգացած եւ նոյնիսկ 
չզգացած, ենթագիտակիցի մէջ աքսոր-
ուած հոգեխոցր, էասաՅէւտաշ, որ այսօր 
յանձնառութիւններու կ՚առաջնորդէ, կուշ-
տերր կ՚րսեն՝ ծայրայեղութիւններու։ 

Ամէն բան եւ էականր կորսնցուցածներ 
ինչո՜՛ւ պիտի վախնան ծայրայեղութիւն-
ներէ։ 

Այնքա՜ն անսեթեւեթ յուզում կայ անհե-
տացման բովէն անցած եւ Հայաստան 
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Ղեհա 

դարձած հայրենիքի բանակին ի տես, ա^ 
քերուն մէջ զոհուած հերոսի այրիին, 
անոր որբին եւ պայքարի րնկերուհիի որբ 
ձգած եւ որդեգրուած որբին։ 

Քանդակուած տիպարներ կան. սար-
սափի մթնոլորտի մէջ ծնած սէրր երիտա-
սարդներու, որոնք կր փրկուին թուրք ոս-
տիկանութեան հետապնդումներէն։ 
Բսինք՝ Որ անպայման մահով չի 
վերջանար։ Նաեւ քաղքենիին սէրր, հա լ 
րուստին վիրաւորուած եսր, որ մատնո^ 
թեան կ՚առաջնորդէ, բայց անոր մէջ հայու 
խիղճր կր տանի զայն զղջումի, քաւո^ 
թեան։ 

Կրնայ զարմանալի թուիլ եթէ րսենք, 
որ ֆրանսերէն թարգմանութիւնր, իր լեզ-
ուական եւ ոճական շնորհով, խիստ 
տպաւորիչ է, քանի որ գեղագիտական 
խմբագրութիւն է։ ԽԱՆՁՈՒԱԾ ՕՐԵՐ 
պատումի լեզուն վերամշակելով թերեւս 
կ՚աւելնայ անոր գեղագիտական արժէքր, 
բայց կրնայ նուազիլ անմիջականո^ 
թիւնր, պարզին մէջ խտութիւնր, քանի որ 
Պերճուհի ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ կր վերծանէ, 
չի գրեր, չի պատմեր։ Կր թափանցէ բջիջ-
ներու մէջ։ Այս ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆր պատլ 
մութիւն կամ պատմագիտութիւն չէ։ Անլ 
կախութեան առաջ ին տարուան տողան-
ցող զինուորներու համրանքր չէ ՅԻՇՈ-
ՂՈՒԹԵԱՆ բովանդակութիւնր, այլ ՀԱՅ 
ԶԻՆՈՒՈՐԻ ՏՈՂԱՆՑՔԴ՝ որ վերած-
նունդ է։ 

Երբ կր խօսուի ցեղասպանո^ 
թիւնր ճանչնալու, թողութիւն խնդրելու եւ 
թողութիւն տալու մասին, եղանակ կր 
փոխուի, նահանջելով կր խորհինք, որ 
ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ մէջ նստած ՀՈԳԵԽՈ-
ՑԲ, հոգեբոյժներր կ՚րսեն էասաօ, կ՚անհե-
տանայ շպարով, ինչպէս կ՚րսեն՝ օօտաշէւօ 

հպումներով։ 
Կրկին պէտք է խօսիմ Մարկրիթ Տիւ լ 

րասի ՑԱՒին եւ զայն մենաթատրոնի վե-
րածած Տոմինիք Պլանի խաղին մասին։ 
Եթէ ԽԱՆՁՈՒԱԾ ՕՐԵՐր Մարկրիթ Տի^ 
րասի ՑԱՒին պէս միջազգային բեմ բարձ-
րանայ, այն ատեն ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅԻՇՈ-
ՂՈՒԹԻՒՆր, ոչ ցեղասպանութեան ճա-
նաչման քարոզչութիւնր, կր նուաճէ հա-
մամարդկային հասկացողութիւն։ Թերեւս 
այն ատեն թուրքերն անգամ կր բաժնեն 
հայկական էասաՅ-ն։ 

Եւ կայ տեսարանր։ Թուրքին խենէշ սե-
ռային հալածանքէն փախչող որբեւայրի 
Սոնան եւ իր գիրկի մանուկր, ազատելու 
իրենց վերջին ճիգի րնթացքին, քարա-
փին կր լքեն անցեալր եւ իրենց ճամպլ 
րուկներր, կր մտնեն մարդկային աշխարհ 
մր՝ իրենց հետ տանելով իրաւազրկուածի 
անբեռ ծանր ժառանգութիւնր. ՅԻՇՈ-
ՂՈՒԹԻՒՆր։ 

Կրկին կարդանք տեւաբար խանձուող 
ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆԲ, անցեալ եւ ներկայ, 
որ միայն Սոնա-Պերճուհիին չի պատկա-
նիր. 

Յաղթուած Թուրքիան ալ բացաւ 
երկրին դոները, բացաւ նոյնիսկ բան-
տերը։ Բայց հեոաւոր ճամբաներէն 
եկած ոեւէ ճամբորդ մեր տնակին դու– 
ոը չզարկաւ կարօտով։ Որովհետեւ 
բանտի դոները բացուեր էին ահաւոր 
օր մը դէպի մահ տանելու համար 
ընտրելագոյնները մարդկանց։ 

Յաւերժական լռութեան դատապարտր-
ուած չթակուած դռներր հայաշխարհի։ 

Փետրուար 2015 
Լիբանան 

0– 

* Յ.Գ. Տես «Բագին» 2005, թիւ 4, «Գրագիտուհիներ՝ «Հայրենիք»ի էջերուն», 
Մարուշ Երամեան։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

0– 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 ք) Ր օ 

ՍԱՐԳԻՍ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ 
(ՊՕՂՈՍ ՕՏԱՊԱՇԵԱՆ, 
ՎԱՆԱՅ ՍԱՐԳԻՍ, ՇԱՄԻԼ, 
ԿՈ ԼՈՏ ՍԱՐԳԻՍ 
1875-1915, ԳԱՆՁԱԿՑԻ - ՊԵՐՃՈՒՀԻԻ, 
«ԽԱՆՁՈՒԱԾ ՕՐԵՐ»ՈՒ ՍՊԱՍՈՒԱԾ 
1915-ԻՆ ԲԱՆՏԱՐԿՈՒԱԾ ԵՒ ՍՊԱՆՆՈՒԱԾ 
ԱՐԱՆ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԱՌԱՋԻՆ ԶՈՀԵՐԷՆ ՄԻՆ 

24 Ապրիլ 1915-ի գիշերը Պոլսոյ մէջ 
ձերբակալուած հարիւրաւոր հայ 
մտաւորականներու եւ ազգային-քա-
ղաքական ղեկավար դէպքերու շարքին 
կը գտնուէր հայ յեղափոխականի եւ 
դաշնակցականի բացառիկ դէմքերէն 
Վանայ Սարգիսը։ Ռուբէն կը վկայէ. 
«Արամը Վանի կուռքն էր, անոր ուժի, 
կամքի մարմնացումը, բայց դարձած 
էր վանեցի միայն։ Իշխանը Լեռնապա-
րի հերոսն էր, անոր դիւցազն ու երգե-
րու նիւթը, բայց դարձած էր լեռնա-
պարցի միայն։ Զիս կ՚անուանէին «Փա-
շա» եւ կ՚երգէին ըրած ու չըրած գոր-
ծերս։ Հակառակ այս բոլորին՝ ըստ 
էութեան մենք նուաստ էինք, ան-
փառք, անանուն՝ Սարգիսին մօտ»։ 
(«Հայ յեղափոխականի մը յիշատակ-
ները», Ռուբէն)։ 

Սարգիս Բարսեղեանի յայտնատե-
սութիւնը. 

«Օսմանեան կառավարութիւնը 
ամենայն թափով պատերազմի պատ-
րաստութիւններ է տեսնում. ...Կառա-
վարութիւնը իրեն պէտք եղած ամէն 
բան գրաւում է ժողովուրդից, եւ այդ 
բանը չափազանց ծանր կերպով է ազ-
դում ժողովրդի վրայ։ Կառավարու-
թիւնը բացարձակապէս գերմանական 
քաղաքականութեան է հետեւում, այն-
պէս որ Պոլսում աւե-ի շուտ գերմանա-

ցիք են թագաւորում։ Ոչ մի կասկած 
չկայ, որ թէ՜ օսմանեան, եւ թէ հայերի 
շահերը պահանջում են կառավարու֊-
թեան ամենախիստ չէզոքութիւնը ներ-
կայ համաեւրոպական պատերազմի 
ընթացքում։ Դժբախտաբար, մեր ղե-
կավար շրջանները (թուրք) այդպէս չեն 
մտածում։ Նոքա կարծում են, թէ 
Ռուրքիոյ փրկութիւնը ռուսական կա-
ռավարութեան թուլութեան կամ փչաց-
ման մէջ է կայանում, հետեւապէս պա-
րագաներէն պիտի օգտուել եւ արշաւել 
ֆրանս-գերմանական անյաջողութեան 
դէպքում Կովկաս։ Իրենց ասելով նպա-
տակ չունեն Կովկասը տիրապետելու, 
այլ օտոնոմ (ինքնավար) մի բան ստեղ-
ծելու, որպէսզի Ռուսիոյ եւ Ռուրքիոյ 
միջեւ պատնէշ լինի։ 

«Հիմքեր ունենք կարծելու, որ պա-
տերազմի ընթացքում հայերի հետ 
վատ են վարուելու։ Արդէն տնտեսա-
կան հարուածներ շարունակ հասց-
նում են։ Ամասիա, Ռոքատ շուկաների 
վառելուց յետոյ, երեւի լսեցիք եւ Տիար 
պեքիրինը։ Չթողուցին, որ լրագրի մէջ 
գրենք։ Մի քանի օր առաջ, էտիրնէն էլ 
նոյն բախտին արժանացաւ։ Վնաս 
ուեց յունաց եւ հայոց մի թաղ՝ 1500-
2000 տուն, որից 200ը՝ հայ։ Ենթադրում 
ենք, որ այդ բո-որի մէջ կայ մի գաղտ-
նի ձեռք, որ գործում է»։ 
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ՊԵՐՃՈՒՀԻ 

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ § ԽԱՆՁՈՒԱԾ ՕՐԵՐ»ԷՆ * 
Պերճուհի Բարսեղ– 

եան ծնած է 1886-ին, Պոլ֊ 
սոյ եւրոպական մասը՝ 
էտիրնէ։ Միջնակարգ 
կրթութիւնը ստացած է 
Ֆիլիպէ (այժմ Փլովտիվ)։ 
16 տարեկանին, Եւրոպա 
մեկնելու ճանապարհին 
կը հանդիպի յեղափո-
խական եւ ազատագրա-
կան շարժման գործիչ 
Մարգիս Բարսեղեանին 
(Վանայ Մարգիս, Կո–ոտ 
Մարգիս, Շամիլ), որուն 
նախաձեոնութեամբ կը 
ստեղծ է կանանց միու– 
թիւն, հայ գիրը, գրակա– 
նութիւնը, պատմութիւնը 
եւ յեղափոխական գա-
ղափարները տարածելու 
նպատակով։ ժընեւի մէջ 
կ՛ուսանի գրականութիւն 
եւ մանկավարժութիւն։ 
Կը սկսի գրել էտնա կեղ-
ծանունով։ 

Գործերէն յիշենք 
«Փոթորիկէն վերջ»ը 
(պատմուածքներ), 
«Խանձուած օրեր»ը։ Ու-
սուցչութիւն կ՚ընէ 

ծննդավայրին մէջ, Կե-
րասոն եւ Վան։ 

1909-ին կ՚ամուսնանայ 
Մարգիս Բարսեղեանի 
հետ, որ 1915-ին, Պոլսոյ 
ՀՅԳ Բիւրոյի գործա-
վարն էր, եւ ան հարիւ-
րաւոր հայ մտաւորա– 
կաններու հետ կը ձեր-
բակալուի եւ կը նահա-
տակուի։ Ամուսնոյն մա-
հէն յետոյ կը տեղափոխ-
ուի Պուլկարիա, ապա՝ 
Ռիֆլիս, կը դասաւանդէ 
Գայանեան եւ ՅՅովնան-
եան վարժարաններուն 
մէջ։ 1918-ին, Հայաստա-
նի աոաջին հանրապե-
տութեան հոչակումէն 
ետք, կը տեղափոխուի 
Երեւան եւ կ՚ընտրուի 

խորհրդարանի անդամ։ 
Կ՚ընդգրկուի Ամերիկեան 

խնամատարութեան կո-
միտէին մէջ։ Հանրապե-
տութեան անկումէն ետք 
շատերու պէս կը բոնէ 
գաղթի ճամբան։ Որոշ 
ժամանակ Մոֆիա բնա-
կելէ ետք կը հաստատուի 

Փարիզ, ուր կը պաշտօ-
նավարէ Նանսենեան 
գրասենեակին մէջ եւ կը 
շարունակէ իր գրական 
գործունէութիւնը։ Իր 
պատմուածքները թարգ-
մանուած են ֆրանսերէ-
նի եւ անգլերէնի։ Արփիկը 
եւ Օղակ մը շղթայէս 
պատմուածքներուն հա-
մար արժանացած է 
մրցանակի։ Մահ՝ 1940 
Մայիս 18-ին։ Աճիւնները 
կ՚ամփոփուին փարիզ– 
եան շրջանի հայ մտա–ո 
րականներու դամբարա-
նը։ 

՚"Գրութեան ուղղագրական֊քերականական ձեւերը պահած ենք անփոփոխ։ 

ՀԱ5ՈՒՀԻԻՆ 
ՀՈԳԵՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՐ 

Իմ կեանքս հարստացաւ բոլոր այն 
մարդկանցով, որ ես ճանչցայ այդ շրջալ 

նին։ Շատեր ա՛լ չէին վերադառնար, բայց 
անոնցմէ ամէն մէկր իր հոգիէն շող մր նե-
տեց իմ կեանքի ճամբուս վրայ՝ լուսաւո-
րելով զայն հետագային ալ, երբ իրենք 
նահատակուած էին։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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Երբ իմ ապագայ ամուսինս ալ մեր քա-
ղաքը եկաւ նախ քան Տաճկաստան անց-
նիլը* ուրիշներու պէս կարգ մր դասախօ-
սութիւներ տուաւ։ Ես հայրենասիրա-
կան հաւաքոյթներուն կ՚երթայի ծնողքէս 
գաղտնի։ Ծնողացս հայրենասիրութիւնը 

^ կր կայանար ազատագրութեան գործին 
որոշ գումար մր տալուն մէջ։ Ինձ խստիւ 

^ արգիլուած էր այդ հաւաքոյթներուն ներ լ 
կայ ըլլալը։ Իմ դիրքիս վայել չէր, կ՚ըսէին, 
երթալ նստիլ արհեստաւորին, խանութ– 
պանին կամ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն 
քով եւ մասնակցիլ այդ ժողովներուն։ 
Մանաւանդ, որ ես աղջիկ էի եւ մեր շրջա– 
նէն ոեւէ պարոն չպիտի զիջանէր այդ 
շրջաններուն հետ շփում ունեցող մէկը 
կնութեան առնել։ 

Բարկացած էի, բայց բարկութիւնս շու-
տով փոխուեցաւ զարմանքի։ Այս երիտա-
սարդը ոեւէ գովեստ չէր ըներ ինձ իմ ար-
տաքինիս համար, նոյնիսկ չէր նկատեր, 
որ ես գեղեցիկ էի, իսկ ես այնքա՜ն վարժը 
ուած էի գովեստներ լսելու, որ անոնց 
պակասը պարոնի մը կողմէ իմ բարեւիս 
չպատասխանելու պէս բան մըն էր ինձ 
համար։ Շուտով զարմանքս փոխուեցաւ 
հիացման եւ հիացումս փոխուեցաւ® Ոչ, 
հիացումս երբեք չփոխուեցաւ. հիացումը 
միշտ մնաց, հարազատութեան խորը 
զգացում մը, յառաջիկային, եկաւ միանա-
լու այս երիտասարդին հանդէպ ունեցած 
հիացմանս։ 

Մենք իրարու հանդիպեցանք շատ ան-
գամներ։ Հակառակ բարկութեանս, ես 
կազմեր էի 6 հոգինոց խմբակ մը ինձ տա-
րեկից աղջիկներով։ Հրաւիրեցինք զինքը 
որ մեզի ցուցմունքներ տայ եւ օգնէ մեզ 
մեր ապագայ աշխատանքներուն համար 

I ծրագիրներ մշակելու։ 
Ես փոխուեցայ, մտածել սորվեցայ եւ 

| լուրջ կերպով աշխատիլ սկսայ՝ յուսահա-
տէ տութեան մատնելով ծնողքս երեկոյթնե-
2՜ րու մէջ երեւալու իմ մերժումներով։ 

ԻՆՔՆԱՏԻՊ ՍԷՐ 

Մեր խմբակի վեց հոգիներս ալ սիրա-
հարուած էինք իրեն։ Ասիկա հաւաքական 
սիրահարութիւն մըն էր, զոր մենք չէինք 
ծածկեր իրարմէ։ Ակնկալութիւն չունէինք, 
հետեւաբար նախանձ ալ գոյութիւն չու-
նէր մեր մէջ։ 

- Երանի՜^ կ՚ըսէինք շատ անգամդ երա-
նի գոնէ մեզմէ մէկը սիրէր։ Միւսներս ալ 
երջանիկ պիտի ըլլայինք։ Անոր սէրը տա-
րօրինակ, աննիւթական, մինչեւ հիմա 
չտեսնուած բան մը ըլլալու է։ 

- Գիտե՛՛ս,– ըսաւ,– դասախօսութեան 
ժամանակ, ամէն անգամ որ կը ծռիս նօլ 
թերդ գրելու, աբեղայի նայուածքը աւելի 
երկար կանգ կ՚առնէ քու վրադ քան հար-
կաւոր է, քան թոյլատրելի է, պէտք է ըսէի։ 

Բստ «փորձառուին»» այդ նայուածքը 
տաք էր, բայց տխուր... 

– Սէր կայ այդ նայուածքին մէջ,– եզրա-
կացուց ան ծափ տալով.– Սէ՜ր կայ։ Ե՛ս է 
որ կ՚ըսեմ։ 

ՍԻՐՈ5 ԵՒ ՔԱՂՔԵՆԻ 
ՕՐԵՐՈՒ ՎԷՊՈ 

Կառքը կանգ առաւ, վերջապէս, 
տրուած հասցէին առջեւ։ ճանապարհի 
ընթացքին ինձ կը թուէր, որ ձիերը պէտք 
եղած արագութեամբ չէին երթար, երբեմն 
ալ ընդհակառակը, կարծես անտանելի 
կերպով շուտ կը վազէին։ Ես կ՚ուզէի եւ 
շուտ տեղ հասնիլ ե՛ւ կամ բնաւ չհասնիլ։ 
Եթէ չհաւնէր զիս® Եթէ յանկարծ տարի-
ներու երազս փշրուէր® 

Երբ սպասուհին զիս առաջնորդեց այն 
սենեակը, ուր ան կը գտնուէր, ես անշարժ 
կեցայ դրան սեմին։ Պատուհանին առջեւ 
երկու հոգի ոտքի վրայ կը խօսէին։ Իրենց 
կիսադէմը կը տեսնայի միայն։ Մէկը 
բարձրահասակ էր, բարեձեւ եւ ճաշակով 
հագուած, երկրորդը փոքրահասակ, մոր -
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Ձախէն երկրորդը՝ Սարգիս Բարսեղեան, Նիկոլ Դումանի հետ (կեդրոնը) 

թր արելէն խանձուած եւ շատ անփոյթ, 
գրեթէ աղքատ հագուած։ 

Սիրտս կր բաբախէր, եւ ես ինձ կր 
հարցնէի, «Որն է, Աստուա՜ծ իմ, այս եր լ 
կուքէն ո՜՛րն է»® 

Հինգ տարի առաջ, գրեթէ աղջնակ 
եղած ժամանակս տեսած դէմքս, ես երե լ 
ւակայութեանս մէջ քիչ քիչ, անզգալաբար 
փոխեր էի, նոր ձեւ ու գոյն էի տուեր, տա-
րիներուն լոյսէն նետեր էի այդ պատկե-
րին եւ ահա կանգնած՝ ա՛լ չէի ճանչնար 

զինքր® 
Սկսայ յառաջանալ՝ միշտ սրտատրոփ 

ինքս ինձ հարցնելովդ «Ո՜՛րն է, այս երկու-
քէն ո՜՛րն է»® 

Վերջապէս լսեցին ոտնաձայնս, եւ երլ 
կուքր մէկ դարձան դէպի ինձ. 

- Ա՜, դո՛ւն ես Սոնա^ րսաւ փոքրահա-
սակր եւ դէպի ինձ վազեց փութով։ 

Ի՜նքն էր։ 
Հինգ տարուան րնթացքին ես հասակ 

էի նետեր, բարձրացեր, իսկ ան բնական 
է, մնացեր էր նոյնր։ Իր վարած աւելի քան 
չարքաշ կեանքր նմանապէս իր դրոշմր 
դրեր էր անոր դէմքին վրայ, անոր արտա-
յայտութիւնր աւելի կորովի էր, աւելի ա ռ 
նական® 

Չեմ գիտեր, երկվայրկեան մր, ա կ ^ 
թարթ մր հիասթափութեան պէս բան մր 
ծագեցաւ ու մարեցա՚ւ իմ ներաշխարհիս 
մէջ, երբ երազներուս պատկերր չքացաւ 
տեղի տալու համար իրականին։ Միայն 
գիտեմ, որ երբ մօտէն տեսայ իր գեղեցիկ 
ճակատր, իր լոյս սփռող նայուածքդ ես 
ինձ րսի. «Ի՜նք է»® Ի՜նքր, եւ ան աղջիկր, 
որ իր գլուխր վստահաբար եւ գուրգու-
րանքով դրաւ անոր ուսին, զգաց, որ իր 
հոգին գտած է իր յենարանր եւ ինք երջա-
նիկ է անբացատրելի երջանկութեամբ։ 
Զգաց նաեւ, որ գլուխր դրած է երջանիկ 
մարդու մր ուսին։ 

Այդ օրէն սկսաւ ոսկեշրջանր կեանքիս։ 
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ՀԱՐՈՒԱԾԻՆ ՆԱԽՈՐԴՈՂ 
ԶԱՐԹՆՈՒՄ 

Պոլսոյ կեանքն ալ այդ շրջանին շատ 
բեղուն էր մշակութային կեանքի տեսակէ-
տով։ Երիտասարդ թուրքերու կառավա-

^ րութեան տուած որոշ ազատութիւնները 
խօսքի եւ գործի՝ մեղուաջան աշխատան-

^ քի լծած էին հայ մտաւորականութիւնը 
մօտ եօթը տարի շարունակ։ 1908֊1915–ի 
տարիները մշակութային տեսակէտով 
շատ բեղմնաւոր եղան։ 

Կատարուածը մշակութային գործունէ-
ութենէ մը աւելի բան մըն էր, մշակութա-
յին պոռթկում մը։ Տարիներէ, դարերէ ի 
վեր զսպուած, ամբարուած հայ ստեղծա-
գործական միտքն էր, որ յանկարծ հրա-
բուխի պէս կը պայթէր։ 

Ուրկէ ելան յանկարծ Վարուժանի եւ 
Սիամանթոյի պէս երիտասարդ, բայց 
հսկայ բանաստեղծները։ Ո ւր էին մինչ 
այն՝ միւս գրագէտներն ալ։ Ասոնք որ այս-
պէս գրական պատգամներ ունէին ըսե-
լիք, ինչպէս լռեր էին մինչ այն։ 

Թերեւս թափուած արիւնն էր, որ այս-
պէս պարարտացուցած էր հայ մշակոյթի 
հողը. այսպիսով վրէժ կը լուծէին անոնց-
մէ, որ այդ արիւնը թափած էին՝ ըսելու 
համար անոնց. «Ահա թէ ինլի ընդունակ 
ենք մենք նոյնիսկ արիւնաքամ, եւ ահա 
թէ ինչի ընդունակ էք դուք,– լոկ արիւն 
թափելու»։ 

Ասուպի կեանք ունեցաւ, այդ փայլուն 
շրջանը։ Արդեօք խօսքի եւ գործի ազա֊ 
տութիւն տուողները սարսափեցա՛ն մշա-
կութային այս ուժեղ վերածնունդէն, թէ" 
պարզապէս ուզեցին օգտուիլ համաշ-
խարհային պատերազմի տուած բացա-

I ռիկ առիթէն՝ միանգամընդմիշտ վերջ 
դնելու համար ոչ միայն ժողովուրդի մը 

3 ձգտումներուն, այլ եւ ուղղակի ժողովուր 
Տ դ ի ն ։ 

2՜ Հետզհետէ ապագայի վրայ սկսան կո^ 

տակուիլ շատ մը հարցական սեւ ամ-
պեր... 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ... 

ճիշդ այդ միջոցին սպասուհին ներս 
մտաւ յայտնելու, որ երկու հոգի վարը 
զինքը կը սպասեն բան մը հարցնելու հա-
մար։ 

Ես նոյն ձեւով նստած կը սպասէի 
ամուսնոյս վեր գալուն, որովհետեւ ան 
ելեր էր թէ չէ սենեակէն, փոքրիկը սկսաւ 
«աո՜ւ», «աո՜ւ» կրկնել անդադար։ 

Սպասելէ յոգնած՝ գացի խոհանոց 
սպասուհիին հարցնելու, թէ ինչո՛ւ պարո-
նը Վ»Ր չ՚ելլեր։ 

– Տարի՜ն,– ըսաւ սպասուհին, յուզուած։ 
– Ո վ տարաւ. որո՛նք էին եկողները։ 
– Թուրք ծպտեալ ոստիկանները։ 

Անոնք չթողուցին, որ պարոնը վեր ելլայ 
գլխարկը առնելու։ Բսի իրենց. «Պարոնը 
չէ ընթրած, թողէք ընթրէ, յետոյ տարէք»։ 
«Քիչ վերջը կու գայ կ՚ընթրէ,– ըսին,– քա-
նի մը վայրկեանի համար կը տանինք, 
մեր պետը քանի մը բան պիտի հարցնէ 
միայն»... 

Սպասուհին սաստիկ յանդիմանեցի, 
որ ինձ լուր չէր տուած։ Խեղճը հաւատա-
ցած էր, որ քանի մը վայրկեանի համար 
կը տանին... 

Ամբողջ գիշերը ամուսնոյս սպասեցի։ 
Լոյսը բացուած էր արդէն, իսկ ես պատու-
հանին առջեւ, ցուրտէն ու յուզումէն դո– 
ղալով դեռ կը սպասէի... 

Պիտի գար ան, չէր կրնար չգալ։ Այդ 
սքանչելի, այդ հազուագիւտ մարդը, որուն 
սրտին մէջ ամբողջ տիեզերքը կրնար 
պարփակուիլ, չէր կրնար հասարակ աւա-
զակի պէս տարուիլ։ Պիտի գար, պիտի 
վերադառնար իր տունը, ուր իր կինն ու 
տղան իրեն կը սպասէին, կինն ու տղան, 
որ իրմէ զատ մէ՜կը, մէ՜կը չունէին... 

Քովի սենեակէն լսուեցաւ փոքրիկիս 

16 



Ղեհա 

ձայնը «Աո՜ւ, աո՜ւ»... Արթնցեր էր 
ու մաման կը կանչէր։ Այդ վայրկ֊ 
եաններուն ամուսինս եւ ես միա-
սին կը վազէինք օրօրոցին քով, 
զարթնումի իր առաջին ժպիտը 
միասին տեսնելու համար։ 

Երբ ծռեցայ կաթովս զինք կե-
րակրելու համար, փոքրիկը այն-
պէս ուրախ էր, այնպէ՜ս կը 
քչքչար։ Ծծելով մէկտեղ ձեռքերը 
կը տանէր դէմքիս, կը շոյ էր. իր 
սիրեկան ձեւն էր այս, բայց այս 
անգամ փոքրիկ ձեռքերը կը 
թրջուէին։ Ի՜նչ լաւ էր, որ ան չէր 
հասկնար։ 

Դուռը զարկին։ Եկողը ամուս յ 
նոյնս ընկերներէն մէկուն կինն 
էր։ Եկած էր ամուսնոյս յայտնե– 
լու, որ թուրք ոստիկանները գի յ 
շերը եկեր՝ ամուսինը տարեր էին. 
եկեր էր խորհուրդ հարցնելու, 
քաջալերանք մը, սփոփանք մը 
լսելու... 

Ձեռքովս ցոյց տուի պարպ– 
ուած տունս, ուր մէկ օրէն միւսը 
իջած տխրութիւնը գրեթէ թանձր 
էր ու շօշափելի, եւ մենք լուռ նա-
յեցանք իրարու։ Բախտակիցներ էինք 

տղայ ունիմ ու հպարտանայ.. 

ՓՆՏՌՏՈՒՔ 

Ամուսնոյս տարուելուն յաջորդ օրն իսկ 
նամակ մը ստացայ իրմէ։ Կը յայտնէր 
ինձ, թէ Կեդրոնական բանտը կը գտնուէր 
իր ընկերներուն հետ, եւ թէ կրնայի զինքը 
տեսնելու երթալ կիրակի օր։ Նամակը 
գրուած էր ուրբաթ օր։ 

Ես աւելի՛ հանգստացայ եւ բալիկիս 
«աո՜ւ, աու»–ներուն ուրախ պատասխան-
ներ տուի։ 

– Չարաճճի՛,– կ՚ըսէի,– պէտք է աւելի գի-
տուն դառնաս։ Պէտք է պապա ըսես, որ 
հայրիկդ երբ որ գայ, ըսէ, աս ի՜նչ խեյօք 

Ա՜խ բանտը... մանաւանդ տաճկական 
բանտը, ըլյայ ան Պոլսոյ պէս մայրաքա-
ղաքի մը մէջ անգամ։ Կայ աւելի ահաւոր 
բան, քան թրքական բանտը. կայ աւեյի 
տխուր արարած, քան թուրք բանտապե-
տդ 

Ես հիմա երկու տասնեակ տարիներէ 
վերջ ալ կը սոսկամ վերյիշելով։ 

Սեւ շէնք մըն էր ան անպատուհան, 
առանց աչքի սեւ գազանի մը նման։ 
Մենք, խումբ մը կիներս, կեցած էինք այդ 
սեւ շէնքի, սեւ բանտապետի առաջ։ Որ յ 
քա՜ն կարօտ, որքա՜ն սպասում, որքա՜ն 
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կսկիծ կար մեր աչքերուն մէջ։ 
- Անոնք այլեւս հոս չեն,– կ՚րսէ վերջա-

պէս բանտապետր, մեզմէ բուրող վշտով 
ու տխրութեամբ բաւական մր յափրանա-
լէ վերջ,– երկու օր առաջ տարին... 

Կր զգամ որ թուք չունիմ բերնիս մէջ, 
լեզուս փայտի կտորի պէս։ Ի զուր 
շրթներս կր շարժեմ հարցնելու թէ ո՛ւր են 

^ հիմա անոնք։ Ձայնս չ՛ելլար։ 
Ուրիշ մէկր մեզմէ կր հարցնէ այդ։ 
- Ես գիտե՜՛մ,– կր պատասխանէ բան լ 

տապետը լորձունքոտ բերանր շարժելով։ 
- Զհաննէմր տարին։ Դէ, շո՛ւտ, դո՜ւրս, 

ղալապալրխ չեմ ուզեր... 

Կր զգայի, որ երբ մարդ սիրելի մր ունի 
այդ մարդոցմէն այն կողմր, եւ այդ սիրե-
լին մաքուր եւ իտէալական մարդ է, ալ 
հնար չէ հանդիպում։ Կր զգայի այդ ա կ ^ 
թարթ մր միայն, բայց պարզ ու յստակ։ 

ԱՔՍՈՐ 

Ամուսնոյս տարուելէն շաբաթ մր վերջ 
թուրքերէն գրուած բացիկ մր ստացայ ի ր 
մէ։ Միայն ստորագրութիւնր իրն էր, 
որովհետեւ ան թրքերէն գրել չէր գիտեր, 
իսկ գրաքննութեան համար հաւանաբար 
թուրքերէնր պարտադիր էր։ 

Ամուսինս կր գրէր, որ շատ լաւ է, շու լ 
տով պիտի վերադառնայ աքսորէն, եւ 
շատ ուրախ պիտի րլլայ ինձ ու փոքրիկր 
առողջ գտնելով։ 

Աքսոր բառր զիս ոգեւորեց։ Կարդա-
ցեր էի վէպերու մէջ, որ աքսորականներու 

հ կիներր կ՚երթան իրենց ամուսիններուն 
քով՝ միասին ապրելու համար աքսորա-

3 կանի կեանքր։ 
^ Անմիջապէս նամակ մր գրեցի իրեն եւ 
2՜ խնդրեցի, որ մեզ իր քովր տանի։ Տղուն 

համար օդափոխութիւնր շատ լաւ պիտի 
գար րսի, իսկ իմ արեւս ինքն էր։ Եթէ աք-
սոր է, միասին աքսորուած կ՚րլլայինք։ 

Խեղճ մարդ, որքան տխուր կերպով 
ժպտած պիտի րլլայ իմ նամակս կարդա-
ցած ժամանակ, որովհետեւ հետագային, 
երբ պատահեցայ ամուսնոյնս րնկերնե-
րէն մէկուն, որ իրեն հետ բանտարկուած 
էր, բայց օտարահպատակ րլլալուն հա-
մար ազատուած, ես իմացայ, թէ ի՛նչ էր 
այդ աքսորր։ 

ՀԱՒԱՏՔԻ 
ԵՒ ՍԻՐՈ5 ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ 

Օր մր պտոյտի գացած ժամանակս 
պատահեցայ այն երիտասարդին, որ զիս 
ամուսնութեան ուզած էր։ Ան իր սեփա-
կան կառքին մէջ էր իր երիտասարդ շքեղ 
կնոջր հետ։ 

Պոլսոյ ամենահարուստ րնտանիքնե-
րէն մէկուն կր պատկանէր ան։ Համակրե-
լի եւ Եւրոպա ուսում ստացած երիտա-
սարդ մրն էր։ Իմ մերժումս զարմացուցած 
էր շատերը սարսափելի տեսարաններու 
պատճառ դառնալով մեր տանր մէջ։ 

Պարոնր տեսաւ զիս ու կնոջ ր բաներ 
մր րսաւ։ Երկուքն ալ ուշադրութեամբ նա-
յեցան ինձ, երբ ճիշդ իրենց մօտէն կ՚անց-
նէի։ Ինձ թուեցաւ, որ երիտասարդին աչ-
քերուն մէջ ոչ թէ հեգնանք, այլ կարեկցու-
թիւն կար։ Գիտէր անշուշտ ինձ պատա-
հածր։ 

ճամբաս շարունակելով ես ինձ կր 
հարցնէի.– 

«Պիտի ուզէի" արդեօք նստած րլլալ 
այդ կառքին մէջ, որ իմ սեփականր պիտի 
րլլար, թէ կր նախրնտրէի քշել այս փոք-
րիկ կառքր, քշել յոգնած, մինակ եւ գրեթէ 
անօթի»... 

Առանց տատանումի ես ինձ կր պա-
տասխանէի. 

«Այո, կր նախրնտրէի, նոյնիսկ մինակ, 

18 



Ղեհա 

նոյնիսկ քաղցած քշել այս փոքրիկ կառ լ 
քր, քան նստիլ այդ շքեղ կառքին մէջ։ Այս 
փոքրիկ կառքին մէջ կայ զաւ ակր անոր, 
որ ամէն ինչ զոհեց իր ժողովուրդին հա լ 
մար, իսկ այդ շքեղ կառքին մէջ նստած է 
մէկր, որ այս ողբերգական օրերուն իսկ 
կառքով զբօսանքի երթալու մասին կր 
մտածէ»... 

ԵՒ ՍՊԱՍՈՒՄՈ... 

Շուրջս կր նայիմ։ Մօտաւորապէս 
քսան փոքրիկ կառքեր կան, որոնց մէջ 
երախաներ կամ կր քնանան կամ կեան-
քին նոր բացուած աչքերով կր դիտեն 
նստողներր, անցնողներր։ Ուրիշներ, աւե-
լի մեծ, կր խաղան իրենց մօտ կամ դայլ 
եակներուն հսկողութեան տակ։ Մեծ 
թուով թրքուհիներ, երեսնին բացած, 
որովհետեւ հոն գտնուողներր բոլորր կիլ 
ներ են, կր ծխեն ուրախ խօսելով։ Թրքու-
հին շատ կր սիրէ բնութեան գեղեցկո^ 
թիւններր, ան շատ կր սիրէ խօսիլ սիրոյ 
վրա)։ 

Կր դիտեմ այդ կիներու ուրախ արտա-
յայտութիւններր, անոնց լեցուն դէմքերր, 
եւ խղճի խայթի պէս բան մր կ՚արթննայ 
մէջս։ Չէ" որ քիչ առաջ օտար նաւատորմի 
ղր տեսնելու համար աչքերս անձկու-
թեամբ յառեր էի դէպի ծովր։ Եթէ այդ նա-
ւերր գան, պիտի դադրին այս ծիծաղնե-
րր, պիտի դալկանան այդ վարդ երեսնե-
րր։ Իրաւունք ունի՞մ այդպիսի անգութ 
բան մր բաղձալու։ 

Վիրաւոր սիրտս է որ կր պատասխանէ 
ինքս ինձ տուած հարցումներուս։ - «Այդլ 
պիսի փափաք մր պիտի ունենայի՛ր, եթէ 
երբեք այնքան գուրգուրանքով կազմած 
բոյնդ չքանդէին, եթէ դուն քու վրադ չզգա-
յիր ոստիկանի մր նայուածքր եւ յարատեւ 
վտանգր սիրելիներուդ կեանքի մասին։ 
Երբե՜ք»։ 

Կր դառնամ դէպի թրքուհիներր ու 

մտքիս մէջէն կ՚րսեմ անոնց. 

