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Խմբագրական
ԻԱ. դարը զանգուածային տեղաշարժներու դարն է։ Վկայ` Միջերկրականի
ալիքներուն յանձնուած` փրկութիւն եւ ազատութիւն հայցող գաղթականներու
չվերջացող ողբերգական պատմութիւնները: Ազգովին, մենք ալ անմասն չենք
մնացած անկէ։ Իրականութեան մէջ, դարերու երկայնքին անհատնում գաղթերը
հաւաքական ճակատագիրը եղած են կարծէք մեր «փոքր ածու»ին։ Վերջին հարիւր տարին, անապատներու աւազներէն ազատողներու պատմութիւն մը եղած
է մերը, վերապրումի պատմութիւն մը, ուր գրողին բառերով «քալողը ապրող մըն
է», որ կը հակադրուի աւազին վրայ մնացողին։ Գաղթո՞ղն ալ արդեօք ապրող մըն
է։ Հարուստ գրականութիւն մը ունինք պանդխտութեան, յաճախ քիչ պեղուած,
գաւառներէն նախ մայրաքաղաք, ապա մինչեւ հեռաւոր ամերիկաներու ալիքներէն
կազմուած։ Վերջին յիսուն տարիներուն, հայութեամբ բաբախող Մերձաւոր արեւելքի
գաղութներուն աստիճանական նօսրացումն է, որ նիւթ հայթայթած է շատ մը
գրողներու, իսկ երեսուն տարի է իվեր, երկաթէ վարագոյրի վերացումին յաջորդող
գաղթականութեան ալիքներն են, որոնք մեծ թիւով գրողներ ու արուեստագէտներ
կը նետեն` մէկ կողմէն նախկին գաղութարար Ռուսաստանի զանազան անկիւնները,
միւս կողմէն` Խաղաղականի ափերը բազմած հրեշտակային վաղորդայններու
քաղաքը։ Նորօրեայ փորձառութիւն մըն է այս մէկը, պատմութեան մէջ գուցէ առաջին
անգամ ըլ լալով «ազգերու» միութեան մը մէջ իր աթոռը գրաւած երկրի քաղաքացիին
փորձառութիւնը, որ այլեւս սուրէն ու հուրէն գաղթական մը չէ, ինչպէս եղած էր
պարագան գրեթէ միշտ, այլ ինքնագիտակից քաղաքացիի փորձառութիւն մը, երբ
ան նոր երկրին բարքերն ու լեզուն մատչելի դարձնելու սահմանուած դասարանի մը
մէջ կողք կողքի կը նստի տասնեակ մը երկիրներէ ժամանած այլ ներգաղթողներու
հետ։ Հայու գիտակցութիւնն է կամ ինքնագիտակցութիւնը, որ կրկին շփումի մէջ
կու գայ այլին հետ եւ կը փորձէ այնուամենայնիւ գտնել ինքզինք։ Այս տեսակի
փորձառութիւն մը կու տայ Վահան Իշխանեանի գեղեցիկ գրութիւնը այս թիւին մէջ։
Այս թիւով կը շարունակենք ու կ՚աւարտենք հրատարակութիւնը Դերենիկ
Դեմիրճեանի անտիպ մնացած ու նոր յայտնաբերուած «Յովնան Մեծատուն»
թատերախաղին։ Բանաստեղծութիւններ ունին Կարօ Արմենեանն ու Նորա
Պարութճեանը։ Մեր աշխատակիցը` Վարդան Մատթէոսեան, կը շարունակէ գրական
պեղումի իր հետաքրքրական աշխատանքը, այս անգամ մեզի հրամցնելով Մահարիին
ուղղուած երկու նորայայտ նամակներ՝ գրուած Համաստեղի ու Շահնուրի կողմէ։
Թէեւ իրարմէ շատ տարբեր, երկու սփիւռքահայ գրողներն ալ տասնամեակներով
սիրուած անուններ եղած են ընթերցող լայն հանրութեան մը մօտ, ու անձնական
նամակները, մանաւանդ երբ հասցէագրուած են Մահարիին նման աղմուկ ստեղծած
գրողի մը, միշտ ալ հետաքրքրական երեսներ կը բացայայտեն անոնց հեղինակներուն
մօտ։ Այստեղ, Շահնուրի նամակին մէջ արծարծուողը՝ ազգային ազատագրական
պայքարն ու անոր ենթադրեալ կապն է ցեղասպանութեան հետ, որ ժամանակին շատ
մելան հոսեցուցած էր, սակայն կը զարմացնէ երբ քարացած կերպով կը յայտնուի
Շահնուրի նման արթուն գրողի մը մօտ՝ այդ ալ 1967ին։ Վիգէն Թիւֆէնքճեան
Օշական թատերագիրը դուրս կը հանէ քիչ մը մութին մէջ մնացած հեղինակին
թատերախաղերու ճակատագրէն, կեդրոնանալով արտառոց բարքեր նկարագրող
Կնքահայրը թատերախաղին վրայ։ Վերջապէս կու տանք Արքմենիկ Նիկողոսեանի
գրական ակնարկը Հենրիկ Էդոյեանի Յետգրութիւն գրքին առնչուող, ու Սեւան
Տէյիրմէնճեանի գրախօսականը Կաւռօշի նոր լոյսին եկած յուշագրական խոշոր
հատորին մասին։
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ՅՈՎՆԱՆ ՄԵԾԱՏՈՒՆ
ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՉՈՐՍ ԱՐԱՐՈՎ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆ

Գ. արար
Յովնանի սենեակը: Պատերի տակ անկարգ թափուած են պոխչաներ եւ այլ ճամբու իրեր:
ԽՈՐԷՆ (Մտնում է աջ կողմից` ձեռին մի կարճ դաշոյն, որ տնտղում է
եւ ապա թաքցնում գօտկատեղում)։ — Ա՜խ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Մտնում է նրա յետեւից): — Խորէ՛ն, ի՞նչ ես անում, թո՛ղ
էդ դանակը, գնա՛ պահուիր տեղդ:
ԽՈՐԷՆ (Նունուֆարին գրկել փորձելով): — Կեանք տար Աստուած,
թռցնէի քեզ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Ընկնում է Խորէնի թեւին): — Է՜հ, ի՞նչ թռցնել. մինակ ի՞նձ…
էսքան ժողովուրդը կրակի մէջ է:
ԽՈՐԷՆ — Ժողովրդին ազատում չկա՜յ էլ: Պիտի ջարդուի: Դու ասա` քեզ
ազատէի: Կարո՞ղ ես հետս փախչել:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Է՜հ, Խորէն, թէ պիտի մեռնենք, հարազատների հետ
մեռնենք:
ԽՈՐԷՆ (Ատամները կրճտելով) — Ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ: Կռիւ չէ` կռիւ
մտնեմ: Մենակ ես չեմ` սարերն ընկնեմ: Ջա՜րդ է: Կռուող չկայ: Ես
ձեռքերս կապած մէկ տղամարդ եմ: Քանի՜ կեանք պիտի ունենամ,
որ կռուելով քեզ ազատեմ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Ամա՜ն, Խորէն, քեզ համար շատ եմ վախենում: Չհակառակե՜ս:
ԽՈՐԷՆ — Է՞հ, թողնեմ, որ տանե՞ն քեզ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Մի՛ վախենայ, ես քեզնից շուտ կը մեռնեմ:
ՀԵՐԻՔ (Մտնում է ներս): — Խորէ՛ն, ի սէ՛ր Աստծոյ, գնա՛ տեղդ պահուիր:
Եկան հարցրին: Պէյին էլ ասել են, որ գնացել ես զինուորական ատեան:
ԽՈՐԷՆ — Ապա Նունուֆա՞րը:
ՀԵՐԻՔ — Ես հետն եմ: Գնա՛:
ԽՈՐԷՆ — Դո՞ւ… ես որ զարկուեմ, էլ դու ի՞նչ:
5
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ՀԵՐԻՔ — Ես ճարը գիտեմ, գնա՛:
 ՈՐԷՆ — Վա՜յ Խորէնի գլխին, որ ճարը դու ես:
Խ
Խորէնը դուրս է ելնում աջից:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Մօտենում է Հերիքին եւ կպչում նրան): — Ամա՜ն, քոյրի՛կ,
պէյը չգա՞յ:
ՀԵՐԻՔ — Մի՛ վախենայ, ես հետդ եմ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Ա՜խ, ե՞րբ պիտի ազատուենք, չտեսնեմ ես էս բոլորը:
ՀԵՐԻՔ — Չես տեսնի… ես էնպէս կ՚անեմ, որ չես տեսնի:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Հա՜, գիտեմ. առաջ դու մեռնես, ինձ թողնես մենակ…
Գիտեմ` ինչ է միտքդ:
ՀԵՐԻՔ — Քո ի՞նչ գործն է: Քեզ ու Խորէնին կ՚ազատեմ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Չէ՛, չէ՛, քոյրի՛կ, ապա հայրի՞կը, մայրի՞կը, դո՞ւ… ի՞նչ ես
ասում:
ՀԵՐԻՔ — Է՞, ի՞նչ է, պիտի երթաս պէյի՞ն…
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Չեմ երթայ, ինձ կը դեղեմ:
ՀԵՐԻՔ — Օգու՞տն ինչ: Ափսոս չէ՞ կեանքդ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Էդպէս լաւ է: Որ ինձ դեղեմ, գազանը վազ կը գայ ձեզնից: Ախր որ փախչեմ, կը չարանայ ու ձեզ կը կոտորի:
ՀԵՐԻՔ — Խենթ բաներ մի խօսիր, Նունուֆա՛ր: Գնա՛ կեանքդ ազատիր,
ջհանդա՛մը մենք:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Չէ՛, քոյրի՛կ, էսքան մարդը որ պիտի մեռնի, ես արժանի՞
եմ, որ կեանքս ազատեմ: (Ընկնելով Հերիքի գիրկը) Ես եղայ պատճառը,
որ հայրիկին չարչարում են: Քոյրի՛կ, քեզ եմ ասում գաղտնիքս, պիտի
երթամ պէյի մօտ եւ յետոյ կեանքիս վերջ տամ:
ՀԵՐԻՔ — Խե՛նթ, ափսոս չե՞ս, ապա ի՞նչ անի Խորէնը:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Այ որ ես չփախչեմ ու պէյի մօտ մեռնեմ, էլ Խորէնին
պէյը չի մեղադրի, ու, ո՞վ գիտի, ազատի: Ի՞նչ անեմ, քոյրի՛կ, ես պի
տի մեռնեմ, որ դուք ազատուէք: (Յանկարծ փղձկալով) Ապա ի՞նչ
անեմ, ի՞նչ անեմ: Միթէ՞ ես ուզում եմ էդ բանը: (Սարսափով նայում
է Հերիքին): Քոյրի՛կ, իսկ եթէ էնպէս պատահի, որ չմեռնեմ… շո՛ւտ չըմեռնեմ… Ա՜խ, Աստուա՛ծ, թռչուն դարձրու մեզ, թռցրու: Ի՞նչ ենք արել,
ի՞նչ է մեր մեղքը…
ՀԵՐԻՔ — Մի՛ վախենայ, չեմ թողնի, որ տանջուես. ես գիտեմ անելիքս:
Հանգի՛ստ կաց: (Ականջ դնելով) Ոտքի ձայն է: Գնանք:
Նունուֆարի մէջքը գրկած տանում է դէպի ձախ սենեակը: Մտնում
են Յովնանը, նրա յետեւից` Նազէն:
ՆԱԶԷ — Հա՛, որտե՞ղ էիր: Բան դուրս եկա՞ւ:
ԲԱԳԻՆ
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ՅՈՎՆԱՆ — Պիտի մորթուենք: Պիտի մորթուենք անասունների պէս ու …
ՆԱԶԷ — Ամա՜ն, Յովնա՛ն, ժողովարան չէ, քարոզը թո՛ղ:
ՅՈՎՆԱՆ — Քարոզ չէ՛: Արդարութիւնը քարոզ չէ՛:
ՆԱԶԷ — Ջանը՛մ, ի՞նչ արդարութիւն, ի՞նչ բան:
ՅՈՎՆԱՆ — Ի՞նչ, աշխարհքի մեծերը մի օր դատի չպիտի՞ նայեն: Վերին
ատեան չպիտի՞ լինի: Էլ ուրիշ նպատակ չէ՜, մէ՜կ նպատակ ունեմ. պի
տի կեանքս ազատեմ, երթամ արդարութիւն պահանջեմ:
ՆԱԶԷ — Ամա՛ն, Աստծո՛ւ սիրուն, դու խելքդ կորցրել ես: Մեռնում ես`
մեռիր: Արդարութիւն չկայ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ի՞նչ, արդարութիւն չկա՞յ: Ատամներովս դուրս կը քաշեմ
արդարութիւնը: Ո՞վ է այս ոճրի պատասխան տուողը: Պիտի գտնեմ:
Այսպէս անիրաւուած մեռնել չեմ ուզում: (Լռութիւն): Արդարութիւն
չկա՜յ: Չկա՞յ: Լա՛ւ: Ե՛ս եմ արդարութիւնը, դո՛ւ ես, ժողովո՛ւրդն է: Ու մի
մարդ, մի շուն չպիտի՞ նայի մեր կողմը:
ՆԱԶԷ — Գիտէի՜, որ վերջներս մահն է: Պէյը… տեսա՞ւ քեզ:
ՅՈՎՆԱՆ — Պէյը… աղջկան ուզում է:
ՆԱԶԷ (Սարսափով) — Ուզո՜ւմ է… (Սրտատրոփ) Է՞հ, ի՞նչ պիտի անես:
ՅՈՎՆԱՆ — Ինչ պիտի անե՜մ… Ես ի՞նչ գիտեմ:
ՆԱԶԷ (Վեր թռչելով) — Վա՜յ, հո՜ղը գլխիս, ոնց թէ` ինչ գիտեմ: Աղջիկը
պիտի տա՞ս:
ՅՈՎՆԱՆ (Խուլ) — Ես գործ ունեմ, նպատակ ունեմ:
ՆԱԶԷ — Գործերդ ու նպատակներդ քեզ թող, ես աղջիկն եմ ասում:
Աղջիկը պիտի…Տէ՜ր Աստուած… աղջիկը պիտի տա՞ս…
ՅՈՎՆԱՆ — Վախենում եմ` տամ: (Բարկացած) Ե՜ս չպիտի տամ: Բայց…
ո՞վ է իմանում… նեղը մնալ կայ: Նեղը որ մնամ, ի՞նչ պիտի անեմ:
Մեռնել չեմ կարող: Դա՛տ ունեմ:
ՆԱԶԷ — Աստծու սիրուն, ինչե՜ր է խօսում… ի՞նչ դատ, ի՞նչ ես ասում:
ՅՈՎՆԱՆ — Դատ ունեմ մարդկութեան հետ: Աշխարհք պիտի դատի
կանչեմ: Պիտի երթամ վերերը, վերին ատեանները, արդարութիւն
պիտի պահանջեմ:
ՆԱԶԷ — Ջանը՛մ, ի՞նչ արդարութիւն, ի՞նչ բան: Արդարութիւն չկայ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ուրիշ նպատակ չէ՜, մէ՛կ նպատակ ունեմ հիմա` կեանքս
պիտի ազատեմ եւ երթամ արդարութիւն պահանջեմ: Ես մեռնել չեմ
ուզում, արդարութիւն եմ ուզում:
ՆԱԶԷ — Ո՞վ է քեզ լսողը, ո՞վ է քեզ բանի տեղ դնողը… ա՜խ…
