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Խմբագրական
«ՊուրճՀամուտը՝բոլորիսբոյնը»,կ՚ըսէվերջինտարիներունլայնտարածումգտածուռափոճիմեղեդիիմըվրայգրուածերգը։«Գաղթակայան»,պի

տիըսէրԿ.Շահինեան,որունամէնմէկքարինտակվերապրողիմըարիւնն
ուքրտինքըկայ,ուրմանկութիւնչունեցողորբըտունշինեցեւօրուանհացինհամարկեանքմաշեցուց,ընտանիքկազմեցուսերունդներտուաւազ

գիվարժարաններուն։ՊուրճՀամուտը՝հնոց,որիրհայախօսութեամբվարակեցգաղթականութեանբոլորօճախները՝արեւելքէնմինչեւարեւմուտք,


ումաքառմանոգիովդարձաւբազկերակըմինչեւհիւսիսայինարուարձան

ներ,բայցնաեւծովէնուովկիանոսէնանդինապաստանածհայորդիներուն։
Ի՞նչ կը տանի մարդ իր հետ երբ այսպիսի խտութեամբ ապրուած վայր
մըկըձգէետինուկըմեկնինորգաղթականութեան։Ի՞նչկըգտնէաներբ


կը վերադառնայ տասնամեակներ ետք զինուած տեսախցիկի մը ոսպնեա

կով։Ահաւասիկմարտահրաւէրըարուեստագէտին,որկըներկայանայմեզի


ԱրաՄածունեանիլուսանկարներով։Արուեստագէտիձեռքինմէջոսպնեակը ի մի կը բերէ՝ աչք, սիրտ ու յիշողութիւն, տեսանելի դարձնելով բան մը,


որօրնիբունմերառջեւըկըգտնուիբայցչենքտեսներ։ՊուրճՀամուտնէ,


զորտեսանելիկըդարձնէիրբնակիչներունուարհեստաւորներունընդմէջէն, Պուրճ Համուտը ո՛չ թէ որպէս չնաշխարհիկ վայր, այլ՝ տուն։ Ճիշդ այդ
տունն է, որ մէկէն կը զարնուի մեր տեսողութեան, կը սթափեցնէ մեզ մեր






ապրած վայրերուն հանդէպ մեր ունեցած ապերախտ մոռացկոտութենէն։


Անոր բնակիչներու անմիջական նիստ ու կացէն մեզի հասնողը կապ մըն




է, մեզ կապող անցեալին ու ներկային, որովհետեւ Արա Մածունեանի ոս

պընեակէն՝մենքմեզէորկըտեսնենք,սկիզբէնմինչեւայսօր։Այդէտարաշ





խարհիկհմայքըՄածունեանիլուսանկարներուն,որոնցառջեւկըբանանք
«Բագին»իայսթիւինէջերը։
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Ա. արար

Յ

ովնանՄեծատունիսենեակը`փոքրասիականճաշակովզարդարւած:Դիմացիեւձախպատերիտակսաքուներեն`մինտարներով
եւմութաքաներով:Պատերինույատակինգորգերուկարպետներ
են,դիմացիեւձախպատերին`մի-միերկաթավանդակպատուհան`գոյնըզ-
գոյնապակիներով:Դիմացիեւձախպատերիանկիւնումմիդուռէ,որըգըլխաւորմուտքնէ:Ձախպատիմէջեւսմիդուռկայ,որկանանցբաժիննէ:
Սաքուները քառակուսի սիւներ ունեն, որոնց գլուխների խոյակները միանումենիրար`զանազանծակոտկենքանդակներովոճաւորուած:Երեկոյէ:
Պատերինճրագներենվառած:Հարսանիքիհիւրերըներսենմտնում:ՆունուֆարինեւԽորէնին`իբրեւպսակուածզոյգի`շրջապատելենքաւորը`Զարդարը,ջահելտղաներ:ՀետեւիցգալիսենՍահակը,Ջնդօն,Եղօնեւայլհիւրեր:
ՀԻՒՐԵՐ (Բացագանչում են) — Հայ-հա՜յ, շնորհաւո՜ր, շնորհաւո՜ր, շա՜տ-շատ
ապրեն,ոտքերըբարի՜:

 Բոլորըմտնումեններսեւբոլորւումշուրջանակի.դիմացըկանգնումէ
պսակուողզոյգը,որոնցդիմացՅովնաննէ,ՆազէնեւՍահակը:Ձախդռնից,
ձեռքըբռնած,դուրսենբերումպառաւՄարէին,որկոյրէեւկորաքամակ:
Երբամէնքըբոլորւումենհարսիշուրջը,նուագըդադարումէ:


ՅՈՎՆԱՆ(Մարէին)—Մարէ՛:(Մարէնչիլսում):Մարէ՛:
ՄԱՐԷ(Խուլ,պառաւձայնով,կոյրաչքերըտարածութեանմէջ)—Ո՞վէ:
ՀԻՒՐԵՐ—Տղադէ,Յովնանը,Մարէ՛,քեզբանէասում:
ՅՈՎՆԱՆ(Մարէիականջնիվար,բարձր)— Մարէ՛,օրհնէթոռիդուհարսիդ
ժամիցեկան,պսակուեցին:
ՀԻՒՐԵՐ — Օրհնէ՛, օրհնէ՛: (Պսակուած զոյգին) Խորէ՛ն, Նունուֆա՛ր, առա՛ջ
եկէք,չոքեցէ՛ք:


ԽորէննուՆունուֆարըչոքումենՄարէիդիմացեւձեռըհամբուրում:

ՄԱՐԷ(Գլխիընկնելով)—Հա՛,հա՛…դո՜ւքէք:Ապրիք,բալանե՛րս,պսակովծերանաք:Ծլիք,ծաղկիք,ջրիպէսյորդորիք:Յովնա՛ն,սեղանդհայրԱբրահամուսեղանըլի:ԱստուածՄարէիդհոգինառջեւդառնէ:
ՀԻՒՐԵՐ —Ամէ՛ն,ամէ՛ն:Հոգո՛վկշտանաս,Մարէ՛,Աստուածանուշմահտայ
քեզ:
ՍԱՀԱԿ(Առաջգալով)—Յովնա՛ն,աղջիկսչէ՛,թէտղիդեմտալիս,տղա՛սեմ
աղջկադտալիս:Նրանցյոյսնուսիւնըդուես:Էլեսչկամ:(Համբուրելով
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զոյգին)Շէնսրտովմնաք,ցամաքաչքով,բալանե՛րս:
ՀԻՒՐԵՐ —Ամէ՛ն,ամէ՛ն:(Նունուֆարըմէկ-մէկհամբուրումէՄարէի,Յովնանի,Նազէիեւապաաւելիպատուաւորուհասակաւորհիւրերիձեռքերը):
ՅՈՎՆԱՆ —Դէ՛,փա՛ռքքեզ,Աստուա՛ծ:(ՄօտենումէՄարէինեւ,բռնելովնրա
թեւից,տանումնստեցնումէսաքուին:Հիւրերըժպտալիցդիտումենայս
տեսարանը):է՜հ,համեցէք,էֆէնտինե՛ր,նստեցէք:


 Հիւրերընստումեն:ՄէջտեղումնստածէՄարէն,աջեւձախկողքերին`
Սահակը,Ջնդօն,Զարդարը,Եղօնեւայլպատուելիմեծեր:Աւելիառջեւում`
ձախակողմը,կանայքեն,հասակաւորները`սաքուին,ջահելները`յատակին,
ծալապատիկ:Աջկողմում`դրանմօտ,ջահելտղաներենեւսպասաւորներ:
Ձախ անկիւնում կանգնած են հարսն ու փեսան: Հարսը` ձեռքերը բարեւ
բռնած,երեսինթափանցիկքօղունի:Փեսանկանգնածէնրաաջկողքին`
անշարժեւջերմեռանդ:




ՅՈՎՆԱՆ (Որբարեւբռնած`կանգնելէրՄարէիառջեւ,ծափէխփումաջ
ձեռովձախափին,ործառաններսգայ): —Է՛յ,տղա՛յ:
ԾԱՌԱՅ (Ձախդռնիցմտնում,բարեւբռնածկանգնումէՅովնանիդիմաց):
—Էֆէնտի՞ս…
ՅՈՎՆԱՆ —Դուրսնի՞նչբանիեն:
ԾԱՌԱՅ —Հացըգցե՞նք:
ՅՈՎՆԱՆ —Կեցի՛ր:Տուի՞րաղքատներիբաժինը:
ԾԱՌԱՅ(Զուարթուճարտար)—Էֆէնտի՛,գելըկերաւ,ծիտըժողուեց,մուկը
կրեց,ոտներըմաշեց:
ՀԻՒՐԵՐ(Ծիծաղումեն)—Մեզբանչենթողե՞լ:
ՅՈՎՆԱՆ—Լա՛ւ:Ճամբորդների՞ն,հիւանդների՞ն…
ԾԱՌԱՅ—Աշխարհքլիացաւ,էֆէնտի՛:
ՅՈՎՆԱՆ—Աբրօնինչո՞ւչեկաւ:
ԾԱՌԱՅ—Աբրօնէլ`միւսաղքատներիհետ,ստացաւիրբաժինը:
ՅՈՎՆԱՆ — Չէ՛, ուրախութիւն է, միասին անենք. ով որ դրանը կանգնել է,
կանչիրներսգան:


Ծառանգնումէ:
ԵՐԷՑ—Վարձքդկատար,Յովնա՛ն:
ՀԻՒՐԵՐ—ՀայրԱբրահամուփայնուտես:
 Ներս են մտնում Աբրօն եւ այլ աղքատներ: Հիւրերը ետ-ետ են քաշւում
ձախակողմըեւդրանմօտտեղենբացանումնրանցհամար:

7

ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 4 2018

ՅՈՎՆԱՆ(Աղքատներին)—Անո՛ւշարէք,նստեցէ՛ք:
ԱԲՐՕ — Աստուած քեզ մէկին հազար տայ, Յովնա՛ն պատուելի, նեղութիւն
մի՛քաշի,մենք…
Նստումէդրանմօտ,միւսաղքատներըհետեւումեննրան:Ծառանուրիշ
ծառաներիօգնութեամբներսէբերումկերակուրներ,միրգ,գինի,ծաղիկներ
եւդնումհիւրերիառջեւ`փոքրիկխոնչաներով:




ՅՈՎՆԱՆ(Ծառաներինցոյցէտալիսաղքատներիկողմը)։—Այնկողմնէլ:
Ծառաներըսարքումեննաեւաղքատներիսեղանը:
ՀԻՒՐԵՐ(Յովնանին)—Դէ՛նստիր,Յովնա՛նէֆէնտի:
ԶԱՐԴԱՐ._Թո՜ւ…Յովնանիձեւերըչվերջացա՜ն…
ՅՈՎՆԱՆ (Մօտենալով Մարէին` մի պահ լռում է եւ արձանացած նայում
նրան.կարծեսմտքումխօսումէմէկիհետ:Յետոյբարձրաձայն`Մարէին)
—Մարէ՜,յիշենքհներին,անցեալների՜ս:(Մարէնուշադրութիւնըլարումէ):
Պապուկներ, մամուկներ, հին նախնիներ… ձեր շուքերը հիմի նստած են
այսյարկիտակ:Առաքելպապուկ,Բաղդասարպապուկ…մամուկՀերքօ…
ՄԱՐԷ (Մի տեսակ միսթիկ ոգեւորութեամբ կցելով) — Ղունկիանոս ապուպապ,Մերկէրապուպապ,Ղեւոնդ,Մագթա՜ղ…
ՅՈՎՆԱՆ —Հինապուպապեր,ձերշուքըիմօճախիվրայ:(Նազէին)Նազէ՛,
արիՄարէիաջնառ:(Հերիքին)Հերի՛ք,Հայկինբեր:(Հերիքըհիւրերիմիջից
առաջ է բերում փոքրիկ Հայկին): Հա՛յկ, տղա՛ս, արի մամումամիդ ձեռքը
համբուրիր:(ՆազէնեւՀայկըհամբուրումենՄարէիձեռքը):Մարէ՛,աջդ
տուր:(ՄարէնմեկնումէաջըՅովնանին:Սաչոքումէ,համբուրում,ապա
վերկենում):Նազէ՛,գնագործիդ:Հա՛յկ,արիՄարէիգիրկը:












 Մարէննստումէ,ՅովնանըՀայկինտալիսէՄարէիգիրկը:

ԶԱՐԴԱՐ(Որհիացքովդիտումէրայստեսարանը): —Օրհնուի՜սովորութքդ,
Յովնա՛ն,որամէնբանիբարակներըգիտես:Երեւումէ,թէծերինյարգելը
ինչանուշխորհուրդէ:
ՅՈՎՆԱՆ(ՑոյցտալովՄարէին)—Նախնիներսսրակոյրաչքերիմիջիցինձ
ենմտիկտալիս:
ՀԻՒՐԵՐ—Նախնինե՞րդ…
ՅՈՎՆԱՆ—Սրաչորսբոլորընրանցշուքերնեննստած,եւգիշերներընրանց
փսփսոցըլսումեմ:(Հիւրերըմիակամայակնածանքենզգում):Է՜հ,առաջ
քանխնճոյք`յիշենքԱստուած:




ԲԱԳԻՆ
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ԵՐԷՑ—ՕրհնեալէանուննԱստծոյ:(Ցածրաձայնկարճաղօթքէմրմնջում,
որիցյետոյվերցնումէգինովլիգուռը):Է՜հ,արդարՅովնանիաչքըամէնքինտեսաւ,Աստուածհաճեցաւ:Կենդանութի՛ւն,հրամա՛նէձեզ,քէֆարէք:
ՀԻՒՐԵՐ(Գինիեւօղիլցնելովգաւաթները`խմումեն)._Յովնա՛նպատուելի,
տղադուհարսդապրեն:
ՅՈՎՆԱՆ—Անո՜ւշ:
ՀԻՒՐԵՐ—Ջանդանուշ:
ԶԱՐԴԱՐ(Մտածկոտ)—Ասէքթէբախտաւորհարսանիքլինէր,մենքէլէս
պատերազմիփորձանքներիցազատուէինք:
ՅՈՎՆԱՆ —Փորձանքնէլ,փրկութիւննէլԱստծուձեռինէ:
ԶԱՐԴԱՐ —Փորձանքըորգայ,ուրիշբանկըխօսես:
ԵՂՕ —Մա՛րդԱստծոյ,թողէքմերքէֆնանենք:
ԶԱՐԴԱՐ — Չէ՛, կեցի՛ր, ես Յովնանին պիտի կապեմ: Թէ նա ժողովարանի
փիլիսոփանէ,եսէլդրսիփիլիսոփանեմ:
ՍԱՀԱԿ—Հայ-հո՜ւյ,խնամուսկապե՞ս:Դուորուսումնարանէիրգնում,խնամիսուսումնարանիցգալիսէր:




Հիւրերըծիծաղումեն:

ԵՂՕ—Ջանը՛մ,Յովնաննէլ,դուքէլինչկ՚ուզէք,խօսէք:Շուկանուրիշբաներ
ենասում:
ՀԻՒՐԵՐ (Անհանգիստ)—Ի՞նչ,նորէ՞նլուրունես:
ԵՂՕ—Ջարդպիտիլինի:
ՀԻՒՐԵՐ—Ջա՞րդ…


ԲոլորընայումենՅովնանին:


ՅՈՎՆԱՆ—Ջա՞րդ…(Քմծիծաղով)Խելքդո՞ւրէ:Պատերազմըսահմանիվրայ,
մենք` ներսերը, քաշուած մէկ անկիւնը: Ջա՞րդ… Սահմանի վրայ` գուցէ:
Բայցմերքաղաքո՜ւմ…մտքէդչանցնիս:
ԵՂՕ—Սահմանիվրայջարդելեն,էստեղէլկըջարդեն:
ՅՈՎՆԱՆ — Ասածդ հասկանո՞ւմ ես: Կարելի՞ բան է` հանգիստ ժողովուրդը
ջարդել:Ապստա՞մբենք,թէ՞աւազակ…Ջարդըուրիշներիհամարէ:
ԵՂՕ—Անմեղենք,բայցպիտիջարդեն:
ՅՈՎՆԱՆ(Սրտնեղ)—Է՛հ,օրէնքչկա՞յ:
ԵՂՕ—Չգիտեմ,բայցպիտիջարդեն:
ՅՈՎՆԱՆ—Աստուա՞ծուրէ:
ԵՂՕ—Աստուա՞ծ…Աստուածո՞ւրէրհինջարդերիժամանակ:
ՅՈՎՆԱՆ(Մռայլուելով)—Հինջարդե՜րը…(Կարծեսինքնիրեն)Հա՛,դաժան
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բաներէին…(Միփոքրնշանակալից)Հինջարդերը,սիրելի՛ք,դաժանբաներէին,խօսքչկայ:Բայցեսձեզուրիշբանասե՞մ:Ահաամէնքդէլգիտէք`
համարեակառավարականբարձրպաշտօնեայեմ…
ՍԱՀԱԿ(Լրացնելով)—Ազգապե՛տ…
ՅՈՎՆԱՆ(Ընդհատելով)—Այդոչինչ:Դեռօրէնսգէտէլեմեղած:Օրէնքիգըրքերեմշարադրել:Այդէլոչինչ:Շատազգերիօրինագրքերեմկարդացել:
Բայց կարծում էք` իմ յոյսը դա՞ է: Ոչ մ ի բան իմ սրտին այնքան նեցուկ
չէ՝անձիօրէնք,պետութեանօրէնք,որքանմիբան,որմիշտաշխարհիս
տակիննկատելեմ:Տեսէք`ժողովրդինկոտորումեն,ոչնչացնում,նեղում:
Բայցժողովրդիարմատինձեռչենտալիս,չենկարողանում:Չիլինում:Չի
եղե՜լ:Ձեզբանասեմ.շատեմմէջսկշռելուտեսելեմ,որմէկվերջնական
արդարութիւնկայԱստծոյտուրուառութեանմէջ:
ԵՐԷՑ(Երեսըխաչակնքելով)—Փա՜ռքիրզօրութեան:
ՀԻՒՐԵՐ(Նոյնպէսխաչակնքելովերեսները)—Աստուածմեծէ:
ՅՈՎՆԱՆ—Այնպէսոր,ճիշդէ`ապստամբներինկըպատժեն,միքիչէլբնակչութեանըկընեղեն:Բայցորժողովրդի՞նձեռտան,երբե՛ք:Մերմասինոր
խօսք չկայ. մենք անվտանգ ենք: (Զուարթանալով) Օղի վերցրէք, էֆէնտինե՛ր,Աստուածէօրհնելմերուրախութիւնը:Հիւրերըզուարթանումեն:
Յովնանըվերցնումէօղին,միւսներըհետեւումեննրան:
ԶԱՐԴԱՐ — Կեցէ՛ք, կեցէ՛ք: Յովնա՛ն, մէկ էն ոտանաւորդ ասա, էն որ ժողովարանը կարդացիր. ի՞նչ էր անունը` «Արարչական արդարութի՞ւն»: Հը՞:
Ասա՛,ո՛տքդպագնեմ:
ՀԻՒՐԵՐԻՑ ՄԷԿԸ — Ծօ՛, էս ինչ վէճի ու կռուի քաղաք է եղել ձերը: Մա՛րդ
Աստծոյ,թողէքմիքէֆանենք,է՜…
ՍԱՀԱԿ—Մերքաղաքիբերքնի՞նչէ`կրօնիվէճ:
ՅՈՎՆԱՆ(Ուզումէօղիվերցնել:Հիւրերին)—Է՛,կենդանութի՛ւն,ո՛ղջլինէք:
ՆԱԶԷ(ՄօտենալովՅովնանին,կէսլուրջ,կէսկատակ)—Դումիքիչօղուց
հեռու.վերցնողներիցչես:
ՅՈՎՆԱՆ(Զուարթ)—Կնի՜կ,ափսոսքեզ,որայսերեկոյիուրախութեանխորհուրդըչեսհասկանում:Տղա՜յեմպսակում:Դեռինչե՜րպիտիանենքայս
գիշեր:(Խմումէօղին):Ա՛յքեզօղուցհեռու:
ՀԻՒՐԵՐ(Ծիծաղումեն):—Տեսա՞ք:
ՆԱԶԷ(Հեռանալով,հիւրերին`կէսկատակ)—Խելքըպիտիկորցնիուրախութիւնից:Սրաուրախութիւնըմիքիչփորձանքովէ:
ՅՈՎՆԱՆ—Քէֆիդնայիր.կեանքըուրախութիւնէ:
ԶԱՐԴԱՐ — Օհօ՜, էդ դո՞ւ ես ասում: Ժողովարանը բարակ աստուածաբանութիւնեսանում,հա՜:
ՅՈՎՆԱՆ—Գետնիվրա՞յես,դէ՛քէֆարա,որտակըչես:
ՍԱՀԱԿ—Կերա՞ր:Ծօ՛,քովարպետըխնամուսաշակերտնէ:
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ՅՈՎՆԱՆ—Ձգէ՛,ձգէ՛:(Աշուղներին)Դէ՛,աշուղնե՛ր,զարկէքտեսնեմ: Աշուղներընուագումենմիշուրջպար:
ՍԱՀԱԿ (Հիւրերին)—Դէ՛,ելէ՛ք:
ՀԻՒՐԵՐ(Վերկենալով)—Օհօ՜,ծերերըջահելացելեն:Շուրջպարենբռնում:
Միերկուշրջանպարելուցյետոյհներընստումեն,նորերնենառաջգալիս:
ՍԱՀԱԿ—Կեցէ՛ք,կեցէ՛ք:Իմաղջիկնէսանգամկարգէդուրսպիտիխաղայ:
(ՄօտենալովՆունուֆարին)Դէ՛,աղջի՛կս,քե՛զտեսնեմ:
 Մէջ է քաշում Նունուֆարին: Աշուղները նուագում են կենտապար, եւ
Նունուֆարըսկսումէպարել:
ՅՈՎՆԱՆ(Որարդէնմիքիչգինովէ,յանկարծվերէթռչումզուարթ):—Կեցէ՛ք,կեցէ՛ք:


Աշուղներըլռումեն,հիւրերըսպասումեննրան:
ՍԱՀԱԿ—Հը՜,նախանձեցի՞ր:
ՅՈՎՆԱՆ—Կեցէ՛ք:(Սահակին)Դուաղջկանդարժէքըայդպէ՞սիմացար:Ոսկիներիվրայպիտիխաղացնեմ:
ՀԻՒՐԵՐ—Ոսկիներիվրա՞յ:
ՅՈՎՆԱՆ—Իսկակա՛նոսկիներիվրայ:Աստուածինձբախտէտուել,եսնրան
ուրախութիւնչեմցոյցտուել:Հիմիպէտքէցոյցտամ:(Գնումէդէպիձախ
սենեակըեւդուրսբերելովմիարկղիկ,հանելովմիջիցմիփոքրիկպարկ`
գալիսէմէջտեղ):Իմհարսսայնհարսներիցչէ,որոտըգետնինդիպչի:(Հանումէոսկիներըեւբռովտալիսծառային):Ծօ՛,ա՛ռ,շա՛ղտուր:Փռի՛ր,փռի՛ր:
ԶԱՐԴԱՐ—Ամէնբանիմէջուրի՜շհամկըգտնի:
ՅՈՎՆԱՆ (Ծառային) — Վախվխելով մի փռիր, շաղ տուր: Ուրախութիւնից
թանկբանչէ՛:Հե՛րնեմանիծել:Ունեմ-չունեմչկա՛յ:Փռի՛ր:ԴաւիթՄարգարէիպէսպիտիխաղամ:(Ծառանչոքածփռումէոսկին:Աշուղներին)Զարկեցե՛ք:(Աշուղներըսկսումեննորկենտապար:Նունուֆարին)Դէ՛,հարսնացո՛ւ,քե՛զտեսնեմ,առա՛ջարի:
ՆԱԶԷ—Կեցէ՛ք,ջա՛նըմ,ի՞նչէանում:
ՅՈՎՆԱՆ (Հիւրերին) — Դէ ծա՛փ զարկեցէք: (Հիւրերը գայթակղուած նայում են ոսկիներին եւ յափշտակուած ծափ տալիս: Յովնանը` մոլեգնած,
անհասկանալի յափշտակութեամբ, նոյնպէս ծափ է տալիս: Նազէն
սարսափած նայում է Յովնանին եւ ուզում է մի բանով արգելել, բայց
կաշկանդուածէնուագիեւծափերիձայներով):Ապրե՜ս,հարսնացու:
ՀԻՒՐԵՐ— Ջա՜ն:
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 ՅովնանըմէջէընկնումեւինքնէլպարումՆունուֆարիդիմաց:Նա
մոլեգնածէ,իրենկորցրած:Ամէնքըմիտեսակկատաղութեանմէջեն,բոլորիծափերի,ձայներիմէջզգացւումէե՛ւգայթակղութիւն,ե՛ւնախանձ,ե՛ւ
խելագարուրախութիւն:




ՆԱԶԷ (Սարսափած` Յովնանին) — Կեցի՛ր, Մա՛րդ Աստծոյ, կեցի՛ր: Ձայները
լռումեն:
ՅՈՎՆԱՆ —Ի՞նչկայ,ի՞նչեղաւ:
ՆԱԶԷ — Կեցի՛ր, արածդ քեզ չի վայելում: Հասկանո՞ւմ ես: Կեցի՛ր, մի փորձանքկըբերես:
ՅՈՎՆԱՆ (Գինով, զուարթութեամբ) — Կնի՜կ, Աստուա՛ծ հետս պարում է եւ
հրամայումէ`պարեմ.ի՞նչփորձանք:
ՆԱԶԷ—Ասածդուրախութիւնչէ,Աստծուցվախեցիր:
ՅՈՎՆԱՆ—ԵսարդարեմեւԱստուածհետսէ.աղքատներինտուի,հիւանդներին ղրկեցի. ի՞նչ մեղք ունեմ, որ վախենամ Աստծուց: Քէֆի՛դ նայիր:
Ասա՞ծդինչէ:Աստուածայնպէսէօճախսհաստատել,որէլբանչիդիպչի
ինձ:
ՆԱԶԷ—Լռի՛ր,դուգինովես…(Երեսըխաչակնքելով`անցնումէձախակողմեանսենեակը):Աստուա՛ծ,չհանեսահըսրտիցս:
ՅՈՎՆԱՆ — Յիմար խօսեցիր եւ պարը աւրեցիր: (Աշուղներին) Մեր գործին
անցնենք:Դէզարկէ՛ք:




Աշուղներըշարունակումեննուագել:

ՅՈՎՆԱՆ(Նունուֆարին)—Հա՛րս,առա՛ջարի:
 Հիւրերըբացագանչումեն,եւՅովնաննուՆունուֆարըսկսումենպարել:ՆերսէմտնումՀասանպէյը:Դռներիմօտհիւրերըյետենքաշւում,յարգանքովբարեւում,կանայքխմբւումենձախանկիւնումեւերեսներըծածկում:Տղամարդիկմիքիչշփոթւումեն:ՈմանքուզումենՅովնանինիմաց
տալՀասանպէյիգալը,բայցնաձեռքովհասկացնումէ,որթոյլտանՅով-
նանինպարել:Նաժպտումէայստեսարանիդիմաց:ԲայցյանկարծդիտելովՆունուֆարիգեղեցկութիւնը`սկսումէշլանալ:Մինչնաքարացածնայում է Նունուֆարին, հիւրերն անհանգստանում են. նրանք մէ՛կ ուզում են
Յովնանինկանգնեցնել,մէ՛կէլկարկամումեն:








ՆԱԶԷ (Ներս գալով ձախ սենեակից եւ յանկարծ նկատելով Հասան պէյին`
սարսափածյարձակւումէՅովնանիվրայ):Կեցի՛ր,ի՞նչեսանում:
ՅՈՎՆԱՆ(Յովնանկանգնումէ):—Ի՞նչեղաւնորէն:Նունուֆարը,նկատելով
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Հասանպէյին,փախչումէանկիւնը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Ժպտալով Յովնանին) — Ես  եմ, Յովնա՛ն  էֆէնտի… Պարի՛ր,
պարի՛ր:
ՅՈՎՆԱՆ—Համեցիր,Հասա՛նպէյ,բարիեկար:(Հիւրերին,կանանց)Ոչմէկդ
մի՛քաշուէք,դուրսելնելուհրամանչկայ:Հասանպէյըտանուբարեկամէ,
իմեղբայրը:Այսօրմիուրախութիւնէինձհամար,որէդկարգնուսովո-
րոյթըտեղչունենիմտանը:(Կանայքդեռխմբուածուպահուածենանկիւնում):Առա՛ջեկէք,ՅովնանուՀասանպէյմիեւնոյնբաննենայսգիշեր:
Դէ՛:(Կանայքսկզբումանհամարձակ,բայցյետոյկամաց-կամացառաջ
ենգալիս:Նունուֆարին)Առաջկանգնիր:


ՆունուֆարըմիամիտեւանդիմադարձկատարումէՅովնանիհրամանը:
Հիւրերիցոմանք`դժգոհ,ոմանք`զարմացած,միմասնէլզուարճացածնայումենայսբոլորին:








ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ներիր, որ տարաժամ ներս մտայ… Անակնկալ է, գիտեմ…
Կ՚ուզէիքեզդուրսկանչել,բայց…
ՅՈՎՆԱՆ—Առաջմէկհամեցէքնստիր,Հասա՛նպէյ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ(Նստածէ,աչքը`Նունուֆարին):—Գործովեկայ,եւքոուքո
հիւրերիներողամտութիւննեմխնդրումյատուկ:
ՅՈՎՆԱՆ—Ի՞նչեսասում,Հասա՛նպէյ,չէիիմանում,թէքաղաքեսեկել,եթէ
ոչ`ամենապատուաւորհիւրսէիրայսգիշեր:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Քոազնուութիւննէայդ:(ՄիկողմքաշելովՅովնանինեւցած
ձայնով)Աստուածչէրկամեցել,որքեզայսգիշեր,քոպատուինուսրտին
յարմարհաճելիխօսքասէի.շա՛տեմցաւում:Մենակ`բարեկամիպարտք
կատարածլինելուհամարքեզմիբանպիտիասեմ,որմիքիչայսուրախութեանըչիյարմարւում:Արդէնիսկիմացածկըլինեսեւժամանակնէլ
սուղէր,որուշացնէի…Տեղահանութիւնպիտիլինի:
ՅՈՎՆԱՆ—Տեղահանութի՞ւն:Սխալկըլինի,պէ՛յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Այո՛,տեղահանութիւն,դէպիներսերը:
ՅՈՎՆԱՆ—Անշուշտարդարութիւնըպաշտպանուածէ,եւյանցաւորտարրերըպիտիտեղահանուեն:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Բոլորքաղաքները,գիւղերը,ժողովուրդը`ամէնքըպիտիտեղահանուեն:
ՅՈՎՆԱՆ(Սթափուելով)—Ժողովո՞ւրդը…Ժողովուրդըամբո՞ղջ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Ամէնքը,ամէնքը:
ՅՈՎՆԱՆ —Սպասի՛ր,պէ՛յ,ամէնքըորասումես,նաեւ…եսէ՞լ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ(Ժպտալով)—Դո՛ւէլ,Յովնա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎՆԱՆ—Եսէ՜լ…(Լռութիւն)Մերքաղա՜քը,ժողովո՜ւրդը,ե՜ս…յանցաւո՞ր:Չէ՛,
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անշուշտթիւրիմացութիւնկայ:Թէչէ`ինչպէ՞սկարելիէ,որե՛սէլ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Սուլթանական իրատէ եկած է: (Նայում է Նունուֆարին:
Նազէն, նկատելով Հասան պէյի հայեացքը, անհանգստանում է: Կարճ,
խռովեալլռութիւն:Նազէն,ինչ-որչարբանգուշակելով,յանկարծմօտենում է Նունուֆարին եւ յետ է մղում դէպի անկիւնը): Յովնա՛ն էֆէնտի,
հարսդշա՜տգեղեցիկէեւվտանգաւո՜րգեղեցիկ…
ՅՈՎՆԱՆ (Խայթուած) — Գեղեցի՞կ… (Առաջուայ մտքին դառնալով) Օրէ՜նք
կայ,արդարութի՜ւնկայ.ինչպէ՞սչէ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Յովնա՛նէֆէնտի,կ’ուզե՞սվաղըմտածենքայսմասին:Հարսդ
շա՜տգեղեցիկէ…
ՅՈՎՆԱՆ—Վաղըմտածե՞նք…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Նունուֆարով յափշտակուած` պատասխանը ուշացնում է):
— Այո՜: (Սթափուելով) Յատուկ ներողութիւն եմ խնդրում, ուրախութիւնդ
խանգարեցի.եթէիրաւունքկըտաս,կըմեկնեմ:(Վերէկենում):Պաշտօնականգործերունեմ:Մնասբարեաւ:(Ներսմտնողհիւրերինբարեւում
է):Համեցէ՛ք:
ՅՈՎՆԱՆ(Տխուր)—Գնասբարեաւ,Հասա՛նպէյ:
ՀԻՒՐԵՐ (ՃամբուգցելովՀասանպէյին)—Հասա՛նպէյ,օրէնքկայ,Աստուած
կայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Ճակատագիրէ:
Հասանպէյըդուրսէելնում:Նրագնալուցյետոյհիւրերը,զգալովդժբախտութիւնը,շփոթուածնայումենՅովնանին:


ՀԻՒՐԵՐ(Յովնանին)—Յովնա՛նէֆէնտի,ի՞նչէեղել:
ՅՈՎՆԱՆ—Մե՜ծդժբախտութիւն…
ԵՂՕ—Եսասո՜ւմէի…
ԱԲՐՕ (Որ դուրսն էր այդ ժամանակ` ներս ընկնելով): — Տնաւերնե՛ր, ձեր
տունըչաւերի,ի՞նչբանիէք:
ՀԻՒՐԵՐ—Ջանը՛մ,միասէքիմանանք,ի՞նչբանէ…
ԱԲՐՕ(ԸնկնելովՅովնանիոտները)—Ամա՜ն,աբա՜ր,զուլո՜ւմէ,անձդազատէ՜…
ՀԻՒՐԵՐ—Ջա՞րդէ…
ԱԲՐՕ—Խո՞ւլէք,չէ՞քիմանայզուլումիձենը…




 Յովնանըմիացելէտեղնուտեղըքարացած:Հիւրերըշարժւումենդէպի
դուռնուպատուհանները:ՈմանքաւելիառաջանումենդէպիՅովնանըեւ
կուչգալիս:Ճնշուած,անհանգիստլռութիւն:Միչարագոյժձայնէլսւումփողոցից`ժանգոտեւկերկերուն,որդեռհեռուիցձգւումէիբրեւձայն,բայցերբ
մօտենումէ,արդէնվերածւումէպարզբառերի:
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ՆԱԶԷ—Ամա՛ն,ի՞նչէասում…
ՁԱՅՆԸ(Մօտենալով)—Պատրաստուեցէ՜ք…
Ա. ՀԻՒՐ—Թալա՞նէ…
ԱԲՐՕ — Թալա՜ն է… զուլո՜ւմ, մեր զմանուկ պիտի ուրանայ… (Մօտենալով
Հայկին)Երթանք,տղա՛ս:(ԴուրսէտանումՀայկինաջկողմից):Երթանք
քնիր:
ՁԱՅՆԸ(Որմօտէդրանը)—Պատրաստուեցէ՜ք…երեքօրժամանա՜կ…հրամա՜նէ…պիտիերթանքԱրա՜բիա…մնացողըսրի՜կ՚անցնի…(Հեռանումէ):
Պատրաստուեցէ՜ք…
ՆԱԶԷ—Ամա՜ն,ամա՜ն…(Ծնկներնէծեծում):Աստուածպատիժներստուեց:


 Ձայնը հեռանում է եւ կտրւում: Յովնանը եւ հիւրերը մէջտեղ են գալիս,
արձանանում:Ամէնքըսարսափածեն:


ՄԱՐԷ(Խուլուխռպոտ)—Յովնա՞ն…
ՅՈՎՆԱՆ(Հազիւզսպելովիրեն)—Ի՞նչէ,Մարէ:
ՄԱՐԷ—Հարսնիքըինչո՞ւկտրեց:
Ճնշողլռութիւն:ԱմէնքըվախեցածնայումենՄարէին,որմիգերբնական
ոգուպէսկոյրաչքերըտարածութեանմէջչռած`աշխատումէորսալձայները: Ամէնքը վախենում են կարծես, որ Մարէն կ՚իմանայ դժբախտութիւնը`
համարելովդամիսարսափելիաղէտ:




ՄԱՐԷ(Որանհանգստանումէլռութիւնից,գերեզմանայինձայնով)—Մարդ
չկա՞յ…Յովնա՞ն…(Լռութիւն):Հարսնիքըվերջացա՞ւ…
ՅՈՎՆԱՆ—Հարսնիքնսկսուե՜ց,Մարէ՛…
ՆԱԶԷ(ՉոքելովՄարէիառջեւ`գրկումէնրաոտները):—Հարսնիքըվերջացա՜ւ,Մարէ՛…
ՄԱՐԷ(Չարագոյժձայնով,անհանգիստ)—Վերջացա՞ւ…Ի՞նչեղաւ…
ՆԱԶԷ—Տներսքանդուեց,Մարէ՜,սուլթանըմեզքշումէԱրաբիա:
ՄԱՐԷ—Քշո՞ւմէ,Արաբիա՞,ինչո՞ւ…
ՆԱԶԷ—Չգիտեմ,պիտիերթանք,Մարէ՛…Ողջքաղաքըտնով-տեղովքշումէ…
ՄԱՐԷ (Վեր է կենում տեղից, բուի պէս մէջտեղ գալով, բռունցքը սեղմած,
սպառնալիցհայեացքըսեւեռած`սկսումէպարգալ):—Էհե՜յ…հարսանի՜ք
է,պա՜րբռնեցէք,քեմանիզարկեցէք,ծափտուէք,հողլցրէքգլխիս,տղիս
հարսանի՜քնէ…տեսա՞ք…տեսա՞ք…Թագաւորնե՜ր,հարսնիքարէք,արէք
տեսէքզուլումիթագաւորին…Ամա՜ն,ամա՜ն…
Մարէնկանգնումէ,լռութիւն:
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ԹԱԼԱԼ(Հեռուից)—Պատրաստուեցէ՜ք…Ձայնըգնալովխլանումէեւկորչում:
ՀԻՒՐԵՐ(Յանկարծսթափուելով)—Եկէ՛ք,եկէ՛քերթանքտներս…
ԶԱՐԴԱՐ—Ո՞ւրերթանք,գնալովի՞նչկըլինի:Մեծունենքէստեղ,կացէքմի
ճամբայհարցնենք:(Յովնանին)Յովնա՛նէֆէնտի,ի՞նչանենք:


Բոլորըկանգնումեն:
ՅՈՎՆԱՆ(Խորասոյզ,անճանաչելի,ոչմարդկայինձայնով)—Գէ՜շտեղըմըթնեց… Խախտւում է հաստատութեան հիմը… Գալիս է մարդու գազանը:
(Լռութիւն):—Աստուա՛ծհասնի…
Հիւրերըերկիւղածխաչակնքումեն:
ԵՐԷՑ(Խաչակնքելով)—ՏէրնՄերՅիսուս,ԽաչեցեալնԱմենափրկիչզօրաւ
մեզ:
ՅՈՎՆԱՆ —Ժողովրդիարմատնէպոկւում:Հի՜նուրուականներըվերկացան
գերեզմաններից:(Լռութիւն):Չէ՛,այսպէսկարելիչէ՛.օրէնքկայ,Աստուած
կայ…
ԶԱՐԴԱՐ —Ի՞նչանենք,Յովնա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎՆԱՆ —Եսկըդիմեմօրէնքինեւարդարութեանը:
ՀԻՒՐԵՐ —Աստուա՛ծօգնականդ:
ՅՈՎՆԱՆ —Եկէքձեզնիցվաղըմիքանիմարդէլ.եսժողովրդիկողմիցկ՚երթամկառավարութեանդուռը,կըխօսեմ:Արդարութիւնկըպահանջեմ:
ՀԻՒՐԵՐ —Հա՜,եղա՜ւ,էդպէսէլարէք:Սահակ,Ջնդօ,Եղօ,Զարդարէֆէնտիներ,գնացէք:
ՍԱՀԱԿ, ՋՆԴՕ, ԵՂՕ, ԶԱՐԴԱՐ —Կ՚երթանքՅովնանիհետ:
ՅՈՎՆԱՆ(Դուռըծեծելով)—Հարսանիքըվերջացա՜ւ,գնաքբարով…
Հիւրերըցրւումենշփոթուած.կանայք`գլխիկոր,հեծկլտալով:
ԵՐԷՑ —ՏէրնՄերՅիսուսՔրիստոսԻ՛նքնհասնի,Աստուածածի՛նըբարեխօս:
 Խաչակնքում է եւ հեռանում:  Մնացել են Յովնանը, Նազէն, Հերիքը,
Նունուֆարը,ՍահակըեւՄարէն:Նունուֆարը`գունատարձանիպէս,Խորէնը`գլխիկոր,կանգնածենմէջտեղում:Նազէնչոքածէգետնին`ոսկիների
վրայ,եւլուռծնկներնէծեծում:Նունուֆարը,ԽորէնըեւՀերիքնանցնումեն
ձախսենեակը:ՆրանցհետեւումէՍահակը:


ՅՈՎՆԱՆ — Հա՜… Աշխարհքս հաստատուն չէ՜ր եղել: Մրջիւնի պէս ճամբի
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մէջտեղբունէինքշինել,կարծումէինք,թէապահովենք…Հիմիոտնե՜ր
ենեկելմեզկոխկռտելու:


Լռութիւն:

ՆԱԶԷ —Ի՞նչասաւՀասանպէյը:
ՅՈՎՆԱՆ —Էլչգիտեմ:ԿարծեմՆունուֆարինգէշնայեց:
ՆԱԶԷ(Խորամիտ)—Չէ՞…Եսէլնկատեցի:Ուրի՞շ,ի՞նչասաւ…
ՅՈՎՆԱՆ —Չգիտեմ,գէշբան:
ՆԱԶԷ—Գէշբա՞ն…ի՞նչ…ասա՛,Աստծո՛ւսիրուն:
ՅՈՎՆԱՆ—Հասկացրեց,որ…Նունուֆարինհաւանումէ…
ՆԱԶԷ(Վերթռչելով)—Ամա՜ն,տնէ-օջախէհեռու:Է՞սինչզուլումէր…
ՅՈՎՆԱՆ —Մեծզուլում:




Լռութիւն:

ՆԱԶԷ (Զգաստացած) — Կեցի՛ր: Կեցի՛ր: Վնաս չունի: Դրա համար քեզ մի՛
կորցնի:Կեցի՛ր:(Մօտենումէձախդրանը):Խնամի՛:(ՆերսենմտնումՍահակը,Նունուֆարը,ՀերիքըեւԽորէնը):Խնամի՛,Նունուֆարինտարձեր
տունը:
ՍԱՀԱԿ—Աստծուկապածըմարդչիքանդի,խնամի՛:Եղածըեղածէ:
ՆԱԶԷ —Դրաժամանակըչէ:Տա՛ր:
ՅՈՎՆԱՆ —Ինչե՞րեսասում,ո՞ւրպիտիտանի:Նունուֆարըմերհարսնէ:
ՍԱՀԱԿ —Ա՜խ,Յովնանխնամիսէլչիուզում:Ո՞ւրտանեմ,կինչունեմ,մարդ
չունեմ տանը: (Յովնանին) Աչքիս լոյսի պէս եմ պահել աղջկաս: Քեզ եմ
հաւատումմինակ…Խորէնսջահելէ…(Լցուելով)Ճամբան…Յովնանխը նամի…ի՞նչպիտիանեսՆունուֆարիս…(Յովնանլուռէ):Յոյսսդո՛ւես…
թէ չէ` աղջիկս կորա՜ծ է… (Արցունքները կուլ է տալիս: Նունուֆարին)
Արի… (Գրկում է Նունուֆարին, որ հեծկլտում է հօր գրկում): Աստուած
էսպէսուզեց,որհարսանիքդսեւլինէր,աղջի՜կս…Է՜հ,Աստծունաղօթեցէք`
ճամբունտղանուաղջիկըանփորձմնան:Յովնան,էլեսուդուկորա՜նք…
(Լացէլինում):Է՜հ,երթամդատարկտունսնայեմ:Յովնա՛ն,զաւակս`քեզ,
քեզէլԱստծունեմյանձնում:Բարիգիշեր:






Դուրսէելնումդիմացիմուտքից:

Մ ՆԱՑԵԱԼՆԵՐԸ —Բարիգիշեր:
Հերիքը,ՆունուֆարըեւԽորէննանցնումենձախսենեակը:
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ՆԱԶԷ(Յովնանին)—Լա՛ւ,հիմիի՞նչէմիտքդ:
ՅՈՎՆԱՆ —Չգիտեմ:
ՆԱԶԷ(Անհանգիստ)—Չգիտե՞ս,ի՞նչըչգիտես:
ՅՈՎՆԱՆ —Չգիտեմ,տեսնենք.խելքսշաղւումէ:Խելքկորցնելուբաներեն:
ՆԱԶԷ—Ի՞նչպիտիտեսնես:Աղջիկըչպիտի՞ազատեսձեռքից:
ՅՈՎՆԱՆ—Տեսնե՜նք:(Ըստերեւոյթինանտեղիսրտնեղելով)Տեսնե՛նք:Պիտիերթամկառավարութեանդուռը.պաշտպանութիւնպիտիպահանջեմ:
ՆԱԶԷ(Անհանգստանալով)—Հա՛,դէէդպէ՛սասա:
ԽՈՐԷՆ—Է՛դէճամբան,էդպէսկըյաջողուի:
ՅՈՎՆԱՆ(Նոյնսրտնեղութեամբ)—Մի՛ասէք,մի՛ասէք:Աստուածհեռուտանի.մարդկեանքփրկելուհամարգէշբաներէանում:ԱսաթէվաղըԱստըծովգործըգլուխբերեմ…թէչէ…Մի՛ասէք,մի՛ասէք,լինելիքորլինի՜…
ՆԱԶԷ—Դէ,յոյսԱստուած,էդլինելիքըչիլինի:
ՅՈՎՆԱՆ—Հը՜մ,ո՞վգիտէ,Աստուածտայ,որչլինի:
ԽՈՐԷՆ—Լինի՜.է՜հ,ե՞սուրեմ:Թէմեռնելուենք`մեռնենք:
ՅՈՎՆԱՆ—Դումահըչգիտե՜ս,լռի՛ր:
ՄԱՐԷ(Վերէկենումեւառաջգալիս:Կերկերձայնովեւկոյրաչքերըտարածութեանմէջ)—Յովնա՞ն…
ՅՈՎՆԱՆ —Քովդեմ,Մարէ:
ՄԱՐԷ(Սպառնալից,դողդոջունձայնով)—Չերթա՜ս,իմացա՞ր…
ՅՈՎՆԱՆ(Սրտայոյզ)—Չերթա՜մ…
ՄԱՐԷ(Աւելիխիստ)—Չերթա՜ս,Մարէինհողըչդրած`չերթա՜ս…(Լռութիւն:
ԲոլորըազդուածենՄարէիխստահայեացեւխորամիտդէմքից:ՆահեռանումէՅովնանիցեւիրկոյրաչքերովնայումէչորսկողմ,ապակարծելով,թէիրդէմՅովնաննէկանգնած,խօսումէդատարկօդիմէջ`դաժանանէծքիսպառնալիքիձայնով):Մարէինչթաղած`չերթա՜ս…








Բոլորըսարսափահարնայումեննրան:
Վարագոյր

Բ. արար
 Վալինահանգապետիընդունարանդահլիճը:Աջկողմումպարտէզիբակն
է,որմուտքիդուռունիդէպիաջ:Դիմացը`մէջտեղում,միքարէսանդուղք
դէպիհետէբարձրանում,ոլորւումդէպիձախ,առաջգալիսուվերջանում
միդռնով,որիցյետոյաջիցձախերկարումէմիլայնպատշգամբ`արաբականսիւներով:Դաընդունարանդահլիճիպատշգամբնէ:Պատշգամբիվրայ
են բացուած դահլիճի պատուհանները, որոնցից երեւում են ներսում վառ
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ւող մի կանթեղ, բազմոցներ, սեղան եւ այլն: Պատըշգամբի ձախակողմում
դրուած է մի բազմոց: Առաւօտ է: Հասան պէյը նստած է պատշգամբի աջ
թեւակողմում`հասարակաթոռիվրայ,եւդիտումէպարտէզը:ՆերսէմըտնումՖայիկպէյը,որբարձրանումէսանդուղքով:




 ԱՍԱՆ ՊԷՅ—Ահլա՛ն,Ֆայի՛կպէյ,լաւարիր,որեկար:Բարեւ:
Հ
ՖԱՅԻԿ (Մտերմօրէն, բայց պաշտօնական վերապահումով բարեւում
Հասանպէյինեւժպտում):—Պէ՞յ,ինչպէ՞սես:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—ՍպասումեմՎալիփաշային:Դեռչիեկել:Քեզկարեւորհրահանգներունեմտալու:
ՖԱՅԻԿ—Հրամայի՛ր,պէ՛յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—ԵսնշանակուածեմաքսորուողկարաւանիպետմինչեւՄիջագետք:Դուիմօգնականներիցմինըպիտիլինես:
ՖԱՅԻԿ—Շատուրախեմ,պէ՛յ:Շա՜տուրախ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ(Անհանգիստժպիտով)—Ինչո՞ւեսուրախ:
ՖԱՅԻԿ—Յովնանիաղջկանկ՚ազատեմ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ(Հանգստացած)—Հա՜,աղջի՜կը:Լաւնէ:Որհաւանումես,քեզ
լինի:
ՖԱՅԻԿ—Վախենումեմ`հետսչգայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Ի՞նչխենթբան…չգա՞լսորնէ:Խլի՛ր:
ՖԱՅԻԿ—Ուզումեմ`իրկամքովգայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Շատբարակներնեսմանում:
ՖԱՅԻԿ—Է՜հ,ուզումեմ,բայցսէրըզօրովչիլինի:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Ասելէ`սէրեսգցելայդաղջկան:Ղօչա՜ղ…
ՖԱՅԻԿ(Պարզօրէն)—Վաղո՜ւց:Երբդպրոցէիգնում,միշտնրանցտանառջեւովէիանցնում:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ(Քահ-քահծիծաղելով)—Օհօ՜,բանըխոշորացաւ:Է՛հ,էլի՞նչես
ուզում,նպատակիդհասար:
ՖԱՅԻԿ (Տխուր ժպիտով) — Չգիտեմ, խիղճս հանգիստ չէ… հա՛մ ասում եմ,
հա՛մ`զղջում…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Վայելի՛ր, վայելի՛ր, վերջը կը զղջանք: Ես Նունուֆարին եմ
աչքսդրել:Պիտիքաշեմ:Բայցվախենումեմ`զօրովքաշելուցաղմուկդուրս
գայեւՎալիիականջնընկնի:Կարծեմ`Վալինգիտի,որՅովնանըգեղեցիկ
հարս ունի: Ականջը, որ գցեն, ինքը կը քաշի: Ռէուֆ պէյն էլ կարաւանի
հետէ.նաէլգիտիՆունուֆարին:Սիրտսհանգիստչէ:Ուզումեմաղջիկը
իրկամքովբերեմքովս,յետոյ,երբկըհեռանանք,Յովնանինճամբուկը
դնեմ:Ափսոսէ,հարամչլինիքէֆս.լա՜ւաղջիկէ:
ՖԱՅԻԿ — ԳոնէՅովնանըյետներսառնէինք,ընտանիքնազատէինք,մեղք
են:
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ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ —ՋհանտամըՅովնաննուիրընտանիքը…Նունուֆարինես
կ՚առնեմ,աղջկանէլ`դու:Էլմնացածներիպահապանըեսուդուհօչե՞նք:
Բանչունե՞ս:(Լռութիւն)Ֆայի՜կ,ի՞նչքէֆերենսպասումմեզ…ի՞նչհուրիփերիներ… Վա՜հ, ի՜նչ գանձեր բացուեցին մէկէն ի մէկ… Ո՞վ կը սպասէր,
հը՞…(Ֆայիկը լուռ է): Դէ գնա՛, հրամանի թուղթը ստացիր, ապա արի
այստեղ: Շուտ-շուտպիտի գնանքՅովնանիտունըեւլաւհսկենք:Թէ
չէ`լուրըկ՚ընկնիքաղաքը,եւգեղուհիներըձեռքերէսկըթռցնեն:(Նայելով
աջ)Յովնանըեկաւ…
ՖԱՅԻԿ —Ցտեսութի՛ւն,պէ՛յ:


Ֆայիկըդուրսէելնում:ԱջիցմտնումէՅովնանը`մտախոհեւտխուր:


ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Աստուածպահպանէ,Յովնա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎՆԱՆ(Քաղաքավարի)—Բարեւ,Հասա՛նպէյ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ(Նստումէ):—Է՜հ,ի՞նչեսմիտքանում,Աստուածմեծէ:
ՅՈՎՆԱՆ —Աստուածմե՜ծէ,պէ՛յ,մինակմեզհասածաղէտըաւելիմեծեղաւ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Աստծոյկամեցողութիւննէ:
ՅՈՎՆԱՆ—ՕրէնքներըխախտւումենեւԱստուածչանիբոլորովինոչնչանան:Այսպէսորգնայ,քարըքարիվրայչիմնայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Պիտիուրախացնեմքեզ.ե՛սպիտիդառնամտեղահանուող
քարուանիպետը:Հիմիդուիմպաշտպանութեանտակնես:
ՅՈՎՆԱՆ—Քոպաշտպանութեանտա՞կ.մինչեւորտե՞ղ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—ՄինչեւՄիջագետք:
ՅՈՎՆԱՆ — Ուրեմնայնպէսհասկանամ,որեսուընտանիքսազատուածենք:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Եթէկամենաս`ամէնքդազատուածէք,Յովնա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎՆԱՆ—Եսի՞նչպիտիչկամենամ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ— Ինչո՞ւշիտակըչխօսենք:Գիշերստունորգնացի,մէկմիտք
եկաւ ընկաւ գլուխս ու սկսեց տանջել ինձ: Պարզապէս հարսիդ վիճակը
ինձ շատ մտահոգեց: Աւազակ տարրերը ճամբին վխտում են: Ի՞նչ պիտի
լինինրավերջը:
ՅՈՎՆԱՆ—Նրավե՜րջը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ախր չգիտես, հարսդ շա՜տ գեղեցիկ է: Եթէ վաղը ամբոխը
չխլեց,ճամբինմիորեւէաւազակպիտիխլի:Բաւականէքաղաքիցդուրս
գաս,կըթռցնեն`անգինքարիպէս:Ասումեմ`անտանելիգեղեցիկէ:Ի՞նչ
անենք,Յովնա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎՆԱՆ—Իմհարսըընկածէքոօճախը,պէ՛յ,եւեսյոյսունեմ,որդու,բարեկամսլինելուցառաջ,մարդեսանկասկած:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Ձեռքէսինչորգայ,պիտիանեմ:Եսչեմկարողթողնել,որ
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այդպիսիմիգեղուհիսրիկաներիձեռքնընկնի:Շիտակնասեմ`եթէդուէլ
չկամենայիրհարսիդպաշտպանութիւննինձյանձնել,եսպիտիկամենամ
արդէն:Հա՛,այնէլասեմ,որչեմուզումլինիէնպէս,թէեսզօրովաղջիկեմ
քաշում:Քոտանիցաղջիկքաշելըո՛չքոպատուինէարժանի,ո՛չէլինձէ
սազական:Հարսդպիտիհասկանայ,որիրօգուտնայդէ:Քոէլօգուտնայդ
է:Դահասկացնելուկարիքչունեմ:(Յովնանըլուռէ):Բանչեմասում.դեռ
միօրէլժամանակկայ:Համոզիրհարսիդ,թողիրկամքով,բարեկամիպէս
վաղըչէմիւսօրըգայնստիիմկառքը`ճամբայընկնենք:
ՅՈՎՆԱՆ—Ապաորդի՞ս,պէ՜յ…Ի՞նչասեմորդուս…Ինչպէ՞սկարելիէ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Որդիդ խոհեմ կը լինի եւ կ՚ըմբռնի, որ իր բախտը չբանեց:
Բախտի բան է, Յովնա՛ն էֆէնտի: Հարսդ եթէ որդուդ վիճակուած լինէր,
այսպէսխառնօրերիիրարչէինգայ:Կ՚երեւայ,թէիմբախտնէեւԱստծով
այդպէսէլկըլինի:
ՅՈՎՆԱՆ—Մերբարեկամութեանսիրուն,պէ՛յ,խնայիրորդուս,նաորիմանա՜յ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Որդիդարդէնիսկքաղաքումչիկարողմնալ:Նապարտաւոր
է,իբրեւզինուոր,ատեանիներկայանալ:Կինըհոյչի՞տանիհետը:Չէ՛,Յովնա՛նէֆէնտի,Նունուֆարըիմբախտնէ:Մի՞թէհամաձայնչես:(Յովնանը
լուռէ):Այնէլասեմ,եթէչուզենաս,եսկըհիւանդանամ:
ՅՈՎՆԱՆ—Բայցմի՞թէ,պէ՛յ,հնարչէ,որբարեկամիպէսմեզհետլինեսեւ
այդբանըչլինի:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ճշմարի՛տ Աստուած, այնպէս յափշտակուած եմ հարսիդ
գեղեցկութեամբ,որասածիդպէսքովըչեմկարողմիանալ:Այսէլբարեկամիխոստովանանքէր:Եթէկ՚ուզես`սամիհանելուկէ.նստիրմտածիր
եւինձպատասխանտուրվաղը:
ՅՈՎՆԱՆ—Իսկմերվիճակըի՞նչէլինելու:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ —Աստծովերբբարեկամանանք,միբանկ՚անեմ:
ՅՈՎՆԱՆ—Է՜հ,գէշտեղմթնեցօրերս,պէ՛յ:Հիմիպիտինստեմթղթէմակոյկը
եւընկնեմծովը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Է՜հ, Յովնա՛ն էֆէնտի, կեանքն էլ քամու բերանը դրած մի
ճրագէ:Ի՞նչիմանաս`երբկըմարի:Հիմիեսի՞նչիմանամ`ե՞սաւելիկ՚ապրեմ,թէ՞դու:Ճակատագիրէ:(Լռութիւն):Է՜հ,ինչորէ:Եսգնացի:(Դիմում
էդէպիդիմացիդուռը):Դուէլգնաձերոնցհամոզիր:
ՅՈՎՆԱՆ(Հետեւիցգնալով)—ՎերեւնԱստուածկայ,պէ՛յ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ—Աստուածհէնցայդպէսէուզում:




Հասան պէյը դուրս է գնում: Մի պաշտօնեայ, դիմացի դռնից մտնելով,
խոնարհ բարեւում է Հասան պէյին եւ ապա դիմում Յովնանին` նոյնպէս
խոնարհբարեւելով:
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ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ—Յովնա՛նէֆէնտի,Վալիփաշանայսրոպէիսձեզկ՚ընդունի
պատշգամբում:Մենա՞կէք:
ՅՈՎՆԱՆ— Ո՛չ,քաղաքացիներկան:(Ցոյցտալովաջկողմը)Այնտեղսպասումեն:
ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ—ՈւրեմնՎալիփաշանայսրոպէիսդուրսկըգայ:
 Պաշտօնեանգլուխէտալիսեւհեռանումնոյնդռնից:Հասանպէյըդիմում
էդէպիաջդուռըեւդուրսելնում:Հէնցնադուրսէելնում,դուռըբացւումէ,
եւքաղաքացիներըներսենմտնում:Նրանցմէջեն՝Սահակը,Ջնդօն,Զարդարը եւ Եղօն: Սրանք առաջ են անցնում: Նրանց հետեւում են մի խումբ
այլպատուաւորքաղաքացիներ:ՍրանքբարձրանումենսանդուղքովՅովնանիմօտ`պատշգամբիաջգլուխը:Իսկբակըհետզհետէլցւումէմեծամբոխով:ՁախդռնիցներսէգալիսՎալիփաշան:Յովնանըեւքաղաքացիք
խոնարհողջունումեննրան:Վալիփաշանքաղաքավարիեւսիրալիրբարեւումէ,նստումբազմոցին:








ՎԱԼԻ—Ինչո՞ւէքնեղութիւնկրել,որդի՛քս:
ՅՈՎՆԱՆ—Ձերողջութիւննենքհարցնում,Վալի՛փաշա:
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ—Ձերողջութիւնը:
ՎԱԼԻ—Մեծապէսշնորհակալեմ:Յուսամ`քաղաքըանվրդովպատրաստէ
ճամբայընկնելու:
ՅՈՎՆԱՆ—Քաղաքիցպատգամաւորենք:Բնակչութիւնըյուզուածէմեծապէս:
ՎԱԼԻ—Զարմանալիէ,ինչո՞ւ:
ՅՈՎՆԱՆ — Իրադէի միտքը կ՚ուզէինք պարզել, Վալի փաշա: Ի՞նչ է տրամադիրԻրադէնբնակչութեանայնմասիհամար,որանպարտէեւօրինական:
ՎԱԼԻ — Իրադէի միտքը պարզ է, էֆէնտինե՛ր: Մի կարգ վայրեր
պատերազմի կրակին մօտ են եւ վտանգուած: Պէտք է մարդկային կեանքերն ապահովենք: Ուստի բնակչութիւնը կառավա րութեան պաշտպանութեամբ պարպելու է իր բնակավայրը եւ ապահով տեղափոխուելու աւելի ներսերը` մինչեւ պատերազմի վտանգներն անցնեն: Է՜հ, որդի՛քս, հեշտ բան չէ՞ր այս պարզ բանը հասկանալը:
ՅՈՎՆԱՆ—Հեշտբանէհասկանալը,բայցշատդժուարբանէայդբանը,տէ՛ր
իմ: Թողնել տուն, օճախ, հայրենի հող եւ մեկնել հեռու Արաբիա… Շատ
դժուարէայսպարզբանը,վսեմափայլտէրիմ…
ՎԱԼԻ — Այդքան մի յուզուէք, Յովնա՛ն էֆէնտի, պարզապէս մէկ փոքրիկ
անյարմարութիւնէ,կամլաւեւս`անսովորութիւն:
ՅՈՎՆԱՆ—Գուցէ,վսեմափա՛յլտէր,Իրադէնինչորբաննախատեսո՞ւմէծե-
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րերի,մանուկների,յղիներիհամար:Ի՞նչպիտիլինինրանցվիճակը:
ՎԱԼԻ—Առանձինգրութիւնչեմստացելայդմասինտակաւին:
ՅՈՎՆԱՆ—Ուրեմնի՞նչանենք,երթանքփճանա՞նք:
ՎԱԼԻ—Իրադէիհրամայականպահանջըստիպումէինձյորդորելձեզ,որ
վաղըեւեթճամբայընկնէք:
ՅՈՎՆԱՆ—Ինչպէ՞սճամբայընկնենք,վսեմափա՛յլտէր:Ինչպէ՞սքանդուենքերթանք փորձանքների դռնովը ներս: Շնո՛րհ արէք, տէ՛ր իմ, թո՛յլ տուէք
մայրաքաղաքերթանքեւվերինատեաններիցօգնութիւնհայցենք:
ՎԱԼԻ—Վալիիպարտականութիւնըպիտիկատարեմեւձերանձերըվտանգիցհեռացնեմ:Չեմկարողթոյլտալ,որքաղաքիցհեռանաք.ճամբաները
վտանգուածեն:
ՅՈՎՆԱՆ — Եթէ այդպէս է, թոյլ տուէք, տէ՛ր, մի կարճ ժամանակ քաղաքս
մ նանքեւհեռագրովդիմենքբարձրատեաններին:
ՎԱԼԻ—Շատփափաքելիկըլինէր,եթէդրակարիքըտեսնէի:Ընդհակառակը՝այսպէսամէնիցապահովէ:
ՅՈՎՆԱՆ (Աշխատելով յուզմունքը զսպել) — Համարձակւում եմ հարցնել,
Վալի՛ փաշա, ինչո՞ւ է կատարւում այս ամէնը: Մենք թշնամի չենք, մենք
աւազակչենք,մենքդաւաճանչենք.մենքայսերկրիմշակներնենք:Ի՞նչէ
մերյանցանքը,ինչո՞ւէկատարւումայսամէնը:
ՎԱԼԻ—Անկեղծասեմ`չգիտեմ:
ՅՈՎՆԱՆ—Դո՜ւքչգիտէք:
ՎԱԼԻ—Ե՛սչգիտեմ:Յովնանէֆէնտի,չտանքայնպիսիհարցեր,որոնցչպէտք
էպատասխանեմ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ինչպէ՞ս հարցեր չտանք: Ինչպէ՞ս չիմանանք, թէ ինչու ենք
ոչնչանում:Ահամենքճամբայկ՚ընկնենք:Եւեսհարցնումեմ`եթէճամբինմիահաւորաղէտիհանդիպե՞նք…
ՎԱԼԻ—Ճակատագիրէ,Յովնա՛նէֆէնտի:
ՅՈՎՆԱՆ—Ի՞նչէուզումմեզնիցճակատագիրը:
ՎԱԼԻ—Ո՞վիմանայ:Ճակատագրիլեզունհանելուկէ:Ճակատագիրնէր`մեզ
պատերազմբերեց:Արիիմացիր`ինչո՞ւ:
ՅՈՎՆԱՆ—Պատերազմըմեծաղէտէ:Բայցմի՞թէմենքենքյանցաւորը,որ
ճակատագիրըմեզէպատժում:
ՎԱԼԻ— Դուքյանցաւորչէք,թերեւսդուքպատերազմիզոհերնէք:Աշխարհքիբանէ:Այսպէսբերեցաշխարհքիխաղը:Մէկըպիտիզոհուէր,եւահա
դուքէքզոհւում:
ՅՈՎՆԱՆ—Եւդաարդարութի՞ւնէ,վսեմափա՛յլտէր:
ՎԱԼԻ—Արդարութի՛ւնէ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ինչպէ՞ս, տէր իմ: Այն ժամանակ դարձեալ կրկնում եմ խնդիրքըսթոյլտուէքվերինատեաններըերթանքեւանձամբպարզենքարդաըըըըըը
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րութեանխնդիրը:
ՎԱԼԻ—Յովնա՛նէֆէնտի,Յովնա՛նէֆէնտի,ի՞նչեսկորցրելվերինատեաններում:Ի՞նչէյոյսդ`վերինատեաններնեսուզումգնալ:Դէթոյլտուի,ի՞նչպիտիասենքեզվերինատեանները:Նրանքէլքեզայնպիտիասեն,ինչոր
ես:Եւի՞նչենքես,նրանք,ամէնքը,ի՞նչկայմերձեռքը.ոչի՛նչ:Հասկանանք
աշխարհքը, էֆէնտինե՛ր: Աշխարհքս բիւրաւոր թելերով մի գործուածք է`
մէկըկապածմիւսին:Աստուածո՜ւր,վերինատեաններնո՜ւր,Վալինո՜ւր…
Եսվերինատեաններիկամքնեմկատարում,նրանք`ուրիշի,ուրիշը`ուրիշի,ամէնքն`Աստծոյ:
ՅՈՎՆԱՆ (Տխուր):—Աստուա՞ծէուրեմնայսամէնիպատճառը:
ՎԱԼԻ —Աստուածէվկայ,որԱստուածէ:Ամենաչնչինբանը,որկատարւում
է,Աստծոյկամքնէ,որկատարւումէ:
ՅՈՎՆԱՆ—Այդարդարութիւնըեսչեմհասկանում:
ՎԱԼԻ— Հասկանա՛նքաշխարհքս:Կացէք,որդի՛ք,ձեզմիառակասեմ:Անփոյթ
դատաւորիմինըմիաղքատկնոջորդունբանտէրգցելեւչէրհոգում`իսկապէսմեղաւո՞րէր,թէ՞ոչ:Օրէնմէկըայրիկինըբարձրանումէսրակտուրըեւ,առաջինչոքելով,աղաչանքէանում,որիրորդունբանտիցազատի:
Դատաւորըմերժումէ:Աղքատկինըարտասւումէեւյետդառնում:Հէնց
հեռանումէ,կտուրըփլւումէեւդատաւորինտակովնանում:Ոչոքչիիմանում, թէ ինչից փլուեց կտուրը: Բայց ասում են` արդարութեան գրքի մէջ
գրուածէ,որայրիկինըհեռանալիսարցունքիմիկաթիլէրգցելդատա ւորիտանկտուրին:Եւհողըայնքանծանրացածէրեղել,ործանրութիւնը
լցուելունպակսելիսէրեղելարցունքիմիկաթիլիչափքաշ:Ընկաւկաթիլը
կտրանհողին,եւկտուրըփուլեկաւ:Արդարութիւնըծածուկմնացերկուսիցէլ,բայցկատարուեց:Աշխարհսկշեռքէ,մերգործերը`կշեռքիքարեր:
Որքարը,ինչքաշորունի,իրվարձքնէլայդէ:Աստծուգութըամենատես
աչքերն ունի: Մէկ մրջիւնի ոտ էլ որ ցաւում է իր բնի մէջ, Աստծու սիրտը ցաւում է երկնքում: Գնացէք խաղաղութեամբ եւ անհոգ եղէք: Ամէն
բանԱստծոյդատողութեանմէջիրտեղըկըգտնի:Ամենաչնչինբանըոր
կատարւում է, Աստծոյ կամքն է կատարւում: Թողնենք, որ կատարուի:
ՅՈՎՆԱՆ—Գեղեցիկօրինակովխօսեցիք,տէ՛ր:Համարձակւումեմնկատել,
որձերասածարդարութիւնըհիմիկուանիցպարզերեւումէ:ԵսԱստծոյ
առջեւբոլորատեաններինհիմիեւեթցոյցկըտամարդարութիւնը,ութող
նրանքցոյցտանմերյանցանքը:Թողարդարութիւնըհիմիկշռիամէնքիս
գործը:
ՎԱԼԻ—Ամէնբանժամանակինէնայում:Ամէնբանկըկատարուի,կըպատահի ժամանակի դատարանի համար: Մի վախենայ, մենք ժամանակը
կըմոռանանք,ժամանակըմեզկըյիշի:Անհոգեղէքայսմասին:Շատեմ
ապրել,շատտեսելուլաւգիտեմ.սաէլմիձորէ,որեկելէ,պիտիլցուի,
»
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որանցնի:Միտարակուսէք,հայրենակի՛ցեղբայրներ:Այսյանկարծահաս
աղէտըժպիտովդիմաւորենք,Աստծոյհաճութիւնըվաստակենքեւայլեւս
այսպիսիդառնօրերչտեսնենք:
Վալինվերէկենում:
ՅՈՎՆԱՆ—Այնժամանակ,յանունմարդկութեան,կոչ եմանումձեզ`Դո՛ւք
օգնեցէքայսաղէտաւորժողովրդին:
ՎԱԼԻ—Ե՞ս,է՜,ի՞նչեմես,միանկրակմարդ:Ի՞նչկայիմձեռքին:Հա՜,մեղքանումեմձերայրիներին,հիւանդներինեւմանուկներին:Բայցոչմիուրիշ
գութիչեմկարողնրանցյանձնել,քանԱստծոյգութնէ:Աստուա՛ծնրանց
հսկի:Գնացէք,բարիճանապարհ,Տէրընդձեզ:
 Վալինդուրսէելնումձախից:

ՅՈՎՆԱՆ(Նրահետեւից) —Ասելէ`երթանքփճանա՜նք:Դա՞էարդարութիւնը:
Քառասունտարիայսձեռքովսայսերկրիտուննեմշինել,ահաայսպէս
զարկի՞ձեռքիս:
ՋՆԴՕ — Երթանք, ջանը՛մ, երթանք: Դատարկ բան էր, ես գիտէի: Յովնանը
շարժւումէդէպիդուրս:Նրանհետեւումենբոլորը:Հասնելովսանդուղքի
գլխին`կանգէառնում:Ժողովուրդըշրջապատումէնրան:
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ—Յովնա՛նէֆէնտի,ի՞նչեղաւ,մէկճարարա:
ՅՈՎՆԱՆ—Էլմենքգինչունենք,էլմենքոչինչենք:Ասացէքժողովրդին,թող
ուրանայ:
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ —Ուրանա՞յ,ի՞նչըուրանայ:
ՅՈՎՆԱՆ—Ի՞նչը…ամէնբան`կայք,պատիւ,խիղճ,հաւատ:
ՋՆԴՕ—Ի՞նչէասում,խելքըկորցրելէ:
ՅՈՎՆԱՆ(Բարկացած)—Չեմկորցրել,կեանքնե՛րդազատեցէք:
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ—Դէմենքէլկեանքնենքազատում:
ՅՈՎՆԱՆ (Աւելի բարկացած) — Կեա՜նքը` ամենապէտքակա՜նը, մնացածը`
խիղճ է, հաւատ է, ինչ հօրս ցաւն է, դատարկ բաներ են: Ազատուեցէ՛ք,
կեա՛նքնազատեցէք:
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ —Աղտոտուե՜լ…կարելի՞բանէ:Ի՞նչէասում,ուրանա՞նք:
ՅՈՎՆԱՆ—Վե՜րջըկըմաքրուէք:Կեանքըչվերջացաւ:Էլիկայկեանք:Ապա
ի՞նչէքուզում.ոճիրըգործուի,անպատիւլցուենքհորերնուլռե՞նք:
ՄԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻ—Ճակատիգիրէ:
ՅՈՎՆԱՆ(Զայրագին)—Ժողովո՛ւրդնազատեցէք,դատարկխօսքերմի՛խօսէք,ժողովու՛րդնազատեցէք,ձե՛զազատեցէք:Ամբողջժողովրդովելէքերթանքարդարութիւնպահանջենք:

25

ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 4 2018

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ—Ո՞վկըթողնի,ո՞ւրերթանք,ո՞վկընայիմեզ:
ՅՈՎՆԱՆ—Վերինատեաններըչենիմանումայսոճիրը,մարդկութիւնըչի
լսել.գիտէ՞քինչկ՚անեն,եթէիմանան,քարքարիվրայչենթողնի:Ապա
իմանա՜ն…Լուրպէտքէտրուիմարդկութեանը:
ՔԱՂԱՔԱՑԻ—Է՜հ,Յովնա՛նէֆէնտի,ի՞նչկարողեսանել:
ԶԱՐԴԱՐ—Ամէնտեղէլէսպիտիասեն:
ՅՈՎՆԱՆ—Ամէնտեղէ՞սպիտիասեն:Երկաթկըհագնեմ,պողպոտկըմաշեմ,կ՚երթամկըգտնեմայսոճրիարմատը:Տեսնեմ`նո՞յնըկ՚ասեն:
ԶԱՐԴԱՐ — Ոճրի արմա՞տը, ո՞վ է ոճրի արմատը: Մէկը մէկի վրայ է գցում,
Աստծունենասումարմատը:Գնա՛,ի՞նչկ՚անես:
ՅՈՎՆԱՆ — Աստուած այդպէս չի ասել: Աստուած ինքը չի տեսել այդպիսի
ոճիր:Նրաանգիտութեամբէսագործւում:Մարդկութիւննէլտեղեակչէ
այսոճրին:Պէտքէլուրտալմարդկութեան,աշխարհքովմէկպէտքէգոռալ,ձայնըմինչեւԱստուածպէտքէհասցնել:
ՁԱՅՆԵՐ—Է՜,ծուռբաներէխօսում:
ՋՆԴՕ—Ջանը՛մ,սաէսպէսծուռխօսելովմերգործըաւրեց:
ՅՈՎՆԱՆ —Ե՞սաւրեցիձերգործը,թէ՞ձերԱստուածը:Առակներմի՛խօսիր:
Դուհասկանալիքչունես:
ՋՆԴՕ—Ասածդի՞նչէ,ժողովրդիսիրտըինչի՞եսպղտորում,ի՞նչեսասում`
ուրանայ:
ՅՈՎՆԱՆ —Ովորչիուզումկեանքըփրկել,թողգնայիրմեռելըմեռնելու:Ես
պիտիփրկեմժողովուրդը:Եսպիտիցոյցտամարդարութիւնը:
ՋՆԴՕ—Դուխայինութիւնպիտիանես,քոկեանքըպիտիազատես,մեզ
գցեսփորձանքը:Ճամբադգնա,հասկացանքինչմարդես:(Ժողովրդին)
Երթա՛նք:
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ—Երթանք,ախպե՛ր,երթանք:(Քաշւումեն)։Վերջերսհասաւ:
ՅՈՎՆԱՆ — Չէ՞ք ուզում փրկուել, ես էլ ժողովրդի դատը կը փրկեմ, ինձ կը
փրկեմ.եսէլմիժողովորդեմ:
ՍԱՀԱԿ—Ծանրխօսքերասիր,խնամի՛:Հիմիհազարբանպիտիվրադխօսեն:
ՅՈՎՆԱՆ—Խօսքերիժամանակչէ՛:Ամենաթանկբանըձեռքերեսգնում
է`ժողովրդիդա՜տը:Եսպիտիհասցնեմմարդկութեան:Արդարութի՛ւնկայ,
Աստուա՛ծկայ:
Վարագոյր
(Շար.1)
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ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆԻ
ՅովնանՄեծատուն
ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆը` ՄէԿԴԱՐԵԱյ
ԱռԵղծՈՒԱծԻ ՄԻջՈՎ
ԿԱՐԻՆԷ ՌԱՖԱՅԷԼԵԱՆ

Դ

երենիկ
Դեմ իրճեանի
ստեղծագործութիւնը
դեռեւս
խորհրդային
տարիներինհանգամանօրէնուսումնասիրուել, հրատարակուել
եւ
բազմիցս վերահրատարակուել է:
Ակադեմական հրատարակութիւնը
կազմում է 14 ստուար հատոր:
Թւում է, թէ ոչինչ պէտք չէ վրիպած լինէր մասնագէտների ուշադրութիւնից: Բայց Գրականութեան
եւ արուեստի թանգարանի (ԳԱԹ)
մասնաճիւղ Դերենիկ Դեմիրճեանի
տուն-թանգարանը
ղեկավարելու
մեր երկարամեայ գործունէութեան
ընթացքում ոչ քիչ առիթներ ենք
ունեցել համոզուելու հակառակում:
Նախորդիւ դասականի արխիւից եւ
մասնաւոր անձանց մօտ պահպանւած նիւթերից ի մի ենք բերել եւ
հրատարակել դեմիրճեանական չափազանց ուշագրաւ մասունքներ`
բանաստեղծութիւններ,նամակ,հեք

-













իաթ, խոհագրութիւն: Մէկ տարի
առաջ բարեբախտութիւն ունեցանք
Գրականութեանեւարուեստիթանգարանում պահպանուող Դերենիկ
Դեմիրճեանի ֆոնտից (ԴՖ) գտնել
մինչօրսանտիպՅովնանՄեծատուն
թատրերգութեան բնագիրը` բաղկացած ձեռագիր  եւ մեքենագիր պատառիկներից1։ Ընթերցողինառաջին
անգամներկայացուողայսթատրերգութիւնը մենք՝ վերծանել, խմբագրել եւ համակարգել ենք հէնց այդ
տարբերակներիհիմանվրայ:
ՏարիներշարունակԴերենիկԴե-
միրճեանի տուն-թանգարան են եկել
գրականագէտներ,
թատերագէտներ, ասպիրանտներ, ուսանողներ,
որոնք փնտռում էին գրողի Յովնան
Մեծատունը յօդուած, ատենախօսութիւն գրելու կամ պարզապէս
ընթերցելու նպատակով: Մեծ է եղել
նրանց հիասթափութիւնը, երբ տեղեկացել են, որ անգամ գրողի մա









-

Կարինէ
Ռաֆայէլեան
Աւարտածէ
ԵրեւանիԽ.
Աբովեանի
անուանպետականմանկավարժական
ինստիտուտի
հայոցլեզուիեւ
գրականութեան
ֆալկուլտետը
եւԵրեւանի
պետական
համալսարանի
Հայնորագոյն
գրականութեան
ամպիոն
 ը,
որպէս՝ասպիրանտ:
1994էնԴերենիկ
Դեմիրճեանի
տուն-թանգարանիվարիչնէ:
2008էնկ՚աշխատակցի«Իրատես»լրատուականին՝որպէս
մշակութային
լրագրող,2013էն
«Հայկազեան
հայագիտական


ԱյդնիւթերըպահպանւումենԳԱԹ-ում,ԴՖթիւ500-507:

1
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հանդէս»ին։
ՀրատարակութեանպատրաստածէԴերենիկ
Դեմիրճ
 եանի
Հայը,Արջուկլրջուկը,Դատողութիւններ
Ղարաբաղիեւ
Նախիջեւանի
հարցիշուրջ
ստեղծագործութիւնները,
Դերենիկ
Դեմիրճեանի
հարկիներքոյ
գրականագիտականյօդուածներուժողովածուն։
Հրատարակածէ
բանաստեղծական՝երկուեւ
պատմուածքներումէկհատոր։


ՅովնանՄեծատունթատրերգութենէնձեռագիրէջմը
©ԴերենիկԴեմիրճեանիտուն-թանգարան
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սունքները պահպանող յարկի ներքոյ չկայ թատրերգութեա
 ն որեւէ
հրատարակութիւն: Մեր բազմաթիւ
փնտռտուքները
հայաստանեան
գրապահոցներումմնումէինանարդիւնք. այդ ստեղծագործութեան
տպագիր եւ ոչ մի օրինակ հնարաւոր չեղաւ գտնել: Ամենահաւաստի
տեղեկատուութիւնը զետեղուած է
ՀՀ գրադարանների ելեկտրոնային
ցուցակում, որում միայն մի ծանուցում կայ, թէ 2017 թուականին եղել
է առաջարկութիւն` հրատարակելու
Յովնան Մեծատունը, եթէ գտնուի
հովանաւոր: Ասենք, որ այդ առաջարկութիւնն արուել է մեր կողմից`
թատրերգութեան պատառիկները
վերծանելու այն փուլում, երբ հասկացելենք,որթէեւֆոնտայիննիւթը
բաղկացած է առանձին կտորներից,
բայցընդհանուրառմամբհնարաւոր
է ամբողջացնել եւ ընթերցողին մատուցելաւարտուներկ:
Պարզաբանենք նաեւ, թէ ինչու
աւելի շուտ` մեր գործունէութեան
նախորդ տարիներին, չէինք որոնել
այս գործը գրողի ֆոնտում: Բանն
այն է, որ Դերենիկ Դեմիրճեանի
տուն-թանգարանը
հիմնականում
զբաղւում է գրողի յուշային տունը
պահպանելու,
հանրահռչակելու,
ցուցադրութիւն
կազմակերպելու,
նոր ցուցանմուշներ ձեռք բերելու,
ինչպէս եւ ժամանակակից գրականութեան կարեւոր դրսեւորումներն
արժեւորելու  գործառոյթով, ուստի
ԳԱԹ-ի աշխատակիցների կողմից
մշակուած արխիւային նիւթերի ողջ
ծաւալը հանգամանօրէն պրպտելու
























առիթը չէր ներկայացել, մանաւանդ
որմեզայցելողմասնագէտներըհաստատապէսվկայումէին,թէՅովնան
Մեծատուն երկի բոլոր փնտռտուքներն իրենց տարել են փակուղի, եւ
միակ յոյսը մնացել է գրողի տունթանգարանը: Այս տեղեկութիւնն էլ
հիմքէրտալիստարիներշարունակ
մտածել, որ անդառնալիօրէն կորած
է Դերենիկ Դեմիրճեանի թատերգական ժանրի այդ նմոյշը, որի մասին,իզարմանսմեզ,կայինմիշարք
հանգամանալից վերլուծութիւններ
տարբեր գիտնականների աշխատութիւններում եւ յիշատակումներ Դեմիրճեանի նամականիում:
Նոյնիսկ որոշ մասնագէտներ մեզ
փորձել են հակադրուել այս բոլոր
տարիների ընթացքում, երբ մենք
յայտարարել ենք, թէ Յովնան Մեծատունը անտիպ ստեղծագործութիւն է: Քանի որ վերլուծութիւններն այդ թատրերգութեան մասին
բաւական հանգամանալից են ու
ստուարածաւալ, եւ քանի որ մարդիկ,դրանքկարդալով,ձեռքենբերել
որոշակիպատկերացումերկիվերաբերեալ,ունեցելենայնպատրանքը,
թէկարդացելենհէնցհեղինակային
թեքսթը:Նաեւկարգրողինամակներում յիշատակուող այն փաստը, որ
Վարդան Աճէմեանը 1933 թուականին փորձ է արել բեմադրել Յովնան
Մեծատունը Առաջին պետական
(յետագայում` 1937ին, վերանուան-
ւած Գ. Սունդուկեանի անուան պետական) թատրոնում. չի բացառւում, որ թատրերգութեան նիւթը եւ
դրան առնչուող մանրամասները


-





















-
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հանրայնացուել են հէնց թատերական գործիչների միջոցով: Եւ երբ
թատրերգութեան մասին որոշակի
պատկերացում ունեցող անձանցից
մենքփորձումէինքպարզել,թէյատկապէս որտե՞ղ, ո՞ր հատորում, ո՞ր
թուականին են կարդացել այն, կարկամում էին ու ստիպուած լինում
զարմանքովխոստովանել,որիրենք,
այո՛, ունեն որոշակի պատկերացում
գործին մասին, գիտեն անգամ նիւթը, որը ցնցող է, սակայն չեն յիշում,
թէ որտե՛ղ եւ ե՛րբ են այն կարդացել:
Մեզմնումէրնրանցյուշել,որիրենք
կարող են կարդացած լինել դրա
վերլուծութիւնը Հրայր Մուրադեանի Դերենիկ Դեմիրճեան2, Արծուի
ՅունանեանիԴերենիկԴեմիրճեանի
դրամատուրգիան3,ՀրանտԹամրազեանի Դերենիկ Դեմիրճան4, ՀՍՍՀ
ԳԱ Դերենիկ Դեմիրճեանի ստեղծագործութիւնը5 աշխատութիւններում եւ կամ որոշակի տեղեկութիւն
ձեռք բերած լինել 1930ականներին
Սունդուկեանի թատրոնին մօտ
կանգնածանձանցից:
Փորձենքհասկանալ,թէինչըկարող էր պատճառ դառնալ, որ Դերենիկ Դեմիրճեանի տպագրուած երկերի ցանկից դուրս մնայ այնպիսի
ծաւալունեւմասնագիտականշրջանակումյայտնիերկ,ինչպիսինէՅովնան Մեծատուն թատրերգութիւնը:
Բաննայնէ,որայսերկում,առաջին
անգամը լինելով, գրողը բացայայտ










ուառանցպայմանականութիւնների
անդրադառնում է 1915ին հայ ժողովրդին պատուհասած մեծագոյն
աղէտին`Հայոցցեղասպանութեանը:
Մենք մի ընդարձակ գրականագիտական ուսումնասիրութիւն ենք
պատրաստել` նուիրուած Դերենիկ
Դեմիրճեանի
Ցեղասպանութեան
թեմայով գրուած ստեղծագործութիւններին:Այններկայացուելէ2017
թուականինկայացած`ԴերենիկԴեմիրճեանի 140ամեակին նուիրուած
գիտաժողովի ժամանակ եւ հրատարակուել «Հայկազեան հայագիտական հանդէս»ի նոյն տարուայ
համարում: Այդ նիւթի մէջ, սակայն,
մենք անդրադարձել ու վեր ենք
հանել այն ճշմարտութիւնը, որ Դե-
միրճեանը, կաշկանդուած իր ապրած ժամանակի եւ խորհրդային
գաղափարախօսութեան պարտադրանքներով, Ցեղասպանութիւն երեւոյթին անդրադարձել է իր թեքսթի
ենթաշերտերում`բունասելիքըթողնելով տողատակերում: Հէնց դրա
շնորհիւէլայդգործերը`«Աւելորդը»,
«Ժպիտը», «Աստծոյ տանը»։ «Գիրք
ծաղկանցը» ունեցել են ընթերցողին
հասնելու եւ հանրահռչակուելու
հնարաւորութիւնը: Իսկ 1918-1919
թուականներին Հայոց ցեղասպա-
նութեան վէրքի թարմ ազդեցութեամբգրուածՅովնանՄեծատունը
մատնուել է մոռացումի: Այստեղ
գրողըմերազգայինողբերգութեանն




