«Նոյնիսկ եթէ գան անոնք, ազատա-
րարներր, որոնց անձկութեամբ կր սպա-
սեմ, անոնք չպիտի վարուին ձեզ հետ 
այնպէս, ինչպէս դուք վարուեցաք մեզ 
հետ։ Անոնք չպիտի մտնան ձեր տներր եւ 
խաբեբայութեամբ չպիտի տանին ձեր սի-
րելիներր։ Շարունակեցէք ձեր սիրոյ 
պատմութիւններր եւ ծիծաղեցէք։ Բայց 
ես իրաւունք ունիմ սպասելու, յուսալու, 
իրաւունք ունիմ ձեզ պէս ուրախ եւ առողջ 
րլլալ ուզելու. իրաւունք ունիմ, վերադար-
ձիս սիրելիս գտնելու անյաղթելի փա-
փաքն ունենալու ձեզի պէս, ձեզի պէս»։ 

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱ50ԱՐԻ 
ԱՐԳԱՆԳԷՆ ԾՆԱԾ ԶԱՐՕՆ 

Զարօն, որուն բոլորր «մայրիկ» կ՚րսէլ 
ին, յիսունր անց կին մրն է։ Խստադէմ, 
սակաւախօս եւ անժպիտ։ Կ՚րսէին, որ 
զաւկին սպաննուելէն վերջ էր, որ ան այս-
պէս եղած էր։ Ան իր թոռնիկին հետ հրաշ-
քով միայն ազատած եւ Պոլիս եկած էր։ 

Սուրէնին դուրս ելլալուն պէս, Զարօն 
վարագոյրր վար կ՚առնէ, յետոյ սնտուկր 
կր քաշէ ու տախտակամածին մէկ մեծ 
քառակուսի մասր կր վերցնէ, ձեռքովր հ ո 
ղր կր հրէ կր բանայ ու թութին սակառին 
մէջէն ծրար մր առնելով կր դնէ փոսին 
մէջ, կր ծածկէ հողով ու կրկին տախտա-
կամածին քառակուսին տեղր կր տեղաւո-
րէ ու կր քաշէ սնտուկր իր նախկին տեղր։ 

- Ահա թէ ինչու չեկայ քեզի,– կ՚րսէ Զա-
րօն ինձ դառնալով։ - Այս փոքրիկ տնակր 
թէ՛ պահեստ է, թէ՛ հաղորդակցութեան 
կեդրոն։ Տեսակ մր Տեղեկատու Բիւրօ։ 

Հիմա կր հասկնամ թէ ինլո՚՚ւ նախորդ 
իրիկունր Զարօն ինձ տեսնելուն պէս 
առաջին հարցումր եղած էր. «Հետեւող 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
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կայ»։ Ինձ դիմաւորելու այս խօսքերը, իմ 
այդ վիճակիս մէջ, վշտացուցեր էր զիս։ 
Հիմա կը հասկնայի ու տեսակ մը ամօթ 
կը զգայի... Իմ անձնական վշտովս տար յ 
ուած՝ ես բոլորովին մոռցեր էի գործը, 
որու համար հազարաւորներ զոհուեր էին 
եւ որուն համար այն էակը, որը կը մարմ 
նաւորէր իմ ամբողջ տիեզերքս, գացած էր 

^ թերեւս անվերադարձ։ 

ԶԱՐՈՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՂ 

Զարոյին վստահութիւն ներշնչող լուրջ 
դէմքը կը քակէր լեզուները։ Այն թրքուհի-
ները, որոնց քով կ՚աշխատէր, զինքը իբյ 
րեւ իրենցը կը նկատէին եւ ամէն բան կը 
պատմէին։ «Բնաւ կեաւուրի նման չես», 
կ՚ըսէին։ 

Այսպէս, Զարօ Մայրիկը առաջինը տե-
ղեկացած էր Շապին Գարահիսարի հերո 
սական դիմադրութեան մասին։ 

Սապիհա հանըմը, թուրք սպայի մը կի-
նը, որուն քով կարի գացած էր, ըսած էր 
իրեն, կարծես թաղային սովորական 
դէպքի մը մասին ըլլար խօսքը։ 

– Պէյ իս զարմանքը դեռ չէ անցած։ Չի 
հասկնար թէ, ինչպէս Գարահիսարի կեա-
ւուրները կրցած են քաղաքապետարանը 
եւ ուրիշ կարեւոր դիրքեր գրաւել, մինչեւ 
որ կիները, երեխաներն ու ծերունիները 
բերդ կը բարձրանան ուտելիքի պաշար-
ներով։ Ամբողջ ժողովուրդին բերդ քաշ-
ուելէն վերջ միայն, զինուած տղամարդի 
կը իրենք ալ քաղաքը թողելով՝ գացած 
միացած են անոնց։ Օրերով դիմադրած 
են, տղամարդիկը զէնքերով, կիներն ու 
երեխաները քարերով։ Եթէ պէյս եւ ուրիշ 
սպաներ իրենց զինուորներով վերջապէս 

հ յաջողած են բերդը գրաւել եւ ներս 
մտնալ, հոն գտած են միայն քանի մը 

յ ցնդած պառաւներ, երեխաներ եւ խերա 
^ գար կիներ։ Մնացեալը «լէշ»երու ցուցա-
2՜ հանդէս։ 

1 
տ 

Պերճուհի իր զաւակին՝ Արային հետ 
(դիրքին մէջ՝ Նորվան) 

Զարօն շրթները սեղմած կը լսէ, եր-
բեմն երբեմն գլխով հաւանութեան նշան-
ներ ընելով։ 

– Գիտե՜՛ս,– կը շարունակէ թրքուհին,– 
քիչ է մնացեր, որ պէյս կեաւուր կին մը բե-
րէր իր հետը։ Տասնըվեց տասնըեօթը 
տարեկան մէյէքի պէս գեղեցիկ աղջիկ է 
եղեր։ Աղջիկը մօրը փակած բաժնուիլ չ՛ու-
զեր եղեր. «Մայրիկ, մի՛ թողուր, կ՚ըսէ 
եղեր, ձեռքերովդ սպաննէ, բայց մի՛ թո յ 
ղուր զիս այս գազանին»։ Երբ պէյս տե յ 
սեր է, որ ճար չկայ, մէկ հարուածով եր յ 
կուքին ալ գործը տեսեր է։ Լաւ է ըրեր։ 
Մուխս պիտի մարէր։ Պէյս յիսունը անց, 
ես քառասուննոց, ատ ջահել կինը եթէ բե-
րէր, ա՛լ իմ երեսս նայ ող կ՚ըլյա՜՚ր... Թ-էեւ 
ճարը գիտէի։ Աղբարս, Ահմէտն ալ ե րի 
տասարդ կին մը բերաւ. «Աս երկրորդ 
կինս պիտի ըլլայ», ըսաւ։ Վարդենիի պէս 
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Ղեհա 

աղջիկ մրն էր, հազիւ տասնրվեց տարե-
կան, մէկ նայէիր, հազար նայելդ կու գար։ 
Հարսս խորամանկութեամբ շարժեցաւ. 
սիրով րնդունեց։ «Երկու հոգի պիտի րլլ 
լանք մեր պէյ ր երջանկացնելու համար», 
րսաւ։ Բայց յաջորդ օրր կեավուր աղջիկր 
չարթնցաւ։ է՜հ, այնպիսի բոյսեր կան, որ 
երկար քուն մր կր բերեն։ Աղբարս իր նոր 
կնկան համր չտեսած, հարսս ամէն բան 
վերջացուց։ Լա՛ւ ալ րրաւ։ Հարսս կ՚րսէ, 
թէ աղջիկր հասկցեր է, որ խմածր թունա-
ւոր է, նորէն խմեր է։ «Շնորհակալ եմ», 
րսեր է.– «Այսպէս ե՛ւ քեզի համար լաւ պ ի 
տի րլլայ եւ թէ ինձ համար», ու խմեր է, իր 
կրօնքին աղօթքր րնելէ վերջ։ Աղբարս 
հասկցաւ թէ չհասկցաւ եղածր, չեմ գխ 
տեր։ «Աս մեռաւ», րսեր է, «ուրիշ մր պի-
տի բերեմ»։ 

ԴԻՄԱԴՐԱԿԱՆ ՇԱԺՄԱՆ 
ՀԵՐՈՍՈՒՀԻՆԵՐԴ 

Թութ ծախողին անցնելէ վերջ, աթո-
ռիս վրայ երկնցած, աչքերս կիսախուփ, 
կր դիտէի Զարոն, որ կր շարունակէր կա-
րել։ Այսպէս հանդարտ նստած՝ ան բնաւ 
պառաւի երեւոյթ չունէր, եւ զարմացած 
կր նկատէի, որ ան գեղեցիկ կին է։ Լայն 
ճակատր եւ գեղեցիկ նշաձեւ աչքերր 
բաժնուած են կանոնաւոր, կարծես 
գծուած յօնքերով։ Տարիներէն աւելի 
վիշտն էր, որ ծալքեր էր դրեր կամակոր ու 
խիստ բերնին անկիւններուն։ Գունատ էր 
շատ եւ գրեթէ հիւանդագին մաշուած 
շեշտ մր կար ամբողջ դէմքին վրայ։ 

Կր մտածէի։ Ահա կին մր, որ յիսուն 
տարեկանէն դեռ շատ հեռու է։ Ազատ 
երկրի մր բնական պայմաններուն մէջ 
այս տարիքր ունեցող կիներ, մանաւանդ 
այս արտաքինն ունեցող կիներ դեռ սիրե-
լու, սիրուելու մասին կր մտածեն։ Ուրա-
խանալ ու գրաւել կ՚երազեն։ Իսկ այս կ ի 
նր քսան տարիներէ ի վեր սեւ է կապեր, 

որովհետեւ իր եւ իրեններուն ճակատա-
գիրր կապեր է իր ժողովուրդի ճակատագ-
րին հետ։ 

Խնդացե՞ր է երբ եւ իցէ այս խիստ կիլ 
նր, կր հարցնէի ես ինձ, անոր բարեձեւ, 
բայց խիստ բերանր դիտելով։ Լացե՜՛ր է 
արդեօք, թէ" արցունքներն իսկ ցամքեր են 
իրենց ակունքներուն մէջ, իր կամքի ու-
ժէն, հայրենիքին լաւ ապագայի մասին 
ունեցած իր վառ հաւատքէն։ 

Կր սիրէի Զարոն։ Կ՚ուզէի, որ գիտնար 
այդ։ Կ՚ուզէի դժուար գործ մր կատարել 
իրեն համար։ Կ՚ուզէի որ սիրէր զիս գնա-
հատելով եւ ոչ թէ անպաշտպան փոքր 
աղջկայ մր նման։ Թերեւս կարենայի օգլ 
նել իրեն փոքրիկ Ազնիւր թուրքի տունէն 
անջատելու։ Գիտէի, որ Պոլիս պահուած 
բոլոր փոքրիկներուն մէջէն ան Ազնիւր կր 
սիրէր բոլորէն աւելի։ Չէր խոստովանիր, 
բայց ակներեւ էր, որ այդպէս էր։ Հաշա-
նական է, որ այս վայրկեանիս այդ մասին 
կր մտածէր։ Լաւ կ՚րլլար թերեւս լռո^ 
թիւնր խզել ու խօսիլ այդ մասին։ 

Կր հազամ քաջութիւնս գտնալու եւ 
անոր ուշադրութիւնր վրաս հրաւիրելու 
համար։ 

- Զարօ մայրիկդ կ՚րսեմ կամաց ձայ-
նովդ եթէ րսես ինձ թէ Ազնիւր ո՛ր ժամե-
րուն դուրս կր հանեն, կարելի կարենամ 
սպասուհին կաշառել ու փոքրիկր փախ-
ցնել։ Դեռ քանի մր գոհարեղէն ունիմ, 
օրինակ այս մետալիոնր,- ու կր ցուցնեմ 
վզէս կախուած բաւական արժէքաւոր ոս-
կեղէն մր, որ մանկութենէս ի վեր կր կրեմ 
վրասդ ուրախութեամբ կր ծախեմ այդ 
փոքրիկին համար։ 

ժպիտի պէս բան մր կ՚անցնի Զարոյի 
յոգնած դէմքին վրայէն։ 

- Մտածեր եմ կաշառելու մասին, պալ ւ 
հելու տեղ ալ գրեթէ գտած եմ։ Սամաթի 
ացի ձկնորսներ կր ճանչնամ, վստահելի | 
մարդիկ են, բայց® ջ 

- Բայց ի՜՛նչ, Զարօ մայրիկ։ ՚՞ 
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- Բայց ան, որ ասկէ անկէ հաւաքուած 
նուիրատուութիւնները կամ արտասահ-
մանէն գաղտնի եկածները հազիւ կը բայ 
ւեն մինակ մնացած ու կարօտ ընտանիք-
ներուն կամ այլ ծախսերուն։ Հոռոփը 
(բաղնիքի մէջ կին լոգցնող հայ կին, ընդ 
յատակեայ խումբին մասնակից, դէլլաք, 
«Բ.») չարչարանքով վաստկածը կու տայ, 

^ հիմա ալ որոշեր է իր սեփական տունը 
ծախել՝ փոքրիկները ազատելու գործին 
համար։ Պէտք է որ բոյոր տղաքը գրեթէ 
միաժամանակ ազատել® Աճապարելու 
չէ® Կը տեսնենք։ 

ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՒ 5Ո5Ս 

Այս ճամբան անվերջանալի է, հիմա, 
շո՛ւտ կ՛ուզեմ հասնիլ տուն, համոզուած 
որ բոլոր այս մտքերը եւ այս ծնող լուրերը 
պիտի մնան դուրսը, փողոցը, չպիտի հա-
մարձակին մտնելը Արայի տունը® 

Բայց Արան բանտարկուած է, թերեւս 
շղթայուած, կ՚ըսէ ինձ ուղեղիս մէջ փուշի 
պէս խրուած միտքը, ի՛նչ կրնայ ընել քեզ 
համար։ 

- Արան աքսորուած է միայն^ կ՚ըսեմ 
գրեթէ բարձր ձայ նով,- Արան միմիայն 
աքսորուած է կարճ ժամանակով, շատ 
կարճ ժամանակով® պիտի գա՜յ® 

Վերջապէս, ե՛ս կը յաղթեմ ժամերէ ի 
վեր ծակող մտքին եւ յաղթական կը 
կրկնեմ^ «Աքսորուա՜ծ է միայն® պիտի 
գա՜յ»® 

Ա՛լ հանդարտ կը քալեմ դէպի տուն։ 
Մեր փողոցի գաղտնի ոստիկանը անյ 

համբերութեամբ կը քայէ վեր վար։ Զիս 
հ տեսնելուն պէս ուրախութեան շարժում 

մը կ՚ընէ, կարծես անհամբերութեամբ 
յ սպասուած սիրելի մը կը տեսնէ։ Միայն 
^ մօտենալն ու ինձ բարի գալուստ մաղթե-
2՜ լը պակաս է® 

ՍԱՄԱԹԻԱՑԻ ՀԱՄԵՍՏՆԵՐՈՒ 
ՐՆԴՈԾԻՆ 5ԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ 

Սամաթիա մուրացող կամ հացի կա-
րօտ աղքատ չկայ։ Ծովու վրայ անհետա-
ցած ձկնորսներուն այրիներն ու որբերը 
իրենց բաժինն ունին բռնուած ձուկերէն։ 
Ամուրի ձկնորսներ, որոնք ծերունի մայր 
ունին, իրենց ուռկանները հիւսել կամ 
կարկտել կու տան այրիներուն եւ այսպէս 
առիթ կու տան, որ այրին որոշ գումար մը 
ունենայ իր որբերը պահելու համար։ 

Սամաթիացին երբեմն իր տեղական 
նեղ շրջանակէն դուրս կ՚ելյայ ու կը մասյ 
նակցի ազգային մեծ ցոյցերու։ Չկայ ժոյ 
ղովրդական խոշոր դէպք Պոլսոյ մէջ, ուր 
ան իր բաժինը բերած չըլյայ իր աղմու-
կով, բայց եւ իր համարձակութեամբ եւ 
իր կարծիքը ըսելու քաղաքացիական քա-
ջութեամբ։ Առանց անոր չկար խոշոր 
ցոյց, չկար շարժում։ Սամաթիացին աղն 
էր Պոլսոյ հայկական կեանքին։ 

Այսպէս ըլլալով հանդերձ՝ «Հայաս 
տան» բառը քիչ մը անորոշ, քիչ մը աղօտ 
բառ մըն էր անոր համար։ «Հայ աստան» 
բառը լաւ էր երգերու մէջ, դպրոցական 
հանդէսներու ժամանակ արտասանուած 
ոտանաւորներու մէջ, բայց ան գեղեցիկ 
երազի մը պէս անմատչելի ու հեռաւոր 
բան մըն էր իրեն համար։ 

«Հայաստան երկիր դրախտավայր» 
երգի ժամանակ ան կ՚ոգեւորուէր, կը հա-
ռաչէր, բայց այսչափ։ Ան սերունդէ սե-
րունդ կպած էր իր ծովու ափին, այնտեղ 
ամէն օր, իր կեանքը այնպէս դժուարո^ 
թեամբ խլած էր այդ ծովէն, որ անոր հա-
մար ուրիշ տեղ ապրիլ անհնարին կ՚երե-
ւար։ Ան նոյնիսկ չէր մտածեր այդ մասին։ 

Ազգ բառը աւելի մատչելի էր իրեն հա-
մար։ Ան այդ բառը տեղի անտեղի կը գոր 
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ծածէր։ Ազգ էր Պոլսոյ Երեսփոխա– 
նական ժողովր, Ազգ էր Պատրիար– 
քարանր, քաղաքական ժողովր։ Ազ-
գի մարդ էին յեղափոխականներդ 
քաղաքական գործիչներր, ուսուցիչ– 
ներր։ Ան մասնաւոր յարգանք ունէր 
անոնց մասին, մասնաւորաբար 
հայկական հարցերով զբաղուող 
մարդկանց մասին, պատրաստ էր 
ամէն զոհողութիւններու, առանց 
խորացնելու թէ ի՛նչ էր այդ բոլոր 
աշխատանքներու վերջնական 
նպատակր։ 

«Ազգի մարդ է» երբ րսէին, իրենց 
մտքին մէջ կր պատկերանար առ– 
նուազն տասնեակ մր մարդոց տե-
սակներ։ Պատրիարքէն սկսեալ 
մինչեւ ուսուցիչր։ 

Իրենց հետ անմիջական կապի 
մէջ եղող «ազգի մարդր» ուսուցիչն 
էր, որուն հանդէպ ե՛ւ յարգանք ե՛ւ 
գուրգուրանք ունէին։ Ինչ ալ րլլար 
տարիքն ու անունր՝ ան ազգի մարդ 
էր, իրենց զաւակներուն ուսում 
տուողր, չարն ու բարին զանազանել սոր-
վեցնողր։ 

Սամաթիացին շատ բծախնդիր է տղուն 
ուսման նկատմամբ։ Դպրոցին մէջ, դասի 
մր համար ստացուած գէշ թիւ մր, տղուն 
ծնողքին համար վիրաւորանք էր, ամբողջ 
րնտանիքին վրայ ինկած ամօթ մր®։ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԵՈԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 
(ՈՐՈՆՔ ԿՐ ՏԵՒԵՆ) 
ԵՒ ԲԱՐ ԴՈ5ԹՆԵՐ 

էրզրումցին չի խօսիր արեւելահայու 
մր պէս, բայց տառերուն հնչիւններր կ՚ար-
տասանէ անոնց պէս եւ կր գործածէ 
անոնց ասացուածքներէն շատերր։ էրզ-
րումցին տեսակ մր միջին ճամբայ է Արե– 
ւելահայ եւ Արեւմտահայ հատուածնե– 

Պերճուհի եւ Արա 

րուն միջեւ։ Անշուշտ այս գետնի վրայ 
պակաս դեր չէ կատարած արեւելահայ 
քաղաքական գործիչներու երթեւեկր այդ 
քաղաքին մէջ։ 

Տաճկաստանցի հայուն համար, մանա– 
ւանդ որոշ հատուածին համար, արեւելա– 
հայր միշտ մտաւորական մր կամ քաղա-
քական գործիչ մրն է։ Թերեւս անոր հալ 
մար, որ միշտ այդպիսիներր, հազար 
գաղտնի ճամբաներով եւ իրենց կեանքր 
վտանգի տակ դնելով, եկած են Տաճկա– 
հայաստանի ազատագրման գործին 
աջակցելու։ Այս է պատճառր, որ արեւմլ 
տահայր տրամադրուած է այդ լեզուով 
րսուածներուն անպայման հաւատալ, 
կարծես այդ լեզուով, այդ շեշտով սխալ 
կամ սուտ չեն կրնար րսուիլ։ 

- Ի՜նչ ճիշդ գաղափարներ ունի® Որ-
քա՜ն հմուտ է հասարակական հարցերու 
մէջ,– կ՚րսէ արեւմտահայր արեւելահայ մր 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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լսելով։ 
- Որքա՜ն սիրուն է խօսում, ինչքա՜ն գե-

ղեցիկ ոճ ունի,- կ՚ըսէ արեւ ելահայը միւ-
սին համար։ 

ՍԷՐ ԵՒ 5ԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ 
յ՜ 

Այդ շրջանին էր, որ Արան եւ ես հանդի 
^ պեցինք Մեյինէին եւ մօրը, Զարոյի տու յ 

նը։ Ողբերգութեան նախօրեակին էր։ 
Ամուսինս եւ ես հիացեր էինք այդ գեղե-
ցիկ, չարաճճի եւ երջանկութենէն թրվռուն 
աղջկան առջեւ։ 

Մայր ու աղջիկ եկեր էին Զարոյին 
յայտնելու, որ Պետիկեանն ու Մելինէն, 
դպրոցական շրջանէն վերջ, պաշտօնա-
պէս պիտի նշանուէին ու ամուսնանային՝ 
միասին արտասահման անցնելու եւ ու-
սանելու համար։ Մելինէն ուզած էր, որ 
այդ երջանիկ լուրը առաջին իմացողը ըլ-
լար Զարօ մօրաքոյրը, իր հոգեկան մայյ 
րը։ 

- Կարելի է իր արձանը քանդակել եւ 
վարը գրել «երջանկութիւնդ ըսաւ Արան։ 

Իրաւունք ունէր, երջանկութիւնը մարմ-
նացնող գեղեցիկ արձան մըն էր Մելինէն։ 

Զարոն ալ ուրախ էր։ Ան շատ լաւ կար-
ծիք ունէր Պետիկեանի մասին եւ Մելինէի 
համար աւեյի լաւ կեանքի ընկեր երազել 
անգամ չէր կրնար։ 

- Եթէ ամուսնանալէդ վերջ պատճառ 
դառնաս, որ ամուսինդ հեռու կենայ հայ 
սարակական գործերէ, վա՜յ քեզի, ինծի 
հաշիւ հետ հաշիւ պիտի ունենաս,- ըսաւ 
Զարոն։ 

- Միասին պիտի աշխատինք, Զարօ 
հ մօրաքոյր^ պատասխանեց Մելինէն^ պ ի 

տի տեսնաս թէ ի՜նչ լաւ պիտի աշխատա-
3 նքին։ Ես քու հրամանիդ տակ, իսկ Պեյ 
^ տիկեանը, պարոն Արային։ 
ւճ 
օ 

5ԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐ 

Պետիկեան նեղ եւ ոլորապտոյտ փո-
ղոցներով կ՚իջնէր ծովափ ամէն ոտնա-
ձայնին կանգ առնելով եւ ձեռքը գրպանի 
ատրճանակին տանելով։ Յանկարծ շուք 
մը տեսաւ փողոցի մը անկիւնը։ Մարդ մը, 
որուն ով ըլլալը չէր կրնար հասկնալ, մու-
թին պատճառով, կը սպասէր իրեն։ 

Եթէ ետ վերադառնար, կրնայ ին ետեյ 
ւէն կրակել։ Աւելի անվտանգ էր դէպի շո^ 
քը քալել, ձեռքը ատրճանակին։ 

Յանկարծ մէկը սուլեց հայկական քայ-
լերգի առաջին մասը, մեղմ, հազիւ լսեյի 
ձայնով։ Ծանօ՛՛թ մըն էր... 

Շուքը շարժեցաւ ու մէկը սկսաւ դէպի 
իրեն գալ։ 

- Ես եմ,– ըսաւ եկողը շշուկով,– կը 
սպասէի քեզ։ Ծովու կողմէն ու պատուհա-
նէն մտիր։ Մայրս գիտէ։ Պիտի հետեւիմ 
քեզի։ Եթէ ոստիկաններու հանդիպիս, ն ո 
րէն քալէ, ես զանոնք կը զբաղեցնեմ, մին-
չեւ որ անյ այտանաս... Քովի փողոցը Տի յ 
րանն ալ կը սպասէ։ Պիտի սուլեմ, եթէ 
պէտք ըլլայ կամ եթէ զէնքի ձայն լսեմ, 
պիտի գամ օգնութեան... 

Ձկնորս Միսաքն էր, Պետիկեանի կու յ 
սակցական ընկերը, կտրիճ երիտասարդ 
մը, որմէ կ՚ակնածէին, եթէ չըսենք կը 
վախնային, նաեւ գիւղին ջոջերը, որոնց 
կարգ մը անխոստովանելի արարքները 
դատուած ու պատժուած էին այս երիտա-
սարդին կողմէ։ 

Բարձրահասակ ու բարեձեւ մէկն էր 
Միսաքը, հազիւ երեսուն տարեկան։ Եթէ 
չըլլար քունքի վրայ ին սպին, որ կը խայ 
թարէր անոր դիմագծերուն ներդաշնա-
կութիւնը, ան գեղեցիկ պիտի ըլլար։ 
Չկար յանդուգն գործ մը, վտանգաւոր 
յանձնարարութիւն մը, որ ան մերժէր կա-
տարել, եթէ համոզուած ըլլար, որ ազգին 
օգտին համար էր։ 

Գիւղը, ուրիշներու կարգին, ինքն ալ 
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իմացեր էր, որ տեսուչր ձերբակալելու հա-
մար ոստիկաններ եկած էին, անոր բալ 
ցակայութեան։ Անմիջապէս իր րնկերնե– 
րէն պահակներ դրեր էր զանազան տե-
ղեր, իսկ ինք եկեր էր կայարան։ Տեսեր էր 
Պետիկեանի եւ Գալուստեանի խօսիլր, 
կռահեր էր, որ կր զգուշացնէին զինքր, 
քանի որ Պետիկեան, փոխանակ տան 
ճամբան առնելու, րնտրեր էր բոլորովին 
հակառակ ուղղութիւն մր։ Հասկնալով 
անոր բռնելիք ուղղութիւնր, յառաջացեր 
եւ պահուրտեր էր փողոցի անկիւնը Պել 
տիկեանին յայտնելու համար, որ մինակ 
չէ վտանգի վայրկեանին։ 

- Ես ալ զինուած եմ,– րսաւ Պետիկեան 
նոյնպէս շշուկով,– ջահել հարսի պէս պի լ 
տի թողնեմ, որ ուրիշնե"րր կռուին ինձ 
համար, այ տղայ։ 

- Քալէ՛, քալէ՛, վիճելու ժամանակ չէ, քու 
կեանքդ իմինէս աւելի օգտակար է,– քեզի 
համար չէ, որ կ՚րնեմ, գիտե՛ս, ազգր ողջ 
մնայ։ 

Պետիկեան, որուն հեռուէն կր հետեւէր 
Միսաք, անվտանգ հասաւ ծովափ, գտաւ 
Միսաքենց տունր, որուն պատուհանր 
բաց էր, նալ եցաւ չորս կողմր ու ցատքեց 
տունէն ներս։ 

- Լոյսր մի՛ վառեր,– րսաւ Միսաքին մօ– 
րր, որ անձկութեամբ իրեն կր սպասէր. յե-
տոյ աւելցուց խնդալով, պառաւր հանգրս– 
տացնելու համար.– Կր տեսնա՜՛ս, մայրիկ, 
պատուհանէն մտայ ներս։ Ա՛լ այս վայրկ– 
եանէն մարդավարի ճամբաներր գոցուե– 
ցան ինձ համար... 

ԱՒԱԶԱԿՈՒԹԻՒՆ, ՍԷՐ ԵՒ ՍՊԱՍՈՒՄ 

- Բռնագրաւեր են Գալուստեանին եր լ 
կու խանութներուն ապրանքներր իբր թէ 
բանակին պէտքերուն համար։ Կ՚րսեն թէ՝ 
պիտի գրաւեն նաեւ տուներր։ 

- Չգանգատինք, Մելինէ, ինչ որ Պոլսոյ 
մէջ կր կատարուի, բուն երկրին երկրին 

մէջ կատարուածին հետ համեմատել անլ 
գամ չենք կրնար։ 

Մելինէն անմիջապէս կր դառնայ իր 
սիրականի նիւթին։ 

- Կր կարծե՜՛ս, ես ու Եդուարդր կրկին 
կր հանդիպինք,– կր հարցնէ։ 

Ամէն խօսակցութիւն այս հարցումով 
կր վերջանայ։ 

- Կր կարծե՜՛ս, որ Արան եւ ես կրկին 
իրարու կր հանդիպինք,– կր հարցնեմ ես 
ալ իր ձայնր կեղծելով։ 

Եւ իրարու կր նայինք հարցական։ 

ԱՌԵՒԱՆԳՈՒԱԾՆԵՐՈՒ 
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՐ 

- Հիմա քիչ մր խօսինք մեր րնելիքի մա-
սին։ Սոնային խոստացած էի, որ ինձ պի-
տի օգնէ փոքրիկներր փախցնելու գոր-
ծին։ Իր այս վիճակին մէջ անհնար է այդ, 
իսկ աւելի երկարաձգել չենք կրնար։ Փոք– 
րիկներր կր սկսին մոռնալ իրենց անցեա-
լր, իրենց լեզուն։ Դուն, Սոնա, արդէն քու 
բաժինդ բերիր այս գործին, փոքրիկ Ալի– 
սր գտնելով։ 

- Ե"ս փոքրիկ Ալիսր գտայ® 
- Հապա՛, քու տեսած աղջնակր, Արիլ 

ֆէն, մեր այնքա՜ն փնտռած Ալիսն է, 
Տոքթ. Ատիլեանի աղլիկր։ Մակեդոնաց– 
նիներուն միջոցաւ սպասուհիին քիչ մր 
դրամ տալով, խօսեցայ փոքրիկին հետ։ 
Ան կր յիշէ իր եւ ծնողաց անունր, կր խօ-
սի հայերէն եւ շուէտերէն։®. 

Ազնիւր փախցնելու համար կատար-
եալ բեմադրութիւն մր հնարուած էր, քալ 
նի մր դերակատարներով, որոնցմէ մին 
ես պիտի րլլայի, եթէ հիւանդացած չրլլա– 
յի։ 

Զարօն եւ Մարիամ, անձնուէր կին մր 
նմանապէս, պիտի հետեւէին Ազնիւին եւ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

անոր ընկերակցող սպասուհիին։ Երբ այս 
վերջինը խանութ մը մտնար գնումի, 
Մարիամ ինքն ալ անոր ետեւէն պիտի եր-
թար ու պիտի աշխատէր իր գնումի պայ 
յուսակին մէջ գտնուած սուր իրով մը 
սպասուհիին հագուստը պատռել՝ անոր 
շատ քովէն անցնելով, կռիւի մը առիթ 
տալու համար։ 

Իրիկունները գնում ընողները շատ են 
խանութներու մէջ, շատ մօտէն անցնիլը 
դժուար չպիտի ըլլար։ Եթէ չյաջողէր 
պատռել, հրելով, առաջ անցնիլ ուզելով 
կռիւ պիտի ստեղծէր սպասուհիին հետ, 
այս միջոցին, Զարօ պիտի մօտենար 
Ազնիւին ու «ինձ հետ եկուր» պիտի ըսէր։ 
Աղջնակը չպիտի դժուարանար հետեւելու 
Զարոյին, քանի որ անոր «մեծ մայրիկ, ա՛լ 
տուն երթանք», կ՚ըսէր ամէն անգամ զայն 
տեսնելուն։ 

Մայթերուն վրայ գտնուող խիտ բազյ 
մութեան մէջէն Զարոյին համար դիւրին 
պիտի ըլլար անյայտանալը եւ Միս Հեըէ 
նին կառքին մօտենալը, որ Զարոյին եւ 
Մարիամին հետեւելէ, անոնց խանութին 
մէջ մտնայը տեսնելէ վերջ, հարիւր քայլ 
մը անդին կանգնած պիտի սպասէր։ 

Զարոյին եւ աղջնակին կառք նստելուն 
պէս, Միս Հելլէն պիտի քշէր, նախ կա-
մաց, կասկածի տեղի չտայու համար, յեյ 
տոյ մեծ արագութեամբ։ Կառքին մէջ 
նստած պիտի ըլլար վայելչօրէն հագուած 
տիկին մը, որը Զարօն պիտի նշանակէր։ 
Կառքին մէջ Զարօն փոքրիկին հագուստ-
ները պիտի հանէր, ուրիշ հագուստներ 
պիտի հագցնէր եւ մազերը ծածկող 
գլխարկ մը պիտի դնէր, յետոյ հանած հա-
գուստները պիտի ծրարէր ու քանի մը փո-
ղոց անդին վար պիտի իջնար ծրարը հեյ 

տը։ 

Միս Հելյէն, կառքով երկար շրջան մը 
ընելէ յետոյ, կանգ պիտի առնէր իր տան 

առջեւ, պիտի իջնար եւ ինքնաշարժին 
դռնակը բանալով պիտի օգնէր վայելչօ-
րէն հագուած տիկնոջ, որ վար իջնայ փոք-
րիկին հետ։ 

ՇԷԿ ԵՐԿԱԹՈՎ Ա5ՐԱԾ 
ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ-5ԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ 

Եթէ կարենայի գրկել այս մեծ եւ 
փոքր տղաքր, որոնք շատ անգամ, ոչ 
իրենց, ոչ ալ իրենց ծնողացն անունր կր 
յիշեն եւ որբանոցին մէջ պատահական 
անուն մր կր տրուի իրենց® Կարենա՜յի 
գրկել եւ րսել. 

Սիրելինե՜ր® սիրելինե՜ր® 
Միայն այսքան, ուրիշ ի±նչ կարելի է 

րսել այս խոշտանգուած բողբոջներուն։ 

26 



Ղեհա 

ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

ՀԱՐԱԶԱՏ 
ՀՈՂԱԹՈԻՄԲԸ 

1915 թուականն էր։ Քաղաքից բռնի 
դուրս վռնտուած հաճնցիների հոծ թափօ– 
րր մաշուել, բարակ առուակներով հոսել 
ու կորել էր տափաստանի աւազներում։ 
Գրեթէ բոլորր ճամբին էին մնացել։ Ով էլ 
ողջ էր, պատսպարուել էր արաբական 
գիւղի պատերի տակ։ Նրանք արդէն նոյ– 
նիսկ մուրալու ուժ չունէին։ 

Նրա անունր Հնազանդ էր։ Մի ամիս 
առաջ նա տուն, րնտանիք ունէր, ինքն էլ 
երիտասարդ, գեղեցիկ, առողջ կին էր։ 
Իսկ այսօր իրենց մեծ գերդաստանից 
կողքին մնացել էր միայն իննր տարեկան 
որդին։ Բորտր ճանապարհին կոտորուե– 
ցին։ Արդէն մի քանի օր էր, ինչ բարեհոգի 
արաբների մի սրտացաւ րնտանիք հիւծ – 
ուած, մահամերձ կնոջն ու նրա տղա– ին 
րնդունել ու պատսպարել էր իրենց պա– 
տերից ներս։ 

Հնազանդր ձեռքր տարաւ բարձի տակ, 
որդու ափի մէջ սահեցրեց իր վերջին մի 
քանի մետաղադրամն ու շշնջաց. 

- Գնա՛, տղաս, տես քեզ շուկայում ինչ 
կր տան սրա դիմաց։ 

Տղան շնչակտուր ետ վազեց շուկայից, 
որ մօրր հասնի։ Նրան թւում էր, թէ շու – 
կայում իրեն պարզած մի քանի գազարր 
կր փրկեն մօր կեանքր։ 

Աւաղ, մայրն արդէն չկար։ 
Ն ա արաբների հետ գնաց գիւղից 

դուրս, բաց դաշտ, ուր տղամարդիկ փոս 
փորեցին ու մօրր հողով ծածկեցին։ 

Գրիգոր Նորիկեան, «Հօրս յիշատակիև» 

Տղան ողջ էութեամբ մտովի ձուլուեց 
մօր հողաթմբին, մեծ իմաստ գտաւ այդ 
տեսարանում, յոյսի նշոյլ փայլատակեց 
հոգում, անբացատրելի յոյսի, յուշի։ Մօր 
հողաթումբր նրա էութեան եւ յուշերի 
իրական գոյութիւնն էր, վկան® 

Արաբներր նրան տուն բերեցին։ 
Առաւօտեան, երբ մանուկր բացեց աչ– 

քերր, կայծակի արագութեամբ սլացաւ 
դէպի դաշտ, ուր մօր հողաթումբն էր։ 

Դեռ տեղ չհասած, ճանապարհին նա 
տեսաւ դաշտով մէկ ցրուած հագուստի 
ծուէններ։ Դա նրա մօր պատառոտած 
հագուստն էր։ 

Հողաթումբր չկար. գիշատիչների վայ-
րագ ճանկերով այն փորուած ու թա–ան– 
ուած էր։ 

Երեւան 
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ԴՈԿՏ. ԱՐԱ ԳԱԲՐՒԷԼԵԱՆ 

ԽՈՃէՐ ՍՕՍ ՕԴՍՕնԻ 100-ՐԴ 
ՏԱՐեԼԻձԻ ՕՍՍԻն 

«Տայութեան ի նպաստ բազմամարդ հաւաքներ 
ոչինչ կ՛արժեն, եթէ անոնք լոկ մասնակցողներու 

զգացումները ամոքելու զգացական, 
անօգուտ եւ անվտանգ միջոցներ են»։ 

ԹԷՈՏՈՐ Ռ Ո Ւ Զ Վ Ե Լ Թ 
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Հայոց դարաւոր խնդիրը եղած է՝ իբրեւ 
գերիշխան ազգ ապրիլ իր պատմական 
հայրենիքին մէջ։ Մեր այսօրուան ազատ, 
անկախ եւ միացեալ Հայաստանի պա-
հանջը պարզապէս վերը յիշուածի ժամա-
նակակից սահմանումն է։ 

Հայաստանը՝ դարերով օտարի ճնշման 
տակ եւ հզօր կայսրութիւններու միջեւ 
բաժանուած ըլլալու պատճառով, ազա-
տութիւնն ու անկախութիւնը դարձան 
պայծառատեսներու եւ հայրենասէրներու 
երազանքը, մինչ հայ երը մեծաւ մասամբ 
տառապելով օտարի անողոք բռնապե-
տութեան տակ, բնականաբար առաջին 
հերթին մտահոգուած էին իրենց ֆիգի֊ 
քական գոյութեան պահպանումով։ 

Կարեւոր էր ազգային այն մտայնո^ 
թիւնը, որ, հակառակ մեր համեմատա-
բար սահմանափակ թիւին եւ ուժին, մենք 
իրօք բազմադարեայ պատմութեան տէր 
ազգ էինք՝ հարուստ մշակոյթով ու ազգա-
յին առաքելական եկեղեցիով։ Ազգային 
այս բոյոր յատկանիշները դէմ յանդիման 
կը գտնուէին ձուլման ու միջազգային բե-
մէն առ յայետ անյ այտանալու սպառնա-
լիքին։ 

Վեց դարերու Օսմանեան տիրապե-
տութեան տակ հայ երը իբրեւ կրօնական 
համայնք (միլլէթ) կը հաւատային, որ 
իրենց ազգային ուրոյն ինքնութիւնը 
պահպանելու համար հիմնական կռուան-
ներն էին քրիստոնէական հաւատքը եւ 
Հայաստանեայց առաքելական եկեղե-
ցին։ Սակայն, հետզհետէ լայն ընդունե-
լութիւն գտան անկախ հայրենիք ունենա-
լու գաղափարը եւ ազգային մշակոյթի 
պահպանումն ու զարգացումը՝ իբրեւ ազ-
գի գոյատեւումը ապահովելու ամէնէն յո^ 
սալի միջոցները։ 

Հայկական հարցի միջազգայնացումը 
կարելի դարձաւ 1878-ի ռուս-թրքական 
պատերազմին եւ անոր յաջորդած Սան 
Ստեֆանոյի եւ Պերլինի հանրայայտ 
դաշնագիրներու իբրեւ արդիւնք։ Ե ւ ր ո 
պայի հզօր պետութիւններու հետաքրք-
րութիւնը հայոց ճակատագիրով՝ վստա-
հաբար իրենց ազգային շահերէն 
դրդուած, յամենայն դէպս, քաղաքակա-
նացուց Հայկական հարցը։ Վերջապէս, 
Ցեղասպանութենէն յետոյ, 1918-ին, Հա-
յաստանի Առաջին Հանրապետութեան 
ստեղծումը հայութեան մէջ արմատաւո 
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րեց այն մտածելակերպր, րստ որուն, իբ-
րեւ ազգ լիովին արժանի ենք ազատ, ան-
կախ ու միացեալ հայրենիքի։ Այս նպա– 
տակր, վերջապէս, իրականութիւն պիտի 
դառնար, եթէ չրլ–ային վերաշխուժացած, 
ծաւալապաշտ Քեմալական Ռուրքիոյ 
յարձակումր Հա– աստանի վրայ, նենգադր– 
րուժ Խորհրդային Ռուսիոյ դաւադիր քա– 
ղաքականութիւնր եւ Արեւմուտքի գլխա– 
ւոր պետութիւններու պախարակելի ան– 
տարբերութիւնր հայ ժողովուրդի ճակա– 
տագիրին հանդէպ։ Այդ ժամանակէն ի 
վեր Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաս– 
տանի անտեղիտալի եւ սկզբունքային 
ջատագովր՝ խօսքով եւ գործով, եղած է 
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնր։ 

Հայաստանի բռնի խորհրդայնացումէն 

ետք, հակառակ Սեւրի դաշնագիրի 
(1920թ.) եւ Միացեալ Նահանգներու նա-
խագահ Վ. Ուիլսրնի իրաւարարական 
վճիռին, սփիւռքի պարտականութիւնր 
եղաւ անրնդհատ աշխարհին յիշեցնել 
1915–1923–ին Հայոց ցեղասպանութեան եւ 
Արեւմտահայաստանի կորուստին մասին, 
որ կր նշանակէր, թէ տակաւին գո– ութիւն 
ունէր իր արդար լուծման սպասող Հայկա-
կան հարցր։ Հա–աստանր իբրեւ Խորհրր– 
դային Միութեան բաղկացուցիչ հանրա-
պետութիւն, հասկնալիօրէն, բնաւ ի վիճա– 
կի չէր հետապնդելու իր օրինաւոր պա– 
հանջներր, ուստի այդ աշխատանքր լիո– 
վին ծանրացաւ արտերկրի հա– ութեան եւ 
ի մասնաւորի ՀՅԴ-ի Հայ դատի աշխար– 
հասփիւռ գրասենեակներու ուսերուն։ 
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Առ այսօր, Հայ դատի առաջ ին երկու 
բաղկացուցիչ պայմանները՝ ազատու-
թիւնն ու անկախութիւնը դարձած են 
իրականութիւն։ Սակայն, տակաւին 
հսկայական աշխատանք պիտի տարուի 
ապահովելու համար Հայ աստանի իւրա-
քանչիւր քաղաքացիի իրաւունքներուն լի֊ 
ակատար եւ հաւասար գործադրութիւնը, 

Ա ինչպէս նաեւ այնպիսի ճկուն արտաքին 
քաղաքականութեան որդեգրումը, որ Հա-
յաստանը քաղաքական ու տնտեսական 
կախուածութեան մէջ չդնէ որեւէ օտար ու-
ժի կողմէ։ Մեր կորուստները անմիջական 
հետեւանքն են Ցեղասպանութեան ու 
Արեւմտահայութեան իրենց բնօրրանէն 
բռնի տեղահանութեան։ 

Հետեւաբար, էապէս կը մնայ իրագոր-
ծելու Հայաստանի հողային ամբողջակա-
նութեան ձեռքբերումը եւ մեր նիւթական 
աստղաբաշխական թիւի կորուստներուն 
դիմաց համապատասխան հատուցումը։ 

Բոլոր օրինաւոր, պատմական ու բայ 
րոյական տուեալները ունինք սահմանա-
յին ճշդում պահանջելու Թուրքիայէն։ 
Մոսկուայի եւ Կարսի (1921թ.) դաշնա-
գիրները, որոնք այսօրուան Հաջաստան-
Թուրքիա սահմանը պարտադրած են, մի-
անշանակ անօրինական են, տրուած ըլյ 
լալով այն հանգամանքները, որոնց առյ 
կայութեամբ ստորագրուեցան այդ չարա-
բաստիկ պայմանագիրները։ Անկարելի է 
ճշգրտութեամբ գուշակել, թէ ի՜՛նչ պայ-
մաններու տակ, եւ ե՛րբ, սպասուած ար յ 
դարութիւնը պիտի իրականանայ։ Սա-
կայն, հակառակ անյաղթահարելի նկա-
տուող խոչընդոտներու, որոնք ներկայ 
կացութիւնը (տէծէստ զսօ) սրբագրելու ար յ 
գելք կը հանդիսանան, Եղեռնի 100-րդ 

հ տարելիցի շեմին իւրաքանչիւրիս պ ա ր 
տականութիւնն է իբրեւ միացեալ ազգ, 

| վճռականապէս եւ աներկբայօրեն ու 
^ ամէն պատեհ առիթով հատուցման մեր 
2՜ պահանջները ներկայացնել։ 

1915-1923-ի ողբերգական իրադարձո^ 
թիւններու վերաբերեալ անհերքելի փաս-
տեր վերջնականօրէն հաստատած են Ցե-
ղասպանութեան վաւերականաթիւնը։ 
Վերջապէս, Եղեռնը պաշտօնապէս ճանչյ 
ցած երկիրներու հետզհետէ աճող թիւը, 
գիտնականներու առարկայական ուսում 
նասիրութիւնները, պատմական հաւաս-
տի աղբիւրները, ականատեսներու վկայ 
յութիւնները, հերքողներու ժխտողական 
նկրտումները ծիծաղելի կը դարձնեն ու 
կը հաստատեն, որ կատարուածը ոչ այլ 
ինչ էր, եթէ ոչ կանխամտածուած ու Օսյ 
մանեան պետութեան կողմէ ամենայն 
մանրամասնութեամբ ծրագրուած ու գոր-
ծադրուած ցեղասպանութիւն։ 

Հետեւաբար, բոլոր պատճառները առ-
կայ են համոզուելու, որ արդէն իսկ ան-
ցած ենք ցեղասպանութեան միջազգային 
ճանաչումի փուլ։ Եղեռնի 100-րդ տարելի 
ցէն սկսեալ եւ ասկէ ետք ամէն տարի, մեր 
առաջնահերթ պարտականութիւնն է 
նպատակաուղղել մեր մարդկային ու նիւ-
թական միջոցները՝ յանուն արդարո^ 
թեան միասնական պայքարի։ 

Մօտենալով 24 Ապրիլ 2015 թուակա-
նին, տրամաբանական է ակնկալել 
Թուրքիոյ կառավարութեան կողմէ ցե-
ղասպանութեան վերաբերեալ զղջումի 
կամ նոյնիսկ ներողութիւն հայցելու արյ 
տայայտութիւն։ Ցոյց տայու համար «լու յ 
սաւորեա՜լ», «արդարամիտ» վերաբերում, 
Թ՛ուրքիա կրնայ նոյնիսկ քանի մը եկեղե-
ցիներ վերադարձնել Պոլսոյ Հայոց 
պատրիարքարանին, թերեւս Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Աթոռին, ինչպէս նաեւ որոշ կալ-
ուածներ այն անհատներուն, որոնք 
իրենց պահանջը հիմնաւորելու համապա-
տասխան փաստաթուղթերը ունին։ 
Նման քայլ կամ դիւանագիտական ^ 
զուով որեւէ անորոշ արտայայտութիւն 
կրնայ միայն լուրջ վերապահութեամբ ըն-
դունուիլ սոսկ իբրեւ առաջին քայլ հաշ-
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տեցման երկար ճանապարհի վրայ։ Հո յ 
ղային տարածքի վերադարձի ու նիւթա-
կան լուրջ հատուցման բացակայութեան 
պայմաններու տակ, զղջումի կամ ներո-
ղամտութիւն հայցող բառեր լիովին ան յ 
բաւարար են Ցեղասպանութեան եւ 
իրենց հազարամեայ հայրենիքէն բռնի 
տեղահանման հետեւանքներու վերաց-
ման առումով։ 

Թղթածրար մը պէտք է պատրաստուի 
հմուտ մասնագէտներու՝միջազգային 
օրէնքի իրաւաբաններու, պատմաբաննե-
րու, քաղաքագէտներու կողմէ, յստակ-
օրէն ներկայացնելով պատշաճ լուսաբա-
նումներ, բարոյական սկզբունքներ ու 
ամէնէն կարեւորը՝ մեր օրինական պա-
հանջներու հիմքը հանդիսացող Սեւրի 
դաշնագիրը եւ նախագահ Վ. Ուիլսընի 
իրաւարարական վճիռը, երաշխաւորելով 
Արեւմտահայաստանի մեծ մասին վերա-
դարձը իր իրաւատիրոջ՝ հայ ժողովուր-
դին։ Աւելորդ է ըսել, որ Հայաստանի կա-
ռավարութիւնը պէտք է աշխուժանայ ու 
նախաձեռնութիւնը ստանձնէ նման փաս-
թաթուղթի պատրաստութեան մէջ, ներ-
կայացնելով Հայաստանի, Արցախի եւ 
Սփիւռքի տասը միլիոն հայ ութիւնը։ Գոյ 
հունակութեամբ կ՚ողջունենք 2015-ի 
Յունուար 29-ին ընդունուած Համահայ-
կական Հռչակագիրը՝ Եղեռնի 100-րդ տա-
րելիցի առիթով, որ վճռական եւ սպասյ 
ուած առաջին գործնական քայլն է մեր 
պահանջատիրութեան ուղղութեամբ։ 

Գիտական նոր ուսումնասիրութիւննե-
րու հրատարակութիւնը, հիմնական կայ 
րեւորութիւն ներկայացնող գիրքերու 
թարգմանութիւնը օտար լեզուներու, ֆոյ 
րումներու, գիտաժողովներու, քայլար 
շաւներու, ցոյցերու, համերգներու եւ ար յ 
ուեստի ցուցահանդէսներու կազմակեր-
պումը, փաստագրական ու գեղարուես 
տական շարժապատկերներու պատրաս-
տութիւնը, յուշարձաններու կառուցումը, 

անհատներու եւ կազմակերպութեանց 
հանդէպ հրապարակային գնահատանքը, 
որոնք գլխաւոր դեր կատարեցին վերապ-
րողներու օգտին եւ հանրամատչելի 
լրատուական միջոցներու օգտագործու-
մով մեր խօսքը լսելի պիտի դարձնեն բո-
լորին, ծանուցելով եւ արթուն պահելով ^ 
մեր դատը։ Սակայն, դրուատանքի արժա-
նի այս բոլոր միջոցները պէտք է մաս 
կազմեն մէկ համընդհանուր ռազմավա-
րութեան եւ ծառայեն մէկ համապարփակ 
նպատակի՝ մեր հայրենական պատմա-
կան տարածքի վերադարձին։ 

Տեղին է յիշել Միացեալ Նահանգներու 
ամէնէն աչքառու նախագահներէն Թ. 
Ռուզվելթի հետեւեալ իմաստալից խօս 
քերը. «... Ցաւակցութիւնը անօգուտ է, 
եթէ անոր չի հետեւիր զայրոյթը, որ եւս 
անօգուտ է, եթէ շօշափելի արարքներու 
փոխարէն բառերով կը սահմանափակ-
ուի»։ Եղեռնի այս տարելիցի առիթով 
արտասանուած բոլոր խօսքերը պէտք է 
արժեւորուին վերը նշուած մէջբերումի չա-
փանիշով։ 

Յոյսով ենք, որ Հայ ոց ցեղասպանու-
թեան 100-րդ տարելիցով սկսած, սակայն 
անով չվերջացած, ժամանակը անկիւնա-
դարձային իմաստ պիտի ունենայ ի 
խնդիր արդարութեան, երբ զօրաշարժի 
պիտի ենթարկենք մեր ազգի իմացական 
ու նիւթական միջոցները։ Հոգ չէ, թէ որյ 
քան երկար ու դժուարին ըլյայ այդ պայյ 
քարը իր վերիվայրումներով, պէ՛տք է 
զայն շարունակենք, որովհետեւ մեր դա յ 
տը արդար է, իսկ մեր յանձնառութիւնը՝ 
յաւիտեան։ Այս առումով, տեղին է յիշել 
Մեծ Եղեռնի զոհերէն՝ բոցաշունչ Սիա-
մանթոյի խօսքերը՝ իբրեւ մշտական 
պատգամ. ւ 

«Կանգ մի՛ առներ, սրաթռիչ երիվար, 
Նպատակս տկարութիւն չի՛ ճանչնար»։ յ 

ռ 
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1915, յիշել նաեւ 1922-ը եւ 1939-ը 
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ՍՊԱՆՆՈՒԱԾ ԵՐԿԻՐԸ 
ԿԱՄ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱՆԱՅՔ 

( լ ճ յտւս^ ճտտճտտաա օս ւտտ 
շւււշաատտ) 

Պատմական ողբերգութիւն 
Հեղինակ՝ ՇԱՐԼ ֊ՔՈՐՄ 

Հրատարակութիւն «Լո Խաշ Րհւաև՚ևաոշ»–ի 

ս . 