ՅՈՎՆԱՆ — Բկերը կը խրեմ ատամներս, դատի կը քաշեմ: Ատամներովս
արդարութիւնը բերաններից դուրս կը հանեմ: Պէտք է չիմանա՞մ` ով
է այս ոճրի արմատը: Այսպէս անիրաւուած մեռնե՞լ: Ո՞վ է ինձ լսողը…
Աշխարհքի ականջները կը պատռեմ, լսել կը տամ:
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ՆԱԶԷ — Դէ որ էդպէս է, թող տղադ էլ միտքդ հասկանայ: (Անցնում է
ձախ սենեակը եւ մի փոքր անց դուրս է ելնում Խորէնի հետ): Ահա՛
դու, ահա՛ նա:
ԽՈՐԷՆ — Ինձ նայիր, հայրի՛կ, ասածդ մտքովդ չանցի: Էլ հերի՛ք եղաւ:
Պէյին չեմ թողնի, որ Նունուֆարին մօտենայ: Ես է՛լ մարդ եմ…
ՅՈՎՆԱՆ (Դառն ծաղրով) — Դո՞ւ ես մարդ, ե՞ս եմ մարդ, սրա՞նք… (Ծիծաղ)
Հը՛, հը՛, հը՛… մորթուելո՜ւ հաւեր. խոհարարը մի քանի օր խնայել է ձեզ`
փլաւի համար: Մարդը վերջացա՜ւ, տղա՛ս, երէկ էինք մարդ: Շոր էր
մարդը` վրաներիցս հանեցին: Ձգէ՛, ձգէ՛, մորթուող հաւի մտածելը շատ
երկար չպիտի լինի:
ՆԱԶԷ — Դու խելքդ կորցրել ես:
ՅՈՎՆԱՆ — Չեմ կորցրել: Ես մեռնել չեմ ուզում:
ՆԱԶԷ — Մեռնել որ չես ուզում… ի՞նչ է, պատիւնե՞րս պիտի կորցնենք:
ՅՈՎՆԱՆ (Դառն) — Պատիւը թանկացա՜ւ… Աստծու ուտելու բան դառաւ
պատիւը: Մսացունե՜ր… կարծում էք, թէ պատի՞ւ ունէք: Սա՞ է ձեր պատիւը: Դանակի տակ դրած ոչխարի պատիւը: Շա՜նը գցեցէք, թքել եմ
վրան: Պատիւը էն ժամանակ էր, որ իմ ձեռս էր ուրիշին տալը կամ
չտալը: Մենք պատիւ չունենք:
ՆԱԶԷ (Յանդիմանօրէն եւ գլուխը դառն շարժելով` դուրս է ելնում ձախից) — Հը՜մ, ա՛յ թէ ինչ մարդ ես դու:
ՅՈՎՆԱՆ — Ե՜ս… (Միջոց: Մեքենաբար վերցնում է Նարեկը, բայց փոխանակ կարդալու` ձեռքում բռնած նայում է սաքուին եւ խորասուզւում
մտքերի մէջ: Հերիքը ներս է մտնում ձախից եւ կամաց մօտենալով
Յովնանին, լուռ կանգնում է նրա դիմաց: Յովնանը` կարծես ինքն
իրեն, մտախոհ, հասարակ, դառն) Այսօր` կեանքի գրկում, վայելքի սեղանի վրայ, պատկերդ` Աստծոյ պատկեր, շուրջդ` բարիք, բարեկամ,
առողջ, պատուաւոր… ու վաղը` իբրեւ ոտնատակի դիակ… Կեանք եւ
մահ – փո՜ւհ, այն փտած ոսկորը, այն հոտած գանկը, որ պիտի դառնայ
մարդ… Եւ քեզ բօթում են այնտեղ… եւ ո՞վ կը կամենայ երթալ: Դեւեր
եւ սադայէլնե՜ր…
ՀԵՐԻՔ — Ա՜խ, մեռնե՜լը…
ՅՈՎՆԱՆ — Մեռնե՜լը, մա՜հը: Աստուած ինքը դրել է մահի երկիւղը
մեր մէջ, որ չմեռնենք: Իսկ սա մահ չէ, ոճիր է, խեղդամահ է` մարդու
ձեռքով` բռնի, անիրաւ, յիմար: Մահը Աստծուց է սոսկալի, իսկ սա՞,
մարդո՞ւցը` ամենասոսկալի: Ո՜ւ, ձեռս տուէք այս կեանքի իրաւունքը,
ցոյց տամ` արդարութիւնը որն է:
ՀԵՐԻՔ — Հայրի՛կ, համբերի՜ր, Աստուած ողորմա՜ծ է:
ՅՈՎՆԱՆ — Ա՜խ, Հերի՛ք, այնպէս մի քար է եկել նստել սրտիս… Նունուֆա՜րը, իմ հարսը…
ԲԱԳԻՆ
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 ԵՐԻՔ — Նունուֆարը ի՞նչ, հայրի՛կ:
Հ
ՅՈՎՆԱՆ — Պէյը ուզո՜ւմ է…
ՀԵՐԻՔ — Ամա՜ն, մեղք է Նունուֆարը, հայրիկ: Ի՞նչ անենք: Խեղճը ան-
մեղ-անմեղ եկաւ մեր տունը թէ չէ… այդ փորձանքը: Կ՚ասես ես եմ
անողը: Սրտիցս արիւն է կաթում, որ վրան եմ նայում:
ՅՈՎՆԱՆ — Ի՞նչ անեմ, ինչպէ՞ս անեմ, ի՞նչ ասեմ որդուս, խիղճս ինչպէ՞ս
ծախեմ:
ՀԵՐԻՔ — Դէ, հայրի՛կ, վերջը վերջը դու ի՞նչ մեղաւոր ես. իրենք կը գան,
իրենք կը խլեն, դու ի՞նչ անես:
ՅՈՎՆԱՆ — Ո՞վ գիտի, Հերի՛ք: Մարդ մեռնելուց առաջ գէշ բաներ կարող է անել: Վախենում եմ` խիղճս ծախեմ… Ախր ուզում եմ, որ ե՛ս
չտամ աղջկան:
ՀԵՐԻՔ — Ամա՜ն, հայրի՜կ…
ՅՈՎՆԱՆ — Հորի մէջն ենք, ջուրն ենք ընկել, օձն ենք բռնել: Աստուած
այնպէս մէկ փորձութիւն դրեց առջեւս, որից Ինքը խելքը կը կորցնէր:
(Մտնում է Նունուֆարը ձախ դռնից: Նկատելով Յովնանին` ուզում է
յետ դառնալ, բայց Յովնանը գնում է դէպի նա` ձեռները տարածած):
Նունուֆա՜ր… (Գրկում է նրան: Նունուֆարը չոքում է Յովնանի առջեւ,
յետոյ ընկնում ոտները: Յովնանը կռանում է, բարձրացնում նրան եւ
վիզն ընկնելով` սկսում է անզուսպ հեկեկալ): Խելք սովորեցրու ինձ`
ազատեմ քեզ… (Նունուֆարը նոյնպէս լաց է լինում): Նունուֆա՜ր,
մատա՜ղ, ների՛ր ինձ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Զսպելով լացը) — Ի՞նչ ներեմ, հայրի՛կ, դու ի՞նչ ես անում,
քո ձեռը ի՞նչ կայ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ներիր ինձ, ախր քեզ է՛լ ազատել պէտք է…
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Տխուր, հանգիստ, անմեղ) — Հա՛, հայրի՛կ, ինչպէս որ
գիտես, էնպէս էլ արա: Ազատի՛ր: Ի հարկէ, հնարքները դու գիտես:
ՅՈՎՆԱՆ (Բաց է թողնում Նունուֆարին եւ խորտակուած, մռայլ դուրս
է ելնում աջ դռնից): — Ե՜ս, ի՞նչ անեմ ես...
Լռութիւն:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Քոյրի՛կ, ի՞նչ անբախտն ենք մենք: Երեւի Աստուած նրա
համար է ստեղծել մեզ, որ աշխարհքին զոհ դառնանք:
ՀԵՐԻՔ — Է՜հ, ինչե՞ր ես ասում:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Կը տեսնես, քոյրի՛կ, ե՛ս մէջտեղը զոհ կ՚երթամ: (Լռութիւն): Է՜հ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ, ի՞նչ տեսակ բան է… կ՚ասես երազում լինեմ: Ախր թէ նրա համար ենք մենք, որ զոհուենք, էլ ինչո՞ւ է
Աստուած մեզ ստեղծում, որ մենք էլ ապրել ուզենանք… (Ինքնիրեն,
խեղճ եւ մտախոհ) Ախր մեղք եմ, ջահել եմ…
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 ԵՐԻՔ — Դէ որ էդ գիտես, քեզ պիտի ազատես:
Հ
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Ո՛չ, քոյրի՛կ, ես զոհ եմ: Մենակ էն ասա, որ ես զոհուեմ`
դուք ազատուէք: Հայրիկը հօ մեղքս գալիս է:
ՀԵՐԻՔ (Ականջ դնելով դրսի ոտնաձայնի) — Սպասիր, ո՞վ է:
Ֆայիկը ներս է մտնում դիմացից:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Ամա՜ն, քոյրի՜կ…
Նունուֆարը ձախից դուրս է գնում:
 ԱՅԻԿ — Բարե՛ւ, օրիո՛րդ:
Ֆ
ՀԵՐԻՔ — Բարե՛ւ, ի՞նչ էք ուզում, պէ՛յ:
ՖԱՅԻԿ — Ներեցէք, օրիո՛րդ, որ եկայ: Քաղաքավարութեան ժամանակ
չէր: Թէեւ իրար հետ խօսած չունենք, բայց խօսենք: Ձեր կեանքը
վտանգի մէջ է:
ՀԵՐԻՔ — Ի՞նչ էք կամենում, պէ՛յ:
ՖԱՅԻԿ — Օրիո՛րդ, ես ձեզ պիտի պաշտպանեմ:
ՀԵՐԻՔ — Շնորհակալ եմ, պէ՛յ, ես պաշտպանութիւն չեմ ուզում:
ՖԱՅԻԿ — Ափսոս է ձեր ջահել կեանքը: Թողէք ձեզ պաշտպանեմ:
ՀԵՐԻՔ — Օգուտ չունի, պէ՛յ: Մեր դուռը մեծ է, գնացէ՛ք ձեր ճամբան:
ՖԱՅԻԿ — Ինչո՞ւ չէք ուզում, որ ձեզ պաշտպանեմ: Մենք մարդ չե՞նք,
օրիո՛րդ…
ՀԵՐԻՔ — Չխօսենք, պէ՛յ…
ՖԱՅԻԿ (Պարզ) — Ինչո՞ւ չխօսենք, օրիո՛րդ…
ՀԵՐԻՔ — Է՜հ, պէ՛յ, ես մեռած եմ:
ՖԱՅԻԿ — Օրիո՛րդ, ի՞նչ էք ասում. այդ խօսքն ի՞նձ էք ասում:
ՀԵՐԻՔ — Ի՞նչ էք ուզում, պէ՛յ:
ՖԱՅԻԿ — է՜հ, օրիո՛րդ, ամօթ չէ՞, որ մի ազնիւ տղամարդ ձեզ պէս ջահել
օրիորդից լսի այդ խօսքը, թէ ես մեռած եմ:
ՀԵՐԻՔ (Կտրուկ) — Ազնիւ տղամա՞րդ, ջահել օրիո՞րդ … սո՛ւս կացէք,
բաւակա՛ն է, պէ՛յ…
ՖԱՅԻԿ (Հետաքրքրուած եւ մի փոքր վիրաւորուած) — Ինչո՞ւ, օրիո՛րդ…
ՀԵՐԻՔ (Յուզուած) — Ձե՞զ էք ասում` ազնիւ տղամարդ, ի՞նձ էք ասում`
ջահել օրիորդ: Ո՞վ է ջահել օրիորդը: Ե՞ս: Ես փալասի կտոր եմ ձեր
ոտքի տակ, հողին հաւասար: Ձեռքերի վրա՞յ են տանում ջահել օրիորդներին` վարդի փնջի պէս, թէ՞ վայրի ճամբաներին քաշ են տալիս:
(Կտրուկ) Ջահել օրիորդ չկա՛յ:
ՖԱՅԻԿ — Կա՛յ, օրիո՛րդ, կա՛յ:
ԲԱԳԻՆ
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ՀԵՐԻՔ — Չկայ, ասում եմ ձեզ, ջահել օրիորդը ազնիւ տղամարդու համար էն դժուար սիրուն ծաղիկն է, որ բարձր քարափի մէջ է բուսած:
Մի՛ խօսեցրէք ինձ: Մի՛ գրգռէք դատարկ խօսքերով` ջահել օրիո՜րդ,
ազնիւ տղամա՜րդ: Ո՞ւր են էն ազնիւ ու քաջ երիտասարդները, որ կրակի պէս հասնեն, զարկեն-թռցնեն էս հազարաւոր ջահել օրիորդներին:
ՖԱՅԻԿ (Ոգեւորուելով) Ե՛ս եմ այդ երիտասարդը: Պատիւս վկայ, ձեզ
կը թռցնեմ կրակի պէս, եկէ՛ք…
ՀԵՐԻՔ (Վճռական ու բարկացած) — Կը գամ…
ՖԱՅԻԿ — Աստուա՛ծ վկայ, պատրաստ եմ, եկէ՛ք:
ՀԵՐԻՔ — Գա՞մ… (Դառն) Շա՜տ ազնիւ էք: Ապա մի՞ւս ջահել օրիորդները,
ապա էն հազարաւորնե՞րը…
ՖԱՅԻԿ (Դեռ ոգեւորուած) — Նրանք դժբախտ են, նրանք պիտի կորչեն…
բայց գոնէ դո՛ւք, դո՛ւք ազատուեցէք. ափսոս է ձեր մատաղ կեանքը:
ՀԵՐԻՔ — Նրանք պիտի կորչե՞ն… հա՞, սա՞ է ձեր տղամարդկութիւնը:
Դէ որ նրանք պիտի կորչեն, ես էլ թանկ բան չեմ, թող ես էլ կորչեմ:
ՖԱՅԻԿ (Կոտրուած) — Ափսո՜ս, ափսո՜ս, ափսո՜ս …
Լռութիւն: Նազէն ներս է մտնում ձախ դռնից: Նայելով Հերիքին եւ
Ֆայիկին` առանձին նշանակութիւն չի տալիս, մտերիմ հայեացքով մօտենում է Ֆայիկին:
 ԱԶԷ — Տեսա՞ր, Ֆայի՛կ, տեսա՞ր, տղա՛ս` ինչ զուլում եկաւ գլխներիս:
Ն
ՖԱՅԻԿ — Հանը՛մ, օրիորդին ասում եմ, որ իրեն կ՚ազատեմ, չի համաձայնում:
ՆԱԶԷ (Տխուր) — Է՜, տղա՛ս, ի՞նչ պիտի ազատես: Նա կորած է: Գիտես`
ինչ կրակի մէջ ենք:
ՖԱՅԻԿ (Աչքերը կախելով) — Մի՛ ասա, մէ՛րս, մի՛ ասա…
ՆԱԶԷ — Դու մէր ունե՞ս: (Ֆայիկը լռում է): Եթէ դուք ամէնքդ մէր ունենայիք, մէրերը էս օրին չէին լինի:
ՖԱՅԻԿ — Սիրտդ մի՛ կոտրիր, մէ՛րս: Աստուած մեծ է:
ՀԵՐԻՔ (Առաջ գալով, վճռական) — Պէ՛յ:
ՖԱՅԻԿ — Ի՞նչ կայ, օրիո՛րդ…
ՀԵՐԻՔ — Մէկ բան պիտի խնդրեմ: Լաւութի՞ւն էք ուզում անել` Նունուֆարին ու Խորէնին ազատեցէք:
ՖԱՅԻԿ — Դժուար է, օրիո՛րդ, շատ դժուար է:
ՀԵՐԻՔ — Ինչո՞ւ դժուարացաք…
ՖԱՅԻԿ — Օրիո՛րդ, նրանց որ ազատեմ, ես էլ հետները պիտի երթամ:
ՀԵՐԻՔ — Գնացէք, ի՞նչ կայ որ…
ՖԱՅԻԿ — Պէյը պիտի կատաղի ու վրէժը ձերոնցից հանի:
ՀԵՐԻՔ — Թող հանի: Դուք սրա՜նց ազատեցէք:
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ՖԱՅԻԿ — Ասել է` ձեր ծնողներին զոհո՞ւմ էք:
 ԵՐԻՔ — Ե՛ս կ՚ազատեմ:
Հ
ՖԱՅԻԿ — Չէք կարող: Մի՞թէ չգիտէք, որ չէք կարող: Եւ հաւատալո՞ւ բան
է, որ անկեղծ էք ասում:
ՀԵՐԻՔ — Ի՞նչ անեմ: Ջահելները պիտի ազատուեն:
ՖԱՅԻԿ — Ապա դո՞ւք, օրիո՛րդ, դուք ջահել չէ՞ք:
ՀԵՐԻՔ — Ջհանդա՛մը ես, սրա՛նց ազատեցէք: Նունուֆարի առջեւ գէշ
փորձանքներ կան: Նա մեռնել չի իմանում:
ՖԱՅԻԿ — Իսկ դուք իմանո՞ւմ էք:
ՀԵՐԻՔ (Ժպտալով) — Քիչ-քիչ, տեղը որ եկա՜ւ…
ՖԱՅԻԿ — Չգիտեմ ինչ ասեմ, օրիո՛րդ: Մէջս մի խենթ բան է պտոյտ
գալիս… ճի՞շդ եմ անում… Ա՜խ, օրիորդ, դէ հասկացէք, ես էլ կեանքի
ու մահի հետ խաղացող եմ: Բայց դուք ափսոս էք:
ՀԵՐԻՔ — Գնացէ՛ք, դուք տղամարդ չէք:
ՖԱՅԻԿ (Ազդուած) — Ես տղամարդ չե՞մ: Բանը որ էդտեղ հասնի, ես
կրակի հետ թռչող եմ: Իմ էլ արիւնս մի քիչ խենթ է, հա՜…