Մուրադեան,Հրայր.ԴերենիկԴեմիրճեան,Երեւան,ՀՍՍՌԳԱ.հրատ.,1961թ.:
Յունանեան,Արծուի.ԴերենիկԴեմիրճեանիդրամատուրգիան,Երեւան,«Սովետականգրող» հը-

2
3

րատ.,1988թ.:

Թամրազեան,Հրանտ.ԴերենիկԴեմիրճեան,Երեւան,«Սովետականգրող»հրատ.,1977թ.:
ԴերենիկԴեմիրճեանիստեղծագործութիւնը,Երեւան,ՀՍՍՀԳԱ.հրատ.,1980թ.:
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այնպիսի շեշտադրումներ է հաղորդել,որդրանքչէինկարողգոհացնել
ո՛չ խորհրդային գաղափարախօսութեան քարոզն անող ղեկավարներին,ո՛չհայազգայնականներին,ո՛չէլ,
բնականաբար, Ցեղասպանութիւնն
առ այսօր ժխտող-բացառող թուրք
արնախումներին:
Աւելին, Դերենիկ Դեմիրճեանի
գրականութեան փայլուն գիտակ,
խորհրդային գրականագէտ Հրայր
Մուրադեանը
պարտադրուած
էր Յովնան Մեծատունի իր վերլուծականում յայտնել այսպիսի
տեսակէտ. «Դեմիրճեանն անկարող է եղել բարձրացուած թեմայի
մէջ գտնել վեհն ու հերոսականը:
Պատկերուող դէպքերի ահաւորութիւնը ընկճել է հեղինակին, զրկել
լուսաւորնումարդկայինըտեսնելու
կարողութիւնից: Պատահական չէ,
որ տրամայի հերոսները բոլորը`
դրական թէ բացասական, կործանւում են: Չկայ մէկը, որի մէջ հեղինակը կամենար շեշտել վաղուայ հեռանկարը:Բացակայումէփրկաւէտ
հաւատն այն բանի, որ կայծակնահար խորտակուած կաղնու արմատից վաղը ընձիւղներ են դուրս գալու` պարզո
 ւելով լոյսին եւ արեւին,
իրենցով կենդանացնելու եւ շէնացնելու ժամանակաւորապէս ամայացածերկիրը6»:
Բարեբախտաբար, այսօր փոխւելենմտածողութիւննուիրավիճակը, եւ մեզ ոչինչ չի խանգարում
բարձրաձայնել հայ ազգի ճակա











տագրին առնչուող անցքերի իսկութիւնը: Այս տեսանկիւնից ելնելով`
վստահեցնում ենք, որ Դեմիրճեանն
իրտաղանդիողջուժով,իրանաչառ
գրչի բացառիկ վարպետութեամբ
երեւակայել է մեզ համար ցաւագին
միթեմա:
Ի՞նչ եւ ինչպէ՞ս էր գրում Դեմիրճեաննիրժողովրդիբնաջնջմանփաստիմասին:
ԱրեւմտեանՀայաստանիքաղաքներից մէկում (հեղինակը չի յստակեցնումքաղաքիանունը)հայմեծահարուստՅովնանըամուսնացնումէ
որդուն` Խորէնին: Հարսանիքը բազմամարդ է, ճոխ, ուրախ: Գինովցած
Յովնանը որոշում է իրեն չլսուած,
չտեսնուած մոլութիւն թոյլ տալ. ծառայինապսպրումէբերելիրպահած
ոսկուպարկը,թափելայնյատակին,
ապա իր գեղեցկուհի հարսին` Նունուֆարին, պարի է կանչում հէնց
ոսկիների վրայ: Մարդիկ ապշած
են, շլացած, ոմանք էլ` նախանձով
լի: Յովնանի կինը` Նազէն, վախով
է արձագանգում այդ տեսարանին,
յորդորում ամուսնուն զգօն լինել,
սակայն վերջինս հեգնում է կնոջն
ուշարունակումիրպարը:Առանձին
մեծարմանէարժանանումՅովնանի
կոյր, զառամեալ մայրը` Մարէն, եւ
մեծարումի այդ ծէսը խորին պատկառանքէծնումհիւրերիշրջանում:
Յանկարծ պայծառ երկնքում ճայթումէորոտը.ներսէմտնումթուրք
բարձրաստիճան պաշտօնեայ Հասան պէյն ու գայթակղւում Յովնա
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Մուրադեան,Հրայր.ԴերենիկԴեմիրճեան,Երեւան,ՀՍՍՌԳԱ.հրատ.,1961,էջ126-127:
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նի հարսի գեղեցկութեամբ: Ապա
միկողմէտանումՅովնանին,յայտնում,որպատերազմականիրադրութիւնիցդրդուած`հրամանէիջեցուել
տեղահանելու քաղաքի ողջ բնակչութիւնը:Յովնանը,վստահիրուժերի եւ հեղինակութեան վրայ, փորձում է հակադրուել համընդհանուր
հրամանին. ոչ միայն Հասան պէյի,
այլեւ աւելի բարձր պաշտօնեայի`
Վալիփաշայիհետբանակցելով,նա
փորձում է հասնել համաքաղաքացիների կամ գոնէ իր անձի համար
հարցի խելամիտ լուծման: Բայց
ապարդիւն: Հասան պէյի պահանջը
մէկն է` իրեն տալ գեղեցկուհի հարսին,որիդիմաց,ըստէութեան,ինքը
անպարկեշտօրէն ոչինչ էլ չի խոստանում Յովնանին: Յովնանը, սահմըռկեցուցիչ մորթապաշտութեամբ,
համաձայնումէայդպայմանին:Սակայնհակադրւումէորդին`Խորէնը,
որըսպաննւումէհօրաչքիառաջ:
Դեմիրճեանը մշտապէս կարեւորել է մարդու խնդիրը: Նրա համար
գոյութիւնչունիազգայինխտրականութիւն: Ուստի եւ իր թատրերգութեամբհանդէսէբերումմարդկային
բարձր յատկանիշներով օժտուած
թուրքսպային`Ֆայիկին:Նա,որվաղուցսիրահարուածէՅովնանիդըստերը`Հերիքին,իրանձըվտանգելու
գնով փորձում է փրկել վերջինիս եւ
նորահարս Նունուֆարին: Ապարդիւնէ,սակայն,այդջանքը:Ֆայիկին
բանադրում է Հասան պէյը` որակելով իբրեւ դաւաճան, Նունուֆարն
ինքնասպանէլինում,Հերիքըփախչումեւփորձումէթաքնուելգաղթա
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կաններիկարաւանում:
Վերջին`Դ.արարում,գրողըցոյցէ
տալիս տեղահանուած հայութեանը
Միջագետքի մի կորսուած վայրում:
Վարպետօրէն կառուցուած երկխօսութիւնների եւ թատերական տեսարանների նկարագրութիւնների
միջոցով Դեմիրճեանն ստեղծում է
ժամանակի սահմռկեցուցիչ համապատկերը: Յովնանը` նախկին յարգըւածմեծատունը,ցնցոտիներիմէջ
է,խոշտանգուած,խելագարիանհա-
ւասարակշռութեամբ, մի փշուր հացի համար` պատրաստ մեծագոյն
ստորութեան:Նաիրզառանցանքներումանվերջյիշատակումուդատիէ
կանչում Աստծուն, որովհետեւ, ըստ
իր փիլիսոփայութեան, ամէն բան
հէնցԲարձրեալիկամքովէկատարւում`թէ՛հարսինուաղջկանՀասան
պէյի սանձարձակ կրքերի սպասարկունդարձնելուիրքայլը,թէ՛այնքան
մեծարուածՄարէինլքելը,թէ՛որդու
մահուան պատճառ դառնալը, թէ՛ իր
գործած միւս այլանդակութիւնները:
Այս ամէնի մէջ Յովնանը մէկ մեղաւորէճանաչումեւփափաքումանել
նրադատը.այդմեղաւորնԱստուած
է:
Թատրերգութիւնը աւարտւում է
անսպասելի լուծումով. սանձարձակ
Հասան պէյի վրան քշուած Հերիքը`
մանկամարդ, անփորձ այդ աղջիկը, ատրճանակի կրակոցով վերջ է
դնումգազանիկեանքին,որիցյետոյ
սպաննւումենթէ՛ինքը,թէ՛իրընտանիքիանդամները:
Թատրերգութիւնը ունի ցնցող
վերջաբան.
բարոյականութիւն,
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մարդկայնութիւն կորցրած հասարակութեանվարկըփրկումէմինչեւ պատերազմն ու գաղթը բոլորից
անտեսուած,չքաւոր,տնանկԱբրօն:
Նա իր վեհանձն քայլով (թուրք
ջարդարարներին ներկայանում է
որպէս Հասան պէյին սպաննած
Հերիքի հայր եւ ընդունում Յովնանի բաժին մահը) ստիպում է դարձի
գալ անգամ բարոյազուրկ, անասնացած Յովնանին: Այս մասին Արծւի Յունանեանի գրքում կարդում
ենք. «Աշխարհում, այնուամենայնիւ,
կայ մարդկայնութիւն եւ այլասիրութիւն,ուչիկարելիբոլորովինչհաւատալ բանական արարածին ու նրա
արդարութեանը,բարուեւգեղեցիկի
յաղթանակին:Իրորքանանսպասելի,
նոյնքան էլ բացառիկ ու գերազնիւ
քայլովցեղասպանութեա
 նգեհէննընկած Աբրօն կարողանում է բացասական հերոսի քստմնելի արարքներով
եւ մռայլ բանդագուշանքով հողին
հաւասարեցուած ու աղբ հռչակւած մարդուն նորից բարձրացնել,
սրբացնել ու դնել իրեն արժանի
բարձրութեան վրայ: Եւ այդ արդար
նահատակի
ազնիւ
արիւնով
հաստատուած
ճշմարտութեան
անհերքելիութեան առջեւ անզօր,
Յովնանըչոքումէբանականէակին
վեհացրած, աստուածացրած հրաշք
անձնաւորութեան դիակի առջեւ ու
արտաբերում փիեսը վերջաւորող
խորհախորհուրդուսարսուռազդող
խօսքերը. («Ահա այս մարդը դու ես,












Աստուած:Քոարդարութեանառջեւ
ես հող եմ եւ մոխիր…») եւ կաթուածահարընկնումիրմեծհամաքաղաքացուանշնչացածմարմնիվրայ7»:
Թատրերգութեանողջընթացքում
ոչնչովաչքիչընկնողհերոսը`Աբրօն,
դառնումէմարդկայինբարձրչափանիշները շեփորող, դրանք համաժա-
մանակեայ կտրուածքով արժեւորող
գրական կերպարը, որի նմանների
վրայ է միշտ յենուել գրող Դերենիկ
Դեմիրճեանը` նրանց վարքը դարձընելով իր գաղափարախօսութեան
առանցք բոլոր ստեղծագործութիւններում: Այսօրինակ կերպարների
մասին
իր
դիտարկումն
ունի
գրականագէտ
Վահագն
Մկրտչեանը: «Իսկական բարեգործների բացայայտումը եւ նրանց
զարգացման ու յաղթանակների
բարդ
գործընթացի
նկարագրութիւնը` կապակցուած բազմաբնոյթխառնուածքներիեւհայեացքների, հասարակական-կենցաղային
բախում ների հետ, գրականութեան
մեծագոյն բարոյական խնդիրն է,
որին Դեմիրճեանը յատկացնում էր
կարեւոր տեղ արուեստում: Նրա
հայեացքի կենսականութիւնն ու
խորաթափանցութիւնն արտայայտւումենայնբանում,որնրագրական
կերպարներում ի մի բերուած բարոյական չափանիշները կտրուած
չեն այն հասարակական միջավայրի
վերլուծութիւնից, որում ապրում,
գործում են իրենք8»,- գրել է նա:
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Յունանեան,Արծուի.ԴերենիկԴեմիրճեանիդրամատուրգիան,Երեւան,«Սովետականգրող»հըրատ.,1988թ.,էջ120-121:
8
Մկրտչեան,Վահագն.ԴերենիկԴեմիրճեան,Երեւան,«Սովետականգրող»հրատ.,1982թ.,էջ321322:Գիրքըռուսերենէ,քաղուածքիթարգմանութիւնըմերնէ:
7
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Դեմիրճեանինդեռեւս«Աւելորդը»
պատմուածքիցհետապնդելէանօգնական, թոյլ մարդուն սատարելու,
վտանգի մէջ չլքելու, նրան մարդկային բարձր որակներ վերագրելու
թեման:
«Աւելորդը» պատմուածքի առընչութեամբՀրայրՄուրադեանիգրած
այս դատողութիւնները միանգամայն համադրելի են Յովնան Մեծատունի մէջ Ցեղասպանութեան
զոհ դարձած հերոսների համար.
«Պատերազմի բազմահազար զոհերը յիշեցնում էին մարդու մասին,
ազդարարում էին կեանքի հանդէպ
մարդու իրաւունքը: Եւ Դեմիրճեանըհանդէսէգալիսմարդուայդիրաւունքի պաշտպանութեամբ, քանի
որպատերազմըեկելէրխափանելու
մարդկային բնականոն կեցութիւնը,
խարխլելու այդ կեցութեան հիմքերը, մարդկութեանը բերելու անհուն
տառապանքներ, զրկանքներ, մահ
ու աւեր: Դեմիրճեանի ելակէտը
այս խնդրում հետեւեալն է. կեանքի
իրաւունքը անկապտելի է ամէնքի
համար: Ոչ լիարժէք մարդիկ չկան
կեանքում9»:
Սանաեւունէրանձնականպատճառներ:ԴերենիկԴեմիրճեաննունեցելէհօրաքոյր`Սրբուհիանունով,ի
պատիւորիայդանուննէկրելնաեւ
նրա միջնեկ քոյրը` Սրբուհին: Վերջինսեղելէ«Աւելորդը»պատմուածքի նախատիպը: Սա պատահական
բան չէր. չէ՞ որ Դեմիրճեանները
եւս Հայոց ցեղասպանութեան իրե
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ղէն վտանգն զգալով` Արտահանից
տեղափոխուել էին Թիֆլիս, ապա`
Երեւան: Ցաքուցրիւ պատմութիւններիցյայտնիենտարատեսակմանրամասնութիւններ, որոնք վկայում
են, որ այդ ընտանիքն ունեցել է իր
բաժին կորուստներն այդ տեղափոխութեան ընթացքում: Իսկ կեանքի
երկրորդ հատուածում Դեմիրճեանն
ունէրմէկայլանձնականվիշտ.նրա
եւ Մարիամ Կանայեանի որդին` Վիգէնը,մտագարէր,եւերբմահանում
էր գրողը, չափազանց մտահոգ էր
իր զաւակի` նորօրեայ այդ «աւելորդի» ճակատագրով: Այդ պատճառով
էլ թախանձագին խնդրանքով բազ-
միցս դիմել է ազգականներին,
որպէսզի իր մահից յետոյ անտէր ու
անխնամչթողնենհիւանդզաւակին:
Ասել է թէ` Դեմիրճեանին խորթ չէր
«աւելորդի»ցաւըսեփականմաշկով
զգալուողբերգութիւնը:
Առհասարակ, Դերենիկ Դեմիրճեանի գրականութիւնը գերազանցապէս սնուել է իրապատում նիւթից` հիմքում ունենալով գրական
հերոսների ճշգրիտ նախատիպեր:
Այսօրդժուարէնրաբոլորերկերում
գտնել այդ շօշափելի կապը, սակայն
եղած տեղեկութիւնները բաւարար
են` պնդելու համար, որ այդ կապը
յստակէ,անքննելի:
ՄերշարադրանքումմենքխուսափեցինքքաղուածքներանելՅովնան
Մեծատունէն,քանիոր«Բագին»իայս
եւ յաջորդ համարներում հնարաւոր
է կարդալ թատրերգութիւնն ամբող
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ջութեամբ` դառնալով այս բացառիկ
երկիառաջինընթերցողը:
Եւայնուամենայնիւ,եթէկըգըտնուի որեւէ մէկը, որն իսկապէս կը
մատնանշի Յովնան Մեծատուն
թատրերգութեան երբեւէ հրատարակուած լինելու մասին մի որոշակի աղբիւր, ապա մենք խորապէս
երախտապարտ կը լինենք նրան:
Բանն այն է, որ նախորդիւ արդէն
ունեցել ենք նման փորձառութիւն.
երեք տարի առաջ վերահրատարակել ենք 1944 թուականին տպագըրուած եւ այդուհետ մոռացուած
«Արջուկ-լրջուկ» հեքիաթը, եւ այսօր
Դերենիկ Դեմիրճեանի տուն-թանգարանի ֆոնտում պահպանւում
են ինչպէս առաջին, այնպէս էլ վերջին հրատարակութիւնների օրինակները: Մեզ համար չափազանց
կարեւոր է Դերենիկ Դեմիրճեանի
թանգարանումպահպանելոչմիայն
ցուցանմուշներ, այլեւ գրողի կեանքին եւ ստեղծագործութեանը վերաբերողյուշ-տեղեկոյթներ:Այնպէսոր,
դեռեւս չենք կորցնում մեր յոյսը, թէ
որեւէկերպկըստանանքնորտեղեկատուութիւն Յովնան Մեծատուն
թատրերգութեան անցած մէկդարեայ առեղծուածային ճանապարհի
մասին:














Մուրադեան,Հրայր.ԴերենիկԴեմիրճեան,Երեւան,ՀՍՍՌԳԱ.հրատ.,1961,էջ145:
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ԲԱՆԱՍՏԵղծՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
Տան պարտէզի յետնամասը
Տանպարտէզիյետնամասի
դռնակըբա՛ցուլուռդիտէ՛,պիտիգտնեսգողտրիկաշխարհմըանեղծ,
որկըմնայմիշտծածկուածաչքերէ:




Պիտիգտնեսյուշերունմէջանցեալի,
աշխարհմընուրբումոռցուածերեւի,
ուրամէնքայլ,ամէնդրուագուշշունջ
քեզկըկանչէնայադիպէս,անմռունչ:
Հոնծաղիկներկանդիւրաբեկ՝
հպումովմըփշրուող,
կեանքէդպահեր,զորսպիտի
փափաքէիրմոռնալկամ
վերադառնալանցեալին՝
վերապրելուայլապէս:
Դեռարիւնողկամանթեղուածվէրքերկան,ուրիշպահեր,որոնքարդէն
գիտակիցիաշխարհիդմէջ
դիմագրաւմանկըսպասեն,
լեզուիդվրայ՝բացայայտման:
Արդ,պարտէզիյետնամասի
դռնակըբա՛ց
եւներսմտիր՝
յուզումներովսանձուած...
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Յուշիկը
Տանյետնամասիպարտէզըփոքրիկ
Աշխարհդէգողտրիկ:
Այնտեղահա
մօրդբերածվարդենիիտունկերը
աճած,դարձածենհարսեր,
փերթերնանոնցկըթափին
ոտքերուդտակթափառիկ,
կ՚արթնցնենմէջդպահուածապրումներ,
յիշատակներանթեղուած
եւմոռցուածերանգներ:


Ի՜նչհեշտինէ,ինչհեշտինէ
ուղղահայեաց
կայծակիպէսփայլատակող,
մթութիններլուսաւորող,
պահնայսխորունկուխտացեալ՝
իրլոյսինմէջ
ներաշխարհդջերմացնող:
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Պարտէզը աշնան

Տանյետնամասիցուրտպարտէզինմէջ
թրջուածգորգըտերեւներունժանգ
ճիւղերուններքեւհիմամերկացած
ձայներույուշերպատսպարածէ,
իսկքումտքիդմէջ
կարմրալանջըդեռհոնկ՚ոստոստէ
մանիշակագոյնցօղուններունտակ
շաղոտհուսամի:
Ուրախխնդուքըերեխաներուն
հետսչե՞սլսեր,
որոնքխաղալով
արքայամորիկախուածճիւղերէն
հատապտուղներհատ-հատկըքաղեն:
Պահէ՛խնդուքըերեխաներուն
յիշողութեանդգաղտնիծալքերուն,
անհրաժեշտէմիշտզանոնքունենալ
ձմեռնայինխիստարգելափակման
կրճատօրերուն:
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Տեղումներ

Ձիւնըկըտեղայպարտէզինվրայ
յուշերուսվրայ,
երազներուսեւմղձաւանջներուս
թափանցիկ,թեթեւ,բիլքօղինվրայ:
Ճերմակփաթիլներկըծածկենհիմա
մեռածտերեւներ,բացուածարմատներ,
որոնքկըկոտտանխորվէրքերուպէս:
Ձիւնըկըտեղայ
հետեւողականկշռոյթովահա,
հաւասարապէս՝
մշտադալարկամարդէնմերկացած
ծառերունվրայ,
կարծեսսպիտակտերեւներովթաց
կըփորձէծածկելլերկացածճիւղեր:
Հոնկարծեսճերմակթռչուններկ՚երգեն
մէկանցածգարնաներգերըանդարձ:

Չաստուածութիւնէձմեռըյամառ,
Խուլուանյողդողդ,որիրխստաշունչ
եղանակայինընթացքըգիտէ,
կարծրուչորցածհողըկըթրջէ,
իսկերբեմնալ՝կըսառեցնէ,
եւլուռկըծածկէ
ինչորմենքկ՚ուզենքմոռնալ,չյիշել...
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Ձմեռնային
Տանյետնամասիպարտէզըփոքրիկ
թաղուածէհիմախորունկձիւնինտակ:
Վարդենիներըանհետացածեն
տարածութեանմէջանդէմ,սպիտակ–
գոյներներփներանգ
հիմաալչկան:
Անանուխըթարխունինհետ
կըննջէկարծես,
իսկծոթրինըիրհունտերը
սփռածկըսպասէ
օրերունորպիտիտաքնան
եւծլարձակեն
ինչորհունտէկամսպասող
արմատուճիւղ:
Ուղղանկիւնաձեւաշխարհնայսանկոխ
ձմեռնաքունիմէջկարծեսկ՚ուզէ
խոկալառանձինեւերկունքովլուռ
ինքզինքնորոգել:
Մորմենիիլերկճիւղերունգլուխները
ֆաքիրներուպէսկանգնածկըմատնեն
գոյատեւմանխորկամքմըանկոտրում,
իսկիրենցինկածկամչհաւաքուած
խեղճպտուղները
կեանքերենկարծեսչլիցքաւորուած:
Վարդենիներէն
չեմգիտերքանին
լուռպիտիճեղքենսառըձմեռուան
եւգունաւորենօրերըգալիք:






Միմիայնմարդիկ,
սիրելիայնքան,
որոնքօ՜անդարձմեկնածենմեզմէ,
ետպիտիչգան:
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ԲԱՆԱՍՏԵղծՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ
Աշնանային արձակ հայքուներ
Աշնանճանապարհիս
վարդենիմըկիսամերկ
գարունկըբուրէտակաւին:


Աշնանտերեւինման
հովըիզուրկըփորձէտանիլ
սրտէսպոկուածը:
Թարթիչներդփուշինմանչըլ լային՝
Այտիսվրայհամբոյրդ
Վարդիհետքերչէրթողուր:
Աշունէաշուն
տարիքսանձայնյայտարարելէ
ծղրիթներըծերացան:
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Խոհակայծեր
Քամինորքանսաստիկփչէ
տերեւներըչենթաւալիր
եթէաշունչէ:

Ճնճղուկը
ծառըցնցողհովէնչիխրտչիր,
այլդաւադիրմարդուշուքէն:


Փուշը
բլբուլիթաթըչիխոցեր,
այլմարդուափը:
Անունըյաճախ
կ՚անմահանայ
շիրմաքարինգրուելէառաջ:
Եւորքանալ
հեռուէննայիս
մահըտակաւկըմօտենայ:
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ԲԱՆԱՍՏԵղծՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՍԱՄՈՒԷԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ
Երգ
ՍԱՄՈՒԷԼ
ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ

իմերակներովքոարիւննէհոսում,
մա
իմերակներովքոարիւննէհոսում,
պա,
բայցեսուրիշեմ,
բայցեսուրիշեմ,
քոժամանակԵրեւաննէրխօսում,
մա
բաժանումներըմնումէիններսում,
պա,
բայցմենքուրիշենք,
բայցեսուրիշեմ,
հարեւաններըտժժումենԼոսում,
հա,
Հալիվուտումհայերէնենխօսում,
բա՜,
բայցեսուրիշեմ
նէոտերվիշեմ,
Լեննականումմարդիկենմրսում,
վա,
26ումմերփողերնենմսխում,
քա,
բայցեսուրիշեմ
եսամբարիշտեմ


Ծնածէ1994ին,
Վանաձոր:
2014ինկ՚աւարտէՎանաձորի
Փոլիթեքնիքը,
մասնագիտանալով՝օգտակար
հանածոներու
հետախուզման
եւմշակման
մէջ։Նոյնտարին
կըզօրակչուիՀՀ
բանակ:2016ին,
ծառայութիւնը
աւարտելէն
ետքկըշարունակէուսումը
մասնագիտանալովտնտեսագիտութեան
մէջ։Այժմ
«Դասաւանդի՛ր
Հայաստան»նախաձեռնութեամբ
կըդասաւանդէ
ԱրցախիԻշխանաձորգիւղին
մէջ։
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Նստարանին
էսօրքաղաքսլուռէ
ինչ-որբանկայօդում
քաղաքականութի՞ւն
վթա՞ր
հարսանի՞ք
թաղո՞ւմ
պատերա՞զմ
չգիտեմ՝
ինթերնեթչեմմտել
հեռուստացոյցէլչունեմ
ռատիոնինթերիերիմասէդարձել
թերթերնէլ՝փաթեթաւորմաննիւթ
վերընկայուժասպառ՝
նստարանինանունդէգրուած
իմսիրունքաղաք
թոյլտուր
կամացփչեմ
վէրքիդ
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ՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Դ)
ԿԱՐՃ, ԱՒԵԼԻ ԿԱՐՃ ԵՒ ՄԱՆՐ
ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Անթալիա
 2011թուականիառաջինկիսուն,ՀայաստանէնԹուրքիաայցելած25,295
զբօսաշրջիկներէնմէկնալինքեղաւ:Դժբախտաբար,2010ինպիզնեսըթոյլ
չէր տուած, որ բարեկամներու եւ թուրիստական գրասենեակներու կողմէ
գովաբանուող արձակուրդներու փաթեթը ձեռք ձգէր իր 23,423 հայրենակիցներուն նման: Սակայն յաջորդ տարի, երբ բախտը բերաւ եւ Թուրքիա
այցելեց,նախորդտարուանհետբաղդատած՝այցինգինըութտոկոսովյաւելումմըարձանագրածէր:Խորքինմէջգանգատելիքոչինչունէր.փաթեթը
շատաւելիճոխուաժանէր,քանՍեւանիափիներկշաբաթեայարձակուրդներուայլընտրանքը:Լա՜ւհանգստացաւծովափին:Վերադարձնալնոյնքան
հաճելի անցաւ, որովհետեւ  հանգստավայրը` ուր փոխադրակառքը կանգ
առաւ, շատ տպաւորեց զինք իր առաջնահերթ ու քաղաքակիրթ հիւրասիրութեամբ, պանդոկով, ճաշարանով, նոյնիսկ այն հին համմամով, ուր իրեն
խորհուրդտրուածէրանպայմանայցելել,սակայնզանցառնուածէրայն
յաւելեալմանրամասնութիւնը,որայդհամմամըդարերշարունակեկեղեցի
եղածէր:


Smartphone

 Երբվերջիննորոյթիեւբարձրտեխնոլոգիայովօժտուածիրբջիջայինը
գնեց եւ անոր հետ վերցուց ֆիքսուած սակով ամսական փաթեթը, նուէր
ստացաւանվճարհաղորդակցութեանրոպէներուպատկառելիքանակմը:
Բջիջայինհեռախօսըվերջապէսունեցաւ:Մնացզրուցակիցգտնելը:
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Jesus Christ Superstar
 Forth Worth-ի պատուելին ուզեց ամենէն յեղափոխականը ըլ լալ Փրկիչին խօսքը տարածելու գործին մէջ: Հաւատացեալները անակնկալի եկան,
երբ եկեղեցի մտնելով տեսան Թրաշ երաժշտութեան հանրածանօթ նուագախումբ մը, որ այդ օրուան աղօթքները պիտի մեկնաբանէր: Տիրոջ փառաբանութիւնըբացառիկյաջողութեամբպսակուեցաւ:Եկեղեցինուբակը
լեցուեցան ելեկտրոնային կիթառներու ձայներով եւ Ալէլուիա ռաքնռոլող
խանդավառ երիտասարդութեամբ: Ինչ որ պատուելիին հաշիւներուն մէջ
չկար, պատարագ/նուագահանդէսէն յետոյ ամէն ինչ ջարդուփշուր ընելու
սովորութիւննէր:Պայմանագրութեանմէջնմանարգելքչէրնշուածեւերբ
համատարածհիսթերիայինմէջփորձեցմիջամտելքարուքանդեղողեկեղեցիէնբանմըփրկելուհամար,հրաշքովփրկուածելեկտրոնայինկիթառներէնմէկըուժգինթափովիրգլխունիջաւեւգանկըերկուքիբաժնեց:Մեռնելէնառաջառիթըունեցաւզինքսպաննողինինքնութիւնըպարզելու.զոյգմը
ատելավառաչքեր,որոնքդժոխայինբերկրանքմըկ՚արտացոլացնէին...