1 ք ՕՍ 
սալյօաա 

՚ ՚ ւ " է է >1| . ւ ւ | Ա լ լ 1 

Շարլ –Քորմ 
(1894-1963) լի– 
բանանցի գոր-
ծարար մըն է, 
միաժամանակ 
գրող եւ բանաս-
տեղծ։ Հեղի-
նակ է վէպերու 
եւ բանաստեղ-
ծութեան գիրքե-
րու։ Հրատա-

րակած է Լս Ճ^ԱՀ ԲհԽԽԽոոշ քաղա-
քական-մշակութաչին հանդէսը։ 

Օսմանեան կայսրութեան անկու-
մէն ետք, իր նիւթական անկախու-
թիւնը ձեոք բերելու համար, Ամերի-
կա ճամբորդութեան մը ընթացքին 
Շարլ –Քորմ կը ստանձնէ ամերիկեան 
ՖՈՐՏ ինքնաշարժի մեծ ընկերու-
թեան ներկայացուցչութիւնը Միջին 
Արեւելքի համար։ Գործին բերումով, 

շրջանին մէջ իր ճամբորդութիւննե-
րուն ընթացքին, ականատես վկան 
եղած է հայկական ողբերգութեան, 

մասնաւորաբար Կի-իկիոյ մէջ։ 1928-
էն ետք կը գրէ ՍՊԱՆՆՈՒԱԾ ԵՐԿԻ-
ՐԸ ԿԱՄ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱՆԱ30 թա-
տերական երկը, ինք կոչած է «հերո-
սապատում», մատշ հ&օկսճ, որ կը 
պատմէ հաչոց գաղթը։ 

Գիրքը լոյս տեսած է 2004-ին։ Նա-
խապէս չէ հրատարակուած։ 

Այս տեղեկութիւնները քաղած ենք 
կողքի չորրորդ էջին վրայ տրուած 
ծանօթութիւններէն։ 

Գիրքի վեցերորդ էջին վրայ 
«ԼՕրիան Լը ժիւր» ֆրանսատաո 
օրաթերթի օրուան խմբագրապետ 
Միշէլ էտտէ գրած է ուշագրաւ ներա-
ծական մը՝ «Մեծ ժողովուրդ մը» (Ս& 
ՇՀճա ԲՏՍԲԼՏ) խորագիրով։ 

Սպասելով Շարլ ֊Քորմի թատե-
րախաղի ներկաչացման, եւ յարմար 
աոիթով անոր հրապարակաչին վեր-
լուծման, թարգմանաբար ընթերցո-
ղի ուշադրութեան կը յանձնենք Մի-
շէլ էտտէի ներածականը։ 

«Բ.» 
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ՄԵԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՄԸ 
ՄԻ ՇԷԼ ԷՏՏԷ 

Յուզումը մեզ կը խեղդէ յիշելով տառա-
պանքները մարտիրոս հայ ժողովուրդին, 
զոհը ջարդի մը,- առաջինը երկար շարքի 
մը, որ սուգի մատնեց մահասփիւռ քսա-
ներորդ դարը,- զոր կրնանք համարել 
մարդկային պատմութեան ամէնէն արիւ-
նալին, եւ որուն հետեւանքները կը շարու-
նակուին զգացուիլ մինչեւ մեր օրերը։ 

Օրին, բոյոր ազնիւ մարդիկ խորապէս 
յուզուած էին այդ սարսափելի ողբերգո^ 
թենէն, եւ անոնց շարքին մարդ մը, մեծ լ ի 
բանանցի մը, որ իրապէս ցնցուած էր այդ 
ջարդերուն պատճառով, եւ ուզեց վկայ ել 
ապագայ սերունդներուն համար, որպէս 
զի այդ չկրկնուի։ 

Շարլ Քորմ, որուն մասին կը խօսիմ, 
փայլուն գործարար, ժամանակի ինքնա-
շարժ արտադրող մեծագոյն ՖՌՐՏ հաս յ 
տատութեան ներկայացուցիչը Միջին 
Արեւելքի, կը հրաժարի իր փայյուն ասյ 
պարէզէն, նուիրուելու համար բարեսիրա-
կան ծառայութեան եւ գրականութեան։ 
Խորապէս յուզուած ի տես հայ գաղթա-
կաններու տառապանքին եւ թշուառու-
թեան, եւ անտարբերութեան անոնց, 
զորս սովորաբար կը կոյեն «Մեծ տէրո^ 
թիւնները», Շարլ Քորմ, հաւատարիմ Յ ի 
շողութեան պարտքի, կը գրէ կոթողական 
գրական երկ մը. «Սպաննուած Երկիրը 
կամ Կիյիկիոյ Կանայք», որ մեզ կը տայ 
նի, երբ այսօր կը կարդանք, դար մը ետեւ, 
եւ կը յիշեցնէ, իր մանրամասնութիւննե-
րով, այս մարտիրոս ժողովուրդի Խաչի 
ճանապարհին տարբեր հանգրուանները։ 
Վայրերու անունները, ինչպէս Ատանա, 
Մարաշ, Հաճըն եւ բազմաթիւ ուրիշներ, 
կը գտնենք 1922-ին եւ 1939-ին Լիբանան 

ապաստանած ճողոպրածներու «քէմփ» 
երու անուններուն մէջ, որոնք ուզած են 
պահել իրենց ինքնութիւնը եւ մշակութա-
յին ժառանգութիւնը։ 

Շարլ Քորմ չի վարանիր շեշտել ծանյ 
րակշիռ պատասխանատուութիւնը «Մեծ 
տէրութիւններու», որոնք յանցաւոր են 
անխոհեմութեամբ, անպատասխանա-
տուութեամբ, եւ նոյնիսկ վատութեամբ, 
միաժամանակ շեշտելով ֆրանսացի զ ի 
նուորներու եւ սպաներու քաջութիւնը եւ 
զոհողութեան ոգին, զոհուած հայերու 
կողքին, նախորդ դարու մեծագոյն ող-
բերգութիւներէն մէկուն ընթացքին։ 

Երբ կը յիշենք ընկերային բոլոր խաւե-
րու հայերու այդ օրերու ծայրայեղ թշուա-
ռութեան վիճակը, եւ անոնց յետնորդնե-
րու այսօրուան արժանի դիրքը Լիբա-
նանի, Սուրիոյ, Միացեալ Նահանգներու, 
Ֆրանսայի եւ բոլոր այն երկիրներուն մէջ, 
ուր ապաստան գտած են, չենք կրնար 
գնահատանքով եւ հիացումով չարտա-
յայտուիլ այդ ժողովուրդին քաջութեան 
մասին, որ մնալով հաւատարիմ իր հա-
ւատքին, իր աւանդութիւններուն եւ 
սկզբունքներուն, իր ինքնութեան եւ իր 
մշակոյթին, կրնար միշտ վերածնիլ իր մ ո 
խիրներէն եւ իր նպաստը բերել մարդկու-
թեան մեծ երթին։ 

«Կիլիկիոյ տառապանքը» (Լ& բօտտւօո 
ճշ Շւ1ւօւ6)՝ Շարլ Քորմի կողմէ երկնուած, 
մեզ կը յիշեցնէ Քրիստոսի ուսուցումը, 
հիմնուած մերձաւորի սիրոյն վրայ, ւ; 
առանց որուն աշխարհին մէջ կեանքը ան-
տանելի պիտի ըլլար։ % տ ^ 

օ 
Հայացուց՝ Յ.Պ. « 
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ՍԱԼԲՒ ՔՒՒՐՔՃԵԱՆ-ԹԱէճԵԱՆ 

0– 

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՐԵՒ ԵՒ ՎԵՐՋԻՆ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ® 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

Շաբաթ մըն է Ալաքեազի «Ցօղեր ու 
ցոլքեր» գիրքը գրադարանէս դուրս հա -
եած եմ ու կը կարդամ պարբերաբար։ Եւ 
ահա 24 Յունուարի «Ազդակ»ի էջերուն կը 
կարդամ անոր մահուան Ա. տարելիցին 
նուիրուած սիւնակ մը՝ իր նկարին հետ։ 
Կը նայիմ գիրքին ու թերթին, անոնք 
դրուած են իրարու քով, պատահմամբ, 
ագուցուած այն տրամաբանութեամբ, որ 
մէկը գրուած է ի՛ր կողմէ, միւսը գրուած է 
ի՛ր մասին, մէկը կենդանութիւն սփռող, 
միւսը՝ կենդանութիւն ժառանգող, բայց 
երկուքն ալ ժպիտով դիմաւորող կեանքի 
հատուածներ, որոնք կը համընկնին յու -
շագրական նախանձախնդրութեամբ։ Կը 
վերցնեմ թերթը, անգամ մը եւս կը նայիմ 
անոր նկարին, որուն խօսուն դիմագիծին 
երկար նայելէ ետք, միտքիս մէջ կը 
կրկնուի մեր հանդիպումին երկա՜ր ժա-
պաւէնը® 

փ փ փ 

Յուլիս-Օգոստոս 2008, Գրողներու հա-
մահայկական համագումար, վայր՝ Ծաղ-
կաձոր ու Արցախ, հանդիպում, ծանօթա– 
ցում, խորհրդակցութիւն, բանավէճ, ծրա– 
գիրի մշակում, եզրակացութիւն ու փա-
կում։ Ծրագրուած էր այդպէս, եւ եղաւ 
այդպէս։ Համագումարը սկսաւ ու աւար– 
տեցաւ, օրակարգի կէտերը կատարուե-
ցան, եւ մարդիկ վերադարձան իրենց 
տուները, իւրաքանչիւրը իր կարգին 

աւելցնելով կէտ մը, որ հոգեկան փիլիսո-
փայութիւն մըն էր, գրական հարստու-
թիւն մը, յուշագրութիւններու թէ նորա-
նոր ստեղծագործութիւներու պրկուա-
ծութիւն մը, մտային «անհանդարտու-
թիւնը» պեղելու նոր հորիզոն մը, ծաղ-
կեցնելու համար «գրական անդաս-
տան»^ անհատներու տարիքային խառն 
խմբաւորումով® 

փ փ փ 

Գրողներու ծանօթացման առաջին 
հանդիպումը տեղի ունեցաւ թէյասեղա-
նին շուրջ, կողքի աթոռս պարապ ըլլալով՝ 
գրչակից մը տեղաւորուեցաւ հոն։ 

- Առաջի՜՛ն անգամն է, որ կը մասնակ-
ցիք գրողներու համագումարի։ 

- Այո^ հազիւ լսելի ձայնով մը պատաս-
խանեցի ու ժպտացի այդ ալեհեր մար-
դուն, որ կարծես հարցումներու շարքին 
տակաւին առաջինը միայն հարցուցած ըի 
լար։ 

- Ուրկէ" էք։ 
- Պէյրութէն։ 
Աչքերը տարբեր փայլ մը ստացան, 

երբ առանց անունս հարցնելու ըսաւ, 
- Շանթի ու Աղբալեանի դպրոցէ՚ն։ 
ժպտացի եւ հազիւ «Այո»ն ըսած, հո-

գեկան ինչպիսի՜ գոհունակութիւն մը 
զգաց եւ հրճուանքով արտայայտուեցաւ, 

- Ապրի՛ս։ 
«Ապրի՜՛ս», զարմացած կը նա– էի երե– 
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Ղեհա 

սին, որ մտածումներու 
մէջ թաղուած կ՚օրօրէր 
իր գլուխը, հաղորդակցե-
լով իր «ես»ին հետ ու 
մոռնալով իր շուրջ 
գտնուող աշխարհը։ 

Պահ մը ես ալ ան-
ջատուեցայ եւ սկսայ 
տրամաբանական կապ 
մը գտնել «ապրիս»ին ու 
այնտեղ իմ յաճախելուս 
միջեւ. վերադարձայ 
մանկութեան յիշատակ-
ներուս, երբ գանգին հետ 
կը դադրէր ամէե խաղ ու 
խօսակցութիւն, կ՚ուղղ-
ուէինք դասարան, լսելու ու պեղելու ան -
տեսանելին ու դժուար թուացող այդ օր-
ուան դասանիւթը. յիշեցի մարգական մեր 
պահերը, դասարանին մէջ գետեղուած 
մեր փոքրիկ գրադարանը՝ տունէն բեր-
ուած ընթերցանութեան գիրքերով, գբօ– 
սանքներն ու թատերական կարճ ներկա-
յացումները, մեր ուսուցիչներուն խրատ-
ները՝ յատկապէս «մաքուր գրէ»ի յորդոր-
ները® 

- Դուք Պէյրութ եղա՜՛ծ էք^ հարցուցի 
կտրուկ շեշտով, այն յոյսով, որ վաղեմի 
ընկերոջ մը հասցէն հարցնելով կրնայ ըլ-
լալ, որ ճանչնամ® 

- Ես ալ նոյն վարժարանի աշակերտ 
եղած եմ^ ըսաւ ու աւելցուց. 

- Սիրտս կարծես խօսեցաւ եւ գիս քովդ 
նստեցուց։ Չէ" որ նոյն յարկին տակ նոյն 
մթնոլորտն ու շունչը վայելած ենք. բացա-
ռիկ գոհունակութիւն. այնքան կարօտ-
ցած եմ իմ դպրոցս, որ ամենայարմար 
առիթին պիտի ուգեմ անպայման այցելել 
ու անոր քարերը համբուրել. Վրացեան 
ալ կարդացած ըլլալու ես, չէ"։ 

- Ի հարկէ կարդացած եմ, քանի մը 
տող ալ հոնկէ ընդգծածդ պատասխանե-
ցի ինքնավստահութեամբ։ 

Հարցումները սպառած կը թուէին ըլ-
լալ, բայց ժպիտն ու խոր նայուածքը եր– 
կար ժամանակ իրենց ագդեցութիւնը կը 
պահէին միտքիս հորիգոնին։ Եթէ պա-
տահէր, որ ուրիշ նիւթերու մասին խօսէ-
ինք, թերեւս անոնց մէջ ալ գտնէր նմանու-
թիւն մը կամ աւելի, բայց չեմ գիտեր ինչո՛ւ 
այլեւս հարցումներ չուղղեց, սակայն 
պատմեց իր մասին։ 

- Ուսումը շատ կարեւոր է, բայց առանց 
աշխատանքի ու ինքնագարգացումի այդ 
ուսումը կը փոշիանայ, միտքը կը վերած-
ուի դատարկ կարասի մը, որ իր մեծո^ 
թեամբ կը խաբէ հեռուէն դիտողը, սա-
կայն կ՚ամչնայ ինքնիրմէ, երբ մօտենան 
իր ունեցածը քննելու։ Շատ պէտք է կար-
դալ, ուսումնասիրել, մանաւանդ կան այն-
պիսի գեղեցիկ պատկերներ, որոնց կը 
հանդիպինք միայն հայ գրականութեան 
մէջ, որովհետեւ հայոց լեգուն հարուստ է 
բառարանային գանագան իմաստներով 
ու երանգներով։ Առօրեայ աշխատանքը 
երբեմն պէտք է գոհել գրականութեան սի-
րոյն, բայց հակառակը ընդունելի չէ. այս 
վայրկեանի մտայղացումը կարելի չէ յե-
տաձգել, մանաւանդ երբ կը բխի ներսէն 
եւ դուրս կու գայ արեգակնային հրապո^ 
րով։ Տեսնելով երիտասարդներու հա-

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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մախմբումն ու մասնակցութիւնը այս հա-
մագումարին, պարտք կը սեպեմ, իբրեւ 
նախնիներու կտակ, փոխանցել քրտնա-
ջան աշխատանքի այն ուժը, որ ժամանա-
կի ընթացքին առաւել ուռճանալով պիտի 
հմայէ աշխարհը։ Այս ըսուածները թե-
րեւս վերացական թուին, բայց հաւատա-
ցէք այս անջնջելի խօսքերուն, որ հայու 
ժառանգական տուեալներուն մէջ կան 
հպարտանքի ու ազնիւ գործելաոճի յատ-
կութիւններ, որոնք միայն մեր ժողովուր-
դին կը պատկանին։ 

Այս խօսքերը աւարտեց, սպասեցի 
անոնց շարունակութեան, բայց գնաց իր 
սենեակին ուղղութեամբ։ Չկեցուցի զինք, 
մտածելով, որ յոգնած է ու կ՛ուզէ հանգըս 
տանալ, որովհետեւ մեր ազատ ժամն էր, 
որմէ ետք պիտի սկսէինք քննարկումի։ 

Քանի մը վայրկեանէն վերադարձաւ, 

երբ ես դեռ կը գտնուէի իր խօսքի ա զ ^ 
ցութեան տակ եւ օրագրութեանս մէջ կը 
նօթագրէի, դարձեալ ժպտաց ու ինծի եր-
կարեց իր հրատարակութիւններէն երկու-
քը։ Ուրախութիւնս անսահման դարձաւ։ 

- Բայց իմ գիրքս տակաւին մամուլի 
տակ է, լոյս չէ տեսածդ ըսի քիչ մը քաշո^ 

լոՎ ։ 

- Օգտուեցէք ձեր ժամանակէն եւ մի՛շտ 
թող անձրեւե՛ն ձեր վրայ հայ գրականու-
թեան տիտաններու անսպառ գրիչին կա-
թիլները^ ըսաւ ու գնաց միանալու իր 
խումբին... 

25/2/2015 
Այևճար 
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ՄԵՐԻ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

ՀԱՑԿԻ ԳՕՏՈԻ ՑԱԻԵՐԺ ՓԱՅԼԸ 

Հայկի համաստեղու-
թիւնն ամենամեծն է գի-
շերային երկնքում։ Հա– 
յաստանի երկնակամա-
րին այն յայտնւում է 
ձմրանր։ Գիշերուայ ուշ 
ժամերին նա զբաղեց– 
նում է մեր երկնակամա-
րի հսկայ ական մի հատ-
ուած։ Ինքր Հայկն էլ էր 
հսկայ, ու մեծ էր նրա 
աղեղր։ Ուրիշ ոչ ոք չէր 
կարողանում ձգել այդ 
աղեղր, որովհետեւ ծանր 
էր այն ու պիրկ։ Երբեմն 
Հայկի համաստեղութիւնր նետ ու աղեղի 
պատճառով անուանում են «Որսորդի հա-
մաստեղութիւն», քանի որ նրանից արե-
ւելք գտնւում են «Փոքր Շան» եւ «Մեծ 
Շան» համաստեղութիւններր։ Բայց Հայ– 
կր միայն որսորդ չէր, նա իր ժողովրդի 
հայրն էր, առաջին թագաւորր եւ պաշտ -
պանր։ Նրա նետերի ծայրերր պողպա-
տից էին, եւ նա յաղթել էր իր երկիրն խու-
ժած ագահ թշնամուն։ Պողպատն ա յ ս 
տեղ, Հայաստանում էր ձուլւում եւ նորու-
թիւն էր աշխարհում։ 

Հայերր պաշտել են Հայկին, նրա անու-
նով են կնքել իրենց ազգն ու երկիրր, 
սրբացրել են նրա անունն ու յիշատակր։ 
Հազարամեակների րնթացքում նրան 
պաշտել են որպէս սուրբ ու սերնդէ սե-
րունդ պատմել են ողջ աշխարհում լաւ 
ճանաչուած նրա գործերի մասին։ Հէնց 
այնպէս ու հեշտ չի վաստակել նա իր 

փառքր, այլ մեծ ու օգտակար գործերով։ 
Յայտնի է, որ երկրագնդի տարբեր լա^ 

նութիւններում գիտահետազօտական 
նպատակներով կառուցուել են ու մինչ 
այժմ պահպանուել են զարմանահրաշ 
աստղադիտարաններ, որոնք գործել են 
հազարամեակների րնթացքում (տես Պ. 
Հերունու «Հայերը եւ հնագոյն Հայաս-
տանը» աշխատութիւնը*), որոնց նպա -
տակն է եղել ուսումնասիրել Երկրագուն-
դր, որոշել նրա տեսքր, տեղն ու դիրքր 
Արեւի նկատմամբ եւ Տիեզերքում։ Այդ 
աշխատանքն սկսուել է Հայկի դարաշրր-
ջանում գիտնական քրմերի ջանքերով։ 
Նրանք ստեղծել են գիտական ուսումնա-
սիրութիւններր ղեկավարող մի կենտրոն, 
դպրոց, քանի որ ուսումնասիրութիւններր 
տեւական էին ու կատարւում էին մի քանի 
սերունդ քրմերի աշխատանքով, չնայած 
ասում են, որ Հայկի ժամանակ մարդիկ ապ-

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 

37 



Ռ Մ . Դ Ի Ն 

րում էին 700-ից մինչեւ 1000 տարի։ 
Հազարամեակներ առաջ նրանց յաջող– 

ուել է ուսումնասիրել եւ բացայայտել Երկ– 
րի գնդաձեւ լինելը, Արեւի շուրջր 
պտտուելր։ Նրանք կարողացել են ուսում-
նասիրել մագնիսական դաշտերի ազդե– 
ցութեան գաղտնիքները, քարտագրել են 
ովկիանոսների, ծովերի եւ ցամաքի գծագ-
րերը, ինչը թոյլ է տուել նրանց նաւարկել 
երկրէ երկիր։ Անյիշելի ժամանակներից 
մեր սարերում պահպանուել են խօսուն եւ 
արտայայտիչ ժայռապատկերներ։ Մի 
ժայռապատկեր կայ, որը պատկերում է 
երկու տրամագծով չորս մասի բաժան– 
ուած մի շրջան։ Իւրաքանչիւր տրամագծի 

5 կատարին կանգնած է մէկական մարդուկ։ 
տւ Գծագիրը շատ հակիրճ ասում է այն մա– 
^ սին, որ կլոր գնդի վրայ կանգնած մարդիկ 
օ վայր չեն ընկնում։ Այսինքն, այն ժամա– 
5 նակ մարդիկ իմացել են Երկրի ձգողական 

ուժի մասին, պատկերացում են ունեցել 
իրենց կողմից արդէն բացայայտուած 
օրինաչափութիւնից մագնիսական երե– 
ւոյթների շեղումների մասին։ 

Յայտնի է, որ լեզուները յիշողութիւն 
ունեն։ Այն, ինչը մնացել է հազարամեակ– 
ների փոշու տակ, մոռացուել է միամտօ– 
րէն կամ միտումով, հնարաւոր է բացա-
յայտել իրար համադրելով լեզուները, հա-
մեմատելով լեզուական փոխառումները, 
յատկապէս եթէ դրանք կատարուել են հե-
ռու անցեալում։ Հնագոյն աստղադիտա-
րանների եւ նրանց գտնուելու վայրի 
անունները հայարմատ են։ Այդ անուա-
նումների արմատներում հայերէն «քար», 
«նիշ», «ակ», «հունջ», «Սասուն» բառերն 
են (Քարահունջ, Սթոունհենջ, Քարնակ, 
Քարենիշ, Կալասասայա –այսպէս 
կորում է Կենտրոնական Ամերի֊ 
կայում բնակուող ժողովուրդը– այ– 
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սինքն՝ անսասան քարեր)։ 
Դրանց կառուցման ծրագ-
րաւորումր եւ գիտական ղե-
կավարութիւնր ի կատար է 
ածուել հայալեզու գիտա-
կան խմբերի ղեկավարու-
թեամբ, որոնք իրենց գի-
տական նպատակներին 
հասնելու համար շրջել են 
ողջ աշխարհր, տեղաւորե-
լով աստղագիտական կա-
ռոյցներր Երկրագնդի հա-
մապատասխան լայնու-
թիւններում, կատարելով 
աստղագիտական չափում 
ներր։ 

Հայկի անուան ու փառքի 
լայն տարածման մասին է 
վկայում ամերիկացի մի 
եգիպտագէտի գրքում 
բերուած եգիպտական մեծ 
բուրգի գլխաւոր սենեակի 
պատերի վերեւում հիե-
րոգլիֆներով գրուած բազ-
մաթիւ գրութիւններից րնդ– 
ամէնր մի քանիսր, որոնք 
գիտնականներին յաջողուել 
է վերծանել։ Դրանցից մէկր 
հայկագէտ Սետա Տէրեաեի 
(Միացեալ Նահանգներ) հայերէն 
թարգմանութեամբ ասւում է. «Եթէ ցան– 
կանում ես դրախտ րնկնել, արի այստեղ 
ու արտասանի ՀԱՅԿ անունր»։ 

Հայկի ժամանակաշրջանից հազարամ-
եակներ են անցել ու Հայկի համաստեղու-
թիւնր վերանուանուել է, դարձել է Արիոն 
կամ Օրիոն։ Ի դէպ, Հին Եգիպտոսում եւ 
հետագայում նաեւ Յունաստանում Հայ-
կին անուանել են Արիացի կամ Արիոն 
հայերի գլխաւոր աստծոյ Ար-ի անունով։ 

Այստեղ հա– երէն ^ ց ի եւ յունա-լատինե-
րէն փոն ածանցներր պատկանելիու-
թեան նոյն իմաստն ունեն։ 

Այսպիսով, հէնց լեզուների համեմա-
տութեան միջոցով է բացատրւում, թէ ին-
չու Հայկ անուանումր վեր է ածուել Արիո 
նի կամ Օրիոնի, փոխանցուելով Յունաս 
տանից միջնադարեան քաղաքակրթուող 
Եւրոպա։ 

Չգիտեմ, շարադրածս վարկած անուա-
նեմ, թէ յայտնութիւն։ 
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Ակադեմիկոս Պարիս Հերունու գիրքը, Երեւան, 2006 թուական։ 
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ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ 

յլ 

<ձ 

I 
.13 </3 

Օ. 

1է էՏ1 
Մէկուկէս միլիոն Նահատակներու յիշատակին 

Ահաւասիկ դար մր ետք, 
Դո՛ւք, նահատակներդ Մեծ Սպանդին, 
Պիտի վկայակոչուիք նահատակ սուրբեր, 
Ու խորաններէն սրբազան՝ 
Պիտի երգուին քաղցր շարականներ հոգեպարար, 
Պիտի դառնաք մարտիրոսներ հաւատքի, վկաներ՝յոյսի. 
Գուցէ երկնային անդաստանին մէջ՝ 
Ձեր հոգիներր խաղաղին, զուլալ գիշերին հեշտութեամբ, 
Գուցէ ներէք դուք ձեր դահիճին անողոք, 
Աստուածահաճոյ առաքինութեամբ մր գերբնական. 
Արարք, որ գուցէ խանձած աւազներր Տէր Զօրի՝ 
Ոռոգուին ձեր արտասուքով վերջին, ու խաղաղութեան 
Օրհնեալ հասկեր սերմանուին երբեմնի մոլագար դաշտերուն։ 

Դո՜ւք, Սեծ Սպանդին յաւերժ վկաներ, զոհեր՝ կենդանի, 
Պիտի դիտէք անհուններէն, ձեր դահիճին ծիծաղն ու խռովք, 
Որ գուցէ ձեր սրբացումդ մոռացութեան սերմեր ցանէ 
Նոր սերունդներուն հոգիներուն մէջ, կամ 
Զինաթափումի, ներողամտութեան հոգեվիճակ մր փոխանցէ։ 
Պիտի յուսա՛ն ու տենչա՜ն իրաւամբ։ 

Բայց յիշողութեան ու զգաստութեան սա բեմերէն բոցավառ, 
ու սեղաններէն սրբազան՝ 

Կ՛ուխտենք, ո՜վ սուրբեր երանելի ու նահատակներ մեր ազգի, 
Որ դար մր ետք, մենք պիտի չներե՛նք դահիճին, 
Որովհետեւ մեր երգր ծարաւն ունի 
Հայրենիքի ու անոր վրէժին՝ դար մր երկար... 
Որովհետեւ մեր երգր կիզող ցաւն է մեր կորուստներուն անհամար։ 
Սենք պիտի թակենք ամէն օր ու ժամ դուռր ոսոխին՝ 

| Որ ուրացման, մշտանորոգ խարդաւանքներով ցնորական, 
չ Կր շարունակէ հայուն Ցեղասպանութիւնր ուրանալ, 
^ Թ՛ուրք բարբարոս ցեղի խորամանկ հնարքներով, 
® Ձիթենիի ոստ ձեռքին, աղաւնիի պատմուճանր հագած։ 
օ 
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«Պատերազմի բարոյական րմբոևումր - 1915», ժանէթ Ցակոբեան 

Պիտի փորձեն ու ձգտին անվհատ։ 
Իսկ մենք, օ՜հ ո՛չ, 
Մենք պիտի յիշենք միշտ, յիշեցնենք ու պահանջենք 
Գինը ձեր արեան անսակարկ, գինր ձեր սպանդին հրէշային, 
Կորուստր մեր հայրենի հողին, որ կր տնքայ տակաւին... 
Ո՛չ, մենք պիտի չներենք, պիտի ապրի՛նք յիշելու յաւերժ, 
Պիտի երկա՜ր ապրինք, ձեր դա՜ր մր ցաւին ու ողբին համար, 
Պիտի ապրինք նայուածքր մեր Արարատին սեւեռած, ^ 
Պիտի ապրինք մինչեւ տեսնենք պսակումր Մեծ Երազին, 
Երբ ձեր հոգիներր հանգչին Անոր սրբազան լանջերուն. | 
Պիտի ապրինք դեռ աւելին, դար ու դարեր, ^ 
Ձեր պատգամին ուխտակիր... ձեր տենչերուն միշտ կառչած... § 
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ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԷՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ 

յլ 

<ձ 

I 
.13 </3 

Օ– 

Շ Ր 9 Ո Դ ԱԵՕ ՄԱՅՐԵՐ 

Շրջող մոլորակի պէս հեռու... 
Բայց ինչպէս թարմ օդ 
Շնչառութեանս հետ 
Կեանքս կը կիսես 
Եւ աչքերս ինչպէս հեռու աստղ մոլորակին 
Լոյսը կ՛ըմբոշխնեն 
Ե ս քեզ կ՛ունենամ... 

Մաշկիս տակ արեանս հոսքին մէջ 
Եփրատի ջուր է... 
Կ ը թաքցնեմ քեզ՝ ջուր, ինչպէս մեծ մայրիկ 
Ո ր խմեց՝ Ծովինարին պէս 
Եւ յղացաւ զիս՝ որ չէ տեսած 
Հիմա կը շրջի հետս 
Արեան տեսքով 
Ծարաւս յագեցնող ջուրով... 
ճառագայթի մը պէս 
Ո ր սահմաններ անցնելու զօրութիւն ունի 
Հողէն դուրս գալու ուժգնութիւն 

Սանձե՛՛լ այդ ուժը 
Երբ արդէն գոյ է անջրպետէս ներս 
Սրբութեան մը պէս 
Անուշաբոյր տարածուող զերթ ոսկեփոշի 
Հականեխող ներկայութիւն. 
Ու որթատունկին խորհուրդով 
Ծինային հրաշքով 

^ Արեանս շրջանով 
I Սկզբնական Միւռոնով 
է Կ ը զգամ ջերմութիւնը պարգեւուած 
ր Բոյն գտած ոսկրածուծի մէջ 
սշ Որ՝ կը շարժէ մատներս 
օ 
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յլ 

<ձ 

I 
.օ </3 

օ . 

«Տեղահանում», ԺԱՆՍԵՄ 

որոնք նորածին բառերս 
Կը վերածեն յոյսի 
Միասին կ՚անցնինք անարգել սահմաններ... 
Եփրատի ջուր 
Դարձար մեծ մայրիկ ու դարձար թոռ 
Անջրպետ յաղթահարելով 
Հասար ինծի՝ Միջագետք... 
Մոլորակը գիտէ գաղտնիքն այս տարօրինակ 
Արդար եւ անարդար 
Հեռու աչքերէս դուն ոսոխին ես 
Թէեւ իմ մէջս... 
Եւ հեռու ինձմէ ինչպէս արեւ 
Որու՝ անգամ մահացող ճառագայթներով 
Նահատակներուն աճիւնափոշին 
Ծաղկեցաւ իմ մէջ 
Հովի խորհախորհուրդ օրհնուած ջուրով, 
քմահաճ խաղով. 
Ու հիմա մեծ մօրս երազին մէջ եմ -
Իսկ ես՝ թոռանս ® 

ճ 
3 

Ամէն բանի մէջ՝ մանրանկար տիեզերք ^ 
Մեր մարմինէն ներս մարմինէն դուրս ՚՞ 
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ժամաեակէե ներս ժամաեակէե աեդիե 
Տերեւի կամ աստղի մէջ... 
Անտես այլմոլորակայիններդ գոյութեան շշուկ 

Հ– Որու հետ պէտք է հաշտուիլ 
(էլ Որոնք թերեւս այս պահուս կը շրջին էջերուս վրայ 

Իրենց բարութեամբ թելադրելով տառեր՝ 
յԵ Զետեղած իրենց երակներուն վրայ իբրեւ ծածկագիր 

.օ 
^ Աչքերու լոյս 

Հարց կու տամ՝ - դուն ինձմէ կ՚ելլե՛՛ս 
թէ՝ ինծի կու գաս... 
Երամներու պէս աղաւնիներու 
Որոնք հոգիներն են անոնց... 

Անկապտելի էք միայն դուք 

Ինծի հետ էք ուր որ երթամ 
Չէք փճանար, չէք այրիր 
Զուրին մէջ չէք խեղդուիր 
Միասնաբար կ՚անցնինք 
անհունէ անհունը՝ նուաճումներու... 
Կը փոխադրէք կայծերէն՝ հրդեհ 
Լոյսերէն՝ փայլակ 
Երկինքէն՝ երկիր 
Ծովէն՝ անապատ։ 
Եփրատէն կու գանք 
Մենք վերափոխուած եւ մկրտուած 
Աներեւոյթ կրակով, ջուրով եւ ուխտով... 
Նոյնիսկ եթէ այրած են՝ կամուրջը անոր 
սահմանները փակած են ահաբեկիչներ... 

Առանց խեղդուելու առանց այրելու 
Անապատի առանձութեան մէջ 
Մենք միաձուլուած 
Կը սաւառնինք մեր պանդուխտ երկրէն 
Ձեր երկինքն ազատ։ 

^ Երկինքը՝ հոս երկրի վրայ։ 
| Ու նոր երկինքներ... 

է Կը շրջիմ ձեզ հետ մոլորակէ մոլորակ, արեւներ անհուն... 15 
™ Հարստացած հին ջուրով հողով 
՝օ 

Գինիով Կանայի... 
օ 
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ԶՈՒԽՐԱ ԵՐՈՒԱՆՂԵԱՆ 

ՎԱՐԴԱՆ ՅԱԿՕԲԵԱՆ. 
ՕԳՕԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ 

=1 յ– 

0– 
յլ 

Ոճական եւ ձեւաբանական բազմաբը– 
նոյթ անդրադարձումների ենք հանդի-
պում Վարդան Յակոբեանի բանաստեղ-
ծական ժողովածուներում։ Նա, ազատօ-
րէն դուրս գալով քնարերգութեան աւան– 
դական սահմանումներից, դիմում է նո-
րարարական համարձակ վաւերացումնե– 
րի։ Ներքին տարհայեցումներով ստեղծը– 
ուած, մեծ մասամբ իրար հակասող, պա -
հի դիտումով իրար հետ կապ չունեցող 
պատկերները յանկարծ բանաստեղծա– 
կան տողերում զարմանալիօրէն ներդաշ– 
նակւում են, մէկտակւում եւ առերեւոյթ 
անզուգորդելի թուացող եղանակներով 
ամբողջականացնում բանաստեղծի գա– 
ղափարաբարոյական բարձրագոյն նպա -
տակների աշխարհը, որի մանրակերտը 
կարող ենք համարել նրա քնարերգու-

թեան զգա-ի մասը կազմող բանաստեղ– 
ծութիւններից իւրաքանչիւրը։ Բերենք 
օրինակ՝ 

Բայց իմ պսակը աստղի հետ 
աւելի հմայիչ է ղարձրել մութը, քանի 

որ 
բառի եւ սպիտակ թղթի հանղիպու– 

մը 
չի հանղուրժում ոչ մի ժամաղրու– 

թիւն։ 
Մարղն ուր էլ լինի, չի կարող 
հեռանալ ամբողջովին։ Մինչղեռ 
բանն ընղամէնը փորձ է աշխարհը 

շտկելու, իսկ 
գրել, նշանակում է՝ 
ընղղիմանալ։ 

(«Աչքերի յիշողութիւնը») 

վարղան Սարգսի Յակոբեանը ծնած է 1948-ին,, Արցախի Հաղրութի 
շրջանի Արփագետուկ (Զարինգ) գիւղը։ 1969-ին աւարտած է Պաքուի 
մանկավարժական կաճա՛ռը եւ ապա աշխատած է Ստեփանակերտի 
Սովետական Ղարաբաղ թերթի մշակոյթի բաժնին մէջ, նախ՝ որպէս 
գրական աշխատող, ապա՝ բաժնի վարիչ, ապա խմբագրի տեղակալ։ 
1983-էն մինչեւ այսօր կաշխատի Արցախի գրողներու միութեան մէջ, 
որպէս կագմակերպութեան ղեկավար։ Արցախեան ազգային– 
ագատագրական պայքարի գործօն գործիչներէն է։ Բանասիրական 
գիտութիւններու ղոկտոր է (նիւթ Հայ նորագոյն բանաստեղծութեան 
զարգացման հիմնական ուղղութիւնները), փրոֆեսէօր։ «Հայելիներ», 
«0ո սէրը քո տունն է», «Ես հրաժարւում եմ ինձանից», «Արցախեան 
բալլաղ» թատերական գործերը բեմաղրուած են Արցախի եւ 
Հայաստանի պետական եւ ժողովրղական թատրոններուն մէջ։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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յ– 

0– 
յլ 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

Պատկերների այս ինքնօրինակ աշ-
խարհում են կեանք առնում տարահունչ 
հոսքերով առանձնացող զգացական-հո– 
գեբանական նուագները, որոնց բանաս-
տեղծական ինքնատիպութեան մէջ, ան-
շուշտ, ուրուագծւում է աշխարհը իւրովի 
տեսնելու մեկնակէտը. 

Աշխարհում, ոչ մի գոյն ինքը չէ, 
պարզապէս աչքերն են 

վճոում ամէն ինչ։ («ՇՕՏ^ՕՏ») 

ճիշդ, ինչպէս Շարլ Պոտլերի հայեցու-
թիւնն է. «Եթէ ծառերի, լեռների, ջրերի ու 
կառոյցների այն հաւաքականութիւնը, որ 
կոչում ենք բնապատկեր, գեղեցիկ է, 
ապա դա ոչ թէ նրա, այլ ի՛մ, անձամբ իմ 
շնորհիւ է, այն մտքի ու զգացմունքի շնոր-
հիւ, որով ես առնչւում եմ նրան»(1)։ Ի՛նչ 
խօսք, ստեղծագործողի գեղագիտական 
աշխարհի առանձնայատկութիւնները 
պայմանաւորւում են նրա անփոփոխ 
հիմք-էութեան ու աշխարհընկալման 
որակներով, որոնք իրենց հերթին անմի 
ջական կապ ունեն նրա անձնականու-
թեան ու մտածելու կերպի հետ։ Վարդան 
Յակոբեանը իւրովի է վերապրում անվեր-
ծանելիներով գերյագեցած կեանքը։ Նրա 
աշխարհընկալման կերպերն ու ներաշ-
խարհային յոյզերը՝ ցաւի տառապանքը, 
տիեզերական գաղտնագրումների մէջ 
թափանցելու մաքառումը, անձնական եւ 
անանձնական սիրոյ բերկրանքը, հե-
տաքրքիր դաշնութիւն կազմելով նիւթի 
յաղթահարման ինքնայատուկ ձեւերի 
հետ, գոյաւորում են բանաստեղծական 
յայտնագործումներով հարուստ մի ոգե-
տարածք, որի իւրօրինակութիւնն անժըխլ 
տելի է։ Հաղորդակցւում ես գեղարուես 
տական այդ աշխարհի հետ եւ միանգա-
մից յայտնւում բառերի, հակադրական 
մտքերի, գեղագիտական յարակարծո^ 
թիւնների, պատկերազուգորդումների մի 

անծայրութիւնում, որտեղ նուրբ քնարա-
կանութեանը միահիւսուած բանաստեղ-
ծական անակնկալներն իրենց պարզ կա-
ռուցուածքի մէջ միանգամից տակնուվը 
րայ են անում չափածոյ խօսքի մասին 
մեր աւանդական պատկերացումները։ 
Հապա՝ 

Ուղեւորները ճամբի վրայ են,– 
Դաոնութեան խորքում արմատն է 

յոյսի, 
Բոյրերի շնչում երազն է Եաղկի, 
Ջրի ակունքում՝ ծարաւը օրուայ, 
Ուղեւորները ճամբի վրայ են։ 

Անվերնագիր այս բանաստեղծութեան 
կողքին՝ 

Իմ ոտքով բացուած ճանապարհի 
մօտ ես անփորձ 

երեխայ եմ։ Համարեա։ 
Հեոացած ձկան խայտանքը, որ ղեո 

մնում է 
ջրի վրայ, յո՞ւշ է, թէ՞մի այլ բան։ 

(«Հեռացած ձկան խայտանքը) 

Ու հասկանում ես, թէ ինչպէս է՝ 

Բանաստեղ ծութիւնը, 
որին մենք 
այնքան մօտ ենք, 
շարունակում է մեզանից հեոու 

մնալ 
անսահման։ 

Նորը, ցաւօք, միշտ էլ դժուար է ընդո^ 
ւում, իսկ երբեմն մերժւում է։ Ինչո՛ւ։ Հար-
ցի պատասխանը կարդանք անուանի 
գրականագէտ Վազգէն Գաբրիէլեանի 
«Ի՛նչ է բանաստեղծութիւնը» յօդուածից 
մէջբերուող խօսքում. «Ռերեւս բանաս-
տեղծութեան ոչ միայն տեսական 
սահմանման մեր իմացութեան, այլ եւ 
ղպրոցական տարիքից կարղացած 
կամ անգիր արած բանաստեղծու– 
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Ղեհա 

թիւնների զգայական թելադրանքով է, 
որ շատերը չեն մերձենում արդի բա-
նաստեղծութեան դժուար ընկալելի 
այլափոխութեան օրինակներին եւ 
խրտնելով՝ մերժում կամ անտեսում 
են դրանք»՚֊2>։ 

Վարդան Յակոբեանի խոհն իր խորքի 
մէջ բանաստեղծական ներքին համա֊ 
կարգուածութիւն ու կազմակերուածու֊ 
թիւն ունի, ինքնատիպ ու պատկերաւոր է 
նրա՝ տարամտութեան գեղագիտութիւնր 
որդեգրած, իմաստալից համառօտախօ֊ 
սութեամբ օժտուած մտածողութիւնր, որ 
չի տանում մտայ ին խճողումների*։ Ուս -
տի եւ րնթերցելով նրա ստեղծագործու֊ 
թիւններր՝ ոչ միայն ներքաշւում ես բա-
նաստեղծական թարմ վիճակների մէջ, 
այլեւ մասնակիցն ես դառնում բանաս-
տեղծի մտքի ազատ յետդարձումներին ու 
նրա ես-ի նախասկզբի որոնումներին, 
որոնք պսակւում են անկրկնելի յայտնու-
թիւններով. 