ՀԵՐԻՔ — Օրիո՜րդը… (Ծնկի է գալիս): Նեղն ընկած օրիորդը էսպէս
ծունկի ընկած բան խնդրի տղամարդուց ու նա չկատարի՞: Ապա՞: Էն
զարկուած տղամարդկանցից մէկը ծպտունս լսէ՜ր, թէ ես իրենից բան
եմ խնդրում, կրակի պէս կը թռչէր: (Արցունքը հազիւ զսպելով) Ողջ
գիշերներ պատուհանիս տակ տղամարդիկ են ոտի վրայ չորացել`
սպասելով, որ մի ժպիտս տեսնեն: Եւ նրանցից մէ՜կը չկայ, որ հասնի,
գայ: Դրա համար էլ ապրել չեմ ուզում: Ու դուք էլ տղամարդ չէք:
ՖԱՅԻԿ — Էդպէ՞ս էք ուզում: Լա՛ւ, վե՛ր կացէք: Կ՚ազատեմ: Կ՚ազատեմ,
յետոյ դուք գիտէք: Կ՚ուզէք` համակրեցէք ինձ, կ՚ուզէք` մոռացէք:
Չուզեցի, ախպէ՛ր, էսպէս երջանկութիւնը: Ես էդ խօսքը վերցնողը
չեմ: Ես տղամարդ եմ:
ՀԵՐԻՔ (Վեր է կենում) — Հա՛, էդտե՛ղ ազնիւ էք:
ՆԱԶԷ (Արտասուելով) — Հա՛, տղա՛ս, դու ազնիւ ես. մի էդ օտար աղջկան
մեր տանից ազատեցէ՜ք, մի էդ զոյգը մուրազաչոր չմնա՜յ… (Համբուրում
է Ֆայիկին): Մենք ջհանդա՛մը, մենք կորած ենք:
ՖԱՅԻԿ — Ձեզ էլ կ՚ազատէի, թէ օրիորդը թողնէր… սրանց ազատելով`
ես, ո՞վ գիտէ, ուր կ՚ընկնեմ… է՜հ, սա էր օրիորդի ուզածը, թող էսպէս
լինի: Կանչեցէ՛ք Նունուֆարին: Գնանք Խորէնի սենեակ
 ը, խօսենք:
ՀԵՐԻՔ (Ուրախ) — Հիմա՛…
ՆԱԶԷ — Աստուա՛ծ, Դո՛ւ հասնես:
ՀԵՐԻՔ (Անցնում է ձախ սենեակը: Շուտով այնտեղից լսւում են տրտունջի ձայներ) — Նունուֆա՜ր, գնա՜…
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Չեմ կարող, քոյրի՜կ, չեմ կարող…
ԲԱԳԻՆ
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ՆԱԶԷ (Դրան մօտ) — Աղջի՛կս, Ֆայիկը պիտի ազատի քեզ ու Խորէնին…
(Խորէնը մտնում է դիմացից): Պատրաստուիր, տղա՛ս, պէյը քեզ ու
Նունուֆարին պիտի փախցնի…
ԽՈՐԷՆ (Սաստիկ ուրախացած) — Ամա՜ն, պէ՛յ, պատուի՛դ սիրոյն…
ՆԱԶԷ (Նունուֆարին) — Դէ՛, աղջի՛կս, լսիր պէյին, գնացէք խորհուրդ
արէք …
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Ներս գալով) — Չէ՛ , մայրի՛կ, ես ասի, որ չեմ երթայ:
ԽՈՐԷՆ — Ինչո՞ւ…
ՆԱԶԷ — Չես երթա՞յ, ինչո՞ւ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Դուք փորձանքը կ՚ընկնէք. չեմ երթայ, պիտի մնամ:
ԽՈՐԷՆ — Ի՞նչ է ասում…
ՆԱԶԷ — Ամա՛ն, որ հակառակուեցիր, ի՞նչ պիտի պատահի… ինչո՞ւ չես
գնում:
ԽՈՐԷՆ (Զայրացած) — Չե՞ս ուզում… Ինչո՞ւ, պէյի շնի՞կն ես ուզում դառնալ:
ՆԱԶԷ — Ո՞վ գիտէ…
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Ախր հայրիկը, մայրիկը, Հերի՜քը… ինչպէ՞ս անեմ… չեմ
կարող:
ԽՈՐԷՆ — Հայրիկ, մայրիկ չգիտեմ: Ե՛լ երթանք:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Մի՛ զօրի, Խորէ՛ն, թող հանգիստ մեռնեմ:
ԽՈՐԷՆ (Գոռում է) — Զօրով կը տանեմ. կեանքի հարց է, ե՛լ:
ՖԱՅԻԿ (Մօտենալով Նունուֆարին) — Հանը՛մ, ինչո՞ւ էք յամառում, ելէք
գնանք Խորէնի սենեակը, էնտեղից պիտի դուրս գանք: Աստուած
մեծ է: Ելէ՛ք:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Աստուա՜ծ, ի՞նչ անեմ…
ԽՈՐԷՆ — Ե՛լ, ի՞նչ պիտի անես:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Չէ՛, Խորէ՛ն, չեմ գայ, ուզո՞ւմ ես` դու գնայ:
ԽՈՐԷՆ (Բարձրացնելով բռունցքը) — Ե՛լ, թէ չէ հիմա կը վերջացնեմ…
ՀԵՐԻՔ, ՖԱՅԻԿ (Առաջ գալով) — Խորէ՛ն…
ԽՈՐԷՆ (Նունուֆարին) — Գիտեմ` ինչ է միտքդ: (Քաշում է թեւից): Ե՛լ,
ասում եմ քեզ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Թեւն ազատելով` փախչում է դէպի ձախ սենեակը): —
Չեմ գայ, պիտի մնամ:
Նունուֆարը մտնում է ձախ սենեակը, Խորէնը` նրա յետեւից:
ԽՈՐԷՆ — Անզգա՛մ…
Խորէնը հետեւում է Նունուֆարին: Յովնանը ներս է մտնում դիմացի դռնից: Նա նկատել է Խորէնի այլայլմունքը:
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ՅՈՎՆԱՆ — Հա՛, ի՞նչ կայ…
ՖԱՅԻԿ — Ոչինչ, Յովնան էֆէնտի, Նունուֆարին ու Խորէնին ուզում
եմ փախցնել:
ՅՈՎՆԱՆ — Ուզում ես փախցնե՜լ…
ՆԱԶԷ (Բարկացած) — Օ՜ֆ, փախչեն թող, իրենք էլ ազատուեն, մենք էլ:
(Դուրս է նայում ձախ դռնից): Խորէ՛ն, շո՛ւտ արա…
Խորէնը ներս է մտնում ձախ դռնից: Լռութիւն:
ՅՈՎՆԱՆ — Հը՛, փախչու՜մ ես:
ՆԱԶԷ — Վա՞յ… տղադ, հարսդ իրենց կեանքն են ազատում. ուրախ չե՞ս:
ՅՈՎՆԱՆ — Լա՜ւ… (Լռութիւն): Փախչո՜ւմ էք, մեզ թողնում կրակի բերա՜նը… (Խորէնին) Ո՞վ է կեանքն ազատում, ե՞ս…
ԽՈՐԷՆ — Ե՛ս: Ի՞նչ կայ: Ամէն մարդ իր կեանքի մասին է մտածում:
ՅՈՎՆԱՆ — Ամէն մարդ իր կեանքի մասի՜ն է մտածում… (Դառն զզուանքով)
Հը՛, հը՛, հը՛… տեսա՞ր ինչ աղբ է մարդը…
ԽՈՐԷՆ — Տեսայ, ի՞նչ կայ որ…
ՅՈՎՆԱՆ — Ապա ինձ խաչն էիք հանո՞ւմ… (Սպառնալով) Հը՜, ինձ նայիր,
խելքդ գլուխդ հաւաքիր: Փախչել չկա՜յ:
ՖԱՅԻԿ — Է՜, Յովնան էֆէնտի, նրանց փախչելն էլ մի ազնուութիւն է,
որ պիտի թոյլ տանք:
ՅՈՎՆԱՆ — Հազար ազնուութեան գիրք գրեցէք` ես մեռնել չեմ ուզում:
ՖԱՅԻԿ (Մի փոքր խիստ) — Չեղա՛ւ, դա ազնուութիւն չէ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ազնուութի՜ւն… մի կողմ տար այդ փտած լաթն էլ: Մեզ` շներիս, գցէք դուրս, իսկ դուք վերը` տաք տեղերում, առանց մեզ հեշտհեշտ ազնուութի՜ւն անէք: Ապա մենք` շներս, չե՞նք ուզում ազնիւ լինել:
Ձգիր, ձգիր, հնար ունես` ազնիւ ես: Եթէ մէկը պիտի մեռնի, որ միւսը
ազնիւ լինի, թքել եմ այդ ազնուութեան վրայ: Փախչել չկայ:
ՆԱԶԷ — Ապա ինչպէ՞ս պիտի լինի, անխի՛ղճ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ամէնքս մի-մի քիչ պիտի աղտոտուենք, ամէնքս միասին
պիտի ազատուենք:
ՆԱԶԷ — Չի՞ լինի, որ դու մեռնես, ջահելներն ազատուեն: Աղբ կեանքը
ինչի՞դ է պէտք:
ՅՈՎՆԱՆ — Թէ այս աղբ կեանքը պէտքական է, ամէնքի կեանքն էլ
պէտքական է: Ես էլ պիտի ապրեմ, ճանճն էլ. ամէնքն էլ հաւասար
պիտի ապրեն: (Դուրս գնալով դիմացի դռնից) Փախչել չկա՜յ:
ՆԱԶԷ — Հա՜, դէ է՛դ ասա, միտքդ հասկանանք: Տեսա՞ր, տեսա՞ր մարդը:
ՖԱՅԻԿ — Յետեւից մի ընկէք: Գնանք Խորէնի սենեակը, ես ուրիշ հնար
գիտեմ:
ԲԱԳԻՆ
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 ԱԶԷ — Ի՜նչ հնար, որդի՜, կը մատնէ, հնարը դժուարացաւ:
Ն
ԽՈՐԷՆ — Աստուած ողորմած է, գնանք: Էլ ձայներդ կտրեցէք` կասկած
չլինի: Եւ լաւ կը լինի` Նունուֆարը մնայ կողքի սենեակում` իր աչքի
առջեւ: Մենք գնանք, գնանք. ես դրա մարդ ասողին:
Խորէնը դուրս է գնում աջ դռնից: Մտնում են Հասան պէյը եւ Յովնանը դիմացի դռնից: Հասան պէյը գինով է:
ՅՈՎՆԱՆ (Առաջ գալով) — Բարո՛վ եկար, պէ՛յ, համմեցէ՛ք:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Եկայ մի քիչ հանգստանալու եւ… (Նստելով) Է՜հ, ի՞նչ կայ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ողջութի՛ւնդ, ինչպէ՞ս են ճամբաները:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Գէշ են, աւազակները կողոպտում, սպանում են… անիծածները:
ՅՈՎՆԱՆ — Ասել է` վտանգաւո՞ր է:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Հարբածի ցրուածութեամբ) — Ո՛չ:
ՅՈՎՆԱՆ — Ո՞չ: Անվտա՞նգ է:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ո՛չ:
ՅՈՎՆԱՆ — Չեմ հասկանում, պէ՛յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Գինովի ծիծաղով) — Հարսդ գեղեցիկ է: Ես ի՞նչ անեմ: (Աչքերը դարձնելով դէպի ձախ դուռը) Մի քոնեակ խմենք:
ՅՈՎՆԱՆ (Ծափ տալով` կանչում է ծառային) — Տղա՛յ, Սերո՛բ: (Աջ դըռնից մտնում է ծառան): Քոնեակ եւ մէզէ բեր: (Ծառան դուրս է ելնում):
Ինչպէս երեւում է, պէ՛յ, մեր վիճակը գէշ է լինելու:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Որ լաւ չէր լսում) — Նունուֆա՞րը, է՜հ, ո՜չ, ո՞վ ասաւ:
Ծառան ներս է բերում քոնեակ եւ մէզէ, լցնում է բաժակները եւ
հեռանում:
ՅՈՎՆԱՆ — Համմեցէ՛ք, պէ՛յ, անո՛ւշ արա:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Խմում է քոնեակը եւ վեր կենալով` մօտենում է ձախ
դրանը): — Աղունակը լո՜ւռ է:
tմմսս

 ասան պէյը դարձեալ դառնում է իր տեղը, նստում եւ, յենուելով
Հ
մութաքային, արբշիռ ու անտարբեր նայում է Յովնանին, լռում:
ՅՈՎՆԱՆ — Հասա՛ն պէյ, պարզն ասա, ինչպէ՞ս պիտի ճամբայ ընկնենք:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ապահով:
ՅՈՎՆԱՆ — Ո՞ւմ պաշտպանութեամբ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Զինուորների…
ՅՈՎՆԱՆ — Ապա ասիր, որ աւազակները սպանում են ամէնքին:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Այո՛, սպանում են:
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ՅՈՎՆԱՆ — Էլ ի՞նչ ապահովութիւն, երբ սպանում են:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Յովնա՛ն էֆէնտի, մեր բարեկամութեան սիրուն լինի,
գնա՛ Նունուֆարին համոզիր` վեր կենայ մէկ, իր կամքով, էնպէս
անուշ քովս մտնի:
ՅՈՎՆԱՆ — Հը՜մ… Ասել է` մի ճանճի չափ էլ կարեւոր չեմ ես: Մարդը
այսքա՜ն չնչին: Հա՛, հա՛, հա՛: Եւ մէկն ասի, թէ ի՞նչ է իմ ուզածը. մի
բան, որ իսկի էլ քեզ պէտք չէ: Մի չնչին բան, մի ողորմելի փշրանք,
որ ձեռքիցդ վայր է ընկնում ու չես նկատում: Մարդը այսքան էժա՜ն,
էդ չնչին բանն այսքան թա՜նկ… Շա՜ն կեանք:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Է՜հ, քէֆս կոտրում ես. ախր քէֆը երկու րոպէ չունի, մէկ
րոպէ ունի: Խօսեցիր` կը թռչի: Մի՛ ձանձրացնի, գնա՛:
ՅՈՎՆԱՆ — Հէնց այդ չձանձրացնելն էլ մի քէֆ է, պէ՛յ: Այն ո՞ր մարդու
կտորը իրեն արժանի կը համարի ուրիշին ձանձրացնելը: Ես էլ եմ
ուզում` չձանձրացնեմ, բայց կեանքս իմ ձեռին չէ, քո ձեռին է … ինչպէ՞ս չձանձրացնեմ: Ապա կեա՜նքս:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Գոռալով) — Ջհանդա՛մը կեանքդ: Ես քէֆ ունեմ անելիք:
Գնա՛, կանչի՛ր:
ՅՈՎՆԱՆ — Դու չես մեղաւորը, այլ էն շուն Աստուածը, որ ձեզ ստեղծել
է: (Այլայլուած անցնում է դէպի ձախակողմեան դուռը: Յետոյ արագ
մօտենում է քոնեակի շշին, խլելով շիշը` տանում է բերանը եւ ամբողջովին խմում: Ապա շիշը ձեռին կանգնում է եւ վայրենի, արբշիռ
հայեացքով նայում մի անորոշ կէտի` խօսելով ինքնիրեն` խռպոտ
ձայնով ու յուսահատ դառնութեամբ): Մարդո՞ւ ձեռը մարդն ընկնի…
Դէ ասել է` ջուրը տարա՜ւ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Վերջը պիտի բերես, աւելի լաւ է շուտ բեր:
ՅՈՎՆԱՆ — Է՜հ, թռա՜ւ թռչունը ձեռքէս: Տանուլ տուի խաղիս քարերը:
(Գնում է դէպի ձախ դուռը): Նունուֆա՛ր… (Մազերը փետելով) Է՜...