Harold Camping

 Երբերրորդանգամըլ լալովձախողեցաւնախատեսելաշխարհիվերջը,
ու իր յայտարարած օրէն ու ժամէն յետոյ ամէն մարդ շարունակեց իր ընթացիկկեանքը,նոյնայդգիշերըհայրըգերեզմանատունէնիրմօտայցելութեանեկաւ.
 -Ծօէշիկտոր,յաւիտենականհանգիստսխանգարեցիր:Տեղէսչել լեմըսի՝
չեղաւ:Յիմա՛ր,ամբողջկեանքիդմէջմէկառաւելմէկըչկրցարլուծել,թուաբանութեանպատճառովմարդուպէսդպրոցմընալչաւարտեցիր:Ուզեցիր
եկեղեցիբանալ,պիրատէրըլ լալ,պիզնեսիդօգնեցի,ըսիխելքըգլուխըեկաւ,
խօսիլգիտէ,ռատիոյիծրագիրսկսար,մէջէնկ՚ել լէիրկոր,հանգիստկըմեռնիմըսի,բերանըանօթութենէնպիտիչհոտի...Ուլանանդիաշխարհերթալս
սպասեցի՞րորկենէպելայիմէջիյնաս:Անալբանչգտարաշխարհիվերջանալունօրըեւժամըհաշուելո՞ւելար...


All you can pay massage
 Մերսումիորեւէմոլիինմանգիտէորո՛չմէկուկէսժամը,ո՛չալչորսկամ
վեցձեռքերովմերսումիտարբերակներըկրնանբաւարարելիրմարմնիպահանջները: Հետեւաբար, երբ մերսումի բարձրորակ spa մը կը ծանուցէ իր
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նործառայութիւնը,որունհամաձայնմերսումի ժամըկ՚որոշէրինքը`յաճախորդը, եւ ձեռնարկութիւնը կ՚երաշխաւորէր մերսումի շարունակականութիւնը,առիթըչուզեցփախցնել:
 Ինչպէս խմիչքի սիրահարներն ու կիսամասնագիտացած գինովները
կ՚ընեն pub-երու night club-ներու եւ bar-երու մէջ իրենց հաշիւը բաց ձգելով,մերսումիձեռնարկութեանմօտբացձգեցդրամատնայինիրխնայողութեանհաշիւը,վարկայինքարտերըեւյատուկպայմանագիրմըստորագրեց,
որուն համաձայն ձեռնարկութիւնը յանձնառութեան տակ կը մտնէր մերսմանանընդմէջշարունակականութիւնըապահովելու,իհարկինմատուցելովնաեւսնունդիհայթաթմաննմանծառայութիւններ:
 Յետոյգործէնհրաժարեցաւ,ամէնունեցածըծախեց,եւերջանիկմուտք
գործեց մերսման սենեակը եւ աչքերը փակելով մարմինը յանձնեց արդէն
գործիանցածերկուվարժձեռքերու՝այնպէսինչպէսհոգինպիտիյանձնէր
զինքդրախտառաջնորդողհրեշտակիմը:
 Թէքանի՞ժամ,օր,շաբաթթէտարիանցածէայդէքսդազայինպահէնչի
գիտեր: Միայն կը յուսայ, որ հրեշտակը աւելի կանուխ ժամանէ քան հարկայինիպաշտօնեաները,որոնքպիտիգանիրարդէնկասեցուածվարկային
քարտերուդիզածպարտքերումարումըպահանջելու:










Amatoury 114
 Խոր ծերութեան մէջ փորձ մը կատարեց վերադառնալու մանկութեան
բոյրերուն: Երբ քթին մօտեցուցին անուշահոտին շիշը, ճմռթկուած դէմքին
վրայուրագծուեցաւսարսափմը,որահաբեկեցբոլորը:Բնազդաբարձեռքը
գլխունտարաւ:Թէեւգիտէրորմազերըշատոնցթափածէին,բայցչկրցաւ
յուսահատութեանսրտաճմլիկարտայայտութիւնըզսպել:Աչքերըյաւիտեան
փակեց,վերապրելովմանկութեանսարսափիժապաւէնը,ուրհայրը,անտեսելով իր երկար մազեր ունենալու աղաչանքը, կը ստիպէր իրեն, որ երթայ
սափրիչինմօտ,գլուխըյանձնէՀաճիին,լսէհազարումէկպատմութիւններ,
որոնք զինք չէին հետաքրքրեր եւ արցունքները հազիւ զսպէ, անդրադառնալովթէինչպէսմազերըզոհկ՚երթայինմկրատիանխնայհարուածներուն
ուանշունչդիակներունմանկըփռուէինգետին՝ներողութիւնխնդրելովիրմէ:
Յետոյ,երբկարգըգարծոծրակիաղուամազերուն,անոնցարմատախլման
սատանայական նպատակով ստեղծուած մեքենային պաղ հպումէն չուշաթափելու համար կը յիշէր աչքերուն գոցուիլը, որոնք կը  բանար միայն
երբսանտրիվերջինհարուածինհետլսէր«անուշ,նայիման»ը:Շուրջըիր
թշուառվիճակովհաճոյացողժպիտներէին,մինչզինքթունաւորելունպատակովերեսինսրսկուածաժաննոցՕտըքոլոնիսիրտխառնողհոտըկ՚ո
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ղողէրիրէութիւնը...Հայելիինմէջկ՚երեւէրիկիրակիառաւօտեանպատարագինհամարպատրաստմանուկինսափրուած,խնամուած,սանտրուած
դէմքը,որունանմեղութեանայնպէսալերբեքչհաւատաց:


“Soy el sueño de un hombre muerto” (Bruno Lazzaro)
 Կ՚երազէր,բայցերազըիրաւարտինչհասածյանկարծամահեղաւ:
 Նոյներազըհիմամղձաւանջնէբոլորանոնց՝որոնցքունինմէջկըյայտնըւի:Կըսպասէորանոնքերազըիրաւարտինհասցնեն,որպէսզիիմանայ
այնինչորիրենհամարծրագրածէրիրենծնունդտուածքունը:

Global Warming
 Տօթը այնքան հեղձուցիչ էր այդ օր, որ շնչելու համար մասնաւոր ճիգ
պէտքէընէր:
 Երեկոյեաննորմիայնթեթեւզեփիւռմըզգացդէմքին:Վերջապէսքիչմը
զովանալումտածումըապրումիչվերածուեցաւսակայն:Կարծեսդժոխքէն
փրցուած կրակէ գնդիկներ էին, որոնք դէմքին բախեցան: Դէմքը ծածկեց,
բայցձեռքերըայրեցան:Շուրջըանապատէր,պահուըտելուտեղչկար:
 Մազերը արդէն բռնկած  էին, զեփիւռը վերածուած էր խենթ քամիի եւ
մոխրացածմարմնինփոշինկըխառնէանկենդանշրջապատին:








Bartleby-եան խորհուրդ գրողներուն

 Իւրաքանչիւր տաղանդաւոր գրող երբեք չի կորսնցներ նախընտրութեամբչգրելուպատեհութիւնը:

Հեղձուցիչ

 Ամառնայինտեղատարափանձրեւոտառաւօտմը,գործիշտապողքաղքենիներովլեցունգնացքինմէջ,գինովդատարկապորտըինքզինքէնելած
կըպոռայորպատուհանմըբանան,քանիորանտանելիէրզինքխեղդող`
նոր լոգցած, մաքրուած, օծանելիքներով թարմացած մարմիններէն եկող
անմարդկայինհոտը:
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Exodus
 Մովսէսը հաշտուած էր իր ճակատագրին հետ: Արդէն այլընտրանք չունէր: Խոստացուած երկիրը պիտի չտեսնէր: Ժողովուրդը ապահով կերպով
պիտի անցնէր ծովէն անդին, բայց ինք ծովափին պիտի մնար եւ թոշակի
պիտիանցնէր:Ծովըանցնելուհամարժողովուրդինվճարածտուրքէնհա-
մեստբաժինմըիրենմնացածէրեւկըծրագրէրանովարժանիհանգիստի
անցնիլ:Թերեւսնոյնայդծովափին:ԲայցինչպէսդարերյետոյMelBrooks-ը
պիտի բացայայտէր, ստիպուեցաւ ծովը բանալու համար բարձրացուցած
թեւերըվերպահել,որովհետեւերկուաւազակիրկռնակինդրածէինիրենց
զէնքերը“andkeepthemup”ըսելով:Երբթեւերըվարառաւ,աւազակները
կորսուածէինեւիրենցհետտարածիրքսակը:
 Հաւանաբարմեռաւլքուածուաղքատ:








Քաշէ քիթէդ տուր
 Համացանցինմէջկարդացթեմայինվերաբերեալամէնբանորգրուած
էր,ե՛ւբացասական,ե՛ւդրական:Կայքէջերունվրայհամեմատեցառաջարկըւած մակնիշները, բաղդատեց գիները, թեքնիք մանրամասնութիւնները,
կարդաց սպառողներու կարծիքները, գնորդներու հարցումները: Ի վերջոյ
որոշեցգնելիքը՝AspireHigh-endVapingKit,“…achangeyoucantaste”,ինչպէս կը համոզէր ծանուցումը: Այդպէս  էր, որ ծխելու սկսաւ, առանց շատ
հասկնալու թէ ինչու իրեն հարց կու տային թէ արդեօք կը փորձէր ծխելէ
հրաժարի՞լ:
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ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ
ԵՒ ԿԱՐԱ-ԴԱՐՎԻշԻ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Գ

 իգոր Պըլտեանի Հայկական ֆուտուզիզմ մենագրութիւնը
ր
մանրակրկիտուխորազնիններկայացումովմերգրականութեան
պատմութեանլոյսինբերածէմոռացութեանգիրկընետուածԿարա-Դարվիշի (Յակոբ Գէնջեան, 1870-1932) անունն ու արտադրութիւնը1։
Արեւելահայապագայապաշտութեանռահվիրան,ինչպէսյայտնիէ,երկար
տասնամեակներէ ի վեր մասնագիտական նեղ շրջանակներու ծանօթ էր
միայն,այդալ՝գրեթէբացառաբարորպէսիմիջիայլոցանուն։
 Կոստան Զարեան, որ ապագայապաշտութեան նկատմամբ համակրանքի որոշ արտայայտութիւններ ունեցած էր 1910ական թուականներուն, Անցորդը եւ իր ճամբանի մէջ ջերմ վերաբերումով բնութագրած էր Կարա-Դարվիշը, անձնական յարաբերութեան փաստը տալով.
 «Կարանեզակիերեւոյթէմերիրականութեանմէջ։Հերոս,իրտեսակին
եւ ամենայնդէպս ըմբոստ։ Նա ընկերային նախապաշարումներից դուրս
միմարդէ,ոչտաղանդիցեւոչէլընդհանուրզարգացումիցզուրկ։Հայվաճառականը,բրածոյհայվարժապետըեւկլուբներիսեղաններիշուրջըլորձնաշուրթն սողացող կովկասահայ գրագէտը քմծիծաղով եւ հեգնանքով են
նայումնրավրայ։Եւսակայնհերոսընաէ։Նաէիսկականդէրվիշներիեւ
աշուղներիյաջորդը,նաէբանաստեղծիպատիւըպահում,նաէմերխիղճը2»։
 Ամենայն հաւանականութեամբ, երկու գրագէտները առաջին անգամ
հանդիպածէինԶարեանի՝Թիֆլիսկարճատեւայցելութեանօրերուն(1919)։
ԱյսայցելութեանհետքըկըգտնենքԶարեանիՆաւըլերանվրայվէպինմէջ,
























Պըլտեան,Գրիգոր.Հայկականֆուտուրիզմ,Երեւան,2009,էջ157-309։
Զարեան,Կոստան.Երկեր,Անթիլիաս,1975,էջ94։Բացիկէտադրականեւլեզուականչնչինտարբերութիւններէ,Անցորդըեւիրճամբանինորհրատարակութեանմէջկըպակսիվերջիննախադա
սութիւնը,որհանուածէԶարեանիկողմէ(Կոստան Զարեան,Անցորդըեւիրճամբան(համայնավէպ),Երեւան,2010,էջ155,551)։
1
2
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որուն կերպարներէն մէկը Կարա-Դարվիշն է՝ սոսկ Կարա անունով, թէեւ
Զարեանիկերպադրումընուազհամակրականէ,քանանցեալին։Անոնցյարաբերութիւնը զարգացած է Զարեանի Հայաստան երկամեայ կեցութեան
ընթացքին(1922-1924),թէեւանԵրեւանէր,իսկԿարա-Դարվիշը՝Թիֆլիս։
 Յունիս 1924ին Զարեան Երեւանէն մեկնած է հանդերձ ընտանեօք ու
սկզբնապէս հանգրուանած Վենետիկ, ուր իր մանչ զաւակները մտած են
Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանը։ Ապա ան փոխադրուած է Փարիզ,
կնոջուաղջկան՝Նուարդիհետ։
 Կոստան Զարեանի ու Կարա-Դարվիշի  միջեւ փոխանակուած
նամակներու փունջ մը պահպանուած է Երեւանի Գրականութեան եւ
Արուեստի Թանգարանի վերջինիս ֆոնտին մէջ3։ Նամակներէն երեքը
(երկուքը՝հայերէն,իսկմէկը՝ռուսերէն)Զարեանիգրիչինկըպատկանին4։
Նիւթին հետ իր անմիջական առնչութեան համար, մեր հրապարակումը
կ՚ընդգրկէնաեւԹագուհիՇահնազար-Զարեանինամակը5Կարա-Դարվիշի
կնոջ։Աւելիքաներկուտասնամեակառաջառաջինանգամհրատարակած
էինք Կարա-Դարվիշի նամակը, որ կրկին լոյս կը տեսնէ բնագրային որոշ
ճշդումներով եւ ծանօթագրութիւններու ամբողջացումով։ Առաջինի
բացառութեամբ, բոլոր նամակները գրուած են Զարեանի արտասահման
մեկնումէնետք։
 Թղթակցութեանամբողջութիւնըշահեկանէ՝բազմաթիւպատճառներով։
Այսպէս, Կարա-Դարվիշի նամակէն կը ցոլանայ պաշտօնական որոշ
գուրգուրանք, որ հաւանաբար հետեւանք է 1922-1925ին խորհրդահայ
վարքագծին մէջ տիրող ու Ալ. Միասնիկեանի վարած «ազգային»
ուղղութեան, ներառեալ այսպէս կոչուած «համախմբում»ի երեւոյթը՝
թէ՛ Խորհրդային Միութեան մէջ գտնուող եւ թէ՛ արտասահմանի
տարբեր գաղութներ ապաստան գտած մտաւորականներ Հայաստան
բերելու եւ երկրի վերականգնումին լծելու առնչութեամբ։ ԿարաԴարվիշին տրուած առաջարկներն ու խոստումները մաս կը կազմէին
այս ուղղութեան։ 29 սեպտեմբեր 1924 թուակիր նամակով, Ստեփան
Զօրեան Զարեանին հետեւեալ տեղեկութիւնները կու տար Երեւանէն.
 «Դեր[ենիկ]Դեմիրճեանըհոսէ։Մտադիրէմնալ։Նոյննպատակնունիձեր
բարեկամԿարա-Դարվիշը։Տիգ[րան]ՆալբանդեանըգնացելէԼենինական,
այնտեղիստուդիայումպաշտօնավարելու»6։
























3
ԲոլորնամակներըպահպանուածՏե՛սԵրեւանիԵղիշէՉարենցիանուանԳրականութեանեւԱրւեստիԹանգարան(ԳԱԹ),Կարա-Դարվիշիֆոնտ,թիւ80։
4
Այսպէսով կը ճշդուի Երուանդ Տէր-Խաչատրեանի տեղեկութիւնը, թէ «պահպանուել
է Զարեանի երկու նամակը՝ ուղղուած Կարա-Դարվիշին», (Զարեան, Անցորդը, էջ 554)։
5
Մատթէոսեան,Վարդան.«Մեծճնշումներէնառաջ»,«Յառաջ–ՄիտքեւԱրուեստ»,յուլիս1996,էջ4։
6
ԳԱԹ, Կոստան Զարեանի ֆոնտ, թիւ 31։ Նամակին հրատարակութիւնը տե՛ս Ստեփան Զօրեան,
Նամակներ,կարծիքներ,գրախօսականներ,«Նորք»,4,2002,էջ108-109։
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 Նոյնպէսշահեկանէ1925ինԶարեանիգրածնամակը,ուրԿարա-Դարվիշի
օժանդակութիւնըխնդրածէ՝իրհիմնած“LaTourdeBabel”գրականութեան
միջազգային հանդէսին նիւթեր ապահովելու։ Կ՚ենթադրենք, որ նամակը
ռուսերէնգրուածէր,որպէսզիԿարա-Դարվիշզայնօգտագործէր՝հանդէսին
անունով խօսելու պահուն։ Այս նամակին տրուած որեւէ պատասխան
յայտնի չէ։ Հրապարակումին մէջ, պահպանած ենք Կարա-Դարվիշի եւ
Թագուհի Զարեանի նամակներուն դասական ուղղագրութիւնը (վերջինի
պարագային միայն սրբագրած ենք այն սխալները, որոնք կապ չունին
ուղղագրականփոփոխութեանհետ),յարգելով1922իուղղագրութեանհետ
խառնուրդիհետքերը։Կ.Զարեանիերկուհայերէննամակներըդասական
ուղղագրութեանվերածածենք։
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Ա.
25/IX/[1923]
[Երեւան]

ՍիրելիԿարա,
 Հազարներողութիւն–մինամակգրելեմչեսստացել–կինսերկուամիս
պա[ռ]կածէր–լուռառի,որմիեղբայրսԲաքումեռելէեւշատուրիշհանգամանքներարգելքեղանորգրեմ7։
 Եթէգասայստեղբնականէորկարողեսմօտսիջնել։Ի՞նչխօսքկարող
էլինելայդմասին։
 Փողդղրկելեն«Պայքար»ից8–ստացա՞ր...Յօդուածդէլըս-տացուեց[,]
Կարինեանի9մօտէ,որայստեղչէ.Թիֆլիսպիտիանցնի,աշխատիրտեսնըւելեւայդմասինանձամբխօսիր։
 Յօդուածդ10կարդացի.merci!–բայցայլեւսամաչումեմերեխաներիհետ
դուրսգալ,կարծումեմ,որամէնըմերվրայեննայում։
 Լսի՛ր–պրոֆեսոր11ասելովվիրաւորումեսինձ.պրոֆեսորըդո՛ւեսեւմի
բանէլաւելի։
 Բարեւներկնոջդեւքեզ։
Կ. ԶԱՐԵԱՆ












Այսնամակըկըթուիպատասխանածըլ լալԿարա-Դարվիշիմէկնամակին,որմեզիհասածչէ։
«Պայքար»՝«ԽորհրդայինՀայաստան»-իգրականյաւելուած։Լոյստեսածէ1923ին։
ԱրտաշէսԿարինեան(1886-1982),քաղաքականգործիչ,գրականագէտ։Խմբագրածէ«Պայքար»ը
1923ին։
10
 Կարա-Դարվիշ, «Տպաւորութիւններ նոր Հայաստանից», «Մարտակոչ», 17 Օգոստոս 1923։ ՅօդւածըքանիմըպարբերութիւններնուիրածէրԶարեանին՝Հայաստանեկածայլմտաւորականներու
շարքին. «Ահա լուրջ գծաւոր ջենտլմէն Կոստան Զարեանը, հայ բանաստեղծ եւ համալսարանի
պրոֆեսոր։ՔսանտարիսաապրելէՀռոմ,Ֆլորենցիա,Բրիւսել,ԺընեւեւԼոնդոնեւայնտեղէստացելիրկրթութիւնըեւայնտեղբացելիրկեանքիասպարէզը։Ինքըիտալականկուլտուրայիծնունդ
է, անգամ իր բանաստեղծութիւնները, գրքերը տպուած են եղել իտալերէն։ Զաւակներ ունի, կարծես, փոքրիկ ֆլորենտացիներ լինեն։ Ամուսինը վենետիկուհի է եւ ընտիր դաշնակահար եւ հիմա
Հայաստանիկոնսերվատորիայիդասատու։Ապրումենմիսենեակումմեծանյարմարութիւններով,
Ֆլորենցիայումունեցելենշքեղբնակարան,շքեղարդուզարդովուկահաւորումով։Սակայնհարցրէք իրենց, խօսեցրէք—Ռեւանա խուցը կը փոխե՞ն Ֆլորենցիայի կամ Հռոմի շքեղ պալատի հետ։

—Ո՛չ։
Ինչո՞ւ
—«Սա մերն է եւ մեր աշխատանքով ենք ստեղծում ամէն ինչ» (ընդգծումը բնագրային է)։
11
Զարեան 1922-1924ին Երեւանի համալսարանի բաղդատական գրականութեան դասախօս էր։
7
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9
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Բ.
25-VII-24
CampoS[an]GiovanniNuovo,4138
Venezia
ՍիրելիԿարա,
 «Խ[որհրդային] Հ[այաստանում]» կարդացի12, որ տ[իկին] Զառափեանը13
Երեւան է գնացել14 շատ ուրախ եմ. յուսամ յաջողութիւն ունեցել է։ Պիտի
կարողանա՞յվերադառնալՓարիզ15։
 Դու ո՞ւր ես։ Գնացի՞ր Դիլիճան եւ ինչ ես անում այնտեղ։ Այստեղ Սարեանինտեսայ16։Ցուցահանդէսիմիանկիւնումշարելէիրպատկերները–ոչ
ոքիվրայոչմիտպաւորութիւն—իսկմիւսհայերը՝ծակուծուկ,կորած.-Այդքանինտրիգներարաւա՛յդպիսիխեղճհետեւանքներիհասնելուհամար17...
 Կինս եւ տղաքս “capanna”18 վարձել են եւ առաւօտ կանուխ գնում
են ծովափը ու մնում մինչեւ երեկոյեան։ Բարեւում են քեզ եւ տիկնոջ։
 Դեռ գրականութեան եւ արուեստի շարժումներով չ՚հետաքրքրուեցի. ա՜յնքան գործ կայ գլխիս։ Շուտով, սակայն կը գրեմ քեզ աւելի մանրամասն։ Այս նամակով ուզում եմ միայն «կապեր հաստատել» միայն [sic] –
 Գրիրինձմանրամասն,տեղեկագրիպէսբոլորտեղեկութիւններըտուր–

Մնամքո
















Կ. ԶԱՐԵԱՆ
Բարեւներբոլորբարեկամներին։


Վ.Թ.,«ՏիրուհիԶառափեան»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,3յուլիս1924,էջ2։ՅօդուածինհեղինակըհաւանաբարՎահանԹոթովենցնէր։
 Տիրուհի Զառափեան, դաշնակահարուհի։ Հաստատուած է Փարիզ։ 1917էն ետք համերգներ տուած է Զուիցերիոյ, Ֆրանսայի եւ Ռուսաստանի մէջ։ Տե՛ս, օրինակ, «Օր. Տ. Զառաֆեանի [sic] եւ Օր. Լ. Դեմիրճեանի համերգը», «Հայաստանի ձայն», 15 յունուար 1923, էջ 7։
14
Տ.ԶառափեանելոյթունեցածէԵրեւանիմէջ18յուլիսին(«Տ.Զառափեանիհամերգը»,«ԽորհըրդայինՀայաստան»,17յուլիս1924)։
15
 Դեկտեմբեր 1924ին մամուլը հաղորդած է. «Բարիզ հասաւ ծանօթ դաշնակահարուհի Տիրուհի Զառափեան որ տարիէ մը ի վեր կը գտնուէր Ռուսիա եւ Կովկաս» («Զանազան լուրեր», «Ապագայ», 20 դեկտեմբեր 1924, էջ 3)։ Տե՛ս նաեւ «Օր. Տիրուհի Զառաբեան [sic]»,
Արձագանգ Փարիզի, 21 դեկտեմբեր 1924, էջ 6, ուր ըսուած է, թէ «մինչ ինք Մոսկուա՝ անցագիրի վիզէին կ[ը] սպասէր երկար ատեն», հայրը յանկարծամահ եղած է Փարիզի մէջ։
16
 Մարտիրոս Սարեան (1880-1972), խորհրդահայ հռչակաւոր նկարիչ։ Իբրեւ անդամ խորհըրդային պատուիրակութեան, մասնակցած է Վենետիկի 14րդ երկամեայ միջազգային
ցուցահանդէսին (Biennale), 1924ին։ Տե՛ս «Վենետիկի գեղարուեստական ցուցահանդէսը (զրոյց ընկ. Մ. Սարեանի հետ)», «Խորհրդային Հայաստան», 24 օգոստոս 1924, էջ 5)
17
 Զարեան բացասական կարծիք յայտնած է Պիեն
 ալէի մէջ ներկայացուած Սարեանի նկարներուն մասին։ Տե՛ս Կոստան Զարեան, «Խորհրդային Միութիւնը վենետիկեան ցուցահանդիսում», «Նոր Ակօս», 16 սեպտեմբեր 1924, էջ 188-189. Նոյն, Նաւատոմար, Երեւան, 1999,
էջ 212-213 (յօդուածը լոյս տեսած է «Նոր Ակօս»-ի ո՛չ թէ 9րդ [անդ, էջ 619], այլ 10րդ թիւին մէջ)։
18
Հիւղակ(իտալերէն)։
12
13
մե
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Գ.
ՍիրելիԿոստիա
 Նամակդ ստացայ։ Կարդացի եւ «Նօթեր»դ «Խորհրդային Հայաստան»ում19.լավէր,բանաստեղծականէր,անշուշտիմնալկարդացածկըլինես.«ԴիլիջանիՍանատօրիա»20։Ինչո՞ւյաճախչեսգրում,հետաքրքրական
է։Հոս,Դիլիջան,ժամանակսլավէանցնում,կազդուրվումենք.տիկինըավելացելէ10-12բութով.եսէլ«խոզ»եմդառել։Դուիմացարանշուշտ,որինձբավականօգնեցին,թէ«Закрайком»21իցՄեասնիկեանի22միջոցովտվինբավականխոշորգումարեւթէԼուկաշինի23կարգադրութեամբսանատօրիայից24
մեզերկուսիստալիսենսնունդ(ապրումենքդուրսըեւլավէ,հիվանդներիմէջ
չենք)եւառատ,բօլ.ճաշըբերումենսանատօրիայէն,իսկիւղ,պաղձու,մեղր,
շօկօլադ,հաց,շաքար,լուբիաեւայլնկուտանամէն10օրը։Միխօսքովգոհեմ։
ԱյսօրերսհոսէրԼունաչարսկին25,որեկավՀայաստան.քաջոգեւորութեամբ
ընդունեցին,այցելեցեւմերսանատօրիա26։Հետըեկածէին–Մռավեան27,
ԱշոտՅովհաննիսեան28,Արամ[այիս]Երզնկեան29,բժ.Լազարը30եւշատերը։
 Բոլորի հետ տեսակցեցայ։ Եւ գիտես ինձ հրավիրում են Հայաստան։
Մռավեանըառաջարկեցգալ,նախքանԹիֆլիսգնալը,մտնելԵրեւանբանակցութեանհամար։Կարծեմուզումենգեղարվեստականբաժինըտալեւ
ռեցենզենտի31պաշտօնը։