Ես ասում եմ հաստատ, 
որ ուրիշ, բոլորովին ուրիշ վայրից 

եմ գալիս՝ 
անյայտ-ընդերքներում երկրի, եւ 

դեո 
ոչ ոք չի եղել այնտեղ, ուր 

գնում եմ։ 
(«Գիշերակաց») 

Բոլորովին էլ հարկ չկայ, ի հարկէ, գրո-
ղի իմաստասիրական ներհայեցողու– 
թիւններում անպայմանօրէն փնտռել այն 
սահմանր, որտեղից սկսւում է բանաս-
տեղծելու իսկական արուեստր, որովհե-
տեւ, որպէս այդպիսին, այդ սահմանր 
չկայ. Վարդան Յակոբեանի բանաստեղ-
ծական արուեստն արարւում է հոգեւոր 
մի տարածքում, ուր միայն ինքն է տէրր 
թէ՛ ամենայնի, թէ՛ այդ ամենայնը շ ա ^ 
ման մէջ դնող ժամանակի։ 

Հոգու անմահութեան, ամենայն գոյի 
սկզբնապատճառների, ինչպէս եւ կեցու-
թեան, աշխարհի էութեան ու բնոյթի վե– 
րաբերեալ բանաստեղծի խորհրդածո^ 
թիւններն ու բնազանցական րնկալումնե-
րր, նրա կատարած անակնկալ բացայայ-
տումներր փոխում են նաեւ գործածած 
լեզուի կիրառական առանձնագծերր։ 
Դրանք ունենում են նոր, երբեմն արտա-
ռոցութեան հասնող զարգացումներ, ա ռ 
երեւոյթ անդաշն լիցքեր։ Բառերն ու ար-
տայայտութիւններր, երբեմն անհասկա-
նալիութեան չափ արտասովոր խօսքային 
միջավայր ստեղծելով հանդերձ, խորա-
շերտերում ճշմարիտ բանաստեղծութեա-
նր յատուկ տարերային ուժով այնպիսի 
հոսքերի են վերածւում, որ պարտադրում 
են րնթերցողին, իրօք, տրուեյու պատկե-
րաւոր խօսքի ներուժր սեփականելու վա-
յելքին։ Ինչպէս Փոլ Վալերին է գրում. 
«Ընթերցանութեան դժուարութիւննե– 
րը յաղթահարելուց յետոյ, երբ ի յայտ 
է գալիս հմայքի ներգործութիւնը, 
միշտ աոաւել նկատելի է դաոնում 
իրականացման կատարելութիւնը»»3: 

....Ես զինուոր եմ, որ միշտ զինուոր 
է, 

ես զինուոր եմ, 
որ միշտ զոհւում է, եւ յաղթած 

զինուորի 
կինն է, 

որ միշտ լինում է ամենագեղեցիկը։ 
(«Հեռացած ձկան խայտանքր») 

Նման տողերի ներիմաստներին հասու 
դառնալն ու գրողի արուեստի ոգեղէնո^ 
թիւնր րնկալելու զգացողութիւնր ոչ 
միայն արդարացնում, այլեւ հիմնաւորում 
են բանաստեղծական ամէն մի արտառո 
ցութիւն։ Ներհակ, իրարամերժ զգացում-
ներով հիւսուած յակոբեանական բանա-
տողերն այնքան են ներդաշնակւում 

յ– 

0– 
յլ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

յ– 

0– 
յլ 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

մտքի ներքնատար ձայնախազերով ու 
խօսքաշերտերի իմաստասիրութեամբ, 
որ բանաստեղծի խոհականութիւնը, ընտ-
րած նիւթը, ապրումն ու յոյզը, որոնք բո– 
վանդակաւորւում են կենսական կարեւո-
րութիւն ունեցող տրամադրութիւներով, 
դառնում են թափանցիկ, պատկերի մէջ՝ 
եզակի։ Դիտարկումը հաստատենք «Մեղ-
քի դռները» բանաստեղծութիւնից կա-
տարուած մէջբերումով. 

Առանց քամու ծառը շարժւում է։ 
Առանց քայլերի 

ճամբան ընթանում է։ Ծնւում է մանու– 
կը 

լի, 

համբոյրից 
առաջ։ Ներել՝ երբ անհնար է ներել։ 

Քայլել՝ 
երբ անհնար է քայլել։ Ես քեզ չեմ 

լսում՝ երբ լսում եմ, 
եւ քո չլսուող ձայնի մէջ կայ մի բան, 

որ ոչ ոք 

ղեռ չի ասել ինձ։ Եւ ես տխուր եմ աւե– 

քան եթէ տխուր լինէի։ 
Վարդան Յակոբեանի բանաստեղծա-

կան մտածողութեան էական հանգոյցնե– 
րի կառոյցը բարդ է իր ամբողջութեան 
մէջ։ Նրա ինքնարտայայտութեան ստեղ-
ծագործական համակարգը կազմաւորող 
յոյզ-ապրումները, ձգտումներն ու երա-
զանքները տանում են դէպի անհասա– 
նելիի հասանելիութիւնը. 

Այնուամենայնիւ, ի"նչ կայ տիեզեր– 
քից 

այն կողմ, ուր 
ոչինչ չկայ։ Ռող ինձ ներեն 
բոլոր այն ճանապարհները, որոն-

ցով 

չեմ անցել։ («Մեղքի դռները») 

Բանաստեղծն ընթերցողին իրակա– 

նութեան չափման մէջ ներքաշելու գեղա-
գիտական օրէնքների իւրայատուկ իր 
սահմանումներն ունի. 

Ես իմ ոճը հաստատելու համար 
մէկ–մէկ խախտում 

եմ այն, լաւ իմանալով, որ խորհուր– 
ղը 

կատարելու 
բազում ձեւերից մէկն էլ այն 

չկատարելն է։ («Հարցում») 

Բանաստեղծի մտապատկերային շեշ-
տումներից են մարդու գոյ ի խորհուրդն 
իմաստաւորելու հայեցումներն ու խո-
կումները, երբ փորձ է արյում այն ներ-
կայացնելու աստուածային բացարձակի 
հետ ներձոյլ ու միասնական. նման հայե-
ցումների խտացում է «Մարդը եւ ոչ մար-
դիկ» բանաստեղծութիւնը. 

Մարղն սկսել է պտղաւորուել 
ծաղիկներից յետոյ միայն։ 

Մարղն սկսել է սաւառնել թռչուն-
ներից 

յետոյ միայն։ 
Յետոյ, յետոյ, ամէն ինչ յետոյ 

միայն... 
Բայց եթէ չլինէր մարղը, նրանից 

առաջ 
ոչինչ չէր լինի։ 

Վարդան Յակոբեանի բանաստեղծա-
կան աշխարհը վաղուց է ապրում այդ ան-
ժամանակի ու անտարածքի չափումնե-
րով, առեղծուածային հեւք ու տրոփիւ-
նով։ Այդ են վկայ ում ամենայն գղ) ի այն 
որակներն ու գոյները եւ դրանց բանաս-
տեղծականացման իւրատիպ ուղիները, 
որ կան նրա քնարերգութեան մէջ։ Ասե-
լիքն ընդգծուն դարձնենք ականաւոր 
գրականագէտ Սերգէյ Սարինեանի բնու -
թագրական այն խօսքով, թէ իր յայտնու– 
թեամբ Վ. Յակոբեանն ընդլայնեց մեր 
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Ղեհա 

քնարերգութեան աշխարհայեացքր՝ թէ 
իբրեւ ձեւոյթ, եւ թէ որպէս հոգեզգացա– 
կան խոհագրութիւն՝ հայրենի եզերքի 
երազունակ հայեցողականութեամբ տո– 
գորուած տարաշխարհիկութեան կարօ– 
տաբաղձութիւնր համահունչ դարձնելով 
գոյի եւ անգոյի համամարդկային յղում– 
ներին(4)։ 

Բանաստեղծի գեղագիտական աշ-
խարհի հիմնական ապրումր խռովայոյզ 
խոհն է, որր մարմնաւորւում է հոգէապ– 
րումների ու գերլարուած պատկերների 
մէջ. 

Փլուեց ամէն ինչ, ամէն ինչ կորաւ, 
Շուրթիս սաոել են լոյս ու մանա-

նայ։ 
իմ երազները այս ճամբան կերաւ, 
ճամբորդ եմ ճամբից խոով ո՞նց 

գնամ... 

Եւ կամ՝ 

Իրար հանդէպ՝ խիստ ոխակալ, 
Հոծ խմբերով ամբոխական, 
Երամ-երամ, շարան-շարան 
մեզ քաշում ենք կաոափնարան. 
–Տէր, մեզանից դու փրկիր մեզ։ 

(«Եղերերգ») 

Կարելի է անվերջ մէջբերել՝ ցոյց տա-
լու համար, թէ ինչպէս են բանաստեղծու-
թեան ներքին տարածքում զսպուած– 
պահուած, թուացեալ հանդարտութեամբ 
վերուվարող մտահոսքերն իրենց ներսում 
պահած ապրումներից ազատւում։ 

Վարդան Յակոբեանի քնարական րն– 
կալոււմներին հարազատ են առնական 
խոհականութիւնից սկիզբ առնող թա-
խիծն ու իմաստասիրական խոկումներր, 
որոնք պակաս ներազդու չեն, քան խռով– 
քոտ բռնկումներր. 

Իմ սրտի մէջ՝ հազար անուրջ 

վիրաւոր էր ճանապարհս, 
Եմ խենթ, խելաո, ես՝ անկամուրջ, 

վիրաւոր էր ճանա– 
պարհս. 

Չհասցրած մի կում անել 
լերան լաջվարդ ադբիւ– 

րից, 
Հատնեց օրը... Ես՝ ոտաւոր, 

ձիաւոր էր ճանապարհս։ 

Հասուն հասկերի պէս ծանրացած տո-
ղերի ներքին լարումն ու հոգէապրումնե– 
րր արտայայտում են ոչ միայն հեղինակի 
տրամադրութիւնր, նրան համակած ներ-
քին ցաւն ու խռովքր, այ–եւ յատկանշւում 
են իրենց խոհականութեամբ։ Յակոբեա-
նի բանաստեղծական քուրայի մէջ իրերն 
ու երեւոյթներր, գաղափարներն ու բար-
քերն անրնդհատ գերլարուած են պահում 
տիեզերական յոյզերր («Ես ուսերիս տա-
նում եմ եղերական մի թախիծ». «Եւ ժպի– 
տր դէմքիս դրուած, խինդ չէ, այ-եւ՝ ցաւի 
նկար»)։ Բանաստեղծի ներքին անհանգս– 
տութիւնների, լարուած զգայականու-
թեան ու ապրումի խօսքային գոյաւորում– 
ներր վերածւում են անսովոր գեղարուես– 
տական պատկերների, որոնք բանաս-
տեղծական տարածքի մէջ անսպասելի 
մերձեցնում են իրար հետ արտաքուստ 
կապ չունեցող երեւոյթներն ու գաղա– 
փարներր, ստեղծում հակադրութիւնների 
ու տարամտութիւնների, իմաստային 
նմանակութիւնների իւրատեսակ գեղա-
գիտութիւն։ Ահաւասիկ. 

Աշխարհը կաոավարում է 
անհամաձայնութիւնը, 

համաձայ նութիւնը 
աւերում։ Արեւելքը երբ ձուլւում է 

Արեւմուտքին, արեւը 
տեսնես որտեդի՞ց է ծագելու։ 

(«ճախրանք») 
«Արտայայտութիւնր թոյլ է կամ սխալ, 

յ– 

0– 
յլ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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յ– 

0– 
յլ 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

եթէ բաւարար յստակութեամբ չի արտա-
ցոլում զգացմուեքր»(5),֊ գրում է Դեեի 
Դիդրոե։ Վարդան Յակոբեանի բանաս-
տեղծական ապրումներն ու զգացմունք-
ներդ նրա ստեղծագործութիւնների ներ -
խօսքային յղումներր րնթերցողին են 
հասցնում զարմանալի ճշգրտութեամբ 
իրենց տեղր գտած մէկ բառն ու բառակա– 
պակցութիւնն անգամ։ Եւ առաւել քան 
հասկանալի է բանաստեղծի խոստովա-
նութիւնդ թէ ինքր «պարզապէս յեղափո– 
խում է բառր եւ փորձում կարդալ նրա ան– 
նիւթական,֊դեռեւս չբացայայտուած 
իմաստր»։ 

Երեւոյթների բանաստեղծականաց-
ման հնարաւորութիւնր Վարդան Յակոբ-
եանին հեշտ է տրւում («Թեթեւ է ար-
ուեստն իմ®». Վ.Տէրեան)։ Ինքնատիպ 
ներհայեցողականութիւնն ու սուր դիտո-
ղականութիւնր, ինչպէս եւ բառ ու խօսքի 
մէջ գաղտնագրուող անսահմանելի ների 
մաստների բացառիկ զգացողութիւնր 
նրան օգնում են իր մտայղացումներր, 
գոյի եւ չգոյի իմաստասիրական րնկա-
լումներր մարմնաւորել ինքնատիպ ու հա-
մարձակ խօսքի բանաձեւումներով. 

Եթէ 
ճանապարհը դուրս չի գաւիս 
լոյսի վրայ 
իր հարիւր հազար տարուայ 
մաքաոումներից յետոյ, 
ուրեմն՝ 
աշխարհում ոչ մի լոյս իր արդար 
ձայնի տէրը չէ։ 

Բանաստեղծի գեղագիտական աշ-
խարհից բնականաբար դուրս չէ ժամա-
նակի պատմական, ազգային, բարոյահո 
գեբանական ու իմաստասիրական, ինչ-
պէս նաեւ գո– ապահպանական ու հասա-
րակական խնդիրների, հարցադրումների 
համապատկերր։ Այս առումով առանձնա-

նում են նրա վիպերգութիւններր՝ «Հա-
մանուագ», «Գողգոթայ», «Երամականչ», 
«Տաճարն Աստծոյ», «Մաշտոցն Ամարա-
սում», «Քրիստոսի ծաղիկներր», ինչպէս եւ 
բանաստեղծական խոհ-մտորումների շար– 

քր։ 

Բստ Կ. Եունգի՝ նախնադարեան 
մարդկանց հանրային փորձի խտացում-
ներ են հանդիսանում անհատական ան-
գիտակցականի հիմքում րնկած յուզակա-
նի այն հնագոյն շերտերր, նախատիպե-
րր, որոնք գիտակցութեանր տրւում են 
միջնորդաւորուած՝ խորհրդանիշների ձե -
ւով։ Արցախ աշխարհի այդպիսի խորհրր 
դանիշներից են լեռր, ժայռր, քարն ու քեր 
ծր, («Մատուռ կայ ամէն մի լերան վրայ» 
եւ «ամէն մի գագաթ գմբէթ է վանքի»), 
որոնք նախաստեղծ բնաւորութեան եւ 
եզերքային կերպի կրողներն են դառնում 
Վարդան Յակոբեանի անձնաւորած բնա-
պատկերներում։ Եւ՝ «Պատահական չէ, 
որ հէնց քարն է նրա բանաստեղծութեան 
հիմնական հերոսն ու խորհրդանիշր։ Քա-
րր Վարդան Յակոբեանի բանաստեղծո^ 
թիւններում, նախ եւ առաջ, յաւերժու-
թեան՝ այն մնայուն ու անփոփոխ արժէք-
ների եւ ճշմարտութիւնների փոխաբերու-
թիւնն է, որոնք ենթակայ չեն ուղղագիծ, 
փոփոխական ժամանակին.®»(6)։ Խոհա-
իմաստասիրական ներհայեցողութեամբ 
բանաստեղծր զննում-քննում է իրերն ու 
երեւոյթներր եւ նոր բացայայտումների 
հասնում։ Արցախեան քարուքռեճոտ 
հանդերի ու «երկնքի առաջ մատուռուող» 
լեռների, այդ լեռների քարալանջերին 
կպած-մնացած, ասես «երկնքին առաք– 
ւած աղօթք» ճամբաների, աշնան ցաւն 
իր մէջ զսպած երազող ծառի, իր համբա-
ւով «տաճարուող» թթենու, «դարերից 
խօսք խլող Եխծաձորի գետակի» փոխա-
բերութիւներով կերտուած բնապատ-
կերներր բանաստեղծր դարձնում է իր 
հոգէաշխարհի գերակայ մասն ու դրան– 
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ցով պայմանաւորում նաեւ իր փոքր տիե-
զերականից դէպի մեծ տիեզերական 
ձգուող ծիրի անխաթարութիւնր, քանի որ 
«խարէութիւնր խորթ է լեռներին» («Ոս-
տան»), իսկ երազող ծառր «տեսած հող-
մերի յիշողութիւնր // պահում է իր տաք 
աւիշների մէջ, // որ աւե-ի յորդ ծաղկումր 
լինի...» 

(«Ծառր եւ ես») 

Արցախցին Արարատի երակներն ի 
վեր® մինչեւ դուռն Աստծու ելնող իր Քիր– 
սի, իր ժայռ ու քերծերի հետ ներձուլւում է 
ու ձեռք բերում նրանց յա-երժող անփո– 
փոխր՝ վեհութեան ոգին. 

Քիրսը իմ հասցէն, անունս ասես 
Տան դրան զանգի կոճակ է վրան. 
Երեւի լերան թոո կամ ծոո եմ ես, 
իմ մէջ անմեո է ոգին վեհութեան։ 

Վեհութեան ոգու յաւերժումն է հէնց 
արցախցու լինելիութեան գաղտնիքի աս– 
քր հիւսում. 

Յադթանակը տնից տանում, 
Հունցում արեամբ, տուն ենք բե-

րում... 
(«Տէրունական») 

Վարդան Յակոբեանի չափածոյում 
լայն րնդգրկումներ ունի նաեւ ճանապար-
հի փոխաբերութիւնր. նրա միջոցով բա– 
ցայայտւում է բանաստեղծի քնարերգու– 
թեան կարեւոր իւրայատկութիւններից 
մէկր. այն հոգեբանական խճանկար ու 
վիճակ ներկայացնող բնոյթի բառ–խորհրր– 
դանիշ է, բանաստեղծի ներաշխարհր, 
նրա խոկումների խորքերր թափանցելու 
բազում ուղիներից մէկր. 

ճանապարհը տաշել եմ ոտքերով 
քարքարոտ 
ու դրել եմ երազների մէջտեդում։ 

(«Տաճարն Աստծոյ») 

Կամ՝ 

....Իսկ մարդ 
ապրում է այնքան ժամանակ, 
քանի դեո չի մեոել ճանապարհը. 

(«Պարանոյա») 

Բանաստեղծի «Քարի շնչառութիւնր» 
ժողովածուի նախաբանում կարդում ենք. 
«Ապագայի եւ յաւիտենութեան ձգտումր՝ 
այս բանաստեղծական գաղափարակա– 
նութիւնր, աղերսւում է Վարդան Յակոբ-
եանի քնարերգութեան մէկ այլ նուագի՝ 
ճանապարհի հետ® Բայց նրա ճանա– 
պարհր ոչ այնքան արտաքին է, ուղղագիծ 
ժամանակի եւ տարածութեան մէջ, որքան 
ներքին՝ հոգու ներքին ժամանակի միջով, 
ինքն իրեն, իր նուիրական ու բուն ես-ին 
հանդիպելու նպատակով»(7)։ Շեշտենք, 
որ արցախցի բանաստեղծի ես-ի ակունք– 
ներր շատ խորն են. «Իմ ձայնր ինձնից 
մեծ է դարերով // այնպէս հնչեղ է ու մա -
քուր այնպէս» («Սպասում»), եւ աշխար-
հում, որտեղ «շնչահեղձ» է լինում «հաւա– 
տր ստից», լոյսի հրաշքին հաւատով եւ 
լոյսով երդուող անհատի համար դժուար 
է այդ ակունքներին տանող մաքրագոր-
ծուող ու ետ բերող ուղին. «..Անցնելիք 
բոլոր ճամբէքիս վրայ ականուած եմ ես» 
(«Երէկ»)։ Չենք կարող չշեշտել նաեւ, որ 
խոհաիմաստասիրական եւ գեղարուես– 
տական տարբեր հա– եցումներով ներկա-
յացուող ճանապարհների մէջ բանաս-
տեղծի համար որոշակի գեղագիտական 
արժէք է ստանում եւ առանձնանում դէպի 
հոգեւոր լոյսն առաջնորդող մի Կերպար. 
«Մի ճանապարհ կայ միայն®», եւ ճանա– 
պարհն այդ «տանում է Տաճար», ու այդ 
«Տաճարր սիրտ է ... սիրոյ վեհարան»։ 

«....Եթէ բանաստեղծր վճռում է ստեղ-
ծագործական աշխատանք ու սխրագոր– 

յ– 

0– 
յլ 

Հ. <2 
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ծութիւն կատարել, դա նշանակում է, որ 
նրան այդ բանն անելու համար շարժում, 
մղում է ինչ-որ մի հզօր ուժ, ինչ-որ անլ 
յաղթ կիրք»(8),֊ գրում է Վ. Գ. Բելինսկին։ 
Վարդան Յակոբեանի համար այդ հզօր 
ուժն ու անյ աղթ կիրքր եղել եւ մնում է 
Արցախի նկատմամբ տածած անսահման սէրր. 

Երկրիս սահմանները 
ճշդելու համար՝ 
որպէս չափման միաւոր, ընտրում 

եմ 
սէրը։ Եւ... չկայ 

Արցախից աւելի մեծ մի երկիր, 
Արցախից աւելի հզօր մի հայրենիք։ 

(«Արցախ») 

Նրա բանաստեղծական էութեան 
խորքն ու տարածքր ամբողջ հարստու– 
թեամբ երեւում են հէնց Արցախին նուիր– 
ուած գործերում։ («Իսկական բանաս-
տեղծի մտածումներն ու խոհերր 
պտտւում են հայրենիքի պատմութեան ու 
ճակատագրի շուրջ, քանի որ ներաշխար– 
հր հազար անտեսանելի թելերով կապ-
ուած է իր երկրի ու հողի, սրբազան 
աւանդների, առաւել եւս՝ գալիքի 
հետ»(9)։ 

Ազգային ինքնութեան գեղարուեստա-
կան իւրատիպ արտայայտութիւններ են 
«Տաճարն Աստծոյ» եւ «Քրիստոսի ծա-
ղիկներր» բանաստեղծութիւններր, որոն-
ցում թէ՛ առասպելաբանութեամբ, թէ՛ 
պատմական եղելութիւններով եւ թէ՛ 
րնտրուած բանաստեղծման ձեւ ու կեր-
պով ամբողջականացուած են ոչ միայն 
հայութեան՝ րնդհանրապէս, ու արցախա-
հայութեան՝ մասնաւորապէս, րնդհանրա-
կան էութեան հիմնակէտերր հանդիսա-
ցող անկորնչելի ոգին ու ազգային անար 
դարութեան դէմ րմբոստացող անկոտ-
րում կամքր, այլեւ հայոց եւ նրա մաս 
կազմող Արցախ աշխարհի բանաստեղ-

ծական նկարագիրն ու բովանդակաւորո^ 
մր(10)։ 

Բանաստեղծի «Տաճարն Աստծոյ» 
շարքի բանաստեղծութիւններր, որոնց 
ներքնատար խազերն իրենց հնչումներն 
ունեն նաեւ այլ խորագրերի տակ ժողով-
ուած բազմաթիւ գործերում, արժէքներ 
են, որ ձիգ ու լարուած են պահում հայ 
մարդու մտածողութեան անփոփոխ հիմք-
էութիւնր կազմող ազգային յիշողութեան 
նեարդաթելերր։ Ինչպէս Սերգէյ Սարին-
եանն է գրում. «Վարդան Յակոբեանի 
քնարերգութեան մէջ կայ կենսաբանա-
կան վերյուշի մի անդարձ կարօտ, որ 
թախծի խորհրդազգացական երանգ է 
տալիս բանաստեղծի անուրջներին»։ 

«Արցախում Աստծոյ ներկայութիւնն 
ամէնուր է...»,- իր հարցազրոյցներից մէլ 
կում ասել է պուլղարացի յայտնի բանաս-
տեղծ, գեղանկարիչ Ռոման Քիսեովր։ 
Ցանկանում եմ յօդուածն ամփոփել՝ հալ 
րազատ մնալով նրա խօսքի ոգուն. «Աստ-
ծոյ ներկայութիւնն» իր ու իր զաւակների 
մէջ անսահմանելի ժամանակներից պա-
հող Արցախի բնութեան կենսուժն ու կեն-
սականացուած առասպելներր միշտ էլ 
ոգեշնչման հզօր աղբիւր են եղել արցախ-
ցիների (եւ ո՛չ միայն) ու յատկապէս բա լ 
նաստեղծների, նկարիչների, երգահան-
ների համար։ Վարդան Յակոբեանի հա լ 
մար այն բանաստեղծական առաւելագոյ-
նի րնդգծումներով է։ Նրա ստեղծագոր 
ծութիւններում բնանկարների գունաձայ-
նային շարժումներն անրնդհատ նիւթա-
կանանում են, իրենց տեղերում յայտն-
ուած բառուբանով ինքնակազմակերպ-
ւում եւ զգացալսողական փոխանցումներ 
կատարելով՝ ամբողջացնում արցախեան 
բնաշխարհի առարկայօրէն տեսանելի 
առանձնապատկերր։ Բնդ որում, այդ կա-
տարւում է հեղինակի՝ իր ներկայութեան 
նուրբ ներթափանցումներով բանաստեղ-
ծութեան գեղագիտական տարածքում 
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անընդհատ նորացող գոյների ու զգացո֊ 
ղութիւնների ստեղծումով։ Եւ ընթերցողի 
համար զգայ օրէն տեսանելի է դառնում, 
թէ ինչպէս են բանարուեստի ուժով տողե-
րում համանուագի վերածւում բանաս-
տեղծի սէրն ու հիացումը, ներանձնական 
երանութեան ներքին ձայնախազերը։ 
Շատ յաճախ էլ բանաստեղծն իր ներկա– 
յութիւնից ազատում է ստեղծագործու-
թեան գեղագիտական տարածքը, լուռ 
ինքնազսպումով հետեւում բնութեան 
խաղ ու շարժմանը, դրանց խոհածին տա– 
րերանգումներին, որոնք նրան տանում 

են իմաստասիրական մտորումների աշ-
խարհը, մղում՝ ինքնայատուկ յարակար– 
ծութիւններով իմաստաւորելու դրանց յա– 
ւերժող ուժ ու հմայքի առեղծուածները՝ 
միշտ համոզուած լինելով, որ «այսօր, վա-
ղը եւ միշտ» ուշացող բանաստեղծու-
թեան տեսիլն է, այնուամենայնիւ, «շայ ^ 
րունակում համակարգել տիեզերական 
շարժումը» : 

(1) Շարլ Պոտլեր, էսթետիկա, Քճճադատութիւճ, Եր., 1999, էջ 291։ 

(2) Գրակաճ թերթ, թիւ 35, 31 Հոկտեմբերի, 2014։ 
(*) Բճորոշումը քաղուած է Վ Յակոբեաճի «Փակիր աչքերդ՝ չերեւաս» բաճաստեղծութիւճճերի 

ըճտրաճու «Ուղու շրջաճցում՝ յաճուճ ճաճապարհի» վերճագրով ճախախօսքից. հեղիճակ՝ Արքմեճիկ 

Նիկողոսեաճ։ 

(3) Փոլ Վալերի, Ոգու քաղաքակաճութիւճ, Եր, 2005, էջ 306։ 

(4) Վարդաճ Յակոբեաճ, Մեճարաճ, Եր, 1996, էջ 3։ 

(5) Դեմի Դիդրօ, Սալոճճեր, Եր, 1994, էջ 160։ 

(6) Մէջբերումը Վարդաճ Յակոբեաճի «Քարի շճչառութիւճը» բաճաստեղծակաճ հատըճտիրի 

ճախաբաճից է (կազմեցիճ եւ ռուսերէճից թարգմաճացիճ Զդրավքօ Քիսեովը եւ Ռոմաճ Քիսեովը, 

«Աւաճգարդ փրիճթ» հրտ., Ռուսէ, Պուլկարիա, 2013)։ Աղբիւրը՝ հէէբ։//§բռատհ.օբջ/տբ66€հ–հԲ6ռէհաջ–տէօո6– 

բա՚հ/ 

(7) Նոյճ տեղում։ 

(8) Վ Գ. Բելիճսկի, Փիլիսոփայակաճ ըճտիր երկեր, Հ. 2, Եր., 1948, էջ 53։ 

(9) Հր. Թամրազեաճ, Գրակաճ ուղիճերում, Եր, 1962, էջ 155։ 

(10) Վ. Յակոբեաճ, Ջրի յիշողութիւճը, Ստեփաճակերտ, 2013, էջ 4։ 

2ՈՒԽՐԱ ԵՐՈՒԱՆԴԵԱՆ 

Զուխրա Երուանդեան ծնած է 1951-ին, Արցախի Մտեփանակերտ քաղաքը։ 
Աւարտած է Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրական ճիւղը։ 
Բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու է (ատենախօսութեան նիւթը՝ 
«Կորուսեալ եզերքի գեղարուեստական պատկերը Մուշեղ Գալշոյեանի 
ստեղծագործութիւններում»)։ Հեղինակ է աւելի քան 40 գիտական 
աշխատանքներու. մենագրութիւններ, գիտաուսումնական ձեռնարկներ, I 
հետազօտական յօդուածներ), հրապարակախօսական յօդոածներ, ակ– 
նարկներ, մտորումներ եւ բանաստեղծական մէկ ժողովածու՝ «Աղօթի՚ր, որ հ Մ) 
լոյս ճառագի»։ Դասախօս է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական ^ 
համալսարանի։ հ օ 
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ՅԵՆԱՑՈՒՊԸ 

Ակուփաեց Հաբին, որ իմ պապն է, 
իրենից մեծ մի զանգ է առել շալակին 
ու բարձրանում է 
լեռն ի վեր, դէպի երկինք է գնում, 
եւ ամէն քայլի լերան վրայ 
լեռ է բուսնում ոտքերի տակ; 
Քայլում է հարիւր տարի, հազար տարի՝ 
անյայտ, 
անանուն քարերի միջով; 
Բոլոր քարերը շիրմաքարեր են՝ անգամ եթէ զառ են, 
որ նետել է Գրիգոր Զոհրապը 
Թալէաթի հետ նարդի խաղալիս՝ 
շեշ ու բեշ® 
Աշխարհի բոլոր քարերը շիրմաքարեր են, 
եւ եղէգնեայ գրչով սէր են երգում, 
եւ բառերը երգի քամին սփռում է աշխարհով մէկ; 
Անթիւ-անհամար ծաղիկների մէջ տիեզերքի 
չեմ գտնում այն մի հատիկ ծաղիկը, 
որ պիտի դնեմ շիրմաքարին նրանց, 
այն մի հատիկը, 
որ ոսկորներն ամփոփող հողը պիտի ընդունի; 

Ակուփանց Հաբին բարձրանում է լեռն ի վեր՝ 
իրենից մեծ մի զանգ առած շալակին; 
Մասիսներից բերած ձիւնն ափիս մէջ հալւում 
եւ մասունք-մասունք 
ցօղւում է աւազների վրայ Տէր Զօրի, 

^ եւ հարիւր տարուայ ծարաւից շիկացած աւազները 
& թշշում են, ծուխ ու կրակի միջից 
է ելնում են նրանք, առանց որոնց 
ր իմ ժողովուրդը չի ամբողջանում; 
սշ Ե ս Ձէնով Օհանի կանչով լեզուիս վրայ 
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Պճծա 

ժողովում եմ երկու միլիոն զոհերի 
անունները՝ 

մէկիկ-մէկիկ, 
ասես աստղերից ծաղիկներ եմ քաղում։ 
Ակուփանց Հաբին բարձրանում է լեռն ի վեր՝ 
իրենից մեծ մի զանգ առած շալակին, 
դէպի երկինք է գնում, 
որ ամենաբարձր գմբէթից երկնքի 
կախի զանգը Առաքելոց վանքի։ 
Աստծուց մօտիկ։ 
Տունկանչի զանգը, 
Զանգը էրգրի, զանգն արդարութեան, 
որ տիեզերքով մէկ ցրուած հայերին 
լսելի լինի լեռոտ ու ձորոտ ղօղանջը նրա, 
որ արձագանգեն այդ զանգի կանչին 
համայն աշխարհի եկեղեցիները։ 
Ասում են՝ որտեղ կանգնում է հայը, 
այնտեղ յառնում է 
մի եկեղեցի՝ 
Արարատի զոյգ գմբէթներով, պատկերով 

Արարատի։ 
Եւ հայի կերտած այդ եկեղեցիներով է, որ 
Աստուած 
իր ստեղծած աշխարհը ճանաչում է։ 
Ակուփանց Հաբին բարձրանում է լեռն ի վեր՝ 
իրենից մեծ մի զանգ առած շալակին, 
եւ յենացուպը... թուրն է հաւլունի։ 

Յ.Գ. 
Ռալէաթը զաո է բոհում., Զօհրապ, 
բայց էլի ինքն է տանուլ տուողը, 
անկախ նրանից, թէ 
ում դաշտում է «գնդակը հիմա»։ 
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ՔԱՄՈՒ ՁԻԵՐ 
Ձիեր աեցաե մտքիս միջով.֊ 
մեեք ընդամէնը մեր յիշողութիւնե ենք, 
այսքաեը, 
ոչ աւել, ոչ պակաս։ 

Անորոշութեան գիտակցումը 
դեռ վերջնական փրկութիւն չէ անորոշութիւնից՝ 
եթէ չես փնտռում։ 

Երազները միշտ իջնում են այն ծառի սաղարթներին, 
որի ոտքերը 
խրուած են ամենակուլ խաւարի մէջ։ 
Յայտնի չէ աշխարհում եւ ոչ մի աղբիւր, 
նոյնիսկ՝ 
եթէ հազար անգամ ջուր ես խմել ակից։ 

Տխուր է, երբ դուռը բաց է միշտ կրնկի վրայ 
եւ, սակայն, ոչ ոք 
ներս չի մտնում ոչ մի ժամանակ։ 

Ես միշտ կասկածում եմ 
հեշտ տրուող բառերի մաքրութեանը, 
մութը չհասցրեց թակարդել 
եւ անկարեկից ու նուիրազուրկ պահից ինձ խլեց քչփչոցը 
նարեկեան ռիթմով խշշացող ծառերի։ 

Իսկ Կռիլովը ի զուր է սայլը թողել կարապի, ձկան եւ 
խեցգետնի յոյսին, 

երբ ղարաբաղեան մի էշ 
մէնեւմենակ կարող էր այն վաղուց տեղ հասցրած լինել։ 

Մտքեր անցան մտքիս միջով, 
նայեցի նրանց ետեւից՝ չճանաչեցի. 

» քամու ձիերի ընթացքն էր գարնանագեղ։ 
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Ոչինչ այնքան խոցելի չէ, որքան 
ծառի լռութիւնը նոյեմբերին; Պարզապէս 
կանգնիր ծառի մօտ, ձեռքդ ^ 
դիր նրա ճիւղին՝ առանց որեւէ խօսքի 
(ցանկացած բառ վիրաւորական է), 
եւ դիտիր, թէ ինչպէս են կանաչ խայտանքները 
տերեւների հետ չկամօրէն հեռանում, 
թէ ինչպէս են գիժկատակ արեւները 
տերեւների հետ կամաց-կամաց ծրարւում, 
թէ ինչպէս են սիրահարների շշուկները 
տերեւների հետ զարդարում անցեալի արահետները, 
թէ ինչպէս են վառուող ամպերը 
ընկնող տերեւների հետ սվսվում հազար ու մի գաղտնիքներ, 
թէ ինչպէս են անձրեւները 
տերեւների հետ հին ու չհնացած յուշեր քրքրում, 
թէ ինչպէս են ոտնածայրով գծուած կայծակները 
տերեւների հետ փաթաթւում խոտերին, 
թէ ո՛չ աչքերով ինչպէս է տեսնւում այն, 
ինչը երբեք չի տեսնւում աչքերով, 
թէ ինչպէս է ծառն ընդունում հեւիհեւ մօտեցող աղջկան, 
որն իրեն, ափի մէջ, պարզել է մի տերեւ՝ քամիներից խլած... 

ժպիտը տխրութիւն է՝ եթէ քեզ թւում է, թէ 
գետնատարած տերեւները ուր-որ է 
պիտի գունաւոր թիթեռներ դառնան ոտքերիդ առաջ, 
զարկուելով դէմքիդ, երամներով բարձրանան օդ; 

...Երբ հեռանալու լինես, 
ձեռքդ անպայման ծառի ճիւղին դիր նորից, 
իսկ ճանապարհին, եթէ հանդիպես թոռութացի միջով 
քեզ մօտեցող ձիու, ^ 
որի ետեւից, քարերի վրայ զրնգալով, քարշ է գալիս կտրուած 
կապը, 3 
չմոռանաս, խնդրում եմ, մի կարգին գլուխ տալ նրան; » 
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ԱՆՁՐԵՒՆ ԱՂՋԻԿ է ՓԱԽՑՆՈԻՄ 
Մանուշակ քաղելիս՝ լոյսը մեեախօսում է 
մատեերիս մէջ։ Սիրոյ խօսքերից 
մարդ դառնում է առաւել խոցելի եւ բաց 
ու, վերջիվերջոյ, մեռնում է։ 

Ամառը առիթ է տուել, որ արեգակը 
լինի բարբարոս, եւ մի քիչ էլ, երեւի, 
դու ես նպաստել այդ ամէնին։ Աչքերդ 
տխուր են, տեսնես ինչո՛՛ւ է աշուն։ 

Այնտեղ, ուր աղբիւր եմ, ծարաւը 
գեղեցիկ է անդիմադրելի։ Իսկ օրիորդ 
ժենին, Պիեռն է ասում, այծ է դարձել, 
որ ուտի հարեւանի կաղամբները։ 

Անդունդ՝ լերան գագաթին։ Երբ տիրում են 
առանց դիմադրութեան, ուրեմն՝ երեխայ չի 
ծնուելու, առաւել եւս՝ տղայ։ Ք ե զ նայելիս՝ 
աչքերս դառնում են անապաստան թիթեռներ։ 

Լուսինը նոր էր դուրս գալիս, երբ դու 
ասացիր, որ համաձայն ես իմ կինը դառնալ։ 
ժամանակի մէջ՝ պահերի արտահոսք, 
եւ սրտից դուրս՝ անմաքուր է սէրը։ 

Անձրեւը աղջիկ է փախցնում։ Իսկ յետաճը 
մեզ տանում է ոչ թէ այնտեղ, ուր գնում էինք, 
այլեւ այնտեղ, ուր չէինք եւ որտեղից, 
հազա՛ր աւաղ, այլեւս դուրս գալ չի լինում։ 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

58 



Ղեհա 

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ 

Հեղինակ՝ էտուըրտ Ալպի 
Անգլերէնէ հայացուց՝ Վարդի Դ-անիէլեան 

յ– 

ճ– 
0– 

Այս կտորը համակ սիրով կը ձօնեմ մեծ ուսուցիչիս՝ 
Պօղոս Սնապեանին, ուշացած պարտք մը վերջապէս 

հատուցած ըլլալու գոհունակութեամր։ 

էտուըրտ Ալպի ծնած է 12 Մարտ 
1928-ին։ Ամերիկայի թատերական 
աշխարհի կարկառուն դէմքերէն է եւ 
արժանացած է միջազգային ճանաչ-
ման։ 1958-ին, երեք շաբթուան ըն-
թացքին հեղինակած իր առաջին կա-
րեւոր, մէկ արարնոց «Կենդանական 
պարտէզին պատմութիւնը» թատե-
րախաղով ան կը սկսի ճանչցուիլ որ-
պէս «Անհեթեթի թատրոն»ի հիմնա-
դիրը։ Կարելի չէ ընթերցել, կամ դի-
տել «Կենդանական պարտէզի պատ-
մութիւնը» առանց խորհրդածելու ոչ 
միայն մարդը մարդուն եւ կամ՝ մար 
դը կենդանիի հետ հաղորդակցելու 
անհրաժեշտ պահանջին մասին, այ-
լեւ՝ այն մասին, թէ իրարու հետ յա– 
րաբերելու համար օգտագործուած 
բառն ու խօսքը որքանո՞վ կը յաջո-
ղին հարազատօրէն արտա-այտել 
մեր միտքերն ու զգացումները։ ճիշդ 

բառերու մեր փնտռտուքը չի± մատ-
ներ խօսքին անբաւարարութիւնը 
մեր մտածումներն ու մտահոգու– 
թիւնները, մղձաւանջներն ու երազ-
ները փորձել մեկնաբանելու համար 
անբացատրելիին շփոթին մէջ թա-
ւալող այս տիեզերքին մէջ։ 

*«ԲԱԳԻՆ»ի յաջորդ համարով րնթերցոդի ուշադրութեան կր յանձնենք ուսում-
նասիրական յօդուած մր հեդինակին եւ անհեթեթի թատրոնի մասին, որմէ քադ– 
ուած են այս ծանօթացման տոդերր։ 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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յ– 

ճ– 
0– 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

Գործող անձեր 

Փիթրր - Քաոասուննոց մարդ մը, 
ոչ շատ գէր, ոչ շատ նիհար, ոչ շատ գե-
ղեցիկ, ոչ շատ հասարակ։ Հագուած է 
է^66մ օօտէսաշ մը։ Ծխամորճ կը գործա-
ծէ եւ լայն ոսկրեայ շրջանակներով 
ակնոցներ կը կրէ։ Հակաոակ անոր որ 
միջին տարիքին կը մօտենայ, իր հագ֊ 
ուածքն ու վարուելակերպը զինք աւե– 
լի երիտասարդ ցոյց կու տան։ 

ճերի - Երեսուննոց մարդ մը, ոչ 
շատ աղքատիկ հագուածքով, բայց՝ 
թափթփած։ Ինչ որ ատենին պրկուած 
մկաններով աոողջ մարմին էր, տեղի 
տուած է ճարպին, եւ հիմա, որ ներկա-
յանալի չէ այլեւս, տակաւին կը կրէ վա-
ղեմի գեղեցկութեան մը հետքերը։ Ֆխ 
զիքական մաշումի այս վիճակը պէտք 
չէ ենթադրել տայ անբարոյ կեանքի 
մը հետեւանքը։ Աւելի մօտէն դիտ-
ուած՝ ան ամբողջական գիտակցոհ 
թիւնը ունի ատոր։ 

Վայր 

Նիւ Եորքի Կեդրոնական Զբօսայ-
գին է։ (Շջոէա1 Բսբհ) Ամաո։ Կիրակի կէ֊ 
սօրէ ետք մը։ 

ժամանակ 

Ներկայ։ 

Բեմ 

Երկու զբօսայգիի նստարաններ 
կան բեմին երկու կողմերուն դէպի ժո-
ղովուրդը նայող։ Անոնց ետին՝ թու-
փեր, ծաոեր, երկինք։ Փիթըր նստած է 
անոնցմէ մէկուն վրայ։ 

Տեսարան 

Վարագոյրը կը բացուի։ Փիթըր 

նստած է բեմին աջակողմի նստարա-
նին։ Գիրք մը կը կարդայ։ Կը դադրեցը֊ 
նէ ընթերցումը, կը մաքրէ ակնոցը, կը 
վերսկսի կարդալ։ Կը մտնէ ճերին։ 

ճերի.– Կենդանական պարտէզն էի։ 

(Փիթըր զինք չի նկատեր) Բսի՝ 
կենդանական պարտէզ գացեր էի։ 

ՊԱՐՈ՛Ն, ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶ 
ԳԱՑԵՐ ԷԻ։ 

Փիթրր.֊ Հր"... ի"նչ... Ներողութիւն, ինծի 
հե՛տ կր խօսէիր։ 

ճերի.– Կենդանական պարտէզ գացի եւ 
յետոյ քալեցի, մինլեւ որ հոս հասայ։ Դէ-
պի հիւսի՜՛ս քալած կ՚րլլամ... 