ընկած շուն:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Վնաս չունի, Յովնա՛ն էֆէնտի, մարդ է, կը պատահի:
ՅՈՎՆԱՆ (Մտնում է ձախ սենեակը եւ մի փոքր յետոյ ներս է գալիս`
Նունուֆարի հետ կիսաձայն խօսելով, դառն հեգնանքով) — Արի,
աղջի՛կս, արի համոզիր պէյին, որ մեզ ազատի:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Մի քայլ անելով` յանկարծ ցնցւում է եւ կանգ առնում)
— Ա՜խ….
ՅՈՎՆԱՆ — Ուրիշ ճար չկայ: Էլ ես ոչինչ եմ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Ընկնելով Յովնանի թեւերի վրայ եւ հեծկլտալով) — Ապա
ե՜ս, ապա ե՜ս…
ՅՈՎՆԱՆ — Վերջը կը մաքրուենք` դու էլ, ես էլ… Գնա՛, մատա՜ղ: (Նունուֆարը շարժում է անում առաջ, բայց նորից մեխւում է տեղում):
ԲԱԳԻՆ
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Հիմի էլ քո ձեռի՞ն պիտի նայեմ: Ա՜խ, ա՜խ: Գնա՛:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Կ՚երթամ, հայրի՛կ, կ՚երթամ, թո՛ղ:
ՅՈՎՆԱՆ — Հա՛, աղջի՛կս, գնա՛. մէկ ժողովրդի կտակ կատարած կը լինես: Գնա՛: Ուխտ կայ սրա մէջ, գնա՛ կատարիր:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Վարանելով) — Օ՜ֆ… հայրի՜կ…
ՅՈՎՆԱՆ (Ջղայնանալով) — Հայրի՛կ չէ, շո՛ւն ասա… (Աղաչելով) Գնա՛,
զաւա՜կս, գնա՛… (Ատամները կրճտելով` չար ու պաղատագին) Գնա՛…
(Զայրանալով) Ե՞ս պիտի մենակ աղտոտուեմ, մի քիչ էլ դուք աղտոտ-
ւեցէք, շնե՜ր:
Յովնանը դուրս է ելնում դիմացի դռնից: Նունուֆարը, աչքերը գետնին,
ուրուականի պէս, կանգնած է: Լռութիւն:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Արի, գեղեցի՜կս, արի, տխո՜ւրս: Ե՞րբ պիտի դէմքդ ժպտայ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Լռութիւն։ Դողում է եւ վայր չընկնելու համար բռնում
է պատը) — Պէ՜յ, շնորհ արա, սպանել տուր ինձ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Փերի՜, ինչո՜ւ պիտի սպանել տամ քեզ: Տանս թագուհին
ես լինելու:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Պէ՜յ, եթէ քոյր ունես, նրա սիրուն աղաչում եմ քեզ,
ազատիր մերոնց կեանքը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Որ ազատեմ, կինս կը լինե՞ս:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Հազիւ է զսպում լացը) — Օ՜ֆ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Կը լինե՞ս, փերի՜. ասա, որ ազատեմ ձերոնց:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ — Կը լինեմ, մենակ աղաչում եմ քեզ, պէ՛յ, որ մերոնց հետդ
տանես: (Հեկեկալով) Տեսնո՞ւմ ես, ջահել կեանքս զոհեցի:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Լա՛ւ, լա՛ւ, քեզ համար կ՚անեմ: Հեշտ է, մի բան կը լինի:
(Հմայուած Նունուֆարի լացով) Օխա՜յ, ի՜նչ անուշ է գեղեցկուհու լա
ցը: Չէ՛, սիրում եմ քեզ, գազե՛լս: Դէ պատրաստուիր, հիմիկառքը կը
գայ: (Կանչելով ծառային) Չաւո՛ւշ:
ՉԱՒՈՒՇ (Դիմացի դռնից մտնելով) — Պէ՞յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Կառքը եկա՞ւ:
ՉԱՒՈՒՇ — Կառքը պատրաստ է, կանչե՞մ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Այո՛: Ֆայիկ պէյն ո՞ւր է:
ՉԱՒՈՒՇ — Դուրսն է, սպասում է:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Կանչի՛ր եւ կառքը մօտեցրու դրանը:
Դրսից լսւում է ամբոխի աղմուկ:
 ԱՒՈՒՇ — Իսկոյն, պէ՛յ:
Չ
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ի՞նչ կայ, ի՞նչ է:
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ՉԱՒՈՒՇ — Ժողովուրդն է, անհանգիստ է:
Չաւուշը դուրս է գնում, ներս է մտնում Ֆայիկը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Լսի՛ր, Ֆայի՛կ պէյ, Նունուֆարի խնդիրքով պատուիրում
եմ քեզ, որ Յովնան էֆէնտու հետ լինես մինչեւ Միջագետք եւ ճամբին կեանքերը պաշտպանես: Ես ու Նունուֆարը այս րոպէիս պիտի
ճամբայ ընկնենք:
ՖԱՅԻԿ (Պաշտօնական) — Լսո՛ւմ եմ, պէ՛յ:
 այիկը դուրս է շտապում դիմացի դռնից: Դրսից լսւում է ձիերի բոՖ
ժոժների ձայնը: Ներս են մտնում Նազէն, Հերիքը, Խորէնը, Յովնանը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Է՜հ, Յովնա՛ն էֆէնտի, ես ու Նունուֆարը ճամբայ պիտի
ընկնենք: Ֆայիկ պէյը կը գայ ձեզ հետ եւ ձեզ կը պաշտպանի: (Խորէնին) Բախտդ չբանեց, տղա՛ս: Խոհեմ եղիր եւ կեանքդ ազատիր:
ՆԱԶԷ — Ո՞ւր պիտի տանէք աղջկան: Աղջիկը չի գայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Աղջիկն ինքը կամեցաւ:
ԽՈՐԷՆ — Ես թոյլ չեմ տայ, որ Նունուֆարը գայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Այս կանանց եմ խնայում, թէ չէ՜… շատ յանդուգն ես:
ԽՈՐԷՆ — Չէ՛, պէ՛յ, ես չե՛մ թողնի:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Կեանքդ ափսոս է, տե՜ս:
ՖԱՅԻԿ (Մէջ ընկնելով, Խորէնին) — Եղբա՛յրս, թո՛ղ, զգո՜յշ խօսիր: Եղածը եղած է:
ԽՈՐԷՆ — Թող կորչի-գնայ, աղջիկ չկայ:
ՖԱՅԻԿ — Գնանք միւս սենեակ
 ը, քեզ բան պիտի ասեմ: (Նազէին եւ
Հերիքին) Հանըմնե՛ր, տարէ՛ք:
Ֆայիկը հասկացնում է, որ Խորէնին վտանգ է սպառնում: Հերիքը
սարսափած գնում է Խորէնի կողմը:
ԽՈՐԷՆ — Ո՛չ, ես կենդանի դուրս չեմ գայ, ես մեռած չեմ: Լրբութիւնն
էլ չափ ունի:
ՅՈՎՆԱՆ — Խորէ՛ն…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Դուրս ելնելով) — Ես քեզ հիմի ցոյց կը տամ:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Վազում է դէպի Խորէնը): — Ամա՜ն, ի՞նչ ես անում:
ԽՈՐԷՆ (Բռնում է Նունուֆարին): Լի՛րբ, անզգա՛մ…
ՖԱՅԻԿ — Բա՛ց թող…
ՀԵՐԻՔ — Խորէ՛ն…
ԽՈՐԷՆ — Թողէք վերջացնեմ անառակին…
ԲԱԳԻՆ
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 ՈՒՆՈՒՖԱՐ — Խորէ՜ն, ամա՜ն, քեզ կը սպանե՜ն…
Ն
ԽՈՐԷՆ — Չերթա՛ս, հոգի՛դ կը հանեմ:
ՆԱԶԷ (Յովնանին) — Ի՞նչ ես պապանձուել: Տղայիդ պիտի սպանեն:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Ազատուելով Խորէնից եւ վազելով դէպի Յովնանը) —
Հայրի՜կ, Խորէնին պիտի սպանեն…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Ներս է մտնում` խօսելով մի զապտիայի հետ, որ սկսում
է խէթ-խէթ նայել Խորէնին) — Կեանքդ խնայելու համար քեզ ձերբակալում եմ: (Զապտիային) Բռնի՛ր սրան: (Զապտիան բռնում է
Խորէնին: Դրսից լսւում է ամբոխի աղաղակը, որ մօտենում է: Նունուֆարին) Գնա՛նք:
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ (Նազէին) — Ամա՜ն, մայրի՜կ, ազատի՜ր ինձ… չեմ կարող,
չեմ կարող, ես տէր չունեմ:
ՆԱԶԷ (Յովնանի վրայ յարձակուելով, բռունցքը սեղմած) — Դէ՜, քո
մարդ լինելիքը կ՚անիծեմ ես: (Պաշտպանելով Նունուֆարին) Մարդ
չմօտենա՜յ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Զապտիաներին, որ այդ ժամանակ ներս են նայում) —
Եկէք այս պառաւին եւ այս տղային քաշեցէք, սրանք իրենց օգուտը
չեն հասկանում:

Զապտիաները առաջ են գալիս եւ բռնում Նազէին ու Խորէնին:
Նազէին քաշում են դէպի ձախ սենեակը:
 ԱԶԷ (Դիմադրելով) — Թո՛ղ, անօրէ՜ն…
Ն
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Յովնանին) — Եթէ Նունուֆարը իր կամքով չգայ, չեմ տա
նի: Մնացածը դու գիտես:
Լռութիւն:
ԽՈՐԷՆ — Ամէնքդ էլ ինձ թողիք: Վա՜յ գլխիս, էլ ինչո՞ւ եմ ապրում: (Պոկւում է զապտիաների ձեռից եւ յանկարծ հանելով դաշոյնը` յարձակւում է Հասան պէյի վրայ): Կորի՛ր, գազա՛ն:
ԶԱՊՏԻԱ — Վա՛յ, անհաւա՛տ:
 ապտիան դաշոյնը խրում է Խորէնի մէջքը: Խորէնն ընկնում է:
Զ
Ընդհանուր ճիչ եւ սարսափ: Նունուֆարը վազում է, ընկնում Խորէնի
դիակի վրայ:
ՆԱԶԷ — (Ճիգ է անում դուրս գալու, դիպչում է ձախ դրանը: Լսւում է
նրա մաքառումը ներսից) — Շնե՜ր, շնե՜ր…
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 ԱՍԱՆ ՊԷՅ (Զապտիաներին) — Դո՛ւրս գնացէք: (Յովնանին` բարձր,
Հ
սպառնալի ձայնով) Իր կամքով կը գայ, թող գայ, եթէ` ոչ… չեմ տանի:
Հասան պէյը դուրս է ելնում դիմացի դռնից:
ՆԱԶԷ (Ներս պրծնելով ձախ դռնից) — Շնե՜ր… (Ընկնում է Խորէնի դիակի վրայ) — Օ՜ֆ, չորանար մօրդ մէջքը…
Լռութիւն: Ներս է մտնում Մարէն ձախ դռնից, երերալով որոնում
է Յովնանին: Նունուֆարը եւ Հերիքը մօտենում են Մարէին: Ճնշող
լռութիւն:
 ԱՐԷ — Յովնա՞ն:
Մ
ՀԱՅԿ (Դուրս վազելով ձախ դռնից եւ մօտենալով Խորէնի դիակին)
— Վա՞յ, հօրեղբայրն ինչո՞ւ է պառկել: (Ֆայիկը յետ է քաշում Հայկին:
Մօտենալով Մարէին) Մարէ՛, պիտի երթանք:
ՄԱՐԷ — Մնա՞նք:
ՀԱՅԿ — Պիտի երթանք:
ՄԱՐԷ (Խիստ) — Ի՞նչ ես ասում, չեմ հասկանում:
ՀԱՅԿ (Բարձր) — Պիտի երթանք, Մարէ՛:
ՄԱՐԷ — Պիտի երթա՞նք… հա՞… պիտի երթա՞նք… (Օդի մէջ նայելով) Յովնա՞ն:
ՆԱԶԷ (Ուշքի գալով եւ դառնալով Յովնանին) — Հիմի գնա, ապրիր ջահելիդ արիւնով, խայի՜ն: Աստուա՛ծ անի քո դատաստանը:
ՅՈՎՆԱՆ — Հա՛, պիտի ապրեմ…(Լռութիւն: Բռունցքը սեղմած մօտենալով
Նազէին) Է՜հ, ինձ նայիր: Շան պէս պիտի դատի քաշեմ քո Աստծուն:
Պիտի ապրեմ, ապա՞: Կատաղած շո՛ւն ասա, խայի՛ն մի ասա:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Ներս է մտնում դիմացի դռնից) — Դէ՛, կառքն սպասում է:
(Ցոյց տալով Մարէին) Քիչ մարդ նստեցէք, տեղ չկայ: Դէ ես գնացի:
-

Նունուֆարը, Հերիքը հեծկլտում են:
ՄԱՐԷ (Խարխափելով) — Հա՜, բալանե՜րս, չերթա՜ք:
Յովնանը, ջղաձգօրէն հեկեկալով, համբուրում է Մարէի ձեռներն
ու ընկնում ոտները: Մնացածները լուռ գրկում են Մարէին եւ համբուրում: Յետոյ բոլորը յետ են գնում:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Դռներից առաջ գալով դէպի Նունուֆարը) — Դէ՛, աղջի՛կս,
ժամանակն է:
ՀԵՐԻՔ (Բռնում է Նունուֆարի ձեռքը) — Ես էլ կը գամ հետդ, Նունուֆա՛ր:
ԲԱԳԻՆ
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ՖԱՅԻԿ (Հերիքին) — Օրիո՛րդ, Աստծո՛ւ սիրուն:
 ԵՐԻՔ — Չէ,՛ պիտի երթամ:
Հ
ՖԱՅԻԿ — Մի՛ գնա, օրիո՛րդ:
ՀԵՐԻՔ — Ո՛չ, պէ՛յ, ես կ՚երթամ, դուք մնացէք, ծնողքս ազատեցէք:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Քաշում է Նունուֆարին) — Գնա՛նք, աղջի՛կս:
Նունուֆարը հեկեկալով գնում է Հասան պէյի յետեւից: Աղմուկը
սաստկանում է: Լսւում է հրացանի ձայն:
ՅՈՎՆԱՆ — Կեցէ՛ք, առաջ ես պիտի գնամ… (Գնում է Հասան պէյի յետեւից): Մեծ զոհը` ե՜ս…
ՆԱԶԷ (Նրա յետեւից) — Որդի՜ ուրացող, Աստուա՜ծ ուրացող…
ՀԵՐԻՔ (Նունուֆարին բռնելով) — Ես հետդ եմ, մի՛ վախենայ:
ՖԱՅԻԿ (Հերիքին) — Աղաչում եմ, օրիո՜րդ:
ՀԵՐԻՔ (Դրան մօտ Ֆայիկին) — Ծնողքս հասցրէք Միջագետք եւ այն
ժամանա՜կ….