Զարեան,Կոստան.«Ճանապարհինոթեր»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,2օգոստոս1924,էջ2-3։
Երկրորդուվերջինմասըլոյստեսածէամիսմըետք(Նոյն,«Ճանապարհինոթեր»,«Խորհրդային
Հայաստան»,4սեպտեմբեր1924,էջ2)։
20
Կարա-Դերվիշ[sic],«Դիլիջանիսանատօրիան(փաստեր,տպաւորութիւններ»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,6օգոստոս1924,էջ2-3։Յօդուածըթուագրուածէ26յուլիս1924։Աւելիուշհրատարակածէուրիշյօդուածմը՝Կարա-Դարվիշ,«ԴիլիջանիՔաջՆազարը(փաստեր,տպաւորութիւններ»,
«ԽորհրդայինՀայաստան»,22օգոստոս1924,էջ3)։
21
«ԱնդրկովկասիՇրջանայինԿոմիտէ»(ռուսերէն)։
22
ԱլեքսանդրՄիասնիկեան(1886-1925),քաղաքականգործիչ։1922-1925ինԱնդրկովկասեանՀանրապետութեանկազմակերպիչնուղեկավարնէր։
23
ՍարգիսԼուկաշին(Սրապիոնեան,1883-1937),քաղաքականգործիչ։1922-1925ինՀայաստանի
ԺողովրդականԿոմիսարներուԽորհուրդինախագահնէր։
24
Առողջարան(ռուսերէն)։
25
ԱնատոլիԼունաչարսկի(1875-1933),քաղաքականգործիչ։1917-1929ինԽորհրդայինՄիութեան
լուսաւորութեան(կրթութեան)կոմիմսարնէր։Հայաստանայցելածէ7-9օգոստոս1924ին։
26
Տե՛ս«Ընկ.ԼունաչարսկինՀայաստանում.ընկ.ԼունաչարսկինԴիլիջանում»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,14օգոստոս1924,էջ2։Ըստթղթակցութեան,Լունաչարսկի9օգոստոսիեր
 եկոյեանմէկժամու45
վայրկեանիայցելութիւնտուածէԴիլիջան։Սակայն,առողջարանիմասինորեւէյիշատակութիւնչկայ։
27
 Ասքանազ Մռաւեան (1883-1929), քաղաքական գործիչ։ 1923-1929ին Հայաստանի լուսաւորութեան(կրթութեան)կոմիսարնէր։
28
ԱշոտՅովհաննիսեան(1887-1972),պատմաբան,քաղաքականգործիչ։1922-1927ինՀայաստանիՀամայնավարԿուսակցութեանգլխաւորքարտուղարնէր։
29
ԱրամայիսԵրզնկեան(1879-1938),քաղաքականգործիչ։1922-1931-ինԱնդրկովկասիՀանրապետութեանհողագործութեանկոմիսարնէր։
30
 Ինքնութիւնը կարելի չեղաւ պարզել։ Թերեւս կ՚ակնարկուի Ա. Ղազարեանին՝ հետագային
«Առողջ կենցաղ» բժշկական պարբերականի պատասխանատու քարտուղարը (1929-1931)։
31
Գրախօս(ռուսերէն)։
19
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 Աշոտ Յովհաննիսեան եւս ասեց, որ թարգման[ութեան] ատենօք32 եւ առհասարակ շրջաններում խօսք եւ զրոյց է եղել ինձ հրավիրելու եւ խօսակցութ[իւնից] եւ ինձ ասած կոմպլիմենտներից33
երեւում է, որ մեծ կարծիք ունեն իմ գրական տաղանդի մասին։
 Իմցանկութ[իւն]ըգաղթելուսովետականՎրաստանիցայժմեանՀայաստանիշատբուռնէեւապամտադիրեմանցնելՀայաստանիվրայովմինչեւ
Արագածիփէշերըեւտալիմտպավորութ[իւններ]ը...առայժմհոսէնպիտի
գրեմ։
 Հրավիրվածեմեւ«Կոմմունիստ»(Բաքվա)34թերթինտալուիմտպավ[որութիւնները]Հայաստանէն,խմբագիրըհոսէ35։ԻսկԹիֆլիսեղածժ[ամանա]կսինձհրավիրեցին«ЗаряВосток[а]»-էն36։
 Մէկխօսքովգրողիսհ[ա]մ[ար]աշխատանքշատէբացվում37։Սակայնես
ուզումեմլիովինհանգստանալհոսմինչեւսեպտ[եմբերի]վերջըեւայնքան
էլչըյոգնեցնելզիս։
 Ժամանակըհոսլավեւուրախ[է]անցկենում,հոսէսանատօրիանՑօլակը՝Խանզադեան38ձերՀամալսարանիպրոֆ[եսոր].մեծմասըանորհետեմ,
սքանչելի մարդ մ[ը]ն է։ Կարդացինք Սարեանի մասին ու ապշեցանք։ Գրէ՛
եթէկանռեցենզիաներ39անորմասին։Մխիթարեաններուքովըգացի՞ր,ինչ
գրականնորութ[իւն]ներկան։Գալդե՞րբէլինելու։ԵրվանդՊալեանըհոսկը
բերենեւոչսանատօրիա41,Անդրանիկը42սենեակվարձածէ։
 Թօթով[ենց]ին43նամակմըճամբեցի։ՀոսէրԷփրիկեանը44.ըսավ,որաշնանըլայնածավալհրատարակչականգործերսկսելուենեւհրատարակելու[են]գլխավորապէսգեղարվետականբաներ։Լրագրէնկարդացիորմեր
պետ-հրատըԹիֆլիզէնմեծքանակութեամբթուղթեւտպարանակ[ան]պիտոյքներառածէ45։
















32
Կարելիչէեղածպարզել,թէխօսքըո՞րթարգմանութեանմասինէ։ՀայաստանիԱզգայինԳրադարանիցուցակըմիայնկըպարունակէ1926ինՊետհրատիկողմէհրատարակուածՊ.Լապատինի
Յաղթանակերկրիվրայ.Ուրուագծերհատորը՝Կարա-Դարվիշիթարգմանութեամբ։
33
Հաճոյախօսութիւն(ռուսերէն)։
34
«Կոմունիստ»(1920-1989),հայերէնօրաթերթ,ԱտրպէյճանիՀամայնավարԿուսակցութեանԿեդրոնականԿոմիտէիեւԲաքուիԿոմիտէիպաշտօնաթերթ։
35
Խմբագրինինքնութիւնըկարելիչեղաւպարզել։
36
«ԶարեաՎոստոկա»,ԱնդրկովկասիերկրամասիՀամայնավարԿուսակցութեանռուսերէնպաշտօնաթերթ1922-1936ին։Այնուհետեւ,ՎրաստանիՀամայնավարԿուսակցութեան,ԳերագոյնԽորհուրդիեւՆախարարացԽորհուրդիպաշտօնաթերթ։
37
 1924-1927ին Կարա-Դարվիշ կանոնաւորապէս աշխատակցած է Թիֆլիսի «Մարտակոչ» օրաթերթին՝Հայաստանիմասինթղթակցութիւններով(Պըլտեան,Հայկականֆուտուրիզմ,էջ263-264)։
38
 Ցոլակ Խանզադեան (1886-1935), գրականագէտ։ 1922-1935ին եղած է Երեւանի համալսարանի
դասախօսեւռուսգրականութեանամպիոնիվարիչ։
39
Գրախօսականներ(ռուսերէն)։
40
Կ՚ակնարկէՎենետիկիՍ.Ղազարվանքին։
41
ԵրուանդՊալեան(1869-1941),հրապարակախօս,խմբագիր։
42
Ինքնութիւնըանյայտէ։
43
ՎահանԹոթովենց(1889-1938),արձակագիրութատերագիր։
44
ՄիսաքԷփրիկեան(1892-1938),հրատարակիչ-խմբագիր։1921-1925ինՊետհրատիվարիչեղածէ,
իսկյետագային՝Պետհրատիտպարանիթեքնիկմասիտնօրէնը։
45
«Պետհրատում»,«ԽորհրդայինՀայաստան»,9օգոստոս1924,էջ4։
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 Նամակներդուղարկիրսանատօրիա,հոսայսպէս[Армения,Дилиджан,
Санатории46,ինձի]։
 Շատուրախեմ,որԼեւոնենց47ողջեւառողջեն.տիկնոջդբարեւ,իսկերեխաներուդհամբոյրմեզմէ։
 Վահրամ Փափազեանի48 մասին կարդացի՞ր, Խարկովէն կը գրեն, թէ
«Харьков[ский] прол[етарий]»49 թերթը մեծ գովեստով է խօսում անոր մասինուկըհամեմատէանեվրոպականմեծերուն։Ցավումեմորայդտղան
հոս հոն հավաքած սիրողներով կը սպառէ իր ուժերը։ Նամակ մը գրած է,
Հայաստանկ[՚]ուզէնորէնգալ։
 Հոսալգրելուբանչունիմ,ցտեսութ[իւն]։








Քո ՅԱԿՈԲ
1924-VIII-13
Դիլիջան
 Սիրելի Թագուհի. ընդունեցէք սրտագին բարեւներս դուք եւ
եղբ[այր] Կոստիան. քաղցր համբոյրներ ձեր սիրասուն զավակներուն։ Երջանիկ էք, արդէն ձեր հայրենիքում եւ հրաշալի երկրում, նախանձում եմ, ցանկանում եմ ամէն յաջողութիւն։ Գրեցէք. Օլգա50։
 P.S.51Մինամակմըգրէինձի,որՉուբարեանին52երեսըտանք.սենեակը53
ասաթէմեզտայբնակվելումիերկուշաբաթովմինչեւԹիֆլիսվերադառնալը։







Դ.

27Օգոստոս[1924]

ՍիրելիՕլիա,
 Որքան հաճոյքով կարդացի Ձեր երկտողը,բայց մեր սիրելի Կարա[յ]ինը
կարդալուհամար3ակնոցդրիչեղաւ,եւմեզհամարթանկագինէնրանամակը.բարիլինիաւելի[յ]ստակգրելու,որպ[է]սզիառանցակնոցիկարդանք։
 ՈրքանուրախեմորՏիլիճանէք,եւլաւօդ,լաւմեղրկարագկ[՚]ուտէք,






«Հայաստան,Դիլիջան,Սանատօրիա»(ռուսերէն)։
ԼեւոնԵղիազարեան(՞-1927),երգիչ,ԿոստանԶարեանիաւագեղբայրներէն։
ՎահրամՓափազեան(1888-1968),համբաւաւորդերասան։
49
«Խարկովսկիպրոլետարիի»՝ուքրանականռուսերէնօրաթերթ։
50
ԱյսպարբերութիւնըգրածուստորագրածէԿարա-Դարվիշիկինը՝ՕլգաԳէնջեան։
51
Post-scriptum(լատ.Յետգրութեան)։ԳրուածէԿարա-Դարվիշիկողմէ։
52
Հաւանաբարկ՚ակնարկէիրաւաբանԳրիգորՉուբարին(1888-1962)։
53
 Կ՚ակնարկէԶարեանինախկինբնակարանինԵրեւանիմէջ(տե՛սծանօթ.10)։
46
47
48

57

ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 4 2018

եսչիտեսայՏիլիճանը,բայցնորէնպիտիգամ54.մեզմիշտնամակգրեցէք,
եւ ամէնափոքր պարա[գ]աներով, այսպ[է]սով հայրենիքի կարօտը կ՚սփոփեմ։ՉեմմոռանարայնքնքոյշհրաժեշտըԹիֆլիզկայարանում,տայաստված որ մի օր հրամէք այս հրաշակերտ Վենետիկում։ Պեկզատեանը55 չէր
ուզերմեկնիլ.«ընտանիքսպիտիբերեմ,որպ[է]սզիկ՚ապվիմ[sic]Վենետկոյ
հետ»։ԻսկԻսահակեանը56կը[բ]ացա[գ]ան[չ]է։-«Եղբայրչենթողուրորխօսքերնիս շարունակենք, տե՛ս, տե՛ս, ի՞նչ հրաշալի են այս տիկիննե՛րը...», իրօք
Օլիա,աչքիհանդ[է]սէ,միուրիշբանէ,այդքանգեղեցկութիւն,յԵրիվանից
[յ]ետո՜յ...միտօնէաչքերիհամար։ԳիշերըՍ.Մարկոսհրապարակում,այդ
հոյակապպալատներովշրջապատուած,ՍուրբՄարկոսըխ[ո]րքըկըպըճպճայիրոսկիներովհազարաւորելեքտրականլապտերներուլոյսիներքեւ,
ման կուգան այս հրաշալի էակները, նորաձեւ շալերով [փ]աթաթված գոյն
գոյն,եսկարծեմբոլորինխելքըկըդարձնեն,Կոստիանկ՚ըսէ.«Թաթիկ57,ալ
կարելի չէ՛ դիմանալ, կարծ[է]ք, Թիցիանօի58[,] Պել լինիի59 նկարներից իջած
ման են գալիս հրապարակում»։ Բոլոր թան[գ]արանները պտտեցի արդէն,
նաեւ ցուցահանդէսը, ողողվեցայ արվեստով, ա՜հ, պէտք ունէի այսպիսի
գեղարվեստական «տուշի»60 մը՝ 20 ամիս զոհաբերութենէ [յ]ետոյ61։ Ո՞ւր է
եւ ե՞րբ կուգայ համակրելի դաշնակահարուհին62, ես կ՚սպասեմ զինքը, եւ
ձմեռն էլ ես էլ լուրջօրէն կը պատրաստվիմ։ Երկու մանչուկներս63 արդէն
գիւղն են64, Մուրատ-Ռաֆա[յ]էլ65 վարժարանի աշակերտներով, մեկնած
օրերնին բաւականին լացի, բայց ապահով եմ որ լաւ պիտի լինեն հոն։
 Նվարդիկիս66հետմիասինհամբուրումենքՁեզսիրովեւկարօտով[,]
մեզհաճախգրեցէք 
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ԹագուհիՇահնազարեանՀայաստանվերադարձածչէ։
ԱլեքսանդրԲէկզադեան(1879-1938),քաղաքականգործիչ։1922-1926ինԽորհրդայինՄիութեան
առեւտրականներկայացուցչութեանանդամէրԳերմանիոյմէջ։
56
ԱւետիքԻսահակեան(1875-1957),նշանաւորբանաստեղծ։Վենետիկապրածէ1921-1926ին։
57
ԹագուհիԶարեանիփաղաքշականանունը։
58
ԹիցիանօՎեչել լի(1488/1490-1576),իտալացինկարիչ։
59
ՃովաննիՊել լինի(1430-1516),իտալացինկարիչ։
60
Ցնցուղ(ֆր.douche)։
61
Այսինքն՝Հայաստանանցուցածժամանակաշրջանը։
62
Յայտնիչէ,թէխօսքըորո՞ւմասինէ։
63
Կ՚ակնարկէՎահէԶարեանին(1913-1985),փիլիսոփայ,եւԱրմէնԶարեանին(1914-1994),ճարտարապետ։
64
Կ՚ակնարկէՄխիթարեաններուերբեմնիամառանոցինԱզոլոյիմէջ։
65
ՄխիթարեանմիաբանութեանՄուրատ-Ռափայէլեանվարժարանըհիմնուածէ1836ինեւգոյութիւնունեցածէմինչեւ1997։ՎահէուԱրմէնԶարեանայդնշանաւորվարժարանիշրջանաւարտներեղածեն։
66
ՆուարդԶարեան(1917-2005),քանդակագործ,ԿոստանեւԹագուհիԶարեանիդուստրը։
54
55
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 Սարեանը [ռ]ուս նկարիչների հետ ներկայացած է. նոր դէպի classiqueի
վերադարձողնորշարժումիհիանալի[փ]որձերըտեսնելէյետոյ,եկայՍարեանինկարներիառջեւ,զարմացա՜յ,կարծեսմիերախայէ,որգոյներովշատ
գոյներովկըխաղայ։Հոսչենհաւանած–
 Ինչո՞ւչիբերելամ[բ]ողջմերուժերը,կարողէինքշատլաւներկայանալ,եւ
2տարիյետոյ,մեծշարժումբերէքորպէսզիյաջողինք,թէ՛étnogra[ph]ique67
թէ՛artistique68ձեւովներկայանալ։
 Մինչեւնորհասցէլաւագոյնէայս
 Collegioarmeno
 

AiCarmini
 

Venezia
69
 Krassin  Վենետիկ է, իր հետ կը տեսնվի Կոստիան։
 ԿարդացիDiligeantիկարեւ[ո]րեւտխուր[յօ]դվածը70,որքա՜նորքա՜նկարիքներգոցելուուգոցելու71...

72








Ե.

LATOURDEBABEL
REVUEMONDIALEDESYNTHÉSE
ARTISTIQUEETLITTÉRAIRE
DIRIGÉEPARCONSTANTZARIAN
207,BOULEVARDRASPAIL
TÉLÉPHONEFLEURUS46-59
 

E.MODEL
 

EDITEUR

8-VIII-25
Փարիզ73
ԹանկագինԿարա,


Սկսել եմ արուեստների ու գրականութեան միջազգային մեծ հանդէսի




Ազգագրական(ֆրանսերէն)։
Գեղարուեստական(ֆրանսերէն)։
Լէոն
 իտ Կրասին (1870-1926), խորհրդային քաղաքական գործիչ։ 1923-1925ին Խորհրդային
Միութեանարտաքինառեւտուրիկոմիսարէր։
70
Այսյօդուածինհրատարակութեանտուեալներըչկրցանքպարզել։
71
Նամակին վերջին պարբերութիւնը եւ ստորագրութենէն ետք բոլոր պարբերութիւնները աւելցուածենլուսանցքներունվրայ։
72
Ռուսերէնբնագիրըանտիպէ։Մերխնդրանքով,նամակը2007-ինհայերէնիթարգմանածենՌուդիկ(1948-2013)եւՀայկանոյշՀարոյեանները։
73
ՆամակըառաքուածէԿարա-ԴարվիշիԹիֆլիսիհասցէով,բայցԴիլիջանիդրոշմակնիքըունի՝22
օգոստոս1925թուականով։
67
68
69
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հրատարակութիւնը74։Կըլինենվրացականեւհայկականնիւթեր75։Խօսիր
Ռոբակիձէի76 հետեւուղարկիրինձնիւթեր՝թատերականներկայացումներիլուսանկարներ,պատկերներ,կիրառականարուեստեւայլն։Թարգմանիր
ֆրանսերէնի բանաստեղծութիւններ, պատմուածքներ, ընդհանուր բնոյթի
յօդուածներ հայկական եւ վրացական կեանքի եւ գրականութեան մասին։
Բարիեղիրայսնամակըստանալունպէսլրջօրէնվերաբերերուելդրանեւ
10 օրից ուղարկիր նիւթեր։ Ուղարկիր նաեւ հայկական ներկայացումների
լուսանկարներ։




Քո՝
Կ. ԶԱՐԵԱՆ

Կ՚ակնարկէ“LaTourdeBabel”ֆրանսերէնհանդէսին,որունառաջինումիակթիւըլոյստեսածէ
Փարիզ,նոյեմբեր1925ին։
ՀանդէսինմէջհրատարակուածմիակհայկականնիւթըԱրշակՉօպանեանիմէկպատմուածքնէ՝
“Ledernieroubli”վերնագրով(հեղինակինֆրանսերէնթարգմանութեամբ)։
76
Գրիգոլ Ռոբակիձէ (1882-1962), վրացի գրագէտ։ «Գեղաշխ»ի (գեղարուեստի աշխատաւորներու
վերահսկողութեան յանձնաժողով) նախագահն էր 1920ական թուականներուն։ Զարեան 1922ի
վերջաւորութեանանոր հանդիպած էր Թիֆլիսի մէջ(տե՛ս Զարեան,Երկեր,էջ 80-81.Անցորդը, էջ
151-152)։1929ինՀայաստանայցելելէետք,1930ինՌոբակիձէվտարանդիդարձածէ։
74



75
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱյԻՆ
ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐը
ՀԱյ ԳՐՈղՆԵՐԻ
1918-1920 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹԵԱՆ Մէջ
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Ա

 աջին
ռ
Հանրապետութեան շրջանը մեր ժողովրդի համար բարդ
ու հակասական, բայց եւ միաժամանակ՝ նուիրական ձեռքբերումներից մէկն էր նշանաւորում:
Վերջապէս, վեցդարեայ պետականազուրկ մեր հաւաքականութիւնը
իր փոքրիկ հողակտորի վրայ վերականգնում էր իր մարդկային ու ազգայինիրաւունքները,միաժամանակ
փորձումտէրըլինելիրանժամանցելի դատին, պետականաշինութեան
դժուարին աշխատանքի կողքին
արդարութեան համար բախելով
նաեւ այլոց դռները:  Արեւմտահայ
հատուածի համար նոյնպէս այս
շրջանը հեշտ չէր: Չնայած այդ տարիները համընկան Զինադադարի
հետ, բայց որբահաւաքի ողնաշարը
շտկելու ճիգերով յատկանշուեցին:
Այս շրջանում էր, որ հայոց նորակազմ պետութիւնը Ազգային պատ-













ւիրակութեան հետ փորձում էր Եւրոպայում «գլուխ բերել» Հայկական
հարցի խնդիրը, իսկ արեւմտահայ
գրողներն ու մտաւորականները,
որոնք հանգրուանել էին Եւրոպայում եւ մաս էին կազմում Պօղոս
Նուպար փաշայի ղեկավարած Ազգային պատուիրակութեան, ինչպէս՝
Արշակ Չօպանեանը, Վահան Թէքէեանը եւ ուրիշներ, որոնք Առաջին
Հանրապետութեան հետ ոչ անպայմանօրէն  միագիծ յարաբերութիւնների մթնոլորտում էին, փորձում
էին միասնական ուժերով պաշտպան կանգնել հայութեան դատին:
 Յօդուածը նուիրուած է Առաջին
Հանրապետութեան կրթական եւ
մշակութային կեանքը երեւան հանող հարցադրումներին՝ դիտուած
հայ գրողների նամակագրութիւններից, որտեղ ժանրային առանձնայատկութիւններով եւ նամակների
յաճախ խիստ ներանձական բնոյ
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ՔՆԱՐԻԿ
ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ԾնածէԳիւմ
րի։2006ին
աւարտածէԽ.
ԱբովեանիանւանՀայկական
պետականմանկավարժական
համալսարանի
բանասիրական
բաժանմունքը:
2006էնկ’աշխատիհամալսարանի«Սփիւռք»
գիտաուսումնականկեդրոնին
մէջ՝իբրեւ
մեթոտիստ:
2014էննոյնհամալսարանիհայ
նորեւնորագոյն
գրականութեանեւանոր
դասաւանդման
մեթոտիքայի
ամպիոն
 իօգնականէ:
2008-2012եւ
2017թուականներունարեւ-
մըտահայլեզու
-





ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 4 2018

եւսփիւռքահայ
գրականութիւն
դասաւանդած
էհայրենիեւ
սփիւռքահայ
ուսուցիչներու
վերապատրաս
տութեան
դասընթացքներուն:
2013ինստացածէբանասիրական
գիտութիւններութեկնածուի
գիտականաստիճան:
Միջազգայինեւ
հանրապետականհանդէսներունմէջտպագրածէշարք
մըգիտական
յօդուածներ,
մասնակցածգիտական,կրթականեւգրական
համաժողով
ներու,խմբագրածուհրատարակութեան
պատրաստած
էՍփիւռքի
գրականութան
վերաբերող
տասնեակ
գիրքեր:
Հեղինակնէ
ԶարեհԽրախունինեւ
արեւելահայ
բանաստեղծութիւնըգիրքին(Երեւան,
2013):


թով, երեւոյթների գնահատութիւններնումտահոգութիւններըերեւան
են գալիս առաւել անմիջական ու
պարզ։ Ուշագրաւ է այն փաստը, որ
չնայածքաղաքականդժուարինժամանակներին՝ հէնց այս շրջանում է
առաւել արտայայտուած եղել մշակոյթի եւ պետականութեան միասնական ճանաչողութեան գերխնդիրը, թէկուզ եթէ յիշատակելու լինենք
Լեւոն Շանթի եւ Նիկոլ Աղբալեանի
բացառիկդերակատարութիւնները:
 ԻմկարծիքովԱռաջինՀանրապետութիւնը իր դիմագծով նաեւ մշակութայինէր,ինչ-որտեղմերմտաւորականութեան 20րդ դարասկզբից
հրապարակ նետած Մշակութային
կամ Հոգեւոր Հայաստան հասկացութիւնների իւրօրինակ կերպաւորումով: Պատահական չէ, որ Յովհաննէս Թումանեանը, ելնելով այդ
շրջանում մտաւորականութեան ոչ
այնքան մխիթարական դրութիւնից,
հէնց այս էր յիշեցնում Հայաստանի
Հանրապետութեան Կրթութեան եւ
արուեստի նախարար Նիկոլ Աղբալեանին. «...Խնդրում եմ արտակարգ
կերպով օգնութեան հասնէք մեր էդ
թանկագին ուժերին (նկատի ունի
«գրական մարդկանց» - Ք.Ա.), որոնք
կազմումենհոգեւորՀայաստանը1»:
 Այդպէս պետականութեան ծնընդաբանութիւնը բանաստեղծական
երազի իրագործում էր համարում










հէնց այդ պետականութեան դիրքերում կանգնած Լեւոն Շանթը,
երբ կուսակցական-պետական գործիչ Արտաւազդ Հանըմեանին Լոզանից ուղղուած 1918ի յունիս 30
թուագրուած նամակում գրում էր.
«Վերջապէս ծնաւ մեր բանաստեղծներուայնչափերգած«ՄանուկնՀայաստանը».ծնաւարեանծովերիմէջ,
բայց մարդկային ճակատագիրն է
այս. ինչպէս ամէն մարդ, այնպէս ալ
ամէնժողովուրդիրանհատականութիւնըկըստանայծննդեանցաւերով
եւարեանմիջոցով:Եսկըհաւատամ
մերնորածինիմեծապագային2»:
 ՌոմանթիկԼ.Շանթնայստեղաչքը քթթում էր դեռ 19րդ դարի առաջին կէսին այդ երազանքով ապրող,
հայրենասիրական շնչով առանձնացած մեր միւս ռոմանթիկ  բանաստեղծին՝ՌափայէլՊատկանեանին.














 Կեցցէ՛շատօրերմանուկ–

Հայաստան
 Նա՝որդեռմիայնմերսրտիխոր-
քում
 Ունիիւրհիմքը,ո՛չտուն,ո՛չկայան
 ՉունիտակաւինբունՀայաստա-
նում3:
 Նոյնքան բանաստեղծական է
Յովհաննէս Թումանեանի բնութագրումը: Ի պատասխան իր
ծննդեան 50ամեակի առթիւ կառա

1
ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10/Նամակներ,Եր.,1999,էջ
344-347:
2
ՇանթԼ.,Երկերիժողովածու-ինըհատորով,հ.9/Նամակներեւբացիկներ,Եր.,2017,էջ278:
3
Պատկանեան Ռ., Երկեր, Եր., «Սովետական գրող», 1980, էջ 84 (տե՛ս «Հայ պատանին երգում է»
բանաստեղծութիւնը):
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վարութեան անունից ուղարկուած
հեռագրի Ալեքսանդր Խատիսեանինգրուածնամակըմիկողմիցցոյց
է տալիս Յովհաննէս Թումանեան
արուեստագէտի արժէքի ընկալումը
պետական շրջանակներում, միւս
կողմից բացայայտում բանաստեղծի ու հայրենիքի յարաբերութիւնը.
«Հայրենի երկրի անդրանիկ կառավարութեանանդրանիկգրականողջոյնն ու բարեմաղթութիւնները յուզեցինինձմինչեւարտասուք:
 «Էս բոլոր զգացումները ես բացատրում եմ ոչ թէ իմ գրական գործերի արժէքով, այլ ազգային ոգու
անպարտելի հզօրութեամբ մեր ժողովրդի...
 «Էս անգամ էլ, առասպելական
ֆենիքսի նման, [Հայաստանը] պիտի
յառնի իր օճախների մոխիրներից
նոր կեանքով ու աւելի տաղանդաւոր բանաստեղծների զուարթ երգերով: Եւ եթէ բանաստեղծի աղօթք
էք ուզում դուք ինձանից, ապա ես
միայնմիաղօթքունեմնրահամար,
որ նա, հայ ժողովուրդը, կենդանի
մնայ ֆիզիքապէս, մնացածը ձեռք
կը բերի ինքը. ինքը, որ կանգնած է
աշխարհներիմէջտեղը,Հայաստանի
երկնահաս բարձրաւանդակին, երկնիցէնքանմօտիկ,իրխոհունճակատը դէմ տուած աշխարհի բոլոր փոթորիկներին՝պայծառնայումէդէպի
իրմեծուլուսաւորապագան4»:










 Նմանօրինակ զգացումները Յովհաննէս Թումանեանի աշխարհում
պարբերաբար ծաւալւում են ժողովրդի համար բախտորոշ ժամանակներում եւ ուղղակի դարձնում
բանաստեղծութեան ու նամակագրութեան միջ-թեքսթային կապերը:
Լաւագոյն օրինակը մեզ տալիս են
նշուած նամակի ու 1915ին գրուած
«Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծութեան զուգադրումները, երբ վերջինիսմէջյայտարարումէր.






