Փիթրր.– (Շուարած) Դէպի հիւսի՛՛ս... 
ես... կր կարծեմ թէ այո։ Կեցի՛ր տեսնեմ։ 

ճերի.– (Մատը ժողովուրդին վրայէն 
անցընելով ցոյց կու տայ տեղ մը) Ատի-
կա 5-րդ պողոտա՜՛ն է։ 

Փիթրր.– Հա՛, այո՛, ատիկա է։ 

ճերի.– Եւ ո՜՛րն է 5-րդր խաչաձեւող փողո– 
ցր - ա՛յդ մէկր, դէպի աջ թեքուո՛ղր։ 

Փիթրր.– Ատիկա"։ Օհ, ատիկա 74-րդ փո-
ղոցն է։ 

ճերի.– Եւ կենդանական պարտէզր 65-րդ 
փողոցի շրջակայքր կ՚իյնայ։ Ուրեմն, ես 
դէպի հիւսիս քալած կ՚րլլամ։ 

Փիթրր.– (Անհամբեր՝ վերսկսելու իր 
ընթերցումը) Այո՛, այդպէս րլլալ կր թուի։ 

ճերի.– Մեր գիտցած հիւսիսր...։ 

Փիթրր.– (Թեթեւ խնդալով, աոանց 
կանխամտածելու) Հա՛, հա՛... 

ճերի.– (Պզտիկ դադարէ մը ետք) Բայց 
ոչ՝ հիւսիս հասնելու համար։ 

Փիթրր.– Ես... դէհ լաւ, ո՛չ, ոչ թէ հիւսիս 
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հասնելու համար..., բայց, մենք... հիւսիս 
կ՚րսենք ատոր։ Հիւսիսային է։ 

ճերի.– (Կը դիտէ Փիթըրը, որ զինք 
ամէն գնով անտեսել կը փորձէ, որ իր 
ծխամորճը կը պատրաստէ)։ Իսկ դուն 
թոքերու խլիրդ չէիր ուզեր ունենալ, չէ՛։ 

Փիթրր.– (Գլուխը վեր կ՚աոնէ, կը նայի 
ճերիին՝ սրտնեղած, յետոյ կը ժպտի) 
Ո՛չ, պարոն, ոչ՝ ասկէ։ 

ճերի.– Ո՛չ, պարոն։ Սակայն ինչ որ աւելի 
հաւանական է, բերնի խլիրդն է։ Պէտքր 
պիտի ունենաս սա կզակ պահպանող 
բաներէն դնելու, անոնցմէ՝ որ Ֆրոյտր 
դրաւ երբ իր կզակին գլխաւոր մէկ մասր 
հանեցին... ի՞նչ կ՚րսենք ատոնց... 

Փիթրր.– Շինծու անդա՛մ ... Փրոսթիզի՞ս... 

ճերի.– ճիշդ ատիկա։ Փրոսթիզիս մր։ 
Դուն զարգացած մարդ ես, չէ՛։ Դուն բժիշկ 
չե՛ս։ 

Փիթրր.– Օ՜հ, ոչ, ոչ։ Այդ մասին տեղ մր 
կարդացեր եմ։ Կարծեմ «Թայմզ»֊ի մէջ։ 
(կը վերադաոնայ իր գիրքին) 

ճերի.– Դեհ լաւ, «Թայմզ» թերթր դդում 
գլուխներու համար չէ եղած... 

Փիթրր.– Չէ, չեմ կարծեր։ 

ճերի.– (Դադարէ մը ետք) Հոյակա՛պ։ 
Ինչ ուրախ եմ, որ ատիկա 5-րդ պողոտան 
է... 

Փիթրր.– (Տարտամօրէն) Այո՛... 

ճերի.– Ես այս զբօսայգիին արեւմտեան 
կողմր շատ չեմ սիրեր։ 

Փիթրր.– Իրա՛ւ։ (Յետոյ, թեթեւ ձանձ-
րոյթի նշանով, բայց՝ հետաքրքրուած է 
գիտնալու) Ինչո՞ւ։ 

ճերի.– (Անորոշ) Չեմ գիտեր։ 

Փիթրր.– Օ՜հ... (Կը վերադաոնայ իր 
գիրքին)։ 

ճերի.– (Քանի մը վայրկեան կը նայի 
Փիթըրին, որ վերջապէս գլուխը վեր 
կաոնէ գիրքէն, շուարած) Արգելք մր ո^ 
նի՛ս, որ քիչ մր խօսինք... 

Փիթրր.– (Նկատելիօրէն խօսելու սիրտ 
չունենալով) Ինչո՞ւ... ոչ, ոչ... 

ճերի.– Այո՛, ունի՚ս։ 

Փիթրր.– (Գիրքը վար կը դնէ, ծխամոր-
ճը բերնէն դուրս կը հանէ եւ կը հեոացը-
նէ զայն, ժպտելով) Ո՛չ, իսկապէս արգելք 
մր չունիմ։ 

ճերի.– Այո՛, ունի՚ս... 

Փիթրր.– (Վերջապէս վճոական) Ո՛չ, 
արգելք չունիմ, իրապէ՛ս չունիմ։ 

ճերի.– Ի՜նչ... ինչ անոյշ օդ է... 

Փիթրր.– (Աննպատակ՝ երկինքը կը դի-
տէ) Այո՛, այո, իսկապէս աղուոր օր է։ 

ճերի.– Ես կենդանական պարտէզն էի... 

Փիթրր.– Այո՛, կարծեմ այդպէս ալ րսիր, 
չէ՛... 

ճերի.– Այս մասին վաղր կր կարդաս թ ե ր 
թերուն մէջ, թէ ոչ՝ այս գիշեր հեռուստա-
տեսիլէդ կր դիտես։ Հեռուստատեսիլ ու– 
նիս, չէ՞... 

Փիթրր.– Հա, այո՛։ Երկու հատ ունինք։ 
Մէկը պզտիկներուն համար է 

ճերի.– Ամուսնացած ես։ 

Փիթրր.– (Հաճոյքով շեշտելով) Է՜, այո, 
անշուշտ։ 

ճերի.– Հաստատուած օրէնք մր չէ, Աս-
տուծոյ սիրոյն։ 

Փիթրր.– Չէ, անշուշտ ոչ։ 

ճերի.– Եւ դուն կին ունիս։ 

Փիթրր.– (Զարմանալով այս խօսակ-
ցութեան անիմաստութեան վրայ) Այո։ 
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ճերի.– Զաւակներ ալ ունիս։ 

Փիթրր.– Այո, երկու հատ։ 

ճերի.– Մա՞նչ են։ 

Փիթրր.– Ոչ, աղջիկ... երկուքն ալ։ 

ճերի.– Բայց դուն մանչ ուզեր էիր... 

Փիթրր.– Է՜, հա, բնականաբար։ Ամէն 
մարդ ալ մանչ զաւակ մր կ՛ուզէ, բայց... 

ճերի.– (Ռեթեւ հեգնական) Ահա այդ ձե-
ւով է, որ չոր բլիթր կր փշրուի, ծառր կր 
չորնայ... 

Փիթրր.– (Վիրաւորուած, զզուած) Ես 
այդ պիտի չրսէի։ 

ճերի.– («Ես գիտեմ^ի ձեւով) Եւ դուն ո^ 
րիշ զաւակներ պիտի չունենաս այլեւս, չէ՛։ 

Փիթրր.– (Մտածկոտ) «Ոչ այլեւս»... 
(Գրգոուած) Ինչո՞ւ ատիկա րսիր... ինչ-
պէ՞ս կրնաս այդ մասին գիտնալ։ 

ճերի.– Քու ոտքերդ խաչաձեւելու ձեւէդ 
թերեւս, բան մր՝ ձայնիդ մէջ, եւ կամ թե -
րեւս՝ պարզապէս կր գուշակեմ։ Կի՞նդ է 
պատճառր։ 

Փիթրր.– (Զայրացած) Ատիկա քու գործդ 
չէ։ (Լոութիւն) կր հասկնա՞ս։ 

(ճերին գլուխը կը շարժէ հաստատա֊ 
կան, Փիթըրը հանդարտ է հիմա) Դեհ, 
լաւ, ճիշդ ես։ Մենք այլեւս զաւակ պիտի 
չունենանք։ 

ճերի.– (Մեղմօրէն) ճիշդ Ա՛ՅԴ ձե-ով է, 
որ ծառր կր չորնայ, կամ՝ ինչպէս կ՚րսեն 
ամերիկացիները էհծէ՚տ էհշ էհշ օօօեւշ 
օաաե1շտ... 

Փիթրր.– (Ներողամտութեամբ) Այո, ... 
ես ալ այդպէս կր կարծեմ։ 

ճերի.– Դե՛հ, լաւ. ուրիշ ի՞նչ... 

Փիթրր.– Ի՞նչ էր րսածդ կենդանական 
պարտէզի մասին... որ ես կարդացեր եմ 

այդ մասին, կամ տեսեր... 

ճերի.– Հիմա այդ մասին կր պատմեմ։ Ար-
գելք մր ունի՞ս եթէ քեզի բաներ մր հարց-
նեմ։ 

Փիթրր.– Չէ, մասնաւորապէս՝ ոչ։ 

ճերի.– Քեզի րսեմ, թէ ինլո՞ւ։ Շատ մար– 
դոց հետ չեմ խօսիր, բացի՝ օրինակի հա-
մար, թէ «լուացարանր ո՞ւր է», կամ «ժա– 
մր քանիի՞ն ֆիլմր պիտի սկսի» - կամ՝ 
«ձեռքերդ քեզի պահէ, ծօ՚». գիտես, 
ասանկ բաներ։ 

Փիթրր.– Պէտք է րսել, որ ես չեմ... 

ճերի.– Բայց ատենր մէյ մր կր սիրեմ խօ-
սիլ մէկու մր հետ. իսկապէս խօսիլ, սանկ, 
փորձել ճանչնալ մէկր, գիտնալ ամէն բան 
իր մասին։ 

Փիթրր.– (Ռեթեւ խնդուքով, տակաւին 
քիչ մը անհանգստացած) Եւ քու այսօր 
ուան թիրախդ ե՛ս եմ։ 

ճերի.– Արեւով ողողուած սա Կիրակի կէ-
սօրէն ետքի օրով, ո՞վ աւելի յարմար խօ-
սակից է, քան՝ աղուոր, ամուսնացած 
մարդ մր, երկու աղջիկներու հայր, եւ... 
րհ... շուն մրն ալ... 

(Փիթըր գլուխը տխրօրէն կը շարժէ) 
Չէ՞։ Երկու շուն (Փիթըր գլուխը կը շար-
ժէ ժըխտական) Բմմ... շուն չկա՞յ... (Փի-
թըր գլուխը տխրօրէն կը շարժէ) Օհ, 
մե՜ղք։ Բայց դուն կենդանի սիրող մարդ 
կ՚երեւիս։ Կատունե՞ր... (Փիթըր գլուխը 
կը շարժէ հաստատական) Կատու-
նե՛ր... Բայց ատիկա չի կրնար քու գաղա-
փարդ րլլալ, ո՛չ, պարոն. Ուրեմն, կինդ եւ 
աղջիկնե՞րդ։ (Փիթըր գլուխը կը շարժէ 
հաստատական) Ուրիշ բան մր կա՞յ, որ 
պէտք է գիտնամ։ 

Փիթրր.– (Կոկորդը պէտք է մաքրէ) Եր-
կու... երկու թութակ ունինք։ Մէկր... րհ... 
ամէն մէկր հատ մր ունի։ 
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ճերի.֊ Թռչուններ։ 

Փիթըր.֊ Ադջիկներս զանոնք կր պահեն 
իրենց ննջասենեակր, վանդակի մր մէջ։ 

ճերի.֊ Հիւանդութիւն կր փոխանցե՞ն... 
թռչուններր... 

Փիթըր.֊ Չեմ կարծեր։ 

ճերի.֊ Այդ շատ գէշ է։ Եթէ հիւանդութիւն 
փոխանցէին, կրնա– իր տանդ մէջ ազատ 
արձակել զիրենք, կատուներր զանոնք 
կ՚ուտէին եւ կր մեռնէին... թերեւս։ 

(Փիթըր շշմած կը մնայ վայրկեան մը, 
յետոյ՝ կը խնդայ)։ Ուրիշ ինչ կար րսե– 
լիք..., հա, ի՞նչ գործ կ՚րնես, որ այդ ահա-
գին րնտանիքդ կր պահես։ 

Փիթըր.֊ Ես... ր... ես պատասխանատու 
պաշտօն մր ունիմ պզտիկ հրատարակչա-
տան մր մէջ։ Մենք... րհ... դասագիրքեր կր 
հրատարակենք։ 

ճերի.֊ Բաւական լաւ կ՚երեւի... շա՜տ լաւ։ 
Որքա՞ն կր շահիք։ 

Փիթըր.֊ (Տակաւին զուարթ) Հո՛ս նայէ՛։ 

ճերի.֊ Դեհ, հայտէ, րսէ՛ տեսնեմ։ 

Փիթըր.֊ Ոսեմ։ Տարեկան 18,000 կր շա – 
հիմ, բայց, որեւէ ատեն 40 տո–արէ աւե–ի 
գրպանս չեմ պտտցներ... որ, եթէ յան-
կարծ պատահի, որ դուն ... գոդ մրն ես... 
հա, հա, հա... 

ճերի.֊ (Անտեսելով վերը ըսուածնե-
րը) Ո՞ւր կր բնակիս։ (Փիթըրը կասկա-
ծոտ է) Օհ, հո՛ս նայէ, քեզ պիտի չկոդոպ– 
տեմ, ոչ ալ՝ քու թութակներդ կամ ադջիկ– 
ներդ պիտի առեւանգեմ։ 

Փիթըր.֊ (Շատ բարձր ձայնով) 74-րդ 
փոդոցր կ՚ապրիմ, Լէքսինկթրնի եւ 3-րդ 
պոդոտայի միջեւ։ 

ճերի.֊ Այդքան ալ դժուար չեդաւ, չէ՞... 

Փիթըր.֊ Այդ չէր րսել ուզածս... ա՜հ, բանն 

այն է, որ դուն չես խօսակցիր, դուն միայն 
հարցեր կու տաս։ Եւ ես... ես սովորա-
բար... խօսոդ մէկր չեմ։ Ինչո՞ւ հոդ այդպէս 
կր կենաս։ 

ճերի.֊ Քիչ վերջ պիտի սկսիմ քալել, եւ ի 
վերջոյ պիտի նստիմ։ (Յիշելով) Սպասէ՛, 
մինչեւ որ իր դէմքի արտայայտութիւնր 
տեսնես։ 

Փիթըր.֊ Ի՞նչ, որո՞ւ դէմքր։ Հոս նայէ՛, 
ասիկա այդ կենդանական պարտէզին 
մասի՞ն է։ 

ճերի.֊ (Կորսուած) Ինչր՞։ 

Փիթըր.֊ Կենդանական պարտէզր։ Կեն – 
դանական պարտէզին մասին բան մրն է։ 

ճերի.֊ Կենդանական պարտէ՞զր։ 

Փիթըր.֊ Քանի մր անգամ է, որ կր յիշես։ 

ճերի.֊ (Տակաւին հեոացած վիճակով, 
բայց յանկարծ իրականութեան գա-
լով) Կենդանական պարտէ՞զր։ Օհ, այո, 
կենդանական պարտէզր։ Հոս գալէս 
առաջ հոն էի, րսի արդէն քեզի։ Կրնա՞ս 
րսել, թէ ո՞րն է բաժնոդ գիծր վերին միջին 
դասակարգին եւ ստորին խաւի վերի՛ն մի-
ջին դասակարգին։ 

Փիթըր.֊ Սիրելի՛ բարեկամս, ես... 

ճերի.֊ Ինծի բարեկամ մարեկամ մի՛ 
րսեր։ 

Փիթըր.֊ (Տխուր) Արդեօք քեզ վիրաւո^ 
ցի՞։ Կարծեմ՝ այո՛։ Կր ցաւ իմ. Բայց, կր 
տեսնես, դասակարգերուն մասին քու 
տուած հարցումդ շփոթեցուց զիս։ 

ճերի.֊ Եւ երբ դուն շփոթիս, այդպէս վե– 
րէն նայելո՞ւ կր սկսիս։ 

Փիթըր.֊ Ես... ես ինքզինքս լաւ չեմ ար-
տայայտեր... (Կը փորձէ բաոախադով 
կատակ մը շինել ինքն իր անձին վրա– 
յով) Ես հրատարակչութեան մէջ եմ, ոչ թէ 
գրելուն։ 
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ճերի.֊ (Խնդալով, բայց ոչ թէ հիւմըրին 
համար) Թ-ող այդպէս ըլլայ։ ճշմարտու-
թիւնն այս է ... ե՛ս էի վերէն նայողը։ 

Փիթըր.֊ Օհ, հիմա պէտք չունիս ատանկ 
բաներ ըսելու։ 

ճերի.֊ (Այս կէտին վրայ է, որ ճերին 
կրնայ շրջել ու սկսիլ բեմին վրայ, կա-
մաց կամաց աւելցնելով իր հաստա– 
ւրակամութիւնը եւ հեղինակութիւնը, 
նոյն թափով ճեմելով, որպէսզի շան 
մասին իր ընելիք երկար ճաոը իր գա-
գաթին հասնի)։ Շատ լաւ։ Որո՞նք են քու 
նախասիրած գրողներդ։ Պոտըլէրն ու 
ժան Մարքա՞նը (8&սճ61&Մ6, յշօո-Ոշո՚շ 
^Յպսօոժ) (Կը կրկնէ) Պոտըլէրը եւ ժան 
Մարքա՞նը։ 

Փիթըր.֊ (Ուշադիր եւ զգոյշ) Լաւ։ Ես բա-
ւական մեծ թիւով գրողներ կը սիրեմ։ 
Կրնամ ըսել, որ ես ճաշակի նկատառելի 
անաչառութիւն մը, լայնամտութիւն մը ու– 
նիմ։ Այս երկու մարդիկը լաւ են, իւրա-
քանչիւրը իր ձեւին մէջ առած... (Խանդա– 
վաոուելով)։ 

Պօտլէռը, անշուշտ... ը՜... երկուքին մէջէն 
անկասկած որ լաւագոյնն է, բայց Մար լ 
քանը տեղ մը ունի՛ ... մեր... ը՜... ազգա-
յին... 

ճերի.֊ Վազ անցի՛ր... 

Փիթըր.֊ Ես ներողութիւն... 

ճերի.֊ Կենդանական պարտէզ երթալէս 
առաջ գիտե՞ս ինչ ըրի այսօր։ Ուաշինկ-
թըն հրապարակէն, 5-րդ պողոտայէն վեր 
քալեցի, մինչեւ վերջաւորութիւնը։ 

Փիթըր.֊ Օ՜հ, դուն «վիլլէճ» ^ւ11&§6) 
կ՚ապրիս։ (Այս կարծես կը լուսաբանէ 
Փիթըրը)։ 

ճերի.֊ Ո՛չ, «վիլլէճ» չեմ ապրիր։ Գետնու-
ղին առի մինչեւ «վիլլէճ», որպէսզի կարե-
նամ ամբողջ 5-րդ պողոտայի երկայնքին 

քալել, մինչեւ կենդանական պարտէզ։ Այս 
այն բաներէն մէկն է, որ մարդ պէ՛տք է 
ընէ։ Երբեմն մարդ պէտք է, որ երկար 
ճամբայ կտրէ, իր ուղղութենէն բոլորովին 
շեղելով, կարճ ճամբով մը ճշգրիտ վերա-
դարձ մը կատարելու համար։ 

Փիթըր.֊ (Գրեթէ բարկացած) Օհ, ես 
կարծեցի, թէ դուն «վիլլէճ» կ՚ապրէիր։ 

ճերի.֊ Ի՞նչ կը փորձէիր ընել...։ Որեւէ բա-
նի իմա՞ստ տալ։ Կարգ ու կանոնի՞ դնել։ 
Ամէն բան իր ճիշդ տեղը դնե՞լ փորձել...։ 
Լաւ, դիւրին է ատիկա։ Ես ահա պիտի 
ըսեմ քեզի։ Կ՚ապրիմ չորս յարկանի տան 
մը սենեակներէն մէկուն մէջ, որ կը 
գտնուի վերին ^շտէ Տւճշ, Շօ1սաեստ 
ճV6ոս6-ի եւ ^շտէշա Շշոէաւ-ի միջեւ։ 
Կ՚ապրիմ ամենավերի յարկին արեւմտ-
եան կողմին ետեւի մասը։ Ծիծաղելիօրէն 
պզտիկ սենեակ մըն է, եւ պատերէս մէկն 
ալ խաւաքարտէ շինուած է։ Այս խաւա-
քարտ պատը կը բաժնէ սենեակս ուրիշ 
մէկ ծիծաղելի պզտիկ սենեակէ մը։ Ռ -
րեմն կ՚ենթադրեմ, թէ երկու սենեակները 
ժամանակին մէկ սենեակ եղած ըլլալու 
էին, կրկին պզտիկ, բայց ոչ այդքան ծի լ 
ծաղելի։ Խաւաքարտէն անդին գտնուող 
սենեակը սեւամորթ միասեռական «թա-
գուհի» մը կ՚ապրի, որ իր սենեակին դու լ 
ռը միշտ բաց կը պահէ։ Դեհ, եթէ ոչ՝ միշտ, 
գէթ գրեթէ ամէն անգամ, երբ իր յօնքերը 
կը փետտէ, որ կ՚ընէ պուտտայական կեդ-
րոնացումով մը։ Այս սելամորթ «թագու-
հին» փտած ակռաներ ունի, որ հազուա-
դէպ է, եւ ունի ճափոնական քիմօնօ մը, 
որ նոյնպէս եզակի է։ Այս քիմօնօն կը 
հագուի իր լուացարան երթալ գալու 
ատեն, որ բաւական յաճախադէպ է. Ոսել 
կ՚ուզեմ, որ լուացարան շատ կ՚երթայ։ 
Զիս բնաւ չի նեղեր, ու մէկն ալ իր սենեա-
կը չի բերեր։ Իր միակ ըրած բանը յօնք 
փետտել է, իր քիմօնօն հագուիլ եւ լուալ 
ցարան երթալ է։ Իմ յարկաբաժնիս դիմա-
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Ղեհա 

ցի կողմի երկու սեեեակեերր քիչ մր աւե-
լի մեծ եե,– կ՛ենթադրեմ, բայց անոնք ալ 
բաւական պզտիկ են նորէն ... Փուէրթօ 
Ռիքոցի րնտանիք մր կայ մէկուն մէջ, 
ամուսին մր, կին մր եւ քանի մր պզտիկ, 
չեմ գիտեր քանի հատ։ Այս մարդիկր շատ 
հիւրեր կ՚րնդունին։ Հանդիպակաց միւս 
սենեակին մէջ մէկր կ՛ապրի, բայց չեմ գի-
տեր, թէ ո՞վ է։ Բնաւ չեմ տեսած զինք։ 
Բնա՛ւ։ Բնա՛ւ երբեք։ 

Փիթըր.֊ (Նեղացած) Ինչո՞ւ... դո՛ւն ինչու 
հոն կ՚ապրիս։ 

ճերի.֊ (Նորէն մտածկոտ ու մտքով հե– 
ոացած) Հր՞... չեմ գիտեր։ 

Փիթըր.֊ Կարծես շատ լաւ տեղ մր չի 
թուիր րլլալ այդ քու բնակած տեղդ։ 

ճերի.֊ էհ, ոչ։ Տօտէ Տ6V6ոէ̂ 6Տ պողոտայի 
վրայ գտնուող յարկաբաժիններէն մէկր 
չէ, բայց ինչ որ ալ րլլայ, ես կին մր, 2 աղ-
ջիկ, 2 կատու եւ 2 թութակ չունիմ։ Ունե-
ցածս... րնդամէնր մաքրուելու, սափրո^ 
լու համար պէտք եղած բաներ են, քանի 
մր ձեռք հագուելիք, օճախ մր, որ սովորա-
բար պէտք չէ որ ունենամ, այսինքն՝ ար չ 
գիլուած է, տուփ բանալիք մր, ան, որ գի-
տես, վրան բանալի մրն ալ ունի։ Դանակ 
մր, 2 պատառաքաղ եւ 2 դգալ, հատ մր 
մեծ, հատ մր պզտիկ, երեք պնակ, գաւաթ 
մր, անոր տակի պնակր, ջուրի բաժակ մր, 
2 պատկերի շրջանակ, երկուքն ալ պա-
րապ, 8 կամ 9 գիրք, տրցակ մր պոռնկագ-
րական խաղաքարտեր, ձեռք մրն ալ օրի-
նաւոր քարտ, հին ^շտէշա Սուօո գրամե-
քենա) մր, որ միայն գլխագիր կր տպէ, եւ 
պզտիկ երկաթէ, առանց կղպանքի գան չ 
ձատուփ մր, որ կր պարունակէ ... ի՞նչ... 
քարե՛ր, քանի մր ժայռաբեկոր... ծովէն 
յղկուած, ողորկ քարեր, որոնք մանկու-
թեանս հաւաքեր էի։ Ասոնց ծանրութեան 
տակ... ճնշուած... կան քանի մր նամակ... 
«հաճիս»ներով նամակներ... «հաճիս ինչ 

չո՞ւ չես րներ, ե՞րբ պիտի րնես ա տ ի 
կա»ներով նամակներ, կան նաեւ 
«երբ»ով նամակներ ալ... «ե՞րբ պիտի 
գրես», «երբ պիտի գաս», «ե՞րբ» - այս 
վերջին նամակներր աւեչի նոր են, քան՝ 
միւսներր։ 

Փիթըր.֊ (Տխուր, մելամաղձոտ կեր-
պով կօշիկներուն կը նայի, յետոյ) Հա-
պա այդ 2 պատկերի շրջանակներր։ 

ճերի.֊ Չեմ խորհիր, որ անոնք որեւէ բա-
ցատրութեան կարօտին։ Յստակ չէ՞։ Որե-
ւէ մէկուն պատկերր չունիմ, որ անցրնեմ։ 

Փիթըր.֊ Քու ծնողներո՞ւդ... թերեւս ... ^ 
կերուհիի մր... 

ճերի.֊ Դուն շատ անոյշ մարդ ես եւ իրա-
պէս նախանձելի անմեղութիւն մր ունիս։ 
Բայց իմ անոյշ մայրս ու բարի հայրս մե-
ռած են... գիտես... ես ալ ատով խորտակ-
ուած եմ... րսել կ՛ուզեմ իսկապէս խոր-
տակուած ու տառապած եմ։ Բայց այդ 
միջնադադարի կարճ թատերակի (^սճշ֊ 
VIII©) յատուկ խաղարկութիւնր կր շարո^ 
նակուի տակաւին մինչեւ հիմա ամպա-
մած օղակի մր մէջ։ Տակաւին, կամ աւեչի 
անկեղծ րլլալու համար, պէտք է րսեմ, որ 
մայրս լքեց իմ բարի հայրս, երբ տասնու-
կէս տարեկան էի, եւ սկսաւ անբարոյա-
կան կեանքով լեցուն իր շրջապտոյտր՝ 
հարաւային նահանգներուն մէջ...։ Տարի 
մր տեւող ճամբորդութիւն մր... եւ իր ամե-
նամօտիկ րնկերակիցր... ուրիշներու շար-
քին, շա՜տ ուրիշներու շարքին, պարոն 
Պարլիքօրնն էր (Տա՜ւշ^օօա)։ Առնուազն, 
այդ էր հօրս պատմածր իր դէպի հարաւ 
երթէն եւ վերադարձէն ետք, երբ մօրս դ ի 
ակր հիւսիս բերաւ։ Մենք մահուան լուրր 
ստացեր էինք Ծնունդի եւ Նոր Տարուան 
միջեւ, կր հասկնաս, չէ՞, թէ խեղճ մայրս իր 
հոգին աւանդած էր Ալապամայի յետին 
խորշերէն մէկուն մէջ։ Եւ, ուր՝ առանց իր 
հոգիին նուազ րնդունուած էր... րսել կ՚ո^ 

յ– 

ճ– 
0– 
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զեմ, ինչ էր ինք... դիակ մր, հիւսիսցի դի-
ակ մր։ Յամենայն դէպս, հայրս Նոր Տա-
րին տօնեց ուղիղ 2 շաբաթ, եւ յետոյ՝ ինք– 
զինքր նետեց օթօպիւսի մր առջեւ, եւ ձե– 
ւով մր այս «րնտանիք–մրնտանիք»ի հար– 
ցր մաքրեց։ Ո՛չ, այսքանր չէր բաւեր, դեռ 
կար մօրաքոյրս, որ ոչ ինքզինք տուած էր 
մեղքի, ոչ ալ՝ խմիչքի շիշերու մխիթարու-
թեան ապաւինած էր։ Գացի մնալու անոր 
քով։ Իմ յիշողութեանս մէջ ալ շատ բան 
մնացած չէ իրմէ, բացի այն բանէն, որ 
ամէն ինչ կ՚րնէր խստասիրութեամբ ... 
քնանալ, ուտել, աշխատիլ, աղօթել։ Օր 
մրն ալ մեռած ինկաւ յարկաբաժնի սան-
դուխներուն վրայ, որ այն ատեն իմ ալ 
յարկաբաժինս էր, իմ երկրորդականէն 
(հւջհ տօհօօ1) շրջանաւարտ րլլալուս հան-
դէսին կէսօրէն ետքր... Այս մէկր արդէն 
ահռելի եւրոպական անեքտօթ մրն է։ 

Փիթըր.֊ Օ՜հ, ի՜մ Աստուածս... օ՜հ, ի՜մ... 

ճերի.֊ Օհ, քու ի՞նչդ...։ Բայց ատիկա շա-
տոնց պատահած բան է. Այդ օրերէն մնա-
ցած որեւէ բանի մասին ես ոչ մէկ րնդու– 
նելի զգացում ունիմ։ Թերեւս կրնաս տես-
նել թէ ինլու իմ խեղճ մայրս ու խեղճ ու 
կրակ հայրս անշրջանակ մնացած են...։ 
Ի՞նչ է քու անունդ, քու առաջին անունդ։ 

Փիթըր.֊ Փիթրր։ 

ճերի.֊ Մոռցեր էի քեզի անունդ հարցնե-
լու։ Իմ անունս ճերի է։ 

Փիթըր.֊ (Քիչ մը թեթեւ, ջդային խնդու-
քով) Բարեւ, ճերի։ 

ճերի.֊ (Գլխով կը բարեւէ) Եւ տեսնենք 
հիմա, թէ ի՞նչ է նպատակր աղջկայ մր 
նկարր շրջանակի մէջ առնելու, մասնաւո– 
րաբար 2 շրջանակի մէջ։ Ես 2 պատկերի 
շրջանակ ունիմ, կր յիշես, չէ՞։ Ես այդ 
անուշիկ պզտիկ տիկիններր բնաւ անգա– 
մէ մր աւելի չեմ տեսներ, եւ անոնց մեծ 
մասր, քամերայով մր կարելի չէ բռնել 

նոյն սենեակին մէջ։ Տարօրինակ է, եւ ես 
նոյնիսկ կր տարուիմ րսելու, թէ տխուր է։ 

Փիթըր.֊ Աղջիկնե՞րր։ 

ճերի.֊ Ոչ։ Կր տարուիմ րսելու, թէ տխուր 
է անոր համար, որ ես այդ պզտիկ տիկին– 
ներր բնաւ մէկ անգամէն աւելի չեմ տես -
ներ։ Բնաւ չեմ կարողացած անոնց հետ 
սեռային յարաբերութիւն ունենալ, կամ 
այսպէս րսած... սիրաբանած մէկու մր 
հետ մէկ անգամէն աւելի։ Մէկ անգամ՝ եւ 
վերջ...։ Օհ, կեցի՛ր ... ամբողջ մէկուկէս շա-
բաթ, երբ 15 տարեկան էի... եւ գլուխս 
միշտ կախ էր արբունքիս ուշացումին 
պատճառով. այդ ատեններր... ես մ–ի–ա–ս– 
ե-ռ-ա-կ-ա-ն էի։ Բսել կ՛ուզեմ միասեռա– 
կան (շատ արագ կը կրկնէ) միասեռա– 
կան, միասեռական, միասեռական, միա– 
սեռական - զսշշր, զսշշր, զսշշր, զսշշր, 
զսշշո.. օդին մէջ ղօղանջող զանգակներով 
եւ աջ ու ձախ ճօճուող դրօշակներով, եւ 
այդ 11 օրերու րնթացքին օրական գէթ 2 
անգամ կր տեսնուէի այս Կեդրոնական 
զբօսայգիի վերահսկիչին տղուն հետ... 
յոյն տղայ մր, նոյն օրր ծնած, բայց տարի-
ով մր ինձմէ մեծ։ Կարծեմ շատ սիրահար-
ուած էի... հաւանաբար՝ միայն սիրաբա– 
նութեան հետ։ Բայց ատիկա տարբեր 
եղանակ ու ժամանակ էր, տարբեր պան-
դոկի տարբեր երաժշտութիւն էր, չէ՞։ Եւ 
հիմա, օ՜հ, իրապէս կր սիրեմ այդ պզտիկ 
տիկիններր, իսկապէս կր սիրեմ զիրենք, -
մէկ ժամուան համար... 

Փիթըր.֊ Լաւ, կատարելապէս պարզ կր 
թուի ինծի... 

ճերի.֊ (Բարկացոտ) Տե՛ս, դո՞ւն ալ ինծի 
պիտի րսես, որ ամուսնանամ եւ թութակ– 
ներ ունենամ։ 

Փիթըր.֊ (Ինքն իր դէմ բարկացած) 
Մոռցի՛ր թութակներր եւ եթէ կ՛ուզես՝ 
ամուրի մնացիր ... այդ ամէնր իմ գործս չէ 
- այս խօսակցութիւնր ես չսկսայ... 
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Ղեհա 

ճերի.֊ Շատ աղէկ, շատ աղէկ։ Կը ցաւիմ, 
ներողութիւն ... եղա՛ւ։ Ա՛լ բարկացած չես, 
չէ՞...։ 

Փիթըր.֊ (Խնդալով) Չէ, բարկացած չեմ։ 

ճերի.֊ (Հանգստացած) Լա՛ւ։ (Վերա-
դառնալով իր նախկին տրամադրու-
թեան) Հետաքրքրական է, որ դուն պատ-
կերներու շրջանակներուն մասին հարցու-
ցիր, կը խորհէի, որ թերեւս հարցնես 
պոռնկագրական խաղաքարտերուն մա– 
սին։ 

Փիթըր.֊ (Գիտցոդի ժպիտով) Օհ, ես 
այդ քարտերը տեսած եմ։ 

ճերի.֊ Այդ չէ հարցը. (կը խնդայ) Կ՚են– 
թադրեմ, որ մանկութեանդ դուն եւ ընկեր-
ներդ ձեռքէ ձեռք կ՚անցընէիք այդ 
քարտերը, կամ դուն ալ քու անձնական 
քարտերդ ունէիր։ 

Փիթըր.֊ էհ, կարծեմ թէ բոլորս ալ նոյն 
բանը ըրած ենք։ 

ճերի.֊ Եւ դուն ամուսնանալէդ առաջ այդ 
ամէնը թափեցիր։ 

Փիթըր.֊ Օհ, հո՛ս նայէ, ես երբ չափահաս 
դարձայ, այդպիսի բաներու պէտք չունե– 
ցա յ ։ 

ճերի.֊ Ո՞չ։ 

Փիթըր.֊ (Զզուանքով) Կը նախընտրեմ 
ատանկ բաներու մասին չխօսիլ։ 

ճերի.֊ Ուրե՞մն... մի՛ խօսիր։ Աւելի՛ն ըսեմ. 
Ես չէի նոյնիսկ փորձեր փորփրել քու յետ– 
արբունքային սեռային կեանքդ եւ 
դժուար ժամանակներդ։ Կ՚ուզէի տեսնել, 
թէ կա՞յ արժեւորման տարբերութիւն մը 
պոռնկագրական խաղաքարտերու՝ երբ 
պատանի ես, եւ պոռնկագրական քարտե– 
րուն՝ երբ չափահաս ես այլեւս։ Երբ 
պզտիկ ես, քարտերը կը փոխարինես շօ-
շափելի փորձառութեամբ եւ երբ չափա– 
հաս ես, իրական փորձառութիւնն է, որ 

կը գործածես երեւակայուածին փոխա-
րէն։ Բայց կը տեսնեմ, որ դուն աւելի պի– 
տի նախընտրէիր լսել կենդանական 
պարտէզին մէջ պատահածին մասին։ 

Փիթըր.֊ (Խանդավա՛ռ) Ահ, այո, կենդա-
նական պարտէզը... (յետոյ՝ ձախաւեր) 
Այո, ատիկա... եթէ դուն... 

ճերի.֊ Ձգէ՛ որ պատմեմ, թէ ինչո՞ւ գա-
ցի...։ Նախ, քեզի քանի մը բան պատմեմ։ 
Բսի արդէն քեզի այն չորրորդ յարկի սեն-
եակին մասին, ուր ես կ՚ապրիմ։ Կարծեմ 
սենեակները հետզհետէ աւելի լաւ վիճա-
կի մէջ են, յարկ առ յարկ, վերէն՝ վար։ 
Կարծեմ թէ այդպէս է, չեմ գիտեր։ Ես մէլ 
կը չեմ ճանչնար երրորդ եւ երկրորդ յար-
կերէն։ Օ՜հ, կեցի՛ր։ Գիտեմ, որ երրորդ 
յարկին վրայ կին մը կ՚ապրի, շէնքին առ– 
ջեւի մասը։ Գիտեմ, որովհետեւ մինչեւ 
վերջ կու լայ։ Երբ որ դուրս ելլեմ, կամ՝ 
ներս գամ, կամ՝ երբ որ իր դրան առջեւէն 
անցնիմ, միշտ կը լսեմ իր հեծկլտուքին 
ձայնը, զսպուած՝ բայց... շատ յստակ։ 
Շատ յստակ լաց մը, իսկապէս։ Բայց այն 
բանը, որուն մասին կ՚ուզեմ խօսիլ, տան-
տիրուհին եւ անոր շան վերաբերեալ բա-
ներն են։ Ես չեմ ուզեր գործածել բառեր, 
որոնք շատ կոպիտ կերպով կը նկարագ-
րեն մարդիկը։ Այդ մէկը չեմ սիրեր ընել. 
բայց տանտիրուհին, գէր, տգե՛ղ, չար, 
ապուշ, չլուացուած, մարդատեաց, հասա-
րակ եւ գինովցած աղբի տոպրակ մըն է, 
եւ կրնաս նկատած ըլլալ, որ ես շատ հազ– 
ուադէպօրէն սրբապիղծ լեզու մը կը գոր-
ծածեմ, եւ հետեւաբար չեմ կրնար նկա-
րագրել զինք այնպէս՝ ինչպէս որ կրնայ... 