ՖԱՅԻԿ (Սաստիկ յուզուած եւ հետաքրքրուած) — Այն ժամանա՞կ… Այն
ժամանա՞կ… (Հերիքն անհասկանալի նշան է անում ձեռով եւ շտապ
դուրս է ելնում` թողնելով Ֆայիկին հոգեկան մեծ խռովքի մէջ): Է՜հ,
անէ՛ծք էս անողին…
Ֆայիկն ուզում է վազել Հերիքի յետեւից, բայց զսպելով իրեն` յետ է
գալիս եւ զապտիային ձեռով նշան է անում, որ բաց թողնի Նազէին ու
դուրս գայ: Զապտիան հնազանդւում է եւ դուրս գնում:
ՆԱԶԷ (Ազատուելով զապտիայի ձեռից` վազում է դուրս) — Աղջիկնե՜րս…
աղջիկնե՜րս… (Ներս է մտնում զապտիան): Փախա՞ւ, մինա՞կ փախաւ:
(Դուրս ելնելով) Թողեց աղջկան, թողեց թոռանը:
ԶԱՊՏԻԱ — Զուր ես գնում, կառքը փախաւ: Չորս հոգով գնացին:
ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԱՊՏԻԱ — Զո՜ւր է, գնացի՜ն:
ՆԱԶԷ (Քշելով նրանց` դուրս է վազում) — Կեցէ՛ք, աղջիկնե՜րս…
ՖԱՅԻԿ (Գրկելով Հայկին) — Արի, տղա՛ս, արի:
ՀԱՅԿ — Մեծ Մարէ՜ն, մեծ Մարէ՜ն:
Ֆայիկը, որի ուշքը Հերիքի կողմն էր, չի լսում Հայկին եւ դուրս է
տանում նրան: Լռութիւն: Լսւում է ձիերի բոժոժների ձայնը: Մարէն
խարխափելով եւ դողահար գնում է դէպի դռները, ապա յետ դառնալով` որոնում է գնացողներին:
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ՄԱՐԷ (Ականջ է դնում եւ խօսում ինքնիրեն) — Պիտի երթա՞նք… Հա՜,
պիտի երթա՜նք… (Լռութիւն: Յանկարծ ծնկներն է ծեծում: Խռպոտ,
չարագոյժ ձայնով) Սեւ հաւը կանչե՜ց տանս վրայ:
Վարագոյր

Դ. արար
Միջագետք: Մի վայրի, դաժան կայան անապատի մէջ: Հեռւում երեւում են պղնձագոյն մեռելատիպ բլուրներ` տխրաշուք եւ ամայի: Գե
րի ամբոխն է կուտակուած աւազի վրայ: Նրանք մերկ են, սովալ լուկ,
ոտաբոպիկ եւ նման են խելագարների կամ դիմակ հագած կմախքների: Նրանք նստած են, թափուած իրար վրայ եւ քարացած: Դէպի
աջ նստած է Նազէն` խստադէմ: Մի քիչ հեռու փորի վրայ պառկած է
Աբրօն: Մէջտեղում` իրար կողքի, նստած են Ջնդօն, Սահակը, Եղօն եւ
Զարդարը: Դէպի ձախ` փշերի վրայ, սարքած է մի վրան` դուռը կիսով
դէպի աջ, որ փակ է:
 ԻՒԱՆԴ ԿԻՆ — Տղաս մեռա՜ւ, քովէս հեռացէ՜ք:
Հ
ԵՂՕ — Իմացա՞ք` ինչ ասին զապտիան
 երը. վաղը ջարդ է:
Լռութիւն:
ՀԻՒԱՆԴ ԿԻՆ — Աստծո՜ւ սիրուն, տղաս մեռա՜ւ, հեռացէ՜ք …
Լռութիւն:
ՍԱՀԱԿ — Վաղը պիտի ջարդե՞ն: (Լռութիւն): Օ՜ֆ, թէ վաղը ջարդեն, ո՞վ
է տէրս:
ՋՆԴՕ — Շները…
ՍԱՀԱԿ — Սուտ չէ, օ՜ֆ….
ԵՂՕ — Հայ-հա՜յ, շունը քե՞զ պիտի լայեղ անէր… լաւ մսերը թողած:
ԶԱՐԴԱՐ — Տասնինը մարդ նոր հաշուեցի: Ջրի հետ եկան հասան
մեզ` Արաբիա:
ՋՆԴՕ — Վաղը ջարդ է, դուք նստել մեռե՞լ էք հաշւում: Էգուցուայ ջարդէ'ն տեսնենք քանի մարդ պիտի հաշուէք:
ՍԱՀԱԿ — Ջարդը չսկսած` ես կը մեռնեմ:
ՋՆԴՕ — Թանկ բան չէիր. տես` ճամբան քանիսներն ընկան:
ՍԱՀԱԿ — Մարդու պէս չես խօսում:
ՋՆԴՕ — Աստուած շա՞տ է մարդու պէս խօսում: Շուն ենք, դէ՜: (Յանկարծ
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բորբոքուելով) Դո՞ւ ես քեզ մարդ ասում. աղջիկդ չխնայեցիր:
 ԱՀԱԿ — Ե՞ս ծախեցի, Յովնանը ծախեց:
Ս
ԵՂՕ — Մէկ է, կեղծաւո՜ր, ջարդը որ սկսաւ, Յովնանի հետ աղջիկ պիտի
ծախէք:
ՍԱՀԱԿ — Յովնանն ո՞ւմ շունն է: Աղջիկս ձեռքէս առաւ, ծախեց: Գիտենայի` ես կը ծախէի:
ՋՆԴՕ — Լա՜ւ խաբեց Հասան պէյը ձեզ: Տե՛ղն է, խայիննե՛ր:
ԵՂՕ — Յոյսները Ֆայիկն է:
ՋՆԴՈՅ — Ֆայիկին բռնել են: Էլ Ֆայիկը չի գայ:
ՍԱՀԱԿ (Նստում է եւ մի քիչ յետոյ սկսում նուալ) — Աստծո՜ւ սիրուն,
մի փշուր հա՜ց, մեռա՜յ…
ՋՆԴՕ — Սատկի՛ր, չկա՛յ:
ՍԱՀԱԿ — Ինչի՞ ես ասում` սատկիր. քեզ ի՞նչ եմ արել:
ՋՆԴՕ (Բորբոքուելով) — Շո՛ւն, հացս չգողացա՞ր:
ՍԱՀԱԿ — Ձեռս չորանայ, թէ հաց եմ վերցրել:
ՋՆԴՕ — Պիտի ճաթեմ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ… (Յանկարծ ընկնելով Սահակի վրայ) Ծոցդ բա՛ց… (Սահակն աշխատում է խուսափել: Ջնդօն
բռնում է Սահակին եւ ծոցը քրքրում): Ծոցդ բա՛ց…
ԵՂՕ (Ընկնելով Սահակի վրայ) — Հացը տո՛ւր…
ԶԱՐԴԱՐ — Հա՛ցը:
ՋՆԴՕ (Սահակի մօտից հանում է մի կտոր սեւ հաց): — Ահա՛:
ԶԱՐԴԱՐ (Քաշելով Ջնդոյին) — Ո՞ւր ես տանում, ի՛նձ տուր:
 արդարը խլում է հացը Ջնդոյի ձեռքից: Ջնդօն, հրելով Զարդարին,
Զ
հացը ձեռքից հետ է խլում, դնում բերանը եւ ուտում:
ՋՆԴՕ — Շուն, ո՞ւմ հացն ես խլում:
Սահակը խփում է Ջնդոյին եւ մի փոքրիկ փշուր յետ խլելով` ինքն
էլ է սկսում ուտել: Յովնանը մտնում է դիմացից: Նա ցնցոտիների մէջ
է, բոպիկ, մազերը խռիւ, մօրուքով: Տանջուած, վայրի տեսք ունի: Կիսախելագարի է նման: Խօսում է մէ՛կ ինքնիրեն, մէ՛կ ուրիշների հետ`
ոտնաթաթերի ծայրով առաջ գալով:
ՅՈՎՆԱՆ — Պօ՛, պօ՛, պօ՛, պօ՛, պօ՜… ինչքան մա՜րդ, ինչքան մա՜րդ… Էհէ՜յ,
թմբո՜ւկ զարկէք Յովնան Մեծատունի հարսանիքին, սեղա՜ն գցեցէք:
Տղանե՜ր, բաշխեցէ՜ք աղքատների բաժինը: Ծա՛փ տուէք, քեմանի՛ զարկէք: Դաւիթ մարգարէի պէս պիտի պարեմ… (Պարում է եւ երգում):
Ինչքան մա՜րդ, ինչքան մա՜րդ…
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ՀԵՐԻՔ (Մտնում է աջ կողմից: Նրան հետեւում է Աբրօն, որ լուռ դիտում
է Յովնանին) — Հայրի՞կ…
ՅՈՎՆԱՆ (Դադարելով պարելուց) — Վա՞յ, պարս աւրեցիր: (Ցոյց տալով
Հերիքին) Ահա՛ Յովնան Մեծատունի աղջիկը: Ե՛կ, Հերի՛ք, հօ՞րդ ես
փնտռում: Հայրդ միլիոն անգամ մեռաւ:
ՀԵՐԻՔ — Հայրի՛կ, նստիր հանգստացիր:
ՅՈՎՆԱՆ — Թո՛ղ, ես հարսանիք եմ անում: (Պարում է եւ երգում): Ինչքան մա՜րդ, ինչքան մա՜րդ… (Կանգ է առնում, խօսում ինքնիրեն):
Աստուած` անարդար, մարդն` արդարացի: (Նայում է չորս կողմը, ուր
նստած կամ պառկած են անտարբեր ու բութ մարդիկ): Հա՜, ասուել է`
մեռէ՜ք, մեռէ՜ք, այդպէ՜ս: Մեռաւ մարդկութիւնը, եւ ես թաղեցի: Հոգոցն
հանգուցելոց: (Նստում է աւազի վրայ եւ վերցնելով մի բուռ աւազ`
սկսում է մաղել ու խօսել ինքնիրեն): Մեռա՜ւ… խիղճն էլ, օրէնքն էլ
թաղեցի, քարը դրի վրան… Հոգոցն հանգուցելոց: Մնացել եմ ես: Բայց
ասենք` ես էլ եմ մեռած: (Միջոց): Հը՜մ, մրջիւնի մէկը` Յովնան կոչեց-
եալ, ճամբայ էր ելել, Աստծու հետ յաւիտեան քայլել էր ուզում: Ոտանաւոր էր սարքում. «Շաւիղ աստուածային, Յովնան առաքելացեալ,
մարդ աստուածացեալ»: Հա՛, հա՛, հա՛, մա՞րդ… փտած կտո՜ր… որտեղից
կ՚ուզես` բռնի՛ր, կը պատռուի՜… Աղբ են` մարդն էլ, առաքինութիւնն
էլ: Վաղը ջարդ է, ու Յովնան աղբը կ՚երթայ աղբանոց: (Լռութիւն): Թէ
սա է արդարութիւնը, Աստուած չեմ ճանաչում: (Դադարելով աւազի
հետ խաղալուց) Աստուած` անարդար, մարդն` արդարացի: Օ՜ֆ, ի՜նչ
երկար քաշեց այս մահը:
ՆԱԶԷ — Շա՜տ պիտի ապրես: Կեանքդ որդունք պիտի դառնայ` միսդ ուտի:
ՅՈՎՆԱՆ (Հասարակ եւ արհամարհական) — Դու հասկանալիք չունես,
դու լռի՛ր: (Աւազի հետ է խաղում: Յանկարծ վեր է թռչում): Հերիքն
ո՞ւր է, Հերիքը չկա՞յ: (Տեսնելով Հերիքին` մի բեռան մօտ պառկած) Հա՛,
Հերիքն այստեղ է: (Լռութիւն: Ինքնիրեն) Հասան պէյը չեկա՜ւ: Հասան
պէյը մնաց ճամբին: Իսկ վաղը ջարդ է:
ՆԱԶԷ — «Հասան պէյը չեկա՜ւ»: Չես՞ կարող` հիմի էլ աղջիկդ ծախիր: Կախ-
ւիր էդ գազանի փէշից, տեսնեմ վաղը սատկածդ պիտի ազատուե՞ս:
ՅՈՎՆԱՆ — Աստուած տուեց այդ փէշն ու ինքը հեռացաւ:
ՆԱԶԷ— Յոյսդ Հասան պէյն է: Ո՞նց չէ, կը գայ ու գլուխդ կ՚ազատի: Հո՛ղը
գլխիդ:
ՅՈՎՆԱՆ — Հասան պէյը էլի մարդ է: Քեզ պէս տմարդի չէ: Հասան պէյը
շներին հաց նետել գիտի: Դու փուշ ես ու անապատ:
ԱԲՐՕ (Որ միշտ անխօս պառկած էր փորի վրայ ու դիտում էր այս բոլորը, յանկարծ ինչ-որ բան նկատելով ձախակողմում` վեր է կենում
ու զգոյշ մօտենում Հերիքին) — Հերի՛ք, փախի՜ր, Հասան պէյը եկաւ:
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ՀԵՐԻՔ (Վախեցած) — Հասան պէ՞յը…
Հերիքն աննկատելի անցնում է աջ կողմը: Նրան հետեւում է Աբրօն: Յովնանը վեր է կենում եւ դողդողալով մօտենում Նազէին: Սովից
տատանւում է:
ՅՈՎՆԱՆ — Ա՜խ, քա՜ղցը, այս մարմի՜նը, որից չեմ ազատւում… (Նազէին`
հասարակ ձայնով) Մի քիչ հաց չունե՞ս…
ՆԱԶԷ — Ցա՛ւս կեր. տղի հացը քեզ տամ, տղէն մե՞ռնի:
ՅՈՎՆԱՆ — Տղէն որ չմեռնի, ես պիտի մեռնեմ:
ՆԱԶԷ — Մեռի՛ր: Մէկ է` վաղը պիտի մորթեն:
ՅՈՎՆԱՆ — Պիտի մորթեն, պիտի նետեն աղբանոցները, եւ մէկը չպիտի ասի, թէ սա մարդ էր:
ՆԱԶԷ — Սո՛ւս. ի՞նչ մարդ ես դու: Դու ջահելներիդ արիւնով ապրող
անասուն ես:
ՅՈՎՆԱՆ — Ե՜ս եմ իսկական մարդը: Մի Յովնա՜ն, մի ամբողջ մարդկութի՜ւն:
ՆԱԶԷ — «Իսկական մարդը»: Տեսա՞ր` գլխիդ եկածը: Ժողովո՜ւրդ էիր
ազատում:
ՅՈՎՆԱՆ — Ես էլ մի ժողովուրդ եմ. մինչեւ մի Յովնանի հոգսը չհոգաց-
ւի, ժողովուրդ չկա՜յ:
ՆԱԶԷ — Ամօ՛թ ունեցիր. տե՛ս, մէկ մարդ ես, հազար մարդու իրաւունք
ես գոռում: Սպասի՜ր, վաղը հոգսդ կը հոգան, երբ ջարդ կ՚անեն: Ա՜խ,
ո՞ւր էր…
ՅՈՎՆԱՆ — Սո՛ւս, ի՞նչ իրաւունք ունի մարդ մարդու վրայ: Գիտե՞ս` ինչ
ասել է մէկ մարդու կեանք…
ՆԱԶԷ — «Մէկ մարդու կեա՜նք»: Ապա Մարէդ հա՞ւ էր, տղադ հա՞ւ էր,
հարսդ հա՞ւ էր, որ մորթել տուիր: (Զզուանքով եւ սպառնալից) Ը՜,
կեղծաւո՜ր…
ՅՈՎՆԱՆ (Խորտակուած) — Ասա՛, ասա՛, կե՛ր մարմինս ու հոգիս:
(Սարսափած) Ե՜ս, ե՜ս… ես սպանեցի որդուս, ես ձգեցի մօրս, ես ծախեցի հարսիս… (Մազերը փետելով) Շնե՜ր, ինչպէ՜ս աղտոտուեցի ձեզ
ու ինձ համար: Հիմի ի՞նչը պիտի մաքրի ինձ: Ինչո՞ւ ընկայ, եթէ չպիտի
բարձրանամ. չմաքրուած` ինչպէ՞ս մեռնեմ:
ՆԱԶԷ — Թո՛ղ պոռնիկ լացդ, գնա՛ մեռիր: Կոյր աչքովդ տես` ինչպէս են
ուրիշները նահատակւում:
ՅՈՎՆԱՆ — Ես նահատակի չափ վախկոտ չեմ, որ մեռնեմ: Ես քաջ եմ,
ուզում եմ` ապրեմ, ոճրի վերջը տեսնեմ:
ՆԱԶԷ — Դու հոգիդ կորցրած անպատիւ մարդ ես, դրա համար չես
մեռնում:
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ՅՈՎՆԱՆ — Չեմ կորցրել, անխի՛ղճ: Ասա` ցեխի մէջ կորած որդունք եմ,
բայց խիղճս չեմ կորցրել: Հարազատ եմ կորցրել, ժողովուրդ եմ կորցրել: Այս մեռելների ժողովուրդը կը թողնի՞, որ մեռնեմ: Հա՛ց տուր:
ՆԱԶԷ — Սատկի՛ր, չկա՛յ:
ՅՈՎՆԱՆ (Լացով) — Աշխարհքի՜ աղքատներ, ողորմութի՜ւն արէք Մեծատուն Յովնանին: Սովա՛ծ շներ, ինչպէս չէ՞ք սատկում… (Գլուխը
ծեծելով) Վա՜խ, Յովնա՜ն, Յովնա՜ն, Յովնա՜ն, ի՞նչ եմ դառել ես, ի՞նչ եմ
դառել ես: Խի՜ղճ ունեցիր մի քիչ, անխի՛ղճ. ես է՜լ մի ժամանակ մարդ
էի, իմ երեսին է՜լ Աստծու պատկեր կար: Հիմի էլ, որ ոտնատակի ցեխ
եմ, էլի՜, էլի՜ մի բան եմ: Կատաղա՜ծ Աստուած, հանդարտուի՜ր մի քիչ:
Մի՞թէ յետին մի գութ չպիտի պահած լինես ինձ համար: Լսելիքիդ մի
կողմը չպէ՞տք է բաց լինի` լսելու իմ գանգատները… Ի՞նչ եմ դառել ես,
ի՞նչ եմ դառել ես: Դա՛տ արա ինձ, Աստուա՛ծ: Ե՛կ` ես դատ անեմ քեզ:
Չէ՞ որ իմ ձեռքը քո ձեռքն էր: Չէ՜ որ` եթէ ե՛ս կամեցայ, դո՛ւ կամեցար:
Չէ՛ որ` վե՜րջը, վե՜րջը ես արդար եմ:
ՆԱԶԷ — Գոնէ մի՛ կատաղեցնի ինձ, թո՛ղ անօրէն խօսքերդ:
ՅՈՎՆԱՆ — Պիտի խօսեմ: (Գոռում է): Պիտի գոռամ: Ես արդար եմ:
ՆԱԶԷ — Արդարը իր հարազատներին չէր սպանի:
ՅՈՎՆԱՆ (Լալահառաչ) — Ե՛ս չարի, Աստուա՛ծ արեց: Եթէ չուզէր, կը
բռնէր ձեռս: Կեանքի կամքն էլ նա է, կարողն էլ նա է, սէրն էլ նա է,
երկիւղն էլ նա է: Ճշմարիտն եմ ասում, ես արդար եմ, քանի որ ես
Աստուած չեմ:
ՆԱԶԷ (Ցատկելով տեղից` յարձակւում է Յովնանի վրայ եւ նրան քշում):
— Կորի՛ր, անզգա՛մ մարդ:
ՅՈՎՆԱՆ (Լալահառաչ) — Ո՞ւր կորչեմ, ես ամէն տեղ էլ կորած եմ:
ՀԻՒԱՆԴ ԿԻՆ (Լացով) — Տղաս մեռա՜ւ, հեռացէ՜ք քովէս, Աստծո՜ւ սիրուն:
ՅՈՎՆԱՆ — Սո՜ւտ է լացդ` իմիս պէս: Քանի՞ հաւ ես մորթել ձեռքովդ:
Նրանք էլ քեզ նման գոռում էին` Աստծո՜ւ սիրուն: Ազգե՛ր ու ցեղե՛ր,
իրար էք մորթում ու գոռում` Աստծո՜ւ սիրուն: Յիմարնե՜ր… ի՞նչ հողը
տայ Աստուած գլխին: (Ուղղուելով նստած տեղում եւ ձեռքի աւազը
թափ տալով) Է՜հ, Աստուա՛ծ, Դու էլ չգիտես` ինչ անես: Թո՜ղ, քո բանը
չէ աշխարհ կառավարելը: (Վեր կենալով ու մի քայլ փոխելով) Օ՜ֆ,
խելքս պիտի կորցնեմ:
Յովնանը յանկարծ մօտենում է Հայկին եւ նրա գլխատակից հացը
խլում: Նազէն, վեր ցատկելով եւ Յովնանին խփելով, խլում է հացը ձեռից:
 ԱԶԷ — Ցա՛ւս կեր:
Ն
ՅՈՎՆԱՆ (Բռունցքները դէպի երկինք ուղղած, խելագար կատաղուԲԱԳԻՆ
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թեամբ) — Է-հէ՜, դո՛ւրս կորիր այդտեղից, դո՛ւրս կորիր այդտեղից:
Վռնտեցէ՛ք դրան, թող չքանայ այդ ցնդածը:
ՀԵՐԻՔ (Առաջ գալով դէպի հայրը) — Հայրի՜կ, հայրի՜կ…
ՅՈՎՆԱՆ (Լացով) — Աստուած կատաղել է , Հերի՜ք: Աստուած խենթացել է, Հերի՜ք:
ՀԵՐԻՔ — Երթանք, հայրի՛կ, ես հաց կը գտնեմ:
ՅՈՎՆԱՆ — Մա՜հ գտիր… երկա՜ր քաշեց այս մահը: (Մօտենալով Հայկին) Ներիր, տղա՜ս, ձեր Յովնանը վաղուց գետնի տակն է: (Յովնանը
հեռանում է դէպի աջ: Հերիքը հետեւում է նրան: Նազէն եւ միւսները պառկում են: Լռութիւն ամէնուրեք: Ձախակողմից երեւում են
Հասան պէյի հիւրերը` զանազան պաշտօնեաներ եւ անձեր, որոնք
զբօսնելով գալիս են դէպի վրանը):
Ա. ՀԻՒՐ — Անհամութիւն արեց Ֆայիկը: Յովնանի հարսին ու աղջկան
փախցրեց:
ՀԻՒՐԵՐ — Փախցրե՞ց: Յետո՞յ:
Ա. ՀԻՒՐ — Յետոյ ի՞նչ: Բռնուեց: Հասան պէյը զինուորական դատի տըւեց, յետ ճամբեց: Ամբաստանել էր, թէ դաւաճան է, ճամբին կարաւանից գերիներ է փախցրել: Պատճառը, ի հարկէ, ուրիշ էր, ուզում
էր աղջիկը ձեռից խլել:
Բ. ՀԻՒՐ — Բա ի՞նչ եղան Յովնանի հարսն ու աղջիկը:
Գ. ՀԻՒՐ — Հարսը իրեն դեղեց` մեռաւ, իսկ աղջիկը փախած է: Չկայ: Հնարաւոր է` հօր հետ եկած կը լինի: Ախր ճամբին կարաւանը խառնուեց:
Բ. ՀԻՒՐ — Հօր հե՞տ… սիրո՞ւն է:
Գ. ՀԻՒՐ — Շա՜տ սիրուն է:
Բ. ՀԻՒՐ — Ասում են` հարսն էլ շատ սիրուն էր:
Ա. ՀԻՒՐ — Երկնքի կտոր:
Բ. ՀԻՒՐ (Նկատելով Յովնանին` մօտենում է) — Դո՞ւ ես Յովնանը:
ՅՈՎՆԱՆ (Աւազի հետ խաղալով, հայեացքը գետնին) — Ես եմ: (Աւազը
վերցնում է, մատների արանքով թափում: Ուղղուելով) Ես եմ Յովնան Մեծատունը, ժամանակով պար էի խաղում ոսկիներիս վրայ,
հիմի ոսկիներս աւազ են դարձել:
Բ. ՀԻՒՐ — Էս խենթի մէջ ճշմարտութիւն կայ:
Գ. ՀԻՒՐ — Եթէ ճշմարտութիւնը խենթութիւն է, ասածդ ճշմարիտ է:
ՅՈՎՆԱՆ — Ամէն բան ճշմարիտ է:
Բ. ՀԻՒՐ — Դու է՛ն ասա, աղջիկ ունե՞ս:
ՅՈՎՆԱՆ — Երբ մարդ էի, ունէի: Հիմի մարդու անուն եմ:
Ա. ՀԻՒՐ — Հոգ մի՛ անի, Աստուած մեծ է:
ՅՈՎՆԱՆ — Աստուած մեռաւ, եւ ես նրան թաղեցի: Ահա Աստուած ինձ
դատի է կանչում: Ո՞ւմ ես դատի կանչում… Յովնանի՞ն… Ես Յովնանի
մոխիրն եմ:
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Գ. ՀԻՒՐ — Ի՞նչ ես դուրս տալիս:
ՅՈՎՆԱՆ (Հայեացքը երկնքին) — Ի՞նձ ես դատում: Դու քե՛զ ես դատում:
Դո՛ւ սպանեցիր զաւակիս: Ի՞նչ ես խէթ-խէթ նայում, մի՛ մօտենայ, թէ չէ
եթէ Յովնանի ձեռն ընկնե՜ս…
Ա. ՀԻՒՐ (Խփելով Յովնանի գլխին) — Դէ՜…
ՅՈՎՆԱՆ — Զար՛կ, զա՛րկ Յովնանի գլխին. դա Աստծու ձեռն է:
Բ. ՀԻՒՐ — Թողէք, ջանը՛մ, խենթ է:
ՅՈՎՆԱՆ — Հազար խելք եմ մաշել, մինչեւ որ խենթացել եմ: (Հիւրերը ծիծաղում են): Ինձ ո՞ւր էք խփում, գնացէք աշխարհքն այսպէս
ստեղծողին խփեցէք: Ես մեռելաթաղ եմ: Դուք մեռցրէք` ես թաղեմ:
Չմեռցնէք էլ` վնաս չունի, քանի որ ամէն բան մեռած է: Ես թաղեցի
պրծայ, ես թեթեւ եմ, պար եմ խաղում:
Ա. ՀԻՒՐ — Գլո՞ւխդ է աւելի թեթեւ, թէ՞ ոտներդ:
ՅՈՎՆԱՆ — Երկուսն էլ թեթեւ են:
Ա. ՀԻՒՐ — Ի՞նչիցն է:
ՅՈՎՆԱՆ — Բեռս կողոպտել են, շորե՜րս…
Ա. ՀԻՒՐ — Շորե՞րդ:
ՅՈՎՆԱՆ — Աշխարհքի հոգսե՜րը… Ես էլ էի հագել պատիւ, ազնուութիւն,
սրբութիւն: Աւազակները հանեցին վրայիցս: Հիմի վերից վար մաքուր եմ:
ՀԻՒՐԵՐ (Ծիծաղելով) — Հա՞:
ՅՈՎՆԱՆ — Մերկ եմ, պէյեր, մօրո՜ւթ մերկ: Թեթեւ եմ քամու պէս:
ՀԻՒՐԵՐ (Ծիծաղելով) — Դրա համար էլ քէ՞ֆ ես անում:
ՅՈՎՆԱՆ — Քէֆ եմ անում: Դուք էլ քէֆ արէք, վառեցէք, վերջացրէք
աշխարհքը: Էս մէկը չեղաւ, նորը շինենք:
Գ. ՀԻՒՐ — Դու է՞լ պիտի աշխարհք շինես:
ՅՈՎՆԱՆ — Ե՛ս էլ: Դրա համար եմ ուզում կենդանի մնամ: (Աղաչանքով)
Ազնի՜ւ պէյեր, ինձ ընդունեցէք ձեր այս պոռնկանոցի ծառայ: Սրանից
ազնիւ տեղ աշխարհքում չկայ:
ՀԻՒՐԵՐ — Օհօ՜…
Ա. ՀԻՒՐ — Որ ընդունենք, ի՞նչ կ’անես:
ՅՈՎՆԱՆ — Ամէ՜ն բան, ամէնքիդ կը ծառայեմ, կը զուարճացնեմ:
Ա. ՀԻՒՐ — Կը զուարճացնե՞ս, կարող ե՞ս:
ՅՈՎՆԱՆ — Ի՞նչ անեմ, որ չզուարճացնեմ: Էլ ոչինչ չունեմ կորցնելու:
Մի աշխարհք ունէի, թաղեցի, պրծաւ-գնաց: (Յուզուելով) Ամէնքիդ
կը զուարճացնեմ, ամէնքիդ կը սիրեմ, ամէն բան կ’անեմ: Չէ՞ որ ես
ատելութիւնն էլ կորցրել եմ: Ես ամէն բան եմ կորցրել: Պէյե՜ր, ինձ
կեանքն է պէտք, ձեր սէրն ու ատելութիւնը` ձե՜զ: Կեա՛նքս տուէք ինձ:
Գ. ՀԻՒՐ — Դէ գնա՛ աղջիկդ բեր:
ԲԱԳԻՆ
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ՅՈՎՆԱՆ — Աղջիկս բերե՞մ: Լա՛ւ: (Ուզում է վեր կենալ, բայց միտքը
փոխում է): Չէ՛, լաւ է պահեմ` Ֆայիկին տամ. Ֆայիկը լաւ տղայ է…
Ասենք` նրա ազնուութիւնից ի՞նչ օգուտ: Կը պահեմ Հասան պէյի
համար: Թէ Հասան պէյն էլ չգայ ու… Չէ՛, ձե՛զ տամ, նաղտը դուք էք:
Հաշիւը կարծեմ շիտակ է:
Յովնանն ուզում է վեր կենալ: Հիւրերը ծիծաղում են:
Գ. ՀԻՒՐ — Չէ՜, հաշիւը խառնեցիր:
ՅՈՎՆԱՆ — Չխառնեցի՜: (Ձախակողմից երեւում է Հասան պէյը` մի քա
նի պաշտօնեայի հետ: Նա եւ իր ընկերները մի փոքր գինով են: Յովնանը վեր է կենում ու կուզէկուզ մօտենում Հասան պէյին): Հասա՛ն
պէյ, Հասա՛ն պէյ, ի՞նչ բաներ կան աշխարհքում:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Յովնան էֆէնտի՞, դո՞ւ ես, չճանաչեցի:
ՅՈՎՆԱՆ — Ե՜ս եմ, պէ՛յ, ո՜ւր ենք հասել, ի՜նչ խորունկ աշխարհք է:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Աստծու գործն է: Մեր ձեռը ոչինչ չկայ:
Հասան պէյը ուզում է մտնել վրանը:
ՅՈՎՆԱՆ — Հասա՛ն պէյ, խոստո՛ւմդ…
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ի՞նչ խոստում:
ՅՈՎՆԱՆ — Աղջիկս պիտի առնէիր: Խօսք ես տուել:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Հա՞, ո՞ւր է, մօ՞տդ է, բե՛ր:
ՅՈՎՆԱՆ — Ազատուեցի՜, ազատուեցի՜:
Յովնանը վազում է դէպի աջ կողմը` Հերիքին որոնելու: Աջ կողմում
ոչ ոք չկայ, բացի Նազէից, Ջնդոյից եւ Զարդարից, որ պառկած քնած
են: Յովնանը վազում է դէպի ձախ եւ կորչում վրանի յետեւում:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Է՛հ, ամէն ժամ իր ուրախութիւնն ունի: Համեցէք, պէյե՛ր,
նստեցէք քէֆ անենք:
Հիւրերը նշանացի շնորհակալութիւն են յայտնում եւ նստում վրանի
բարձերին:
Բ. ՀԻՒՐ — Ինչպէս տեսնում եմ` միշտ քէֆի մէջ էք:
Դ. ՀԻՒՐ — Լա՜ւ կարաւանով եկանք:
Բ. ՀԻՒՐ — Է՜հ, քէֆից չէ՞ք յոգնում:
Դ. ՀԻՒՐ — Է՛, էֆէնտի՛, որ յոգնում ենք` քէֆ ենք անում, որ հանգստանանք:
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ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Ընկել ենք քէֆի ծովն ու լողում ենք, ի՞նչ յոգնել: (Քոնեակ
վերցնելով եւ հրամցնելով հիւրերին) Քոնեակ վերցրէք, էֆէնտինե՛ր,
խիղճս տանջում է: Չզարմանաք, Աստուա՛ծ վկայ, ինչ որ ճիշդ է, ճիշդ
է: Վախենում եմ, որ այս քէֆի մէջ մեղք ու անէծք լինի… Զօրում են,
ախպէ՛րս, զօրում են… քէ՛ֆ պիտի անես:
Բ. ՀԻՒՐ — Է՛հ, շատ էլ, բայց Աստուած վկայ, ճշմարիտն եմ ասում, խըղճմտանքս ասում է, որ խիստ ենք վարւում գերիների հետ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Զօրում են, ասում եմ, զօրում: Ո՞վ է խիստ վարւում: Ե՞ս
ինչ ունեմ մէջը: Ես ո՞վ… Նստած էինք միամիտ, եկան մի օր, ասին`
իրաւունք է, արէք ինչ որ սրտներդ ուզում է: Ահա ձեզ կայք, բարիք,
ոսկի, աղջիկներ: Բա՜… վա՜յ ձեր հօր գերեզմանը: Սրտին կ’ասե՞ն, թէ
ինչ ես ուզում: Մարդ կը դիմանա՞յ:
ՀԻՒՐԵՐ — Դժուար է:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Հասկանո՞ւմ էք, ասում են` իրաւունք է, քէֆ արէք, ոնց
որ ուզէք` անսա՜նձ, անվե՜րջ… Մէկ էլ տեսար` շուրջդ կրակների պէս
բոցկլտացին գեղուհիներ` մէկը ոսկեհեր հրդեհ, մէկը մրայօն գիշեր,