 Ուպիտիգայհանուրկեանքի
արշալոյսըվառհագած,
 Հազա՜ր-հազարլուսապայծառհոգիներովճառագած,
 Ուերկնահասքոբարձունքին,
Արարատիսուրբլանջին,
 Կենսաժպիտիրշողերըպիտի
ժպտանառաջին,
 Ուպոէտներ,որչենպղծելիրենց
շուրթերնանէծքով,
 Պիտիգովենքոնորկեանքընոր
երգերով,նորխօսքով5:

 Եթէ եղեռնի ահասարսուռ օրերին բանաստեղծը աշխատում էր
արուեստագէտներին զերծ պահել
շուրթերն «անէծքով պղծելու» գայթակղութիւնից, ապա այժմ՝ ազատ
հայրենիքի առկայութեան պայմաններում, արդէն իր անունից լիիր
 աւ
կարողէաղօթքմրմնջալ:
 Ի դէպ, գրողական հրաշալի երկ

ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10,էջ659-660:
Նոյնը, Երկերի լիակատար ժողովածու - տասը հատորով, հ. 1 / բանաստեղծութիւններ, Եր., ԳԱ
հրատ.,1988,էջ270:

4
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խօսութիւնէպարզում«Հայրենիքիս
հետ»բանաստեղծութեանհետայդ
շրջանում Աւետիս Ահարոնեանի
«Հայրենիքիս համար» յուշագրութիւն-ակնարկի (Պոսթոն, 1920)՝ նամակյիշեցնող«Հայրենիքդիմ,ներիր
ինձ»հատուածը,որտեղխոշորագոյն
պետական գործիչը աչք է քթթում
ամենայն հայոց բանաստեղծի տողերին ու սրտայոյզ արձագանգում.
«Հաւատա՛, Հայրենիք, վիրաւոր ու
արիւնաքամ, դու դարձեալ պիտի
ապրիս, վասնզի անապատների բոլոր ոռնացող խուժաններն իսկ անզօր են սպաննել Լոյսը, որ մի բարի
Աստուած, մի գթոտ Աստուած մի
օր քո կարկառուն բազուկների մէջ
դրեց, ո՜վ դու Յոյսի Հայրենի՜ք, Լոյսի
Հայրենի՜ք...6»:
 Վերադառնալով Յովհ. Թումանեանին՝նշենք,որբուռնէնաեւնրա
արձագանգը
Ալեքսանդրապոլի
Հայկական համալսարանի բացման
առթիւ իրեն յղուած հրաւէրին ի
պատասխան, որն ամփոփում է
ժողովրդիուպետականութեան,կըրթութեան դերի մասին նրա ամբողջական պատկերացումը. «Թէ՛ Հայ
գրողների ընկերութիւնը, եւ թէ՛ ես
անձամբ ստացանք էն ամենաթանկ
հրաւէրը, որ կարող էինք երազել:
...Սրտագին շնորհաւորում եմ հայկական առաջին համալսարանի բացումըազատՀայաստանում:Մերժո









ղովրդինբռնակալներիցազատելուց
յետոյպիտիազատելնրամիտքնու
հոգին եւ հաղորդակից անել լուսաւորմարդկութեանուտիեզ
 երքիմեծ
կեանքին:Մերդարաւորմաքառումներով մենք դրան ենք ձգտել ամբողջցեղով...:Հայգրողներիկեանքն
ու բախտը անխզելիօրէն կապուած
ենհայոցհամալսարանիկեանքիու
բախտիհետ7»:
 Եթէ վիճակագրօրէն նայելու լինենք Յովհ. Թումանեանի եւ առհասարակ հայ գրողների այդ շրջանի
նամակներիհասցէատէրերին,ապա
դրանք հիմնականում ուղղուած են
Առաջին Հանրապետութեան կառավարութեանը առաջին այրերին՝
Ալեքսանդր Խատիսեանին, Նիկոլ
Աղբալեանին,ՀամօՕհանջանեանին
եւ ուրիշներին: Այդ բոլոր նամակներում,այդթւումեւսեփականընտանիքներին ուղղուած, կարմիր թելի
պէսանցնողըհէնցժողովրդիուպետութեան,արուեստագէտիուերկրի
յարաբերութեան հարցադրումներն
են:
 Այս պայմաններում եթէ փորձենք խօսել զուտ գեղարուեստական արտադրանքի մասին, ապա
կարող ենք նկատել, որ առանձնապէս շատ չեն նուաճումները. պէտք
է  արձանագրել, որ այս շրջանում
լոյս է տեսել, եթէ կարելի է այդպէս
կոչել, «ծրագրային» գրականութիւն,
















ԱհարոնեանԱւ.,Երկերիժողովածու,հ.եօթներորդ,Վենետիկ-Ս.Ղազար,1948,366:
ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10էջ344-345:
ԶապէլԵսայեանը՝աշխարհիհինգամենաանվախկանանցիցմէկը,Կիլիկիայումտագնապալիօրերին,զբաղուածէրորբահաւաքմանեւնրանցհամարաւելիապահովվայրերումհանգրուաններորոնելումաշողաշխատանքով՝ձգտելովփրկելհայժողովրդիայդփոքրիկ«մնացորդաց»ը:Այդմասին
6
7
8
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ինչպէս օրինակ Զապէլ Եսայեանի8
թարգմանութիւնները (La situation
des arméniens de Turquie exposeée
par des documents / Հանրի Բարբի
հետ), Արամ Անտոնեանի Այն սեւ
օրերուն գիրքը (Պոսթոն, 1919), հայկականջարդերիմասինմէկայլգործի ֆրանսերէն թարգմանութիւնը
(Documents officiels concernant les
massacres arméniens; repridaction
photographique d’un grand nombre
de documents, Paris, 1920), Սմբատ
Բիւրատի Արիւնի ձորը Կիլիկեան
կեանքից վերցուած վիպակը (Պոսթոն, 1919), Միքայէլ Շամտանճեանի Հայ մտքին հարկը եղեռնին
(աքսորականիմտածումներեւզգացողութիւններ) գիրքը (Պոլիս, 1919),
պոլսահայ մամուլում Երուանդ
Օտեանի՝ մինչեւ Տէր Զօր կատարած ահասարսուռ ճամբորդութիւնների մասին Թիւ 17 Խաֆիէն վէպը, որ առանձին գրքով լոյս տեսաւ
միայն 1937ին, Պէյրութում: Դրանք
հիմնականումպատմումէինԹուրքիայումժողովրդիկրածտառապանք







ներիմասինեւաւելիշատտեղեկատըւական բնոյթ ունէին: Զտարիւն
գեղարուեստական գրականութիւն
այդ շրջանում գրեթէ չի տպագրըւել՝ բացառութեամբ Աւետիք Իսահակեանի  Հայրենի աղբիւրից բանաստեղծութիւնների  ժողովածուից
(Պոսթոն,1920),ԵղիշէՉարենցի«Սօմա» (Թիֆլիս, 1918) եւ «Ամբոխները
խելագարուած» պոէմից (Թիֆլիս,
1919)եւմիքանիայլգործերի:
 Ի դէպ, այդ ժամանակ Պոլսում
հանգրուանած Երուանդ Օտեանը
իրհերթին«Ժամանակ»իեւ«Վերջին
լուր»ի համար միայն քաղաքական
լուրեր հասցնող թղթակիցների կարիքնունէր,ինչիշուրջակնկալումէր
Արշակ Չօպանեանի, Աւետիս Ահարոնեանի,ՎահանԹէքէեա
 նիօգնութիւնը.այդենվկայումԱ.Չօպանեանիննրայղածնամակները9:
 Եւ այս պայմաններում, ի հարկէ,
գրողների համար դժուար էր գրականաշխատանքովզբաղուելը:Աւետիք Իսահակեանը, օրինակ, Համօ
Օհանջանեանին1919իմայիսի30ին






կարդումենքնրա՝1920թ.փետրուարի24ինԱլեքսադրիայիցԱզգայինՊատուիրակութեանղեկավարՊօղոսՆուպարինուղղուածնամակում.«Վաղըկըմեկնիմ«Սֆինքս»շոգենաւովդէպիԿիլիկիա. ներկայ պայմաններուն մէջ անշուշտ անհնար է դպրոցներու գործով զբաղիլ, բայց մտածեցի,
որայսուամենայնիւպարտաւորեմչիյետաձգելճամբորդութիւնս...»(ԵսայեանԶ.,Նամակներ,Եր.,
ԵրեւանիՀամալսարանիհրատ.,1977,էջ154):Ուշագրաւէայն,որայսպայմաններումնաիւրօրինակ«որբութեան»էրդատապարտելսեփականզաւակներին,որոնցհամարփորձումէրնաեւտիպարմօրօրինակծառայել.ահաՍոֆիեւՀրանդԵսայեաններինՄերսինից1920իմարտի27իցնրա
ուղղած նամակը. «Եթէ այս վտանգաւոր օրերին ես հեռանայի, մարդիկ պիտի կարծէին, թէ ինչ-որ
պատրուակով փախուստ եմ տուել: Դուք, անշուշտ, պիտի չուզենայիք, որ նման կասկածի թէկուզ
նշոյլնունենայինիմնկատմամբ»(Նոյնտեղում,էջ157):
Այս հոգեբանական վիճակը, ընդհանրական անկումային տրամադրութիւնը բնութագրում է այդ
շրջանիգրեթէբոլորմտաւորականներին՝հայրենիքումկամնրասահմաններիցշատուշատհեռու,
ինչպէսօրինակԱւետիքԻսահակեանիպարագայում:Անգամանձնական,ընտանեկաննամակագրութեանմէջառաջինհորիզոնականումազգայինընդհանուրմտահոգութիւններնեն.այնպիսիմի
ցաւալիիրողութիւն,ինչպէսԹումանեանիորդուկորուստնէր,դարձեալնոյնայդօրերիննրանետ
չիպահումազգայինտանջալիմտահոգութիւններից,ինչիմասինկարդումենք1918իդեկտեմբերին
Անդրանիկինյղուածնամակում(ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,
հ.10,էջ298-299):
9
ՕտեանԵ.,Նամակներ,Եր.,ԳԱԹհրատ.,1999,էջ244-245:
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յղածնամակումգրումէր.«Վէպսեմ
գրում օր ու գիշեր (խօսքը «Ուստա
Կարօ»ի մասին է – Ք. Ա.), որ պատրաստ լինի մինչեւ տուն գնալս10»: Ի
հարկէ,վէպըկիսատմնաց,հեղինակիիսկնկատառումով,«վերջերսընդհատեցի,եւգրումեմհիմաՍասունցի Դաւթի որդու՝ Մհերի պոէման,
իմվարիանտիՄհերը,որըպոլշեւիկ
է11», իսկ բանաստեղծի տունդարձը
տեղի ունեցաւ շատ աւելի ուշ: Մէկ
այլ Բառնաբաս Պիլեզիքճեանին
1919ի յունիսի 7ին ուղղուած նամակում,շարունակելովվերադարձիյոյսըփայփայել,ուրախութեամբյայտնում էր, որ Փարիզի փողոցներից
մէկըկոչուելէՀայաստանիանունով,
եւաւելացնում.«ՏայԱստուած,շուտով արժանանանք իրար ազատ
հայրենիքումտեսնելուեւհիւրլինել
Ձերվանքում՝ՇիրակիկամՏարօնի
նուիրական տաճարներից մէկում,
ուր մեծ Աբբահօր՝ Մխիթարի գործը
շարունակենքմերտանը12»:
 Սակայնայնուամենայնիւգրականութեամբ զբաղուել չի հասցնում,
ինչպէս վկայում է Սիմոն Յակոբեանին Ժընեւից գրուած նամակում.
«Միերկուօրէ՝վերադարձելեմԳերմանիայից: Շատ տպաւորութիւններ
ունեմասելու,բայցհաւասչկայգրելու: Հայոց հարցի լուծման այս սըրտամաշ ձգձգտումը մաշում է ամէն


ը







եռանդուաշխոյժ.ձեռքսոչմիբանի
տաք չէ, նոյնիսկ իմ սիրած նիւթերի
(գրական)վրայ13»:
 Այս առումով հետաքրքրական է
Արշակ Չօպանեան-Աւետիք Իսահակեան երկխօսութիւնը, որտեղ
երեւան են գալիս Չօպանեանի՝
Բրեստ Լիտովսկի պայմանագրի
հետ կապուած յուսահատական
տրամադրութիւնները եւ միաժամանակգրողներիեւարուեստագէտների
պատասխանատուութիւնը
երեւան բերող տրամադրութիւնները.«Կ’ըմբռնեմ,որայդտրամադրութեանցմէջՁեզանկարողզգաքբան
մը գրելու. երբ կարենաք, անշուշտ
չէք մոռնար «Վերածնունդ»ը: Մի՛
վհատիք,սակայն:Մերազգըեւմեր
cultur-ը չեն կորչիր: Անոնք նոյնիսկ
հակառակ բոլոր աղէտներուն՝ մեծ
ապագայ կրնան ունենալ եթէ մենք՝
արտասահմանիհայերս,կորովովեւ
թաքթովգործենք14»:
 Նոյն անբաւարարութիւնն էր
ապրում նաեւ ամենայն հայոց բանաստեղծը՝ Դաւիթ Անանունին
1919ի յունուարին գրած նամակում,
երբգրականգործովզբաղուելըանհնարինէրթւում,ինչիմասինծիծաղախառն, բայց խորքի մէջ ցաւով
յայտնում էր. «Ուր մնաց հալա դեռ
ճամբիցն էլ դուրս գաս ու դէս-դէն
ջիրիդ խաղաս15»: Տրամադրութիւնը














ԱւետիքԻսահակեանինամակները,Եր.,ԵՊՀհրատ.,2015,էջ78:
Նոյնտեղում,էջ86(տե՛սՍիմոնՅակոբեանինուղղուածնամակը):
Նոյնտեղում,էջ81:
13
Նոյնտեղում,էջ82:
14
ՉօպանեանԱ.,Նամականի,Եր.,«Սովետականգրող»,1980,էջ135:
15
ԹումանեանՅ.,Երկերիլիակատարժողովածու-տասըհատորով,հ.10,էջ343:
10
11
12
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շարունակւում է նաեւ Հանրապետութեանառաջինտարեդարձիօրերին,երբիբրեւգրողճիշդէ,զգումէր
իր արածի անբաւաւարութիւնը. «Ոչ
միայնժամանակսէանցկենում,այլեւ հէնց ինքս էլ եմ անց կեցնում»,
բայց միաժամանակ մխիթարական,
«արդարացուցիչ» հանգամանքներ
է բերում. «Բայց ինձ ուժեղ կերպով
էսպէսէդրդումուտրամադրումմեր
նորկեանքը,նորՀայաստանը:Ամէն
մարդ այժմ պէտք է իր տեղը ամուր
կանգնի եւ աւելի եռանդով անի իր
անելիք գործը: Եւ մենք շատ բան
պէտք է անենք ու կարող ենք անել:
Ես զարմանալի  մեծ հաւատ ունեմ
ումեծկարծիքմերցեղիհոգեւորու
բարոյականկարողութեանվրայ16»:
 Ստեղծագործական առանձնակի
լիցքեր չի գտնում 1918ի հոկտեմբերին Հայոց ազգային պատուիրակութեան մէջ «յոյժ պատուաբեր»
պաշտօնզբաղեցնող՝եգիպտահայոց
ներկայացուցիչ ընտրուած Վահան
Թէքէեա
 նը, երբ Արշակ ՉօպանեանինԵրուսաղէմից1918թ.յուլիս20ին
ուղղուած նամակում «արդարանում
է»,թէ՝«Կ’ուզէիոտանաւորմընալես
ղրկել«Վերածնունդ»ինհամար,բայց
թուղթերս աչքէ անցուցի եւ բան մը
չգտայ, որ այսօրուան յարմարէր
(այսօրուան-ը հեղինակի ընդգծում
ն է – Ք.Ա.): Պէտք է թողուլ ատոնք
հատորիկի մը, որ իբրեւ վկայարան




















մը մեր այս քանի մը տարուան մէջ
կրած յուզումներուն, ժամանակագրականարժէքմըունենայթերեւս17»:
Խօսքը 1919ին Փարիզում լոյս տեսած «Կէսգիշերէն մինչեւ Արշալոյս»
խորհրդանշական ժողովածուի մասինէ:
 Ափսոս, որ այդ Արշալոյսը տեւական չեղաւ, եւ այդ նոյն արուեստագէտները արձանագրեցին նաեւ
Առաջին Հանրապետութեան անկումը, ինչպէս Աւետիք Իսահակեանը.
«Ուղղակի, անհայրենիք դարձանք,
եւ Հայաստանն աւելի երեւակայականդարձաւ,քաներբեւէ18»,ինչպէս
ԼեւոնՇանթը,որայդցաւալիանկումը կերպաւորեց մի փոքր աւելի ուշ՝
արդէն բուն գրականութեան մէջ՝
«Ինկած բերդի իշխանուհին» թատրերգութեամբ(1921):
 Բայց անկախ այդ անկումից,
միանշանակ է, որ Առաջին Հանրապետութիւնը նոր դարագլուխ էր
հայոց պետականութեան պատմութեան մէջ, որը հրացոլքի էր նման,
եւորիտեսլականըմեզբոլորիսպիտի բերէր կանգնեցնէր այսօրուան
Հանրապետութեան դարպասների
առջեւ, ինչը թոյլ է տալիս ասելու,
որ մենք բոլորս Առաջին Հանրապետութեան շարունակականութիւնն
ենք:
















Նոյնտեղում,էջ350:
ԹէքէեանՎ.,Նամականի.կազմեց,խմբագրեցեւծանօթագրեցԱւետիսԳ.Սանճեան,ԼոսԱնճելոս,
հրատ.Թէքէեանմշակութայինմիութեան,1983,էջ200:
18
ԱւետիքԻսահակեանինամակները,էջ94:
16
17
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ՈՍՊՆԵԱԿէՆ ԴԻՏՈՒԱծ
Արա Մածունեանի Պուրճ Համուտի
նուիրուած լուսանկարներու
գիրքին առիթով
BIRDS NEST – A Photographic Essay of
Bourj Hammoud by Ara Madzounian, USA, 2016
Հարցազրոյցը վարեց՝ ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ

Ա

նցնող քանի մը տարիներուն
լուսանկարչական
երկու հատոր լոյս տեսան
Պուրճ Համուտի ու պուրճ համուտցիներու մասին։  Առաջինը՝ վերը
նշուած Արա Մածունեանի հատորն
է (անգլերէն ու գունաւոր)։  Միւսը
Արիան
Աթէշեան-Տըլաքամբանյի՝
Ariane Delacampagne: Portraits of
Survival – The Armenians of Bourj
Hammoud, Somogy Editions, Paris
2014հատորնէ(անգլերէն–ֆրանսերէն,սեւ-ճերմակ)։Նոյննիւթովերկու
գիրք. մէկը միւսէն այսքան տարբեր
հաւանաբարչենկրնարըլ լալ։
 Աթէշեանինը կը յաջորդէ Պուրճ
Համուտ կեցութեան շրջանի մը ու
ամփոփումն է զանազան քաղաքներու մէջ անոր տուած Պուրճ Համուտի լուսանկարներու ցուցահանդէսներուն։  Գեղեցիկ հատոր մը,




ԲԱԳԻՆ

68

խնամուած նկարներով, կազմուած
գրեթէ ամբողջութեամբ պուրճ համուտցիներու դիմանկարներէ, ամէն
մէկը իր աշխատանքի կամ ասպարէզի վայրին մէջ լուսանկարուած
ու կարճ ծանօթութիւններով։  Լուսանկարները մասնագիտական մակարդակով լարուած ու նկարուած
արտադրութիւններ են։  Պուրճ Համուտըհոնկ՚արտացոլայիրբնակիչներու խնամուած լուսանկարներուն
ընդմէջէն, կարծես անոնք ըլ լային
ցուցափեղկի մէջ դրուած բնորդներ, Պուրճ Համուտը ներկայացնող
որպէս չնաշխարհիկ այցելութեան
վայր։
 Մածունեանինը ամբողջովին այլ
բան է։ Լուսանկարները առնուած
են անմիջական կերպով ու տեղւոյն
վրայ։ Կան փողոցներ ու թաղեր։
Կան բնակիչներ։ Իշխողը սակայն
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կարծես Մածունեանի ներքին աչքն
է ու յիշողութիւնը։ Այս նկարները պատմութիւն մը կը պատմեն,
ծնունդի, մեկնումի, յուսախաբութեան, բայց մանաւանդ տեղէ մը
գալու պատմութիւնը։ Ժամանակը կարծես սառած է անոնց մէջ։
Դէմքեր կը նային մեզի ժամանակէն
դուրս տեղէ մը կարծես։ Երազներուույուսախաբութիւններուվայրն
է այդ տեղը։ Շատ անձնական ալպոմ մը, լուսանկարչական փորձագ







րութիւն մը, ինչպէս հեղինակը ինք
կը նշէ կողքին, համեմուած կարճ
գրութիւններով Արա Արծրունիէն,
Արմենակ Եղիայեանէն, Աթոմ Էկոյեանէն,ՅակոբՓափազեանէն,Հրայր
Էօլմէսէքեանէն, Նանսի Գրիգորեանէն, Ռազմիկ Շիրինեանէն, Սիմոն
Աբգարեանէն,ԹալինՈսկերիչեանէն
ուՎահէՊէրպէրեանէն։
 ԱյսառիթովմերաշխատակիցՀըրայրԱնմահունինՄածունեանիհետ
կատարեցհետեւեալհարցազրոյցը։
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ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ.ԳիրքդՊուրճ
Համուտի մասին է։ Լուսանկարչական համայնապատկեր մը կու
տաս մեզի քու Պուրճ Համուտէդ,
հոնուրմեծցած ես։ Պիտիուզէիոր
խօսէիր քիչ մը անոր մասին, ձեռքդ
լուսանկարչական գործիք անցնելէն
առաջ եւ վերջ, որովհետեւ ինչպէս
կ՚անդրադառնաս նախաբանիդ մէջ,
ասիկա կ՚առնչուի նաեւ թատերականաշխատանքիդ։Ինչպէ՞սկըտեսնէիրՊուրճՀամուտըայդատեն,իր
ընկերայինվիճակովեւքուտեղդո՞ւր
էրանորմէջ։


սինեման,որովհետեւպատկերընախահայրն է սինեմային։ Այնպէս որ
պատկերը մնայուն կերպով եղած է
ներշնչումիաղբիւր,բառէնաւելի։








ԱՐԱ ՄԱԾՈՒՆԵԱՆ. Մանկութեան
եւ պատանեկութեան տարիներս
շատ որոշիչ դեր ունեցած են հետապընդած աշխատանքիս մէջ։ Պատկեր ըսուածը միշտ ներկայ էր տան
մէջ շնորհիւ լուսանկարիչ եղբօրս։
Տունըհազարներովլուսանկարկար
նետուածքիչմըամէնկողմ։Տարին
երկուանգամ՝ձմռանուամռան,այդ
հազարներով նկար պարունակող
հսկայականսնտուկըմէջտեղկ՚ել լէր
ու կրկին կը յայտնաբերէինք հոն
դիզուածդէմքերը։Ամէնտարիդուն
ալկըմեծնասեւնկարներըուրիշհոլովոյթ կ’առնեն, ուրիշ պատմութիւն
կը ստանան, քու պատմութեանդ
վրայ բան մը եւս կ՚աւելցնեն, նոր
գիւտմը,ամրապնդուողյիշողութիւն
մը,եւայլն։Ասիկաշատմեծդերունեցածէինծիհամարեւձեւովմըամէն
ինչ սկսած եմ տեսնել որպէս պատկեր։ Նոյնիսկ ծննդավայրս՝ Պուրճ
Համուտը, միշտ պատկերի աչքով
դիտած եմ։ Ասոր կը միանայ նաեւ










 Ա. Նկարներուն կը նայէիր որպէս
Հ
պատմակա՞նթէպարզընտանեկան։
ԱՄ. Ընտանեկան, առանց ընդհանուր գիտակցութեան անպայման,
պարզապէս վերյիշելու համար, թէ
ովքե՞ր անցած են մեր ընտանեկան
պատմութենէն, եւ ովքեր մնացած
են.հայրսերբկընայէրնկարներուն,
մէյմընալկ՚ըսէր՝«այսնկարըպատռեցէք, թափեցէք այլեւս»։ «Ինչո՞ւ»,
կը հարցնէինք։ «Մեռած է», կը պատասխանէր։ Խենթանալիք բան էր,
որովհետեւմարդըերբողջէ՝արդէն
կայ։ Նկարը արժէք կրնար ունենալ
գուցէ մահանալէն ետք, բայց հօրս
մօտեցումըամբողջովինհակառակն
էր։Բոլորսկըջղայնանայինք,«պա՛պ,
ի՞նչկըխօսիս,նկարիննպատակըյիշատակունենալնէ»,կ’ըսէինք։Այնպէսորմասնաւորլուսանկարչական
գիտակցութիւնմըչկար։Յաճախկը
մտածեմ որ պահելու, արխիւ ունենալու մղումս հոնկէ կու գայ եւ անշուշտեղբօրմէս։




Հ. Լուսանկարչութեան կողքին
ունեցած ես նաեւ թատերական
գործունէութիւն։
Վաթսունականներու ուսանողական շարժումները,
հակամշակոյթի հոլովոյթները, Վիէթնամի պատերազմին դէմ համաշ-
խարհային ցոյցերն ու Լիբանան
հասնող հիփփիական խումբերը, կը
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խորհի՞սորայսբոլորըազդեցութիւն
ունեցա՞ն թատրոնով զբաղողներուն
վրայ։ Կը հարցնեմ որովհետեւ առհասարակ հայութիւն ըսուածը
հարցաքննող կեցուածք մը կայ ձեր
ըրածներունմէջկարծեսայդժամանակուընէսկսեալ։
ԱՄ. Նախ ըսեմ որ բախտը չեմ
ունեցած երկրորդականը, Սոֆիա
Յակոբեան աշակերտ էի, աւարտելու,որովհետեւնիւթականպատճառներովդուրսդրուածեմդպրոցէն։
Հ.Եւատիկաշատլուրջհարցէր։
ԱՄ. Լուրջ հարց էր այո, որովհետեւ 15 տարեկան ես, խանդավառ
պրէօվէիկըպատրաստուիս,գիտակիցալչեսործնողքդնիւթականի՛նչ
պայմաններու մէջ է, ի՛նչ դժուարութիւններով քեզի դպրոց կը ղրկեն։
Պարզապէս պահարանը ձեռքդ քանի մը ամիսը անգամ մը տեսչարան
կ՚երթաս բան մը կը յանձնես, այդքան։Կ՚երեւիայդօրերունհօրսպայմանները փայլուն չէին եւ վճարման
ուշացում ունէր։ Շատ լաւ կը յիշեմ,
հինգշաբթի,կէսօրէետքժամը4։00ի
պռէօվ
 էի սերտողութեան պահերէն
մէկն էր։ Տնօրէնը զիս կանչեց վար
եւըսաւ,որեթէերկուշաբթիդրամը
չբերես,դպրոցմիգար։Երկուօրես
ինծիպահեցի,մէկունբանչըսի,բայց
եղբայրսանդրադարձաւ,հարցուցեւ
բացատրեցի։Հարցուց՝դունկ՚ուզե՞ս
կորդպրոցերթալ։15տարեկանես,
ի՞նչ պիտի ըսես, ո՛չ ըսի։ Այդպէս ալ
եղաւուսկսայգործիերթալ։
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 Այնպէս որ, նոյնիսկ դպրոցական
օրերուս, բացի մարզական գործունէութենէ,այլբաներումասչեմկազմած, միութենական չեմ եղած, միշտ
դիտող եղած եմ։ Այդ ալ իր պատմութիւնը ունի, նորէն ծնողքիս հետ
կապուած, որովհետեւ օր մը երբ
մայրս արտօնեց որ սկաուտութեան
երթամ, պահանջեց որ ժամը 6։00ին
տունը ըլ լամ, ես ալ ժամը 8։00ին
տուն մտայ։  Քանի որ մեր համաձայնութիւնը չյարգեցիր, ասկէ ետք
քեզիգայլիկութիւնչկայ՝ըսաւմայրս
եւվերջ։Այնպէսորհազիւերեքժամ
գայլիկ եղած եմ կեանքիս մէջ եւ 25
ղրուշ ալ ցենզ վճարած։ Այդ դիտող
ըլ լալս կ՚երեւի վերջ ի վերջոյ լուսանըկարչականասպարէզիհասցուց։
 Ինչ կը վերաբերի նշած համաշխարհային շարժումներուդ, անոնց
ազդեցութիւնը կը զգացուէր մասամբ։  Առաւելաբար Ամերիկայէն
եկող երաժշտութիւնն էր՝ ռաք էնտ
ռոլը,որկըխանդավառէրմեզ։












Հ. Առաւել ֆիլմերը, որոնց մէջ Ամերիկանեւսսկսաւանդրադառնալիր
ընկերայինանարդարութեան։




ԱՄ. Շատ ճիշդ։  Այնպէս որ բնական բան մըն էր որ նոր սերունդը
ուզէր  տարբեր ըլ լալ զինք նախորդող սերունդէն, ջարդէն փրկուածէն, որ  հազիւ ինքզինք կրցած էր
ոտքիպահել։Այնպէսորհոսանքէն
դուրս ել լելու փորձերը վտանգաւոր
կը նկատուէին, որովհետեւ ձուլուելուհարցըմիշտներկայէրճերմակ
ջարդի ուրուականով։ Բնականա

ԹԻՒ 4 2018

©ԱրաՄածունեան,«ՆորՄարաշթաղամաս»

բար այդ սերունդը դէմ կեցաւ մեր մը կար, մինչդեռ նորերը կ՚ուզէին
սերունդիպահանջներուն։
ցոյց տալ ատոր տակի հարցերը,
երեւոյթներու ետին պահուըտած
Հ. Բարոյական հասկացողութեան խնդիրները,որինքնիրհետանկեղծ
տարբերութիւններնալկային։Անոնց ըլ լալուհարցմըկըդնէր։
մօտ պահպանողական, շատ լուրջ, 
ընտանեկան արժէքներու վրայ հիմ- ԱՄ. Ծնողներուս պարագային, երնըւած ընկերութեան մտապատկեր կուքնալվերապրողներէին։Հայրս
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ընդհանրապէս ներամփոփ էր ու
լուռ ատոր մասին, իսկ մայրս շատ
աւելի արտայայտուող։  Իրեն համար ջարդէն վերապրիլը մեծ նշանակութիւն ունէր եւ ատոր համար
ալ չափազանց նախանձախնդիր
էր մեր ապագային նկատմամբ։ Այսինքն չէր երեւակայեր որ իր զաւակները, նոյնիսկ իրմէ ետք թոռները,կրնայինոչհայուհետընտանիք
կազմել։ Այս էր մթնոլորտը եւ ամէն






ԲԱԳԻՆ

74

ձեւովկըփորձէինմեզպաշտպանել
դուրսի բոլոր հոսանքներէն, որոնք
բոլորը հայապահպանման դիտանկիւնէն վտանգաւոր կը նկատուէին։
Մայրսայդքանալպահպանողական
կին մը չէր, բայց երբ հարցը ատոր
գար,ընտրութեանխնդիրչկար,սեւճերմակէրիրենհամար։


Հ. Կ՚ուզեմ խօսիս թատրոնի մասին,
ապաանցնինքսինեմայինեւՊուրճ

ԹԻՒ 4 2018

Համուտիգիրքին։Լուսանկար,թատրոնը, սինեմա – մէկէն միւսը ուղիղ
գի՞ծմընէրքեզիհամար։Զանազանութիւններկայի՞ն։


ԱՄ. Գիտես, Սիմոն Մնակեանի
վերջերս պատահած մահը Մարսէյլ
շատ  բան ետ բերաւ յիշողութեանս
մէջ։ Դեռ ցնցուած եմ։ Թատրոն
սկսած եմ Սիմոնին հրահրումով։
Հաւանաբար 9-10 տարեկան էի,
ինքալինձմէհինգտարիմեծ։Առա-
ջինթատրոնըմերթաղըգտնուողիր
մեծ հօրը բակին մէջ ըրինք։ Բոլորս մասնակցեցանք, ծածկոց, վերմակ բերինք, որպէսզի վարագոյր
շինենք։  Հանդիսատեսներն ալ թաղեցիներն էին, թոմարզացիները։
Դուրսէն մարդ չկար։ Ներկայացումը չեմ յիշեր, սակայն թատրոնի
հանդէպ հետաքրքրութիւնս հոնկէ
սկսաւ։ Զաւարեան անունով թատերախումբ մը կար, որ Նոր Թրատի ակումբին թատերախումբն էր,
բեմադրիչն ալ Գառնիկ Գազանճեանն էր։  Երեխայի ձայնի կարիք
ունէին եւ ձայնս արձանագրեցին։
Աւելի ուշ մաս կազմեցի Զոհրապի
եւ Սիմոնի խումբերուն։ Տասնհինգ
տարեկան պատանիի մը համար
թատրոնը՝  ֆութպոլէն ետք, կամ
անորչափհետաքրքրականբանմըն
էր։