Փիթըր.֊ Գուն սքանչելիօրէն զինք կը 
նկարագրես։ 

ճերի.֊ Լաւ, շնորհակալութիւն։ Ինչեւէ, 
այս կինը շուն մը ունի, եւ ես քեզի պիտի 
պատմեմ շան մասին։ Ինքն ու իր շունը իմ 
բնակարանիս դարպասին պահապան-
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ներն են։ Կինը բաւականին գէշ է, կը 
սլքտայ մուտքի դրան մօտերը լրտեսելու 
համար իմ ելումուտս, որ մարդիկ կամ 
բաներ մը հետս ներս չբերեմ։ Իր յետմիջօ֊ 
րէի լիմոնահամ «ճինը» խմելէ ետք զիս 
միշտ կը կեցնէ շէնքին նախասրահին մէջ, 
կը բռնէ վերարկուիս ծայրը կամ թեւս եւ 
կը սեղմէ իր գարշելի մարմինը՝ մարմնիս, 
որպէսզի զիս օղակելով կարենայ հետս 
խօսիլ։ Մարմնին եւ բերնին գարշահո-
տութիւնը... չես կրնար երեւակայել... եւ 
տեղ մը, տեղ մը, այդ ոլոռնի կամ սիսեռի 
մեծութեամբ իր ուղեղին մէջ գործարան 
մը կազմուած է, որ միայն բաւական է իր 
ուտելուն, խմելուն եւ արտաքսումին։ Ու-
նի ծաղրելի սեռային տենլեր, եւ ես, Փի– 
թըր, իր այս քրտինքոտ ու նեխող կիրքին 
առարկան եմ։ 

Փիթըր.֊ Այդ որքան գարշելի է... ուղղակի 
ատելի է։ 

ճերի.֊ Բայց ես զինքը ինձմէ հեռու պա -
հելու ձեւը գտած եմ։ Երբ հետս խօսի, երբ 
իր մարմինը մարմնիս սեղմէ եւ իր սենեա-
կը ինչպէս երթալու մասին բաներ մը 
մրթմրթայ, ես պարզապէս կ՚ըսեմ ... բայց 
սիրելիս, երէկուանը բաւական չէր քեզի 
համար, եւ առջի օրուա՞նը։ Յետոյ ինք կը 
շփոթի եւ իր մանր աչքերը ճեղքերու կը 
վերածէ, քիչ մը կ՚օրօրուի եւ յետոյ, Փի -
թըր... եւ այս վայրկեանին է, որ կը մտա-
ծեմ, թէ լաւ բան մը կ՚ընեմ այդ տառապա-
լից տան մէջ... միամիտ ժպիտ մը կը 
գծագրուի անոր չերեւակայուելիք դէմքին 
վրայ, եւ կը սկսի քրքչալ ու քչփչալ, մտա-
ծելով երէկուան եւ առջի օրերուն մասին, 
երբ կը սկսի հաւատալ եւ ապրիլ այն՝ ինչ 
բնաւ չպատահեցաւ։ Յետոյ, ձեռքով նշան 
կ՚ընէ այդ հսկայ սեւ հրէշին, որ իր շունն է 
եւ կը վերադառնայ տուն։ Եւ ես այս ձեւով 
կ՚ազատիմ իրմէ մինլեւ մեր յաջորդ հան– 
դիպումը։ 

Փիթըր.֊ Այնքա՜ն... աներեւակայելի է։ 

Հաւատալս չի գար, որ ասանկ մարդիկ 
կան։ 

ճերի.֊ (Ռեթեւ քմծիծաղով մը) Որոնց 
մասին կը կարդանք, չէ՞։ 

Փիթըր.֊ (Լրջօրէն) Այո։ 

ճերի.֊ Եւ իրականութիւնները նախընտ-
րելի է, որ ձգուին վիպայինին, երեւակա-
յութեան։ ճիշդ ես, Փիթըր։ Իսկ ես մտա– 
դիր էի քեզի պատմել շունին մասին։ 
Ահաւասիկ։ 

Փիթըր.֊ (Ջղային) Օհ, այո։ Շունը։ ճերի։ 
Մի՛ մեկնիր դեռ։ Երթալու մասին չէ որ կը 
մտածես, չէ՞։ 

Փիթըր.֊ Ո՛չ, չեմ կարծեր։ 

ճերի.֊ (Կը խօսի այնպէս՝ ինչպէս պի-
տի խօսէր մանուկի մը հետ) Որովհե-
տեւ, շան մասին պատմելէս ետք, գիտե՞ս 
ինչ... յետոյ... յետոյ քեզի պիտի պատմեմ, 
թէ ի՞նչ պատահեցաւ կենդանական պ ա ր 
տէզին մէջ։ 

Փիթըր.֊ (Ռեթեւ մը խնղալով) Դուն... 
դուն պատմութիւններով լեցուն ես, չէ՞։ 

ճերի.֊ Պարտաւոր չես լսելու։ Մէկը քեզ 
հոս բռնած չէ, յիշէ՛ ատիկա, այդ մէկը լաւ 
միտքդ պահէ՛։ 

Փիթըր.֊ (Գրգոուած եւ ջղային) Դիտեմ։ 

ճերի.֊ Դիտե՞ս։ Լա՛ւ։ 

ճերի.֊ (Հետեւեալ մենախօսութիւնը 
ինծի կը թուի, որ պէտք է կատարել 
շատ շարժուն կերպով, որպէսզի կա-
րելի ըլլայ այն մագնիսական ազղե– 
ցութիւնը, որ Փիթըրին եւ նաեւ հանղի– 
սականներուն վրայ կ՚ունենայ, կ՚իրա– 
կանացուի։ Կարգ մը որոշ բեմական 
շարժումներ աոաջարկուած են, բայց 
բեմաղրիչն ու ճերի խաղացող ղերա– 
սանը նախընտրելի է, որ իրենք իրենց 
ձեւը որղեգրեն)։ 
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Ղեհա 

ճերի.֊ ՇԱՏ ԼԱՒ։ (Ձեւացնել, որ կը կար– 
ղայ մեծ ցուցատախտակէ մը)։ 

ճ Ե Ր Ի Ի ԵՒ ՇԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԴ 
(կրկին բնական) Ինչ որ քեզի պիտի 
պատմեմ հիմա կապ ունի այն ըսուածին 
հետ, թէ ինչպէս, երբեմն, անհրաժեշտ է 
երկար ճամբայ մը կտրել բուն ճամբէն շե-
ղելով, կարենալ գտնելու համար կարճ եւ 
ճիշդ կերպով վերադարձի ճամբան։ Կամ 
թերեւս, ե՛ս միայն կը կարծեմ, թէ այդ ե ր 
կուքը իրարու հետ կապ ունին։ Բայց, 
ճիշդն ասած՝ ինլու այսօր կենդանական 
պարտէզ գացի, եւ ինչո՞ւ դէպի հիւսիս քա-
լեցի... աւելի ճիշդ հիւսիսակողմ, քան 
թէ՝... մինչեւ որ հասայ հոս։ Շատ լաւ, Շու-
նը, կարծեմ ըսի, թէ սեւ, հսկայ հրէշ մըն է, 
ուղղակի գազան մը, չափէն աւելի մեծ 
խոշոր գլուխ մը, մանր, շատ պզտիկ 
ականջներ, եւ աչքերը՝ արիւնակալած, 
վարակուած ալ, թերեւս, եւ մարմին մը... 
մորթին տակէն լանջավանդակի ոսկոր-
ներն ալ կ՚երեւին։ Շունը սեւ է, ամբողջո^ 
թեամբ սեւ է, սեփ սեւ, բացի՝ իր արիւնա-
կալած աչքերէն, եւ... հա... բաց վէրք մըն 
ալ ունի իր առջեւի աջ թաթին վրայ ... ան 
ալ կարմիր է։ Եւ, ահ, այո, խեղճ հրէշը, 
կարծեմ ծեր շուն մըն է... վստահաբար 
շատ գէշ կերպով գործածուած... տեսակ 
մը միշտ գրգռուած է...։ Այդ մէկն ալ ԿԱՐ-
ՄԻՐ է։ Եւ... դեռ ի՞նչ... ահ, այո, մոխրա-
գոյն-դեղին-ճերմակ գոյներ ալ կան, երբ 
կը մերկացնէ իր կլափը։ Այսպէս... 
ԿՌՌՌՌՌ. . . ինչ որ ըրաւ, երբ առաջին 
անգամ զիս տեսաւ...։ Այն օրը, երբ եկայ 
հոն հաստատուելու։ Մտահոգուեցայ այդ 
կենդանիով իրեն հանդիպած վայրկեա-
նէս իսկ։ Հիմա, ընդունինք, որ կենդանի-
ները չեն մօտենար ինծի այնպէս՝ ինչպէս 
թռչունները, որոնք մինլեւ վերջ կը թառէ-
ին Սուրբ Ֆրանսիսի վրայ։ Դսել կ՚ուզեմ, 
թէ կենդանիները ինծի հանդէպ անտար-
բեր են... մարդոց պէս (թեթեւ ժպիտով 

մը) ընդհանրապէս։ Բայց այս շունը ան-
տարբեր չէր։ Առաջին մէկ վայրկեանէն կը 
սկսէր ոռնալ եւ կը յարձակէր վրաս 
սրունքներէս մէկը բռնելու։ Ոչ այնպէս՝ 
ինչպէս կատղած շուները կ՚ընեն, գիտես 
ինչպէս, տարօրինակ քալուածքով շուն էր 
ասիկա, բայց չէր կաղար։ Բալական լաւ 
ցատկելով կաղալու պէս վազք մը ունէր, 
բայց ես միշտ կրցած եմ փախչիլ։ Տաբա-
տէս կտոր մը փրցուց, տես, կը տեսնես 
կարկտնուած տեղը, հոս։ Այդ կտորը ին-
քը փրցուց հոն բնակելուս երկրորդ օրը, 
բայց կից մը տուի ու շուտ մը վեր հասայ, 
եւ ա՛լ այդ եղաւ (շփոթած) դեռ մինչեւ այ-
սօր չեմ հասկնար, թէ ինչպէս միւս սենե-
կակիցներս կը յաջողին փախչիլ։ Բայց 
գիտե՞ս ինչ կը մտածեմ։ Կարծեմ այդ բա-
նը միայն ինծի հետ է, մտերմիկ բան մըն 
է։ Ինչեւիցէ, այս այսպէս տեւ եց շաբաթէ 
մը աւելի, ՍԻԱՅՆ երբ ես ներս կը մտնէի, 
բայց ինչ որ բնա՛ւ չէր պատահեր, երբ 
դուրս կ՚ելլէի։ Ծիծաղելի է, կամ՝ ծիծաղե-
լի էր։ Շան հո՞գն էր, թէ ես կրնայի ծրարս 
առնել ու փողոցը ապրիլ։ Այսպէս, այդ 
մասին մտածեցի օր մը, սենեակիս մէջ, 
ա՛յն օրերէն մէկը, երբ մազապուրծ կրցեր 
էի սենեակս հասնիլ։ Որոշումս տուի։ 
Որոշեցի։ Նախ պիտի սատկեցնէի շունը՝ 
ազնուութեամբ, եւ եթէ այդ մէկը չեղաւ, 
պարզապէս պիտի սատկեցնէի զինք։ 
(Փիթըրը կը կծկուի)։ Սի՛ զգացուիր, Փի-
թըր, միայն մտիկ ըրէ՛։ Ուրեմն, յաջորդ 
օրը դուրս ելայ եւ տոպրակ մը համպըր– 
կըր գնեցի ... կիսով միայն եփած, ո՛չ քե– 
չափ, ո՛չ սոխ, եւ տուն վերադարձի ճամ 
բուս վրայ համպըրկըրի բոլոր կլոր հա-
ցերը թափեցի եւ պահեցի միայն միսերը։ 

(Շարժում յաջորղող մասին համար, 
թերեւս)։ 

Երբ վերադարձայ, շունը զիս կը սպասէր։ 
Դուռը, որ նախասրահին վրայ կը բաց-
ուէր, կէս մը բացի։ Հ՛ոն էր։ Զիս կը սպա-
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սէր։ Յստակ էր։ Ներս մտայ։ Շատ զգու -
շութեամբ. Եւ կը յիշես, չէ", որ համպըր– 
կըրներ ունէի։ Բացի տոպրակը, միսը 
գետին դրի, 12 ոտք մը հեռու՝ ոռնացող 
շունէն։ ճիշդ այդպէս։ Ոռնաց։ Դ ա դ ^ 
ցուց ոռնոցը, հոտուըտաց, կամաց մը 
շարժեցաւ, յետոյ աւելի արագ, յետոյ աւե-
լի արագ՝ դէպի միսը։ Երբ միսին հասաւ, 
կեցաւ ու նայեցաւ ինծի։ Ես ժպտացի, 
բայց այդպէս, զինք փորձելու համար, կը 
հասկնաս անշուշտ։ Երեսը դարձուց դէպի 
համպըրկըրները, հոտուըտաց քիչ մը եւս 
եւ յ ետոյ . . .ՌՌՌՌՂՂՂՂՂՀՀՀՀ , այն-
պէս... լափեց։ Կարծես իր կեանքին մէջ 
բնա՛ւ, աղբէ զատ ուրիշ բան չէր կերած, 
ինչ որ, կրնայ թերեւս ճիշդ ալ ըլլալ։ Չեմ 
կարծեր, որ աս տանտիրուհին աղբէ զատ 
ուրիշ բան կ՚ուտէ։ Բայց։ Շունը կերաւ բո-
լոր համպըրկըրները, գրեթէ բոլորը՝ 
մէկ անգամէն, կնոջ մը պէս կոկորդային 
ձայներ հանելով։ Յետոյ, երբ վերջացուց 
համպըրկըրները, եւ փորձեց թուղթն 
ալ ուտել, նստաւ ու ժպտաց։ Կարծեմ 
ժպտաց։ Դիտեմ, որ կատուները կը 
ժպտին։ Բայց ատոնք քանի մը գոհացու-
ցիչ վայրկեաններ էին միայն։ Յետոյ՝ 
Պա՛մ, սկսաւ ոռնալ ու վրաս յարձակիլ ն ո 
րէն։ Այս անգամ ալ չկրցաւ զիս բռնել։ Եւ 
այս ձել ով, վեր հասայ, երկարեցայ ան -
կողնիս վրայ եւ սկսայ նորէն շան մասին 
մտածել։ ճիշդ ասած՝ վիրաւորուած կը 
զգայի եւ շատ զայրացած։ Ամբողջ 6 
համպըրկըր, խոզի միսը քիչ՝ որ համը 
գարշելի չդառնայ...։ Վիրաւորուած էի, 
բայց ատեն մը վերջ, որոշեցի փորձել քա-
նի մը օր եւս։ Եթէ այդ մասին մտածելու 
ըլլաս, կը տեսնես, որ այս շունը ինծի 
հանդէպ հակակրանք մը դրսե-որած էր, 
իսկապէ՚ս, եւ ես կը խորհէի, որ թերեւս 
կարենայի այդ հակակրանքը յաղթահա-
րել, փոխե՛լ։ Փորձեցի քանի մը օր եւս, 
բայց միշտ ալ նոյնն էր։ Ոռնոց, հաչոց, 
մռլտոց, հոտուըտալ, շարժիլ, շարժիլ աւե-

լի արագ, զննել, եւ... լափե՛լ 
ու. . . .ՌՌՌՌՂՂՂՂՀՀՀՀ, ժպտալ, կրկին 
ոռնալ, ՊԱ՛Մ... ։ Աղէ՜կ, բայց մինչ այդ Դ ո 
լոմպոս պողոտան կը ցանցնուէր համ– 
պըրկըրի հացերով, եւ ես աւելի նուազ 
վիրաւորուած կը զգալ ի քան՝ պժգացած, 
գանած...։ Որոշեցի սատկեցնել շունը։ 

(Փիթըրը ձեոքը կը բարձրացնէ ընղղի– 
մաղիր) Օհ, այդքան տակն ու վրայ մի՛ 
ըլլար, Փիթըր, չյաջողեցայ։ Շունը սատ-
կեցնել փորձած օրս, միայն մէկ համ-
պըրկըր գնեցի եւ կտոր մըն ալ, ինչ որ 
շատ ազդու առնէտի թոյն ըլլալ կը թուէր։ 
Երբ համպըրկըրը գնեցի, մարդուն ըսի, 
որ շատ երկա՜ր-բարա՜կ, հացի մէջ չի դնէ, 
իմ ուզածս միսն էր։ Սպասեցի, որ մարդը 
զարմանար, տակն ու վրայ ըլլար, օրի-
նակ՝ բաներ մը ըսէր, թէ... «մենք համպըր-
կըրը առանց հացի չենք ծախեր», կամ թէ՝ 
«ի՜՛նչ է ընելիքդ, ձեռքերո՜՛վդ պիտի ու-
տես»։ Բայց ո՜չ, բարի՜-բարի ժպտաց, մոմ 
ուած թուղթի մէջ փաթթեց համպըրկը-
րը եւ ըսաւ. «Պատառիկ մը քու փիսիկի՜՛դ 
համար...»։ Ուզեցի ըսել. «Ոչ, ճիշդը ասի-
կա ինծի ծանօթ շուն մը թունաւորելու 
ծրագրէս մաս մըն է. բայց չես կրնար ըսել 
«ինծի ծանօթ շուն մը» առանց ծիծաղելի 
ըլլալու։ Ուրեմն՝ ըսի, կարծեմ քիչ մը շատ 
բարձր ձայնով եւ շատ պաշտօնական. 
«ԱՅՈ, ՊԱՏԱՌԻԿ ՄԴ ՓԻՍԻԿԻՍ ՀԱ-
ՄԱՐ»։ Մարդիկ ինծի նալ եցան։ Ասիկա 
միշտ կը պատահի, երբ բառերը պար-
զացնել փորձեմ։ Մարդիկ ինծի կը նային։ 
Բայց ասիկա անոր հետ ոչ մէկ կապ ունի, 
եւ ուրեմն, տուն վերադարձի ճամբուս 
վրայ առնէտի թոյնն ու համպըրկըրը 
լաւ մը ափերովս շաղեցի, նոյն ատեն 
զգալով նոյնքան տխուր, որքան՝ 
զզուանք։ Բացի մուտքի դուռը։ Հրէշը հոն 
էր, սպասելով առնելու հրամցուածը քիչ 
ետք նորէն վրաս յարձակելու համար։ 
Թշուառականը, բնաւ չհասկցաւ, որ այն 
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վայրկեանին, որ կր ժպտար իմ վրաս յար-
ձակելէն առաջ, բաւական ժամանակ կու 
տար ինծի իր յարձակման ծիրէն դուրս 
գալու։ ԲԱՅՑ, հոն էր, ոխակալ եւ 
գրգռուած, սպասման դիրքին մէջ։ Թունա-
ւոր միսր դրի գետին, գացի դէպի սան– 
դուխներր եւ դիտեցի։ Խեղճ կենդանին, 
սովորականին պէս, լափեց ուտելիքր, 
ժպտաց, որ գրեթէ սիրտս խառնեց, եւ յե-
տոյ՝ ՊԱՄ,,, բայց ես վեր ցատկեցի եւ սո-
վորականին պէս սլացայ սանդուխներէն 
վեր, իսկ շունր, սովորականին պէս, 
չկրցաւ զիս բռնել։ Եւ եղեւ այն՝ որ ԴԱԶԱ-
Ն Բ ՄԱՀԱՑՈՒ ՀԻՒԱՆԴ ԷՐ։ Ատիկա 
գիտցայ, որովհետեւ շունր այլեւս զիս չէր 
սպասեր, եւ որովհետեւ տանտիրուհին 
այլեւս չէր խմեր։ Զիս կեցուց նախասրա-
հին մէջ ոճրափորձի օրուան երեկոյեան, 
եւ ինծի տուաւ լուրր, թէ՝ Աստուած մահա-
ցու հարուած մր տուած է իր պզտրլիկ-
շնիկին։ Մոռցած էր իր տարօրինակ 
կրքոտութիւնր եւ իր աչքերր առաջին ան-
գամ րլլալով, լայն բացուեր էին, շան աչլ 
քերուն կր նմանէին։ Աղալեց ու խնդրեց, 
որ իր շան համար աղօթեմ։ Ուզեցի իրեն 
րսել, «Տիկի՛ն, ես պէտք է աղօթեմ ինք-
զինքիս համար, «սեւամորթ թագուհիին» 
համար, Փուէրթօ Ոիքոցի րնտանիքին 
համար, տան յառաջամասի սենեակին 
մէջ բնակող անձին համար, զոր բնաւ տե-
սած չեմ, գոց դրան ետին անրնդհատ ^ 
ցող կնոջ համար, եւ բոլոր մնացեալ մար-
դոց համար, որոնք այս մէկ սենեականի 
շէնքերուն մէջ կր բնակին, յամենայն 
դէպս չեմ իսկ հասկնար, թէ ինչպէս պէտք 
է աղօթելու» - բայց,,, բաներր պարզաց-
նելու համար,,, րսի որ, «կ՚աղօթեմ»։ Ինծի 
նայեցաւ։ Բսաւ, որ ստախօս եմ, եւ թէ ես 
թերեւս կ՚ուզէի, որ շունր մեռնէր։ Բսի 
իրեն,,, եւ այնքան ճշմարտութիւն կար 
րսածիս մէջ, թէ ես չէի ուզեր որ շունր մեռ-
նէր, իրապէ՛ս չէի ուզեր, որովհետեւ ե՛ս 
թունաւորեր էի շունր։ Հիմա կարծեմ ես 

պէտք է րսեմ քեզի, թէ կ՚ուզէի, որ շունր 
ապրէր, որ տեսնէի, թէ ո՞ւր կամ ինչի՞ պի-
տի յանգէր մեր յարաբերութիւնր։ 

Փիթըր.֊ (Փիթըրը ցոյց կու տայ իր 
հոգիին մէջ դիզուող դժգոհութիւնը եւ 
հետզհետէ մեծցող հակաոակութիւնը)։ 

ճերի.֊ (Կը շարունակէ) Կր խնդրեմ, որ 
հասկնաս, Փիթրր, այդ տեսակ բանր կալ 
րեւոր է։ Պէտք է, որ հաւատաս ինծի։ Կա-
րեւոր է։ Պէտք է, որ գիտնանք մեր 
արարքներուն ազդեցութիւնր,,, (խո-
րունկ հաոաչանք մը եւս) Լա՛ւ, ինչեւէ, 
շունր առողջացաւ։ Չեմ գիտեր թէ ինլո՞ւ, 
բացի այն բանէն, որ այս շունր դժոխքի 
կամ այդ տեսակ հանգստարանի մր դռնե-
րր պահող հսկայ շան մր ձագն է։ Ես շատ 
բան չեմ գիտեր դից-ա-բան-ութեան մա-
սին,,, դո՞ւն։ 

Փիթըր.֊ (Կը սկսի մտածել, բայց ճերի 
կը շարունակէ) 

ճերի.֊ Յամենայն դէպս, Փիթրր, դո՛ւն ալ 
8000 տոլար արժող հարցումին պատաս-
խան չգտար։ Շունր վերագտաւ իր առող 
ջութիւնր, եւ տանտիրուհին ալ՝ իր անփո-
փոխ ծարաւր՝ իր շանր փրկութենէն ետք։ 
Երբ տուն վերադարձայ սինեմայէ մր, որ 
42-րդ փողոցին վրայ կր գտնուէր, ֆիլմ 
մր, որ տեսած էի արդէն, կամ, որ շատ կր 
նմանէր այս մէկուն, կամ՝ բազմաթիւ այն 
միւսներուն, որ տեսած էի ատենին, եւ 
տանտիրուհիիս հաւաստիացումներէն 
ետք, որ իր պզտրլիկ շնիկր աւելի լաւ էր, 
այնքա՜ն կր յուսայի, որ շունր զիս կր 
սպասէր։ Ես,,, տեսակ մր,,, ինչպէս բա-
ցատրեմ,,, կարծես՝ դիւթուա՞ծ,,, հմայ-
ուա՞ծ,,, չէ, չեմ կարծեր,,, սիրտ բզքտող 
անձկութիւն կ՚ապրէի կրկին ամգամ 
ճակտէ ճակատ գալու րնկերոջս հետ։ 

Փիթըր.֊ (ծաղրական հակազդեցու– 
թեամբ կը շարժի) 

յ– 

ճ– 
0– 
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ճերի.֊ Այո, Փիթըր, ընկերս։ Ատիկա յար -
մարագոյն բառն է։ Ես սրտակոտոր անձ-
կութիւն, եւ այլն, կրկին ճակտէ-ճակատ 
գալու իմ շուն ընկերոջս հետ։ Մտայ 
դռնէն ներս եւ յառաջացայ, առա՛նց վախ– 

յ ՛ նալու, մինչեւ նախասրահին կեդրոնը։ 
^ Գազանը հոն էր... ինծի կը նայէր։ Եւ գի-

տե՜՛ս, թէ աւե-ի լաւ կ՚երեւէր այդ աղալի-
ճ՜ քով օրհնուելէն ետք, անունը չտամ։ Կե-

ցայ։ Նայեցայ իրեն, ինքը՝ ինծի։ Կար– 
& ծեմ... կարծեմ երկար ատեն մենք այդպէս 

մնացինք... անշարժ, քարէ արձան... 
միայն իրարու նալ ելով...։ Ես աւելի շատ 
նայեցայ իր դէմքին, քան՝ ինքը նալ եցաւ 
իմ դէմքիս։ Ոսել կ՛ուզեմ, կրնամ աւելի եր-
կար ատեն կեդրոնանալ նալ ելով շան մը 
դէմքին քան՝ շունը կարենայ կեդրոնանալ 
նայելով իմ դէմքիս, կամ՝ որեւէ անձի դէմ-
քին։ Բայց այդ 20 երկվայրկեաններուն 
կամ 2 ժամուան մէջ, որուն ընթացքին 
մենք իրարու դէմքի նայեցանք, մենք հա-
ղորդակցութիւն մը ունեցանք։ Հիմա։ Այս 
էր, որ կ՚ուզէի, որ պատահէր։ Ես հիմա 
սիրեցի շունը, եւ ուզեցի, որ ինքն ալ զիս 
սիրէ։ Ես փորձած էի սիրել, եւ փորձած էի 
սպաննել, եւ երկու պարագաներուն ալ՝ 
չէի յաջողած։ Յուսացի... եւ չեմ գիտեր, թէ 
ինչո՛ւ ակնկալեցի, որ շունը հասկնար 
որեւէ բան, ուր մնաց որ ըմբռնէր դրդա-
պատճառներս... Յուսացի, որ շունը կա-
րենար հասկնալ։ 

Փիթըր.֊ (Մագնիսացած կը թուի)։ 

ճերի.֊ Հարցը այն է, թէ... (ճերին անբ– 
նականօրէն պրկուած է հիմա) Եթէ չես 
կրնար մարդոց հետ յարաբերիլ, տեղ մը, 
ձեւով մը պէտք է այլ տեղէ մը սկսիլ։ 
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ։ (Շատ աւելի 

:: արագ, եւ դաւադրութիւն մը սարքոդի 
® պէս) Չե՜՛ս տեսներ։ Մարդ պէտք է ձեւ մը, 
^ միջոց մը ունենայ ԲԱՆԻ մը հետ վարուե-
^ լու համար։ Եթէ ոչ՝ մարդոց հետ... եթէ ոչ՝ 
» մարդոց հետ... ԲԱՆԻ ՄԲ ՀԵՏ։ Անկողնի 
օ 

մը հետ, մոծակի մը հետ, հայելիի մը 
հետ... չէ, այդ մէկը շատ դժուար է, այդ մէ-
կը ամէնէն վերջին քայլերէն մէկն է։ Հետը՝ 
մոծակի մը, հետը... հետը... հետը՝ կապի-
կի մը, հետը՝ գորգի մը, հետը՝ լուացարա-
նի թուղթի մը... չէ, ոչ այդ մէկը... կամ... 
ատ ալ հայելի մըն է. միշտ արեան հոսքը 
ստուգե՛լ։ Կը տեսնե՜՛ս որքան դժուար է 
բաներ գտնելը։ Փողոցի անկիւն մը, եւ 
շատ լոյսեր, ուր բո-որ գոյները կը ցո-ան 
իւղոտած թաց փողոցներուն երկայն-
քին...։ Հետը՝ ծուխի հոսքին, հետը՝... հե-
տը՝... պոռնկագրական խաղաքարտե-
րուն, հետը՝ երկաթէ գանձատուփի մը, 
ՈՐ Կ Ղ Պ Ա Ն Ք ՉՈՒՆԻ... հետը՝ սիրոյ... 
հետը՝ փսխե-ուն... հետը՝ լացին... հետը՝ 
բարկութեան, որովհետեւ պզտիկ սիրուն 
տիկինները պզտիկ սիրուն տիկիններ 
չեն... հետը՝ մարմինդ ծախելով դրամ շի -
նելուն, որ սիրային արարք մըն է, եւ ես 
այդ մէկը կրնամ փաստել, հետը՝ գոռա-
լուն, որովհետեւ դեռ կ՚ապրիս, հետը՝ Աս-
տուծոյ...։ Ա՛ռ քեզի։ ՀԵՏՈ՝ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, 
ՈՐ ՍԵՒԱՄՈՌ «ԹԱԳՈՒՀԻ» (ՉՍՏՏ^) 
Մ Ո Ն է, ՈՐ Ք Ի Մ Օ Ն Օ Մ Ո ԿՈ Հ Ա Գ Ն Ի 
ԵՒ ՅՕՆՔԵՐՈ ԿՈ ՓԵՏՏԷ, ՈՐ ԿԻՆ 
Մ Ո Ն է, ՈՐ ՈՐՈՇԱԾ է ԼԱԼ ԻՐ ՓԱԿ 
ԴՐԱՆ ԵՏԻՆ... հետը՝ Աստուծոյ, որուն 
մասին ինծի կ՚ըսուի, թէ շատոնց կռնակը 
դարձուցած է այս ամէնուն... հետը՝... օր 
մը, հետը՝ մարդոց։ (ճերին յաջորդ բա– 
ոը հաոաչանքով կ՚արտասանէ) Մար-
դոց։ Գաղափարի մը հետ, յղացումի մը 
հետ։ Եւ ո՜՛ւր աւելի յարմար, ո՜՛ւր աւելի 
յարմար, քան՝ այս ստորնացնող յարկին 
տակ, զոր բանտ անգամ կարելի չէ կո-ել, 
ուր աւե-ի յարմար է հաղորդելու մէկ հա-
տիկ պարզամիտ գաղափար մը, քան՝ նա-
խասրահի մը մէջ։ Ո՜՛ւր։ ՍԿԻԶԲ մը կրնայ 
ըլլալ։ Ո՛ւր է, որ աւելի յարմար է սկիզբ մը 
դնելու... հասկնալու եւ թերեւս հասկցուե-
լու... հասկացողութեան մը սկզբնաւորու-
թիւնը դնելու... քան՝ հետը՝... 
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Ղեհա 

(Հոս ճերին կը թուի իյնալ զինք սպա– 
ոոդ յոգնութեան մը մէջ) Քան՝ հետը՝ 
ՇԱՆ ՄՐ։ Միայն այդ։ ՇԱՆ ՄՐ։ (Պահ 
մը լոութիւն, որ կարելի է երկարել 
վայրկեանի մը չափ, յետոյ ճերին յոգ– 
նածութեամբ կը վերջացնէ իր պատ-
մութիւնը)։ Շուն մը։ Կատարելապես 
տրամաբանական գաղափար մը թուե֊ 
ցաւ։ Մարդը շան լաւագոյն ընկերն է, կը 
յիշես, եւ այդպէս ուրեմն, շունն ու ես զի-
րար դիտեցինք։ Ես՝ շունէն աւելի երկար 
ատեն, եւ ինչ որ այն ատեն երկար տեսայ, 
մնաց նոյնը՝ մինլեւ օրս։ Երբ շունն ու ես 
զիրար տեսնենք, երկուքս կը կենանք մեր 
տեղերը։ Մենք երկուքս զիրար կ՚ընդու– 
նինք տխրութեան եւ կասկածի խառնուր-
դով մը եւ յետոյ՝ անտարբերութիւն կը ձե-
ւացնենք։ Կ՚անցնինք իրարու քովէ ապա-
հով։ Մենք զիրար կը հասկնանք։ Շատ 
տխուր բան է, բայց պէտք է ընդունիլ, որ 
հասկացողութիւն մըն է։ Մենք շատ անլ 
գամներ փորձեցինք իրարու մօտենալ, 
հաղորդակցիլ, բայց ձախողեցանք։ Շուլ 
նը վերադարձաւ իր աղբին եւ ես, մինա-
կուկ, բայց՝ ազատ մուտք ունենալուս։ Ես 
չեմ վերադարձած։ Րսել կ՛ուզեմ, աւելի 
ճիշդ՝ ես ազատ մուտք ունենալը շահած 
եմ, եթէ ատկէ աւելիին կորուստը կարելի 
ըլլայ շահ համարել։ Սորվեցայ, թէ ո՛չ ազ-
նուութիւնը եւ ոչ ալ՝ բրտութիւնն ու վայլ 
րագութիւնը իրենց էութեան մէջ որեւէ 
ազդեցութիւն կը գործեն իրենք իրենցմէ 
դուրս։ Եւ ես սորվեցայ, թէ երկուքը միա-
ցած՝ նոյն ատեն, ուսուցանելու զգացումն 
են, եւ ինչ որ շահուած է՝ կորուստ է։ Եւ 
ի՜՛նչ եղած է արդիւնքը։ Շունն ու ես հա լ 
սանք փոխ-համաձայնութեան մը, իրա-
կանութեան մէջ, սակարկելու պէս... աւելի 
ճիշդ է ըսել՝ գոյացուցինք համաձայնու-
թիւն մը։ Մենք ոչ կը սիրենք եւ ոչ ալ՝ կը 
վիրաւորենք, որովհետեւ չենք փորձեր 
իրարու հասնիլ։ Եւ, արդե՛օք փորձել շու լ 
նը կերակրելը սէրէ մղուած արարք մըն 

էր։ Եւ, թերեւս, արդե՛օք շան զիս խածնել 
փորձելը սէրէ մղուած արարք մը չէր։ Եթէ 
կրնանք այսքան սխալ հասկնալ, ուրեմն 
առաջին հերթին ինլո՛ւ «սէր» բառը հնալ 
րած ենք։ 

(Պահ մը լոութիւն։ ճերի կ՚երթայ դէպի 
Փիթըրին նստարանը եւ քովը կը 
նստի։ Այս աոաջին անգամն է, որ ճե-
րի կը նստի ամբոդջ խաղարկութեան 
ընթացքին ոտքի մնալ է ետք)։ ճերիին 
եւ շան պատմութիւնը։ Վերջ։ (Փիթըրը 
լուո է) 

ճերի.֊ էհ, Փիթը՜՛ր։ (ճերի յանկարծ 
զուարթ է)։ Լա՜ւ. Փիթըր, կը կարծե՜՛ս, թէ 
պատմութիւնս կրնալ ի ^ՇՅմշ/տ Օւջշտէ-ին 
ծախել եւ քանի մը հարիւր տոլար շահիլ 
«Ամէնէն անմոռանալի տիպարը, որուն 
հանդիպած եմ»փ սիւնակին համար, հը"։ 
(ճերի շարժտկուն եւ խանդավաո է, 
բայց Փիթըր՝ խանգարուած) է՜հ, հայտէ՛ 
Փիթըր, ըսէ՛, թէ ի՛նչ կը մտածես։ 

Փիթըր.֊ (Ապուշցած) Ես... ես չեմ հասկ-
նար, թէ ինչ... չեմ կարծեր, թէ ես... (հիմա 
գրեթէ արցունքով) Ինչո՛ւ այս ամէնը ին-
ծի պատմեցիր։ 

ճերի.֊ Ինչո՛ւ ոչ։ 

Փիթըր.֊ Չ Ե Մ ՀԱՍԿՆԱՐ։ 

ճերի.֊ (Շատ բարկացած, բայց՝ շշու-
կով) Սո՛ւտ է։ 

Փիթըր.֊ Ո՛չ, ո՛չ, սուտ չէ... 

ճերի.֊ Հանդարտօրէն) Փորձեցի բա-
ցատրել քեզի պատմած ատենս։ Կամաց 
կամաց կ՛ընթանայի... այս ամբողջ եղածը 
կը վերաբերի... 

Փիթըր.֊ ԱՒԵԼԻՆ Չ Ե Մ ՈՒԶԵՐ ԼՍԵԼ։ Ես 
քեզ չեմ հասկնար, ոչ ալ քու տանտիրու-
հիդ կամ՝ իր շունը... 

ճերի.֊ Ի՛Ր ՇՈՒՆՐ... կարծեցի, թէ իմ... ոչ, 
ոչ,։ ճիշդ ես, իր՛ շունն է։ (Կը նայի Փիթը– 

յ– 

ճ– 
0– 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

րին սեւե՛ռուն, գլուխը շարժելով)։ Չեմ 
գիտեր ի՞ն՛չ բաեի մասին կր մտածէի, ան– 
շուշտ չես հասկնար։ (Միօրինակ՝ բայց 
յոգնած) ° ս քու փողոցդ չեմ բնակիր, 

^ ամուսնացած չեմ 2 թութակի հետ, կամ 
յ ինչ որ քու րնտանեկան սարքդ է։ ° ս յաւի– 
^ տենական թափառական մրն եմ, եւ իմ 
^ տունս Նիւ °որքի Արեւմտեան կողմր 
ժ գտնուող գարշելի սենեակներէն մէկն է... 

Նիւ °որքր աշխարհի ամէնէն հոյ ակապ 
& քաղաքն է։ Ամէն։ 

Փիթըր.֊ Կր... կր ներես, նպատակս չէր... 

ճերի.֊ Մոռցի՛ր։ Այնպէս կ՛ենթադրեմ, որ 
դուն ալ չես գիտեր թէ, զիս ինչի տեղ պի-
տի դնես, հէ՞... 

Փիթըր.֊ (Կատակ մը) Հրատարակու-
թեան մէջ մենք ամէն տեսակին ալ կր 
հանդիպինք... (Կը քրքջայ) 

ճերի.֊ Դուն զուարթախօս, հաճելի մարդ 
ես, գիտե՞ս (Խնդալ կը փորձէ)։ Դուն 
շա՜տ... փարթամօրէն զաւեշտական ես։ 

Փիթըր.֊ (Համեստօրէն, բայց հաճոյա-
ցած) Օհ, խնդրեմ, այդքան ալ չեմ... (տա-
կաւին քրքջալով)։ 

ճերի.֊ Փիթրր, ես քեզ կր ձանձրացնե՞մ, 
կամ արդեօք կր շփոթեցնե՞մ... 

Փիթըր.֊ (Թեթեւօրէն) Դէհ, լա՛ւ, պէտք է 
խոստովանիմ, որ այս տեսակ յետմիջօրէ 
մր չէի նախատեսեր։ 

ճերի.֊ Րսել կ՛ուզես, որ ես այն կրթուած 
պարոնր չեմ, որուն կր յուսայիր հանդի– 
պիլ։ 

Փիթըր.֊ ° ս ոչ ոքի չէի սպասեր։ 

ճերի.֊ Չէ, չեմ կարծեր ատիկա, բայց հոս 
| եմ ես եւ պիտի չմեկնիմ։ 

| Փիթըր.֊ (ժամացոյցին նայելով) Լաւ։ 
^ Դուն կրնաս չմեկնիլ, բայց ես շուտով 
սշ տուն պէտք է վերադառնամ։ 
Օ 

ճերի.֊ Օհ, քիչ մրն ալ կեցիր։ 

Փիթըր.֊ Իսկապէս ես պէտք է տուն վեյ 
րադառնամ, տե՛ս... 

ճերի.֊ (Մատներով Փիթըրին կոդերը 
կը խտդտացնէ) Հայտէ՛, քիչ մրն ալ կե յ 
ցիՐ ։ 

Փիթըր.֊ (Շուտ կը խտդտի– երբ ճերին 
կը շարունակէ խտդտացնել, ձայնը կը 
փոխուի (խ1տ6էէօ) Ոչ, ես... Օհհհ... մի՛ 
րներ, դադրեցուր- դադրեցուր, Օհհ, չէ, 
չէ... ոչ... ոչ... 

ճերի.֊ Օհ, քիչ մրն ալ կեցի՛ր։ 

Փիթըր.֊ (ճերի տակաւին կը խտդտացը– 
նէ) Օհ, հի, հի, հի, պէտք է երթամ։ °ս... 
հի, հի, հի, ... ի վերջոյ... ,ալ կեցի՛ր, դադյ 
րեցուր, հի, հի, հի, ի վերջոյ... քիչ ետք 
թութակներր իրենց րնթրիքր պէտք է 
ստանան, հի, հի,... եւ կատուներր սեղանր 
պատրաստեն։ Դադրեցուր, դադրեցուր, 
եւ... մենք (Փիթըրը ինքզինքէն դուրս 
ելած է)... եւ մենք... հի, հի, հի,... ր՜հհհ, հօ, 
հօ, հօ, հօ... 

ճերի.֊ (ճերին կը դադրեցնէ խտդտոհ 
քը, բայց խտդտուքն ու իր խենթ քմայ-
քը խնդուք կը պատճաոեն Փիթըրին։ 
Խնդուքը տակաւ կը շարունակուի, յել 
տոյ կը նուազի։ ճերին զինք կը դիտէ 
բան մը զննոդի սաոած ժպիտով մը)։ 
Փ ի թ ր ր ։ 

Փիթըր.֊ Օհ, հա, հա, հա, հա, հա, հի, հի, 
հի,... ի՞նչ, ի՞նչ... 

ճերի.֊ Հիմա մտիկ րրէ՛։ 

Փիթըր.֊ Օհ, հօ, հո, ի՞նչ... ի՞նչ է ճերի։ Հի-
մա ի՞նչ... 

ճերի.֊ (Խորհրդաւոր) Փիթրր, կ՛ուզե՞ս 
գիտնալ թէ ինչ պատահեցաւ կենդանա– 
կան պարտէզին մէջ։ 

Փիթըր.֊ Ահ, հա, հա, հա... ինչը՛... հա, 
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Ղեհա 

կենդանական պարտէզը... դեհ, ես իմ 
անձնական կենդանական պարտէզիս 
հետ էի վայրկեան մը... հի, հի, հի... թու-
թակները ընթրիքի պատրաստութիւն կը 
տեսնեն հիմա, եւ ... ը, ը, ը... բաները... հա, 
հա, հա... ատիկա ինչ որ էր, բանը... 

ճերի.֊ (Հանդարտ) Այո, ատիկա շատ 
զուարճալի էր, Փիթըր։ Ես չէի կրնար 
ատանկ բան ակնկալել։ Բայց դուն կ՛ու -
զե՛ս լսել, թէ ի՜՛նչ պատահեցաւ կենդանա-
կան պարտէզին մէջ թէ ոչ։ 

Փիթըր.֊ Այո՛, այո՛, անպայման։ Բսէ՛ ինչ 
պատահեցաւ հոն։ Օհ, Աստուած իմ, չեմ 
գիտեր, թէ ինչ եղաւ ինծի։ 

ճերի.֊ Հիմա կը պատմեմ, թէ ինչ պատա-
հեցաւ կենդանական պարտէզին մէջ։ 
Բայց նախ պէտք է ըսեմ, թէ ինչո՜՛ւ կենդա-
նական պարտէզ գացի։ 

Գացի՝ տեսնելու համար, թէ մարդիկ եւ 
կենդանիներ ինչպէս կ՚ապրին իրարու 
հետ, նաեւ՝ միւս կողմէն, թէ կենդանիները 
ինչպէս կ՚ապրին իրարու հետ ու նաեւ՝ 
մարդոց հետ ապրելու, գո-ակցելու ձե-ը։ 
Հաւանաբար, արդար չէր այդ քննելու ձե-
ւը, այն իմաստով, որ բոլորը իրարմէ 
բաժնուած են երկաթեայ ձողերով, կեն-
դանիները՝ իրարմէ՝ մեծաւ մասամբ, եւ 
մարդիկը՝ միշտ եւ ամէն տեղ՝ բաժնուած՝ 
կենդանիներէն։ Բայց եթէ կենդանական 
պարտէզ է, այդ է նաեւ ձեւը։ 

(Փիթըրին թեւը մխտելով) Անդին գնա՛։ 

Փիթըր.֊ Կը ներես, բաւական նստելիք 
տեղ չունի՜ս ... (քիչ մը անդին կ՚երթայ) 

ճերի.֊ (Ռեթեւ ժպտելով) Բո-որ կենդա-
նիները հոն են։ Բո-որ մարդիկն ալ հոն 
են։ Օրը Կիրակի է, բոլոր մանուկներն ալ 
հոն են։ (Նորէն Փիթըրը մխտելով) Ան-
դին գնա՛։ 

Փիթըր.֊ (Համբերութեամբ, տակաւին 

բարեկամաբար) Շատ աղէկ։ (0իչ մը 
եւս անդին կ՚երթայ եւ ճերին իրեն 
պէտք եդած տեդը կը գտնէ)։ 

ճերի.֊ Եւ տաք օր մըն է։ Ուրեմն հոն է 
նաեւ քրտինքի գէշ հոտը, բոլոր փուչիկ 
ծախողները, բո-որ պաղպաղակ ծախող-
ները, բո-որ փոկերը կը հա-են, եւ բո-որ 
թռչունները կը ճչան։ (Աւելի ամուր կը 
մխտէ Փիթըրին թեւը) Անդին գնա՛։ 

Փիթըր.֊ (Կը սկսի նեդանալ) Հո՛ս նայէ, 
պէտք եղածէն աւելի տեղ ունիս։ (Բայց 
քիչ մը աւելի անդին կ՚երթայ, եւ հիմա 
գրեթէ կծկուած է նստարանին ծայրին 
վրայ)։ 

ճերի.֊ Եւ, ես հոն եմ։ Առիւծներու գառա-
գեղին մէջ, զանոնք կերակրելու ժամն է։ 
Առիւծները խնամողը կը մտնէ գառագեղ 
ներէն մէկուն մէջ կերակրելու համար 
առիւծներէն մին։ (Փիթըրին թեւը ամուր 
կը մխտէ) ԱՆԳԻՆ ԳՆԱ՛։ 

Փիթըր.֊ (Շատ զայրացած) Աւելի ան-
դին չեմ կրնար երթալ, եւ կը բաւ է զար-
նես։ Ի՛նչ եղաւ քեզի։ 

ճերի.֊ Կ՛ուզե՜՛ս լսել պատմութիւնը։ 
(Կրկին կը մխտէ Փիթըրին թեւը)։ 

Փիթըր.֊ (Ապշահար) Շատ ալ վստահ 
չեմ։ Վստահաբար չեմ ուզեր, որ թեւս 
մխտես։ 

ճերի.֊ (կրկին կը մխտէ Փիթըրին թեւը) 

Այդպէս։ 

Փիթըր.֊ Գադրեցուր ըսինք, ի՜՛նչ ունիս։ 

ճերի.֊ Ես խենթ եմ, դեռ չհասկցա՛ր, փի՛ճ։ 

Փիթըր.֊ Խնդալիք չէ։ 

ճերի.֊ Փիթըր, զիս մտիկ ըրէ։ Ես աս 
նստարանը կ՛ուզեմ։ Գուն գնա՛ ատ 
նստարանին վրայ նստէ եւ եթէ խելօք կե-
նաս, քեզի պատմութեան շարունակո^ 
թիւնը պիտի պատմեմ։ 

յ– 

ճ– 
0– 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

յ– 

ճ– 
0– 

տւ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
շ ռ 

Փիթըր.֊ (Ջղագրգոուած) Բայց... ինչո՜՛ւ 
համար։ Ի՛նչ եղաւ քեզի։ Տակաւին չեմ ալ 
հասկնար, թէ ինչո՜՛ւ ես այս նստարանէն 
պէտք է հեռանամ։ Ես գրեթէ ամէն Կիրա-
կի կէսօրէ ետք այս նստարանին վրայ կր 
նստիմ, երբ օդր լաւ է։ Հոս մեկուսացուած 
անկիւն է։ Երբեք մէկր ասոր վրայ չի 
նստիր եւ այսպէս, նստարանր ամբողջու– 
թեամբ ինծի կր մնայ։ 

ճերի.֊ (Մեղմօրէն) Փիթրր, այս նստա-
րանէն ե՛լ, ես ա՛ս կ՛ուզեմ։ 

Փիթըր.֊ (0իթին տակէն գանգատելով) 
Ո՛չ։ 

ճերի.֊ Ես քեզի րսի ԱՍ ՆՍՏԱՐԱՆԲ 
կ՛ուզեմ եւ ուրեմն՝ պիտի ունենամ։ Հիմա 
հո՛ն գնա։ 

Փիթըր.֊ Սարդիկ չեն կրնար իրենց ամէն 
ուզած բաներր ունենալ։ Պէտք է, որ գիտ-
նաս ատիկա։ Սարդիկ իրենց ուզածներէն 
քանի մր բան կրնան ունենալ, բայց ոչ՝ 
ամէն բան։ 

ճերի.֊ (Կը խնդայ) Ապո՛ւշ։ Գլուխդ խելք 

չ կ ա յ ։ 

Փիթըր.֊ Գադրեցո՚ւր։ 

ճերի.֊ Գուն խոտ ես։ Գնա՛ գետինր պառ– 
կէ։ 

Փիթըր.֊ (Բոբոքած, բայց զուսպ) Իսկ 
հիմա դո՛ւն զիս մտիկ րրէ՛։ Ամբողջ կէսօրէ 
ետք քեզ հանդուրժեցի։ 

ճերի.֊ Ո՛չ բոլորովին։ 

Փիթըր.֊ ԲԱՒԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐ ԱՏԵՆ։ 
Պէտք եղածին չափ քեզ հանդուրժեցի։ 
Քեզ մտիկ րրի, որովհետեւ ինծի կր 
թուէր, թէ... ինչ րսեմ... որովհետեւ խորհե– 
ցայ, թէ մէկու մր հետ խօսիլ կ՚ուզէիր։ 

ճերի.֊ Բաւական լաւ ձեւով կր ներկա-
յացնես բաներր, բառերու խնայողո^ 
թեամբ, եւ, տակաւին... օհ, ինչպէս կ՚րսեն, 

ինչ էր բառր... կ՛ուզեմ արդար րլլալ քու...։ 
Յ Ի Ս Ո Ւ Ս ՔՐԻՍՏՈՍ , դուն սիրտս կր 
խառնես...։ Ե՛լ աստեղէն եւ իմ նստարանս 
ինծի տո՛ւր։ 

Փիթըր.֊ Ի՛Մ ՆՍՏԱՐԱՆՍ... 