Հ. Այդ օրերու թատրոնին մէջ
կաղապարէն, ձեւէն ազատելու եւ
նիւթը այժմէականացնելու խնդիրներ կային։  Կը յիշեմ Սիմոն Մնակեանի թատերախաղերը, օրինակ
«Արա եւ Արշակ»ը, առօրեայ հագուստներով բեմ ել լելը, առանց
տարազի,վարագոյրիկամաւարտին
բոլորինբեմգալնստիլը։Այսամէնը
շատտպաւորածէինզիս։

ԱՄ. Մեզմէառաջալկայինշատհետաքրքրական կերպարներ, մեզմէ
քիչմըաւելիերէց,օրինակ՝Զոհրապը,
Սիմոնը, Վարդգէս Նարկիզեանը,
որոնք «Արա եւ Արշակ»ը ներկայացուցին։Ինծիհամարալմեծցնցում
էր երբ հեծիկով բեմ ելան. Արշակը
Հայաստանէն Ասորեստան պիտի
երթար եւ հեծիկով եկաւ։ Ամբողջ
Լիբանանիմէջնմանբանչկար,ոչ
միայնլիբանանահայշրջանակիմէջ։
Այս ամէնը մեծ խանդավառութիւն
ստեղծածէր։








Հ. Զուգահեռ իրականութեան մէջ
կ՚ապրէինքբաղդատածշուրջիարաբական իրականութեան, իւրաքանչիւրհամայնքկարծեսիրիրականութիւնըունէր։
ԱՄ. ՊուրճՀամուտըպարիսպէրձեւով մը։ Կամուրջը կ՚անցնիս, ուրիշ
տեղես,անձեռնմխելի։


Հ. Դպրոցէն դուրս մնալէդ ետք
թատրոնըանորտեղըառաւ։
Հ. Պէտք է նաեւ յիշեցնել որ այդ
օրերուն Լիբանանի հայութեան
ԱՄ. Այո՛, ինքզինքս փաստելու ձեւ քաղաքականղեկավարութեանկեդրոնըՊուրճՀամուտըչէր։Քաղաքին
մընէր։
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հետ բաղդատուած Պուրճ Համուտը
շատժողովրդականկընկատուէրեւ
վերէնդիտելուձգտումկար։Կեդրոնը քաղաքն էր եւ բարձր արուեստ,
բարձր մշակոյթ, գրողներ, եւ այլն,
որոնքառհասարակչէինուզերնայիլ
այսկողմ։

կուզէինկարել,իբրեւառաջինգործ,
անձնական պատմութիւն մը։ Ատիկաշատբնականթուեցաւինծի։
ՀԱ.ֆիլմընաեւայդօրուաներիտասարդութեան ամբողջ մտահոգութիւնըունի,կըկրէիրմէջ։

ԱՄ.Շատանգամչէրիսկխրախուս- ԱՄ. Այո՛, խտացած է։ 22 վայրկեան
ւէր քաղաքի երիտասարդներուն տեւող ֆիլմ մըն է։ Հարցերը հոն կը
ՊուրճՀամուտերթալ։
ներկայացուին, չեն վերլուծուիր։
Ամենէն յարմարը նկատեցի ներկաՀ.Մինչեւորպատերազմըայդամէնը յացնել իմ ապրածս կամ աւելի ճիշդ
փոխեց։Ըսածսայնէ,որներքինըն- երեւակայածս, որովհետեւ այդ օրեկերայինեւմշակութայինհարցերալ րուն հոն չէի արդէն, 76ին ձգած ըլկային,զուգահեռիրականութիւններ՝ լալով Լիբանանը, որմէ ետք վիճակը
հոս ալ։ Լիբանանի պատերազմի ծանրացաւ։ Բայց եղբայրս այնքան
սկիզբինկըմեկնիսԱմերիկաեւհոն շատ նկար կը ղրկէր ինծի, մնայուն
«Վարդագոյն փիղը» ֆիլմը կ՚ընես կերպով, պատերազմին առնչուած,
լիբանանեան պատերազմին մասին։ որ այդ բոլորը մտքիս մէջ էին կարԿրնա՞սանորմասիներկուբառըսել։ ծեսականատեսիդրութեամբ։
 Տասնամեակներ ետք միայն՝
ԱՄ.Այդօրերուն,այսօրալտարբեր 2008ին վերադարձայ քամերայով,
չէ, ցուցադրուող ֆիլմերուն մեծ մա- խորքին մէջ գրպանի գործիսը օտար ֆիլմեր էին՝ ամերիկեան, քով մը եւ ոչ մասնագիտական։
չունէի
վաֆրանսական, իտալական։ Ֆել լինիի Գիտակցութիւնը
ֆիլմերը շատ մեծ տպաւորութիւն ւերագրելու, ամենայն անկեղծուձգածէինմերվրան,որովհետեւշատ թեամբ կ’ըսեմ։ Պարզապէս հետս
նմանութիւն կը տեսնէինք Ֆել լինիի էր եւ կ՚ուզէի հոս-հոն քանի մը
եւ մեր շուրջի կերպարներուն միջեւ նկար առնել։ Այդքան։ Բայց կեումիշտկ’ըսէինք,որպիտիգայօրը, ցութիւնս երկարեցաւ, որովհետեւ
երբ Պուրճ Համուտն ալ քարտէսի եղբօրս հիւանդութիւնը բաւական
վրայ պիտի դնենք միջազգային չա- լուրջ էր եւ իմ վրաս ծանր ազդեփանիշով։ Այսինքն Պուրճ Համուտի ցութիւն ունեցաւ։ Եղբայրս էր որ
մասին ֆիլմ նկարելու փափաքը նկարչութեան հանդէպ սէրը տուած
սկիզբէն կար, ենթագիտակցութեան էրինծիեւընդհանրապէսարուեստի
մէջ էր։ Երբ «Վարդագոյն փիղը» հանդէպ հետաքրքրութիւնս իրմէ
պատրաստեցի, պատերազմին հետ կուգայ։Ուրեմնժամանակսլեցնելու
անձնական փորձառութիւնս էր որ կամ գուցէ այդ հոգեբանական
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դժուար վիճակներէն դուրս ել լելու
համար սկսայ աջ-ձախ նկարել։ Կը
նկարէի առանց մտածելու, ինչ որ
շատ հարազատ կը թուէր ինծի, ոչ
թէ բան մը հետապնդելով։  Բնազդիս կը հետեւէի, յիշողութենէս եւ
զգայարանքներէս եկող մղումներուն։

ԱՄ.Որոշչափովհաւանաբար։Ուզես
կամչուզեսպիտիբաղդատես,բայց
ատիկա առաջնահերթութիւն չէր։
Նոսթալժի չէր։ Գիտէի, որ անցեալը
պարզապէս մեր յիշողութեան մէջ է
եւ իմաստ չունէր զայն փնտռել։ Հոն
չէրայլեւս։Ներկանէրորկընկարէի,
անցեալին հետ կապելով։ Այդ անցեալը մտքիս մէջ տակաւին մեծ կաՀԱ.Յիշողութեանդմէջմնացածնու րողականութիւն ունէր եւ անոր բաայդօրուանըբաղդատելո՞ւմղումով։ ցակայութիւնը կը խանգարէր զիս։


 --
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Սկսայ ներկան հարցաքննել պատկերներու միջոցով։ Թերեւս կան
մարդիկ,որպիտիկարծենթէՊուրճ
Համուտը կը նուաստացնեմ այդ
նկարներով, սակայն բացարձակապէսայդպէսչէ,ընդհակառակը։Մեծ
սէրկարմէջսուկայտակաւինՊուրճ
Համուտիհանդէպուայդսէրնէր,որ
կըմղէրզիսնկարելու։

ԱՄ. Քանի մը տարի առաւ։ Մօտ
1,500նկարառիեւ8ամիսչնայեցայ,
մէկդիդրիպատկերները։Վերջնէ,որ
համարձակութիւն ունեցայ կամացկամացնկարներունվերադառնալու,
որովհետեւ կորուստի ցաւը կար,
եղբօրսմահը։Իրպատճառովվերադարձածէիուայդնկարներըառած։
Ութ ամիս ետք ձեռք առի ու սկսայ
խաղալ անոնց հետ։ Սօսին էր, ինք
ՀԱ. Ե՞րբ սկսար նկարներու գիրքի ալ լուսանկարիչ, որ ցոյց տուաւ
մասինմտածել։
անոնց մէջի արժէքը ու մղեց զիս,
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որ մտածեմ բան մը ընելու մասին։
Տակաւին յստակ չէր թէ ինչ կրնայի
ընելանոնցմով։Բայցշարունակեցի
խաղալնկարներունհետ,եւկամացկամաց գիրքը սկսաւ բիւրեղանալ
մտքիսմէջ։
 Ա.Գիրքըիբրեւշա՞րքթէհաւաքաՀ
ծոյ։ Այսինքն գիրքի խմբագրութեան
ընթացքին նկարները իբրեւ յաջորդականութի՞ւնկըտեսնէիրթէառանձին-առանձիննկարներ։

ԱՄ. Իբրեւ հաւաքածոյ։ Երբ գիրքը
խմբագրել սկսայ էջերուն ու նկարներուն յաջորդականութեան մասին
մտածածչէի,այլբնականաբարսկըսայ շարել եւ վերջը անդրադարձայ
ըրածիս, որ գիրքը ինքնին իր պատմութիւնը, հոլովոյթը ունի, կը սկսի
տեղէմըեւկըվերջանայտեղմը։
ՀԱ. Սկիզբնուվերջըյստակենգիրքինմէջ։
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ԱՄ. Բայց ատիկա  անգիտակցաբարէր։Եղբօրսթաղումնէր,իրհետ
նաեւծննդավայրիսշիջումնէրգուցէ
մտքիսմէջ։Բնականէրգուցէատիկա,սակայնզիսշատաւելիփշաքաղեց։




ՀԱ. Եղբօրդսերունդինթաղումնէր,
եղբօրդ սերնդակիցներուն՝ քիչ մը
մեծ, քիչ մը պզտիկ։ Կը տեսնես այդ
արհեստները, որոնք պիտի չմնան,
յաջորդսերունդըկօշիկպիտիչնորոգէ, մանր վաճառականները պիտի
չըլ լան։






ԱՄ.Մէկբանիկըզղջամ,երանիայդ
բոլորին գիտակցութիւնը ունեցած
ըլ լայի սկիզբէն՝ օրինակ սինեմայի
սրահներուն անհետացումը։ Հաշւած եմ, մօտաւորապէս 16 սինեմա
գոյութիւն ունեցած է այդ մէկ քառակուսի մղոնին մէջ, 80 տոկոսը
հայկական անուններով։ Օրինակ
«Քնար»ը, Պուրճ Համուտի մուտքին
էր, տակաւին մուտքը, անունը կան,
ամերիկեան ճարտարապետութեան
ընդօրինակութիւն։ «Քնար»ը աւելի
արաբական ֆիլմերու կեդրոն էր,
որովհետեւՊուրճՀամուտիմուտքին
ժամական-օրականով գործաւորներ
կը կենային եւ ուրեմն յստակ յաճախորդութիւնմըունէր։Սպասողներուն ժամանց կ՚ապահովէր։ Կար
նաեւ «Գերմանիկ» սրահը, որ Մարաշի հայրենակցական միութեան
կը պատկանէր եւ Լիբանանի երկրորդմեծագոյնսրահնէր՝Համրայէն
ետք։ Այսօր չկայ։ Պուրճ Համուտի
մէջ այսօր գործող միակ սինեման


որ տեսայ «Ռոյալ»ն էր՝ Ապրոյեանի գործարանին ճիշդ դիմացը։ Ան
ալ երրորդական կարգի սինեմա էր։
ՊուրճՀամուտիմէջառաջինկարգի
սինեմակընկատուէին«Սանթրալ»ը,
«Գերմանիկ»ը։ Կը ցաւիմ որ ատոնք
չեմկրցածվաւերագրել։Այսօրչկան,
անուններնալչկանեւհաւանաբար
միակը որ մնացած է իբրեւ անուն՝
«Արաքս»ն է, սակայն իբրեւ մինիմոլ
(փոքր հանրախանութ)։ Բացառիկ
երեւոյթ էին Պուրճ Համուտի սինեմաները։Հոնմտնելուհամարանպայման դրամի պէտք չունէիր։  Կը բաւէրգիտնալթէո՞վկեցածէմուտքին,
որո՞ւընկերը,բարեկամնէ։Օրինակ,
սինեմա «Արաքս»ինը ընկեր Աբովեանն էր, որ մեզի՝ թատրոնի տղոց
հանդէպ բացառիկ համակրանք
ունէր, ատոր համար ալ շատ դիւրութեամբկըմտնէինքայդսինեման։
«Մտէ՛ք»,կ՚ըսէրեւվերջ։Յետոյկային
ձրի  կտրօնները, որոնք կը տրուէին
մեզիեւիրաւունքկուտայինտուեալ
օր, տուեալ ժամուն մտնել սինեմա։
Սինեմայիմշակոյթմըկարայդբոլորինմէջ։
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ՀԱ. Նկարներուն մէջ յաճախ տիպարները կարծես քեզի կը նային,
գուցէիրենցմտքէն«ասիո՞վէ»կ՚անցընեն։  Երբ նկարուողը քեզի կը
նայի,քեզալիրհետինքնաբերաբար
կը մտցնէ նկարին մէջ։ Այդ յարաբերութիւնըի՞նչպէսէր։
ԱՄ. Կ՚ըսեն թէ լուսանկարչութեան
մէջնորբանչեսնկարեր,այլկընկարեսյիշողութենէդշերտմը։Այսինքն
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կեանքի ընթացքին ենթագիտակցութեանդ մէջ այնքան բան կուտակած կ՚ըլ լաս, տեսողական այնքան
շերտեր,որերբկընկարես,այդշերտերէն մէկը կ՚առանձնացնես։ Այնպէս որ պատկերը նկարելէդ առաջ
կայ, կազմած ես զայն, որովհետեւ
բոլորզգայարանքներդգործիկըլըծւին նկարած պահուդ՝ յիշողութիւնդ,
հաւաքական գիտակցութիւնդ, հոտառութիւնդ,լոյսիանկիւնը,որակը,
այսբոլորը։Ընդերքէդկուգայ։
 Ընդհանրապէս բոլոր արուեստներու պարագային պէտք է ներսէդ,
ստամոքսէդ գայ, որովհետեւ մտածողութիւնը, որքան ալ քեզ մտաւորական իմաստով մենաշնորհեալներու կարգին դնէ, շատ յաճախ նաեւ
կ’աղաւաղէ, իրականը կ’աղաւաղէ,
մինչդեռ երբ ներսիդիէդ կը նկարես՝
չեսսխալիր։

աւելցնելը  պատկերներուն համագիր կու տար եւ հաւասարակշռութիւնմըկըպահպանուէր։Չուզեցի
նաեւ պատկերներուն խորագիրներ
դնել,որովհետեւըստինծի,եթէնկարը ինքնին բան մը չ’ըսեր դիտողին,
խորագիրովկըսկսիդիտելզայն,ինչ
որ մօտեցումիս հակառակ է։ Պատկերն է, որ պէտք է խօսի։ Գիրքին
աւարտին նշած եմ նկարուած վայրերուն անունները պարզապէս։
Փափաքս այն էր որ հաւաքական
աշխատանք մը ըլ լայ, եւ Պուրճ Համուտիմասինգրողներընուազագոյնը տեսած ըլ լան, ֆիզիքապէս հոն
գտնուած ըլ լան։ Աթոմ Էկոյեանի
պարագայինայդէր.ՊուրճՀամուտ
գտնուածէ։

ՀԱ. Պատերազմի տարիներու մթնոլորտին հետ բաղդատելով, երբ հայութեան համար Պուրճ Համուտը
ՀԱ. Գիրքինկ՚ընկերանանգրութիւն- ապահովութեան գերագոյն վայրն
ներ՝ նուազ կամ առաւել ծանօթ էր, մանաւանդ սկիզբը երբ ինքնաանուններէ։ Ի՞նչպէս կատարեցիր պաշտպանութեան միջոցները կը
ընտրութիւնը։
կազմակերպուէին ու հսկայական
խանդավառութիւն կար, այսօր
ԱՄ. Գրութիւն աւելցնելու գաղա- փոխուածի՞նչտեսարհոն։
փարըշատաւելիուշծագեցաւ։Երբ
զգացի թէ պատկերներու հոլովոյթը ԱՄ.  Այդ օրերուն մենք մեր ճակակառոյցիվերածածէի,զգացիորայս տագիրըստանձնելույոյսըզօրաւոր
ամէնըշատեսակեդրոնպիտիըլ լար էր,մինչդեռայսքանտարիետքամէն
եթէ մնայի նկարներու վրայ  միայն։ մարդիրգործինվերադարձածէ,թէՁեւով մը յառաջ մղեցի այն գաղա- եւ վայրը նոյնն է, սակայն շատ բան
փարը թէ Պուրճ Համուտը միայն փոխուածէ,մարդիկալփոխուածեն,
ինծիչիպատկանիր,իմսերնդակից- ես ալ փոխուած եմ։ Տարիքի մասին
ներուս կը պատկանի նաեւ, ուրեմն չէմիայն։Համայնականբանմըկայ՝
զիրենք ալ ուզեցի այս ճամբորդու- հաւաքական զգացում մը, յոյս մը,
թեան մէջ հետս տանիլ։ Գրութիւն որկորսուածէ։Գիրքինմէջատիկա
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շատ յստակ է։  Ժպտացող հազուագիւտ դէմքեր կան, հակառակ անոր
որ պուրճ համուտեան հիւմըրն ու
զեվզէկութիւնը կը շարունակուին,
բայց ատիկա ուրիշ դրսեւորում մըն
է,ֆոլքլորիկըպատկանի։

Գիրքըինծիհամարդրականփորձառութիւնմըեղաւեւէջմըդարձուցածիպէսկըզգամ։Այդալիմբաւարարութիւնսէ։

 Ա. ՇնորհակալութիւնԱրազրոյցին
Հ
համարեւկըմաղթենքորուրիշէջեր
Հ. Ա.- Ֆոլքլորը իր կարգին, սակայն եւսկըբացուինդիմացդապագային։
այդ հիւմըրը այլեւս կորսնցնելիք 
բանչունեցողիհիւմըրէքիչմը։Վե- ԱՄ.Շնորհակալութիւն։
րադառնալով գիրքին, հրատարակութենէն երկու տարի անց, ինչպէ՞ս

կը զգաս անոր նկատմամբ, գիրքէն
առաջեւվերջփոփոխութիւնկա՞յ։
ԱՄ. Չափազանց գոհ եմ որ ըրի,
միաժամանակ յաւակնութիւն չունիմորՊուրճՀամուտիվերջնական
պատմութիւն մըն է ըրածս, աւելի
հաւանաբարնախաբանմընէր։Ես
իմս ներկայացուցի եւ վստահ եմ որ
շարունակողներպիտիըլ լան,յոյսով
եմորկ’ըլ լան։Հաւանաբարկանուխ
է համապարփակ պատկերազարդ
պատմութիւն մը ընելու, որովհետեւ
պատմութիւնները տակաւին շատ
անձնական են, ենթակայական։
Պատմականգործմըչէասիկա,հին
նկարներ չկան, նորին կամ ապագային հետ բաղդատական չկայ։ Այսօրուան Պուրճ Համուտն է, ներկայ
ժամանակովգիրքմընէ։Նոյնառումով հինգ տարի ետք այսօրուան
ՊուրճՀամուտնալգոյութիւնպիտի
չունենայ,այլայդօրերուՊուրճՀամուտ մը գոյութիւն պիտի ունենայ։
Հաւանաբար հետաքրքրական պիտի ըլ լար որ  ամէն ժամանակաշըրջանիրպատմութիւնըներկայացնէ։
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ԱրաԱրծրունիինվկայութիւնը
ԱրաՄածունեանինլուսանկարչականարուեստինմասին։

ԲԱԳԻՆ

84

ԹԻՒ 4 2018

©ԱրաՄածունեանիարխիւէն

85

ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 4 2018

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մանկութիւն
չունեցող մարդիկ
Հեղինակ՝
Անդրանիկ Ծառուկեան
 Համազգայինի «Վահէ Սէթեան»
տպարանը,
Պէյրութ,
վերահրատարակած է Անդրանիկ Ծառուկեանի Մանկութիւն
չունեցող մարդիկ գիրքը, որ
առաջին անգամ լոյս տեսած
է 1955ին եւ արժանացած
բազմաթիւ
վերահրատարակութիւններու։Գիրքըկըպատմէ
ցեղասպանութեանտարիներուն
Տէր-Զօրի ճանապարհով Հալէպ հասած մանկահասակ հայ
որբերու դժուարութիւններուն,
մտահոգութիւններուն ու անոնց
առօրեայինմասկազմողտխուր
եւուրախդէպքերունմասին։

ԲԱԳԻՆ
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Յօդուածներ
Հեղինակ՝
Գրիգոր Յակոբեան

Ոստայն 9- Մանրանկար
Հեղինակ՝ Վրէժ-Արմէն

 Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի
«ՈՍՏԱՅՆ 9 – Մանրանկար»
առցանց հատորը, որ մատչելի
է ընթերցողին Հայերէնblog
կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին
մէջhttps://hayerenblog.wordpress.com ։
Հատորըկըպարունակէ33կարճ
պատմուածքներ։ Հատորին շապիկը գործն է գանատաբնակ
արուեստագէտ Կարօ Մարկոսեանի։
Հատորին մէջ տեղ գտած
գրութիւններէն իւրաքանչիւրը
փորձած է լուսանկարի մը նման
«պահ» մը որսալ կեանքէն, ապրըւած կամ՝ գրողին կողմէ, կամ
ալ ուրիշներու, որոնք զանոնք
պատմածենառանցգուցէկասկածելու,որօրմըկրնանգրիառնըւիլ։Ֆրանսերէնարտայայտութիւնը՝«prissurlevif»,լաւապէս
կը բացատրէ այս մանրանկարներուն բնոյթը, այսինքն առնըւածկեանքէն՝իրենցբնականվիճակին մէջ իսկ, առանց շպարի,
առանցզարդարանքի։


«Անտարես»
հրատարակչատունը, Երեւան, 2018ին լոյս
ընծայած է անուանի գրականագէտ,բանասիրականգիտութիւններու դոկտոր Գրիգոր Յակոբեանիյօդուածներուժողովածուն,
որ կ՚ամփոփէ գրականագէտին
ժամանակակից՝ Հայաստանի եւ
սփիւռքի գրողներուն հրատարակած հատորներուն եւ հայ
գրականութեան  խնդիրներուն
նուիրուած գրականագիտական
30 յօդուածները։ Հատորը հրատարակութեան պատրաստած
են Գուրգէն Գասպարեանն ու
Արքմենիկ Նիկողոսեանը։ Գիրքը հրատարակուած է Գրիգոր
Յակոբեանի ծննդեան 60ամեակինառիթով։




ԹԻՒ 4 2018

Մեր շէն սեղանէն
մամիկներուս խոհանոցէն
համեր եւ յուշեր
Հեղինակ՝ Թագուհի Թովմասեան
Թրքերէնէ թարգմանեց՝
Արփի Թոթոյեան
«Արաս» հրատարակչատունէն լոյս տեսած է Թագուհի
Թովմասեանի Մեր շէն սեղանէն
գիրքը (խմբագիր՝ Սեւան Տէյիր-
մենճեան)։ Գիրքը կը տարբերի
խոհագիրներու ընկալեալ հաւաքածոներէ։ Ան ճանապարհորդութիւն մըն է  դէպի այլեւս
«անցեալ» պիտակը կրող օրերը։
Հեղինակը՝ Թագուհի Թովմասեան, ընթերցողին կը փոխանցէ
մանկութեան ու պատանեկութեան տարիներուն մեծ մայրերէն ու ընտանիքի երէցներէն
իր սորված աւելի քան երեսուն
կերակուրներու, աղանդերներու,
աղցաններու,անուշեղէնիուըմպելիներու պատրաստման եղանակները՝ անոնց միախառնելով
իր յուշերը անձերու կամ վայրերումասին։
Գիրքը ո՛չ միայն խոհանոցային վարպետութիւն փորձարկելու առիթ մըն է հետաքրքիր
խոհարարներուն համար, այլ
նաեւ յուշագրական անզուգականհրատարակութիւնմը։








Ինքնագիր 9
Գրական հանդէս
Խմբագիրներ՝
Վիոլետ Գրիգորեան
Վահան Իշխանեան

«Յառաջ»
ՄԻՏՔ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ 1976-1987
Գրական ու վերլուծական էջեր
Պատրաստեց՝ Արփի Թոթոյեան
Խմբագիր՝ Գրիգոր Պըլտեան

«Ինքնագիր 9»ը գրական
հանդէսը հրատարակութիւնն է
Ինքնագիր գրական ակումբին։
Հատորը լոյս տեսած է 2018ին,
Երեւան, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հաստատութեան աջակցութեամբ։ Խմբագիրեներն են՝
ՎիոլետԳրիգորեաննուՎահան
Իշխանեանը։
Հատորը ունի չորս բաժին՝
ինքնագիր,բնագիր,թարգմանութիւնեւգրախօսական։Հատորին
մէջ տեղ գտած են նաեւ Ինքնագիր գրական ակումբի կազմակերպած 2018թ. ապրիլ-մայիսեան յեղափոխութեան թեմայով
գրական մրցոյթին առաջին չորս
մրցանակները ստացած գրողներուն՝ Միսաք Խոստիկեանին,
Համբարձում Համբարձումեանին,ԳէորգՏէրԳաբրիէալեանին
եւ Բիւրակն Իշխանեանին գրութիւնները։

«Յառաջ.Միտք եւարուեստ
1976−1987»խորագրովու«Գրական ու վերլուծական էջեր» ենթախորագրով հատորը լոյս տեսաւ Երեւան, 2018ին, «Սարգիս
Խաչենց», «Փրինթինֆօ», «Անտարես»
հրատարակչական
երրորդութեան կողմէ։ Հատորը
կազմած է հրապարակագիր եւ
«Յառաջ»իխմբագիրներէնԱրփի
Թոթոյեան։Հատորինխմբագիրն
է սփիւռքահայ գրող եւ մտաւորականԳրիգորՊըլտեանը։Հրատարակութիւնը,որտպագրուած
է Լիզպոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան»հաստատութեանհովանաւորութեամբ, ձօնուած է «Յառաջ»ի բազմամեայ խմբագիր
ԱրփիկՄիսաքեանի(1926−2015)
յիշատակին։
Նորատիպ հատորը կը
խմբէ «Յառաջ. Միտք եւ արւեստ»իմէջ1976էնմինչեւհոկտ.
1987 տպագրուած նիւթերէն
ընտրանի մը, շուրջ իննսուն յօդ-
ւած, ստորագրուած 21 հեղինակէ։
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 ԱնեղածէՀայաստանՀամահայկականհիմնադրամինպատկերասփռածդրամահաւաքներէն (թելեթոն) ութին արտադրիչը, ինչպէս նաեւ
ֆիլմեր արտադրած է Լոս Անճելըս գաւառի
գաղթականներու ծրագիրին համար եւ դասախօսած՝ ՀՕՄի կազմակերպած ամառնային
ուսմանց ծրագիրներուն ընթացքին: Մածունեան նկարահանման իր վերջին գործը կատարած է «Մելթտաուն» ֆիլմին համար, որ հրապարակուեցաւ 2015ին: Որպէս դերասան բեմ
բարձրացածէՊարոնԿարպիս,ԵրկուՀարիւր,
 Արա Մածունեանի Վարդագոյն Փիղը (1988), ԱւազախրումեւՎարդագոյնՓիղթատերախաոր կը պատմէ  Լիբանանի քաղաքացիական ղերունմէջ։ԱնգործակցածէնաեւՍմիթհսոնպատերազմին ընթացքին թատերախումբի իընհաստատութեանհետիրականացնելու«Իմ
մը անդամներուն միջեւ արուեստի եւ կեան- Հայաստանը»(2018)ծրագիրը։
քի շուրջ վէճերուն  մասին, արժանացած է
Panavision մրցանակին եւ պատկերասփռուած  2016ին, հրատարակած է Birds' Nest a
շարժապատկերի միջազգային զանազան փա- Photographic Essay of Bourj Hammoud լուսառատօններու ընթացքին եւ պատկերասփիւ- նըկարչականալպոմը։

եմադրիչ, շարժանկարիչ եւ անկախ
արտադրիչ Արա Մածունեանը կ՚ապրի եւ կը  ստեղծագործէ Լոս Անճելըսի մէջ։ Շարժապատկերի եւ պատկերասփիւռի
մարզինմէջստացածէպսակաւորարուեստից
եւ մագիստրոսի վկայականներ՝  Քալիֆորնիոյ
UCLA համալսարանէն։ Հեղինակն է զանազան
ֆիլմերու, ինչպէս՝ վաւերագրական ժապաւէններու, դաստիարակչական տեսերիզներու  եւ
պատկերասփիւռիծանուցումներու։















-





ռայինզանազանկայաններէ։