ճերի.֊ (Փիթըրը գրեթէ կը հրէ նստա-
րանէն անդին, բայց ոչ բոլորովին) 
Կորսուէ՛ աչքիս առջեւէն։ 

Փիթըր.֊ (Նախկին տեղը վերագտնե-
լով) Գրողր տանի քեզ։ Ալ կր բաւէ՛։ Առնե-
լիքս առի քեզմէ։ Ես այս նստարանէն չեմ 
հրաժարիր։ Չես կրնար առնել եւ վերջ։ 
Հիմա՝ հեռացի՛ր։ (ճերի ջղայնօրէն եւ 
աղմկոտ՝ կը շնչէ, բայց չի շարժիր) Հե-
ռացի՛ր, րսի քեզի։ (ճերի չի շարժիր)։ Հե-
ռու գնա՛ այստեղէն։ Եթէ չշարժիս... 
տխմար մրն ես... ահա թէ ինչ ես... Եթէ 
չերթաս, ոստիկան կր կանչեմ եւ քեզ հե -
ռացնել կու տամ։ 

(ճերի կը խնդայ։ Կը մնայ իր տեղը)։ 

Կր զգուշացնեմ քեզ, ոստիկան պիտի 
կանչեմ։ 

ճերի.֊ (Մեղմօրէն) Այս կողմերր ոստի-
կան չես գտներ։ Անոնք բոլորն ալ զբօ-
սայգիին արեւմտեան կողմն են, ծառերն 
ի վար կամ թուփերու ետին պարիկներ կր 
հալածեն։ Այդ է իրենց ամբողջ րրածր։ 
Այդ է իրենց գործր։ Ուրեմն, կրցածիդ 
չափ պոռայ, բանի մր պիտի չծառայէ։ 

Փիթըր.֊ ՈՍՏԻԿԱ՛Ն... Կր զգուշացնեմ 
քեզ։ Քեզ ձերբակալել պիտի տամ։ ՈՍ-
ՏԻԿԱ՛Ն... րսի... (դադար մը) ՈՍՏԻԿԱ՛Ն 
(դադար մը) ինքզինքս ծիծաղելի կր 
գտնեմ։ 

ճերի.֊ Ծիծաղելի կ՚երեւիս։ Չափահաս 
մարդ, զբօսայգիին մէջ, Կիրակի օրով ոս-
տիկան կր կանչէ, երբ ոչ ոք քեզի վնասած 
ունի։ Եթէ ոստիկան մր իր օրուան րնելիք-
ներր րրած րլլար, ու տնտնաչէն այս կող 
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Ղեհա 

մերը գար, հաւաեարար քեզ որպէս «փա-
խուկ» արգելափակէր։ 

Փիթըր.֊ (Զզուած ու անկարող) Տէ՜ր 
Աստուած, ես հոս կարդալու եկայ, եւ հի -
մա դուն կ՛ուզես, որ ես հեռանամ նստա-
րանէս։ Դուն խե՛նթ ես։ 

ճերի.֊ Հէ՜յ, եւ ահաւասիկ, ինչպէս կ՛ըսեն՝ 
վերջին լուրը։ Ես քու թանկագին նստա-
րանիդ վրայ եմ, եւ անգամ մըն ալ զայն 
դուն-քեզի համար պիտի չունենաս։ 

Փիթըր.֊ (Ջղային, բորբոքած) Հո՛ս նա -
յէ, ե՛լ նստարանիս վրայ էն։ Հոգս իսկ չէ, 
թէ տրամաբանական է սա, թէ՝ ոչ։ Այս 
նստարանը ես կ՛ուզեմ ինքզինքիս հա-
մար, եւ կ՛ուզեմ, որ դուն անկէ ելլես։ 

ճերի.֊ (վրան խնղալով) Օօօօհ, տես թէ 
ո՜՛վ է խենթը...։ 

Փիթըր.֊ Գնա՛ հոսկէ։ Հեռացի՛ր։ 

ճերի.֊ Ոչ։ 

Փիթըր.֊ Կը զգուշացնեմ քեզ։ 

ճերի.֊ Գիտե՜՛ս որքան ծիծաղելի կ՚երեւիս 
հիմա։ 

Փիթըր.֊ (Իր բարկութիւնն ու ինքնագի-
տակցութիւնը զինք կլանած են) Կարե-
ւոր չէ... (գրեթէլացակումած) Ի Մ ՆՍՏԱ-
ՐԱՆԷՍ Հ Ե Ո Ո Ւ ԳՆԱ՛։ 

ճերի.֊ Ինչո՜՛ւ։ Աշխարհի վրայ ամէն ու-
զած բաներդ ունիս։ Ինծի պատմեցիր քու 
տանդ, ընտանիքիդ եւ քու պզտիկ կենդա-
նական պարտէզիդ մասին։ Դուն ամէն 
բան ունիս, եւ հիմա ալ՝ այս նստարանը 
կ՛ուզես։ Ասո՛նք են այն բաները, որոնց 
մասին մարդիկ կը կռուին։ Րսէ՛ Փիթըր, 
այս նստարա՛նն է, այս երկաթն ու 
փա՛յտը, ա՛յս է քու պատիւդ։ Այ՛ս է ան 
բանը, որուն համար դուն պիտի կռուէիր։ 
Կրնա՜՛ս աւեյի անհեթեթ բանի մը մասին 
մտածել։ 

Փիթըր.֊ Անհեթե՜՛թ։ Տե՛ս։ Ես քեզի 
պատուոյ մասին պիտի չխօսիմ, ոչ ալ պի-
տի փորձեմ բացատրել ատիկա քեզի։ 
Յամենայն դէպս, պատուոյ հարց չէ, բայց 
նոյնիսկ եթէ ըլլար ալ, դո՛ւն պիտի չհասկը 
նայիր։ 

ճերի.֊ (Գոոոզաբար) - Դուն չես գիտեր 
նոյնիսկ, թէ ի՜՛նչ կ՛ըսես, չէ՛։ Այս առաջին 
անգամն է թերեւս, երբ կատուիդ աղբին 
տուփը մաքրելէդ տարբեր եւ աւելի սիրտ 
հատցնող բանի մը հետ գործ ունեցար։ 
Ապո՛ւշ։ Դուն արդեօք նուազագոյն գաղա-
փար մը ունի՜՛ս, թէ ուրիշ մարդիկ ինչերո՜՛ւ 
պէտք ունին։ 

Փիթըր.֊ Վայ, վայ, վայ... կը լսե՜՛ս, թէ ինչ 
կ՛ըսես։ Դուն այս նստարանին պէտք չու -
նիս, այդ մէկը գոնէ յստակ է։ 

ճերի.֊ Այո, այո, պէտք ունիմ։ 

Փիթըր.֊ (Դողղղալով) Ես տարիներով 
հոս եկած եմ, ժամերով հաճոյք ու մեծ գ ո 
հունակութիւն ստացած եմ, ճի՚շդ հոս։ Եւ 
այդ կարեւոր է մարդու մը համար։ Ես 
պատասխանատու անձ եմ եւ ՉԱՓԱՀԱՍ։ 
Այս իմ նստարանս է, եւ դուն որեւէ իրա-
ւունք չունիս ատիկա ինձմէ խլելու։ 

ճերի.֊ Ուրեմն, պայքարէ՛ ատոր համար։ 
Պաշտպանէ՛ ինքզինքդ, պաշտպանէ՛ քու 
նստարանդ։ 

Փիթըր.֊ Դո՛ւն ես զիս հրահրողը... ե՛լ եւ 
կռուէ՛։ 

ճերի.֊ Տղամարդու պէ՛ս։ 

Փիթըր.֊ (Տակաւին բարկացած) Այո, 
տղամարդու պէս, եթէ շարունակես զիս 
ծաղրել։ 

ճերի.֊ Ես քեզի մէկ բանի համար պէտք է 
որ արժենիշ տամ։ Դուն խոտ մըն ես, եւ 
կը խորհիմ, քիչ մըն ալ՝ կարճատես։ 

Փիթըր.֊ ԱԼ ԿՐ ԲԱՒԷ՛։ 
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ճերի.֊...Բայց, գիտես, ինչպէս միշտ 
կ՚ըսեն հեռուստատեսիլէն ... գիտես չէ" -
ըսել կ՛ուզեմ, Փիթըր, որ դուն որոշ արժա-
նապատուութիւն մը ունիս, որ զիս կը 
զարմացնէ... 

Փիթըր.֊ ԴԱԴՐԵՑՈ՚ՒՐ...։ 

ճերի.֊ (Ծուլօրէն կ՚ելլէ) Շատ լաւ, Փի-
թըր, պիտի ճակատինք նստարանին հա-
մար։ Բայց մենք իրարու հաւասար ուժեր 
չենք (կը հանէ տգեղ ղանակ եւ... քլիք, 
կը բանայ)։ 

Փիթըր.֊ (Յանկարծակիի գալով երե-
ւոյթին իրական բնոյթէն) Դուն խե՛նթ 
ես։ Ահռելի՛ խենթ մը... Դուն ԶԻՍ ՊԻՏԻ 
ՍՊԱՆՆԵՍ ։ 

ճերի.֊ (Բայց Փիթըրին մտածելու 
աոիթ չտուած, ճերի ղանակը կը նետէ 
Փիթըրի ոտքերուն աոջեւ)։ Ա՛ռ քեզի։ 
Վերցո՛ւր։ Դուն առ դանակը, եւ մենք հի– 
մա աւելի իրարհաւասար կ՚ըլլանք։ 

Փիթըր.֊ (Սարսափած) Ո՛չ։ 

ճերի.֊ (Կը խոյանայ Փիթըրին վրայ, 
կը բոնէ օձիքէն, Փիթըրը կը կանգնի, 
ղէմքերը գրեթէ իրարու կը հպին) Հի-
մա այդ դանակը վերցո՛ւր եւ կռուիր 
հետս։ Կռուէ՛ քու արժանապատուու-
թեանդ համար, կռուէ՛ քու անիծեալ 
նստարանիդ համար։ 

Փիթըր.֊ (Դիմաղրելով) Ո՛չ, ձգէ՚... թոյլ 
տուր սա օձիքս... օգ... օգնութիւ՜ն... 

ճերի.֊ (Իւրաքանչիւր «կոուէ» բաոին 
կ՚ապտակէ Փիթըրը) Կռուէ՛ թշուառա-
կան, կռուէ՛ այդ նստարանին համար, 
կռուի՛ր թութակներուդ համար, կռուէ՛ քու 
կատուներուդ համար, կռուէ՛ քու երկու 
աղջիկներուդ համար, կռուէ՛ կնոջդ հա-
մար, կռուէ՛ քու առնականութեանդ հա-
մար, դուն, ողբալի պզտիկ խոտ... (կը 
թքնէ Փիթըրի ղէմքին) դուն չես կրցած 

նոյնիսկ կնոջդ մանչ զաւակ մը տալ...։ 

Փիթըր.֊ (Կը ձերբազատուի, կատա-
ղած) Կէներու հարց է եւ ոչ թէ առնակա-
նութեան։ Դուն... դուն, հրէ՛շ։ (Կը խոյա-
նայ ղանակին վրայ, կ՚աոնէ ղանակը 
եւ կը քաշուի ղէպի ետ, ծանր կը շնչէ) 
Քեզի վերջին առիթ մը պիտի տամ։ Հե -
ռացիր հոսկէ եւ զիս առանձին ձգէ։ (Դա-
նակը ամուր կը բոնէ, բայց կը պահէ 
իրմէ հեոու, ղէպ աոաջ, ոչ թէ յարձակե-
լու, այլ՝ պաշտպանուելու)։ 

ճերի.֊ (Ծանր կը հաոաչէ) Թ՛ող այդպէս 
ըլլայ։ (Յարձակումով մը ճերին ինք 
զինք կը նետէ ղանակին վրայ։ Պատյ 
կեր։ Միայն վայրկեանի մը համար 
լոութիւն։ ճերին ղանակին մխուած՝ 
Փիթըրի տակաւին անշարժ թեւին 
վրայ։ Յետոյ Փիթըր կը պոոայ, ետ կը 
քաշուի, ղանակը ճերիին մէջ մխուած 
ձգելով։ ճերին անշարժ է։ Յետոյ ինք 
ալ կը պոոայ, եւ ձայնը պէտք է կատ-
ղած եւ մահացու վիրաւոր կենղանիի 
մը ձայնին նմանի։ Դանակը տակաւին 
իր մարմնին մէջ, կը փլի, կը գայթի 
նստարանին վրայ, որ Փիթըրը ձգած 
էր, կը կծկուի ինքն իր վրայ, նստած, 
ղէմքը Փիթըրին, աչքերը ցաւէն լայն 
բացած, բերանը բաց)։ 

Փիթըր.֊ (Շշնչալով) Օ՜հ, Աստուած իմ, 
Աստուած իմ, Աստուած իմ... (այս բաոե-
րը կը կրկնէ արագ-արագ, քանի մը 
անգամ)։ 

ճերի.֊ (ճերի մեոնելու վրայ է, բայց 
ղէմքին արտայայտութիւնը կը թուի 
փոխուած ըլլալ։ Դէմքին գիծերը կը 
հանգչին, եւ երբ տակաւին ձայնը կը 
փոխուի, երբեմն՝ ցաւէն, ընղհանրա-
պէս սակայն կը թուի հեոացած ըլյալ 
իր մահէն ... կը ժպտի)։ Շնորհակալ եմ 
Փիթըր։ Հիմա, իսկապէս որ այս ըսել կ՛ու-
զեմ ... շատ շնորհակալ եմ։ (Փիթըրի բե-
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րանը բաց կը մնայ ... չի կրնար շար-
ժիլ։ Սաոած է ապշահար)։ 

ճերի.֊ Օհ, Փիթըր, այնքան կր վախնայի, 
որ քեզ կրնայի հեռացնել։ (Կը խնդայ 
այնքան որ կրնայ)։ Չես գիտեր որքան 
կը վախնայի, որ կ՚երթայիր եւ զիս կը 
ձգէիր։ Ես հիմա պիտի պատմեմ քեզի, թէ 
ինչ պատահեցաւ կենդանական պարտէ-
զին մէջ։ Կարծեմ... կարծեմ այս էր, որ 
պատահեցաւ կենդանական պարտէզին 
մէջ...։ Կը կարծեմ, որ երբ տակաւին կեն-
դանական պարտէզին մէջ էի, որոշեցի, որ 
կրնայի քալել դէպի հիւսիս... հիւսիսա-
կողմ, աւելի ճիշդ՝... մինչեւ որ քեզ գտայ... 
կամ՝ ուրիշ մէկը... եւ որոշեցի, որ քեզի 
հետ պիտի խօսէի... քեզի բաներ պիտի 
ըսէի... եւ բաները, որ պիտի ըսէի քեզի, եւ 
դուն պիտի... դէհ, լա՛ւ, ահաւասիկ հոս 
հասանք։ Կը տեսնե՜՛ս։ Հոս ենք։ Բայց... 
չեմ գիտեր... թէ կրնայի" այս բոլորը ծրագ-
րած ըլլալ։ Ոչ... ոչ, չէի կրնար ծրագրած 
ըլլալ։ Բայց կարծեմ, ըրի, եւ հիմա ըսի քե-
զի ինչ որ դուն կ՚ուզէիր իմանալ, այնպէս 
չէ՛։ Եւ հիմա գիտես ամէն բանի մասին, որ 
պատահեցաւ կենդանական պարտէզը։ 
Եւ հիմա դուն ալ գիտես, թէ ինչ պիտի 
տեսնես հեռուստատեսիլիդ պաստառին 
վրայ, եւ դէմքը, որուն մասին քեզի պատ-
մեցի... կը յիշես... դէմքը, որուն մասին 
ըսի քեզի... իմ դէմքս, դէմքը, որ կը տեսլ 
նես հիմա։ Փիթըր... Փիթը՛ր... Փիթըր... 
շնորհակալ եմ։ Ե՛ս քեզի եկայ, ե՛ս քու 
վրադ ինկայ... (կը խնդայ շատ մարած 
ձայնով) եւ դուն զիս հանգստացուցիր, 
սիրելի՛ Փիթըր։ 

Փիթըր.֊ (Գրեթէ մարելով) Օհ, Աստ-
ուած իմ... 

ճերի.֊ Աւելի լաւ կ՚ըլլայ, որ երթաս հիմա։ 
Կրնայ մէկը գալ եւ դուն պէտք չէ որ հոս 
ըլլաս երբ որեւէ մէկը գայ։ 

Փիթըր.֊ (Չի շարժիր, բայց կը սկսի 

լալ) Օհ, Աստուած իմ, Աստուած իմ։ 

ճերի.֊ (Շատ մարած ձայնով, հիմա 
մահուան շատ մօտ է)։ Այլեւս հոս պիտի 
չգաս դուն Փիթըր։ Դուն այլեւս այստեղին 
չես պատկանիր։ Կորսնցուցիր քու նստա-
րանդ, բայց պաշտպանեցիր քու պատիւդ 
եւ, Փիթըր, հիմա քեզի բան մը պիտի 
ըսեմ. Դուն իրապէս խոտ մը չես, հոգ չէ, 
դուն կենդանի մըն ես։ Դուն եւս կենդանի 
մըն ես, բայց հիմա աւելի լաւ է, որ աճա-
պարես, Փիթըր, շու՛տ, աւելի լաւ է, որ եր-
թաս... կը հասկնա՜՛ս։ (ճերին թաշկինակ 
մը կ՚աոնէ եւ մեծ ճիգով ու ցաւով դա-
նակին կոթը կը սրբէ մատներուն 
հետքերը անհետացնելու համար)։ 
Աճապարէ՛ հեռացի՛ր Փիթըր։ 

(Փիթըրը կը սկսի մոլորուն քալել, հե– 
ոանալով) 

ճերի.֊ Կեցի՛ր... կեցի՛ր, Փիթըր։ Ա՛ռ 
•իրքդ... Գիրքդ։ ճիշդ հոս է... քովս... քո՛ւ 
նստարանիդ վրայ... աւելի ճիշդ՝ ի՛մ 
նստարանիս... եկո՛ւր... ա՛ռ քու գիրքդ։ 
(Փիթըրը արագ կ՚երթայ դէպի նստա-
րանը, կ՚աոնէ գիրքը եւ կը քաշուի)։ 
Շատ լաւ, Փիթըր... շատ լաւ... հիմա... հե-
ռացիր, շուտ։ (Փիթըրը կը տատամսի 
վայրկեան մը, յետոյ կը փախչի բեմին 
ձախ կոդմէն)։ Հեռացի՛ր շուտ... (աչքերը 
փակ են հիմա) հեռացի՛ր, քու թութակ-
ներդ ընթրիք կը պատրաստեն... կատու-
ները սեղան կը սարքեն... 

Փիթըր.֊ (Բեմին դուրսէն խդճացոդ 
ոդբով մը) Օհ, Աստուած իմ... 

ճերի.֊ (Աչքերը տակաւին փակ, գլուխը 
կը շարժէ եւ կը խօսի։ Դէմքի շարժում-
ներով տրուած արգահատանքի, 
ադաչանքի եւ արհամարհոտ դէմքի 
ծամածոութիւններու խաոնուրդով)։ 
Օհ, Աստուած իմ... (կը մեոնի)։ 

յ– 

ճ– 
0– 
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ճ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂհԱՅԵԱՆ 

յ– 

յլ 

ժ– 

ճ– 

ՈՃԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ 
Շրջում եւ խաչաձեւում 

Ամէն ընթերցող կամ ուեկեդիր պէտք է նկատած րլլայ, որ գրաբարի մէջ կան բառե֊ 
րու այնպիսի դասաւորումներ, որոնք տարբեր հնչեղութիւն, տարբեր հմայք ու գրաւ֊ 
չութիւն ունին. օրինակ՝ առաւօտ լուսոյ, աշխարհ ամենայն, Տէր ամենակալ, որդի 
Աստուծոյ եւ այլն։ Հիմա բաղդատենք ասոնք աշխարհաբարեան արդի դասաւորու– 
թեամբ եւ իսկոյն պիտի նկատենք տարբերութիւնը՝ լոյսի առաւօտ, ամբողջ աշխար– 
հր, ամենակալ տէր, Աստուծոյ որդի։ Նկատելի է, թէ որքան բան կորսնցուցին առա-
ջին խումբի բառակապակցութիւնները՝ դասաւորուելով աշխարհաբարեան կարգով։ 

Բաղդատենք նաեւ Չարենցի մէկ քառատողը՝ 
Սիրում եմ մեր երկինքր մուգ, ջրերր ջինջ, լիճր լուսէ, 
Արեւն ամռան ու ձմեռուան վիշապաձայն բուքր վսեմ. 
Սթնում կորած խրճիթների անհիւրընկալ պատերքր սեւ 
Ու հնամեայ քաղաքների հազարամեայ քարն եմ սիրում...։ 

Անոր աշխարհաբարեան դասաւորութեամբ. 
Սիրում եմ մեր մուգ երկինքր, ջինջ ջրերր, լուսէ լիճր, 
Ամռան արեւն ու ձմեռուան վիշապաձայն վսեմ բուքր. 
Սթնում կորած խրճիթների անհիւրընկալ սեւ պատերր 
Ու հնամեայ քաղաքների հազարամեայ քարը սիրում եմ։ 

Անշուշտ ոչ մէկ բառ փոխուած է երկրորդ տարբերակին մէջ. փոխուած է միայն բա– 
ռերու դասաւորումը, որ յատուկ է աշխարհաբարի խօսակցական ու գրաւոր ոճին կամ 
շարադասութեան եւ որը այնքան խեղճ է, անկենդան ու անարտայայտիչ։ 

Բերուած բոլոր օրինակներուն մէջ շրջեցինք միայն ածական-գոյական կամ որոշիչ 
որոշեալ շարադասութիւնն ու յատկացուցիչ-յատկացեալ շարադասութիւնը։ Գրաբարը 
եւ աշխարհաբար ոտանաւորը տակաւին կը կիրարկեն ուրիշ կարգի՝ աւելի բարդ շրջում-
ներ եւս. օրինակ՝ Չարենցի առաջին տողը կը սկսի «սիրում եմ»֊ով, մինչ չորրորդ տողը 
կը վերջանայ «եմ սիրում^ով. սակայն ասոնց բոլորին չենք կրնար անդրադառնալ՝ 
տաղտկալի չդառնալու համար։ Այսուհանդերձ եղածն ալ բաւարար է՝ հաստատելու հա-
մար ոճաբանական-գեղարուեստական այն մեծ արժէքը, որ ունի շրջումը հայերէնի մէջ։ 

Արդ, հարց է, թէ ինչո՜՛ւ այսպէս է. ինչո՜՛ւ «մայր իմ»տ աւելի բարեհունչ ու հանդիսաւոր 
կը հնչէ բաղդատած «իմ մայրս»փն։ Ո՛ւր է ասոր գաղտնիքը։ Խոստովանինք, որ չենք գի-
տեր, ոչ մէկ գոհացուցիչ պատասխան տրուած է մինչեւ հիմա։ Բայց այս այսպէս է։ 

Ուրեմն մեր քերականագիտութեան մէջ շրջում եզրով կը բնորոշենք վերոնշեալները 
օ միայն։ 

Ստորեւ պիտի խօսինք շրջումի այլ տեսակի մը մասին։ 
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*** 

Արդարեւ, լեզուեերու մէջ լայեօրէե կր գործէ շրջումի այլ տեսակ մը եւս, որ յատուկ 
է թէ՛ արձակին, թէ՛ ոտանաւորին, թէ՛ աշխարհարարին, թէ՛ գրաբարին հաւասարապէս 
եւ ունի րնդհանրական նկարագիր, խաչաձեւում րսուածն է այդ, յունարէն՝ խիասմոս 
կամ քիասմոս, որուն թարգմանութիւնն է մեր եզրր։ 

Խաչաձեւումր գրական-գեղարուեստական հնարք մրն է, որ կր կայանայ բառակա֊ –̂  
պակցութեան մր շրջումին, այսինքն՝ հակադիր դասաւորումին մէջ՝ յարաբերաբար 
իրեն անմիջականօրէն կանխող այլ բառակապակցութեան մր, օրինակ՝ 

Որուն քիւին կը մնջեն (Ա) աղաւնիներ(Բ) տարփակէզ(Գ), ^ 
Եւ պատերու երկայնքին վառ (Գ) կակաչներ(Բ) կը ծաղկին(Ա)։ 

Դ, Վարուժանի այս երկտողին մէջ խաչաձեւուած են ՝ կը մեջեե աղաւնիներ տար– 
փակէզ եւ վառ կակաչներ կը ծաղկին բառակապակցութիւններր, որոնց մէջ շարահիւ– 
սական իւրաքանչիւր բաղադրիչ ունի միւսին հակադիր դասաւորումր՝ կը մնջեն ստո– 
րոգիչր հակադրուած է կը ծաղկին-ին, աղաւնիներ ենթական հակադրուած է կակաչ-
ներ ենթակային, իսկ տարփակէզ յետադաս որոշիչր հակադրուած է վառ նախադաս 
որոշիչին։ Եթէ ասոնցմէ առաջինր պատկերացնենք Ա Բ Գ տարազով , ապա երկրորդր 
կր պարզէ ճիշդ հակառակր՝ ԳԲԱ տարազր, ուրեմն՝ ԱԲԳ-ԳԲԱ, ահա այս է խաչաձե-
ւումր։ Խաչաձեւումր ոճական միօրինակութենէ խուսափելու շատ արդիւնաւէտ հնարք 
մրն է, պայմանաւ որ չչարաշահուի ան, անոր արժէքին լիովին պիտի անդրադառ-
նանք, եթէ երկրորդ հատուածին տանք առաջինին շարադասութիւնր, այսինքն՝ եր-
կուքն ալ ունենան ԱԲԳ շարադասութիւնր. ահաւասիկ՝ 

Որուն քիւին կը մնջեն աղաւնիներ տարփակէզ, 
Եւ պատերու երկայնքին կը ծաղկին կակաչներ վառ։ 

Ինչպէս կր նկատենք, երկտողին հրապոյրր ուղղակի ցնդեցաւ, այսուհանդերձ ոչ 
բառամթերք խախտեցինք, ոչ յանգ, ոչ ոտք, այլ խօսքով՝ անփոփոխ պահեցինք ոտա-
նաւորին նիւթական ամբողջ ատաղձր, եւ հակառակ ասոր՝ գեղարուեստականօրէն 
փուլ եկաւ ան. սա՝ խաջաձեւումի պարգեւած հմայքն էր, որուն սքանջելիօրէն կր տի-
րապետէ Վարուժան։ Վերստին կարդանք տարբերակներր, բազմիցս կարդանք ու կա-
մաց-կամաց պիտի անդրադառնանք, եթէ նոյնիսկ առաջին րնթերցումով չանդրադար 
ձանք տարբերութեան։ 

Բերուած երկտողի երաժշտականութեան մեծապէս կր նպաստեն իւրաքանչիւր տո-
ղի սկիզբր կազմող որուն քիւին եւ պատերու երկայնքին բառակապակցութիւններր, 
ինչպէս նաեւ ասոնց վերջայանգերու նոյնութիւնր՝ քիւին եւ երկայնքին, որ իր կարգին 
կր նոյնանայ տողի վերջին բառի վերջայանգով՝ կր ծաղկին։ 

Խաչաձեւումի վարպետներէն էր Վահան Տէրեանր, որ գիտէր առաւելագոյնր օգտր 
ուիլ գեղարուեստական այս եզակի հնարքէն. օրինակ՝ 

Մնաք բարով (Ա), ասում եմ ես (Բ), բոլոր մարդկանց չար ու բարի (Գ), 
Տանջուող ու որբ Ադամորդուն (Գ) ասում եմ ես (Բ) մնաս բարով (Ա)։ 

Սա անշուշտ աւելի բարդ ու րնդգրկուն խաչաձեւում մրն է, ուր Տէրեան անբեկանե-
լի համաչափութեամբ հակադրած է, մէկ կողմէ՝ ստորոգիչ-հեղինակի խօսք-անուղղա-
կի խնդիր-յետադաս որոշիչ, միւս կողմէ՝ նախադաս որոշիչ-անուղղակի խնդիր հեղի-
նակի խօսք-ստորոգիչ հատուածներր։ 

Դա՛րձեալ Տէրեանէն՝ 
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Ռ Մ . Դ Ի Ն 

Այս մութ գիշերում (Ա) այեքաե կայ(Բ) թախիծ (Գ), 
Այեքաե տրտունջ ու գանգատ (Գ) կայ (Բ) հիմա (Ա)։ 
Օրինակ մրն ալ Սարմէնէն՝ 

,–3 Մեր արտերր (Ա) ո±վ է ցանում (Բ), ո±վ է քաղում (Բ) վարդերր մեր (Ա)...։ 
յ– Բոլորովին ուրոյն խաչաձեւում մր կր գտնենք Թեքէեանի «Տաղ հայերէն լեգուին» 

հնչեակին մէջ։ Այս գրութիւնր կր սկսի հետեւեալ տողով՝ 
Քեզ, հա՛յ լեզու, կր սիրեմ մրգաստանի մր նման...։ 
Երբ կր հասնի երկրորդ տունին, ան բառացի կր կրկնէ այս նոյն նախադասութիւնր՝ 

^ առանց յովտ մր փոխելու անկէ, սակայն լրիւ շրջելով գայն. 
Մրգաստանի մր նման կր սիրեմ քեզ, հա՛յ լեզու...։ 

է . Այս շրջումն ալ փրկած է քերթուածր, որ առանց ատոր պիտի ուղղակի խորտակ-
ուէր կրկնաբանութեան ծանր բեռին տակ, եւ ոչ միայն փրկած է, այչեւ անոր պարգե– 
ւած է մտքի բոլորովին իւրայատուկ ուժգնութիւն մր, որով կր շեշտուի բանաստեղծին՝ 
հայոց լեգուի հանդէպ տածած սիրոյ խորութիւնր։ 

Թեքէեան շատ լաւ գիտէ օգտագործել խաչաձեւումի սովորական տիպր եւս. օրի– 
նակր կր բերուի «Մէկ հատիկս»–էն, որուն իւրաքանչիւր տողր մէկ խաչաձեւում է։ 

- Այնուհետեւ (Ա) չարթնցա՛ւ (Բ), չխօսեցաւ (Բ) ան երբեք (Ա)։ 
- Վերջէն (Ա) տեսար զինքր (Բ) դուն (Գ), ան (Գ) չտեսա՛ւ քեզ(Բ) բնաւ (Ա)։ 

Բանաստեղծի կեանքին հետագայ րնթացքր դրոշմող ողբերգութիւնր առաւելագոյն 
թելադրականութիւնր կր գտնէ շնորհիւ գոյգ խաչաձումներուն, որոնց առաջինր՝ ժա-
մանակի պարագայ-ստորոգիչ եւ ստորոգիչ-ժամանակի պարագայ շրջումն է, իսկ երկ-
րորդը աւելի ճոխ, ժամանակի պարագայ-ստորոգիչ-ուղիղ խնդիր-ենթակայ եւ ենթա– 
կայ-ստորոգիչ-ուղիղ խնդիր-ժամանակի պարագայ շրջումր։ 

Դանիէլ Վարուժան իր կարգին յաճախ կիրարկած է նոյն բառերու մասնակի կամ 
ամբողջական կրկնութեամբ խաչաձեւումներր. օրինակ՝ 

- Կու գան-կ՚անցնին գիւղին քաջերր համակ. 
Մշակր կ՛անցնի, կ՛անցնի կովարծր վսեմ...։ 
- Քնարդ կ՛ուզեմ, կ՛ուզեմ քնարդ, երկնցուր...։ 
Ո՜վ սուրբ Մուսա, Մուսա՛ մատաղ, լանջաբաց...։ 
- Անոր վրայ պիտի հալի խանդն հոգւոյս, 

Անոր վրայ պիտի սիրտս յար քրտնի...։ 
Խաչաձեւումի շատ ուշագրաւ օրինակ մրն է Տէրեանի հետեւեալ հատուածր. 
- Բարակ ամպերր մաղում են ոսկի, 
Տրերր անուշ հեքիաթ են ասում։ 

Բանաստեղծր նախ խաչաձեւած է իւրաքանչիւր տողի ենթականերր՝ բարակ ամպե– 
րր (որոշիչ-որոշեալ) եւ ջրերր անուշ (որոշեալ-որոշիչ), ապա բայ-ուղիղ խնդիր կապակ-
ցութիւններր՝ մաղում են ոսկի (բայ-ուղիղ խնդիր) եւ հեքիաթ են ասում (ուղիղ խնդիր 
բայ)։ Գեղարուեստական այս հոյակապ կառոյցր պիտի քայքայուէր, եթէ ջնջէինք 

5 շրջումներն ու խաչաձեւումր. ահաւասիկ՝ 
- Բարակ ամպերր ոսկի մաղում են, 

3 Անուշ ջրերր հեքիաթ ասում են։ 
(I* 
օ 
սք *** 
օ 
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Ղեհա 

Հ– 
ճ– 

Մինչեւ այստեղ, ուրեմե, մենք եկատի ունեցանք խաչաձեւուող բառակապակցութիւննե֊ 
րու քերականական պաշտօնր. այսպիսիներր կր կոչուին շարահիւսական խաչաձեւում, 
այսինքն՝ խաչաձեւ ում, ուր հակադրուող բառերր ունին շարահիւսական նոյն պաշտօնր։ 

Կայ խաչաձեւումի երկրորդ տեսակ մրն ալ՝ հականշային խաչաձեւումը, որ իբրեւ 
մեկնակէտ կ՚առնէ հակադրուող բառերու ոչ թէ պաշտօնր, այլ իմաստր. այլ խօսքով՝ 
այստեղ կր հակադրուին հականիշներ, օրինակ՝ «Մահ ոչ-իմացեալ՝ մահ է, մահ իմաց– 
եալ՝ անմահութիւն է» (Եղիշէ)։ Ուրեմն իրարու զոյգ-զոյգ հակադրուած են, մէկ կողմէ՝ 
ոչ-իմացեալ եւ իմացեալ հականիշներր, միւս կողմէ՝ մահ եւ անմահութիւն հականիշ– 
ներր։ ^ 

Յուլիոս Կեսարի կր վերագրուի հետեւեալր. «Կր նախրնտրեմ առաջին րլլալ գիւղի ^ 
մր մէջ, քան թէ երկրորդ՝ Հռոմի մէջ».–ուր իրարու կր հակադրուին՝ մէկ կողմէ՝ առա-
ջին եւ երկրորդ, միւս կողմէ՝ գիւղը (իր փոքրութեամբ) եւ Հռոմը (իր մեծութեամբ)։ 
Դժուար թէ լեզուական որեւէ այլ հնարք կարենար այսքան ուժգնութեամբ շեշտել Կե– 
սարի փառասիրութիւնր։ 

Յիսուս եւս կր սիրէր կիրարկել հականշային խաչաձեւումր. օրինակ՝ «Ամենայն որ 
բարձրացուցանէ զանձն իւր խոնարհեսցի, եւ որ խոնարհեցուցանէ զանձն՝ բարձ– 
րասցի» (Ղուկաս, ժր/14)։ Նաեւ՝ «Եւ ահա իցեն յետինք, որ եղիցին առաջինք, եւ իցեն 
առաջինք, որ լինիցին յետինք» (անդ, ժգ/30)։ 

Մոլիէրին կր պատկանի հետեւեալ խաչաձեւումր. «Կր նախրնտրեմ հանգստաւէտ 
մոլութիւն մր, քան ձանձրացուցիչ առաքինութիւնը» (հանգստաւէտ-ձանձրացուցիչ եւ 
մոլութիւն-առաքինութիւն)։ 

Մեր մամուլէն կր քաղենք հականշային խաչաձեւումի հետեւեալ գեղեցիկ օրինակր. 
«Ազատութիւնը սփիւռքի մէջ աւելի կոտորեց, քան չկոտորեց հայրենիքի մէջ բռնու-
թիւնը»։ Այս օրինակր միաժամանակ շարահիւսական է, քանի հատուածներու բաղադ 
րիչներր քերականօրէն եւս հակադրուած են իրարու։ Հակադրուած են՝ ազատութիւն– 
սփիւռք-կոտորեց եւ չկոտորեց-հայրենիք-բռնութիւն, հաւասարապէս ենթակայ են՝ 
ազատութիւն-բռնութիւն, տեղի պարագայ են՝ սփիւռք-հայրենիք, ստորոգիչ են՝ կոտո 
րեց-չկոտորեց։ 

Այլ օրինակներ՝ 
Եւ կեղծ առաքեալի ձեռքերուն թափ տալով՝ 
Մէկով կ՚օրհնէր մեզ եւ կ՚անիծէր միւսով (Հանրի Մորիէ)։ 

Սա ի՛ր կարգին խառն խաչաձեւումի օրինակ է՝ հականշային եւ շարահիւսական մ ի 
աժամանակ։ 

Նաեւ՝ «Խաղաղութեան մէջ զաւակներր կր թաղեն իրենց հայրերր, իսկ պատերազ-
մի մէջ հայրե՛րր կր թաղեն իրենց զաւակներր» (Հերոդոտոս)։ 

Կայ խաչաձեւումի երրորդ տեսակ մրն ալ, որ բոլորովին բառային է. այսինքն՝ իրարու 
կր հակադրուին պարզապէս բառեր, որոնք ոչ շարահիւսական նոյն պաշտօնր կր կատա-
րեն, ոչ ալ հականիշ են իրարու՝ նախորդ երկուքին պէս։ Օրինակ՝ «Պէտք է ուտել՝ ապրե-
լու համար եւ ոչ թէ ապրիլ՝ ուտելու համադ» (Կիկերոն)։ Խաչաձեւուած են ուտել եւ ապ-
րիլ բառերր, որոնցմէ առաջինր առաջին հատուածին մէջ ենթակայ է, իսկ երկրորդին մէջ՝ 
նպատակի պարագայ, մինչ երկրորդր՝ առաջին հատուածին մէջ նպատակի պարագայ է, 
իսկ երկրորդ հատուածին մէջ՝ ենթակայ։ Բաց աստի այս երկուքր ոչ մէկ հականշութիւն 
կր ներկայացնեն։ Այսպիսիներր կր կոչուին իմաստաբանական խաչաձեւում։ 

Հ. 
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Նիկոլ Աղբալեան կը սիրէր րսել. «Սոտր չձգեց, որ երգիչ դառնամ, գրիչր չձգեց, որ մար-
տիկ դառնամ»։ Թէեւ չորս տարբեր բառերու՝ սուր, երգիչ, գրիչ, մարտիկ, խաչաձեւում մը 
կը ձեւացնէ այս նախադասութիւնը, սակայն խորքին մէջ սուրը կը խորհրդանշէ մարտիկը 

,–3 եւ կը նոյնանայ անոր հետ, իսկ գրիչը կը խորհրդանշէ երգիչը եւ կը նոյնանայ անոր հետ։ 
Նաեւ՝ « Գիտութիւնը առանց կրօնքի կաղ է, իսկ կրօնքը առանց գիտութեան կոյր 

է» (Ալպեր Այնշտայն)։ 
ր *** 

^ Ստորեւ յաջող խաչաձեւումներու փունջ մը հայ եւ օտար աղբիւրներէ. 
^ - Արեւմտահայը կը փորձէ փրկել իր լեզուն եւ չի կրնար, մինչ արեւելահայը 
^ կրնայ փրկել իր լեզուն եւ չի փորձեր (Մամուլ)։ 
է. - Երիտասարդ տարիներուս կ՚ուզէի ամուսնանալ եւ չէի կրնար, իսկ հիմա 

կրնամ ամուսնանալ եւ չեմ ուզեր (Տտ. ճսոէ)։ 
- Երիտասարդները պիտի ուզէին հաւատարիմ ըլլալ, սակայն չեն յաջոդիր, 

մինչ ծերերը պիտի ուզէին սայթաքիլ եւ չեն կրնար (Օտշսբ աւմշ)։ 
- Մեր կեանքի երեք քաոորդը կ՛անցնի ցանկալով բաներ, որ չենք կրնար 

ընել, եւ ընելով բաներ, որ չենք ցանկար» (ճոմբո ^սԽա)։ 
- Յոոետեսը դժուարութիւն կը տեսնէ ամեն աոիթի մէջ, իսկ լաւատեսը աոիթ 

կը տեսնէ ամեն դժուարութեան մէջ։ 
- Մարդկութիւնը պարտի վերջ մը դնել պատերազմին, այլապէս պատերազ-

մը պիտի վերջ դնէ մարդկութեան (մօհո ճշոամյ)։ 
- Մի հարցներ, թէ ի՛նչ կրնայ տալ հայրենիքդ քեզի, այլ հարցո՛ւր, թէ ի՛նչ 

կրնաս դո՛ւն տալ հայրենիքիդ (մօհո ճշոամյ)։ 
- Երբ ազգերը զօրաւոր են, անոնք արդար չեն միշտ, իսկ երբ կը մադթեն ար-

դար ըլլալ, ընդհանրապես դադրած կ՚ըլլան զօրաւոր ըլլալէ(^էոտէօո ՇհաօհէԱ)։ 
- Տդամարդիկ կը նախընտրեն շէկերը, որովհետեւ շէկերը կը ճանչնան տդա-

մարդոց նախասիրութիւնը (ասդեո ^օոբօտ)։ 
- Անոնք, որ համոզուած են, թէ դրամը կրնայ ամէն բան ընել, դիւրաւ պիտի 

ընեն ամէն բան դրամի համար (0տօբ§6տ Տօ^ԱԽ)։ 
- Ինչ որ ճշմարիտ է՝ միշտ ճշմարտանման չէ, իսկ ինչ որ ճշմարտանման է՝ 

միշտ ճշմարիտ չէ։ 
- Սուրը կը մաշեցնէ պատեանը, սակայն պատեանն ալ կը մաշեցնէ սուրը։ 
- Ինչ որ մէկը կը ստանայ աոանց աշխատելու, ուրիշ մը պիտի աշխատի՝ 

աոանց ստանալու զայն։ 
- Նախընտրելի է, որ իմաստուն մը աոաջնորդէ յիմարները, քան թէ յիմար 

մը աոաջնորդէ իմաստունները։ 
- Կաոավարոդը աւելի կարիքը ունի իմաստունի մը, քան իմաստունը կաոավա֊ 

րոդի մը։ 
- Կարելի չէ ձուածեդ ուտել աոանց հաւկիթ կոտրելու, սակայն կարելի է հաւ֊ 

I կիթ կոտրել աոանց ձուածեդ ուտելու։ 
- Կը յայտարարեն, թէ սուրճը արգելք է քունին, բայց կը մոոնան, թէ քունն ալ 

3 արգելք է սուրճին։ 
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Ղեհա 

ՓՈԼ ՎԱԼԵՐԻ 

Փ Ո Լ ՎԱԼԵՐԻ ԿԸ ԽՕՍԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ 
ԸՄԲՌՆՍԱՆ ԵԻ ԶԱՅՆ ՆՍԵՍԱՑՆՈՂ 

ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԵԱՆ ՍԱՍԻՆ 

(Տ) 
–Օ 

.մենք կը թափառինք տեսութիւններէ տեսութիւն, 

ՆՈՐԻՆ ԱՆՀԵԹԵԹ ՆԱԽԱՊԱՇԱՐՈՒՄԸ 

Մեր շուրջ կր եկատեեք, մարդոց եւ 
ստեղծագործութիւներու մէջ, ինչ֊ 
պէս նաեւ կ՚ապրինք մեր մէջ, ազդե֊ 
ցութիւններր շփոթի եւ ցրուածու-
թեան, զորս մեզի կր պարտադրէ ար-
դի աշխարեր։ Արուեստներր չեն 
պատշաճիր աճապարանքին։ Մեր 
իտէալներր տասր տարի կր տեւեն։ 
Նորին (նորաձեւութեան իմաստով, 
Յ.Պ.) անեեթեթ նախապաշարումր,– 
որ ցաւալի կերպով փոխարինած է 
եին եւ սքանչելի եաւատքր ապագայի 
դատումին նկատմամբ,– ճիգերու հա– 
մար կր սաեմանէ ամէնէն խաբուսիկ 
նպատակր եւ զանոնք կր գործադրէ 
ստեղծելու եամար ինչ որ իր էու– 
թեամբ իսկ ամէնէն աւելի կորնչական 
է. նորի զգայնութիւնր։ Բո–որ արժէք– 
ներր ապականած են ծանուցման 
հնարքներով, որոնք այդ արժէքներր 
կ՛ենթարկեն ծփանքի՝ այնպէս ինչ-
պէս Սակարանր կ՚արձանագրէ ամէն 
օր։ Անցեալին ստեղծագործութիւնե-
րու գնաեատումր կր պատկանէր քա-
նի մր եարիւր դժուարահաճ եւ ար-
ուեստի բուռն սէր ունեցող անձերու, 

Փոլ Վալերի (1871-1945), բանաստեղծ, 
քննադատ, Ակադեմիոյ անդամ, 

0ոլէժ տը Ֆրանսի դասախօս 
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բնակիչներ ոստաններու, որոնք հսկայ ա– 
կան քաղաքներ չէին. Աթէնք, Ֆլորանս 
(Ֆիրենզէ) կամ Ամսթերտամ։ Այդ սահ-
մանափակ եւ ողջմիտ միջավայրերդ Ար յ 
ուեստին կր հրամցնէին այն, որմէ Ար– 

հ/հ ուեստր բնաւ չի կրնար հրաժարիլ. մեծա– 
գոյն հետաքրքրութիւն, իրաւ յանձնառու– 
թիւն, անկեղծ վիճարկումներ, եւ անմիջա– 

<:֊ կան զգացումդ անոր կարեւորութեան։ 
Արուեստի մեծ պահերդ կր նկատուին 
միայն սեղմ շրջանակներու մէջ (աւօա– 
օօտաշ), ուր գեղեցիկ բաներու ջերմր 
սքանչելիօրէն կր բարձրանայ։ ճաշակր, 
խանդավառութիւնր, քննադատական 
զգայարանքր հոն կր յայտնուին յարա– 
ճուն գրգռուածութեամբ։ Կր խորհիմ, որ 
յղանալու եւ ստեղծելու համար ծնած 
օժտուած մարդիկ անպակաս են, բայց 
անոնց յաճախ կր պակսին,... այսօր 
եզակիօրէն անոնց կր պակսի,– այս կեն– 
դանի պայմաններր, այս սիրողներր եւ 
անկաշառ գիտակներր, որոնց մօտ ոչ յոյ– 
սր յաջողակ գործառնութիւն մր րնելու, ոչ 
Գրիչի հմայքր, ոչ ալ փառասիրութիւնր 
կանխելու նորութիւնր կամ անոր հետեւե– 
լու, կր խանգարէր հետապնդումր իրենց 
անձնական հեշտանքին եւ իրականացու– 
մր իրենց ինքնատիպ ուշիմութեան։ 

Նպատակի պարզութիւնր նուազ անհյ 
րաժեշտ չէ, որքան ազատ ժամանակր 
ամէնէն գեղեցիկ բաներու պատրաստու– 
թեան համար։ Այն է, որ բոլոր արուեստ– 
ներր պարտին բաւարարել միաժամանակ 
ներկայացող եւ անկախ պահանջներ, եւ 
որ գործադրութեան ողբերգութեան րն– 
թացքին, գործողութեան միութիւնր բնա յ 
խօսական կերպով էական է։ Բանաստեղ– 

հ ծութիւնր իր կարելիութեան լայագոյնով 

կր յօրինէ ձայնր եւ խօսքին իմաստր։ 
յ Նկարչութիւնր կր խաղայ, նուրբ դաշնու– 
^ թեամբ, առարկաներու նմանութեան մի յ 
2՜ ջեւ, հաճոյք կամ իւրայատուկ յուզում եւ 

անոր մտային թրթռացումներր։ Բայց 
ինչպէս ռազմավարութեան մր պարագա-
յին, նոյնիսկ ամենազօր գիտնականին 
համար, ոչինչ աւելի կարեւոր է ամէն բա– 
նէ առաջ, քան այն, որ կ՚ուզուի եւ միան– 
գամրնդմիշտ կ՚արտայայտուի քիչ բառե-
րով,– յստակօրէն սահմանուած մէկ 
առարկայ հետապնդելու եղանակով եւ 
անոր րնծայելով միջոցներու այլազանու– 
թիւնր,– այդպէս է իւրաքանչիւր գործի մէջ, 
գործերու գործին մէջ, արուեստագէտի 
ասպարէզին եւ ամբողջ զարգացման րնյ 
թացքին։ Արդ, այս էր, որ կար եւ այլեւս 
չկայ։ Արուեստագէտներու մեծ մասին 
միտքր դարձած է ինքզինքին դէմ։ Իրենք 
իրենց համար կր ստեղծեն համակարգեր, 
որոնք իրարու զօրավիգ կ՚րլլան որոշ ժա-
մանակ մր՝ մասնայատուկ գրականու– 
թեամբ մր։ Բայց Թիթիէն, ոչ Վորոնէզ, ոչ 
ալ Ռոպիւսթի լր Թ-ինթորէ կարիք չունէին, 
որ զիրենք ներկայացնէին։ Իրենց կր բա– 
ւէր, որ իրենք զիրենք պարտադրէին։ 
Իրենց հնչեակներ կր ձօնուէին, զիրենք 
չէին բացատրեր։ Միտումներ չէին հրամցր– 
ներ, այլ հրաշքներ, իրենք զիրենք երբեք 
շուարումի չէին մատներ տարբեր համա– 
կարգով մր, քան այն որ իրենց կու տար 
իրենց կարողութեան հզօր զգայնու– 
թիւնր, որուն դէմ տեւաբար կր կանգնէին։ 
Ինչր աւելի պարզ է իր նպատակին մէջ եւ 
աւելի ստոյգ իր հետեւանքներուն, քան 
դիմանկար մր զուտ Ռաֆայէլի։ Միջոցին՝ 
մենք կր թափառինք տեսութիւններէ տե– 
սութիւն։ 

Ինչ որ կ՚րսենք չի միտիր այս վարպետ– 
ներր կապկելու մղելու։ Իրենց տեսնելու 
եւ րնելու կերպերր հաւանօրէն քիչ մր 
շատ հետեւողներ ունեցան եւ վերար– 
տադրուեցան։ Բայց յատկութիւններն են, 
զորս կ՚ենթադրէ եւ կր պահանջէ անոնց 
տիրապետութիւնր, փափաք պէտք է յա– 
ռաջացնեն եւ մղեն մտածելու։ Անոնցմէ ոչ 
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մէկը կայ հոս, որ չզգանք որ պէտք է րլլայ 
կամ ինքզինք դարձնէ կատարեալ մարդ։ 
Անոնցմէ ոչ մէկը մտածեց, որ իր արուես-
տի արհեստի կատարեալ տիրապետումը 
կրնար մեղմացնել իր կիրքը, ուսումնասի-
րութիւնը եւ ճշգրիտ խորհրդածութիւնը 
արգելք հանդիսանան ինքնուրոյն ըլլալու, 
այդ կը պատահի տկարներուն, որոնք կա-
րեւոր չեն։ Անոնցմէ ոչ մէկը հաւատաց, որ 
իւրաքանչիւր արուեստագէտ ստիպուի 
ինքնիրեն համար ստեղծել գեղագիտա-
կան ուրոյն ըմբռնում եւ բնութեան ձեւա-
փոխում մը ընել, որ միայն իրեն պատկա-
նի։ Անոնք իրենք զիրենք բնաւ չէին ու-
սումնասիրեր ուշադրութիւն գրաւելու հա-
մար, բայց կ՚ընէին այնպէս, որ զիրենք 
երկարօրէն դիտէինք ինչ որ շատ տարբեր 
է։ Զարմացնել երկար չի տեւեր, ցնցել հե-
ռու տանող նպատակ մը չէ։ Րնել այնպէս՝ 
որ կրկին պահանջեն յիշողութեամբ, յա -
ռաջացնել կրկին տեսնելու մեծ ցանկո^ 
թիւն, այդ նպատակադրել է ոչ ակնթար-
թը մարդուն՝ որ կ՛անցնի, այլ խորութիւնն 
իսկ անոր էութեան։ Ստեղծագործութիւն 

մը, որ մարդիկ դէպի իրեն կը կանչէ, աւե-
լի հզօր է, քան միւսը, որ անոնց մարտահ-
րաւէր կ՚ուղղէ։ Ասիկա ճիշդ է ամէն բանի 
համար։ Ինչ կը վերաբերի ինծի, գիրքերը 
կը դասաւորեմ ըստ զանոնք վերստին 
կարդալու պահանջի, որ զիս առաւել կամ 
նուազ ներշնչած ըլլան։ Արդ հոս ինչ որ կը 
տեսնենք, վա– ելուած է, հմա-ած է, գրա-
ւած է դարերու ընթացքին, եւ այդ ամբողջ 
փառքը մեզի հոգեկան պարզութեամբ 
կ՚ըսէ. Ես ոչինչով նոր եմ։ ժամանակը 
կրնայ փճացնել նիւթը, զոր ես փոխ 
առած եմ, բայց այնքան ատեն որ ան զիս 
չէ քանդած, ես չեմ կրնար չըլլալ էակը ան-
տարբերութեամբ կամ արհամարհանքով, 
մարդ՝ այդ անուան արժանի։ 

Հատուած՝ իտալական արուեստի 
ցուցահանդէսին նուիրուած հատորի 
մը ներածականէն։ 

Տւեհօէհշզստ ճտ 1& Ոշւօճտ, էօատ II 
Հայացուց՝ Յ.Պ. 

Հ. <2 
ճ 
<ւ. 3 (Ո 
շ ռ 
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

(ք) 
յյ 

ԱՐԹՕ Ո Ւ Թ Ս Ո Ւ Ն Է Ն ԱՆԴԻՆ 
(ԱՐԹՕ ՉԱՔՄԱՔՃԵԱՆ) 

ԱՐՌՕ ՉԱ0ՄԱ0ՃԵԱՆ ծնած է 
Գահիրէ, Եգիպտոս, 1933-ին։ Մօր 
եւ եղբօր հետ 1948-ին կը ներգաղ-
թէ Հայաստան։ Նոյն տարին կը 
՛մտնէ Ռերլեմեզեանի անուան գե-
ղարուեստի դպրոցը, կ՛ուսանի 
նկարչութիւն եւ քանդակագործու-
թիւն։ 1953-ին կաւարտէ եւ կը սկսի 
քանդակի աշխարհին մէջ իր 
փնտռտուքներուն՝ աոաջին փոր-
ձերը կատարելով դուրս գալու 
Սոցիալիստական իրապաշտու-
թեան կաղապարներէն։ 1962-ին 
Փրակայի մէջ, խեցեգործական 
գործերու ցուցահանդէսին պա-
տուոյ յիշատակութեան կ՚արժա-
նանայ իր «Երկարած կերպար» 
գործին համար։ Հայրենի երկրին 
մէջ ճամբորդելով կուսումնասխ 
րէ հայկական եկեղեցիներու հար-
թաքանդակները։ Հաւաքուած նիւ.– 
թերը լոյս կը տեսնեն 1հ& 
ՕշօօքԱէ^շ ճքէ ւո էհ& աշժւ^Աւ ճքաշաԱ 
հատորին մէջ, Լենինկրատ, 1971-ին։ 
Այս շրջանի գործերէն են «Համ-
բոյրը» եւ «Հայուհին»։ 1964-էն 
1969, առիթ կունենայ մնա–ու Ռի– 
կա, Լաթվիա, ուր իր մտքին մէջ 
հետզհետէ կը բիւրեղանայ իր 
քանդակի յղացքը, որ կը մաքրուի 

զարդարանքային տարրերէն եւ 
կը ձգտի կերպարի ներքին ճշմար 
տութեան բացայայտման։ Այս 
շրջանի գործերէն են «Մայրը», 
«Հիրոշիման», աոաջին «Կոմխ 
տաս»֊ները եւ «Նարեկացի»ն։ 

1964-էն սկսեալ, բնագէտ ակա-
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դեմիկոս Արտեմ Ալիխանեան կա-
րեւոր դեր կը խաղայ իր գործերու 
ծանօթացման եւ տարածման մէջ։ 
«Հիրոշիմա» քանդակը աոաջին 
մրցանակը կը շահի նոյն տարին 
Մոսկուայի Խաղաղութեան յ անձ-
նախումբի մրցոյթին։ Խորհ. Միու– 
թեան եւ ճափոնի բարդ յարաբե-
րութիւները արգելք կ՚ըլլան նա– 
խատեսուած 17 մեթր բարձրու– 
թեամբ քանդակը հոն տեղադրե– 
լու։ Գործին բնօրինակը կը 
գտնուի ճափոն։ 1967-ին՝ ցուցա-
հանդէս կը բացուի Սոֆիայի մէջ։ 
Յաջորդ տարին Խորհ. Միութեան 
Երիտասարդական Կազմակեր-
պութեան ոսկի մետալին կ'արժա-
նանայ տեսողական արուեստի 
մարզին մէջ իր «Մայրը» եւ «Յօյ 
րինող Աոնօ Պապաջանեան» գոր 
ծերուն համար։ Գործերը կը գնէ 
Մոսկուայի Տրետիաքով թանգա-
րանը։ 1970-ին իր Երեւանեան ցու-

ցահանդէսը կը բացուի հնագիտու֊ 
թեան հաստատութեան ցուցաս-
րահին մէջ։ 

1975-ին կը գաղթէ Գանատա։ 
Յաջորդ տարին ցուցահանդէս կը 
կազմակերպուի Պալիոլ ֊Քալէճի 
մէջ, Օքսֆորտ, Անգլիա, աւելի ուշ՝ 
հոն կը հանդիպի Հանրի Մուրի։ 
Տիթրոյտի, Ռոս յինի (վիրճինիա), 
Մոնթրէալի, Նիւ ճըրզիի, Ռորոն-
թոյի եւ Լա յ ալի մէջ մեծ քանդակ-
ներ կը զետեղէ, ինչպէս նաեւ 
կարգ մը կարեւոր անձնաւորու-
թիւներու դիմաքանդակները կը 
պատրաստէ, ինչպէս՝ նոպէլեան 
մրցանակակիր Սըր Փիթր 
Մտաուարի եւ Ուիլֆրիտ Փելլեթխ 
էի (Մոնթրէալի Փլաս տէ զ՛արի 
ամենամեծ սրահի մուտքին)։ Ար– 
թօ ցուցահանդէսներ տուած է Հիւ– 
սիսային Ամերիկայի եւ Եւրոպայի 
կարեւոր կեդրոններուն մէջ։ Հրա-
տարակած է չորս ալպոմներ։ 

Կլոր թուականները անպայման յա-
տուկ իմաստ մը չունին արուեստագէտնե-
րու կեանքին մէջ^ անոնց համար աւե-ի 
կարեւոր են մտայղացումներու իրագոր-
ծումը, մտածման նոր հորիզոններու գիւ -
տը, կամ կեանքի ու արուեստի մասնաւոր 
հանգրուանները, որոնք կնիք ձգած են 
իրենց ստեղծագործութեան վրայ։ Թ-ե֊ 
րեւս մեզի համար կարեւոր են նման 
թուականներ՝ վերստին նայելու իրենց 
վաստակին, քննարկելու զայն, վերլուծե-
լու, խորհրդածելու կամ վերարժեւորելու 
եւ, ինչո՜՛ւ չէ, վերըմբոշխնելու այն արուես-
տի հաճոյքը, զոր այդ արուեստագէտները 
պարգեւած են մեզի։ 

Հոս չեմ ուզեր լուսարձակի տակ առնել 

այն գրականութիւնը, որով օտար թէ հայ 
արուեստաբաններ, տասնամեակներ ամ-
բողջ անդրադարձած են Արթոյի ժառան-
գութեան՝ տարբեր մակարդակներու վրայ 
եւ տարբեր խորացումներով։ Անոնք յա– 
ճախ հարուստ տեղեկութիւններ կը բե-
րեն արուեստագէտի վաստակին մասին, 
իսկ հարցազրոյցները լուսամուտներ կը 
բանան իր կարգ մը գործերուն ու մտածո-
ղութեան կապակցութեամբ։ 

Բարեբախտաբար վերջին տասնամ 
եակին ալպոմներու շարք մը եկաւ աւելի 
ամբողջական պատկերացում մը տալու 
մեր արդի քանդակի եւ կերպարուեստի 
մէկ կարեւոր ազդակը կազմող այս ժա-
ռանգութեան, որուն մէկ մասին արուես 

Հ. <2 
ճ 
<ւ. 3 (Ո Շ ռ 
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օգ 
յյ 

Հիրոշիմա Երեք մատներ 

ՏԼ <2 
ճ <ւ. 3 (Ո Շ ռ 

տասէրներ հանդիպած կրեային րլլալ այս 
կամ այն ցուցահանդէսի րնթացքին, սա-
կայն ամբողջական պատկերացում մր 
կազմելու համար պէտք էր զանոնք տես-
նել, առա-ել՝ հետեւիլ այս հարուստ ար -
ուեստի տարբեր հանգրուաններուն ու 
բազմաշերտ ծալքերուն։ 

Ուրկէ" կու գար այս արուեստր, որ Սոց-
իալիստական Իրապաշտութեան տեսու-
թեան տարիներուն սկսաւ ձեւ առնել 
Խորհրդային Հայաստանի մէջ եւ խորքա-
յին կերպով կր հակադրուէր անոր։ Ասոր 
պատճառներր բազմաթիւ են եւ կարելի չէ 
սպառիչ կերպով անդրադառնալ բոլորին, 
սակայն շահեկան է խորհրդածել անոնց– 
մէ մէկ քանիին մասին։ 

Նախ՝ պէտք չէ մոռնալ, որ Արթօ մօրր 
եւ եղբօրր հետ Եգիպտոսէն, այսինքն՝ 
Սփիւռքէն կ՚երթար Հայաստան պատանի 
տարիքին։ Բնականաբար իր դիմաց կր 
բացուէր տարբեր բարքերու եւ րնկերա– 
յին պայմաններու աշխարհ մր, որուն մէջ 
մեծցած չէր, սակայն առիթր պիտի տար 
իրեն աւե–ի առարկայական ձեւով դիտե-
լու այս ծանօթ-անծանօթ շրջապատր։ 

Իր քանդակներուն եւ գծանկարներուն 
մէջ կրկնուող թեմաներէն մէկն է Մէկը եւ 
ուրիշները կամ Մէկը եւ ամբոխը. մէկր 
օտարում ապրող անհատն ու արուեստա-
գէտն է, որ մաս կր կազմէ այդ րնկերո^ 
թեան, սակայն որոշ հեռաւորութենէ մր 
կր դիտէ զայն։ Հետաքրքրականօրէն եթէ 
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այս մէկը ճշմարիտ էր Հայաստան ներ-
գաղթէն ետք (վերջ ի վերջոյ որեւէ երկրէ 
այլ երկիր մը հաստատուիլը գաղթի ձեւ 
մըն է, նոյնիսկ եթէ այդ մէկը հայրենիքդ 
ըլլայ), նոյնը կը կրկնուի տասնամեակներ 
ետք, երբ Արթօ կը դառնայ Գանատայի 
քաղաքացի, որովհետեւ տարբեր ընկե-
րային, մշակութային ու քաղաքական կա-
ռոյցով ընկերութեան մը մաս պիտի կազ-
մէ, ուրեմն զարմանալի չէ որ Մէկը եւ ու-
րիշները իր գծանկարներուն ու քանդակ-
ներուն մէջ շարունակեն երեւիլ։ 

Անշուշտ սխալ պիտի ըլլար այս ար-
ուեստի ձեւաւորումը վերագրել առանձին 
ազդակի մը։ Նոյն շրջանին երկրին մէջ 
կային արտասահման կազմաւորուած այլ 
արուեստագէտներ, որոնցմէ մէկը Յարու-
թիւն Կալենցն էր, որուն հետ սերտ շփու-
մի մէջ էր երիտասարդ քանդակագործը։ 
Առաւել՝ մշակոյթի մարզին մէջ նոր խմո-
րումներ տեղի կ՚ունենային ամբողջ 
Խորհրդային Միութեան տարածքին. Մխ 
նաս Աւետիսեանի յայտնութիւնը նկար-
չական մարզին մէջ ասոր դրսեւ որումնե-
րէն մէկն է։ Արթոյի սերտ բարեկամներէն՝ 
Հրանտ Մաթեւոսեան գրականութեան 
մէջ, իսկ Տիգրան Մանսուրեան երաժըշ-
տական գաւառին մէջ նոր հորիզոններ կը 
փնտռէին, եւ այս շարքը կարելի է երկա-
րել՝ ցոյց տալու համար այն ուժական 
մթնոլորտը, որուն մէջ կը կազմաւորուէր 
երիտասարդ քանդակագործը։ 

Արթօ մէկ կողմէ պիտի երթար անցեա-
լի ակունքներուն՝ հայկական արուեստի 
արմատներուն մէջ փնտռելու իր ուղին, 
նոյնիսկ աւելի անդին՝ Սումերական քան-
դակային արտայայտութիւններէն տար-
րեր պիտի վերցնէր. օրինակ՝ այն ցցուն 
աչքերը, որոնք այդ շրջանի գործերուն 
մէջ յաճախ կ'երեւ ին։ Միւս կողմէ պիտի 
նայէր արեւմտեան աշխարհի քանդակի 
նոր ուղղութիւններուն, որոնցմէ Հանրի 
Մուրի եւ ճիաքոմէթիի փնտռտուքներն ու 

նուաճումները հարազատ էին իրեն եւ 
կրնային իյնալ իր որոնումներու շրջագի-
ծին մէջ։ 

Անհաւատալիօրէն դաժան անկեղծու-
թիւն մը կայ այս շրջանի գծանկարներուն 
մէջ, որոնք խորհրդային իրականութիւնը 
կը ներկայացնեն։ 2010-ին, Փարիզի ^ 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ֊ի կեդրոնին մէջ ցուցադըր 
ուեցան 1966-էն 1974 ժամանակաշրջանի 
Արթոյի գլխաւորաբար չինական մելանով 
կատարած գծանկարները։ Այս առթիւ 
Գալուստ Կիւլպէնկեան հաստատութիւնը 
կը հրատարակէր 32 առանձնատիպ 
նկարներով ալպոմ մը, որ ոչ միայն իր 
պատկերացումը կը ներկայացնէ այդ ըն-
կերութեան, այլեւ իսկական արուեստի 
յեղափոխութիւն մը կը կազմէ գծանկար 
ներու արտայայտութեան ձեւին մէջ։ Հոն 
ներկայացուած բո-որ մարմինները ձեւա-
փոխուած, աղճատուած են, չըսելու հա-
մար՝ նոյնիսկ երբեմն այ-անդակուած են։ 
Ինչպէս ամէն իսկական արուեստ, գործե-
րը առաջին նայուածքով կը ցնցեն դիտո-
ղը, շփոթի կը մատնեն զայն, սակայն 
ցնցումին կը յաջորդէ պարզ գիտակցումը, 
թէ կրնա՛ր տարբեր ըլլալ արուեստագէ-
տին հակազդեցութիւնը իր ապրած դա-
ժան, յաճախ այ-անդակութեան ու անհե-
թեթի հասնող իրականութեան դիմաց։ 
Ամբոխը, Ամբոխն ու իր կուռքը կամ Մի-
աձայնութիւնը եթէ ընկերային-քաղաքա-
կան երեսը կը շեշտեն այս իրականու-
թեան, Ադամն ու Եւան, Լքումը, Հեթա-
նոս պարը կամ Հոգ/սրտմաշուքը կը բե-
րեն անհատի առօրեան, որ կաշկանդը-
ուած է դաժան ժամանակաշրջանի մը 
պայմաններուն մէջ։ Տակաւին հոն դի-
մակներ կան, թակարդներ, նաեւ՝ զոհո 
ղութիւններ, նոյնիսկ Խաչելութիւնը նոյն I 
ոճին մէջ կը ներկայացուի։ Իսկ դէպի լոյս, 
արեւ հասնելու բաղձանքը մարդկային | 
հոգին չկորսնցուցած անհատին մէջ դեռ ^ 
կը պլպլայ։ Հետաքրքրականը այն է, որ 2՜ 
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արուեստագէտը կր տեսնէ մէկ կողմէ 
մարդու կամ վարչակարգի դաժանու-
թիւնը մարդուն հանդէպ, միւս կողմէ խո-
րունկ սէր մը կը տածէ իր տիպարներուն 
նկատմամբ,– ճիշդ է, որ մարդը գազանա-

լ/3 յին կերպար մը առած, այ-անդակուած է, 
սակայն կացութեան մը մէջ է, որուն լծակ– 
ները իր ձեռքը չեն։ Աչքերու տեղ կլոր խո– 

<:֊ ռոչներ կը տեսնենք յաճախ, որոնք կը յի– 
շեցնեն հին հայկական կարասներու 
բռնիչները, այսինքն՝ իր կապը այդ ընկե-
րութեան ու հայկականին հետ։ Ալպոմին 
առաջին գծանկարը արուեստագէտին մէկ 
ինքնադիմանկարն է, նոյն շրջագիծին մէջ 
ներկայացուած, ուր մէկ աչքը միւսէն աւե– 
լի փոքր բացուած է, իսկ բերանը չկայ։ 
Բստ իս՝ արուեստագէտը կը տեսնէ այս 
ահաւոր իրականութիւնը, սակայն չի 
կրնար խօսիլ, այստեղ իր բողոքը իրակա– 
նութեան անկեղծ արձանագրումն է։ Սա-
կայն նոյն ատեն՝ արուեստագէտ–անհա– 
տը լուռ բախումի ու հակամարտութեան 
(օօոքհօէ) մէջ է ո՛չ միայն պետութեան հետ, 
այլեւ ապրած ընկերութեան, նոյնիսկ՝ 
ինքնիրեն հետ, եւ այս պատճառով 
պրկուած վիճակ մը, պայթելու պատ-
րաստ լարուածութիւն մը կը տիրէ ար-
ուեստագէտի ստեղծագործութիւներուն 
մէջ՝ ընդհանրապէս։ 

Արթոյին ամենազօրեղ գործերը իր 
քանդակներն ու գծանկարներն են, սա-
կայն այստեղ գծանկարն է, որ աւելի յան-
դուգն, յեղափոխական բնոյթ ունի, որով-
հետեւ հաւանաբար կը մնայ անձնական 
օրագիրի ձեւին մէջ, ինքնիրեն համար 
կամ մտերիմներու շրջանակի մը մատլե– 
լի։ Քանդակը աւելի «հրապարակային» 
բնոյթ ունի, յաճախ հրապարակներու 

^ վրայ տեղադրելի, եւ բնականաբար այդ 
® օրերուն յաճախ պատուէրներով կը պատ– 
3 րաստուի ու կը տեղադրուի։ Յատկապէս 
Տ կոթողային գործերու նկատմամբ վարչա– 
I կարգը աւելի խիստ է ու աչալուրջ։ Արթո-

յի Կոմիտաս-Դոե Քիշոթի նկատմամբ եւ 
մասնաւորաբար կրօնական սքեմով Կո– 
միտասին նկատմամբ պետական յանձ-
նախումբերու ու մարմիններու վերաբե-
րումը (այս վերջինը Կոմիտաս թաղամա-
սի վրայ տեղադրուելէ ետք՝ բերուած ու 
նետուած-փշրուած էր արուեստագէտի 
արուեստանոցին դիմաց) պերճախօս է 
այս կապակցութեամբ։ 

Կաւէ ու պրոնզէ աւելի փոքր գործեր 
կրնային իրենց կեանքը ապրիլ, նոյնիսկ 
եթէ անոնց մէջ այլաձեւումներով զարգա-
ցած ներքին ճշմարտութիւն մը կը հետա-
զօտուէր արուեստագէտին կողմէ։ Պէտք 
չէ մոռնալ, որ անոնց «յաճախորդու– 
թիւն»ն ալ ուրիշ էր, գլխաւորաբար կազմ-
ուած գիտնականներու եւ զարգացած նոր 
խաւի մը կողմէ, որոնք յաճախ կը ծանօ– 
թանային իր արուեստին ակադեմիկոս 
Արտեմ Ալիխանեանի միջոցով, որ իր 
պաշտպանութեան տակ առած էր երի-
տասարդ քանդակագործը։ 

Բնականաբար, նման կացութեան մէջ 
արուեստագէտին նայուածքը դէպի ներս, 
իր ներաշխարհը պիտի դառնար եւ այս 
ներքին անդրարարձումը ներկայացնող 
կերպար մը փնտռէր։ Ասոր առաջին կա -
րեւոր դրսե-որումը Նարեկացիի քանդա– 
կը կը բերէ, ուր դէմքէն ներս խորացող 
ձեռքն ու մինչեւ աչքը հասնող մատը 
մտածողական ինքնաքննարկումի, ինք– 
նիր մէջ շրջուե-ու կացութիւնը կը մարմ-
նաւորեն։ Սակայն, ժամանակի ընթաց-
քին, Կոմիտասն է, որ կարծէք արուեստա-
գէտի միւս եսին, ծետր շջօ-ին դրսեւորումը 
կը դառնայ։ Յաջորդող տասնամեակնե– 
րու ընթացքին, Արթոյի կեանքի տարբեր 
հանգրուաններուն կը յօրինուին հարիւրի 
հասնող տարբեր չափի ու ձեւի Կոմիտա-
սի քանդակներ ու գծանկարներ, որոնց 
թերեւս տասնէն տասնհինգին ծանօթ է 
հասարակութիւնը իր հատորներուն ու 
քանդակներուն ընդմէջէն։ Այս կոմիտաս-
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ները կրեան տարրեր տագեապեեր ու հո-
գեվիճակներ դրսեւորել, նոյնիսկ՝ ներքին 
երկփեղկում, սակայն անկեղծ երկխօսու– 
թիւններ են արուեստագէտին ու Կոմի– 
տաս կերպարին միջեւ, նոյնիսկ՝ ներքին 
մենախօսութիւններ են, կեանքի անհեթե-
թին դիմաց պատասխաններ փնտռող։ 

Արթօ փաստօրէն կը սիրէ թեմայի մը 
տարրերակները պեղել։ Ունի Կոմիտասի 
նման խաչելութեան նուիրուած տասն-
եակներով տարրեր խաչելութիւններ, 
որոնց մէկ մասը կրնանք տեսնել Շաւճ շէ 
Ոօէւօոտ ալպոմին մէջ, 2012-ին լոյս տեսած 
իր գաւկին՝ Սուրէն Չաքմաքճեանի 
խմրագրութեամր։ Կրնայ խաչելութիւնը 
իր ամենապարգ ձեւին մէջ, նուագագոյն 

Ցոյս 

գիծերով ներկայացուիլ՝ ինչպէս հատորի 
կագմին վրայ կը տեսնենք, կրնայ Քրիսլ 
տոս խաչին մէջ ընդելուգուած ըլլալ եւ 
անոր հետ մէկ ամրողջութիւն կագմել, 
կրնայ րեկանեալ խալի մը մէջ Խաչեալը 
ներկայացնել, կամ կերպար մը ըլլալ խա-
չաձեւ ֆորմի մէջ, կարելիութիւնները անլ 
սահման են, րոլոր կարելիութիւնները շա-
րունակ կը պեղուին, նոյնիսկ երրեմն ան-
վերնագիր կոչուելով։ 

Նուագ ծանօթ շարք մը արուեստագէ-
տին մօրը նուիրուած թեման է։ Արթոյի 
մօրը դիմաքանդակը Հայաստանի օրերէն | 
իր ոճի ինքնատպութիւնը րնորոշող առա- չ 
ջին գործերէն մէկն է։ Իր իսկ հաստատող ^ 
մով, Արթօ իր մօրը նուիրուած դիմանկար ° 

օ 
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մը գծած է անոր իւրաքանչիւր տարեդար-
ձին, որմէ մէկը, յաճախ տպագրուած, յա-
ռաջացած տարիքի կին մը, որուն դէմքին 
ու աչքերուն մէջ ամբողջ գոյ ութենական 
տագնապը կարելի է կարդալ (Արթօ Չաք– 

հ/հ մաքչեան Դիմապատկերներ, Երեւան, 
2006, էջ 63)։ Ուրիշ շահեկան շարք մը կը 
ներկայացնեն իր ինքնադիմանկարները, 

0– որոնք առանձին ուսումնասիրութեան 
նիւթ են, տարբեր շրջաններու տարբեր 
ոճերով գծուած, ուր կը տեսնենք թէ ինչյ 
պէս կը փոխուի արուեստագէտին ինքնա– 
պատկերացումը կեանքի այլ հանգրուան-
ներուն եւ տարբեր հոգեվիճակներու ու 
կացութեանց մէջ,– կրնայ ամբողջ ինք-
նավստահութիւն եւ ուժականութիւն 
մարմնաւորել, կրնայ նաեւ շատ փխրուն 
ու նուրբ հոգեվիճակ մը մատնել։ Նոյն ձե-
ւով կը փոխուին Նայիրին (իր կնոջ- «Բ.») 
ներկայացնող դիմանկարները՝ հ ե տ ե ^ 
լով անոր կեանքի տարբեր հանգրուան-
ներուն եւ արուեստագէտի ոճի փոփոխու-
թիւներուն։ Երկու պարագաներուն ալ 
սակայն՝ թէ՛ մայրը, եւ թէ կինը ներշնչման 
մնայուն աղբիւր կը դառնան։ 

Մերկերու, սեռականութեան կամ էրո յ 
սի, հեշտանքի դրսեւորումը նոյնպէս բա յ 
ւական լայն տեղ կը գտնէ քանդակի ու 
գծանկարներու ձեւով Շաւճ շէ Ոօէւօոտ 
հատորին մէջ, երբեմն՝ մաքուր գիծերով, 
երբեմն ալ՝ հարուստ թելադրականո^ 
թեամբ ուրիշ աշխարհ մը բացող։ 

Ամէն պարագայի, ինչպէս թեման, նոյն-
պէս օգտագործուած նիւթի փոփոխո^ 
թիւնը տարբեր իմաստ ու ձեւ կու տայ 
ստեղծագործութիւններուն։ Արթոյի նա-
խասիրած նիւթը պրոնզն է քանդակներու 
պարագային, հակառակ անոր որ տուֆն 

^ ու կաւն ալ բաւական լայնօրէն օգտա-
® գործուած են հայաստանեան շրջանի 
| գործերուն մէջ։ Սակայն ճւէօ ^շէատբշօէ^շ 
Տ ալպոմին մէջ (Սոնթրէալ, 2003) կը հանյ 

դիպինք թաղիքանման նիւթով մը ստեղծ-

ուած կերպարներու, որոնք ամբողջովին 
տարբեր տպաւորութիւն կը ձգեն դիտո-
ղին վրայ։ Եթէ պրոնզը իր խտութեամբ ու 
ծանրութեամբ մնայունի, հաստատակա-
նի կամ անփոփոխի տպաւորութիւն կը 
թողու, այս գործերը կը ձգեն աւելի 
փխրուն, խոցելի կամ ծփանուտ իրակա-
նութեան մը տպաւորութիւնը, որ աւելի 
հարազատ կը թուի մեր խոցելի իրակա-
նութեան կամ անկայուն ու յարափոփոխ 
ժամանակներուն։ Այս շարքի Յաղթանա-
կը, Անկումը, Վենիւսը, Ձեռքը, Մայր ու 
որդին, Փիեթան, նոյնիսկ իր յաճախ 
կրկնուող թեմաներէն Կոմիտասն ու Խա-
չելութիւնը այլ թելադրականութիւն կը 
ստանան, շեշտելով քսաներորդ դարու 
այն տեսութիւնը, որ նիւթը կը դառնայ 
գործը իմաստաւորող հիմնական տ ա ր ^ 
րէն մին։ 

Սակայն պրոնզը կը մնայ Արթոյի քան-
դակին հիմնական նիւթը. Արթօ պրոնզով 
կը մտածէ, ինչպէս ուրիշներ մարմարով 
կրնան մտածել իրենց մտայղացումները։ 
Հոն յաճախ ներքնապէս պարապ կամ 
արուեստագէտին կողմէ պարպուած կերյ 
պարներու կը հանդիպինք, որոնք իր տե-
սած իրականութիւնը եւ այդ իրականո^ 
թեան ստեղծած անդրադարձը կը դրսեւո 
րեն։ Անշուշտ հոն են Ադամն ու Եւան, 
Երկարած մարմինները, Կանգնած կեր-
պարը, Զոյգը, Մայրը, Յղի կինը, կամ 
Կոստան Զարեանի նման մտաւորակա-
նի մը դիմաքանդակը, սակայն Հաւասա-
րակշռութիւն, Ներքին աքսոր, Մարդ-
կային կացութիւն (որ կապուած-կաշ-
կանդուած կերպար մըն է), Եռակի ծալ-
ուած կերպար, Առկախուած կամ ճիչը 
խորագրուած քանդակները յաճախ ան-
հաստատ, անկայուն կամ վտանգուած 
իրականութիւն մը կը մատնեն։ Շրջանա-
կը կ՚ամբողջանայ. փաստօրէն Մէկը եւ 
ուրիշնե րը-էն մինչեւ Ներքին աքսոր, 
Անանուններէն, Ամբոխը եւ իր կուռքը 

94 



Ղեհա 

(ք) 
յշ 

Ձախէև աջ Արթօ Չաքմաքճեան, Տիգրահ Մաևսուրեաև եւ Պերճ Զէ/թուեցեաե «Նարեկացի» 
արուեստի կեդրոևիև մէջ, Արթոյի «Մեր Կոմիտասր» քաևդակիև հետ, 2014 

էն, Հիրոշիմայէն մինչեւ խոցուած, տա-
րածութեան մէջ կտրատուած կամ այլան-
դակուած ու աղճատուած կերպարներդ 
դաժան դարու մր փորձառութիւնդ կր ցո-
լացնեն, որ յատկանշուած է ամբողջատի– 
րական վարչակարգերով, մարդու ազա-
տութեան կաշկանդումով, հիւլէական 
մղձաւանջով, ցեղասպանութեամբ եւ 
նման անդոհանքներով։ 

Այստեղ, համամարդկայինն ու ազգա-
յինդ րնդելուզուած են իրարու՝ ցոյց տա -
լով, որ անոնք մէկ ամբողջութիւն կր կազ-
մեն բազմամակարդակ իրագործումներու 
պարագային։ Այսպէս, Հիրոշիմաե, որ 
Արթոյի ստեղծագործական կեանքի 
առաջին շրջանին ճափոնի մէջ առաջին 
մրցանքին արժանացած էր, ճափոնի ժո-

ղովուրդին ողբերգութիւնդ չի բերեր 
միայն, այլ համամարդկային մտավախո^ 
թիւն մր կր դրսեւորէ, իսկ Երեք մատ&ե֊ 
րր, որ ցեղասպանութեան զոհի մր հողէն 
դուրս եկած ձեռքի մր մէկ մասր կրնայ րի 
լալ՝ մատներր միացնող հորիզոնականին 
ներքեւ երկու պարապ աչքեր ձեւացնելով, 
ո՛չ միայն Հա– ոց Ցեղասպանութեան յու– 
շակոթողի մր նախագիծր կր ներկայաց-
նէ, այ–եւ մարդկութիւնր յուզող բո–որ ող– 
բերգութիւններր արտայայտող տագ-
նապներուն մարմնացեալ ճիչր կրնայ 
նկատուիլ։ 

Ինչպէս կր տեսնենք՝ համարեա՛ բո–որ 
կենսական հարցերուն անդրադարձած է 
արուեստագէտր։ Բարեբախտաբար 
Սփիւռքր առիթր տուած է իրեն ինչպէս 

Հ. <2 
ճ <ւ. 3 (Ո 
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Կոմիտասը գետեղելու Տիթրոյտի ամենա-
կարեւոր հրապարակներէն մէկուն վրայ, 
նոյնպէս եւ Ցեղասպանութեան փաստին 
արձագանգելու կոթողային երկու ար-
ձաններով։ Անոնցմէ առաջինը Ռորոնթո֊ 
յի Հայ Կեդրոնի մուտքին գետեղուած 
Վերածնունդն է, ձեռքերը րացած՝ վե-
րասլաց իր կերպարով, միւսը 2014-ին 
Գանատայի Լաւալ քաղաքին մէջ ր ա ^ 
րացած Յոյսն է, իր կտրատուած մարմի-
նով, ձեռքերը վեր, գրեթէ իրարու միացու-
ցած կերպարն է, որ ամրողջութեան մէջ 
խաչի ձեւ առած է։ Երկուքն ալ հարուած-
ուած, րայց պայքարող կերպարներ են, 
իրենց մարդկային արժանապատուու-
թիւնը պահած «անձնաւորութիւներ» են՝ 
հայ ժողովուրդի ապրած ահաւոր ողրեր 

գութիւնն ու գոյատեւելու կամքը մարմ 
նաւորող։ 

Իրրեւ իր ինքնատիպ խօսքը ըսած 
քանդակագործ՝ Արթօ իր նորարար, քսա-
ներորդ դարու շունչով րագմաշերտ ու 
հարուստ արուեստը րերած է մեգի։ Իր 
վերջին շրջանի հարցագրոյցներուն մէջ 
յստակօրէն կը ցոլայ արդար ցանկութիւն 
մը՝ իր ժառանգութեան րնորոշ, ներկայա-
ցուցչական մէկ րաժինը փոխանցելու Հա-
յաստան, որ իր ներդրումը պիտի ըլլայ 
այսօրուան հայրենի արուեստին, որուն 
շունչին մէջ նետած է իր առաջին քայլերը 
եւ կագմաւորուած իրրեւ անհատ եւ ար լ 
ուեստագէտ։ Յուսանք այդ առիթը կ՚ըն-
ծայուի իրեն եւ մեր հայրենի ժողովուէ 
դին։ 
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(Լիբանանեան վկայութիւններ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին) 

Հեղինակ՝ Դոկտ. Սալըհ Զահր էլ Տին 
Անթիլիաս, 2015 

\ 
լք֊ 

«ԱԿԱՆԵԱԼՁԱՑՆԵՐ» 
Հեղինակ՝ Սարգիս Կիրակոսեան 

Անթիլիաս, 2015 

«ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ԿԵԱՆՔԻ» 
Հեղինակ՝ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան 

Թաւրիզ, 2015 

* I II1՝ 11(։11111 I 1։–յ| |< Ւ՛ 
4՚ւ"յււէւքււ,1՛ և ա * «ՊՏՈՑՏ ՄԸ ՀԱՑՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ» -

Զ. ՀԱՏՈՐ 
Հեղինակ՝ Ռ. Հատտէճեան 

Պոլիս, 2014 

ծաւքտ *լյլ,եԱՆ 

ւաուո.1». ա*«ս<ււօս4 

«ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՊԷՑՐՈՒԹԷՆ - Գ.» 
Հեղինակ՝ Արմէն Ցարութիւնեան 

ՊԷյրութ, 2014 

«ԳԻՐ, ԲԱՌ, ԽՕՍՔ 
ՄԱՐԴԱՆԱԼ՝ ՀԵՌՈՒՈՎ ԵՒ ՄՕՏՈՎ» 
Հեղինակ՝ Ցակոբ Պալեան 
Փարիզ, 2015 

«ՑՈՒՇԵՐ ԵՒ ՓՈՒՇԵՐ» - 1994-2014 
Հեղինակ՝ Անդրանիկ վրդ. Կռանեան 

ՊԷյրութ, 2014 

ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԿԸ ՑԱՆՁՆԵՆՔ ՀԵՏԵՒԵԱԼԸ. 

ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՉՂՐԿԵԼ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, 
ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՊԷՍ ԼՈՑՍ ՏԵՍԱԾ ԵՆ ԳԻՐՔՈՎ, ՄԱՄՈՒԼՈՎ ԿԱՄ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՎ; 



Ր " ՀԱՄԱԶԳԱՑԻՆ <Ա5 ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱ5ԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 