մէկը կապտաչեայ ծով… Վերջացա՞ւ, էլի կան գեղուհիներ… նորի՜ց
գեղուհիներ, նորի՜ց գեղուհիներ…
ՀԻՒՐԵՐ — Խենթացնո՜ղ բան:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Հա՜… եւ կրքի ծով, կրակի հեղեղ, ջեննեթ, ջեհենեմ…
Աչքերդ շաղւում են, միտքդ մոռանում է ամէն բան, կեանքը դառնում
է մէկ վայրկեան: (Քոնեակ վերցնելով) Քէ՛ֆ արէք, մէկ վայրկեան է
կեանքը, մնացածը փուճ է ու մոռացում: Սա հեքիաթ է, իրականութիւն
չէ: Հրաշք է, որ հեքիաթի մէջ է լինում: Հրաշք է, բայց ահա առջեւդ
է, կատարւում է: Հաշուէք` աղջիկնե՜ր, աղջիկնե՜ր, աղջիկնե՜ր... Այս
տեսակ հրաշք մի անգամ եղաւ: Էլ չի լինելու ո՛չ մեր կեանքում, ո՛չ
աշխարհքի կեանքում: Սիրտդ ինչպէ՞ս դիմանայ: Առիթ է, էֆէնտինե՛ր,
առիթը բաց մի՛ թողէք, կեանքը մէկ անգամ է, երկու չէ՜: Քէ՛ֆ արէք,
ածողներին կանչեցէք ներս: (Ներս են մտնում արաբական երաժիշտներ` սրնգահար, դափ ածողներ, եւ սկսում են նուագել): Խմե՜մ,
խմե՜մ, խմե՜մ ու չ յագենամ: Բերէ՜ք…
ՀԻՒՐԵՐ — Ի՞նչ բերենք, բէ՛յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Բերե՜ք, «չգիտեմ ինչ» բերէք: Չգիտեմ` ինչ եմ ուզում:
Բերէ՜ք, աշխա՜րհք բերէք` գցեմ ոտներիս տակ:
Բ. ՀԻՒՐ — Սրա մէջ փորձանք կայ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Իմ քէֆն է մարդու իրաւունքը... ինչ ուզեմ` կ’անեմ: Բերէ՜ք:
ՀԻՒՐԵՐ (Վախեցած) — Է՞:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Մոլուցքի մէջ) — Աստուած պար կը խաղացնեմ: Բերէ՜ք:
Բ. ՀԻՒՐ — Մեղք ու անէծք կայ սրա մէջ, Աստուա՛ծ վկայ:
ԲԱԳԻՆ
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ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Մեղք ու անէծքը նրանց, ովքեր իմ սանձը բաց թողին:
Իմ քէֆն է հիմա… Քշում եմ ձիերս… փախէ՜ք… (Հիւրերի ակնածանքը
նկատելով) Հա՛, վախենո՞ւմ էք: (Ծիծաղում է): Հա՛, հա՛, հա՛, Աստուած
պարել կը տամ: Ապա՜: Աստուած մարդուն եղանք չտայ, որ գետինը
բռնի, որ տուեց` վա՛յ դիմացիններին: (Վերցնում է գինու շիշը եւ պարպում): Պիտի խմեմ, խմեմ այս խենթ քէֆի գինին:
ՀԻՒՐԵՐ — Կը վնասուես, պէ՛յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Երերալով եւ դէմքը ծամածռելով, վայր ընկնելու պէս) —
Վնասուած եմ, հալուած եմ, ծերուած այս թոյնից:
ՀԻՒՐԵՐ (Վրայ վազելով` բռնում են նրան): — Պէ՛յ, վա՞տ ես, հանգստացիր:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Խեղդուած, խռպոտ եւ դառն) — Անէծք` ով ինձ իրաւունք
տուեց: Պիտի խեղդուեմ այս կրքի ծովի մէջ: Մի ճար արէք, ազատեցէք:
ՀԻՒՐԵՐ — Նստիր, պէ՛յ: (Նստեցնում են թախտին): Հանգստացիր:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Խռպոտ,վայրենի ծիծաղով) — Ճա՜ր արէք: Ո՞վ կարող է
ճար անել ինձ, ես եմ իմ թշնամին:
ՀԻՒՐԵՐ — Ջանդ խնայիր, պէ՛յ:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ — Չեմ մեռնի: Քաղցր է անսահման քէֆը… քաշո՜ւմ է, քաշո՜ւմ է, քաշո՜ւմ: Դու էլ գնում ես ու խեղդւում: Քանի խմում եմ սիրոյ
կրակը, սիրտս աւելի՜-աւելի է կատաղում: Մէկ գեղուհին կրակ է, շատ
գեղուհիները` հրդեհ: Հրդեհ գցեմ, հրդեհ գցեմ, գեղուհինե՜ր, որ սիրտս
վառուի ու կատաղի:
ՀԻՒՐԵՐ (Զուարճանալով) — Այ-հա՜յ, լա՜ւ ասիր:
Ձախից ներս են գալիս նուագածուներ` սրնգահար եւ դափ ածողներ: Նուագում են:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Ձեռը գցում է կոնեակի շշին ու խփում յատակին) — Բերէ՜ք, գեղուհինե՜ր բերէք, գեղուհիների հրդեհ պիտի գցեմ: Չաւո՜ւշ: (Չաւուշը ներս է գալիս): Գնա՛ գեղուհիներին բեր: Միւսներին էլ կանչիր`
գնան կարաւանի մէջ որոնեն:
Չաւուշը գնում է: Ձախից առաջ է գալիս Հերիքը, որի յետեւից վազում է Յովնանը:
ՀԵՐԻՔ /ՅՈՎՆԱՆին — Հայրի՛կ, հայրի՛կ, թո՛ղ, Աստծու՛ սիրուն, թո՛ղ:
ՅՈՎՆԱՆ — Գնա՛:
ՀԵՐԻՔ — Հայրի՛կ, պոռնկանո՞ց գնամ:
ՅՈՎՆԱՆ — Պոռնկանոց չկայ: Աշխարհքը պոռնկանոց է: Գնա՛, որ
ազատուենք:
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ՀԵՐԻՔ (Դառնագին արցունքները խեղդելով) — Օ՜ֆ, պոռնկանոց գնամ,
որ ազատուէ՞ք: Դո՛ւք ազատուէք: Ապա ես չպիտի՞ ազատուեմ, ի՞նչ եմ
ես, շո՛ւն եմ:
ՅՈՎՆԱՆ — Գնա՛, ի՞նչդ պիտի կորցնես, որ վախենում ես… կեա՞նքդ,
պատի՞ւդ… Մոռացի՛ր, սեւ փարա չարժեն:
ՆԱԶԷ (Պառկած տեղից կիսով չափ բարձրանալով` նորից ընկնելում է
գետնին ու ճանկռոտում աւազը) — Ամա՜ն, ազատեցէ՜ք: (Մի կողմ մրափող Ջնդոյին եւ Զարդարին)։ Դուք Աստուած չունէ՞ք, դուք մարդ չէ՞ք:
ՋՆԴՕ (Զարթնելով` վեր է կենում եւ մօտենում Նազէին): Հա՛, ի՞նչ կայ:
ՆԱԶԷ — Հիմի էլ աղջիկն է ղրկում պոռնկանոց:
ՋՆԴՕ (Հեռանալով իր տեղը`պառկում է) — Ը՜, ես էլ ասի` բան է ասում:
ԶԱՐԴԱՐ (Որ զարթնել էր միայն եւ դիտում էր) — Ա՜խ, էս աղտոտ կեանքն
ինչո՞ւ էսքան անուշացաւ:
ՋՆԴՕ (Յովնանին) — Գո՛ղ շուն, ուզում ես ծլկե՞լ:
ՅՈՎՆԱՆ — Գնա՛ մեռելդ թաղիր: (Հերիքի թեւից ձգելով)։ Գնանք:
ՀԵՐԻՔ — Հայրի՛կ, տե՛ս, էնպէս բան կ՚անեմ, որ անձդ փորձանքի կը
գայ: Մե՛ղք ես, թո՛ղ:
ՅՈՎՆԱՆ — Գնանք, ասում եմ: (Հերիքը դիմադրում է: Յովնանը կանչում
է զապտիան
 երին): Եկէք սրան տարէք, սա հոգիս հանեց:
	 Զապտիան
 երը մօտենում են եւ բռնում Հերիքին: Նազէն, վեր թռչելով, մօտենում է, որ օգնի Հերիքին:
 ԱԶԷ — Թողէ՛ք:
Ն
ՅՈՎՆԱՆ (Նազէին) — Քաշուի՛ր, անզգա՛մ:
	 Զապտիան
 երից մէկը բռնում է Նազէին, միւսը Յովնանի յետ քաշում
է Հերիքին դէպի վրանը: Հերիքը դիմադրում է, բայց նրան տանում են
վրանը:
ՆԱԶԷ — Ամա՜ն, օգնեցէ՜ք, տարա՜ւ, էս մէ՜կն էլ տարաւ:
 ազէն գնում է Հերիքի յետեւից, բայց զապտիան նրան յետ է մղում:
Ն
Նազէն ընկնում է երեսի վրայ եւ մնում այդ դիրքում:
ՋՆԴՕ — Սրանք իրենց կեանքն ազատեցին, մենք մնացինք դրսի շուն:
Մի կտոր հաց տային, մնացածը` ջհանդամը:
ԶԱՊՏԻԱ (Պառկածներին) — Դէ՛ , քաշուեցէ՛ք:
Նազէն, Ջնդօն եւ Զարդարը քաշւում են դէպի աջ եւ դուրս ելնում:
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ՅՈՎՆԱՆ (Վրանում) — Ահա՛, Հասա՛ն պէյ, ահա՛ քո պահուստը:
ՀԱՍԱՆ ՊԷՅ (Զննելով Հերիքին) — Ուշացել ես, Յովնա՛ն էֆէնտի, թառամել է վարդը:
ՅՈՎՆԱՆ (Սարսափած) — Ուշացե՜լ եմ… կեանքի՜ց ուշացել եմ:
Բ. ՀԻՒՐ (Ուզելով օգնել Յովնանին) — Տա՛ր աղջիկը, տա՛ր:
ՅՈՎՆԱՆ — Ամէն բան այսպէս փտա՞ծ պիտի լինի: Ինչ բանի ձեռ եմ
գցում, չոթռում է, պատռւում: Ի՞նչ ծախեմ հիմի, ի՞նչը գին ունի, որ
ծախեմ: Աստուած փարայ չարժէ:
Բ. ՀԻՒՐ — Տա՛ր սրան, տա՛ր:
Ա ՀԻՒՐ — Չէ՛, սպասի՛ր, կարծեմ` գէշը չէ: Բեր, ես կ՚առնեմ:
ՅՈՎՆԱՆ — (Ուրախացած) Հա՞, բերե՞մ: Կ՚ազատե՞ս:
Ա. ՀԻՒՐ (Միւսներին աչքով անելով) — Կ՚ազատեմ:
ՅՈՎՆԱՆ — Դէ՛, աղջի՛կս, գնա՛: Կ՚ազատի:
ՀԵՐԻՔ (Ընդդիմանալով) — Թո՛ղ հայրիկ: Տե՛ս, խաբում է, չի ազատի, թո՛ղ:
ՅՈՎՆԱՆ — Գնա՛:
ՀԵՐԻՔ — Ա՜խ, հայրի՛կ, ի՞նչ ես դառել: Մեղք ես, թո՛ղ:
Ա. ՀԻՒՐ (Զապտիային) — Տար այս աղջիկը միւսների մօտ: (Զապտիան
Հերիքին զօրով տանում է դէպի ձախ: Յովնանին) Դէ՛, դու էլ քաշուիր:
ՅՈՎՆԱՆ — Պէ՜յ… (Զապտիան Յովնանին հրում է դուրս: Սա ընդդիմանում է): Պէյե՜ր, պէյե՜ր… գեղեցիկ աղջիկներ կը բերեմ ձեզ համար…
Գ. ՀԻՒՐ (Առաջ գալով) — Կարո՞ղ ես…
ՅՈՎՆԱՆ — Արար աշխարհք կը հաւաքեմ, կը բերեմ: Խնայեցէ՜ք խեղճ
ծերուկիս:
ՀԻՒՐԵՐ — Դէ՜ գնա՛ բեր:
ՅՈՎՆԱՆ — Հա՜, բախտս բանեց: (Վազում է դէպի դուրս): Ա՛յդ ասէք,
դա ի՛մ բանն է:
ՉԱՒՈՒՇ (Զապտիային) Վրանի թեւը իջեցնենք, արեւը թեքուեց:
Երկուսով իջեցնում են վրանի թեւն այնպէս, որ այլեւս ոչինչ չի երեւում:
Միայն երբեմն լսւում է սրնգահարի եւ դափ ածողի նուագը: Գերիները
կամաց-կամաց վերադառնում են իրենց նախկին տեղը: Երեւում է Յովնանը, նրա յետեւից` Նազէն, Ջնդօն, Զարդարը, Եղօն, Սահակը:
 ԱԶԷ (Յովնանին) — Տարա՞ր, շո՛ւն, տարա՞ր, կշտացա՞ր:
Ն
ՅՈՎՆԱՆ — Տարայ եւ էլի կը տանեմ:
ՆԱԶԷ — Կը տանե՜ս, շո՛ւն, կը տանե՜ս:
ՅՈՎՆԱՆ — Կը տանեմ ու կը բարձրանամ:
ՆԱԶԷ — Դո՞ւ, շո՛ւն, դո՞ւ պիտի բարձրանաս…
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ՅՈՎՆԱՆ — Շատ պիտի բարձրանամ: Ամէնքից վեր պիտի նստեմ: Ապա
ինչո՞ւ ընկայ, որ չպիտի բարձրանամ: Կեցիր` գնամ դատի՜…
ՆԱԶԷ — Կը գնա՜ս... սատկածդ պիտի տեսնեմ էգուց… կը գնա՜ս…
ՅՈՎՆԱՆ — Աստուած երկնքից վար կ՚իջեցնեմ, դատի կը քաշեմ: Ինձ
նայի՛ր. ամէն բան ծախեցի, քեզ էլ կը ծախեմ, կը բարձրանա՜մ:
ՆԱԶԷ (Ձայնը ատամների մէջ խեղդելով, չար) Կը ծախե՜ս, ամէ՛ն բան
կը ծախես:
ՅՈՎՆԱՆ — Աստուա՛ծ կը ծախեմ, կը բարձրանամ: (Որոնելով գերիների
մէջ) Բերէ՛ք, ո՞ւր են աղջիկները: Վերեւում ուզում են:
ԲՈԼՈՐԸ (Խլրտում) — Դէ՜… Դէ՜… մարդ չե՞ս, ազնուութիւն չունե՞ս:
ՅՈՎՆԱՆ — Թքեցէ՛ք, ոչնչացրէ՛ք… Էլ չկայ հին մարդկութիւնը, մեռա՜ւ,
փտե՜ց: Բերէ՛ք աղջիկները: Տեսէք` սրբութիւն չկա՜յ, փտե՜ց: Տեսէք՝ ի՜նչ
քէֆ է չորս դին: Թաղում են աշխարհը: (Վրանից լսւում են ծափի,
սրնգի, դափի ձայներ` հռհռոցի հետ): Թաղեցէ՜ք, այդպէ՜ս թաղեցէք
ամէն ինչ… դուք` այդտեղ, սրանք` այստեղ: Ոչինչ չմնաց, մէկ էք բոլորդ` աղա, ծառայ, մաքուր, աղտոտ, խորթ, հարազատ… բոլորդ էլ
ինձ պէս էք` խնճոյքից վռնտուած կամ խնճոյքից վռնտուելիք քոսոտ
շուն: Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛: Վե՛րջ, վե՛րջ, վե՛րջ… Բերէ՛ք աղջիկները:
ՁԱՅՆԵՐ — Աստուած անիծի քեզ:
ՅՈՎՆԱՆ (Պարելով այս ու այն կողմ է վազում, պրպտում: Ապա կանգ
է առնում): — Ազնուութի՞ւն էք պահում: Վերջացրէ՛ք: Ի՞նչ էք կորցնելու: Ոչի՛նչ, ոչի՛նչ, ոչի՛նչ: Եկէք ինձ հետ, ես նոր աշխարհք եմ գտել,
նոր մարդկութիւն, նոր Աստուած: Եկէք գնանք նրա մօտ, եւ դուք կը
տեսնէք արդարութիւնը` կայծակ ու փոթորիկ:
ԵՂՕ — Էդպիսի Աստուած չկայ:
ՅՈՎՆԱՆ — Լինել կը տամ, մէջը կ՚անիծեմ:
ՋՆԴՕ — Գնա քեզ պէս խենթերին ճանաչել տուր էդ Աստուածդ:
ՅՈՎՆԱՆ — Այն ժամանակ` սատկեցէք… մէկի տեղ` միլիոն: Իմ Աստուածը
չկա՞յ, ապա ո՞վ պիտի ասի, որ Յովնանն արդար էր: (Լացակումելով)
Նա՛ պիտի ասի, որ ես արդար եմ: Հա՛, հա՛… թէ չէ ձեր Աստուածն ու
արդարութիւնը դէն ածելու աղբ են:
ՁԱՅՆԵՐ — Դէ՜…
ՋՆԴՕ — Դու ի՞նչ շուն ես` Աստծու դէմ հաջում ես:
ՅՈՎՆԱՆ — Սատկելի՛քդ սատկիր: Տեսանք` ուր հասցրեց ձեր Աստուածը: (Ցոյց տալով ամբոխը) Ահա՛, կերէ՛ք ձեր Աստուածը:
ՁԱՅՆԵՐ — Դէ հերի՛ք եղաւ, անզգա՛մ:
Ամբոխը վեր է կենում եւ հաւաքւում Յովնանի շուրջը:
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ՋՆԴՕ — Ինչո՞ւ ես կատաղել, ինչո՞ւ ես հայհոյում:
ՅՈՎՆԱՆ — Շան պէս կը բռնեմ քո այդ Աստծու բկից ու կը խեղդեմ:
ՋՆԴՕ — Ծօ՛, զարկէ՛ք էս շանը: (Վերցնելով մի քար եւ յարձակուելով
Յովնանի վրայ) Անհաւա՛տ մարդ:
ՆԱԶԷ — Ամա՛ն, զարկէ՛ք, ազատեցէ՛ք ինձ էդ Աստծու ցասումից:
ՅՈՎՆԱՆ — Աստուած` անարդար, մարդն` արդարացի: (Ամբոխը քարեր
է նետում եւ յարձակւում Յովնանի վրայ, որ յետ-յետ է գնում): Չէք
մեռցնի, բոլորդ կը մեռնէք, ես կը մնամ:
ԶԱՐԴԱՐ — Թողէ՛ք, խենթ է:
ՋՆԴՕ — Զարկէ՛ք:
ՅՈՎՆԱՆ — Ո՞ւմ էք քարկոծում, ձե՜զ էք քարկոծում, ձեր անարդար
Աստծո՜ւն, ողորմելինե՛ր:
Վրանից անհանգիստ ձայներ են լսւում: Լսւում է ատրճանակի կրակոց:
Ամբոխը քարերը վայր է թափում եւ կարկամում: Ձախ կողմից ջարդարարներն ու գերիները լցւում է վրան:
ՁԱՅՆԵՐ (Ձախից) — Բռնեցէ՛ք, բռնեցէ՛ք:
Ներս է ընկնում Հերիքը` ատրճանակը ձեռքին: Նա կատաղի աչքեր
ունի, հերարձակ է, զգեստը պատառոտած:
ՆԱԶԷ (Դէմ վազելով) — Ամա՜ն, ի՞նչ է…
ՀԵՐԻՔ (Խուլ) — Բան չկայ… (Շփոթուած է, տեղ է որոնում բեռների
մէջ) Զարկի շանը:
ՆԱԶԷ — Պէյի՞ն:
ՀԵՐԻՔ — Զարկի՛…
Հերիքը շփոթուած դես ու դէն է նայում, ուզում է մտնել մի բեռան
տակ: Ատրճանակը վայր է գցում:
ՅՈՎՆԱՆ (Քշելով Հերիքին) — Հեռացի՛ր մեզանից:
ՋՆԴՕ (Արգելելով Հերիքին) — Կորի՛ր, անզգա՛մ:
ՍԱՀԱԿ, ԶԱՐԴԱՐ, ԵՂՕ — Գնա՛, հեռացի՛ր…
Ա. ԶԱՊՏԻԱ (Աջ կողմից ներս մտնելով եւ հեռւում` խմբերի մէջ որոնելով) Ո՞ւր է շան աղջիկը:
Բ. ԶԱՊՏԻԱ — Էստե՛ղ փախաւ:
Ա. Զապտիան վազում է նրա յետեւից, ջարդարար ամբոխ է լցւում
աջ կողմից: Բ. Զապտիան մօտենում է Նազէին:
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 ԱԶԷ (Իրեն մօտեցող Բ. Զապտիային) — Էստեղ աղջիկ չկա՛յ:
Ն
Ա. ԶԱՊՏԻԱ (Հրելով Նազէին) Սուտ էլ ես խօսո՞ւմ, անզգա՛մ… Ասին, որ
էստեղ է… (Ամբոխին) Պէյին զարկող աղջկայ հօրը բռնեցէք:
ՋՆԴՕ — Էստեղ է:
ԱԲՐՕ (Հրելով Ջնդոյին) — Ձէնդ կտրի՛ր, շո՛ւն:
Ամբոխը խառնւում է, որոնում են Յովնանին ու Նազէին:
ԱՄԲՈԽԻՑ ՄԷԿԸ (Դուրս քաշելով ամբոխի միջից Հերիքին) — Ա՛յ` որտեղ է, արի՛, ցո՛յց տուր ծնողքդ:
ԵՐԿՐՈՐԴԸ ԱՄԲՈԽԻՑ (Մօտենալով Յովնանին) — Դո՞ւ ես աղջկայ
հայրը:
ՅՈՎՆԱՆ — Ո՛չ:
ԵՐՐՈՐԴԸ ԱՄԲՈԽԻՑ — Դո՛ւ ես: (Մտածելով) Ապա ո՞վ է սրա հայրը:
ԱԲՐՕ (Առաջ գալով) — Ե՛ս եմ…
ՉՈՐՐՈՐԴԸ ԱՄԲՈԽԻՑ — Թէ դու Յովնանն ես, Յովնանը թոռ ունի,
ո՞ւր է թոռը: (Յովնանին) Ո՞ւր է Յովնանի թոռը:
ՅՈՎՆԱՆ (Ցոյց է տալիս Նազէի յետեւը թաքնուած Հայկին) — Ահա՛,
այստե՛ղ է:
ԱՄԲՈԽԻՑ ՄԷԿԸ (Նազէի յետեւում թաքնուած Հայկին նկատելով)։ —
Ահա՛ տղան, բռնեցէ՛ք:
ԵՐԿՐՈՐԴԸ ԱՄԲՈԽԻՑ (Բռնում է Հայկին) — Զարկէ՛ք տղին:
ՀԱՅԿ (Ճչում է) — Մարէ՜…
ՋՆԴՕ (Որ չի կարողանում ճեղքել ամբոխը) — Աղա՛ զապտիա, ես ցոյց
կը տամ իսկական հօրը:
ՅՈՎՆԱՆ (Բռնելով Ջնդոյին, որ առաջ չգնայ) — Կա՛ց:
Ա. ԶԱՊՏԻԱ (Նազէին) — Դո՞ւ ես աղջկան մայրը:
ՆԱԶԷ (Խիստ) — Ե՛ս եմ…. տղին ձեռ չտաք. ճամբին գտած որբ է, իմը չէ՛….
ԱՄԲՈԽԻՑ ՄԷԿԸ — Չորսին էլ մէջտեղ բերէք:
Աբրոյին, Նազէին, Հերիքին եւ Հայկին քշում են առաջ: Հերիքը դիմադրում է, իսկ Նազէն աշխատում է իրենից պոկել Հայկին, որ սարսափած կպչում է նրան:
ԱՄԲՈԽԻՑ ՄԷԿԸ — Տարէ՛ք:
ԱՄԲՈԽԻՑ ԵՐԿՐՈՐԴԸ — Զարկէ՛ք:
Լսւում են ատրճանակի ձայներ, եւ աղմուկը յանկարծ դադարում է:
Լռութիւն:
ԲԱԳԻՆ
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ՅՈՎՆԱՆ (Այլայլուած փետում է մազերը, յետոյ փորձում ամբոխի կողմը անցնել, բայց սարսափահար կանգ է առնում) — Կացէ՛ք, կացէ՛ք, ե՛ս
եմ հայրը…
Յովնանը յետ է նայում:
ՋՆԴՕ (Բռնել է Ա. Զապտիայի ձեռքից եւ քաշում է դէպի Յովնանը) —
Ա՛յ, սա՛ է այն անզգամի հայրը:
Ամբոխ է խմբւում Յովնանի դէմ: Յովնանը սարսափահար նայում
է զապտիային եւ Ջնդոյին:
ՅՈՎՆԱՆ — Դուք խենթացած Աստուած էք:
Ա. ԶԱՊՏԻԱ (Ամբոխին) — Մի կո՛ղմ քաշուէք…
Բ. ԶԱՊՏԻԱ (Ամբոխին քշում է մի կողմ եւ բացում մի շրջան, որում
փռուած են անշունչ Նազէն, Հայկը, Հերիքը եւ Աբրօն: Դիմելով Յովնանին) — Դու սրանցը չե՞ս, անասո՛ւն:
ՅՈՎՆԱՆ (Սարսափած նայելով դիակներին) — Ե՜ս… (Կարկամում է եւ
խելագար մոլուցքով չոքում Աբրոյի դիակի առջեւ: Ցոյց տալով
դիակը) — Ահա այս մարդը դո՛ւ ես, Աստուա՛ծ… Քո արդարութեան
առջեւ ես հող եմ եւ մոխիր…
Յովնանը կաթուածահար ընկնում է Աբրոյի դիակի վրայ:
Վարագոյր
Բնագիրը վերծանեց եւ հրատարակութեան պատրաստեց՝ Կարինէ
Ռաֆայէլեան
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Բանաստեղծութիւններ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
առտուն կ՚երգէ ժիր հագագով
դիւցազնութիւնն այս անտառին
առտուն կ՚ապրի իր սխրանքով
դունչն իր խրած հողիդ ծալքին
կը համբուրէ թաց շրթունքով
ամէն պտուկ ամէն իգա
կը յղանայ խոհն այս հսկայ
տնտղելով խորքը վէրքիդ
առտուն կը զգայ ցաւդ տանջող
կարեկցանքով իր խանդակաթ
առտուն կու լայ ու շիթ առ շիթ
կը մերկանայ հոգւով վճիտ
առտուն փշրեց քու ապակիդ
եւ ներս խուժեց պատուհանէդ
տակնուվրայ ըրաւ հոգիդ
քեզ դուրս հրեց քու պատանքէդ
հիմա կ՚ապրիս անհրազէն
ու զրկուած պատրուակէդ
ճշմարտութեան ժամդ է կրկին
ասպանդակէ քու քէնցած ձիդ

39

ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 1 2019

***
Հուրերէն մեծղի քու վերջալոյսիդ
բաշերն իր այրեց մոլեգնած այս ձին
խմեց անյագուրդ
գաւէն խնճոյքիդ
շնչեց մինչեւ ծուծ
քամեց մինչեւ ծուծ
Հուրերէն տարփոտ քու արշալոյսիդ
շրթունքն իր կ՚այրէ
ալեհերն այս բիրտ
կը լ լկէ դողով ոխերդ մթին
կուլ կու տայ ափով
հիւթերդ խռով
Հուրերէդ լափող դուրս կը ժայթքէ մերկ
վերջին ստինքէն սնուող պատանիդ
վերջին մարտերէն խոցուած դուն զինուոր
վերջին խայծերէն շանթահարուած գիրկ
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***
եթէ մտնեմ աշխարհդ մութ
մոմիս լոյսով այս ազազուն
եթէ գտնեմ կածանն այս սուրբ
որ մեզ առաւ տարաւ հեռուն
եթէ երկինքն ընեմ խորան
մարմինդ խունկ բուրէ նորէն
եթէ շնչեմ այսպէս ազատ
այսպէս մաքուր այսպէս խորէն
եթէ ըլ լանք մենք վերստին
քու դրախտիդ անսուտ վկան
ջարդենք կանոնն այդ անվարան
գլենք անցնինք նախնի տողէն
եթէ յանգինք մենք այսօրուան
անմեղութեամբ անվախօրէն
հասնինք սերմին մեր ինքնութեան
անդրշիրմի այս քաոսէն
պիտի հանգչին բջիջներն իմ
պիտի ցվերջ այսպէս լռեն
մեռնին պիտի տենչերն ամէն
ձուլուին յաւէտ անէութեան
երգն այս պիտի խօսի անզուսպ
բուժէ վէրքերն այս արիւնոտ
որոնք կ՚ապրին կեանքէն անդին
որոնք դեռ կան դեռ կը կոտտան
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Արեւագալ
շողեր գիտեմ որոնք միշտ
կը զգան սարսուռը հողին
կը սողոսկին ճեղքերէն
ամբարտաւան ու կրքոտ
կը փնտռեն առտուան
գիրգ մկանունքը նորէն
կը պլ լուին ճիւղն ի վեր
ներս կը մտնեն տուներէն
կոնքերը մերկ խայտանքին
արցունքներով կը սիրեն
ու կը գերեն կը գերեն
մերկութիւնները աւշոտ
անկիւն մը կայ մեկուսի
քաշուած հեռու աշխարհէն
կահերու պինդ խոժոռէն
առանձնացած ու սգուոր
բայց գաղտնօրէն ժամադիր
առաւօտեան քու շողիդ
որ ճաղերէն ներս գալով
կը թափանցէ ուղխօրէն
կ՚անցնի հանգիստ կահերու
դարանակալ մութերէն
մատներն անոր ոսկեղէն
գիտեն հաճոյքը բոսոր
գիտեն անոյշ ճաճանչել
գիտեն անսուտ մեղանչել
պատանութեամբ ու սիրով
անհունօրէն քեզ տանջել
գիտեն գտնել տենչերուդ
կիզահամբոյրը վշտոտ
եւ հուրերով զգետնել
քու լռութիւնդ դժխեմ
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արեւն այսօր կը շողայ
իմ անուղղայ ծերպերէս
հրահրելով հաճոյքիդ
կոյր բջիջները խանդոտ
գրգիռներով տատամսոտ
ու թեւերուս մերկ կանչով
կը պարուրէ մէջքդ հեզ
ու կը խմէ քեզ նորէն
հազար տարուան կարօտով
դուն վերստին կը փթթիս
գարնանային պչրանքով
դուն կը հալիս հեշտօրէն
երազի յոյլ թովչանքով
արեւն այսպէս կ՚արթննայ
իմ ներսերէս կենսարբու
յանդգնութեամբ կը գոռայ
արեւամուտն իրիկուան
ան կը հեգնէ խենթութեամբ
ու կը ձօնէ պերճութեամբ
յաղթութիւնն իր միօրեայ
արեւն այսպէս կը լողայ
իմ ներսերէս այս առտու
արեւն այսպէս կը դողայ
կեանքին առջև ահարկու
արեւն այսպէս կը պոռթկայ
իր զենիթէն հնօրեայ
գրոհիդ դէմ դնելով
իր բարութիւնը հսկայ
արեւն այսպէս կը տոկայ
սրտատրոփ բերկրանքով
ու գողունի տրտմութեամբ
անզօրութիւնը կու լայ
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Բանաստեղծութիւններ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ

Գարշահոտ պարտէզ բառերու
ՆՈՐԱ
ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ
Ծնած եմ Լիբանան՝
Պուրճ Համուտ,
աւարտած
եմ Երեւանի
Պետական
համալսարանի
բանասիրական
բաժինը։
Մասնագիտական
գործունէութիւնս
սկսած եմ
լրագրութեամբ,
մաս կազմած
եմ սփիւռքահայ
երկու թերթերու
խմբագրութեան
եւ աշխատակցած
մի քանիին։1986էն
ի վեր կ’ապրիմ
Ֆրանսա։ Այսօր
բազմամեայ
ուսուցչուհի եմ,
հայերէն եւ հայոց
պատմութիւն կը
դասաւանդեմ
փարիզեան
արուարձանի մէջ
գործող Դպրոցասէր
վարժարանի մէջ։
Հսկայածաւալ նիւթ
մը՝ աշակերտներս,
այսինքն
ուսուցիչներս։
Ուսումնասիրութիւն մը
կը կատարեմ
19րդ դարու հայ
գրականութեան
ծիրէն ներս։ Կը
գրեմ անհաշիւ,
առանց մտածելու
գրածիս եւ
իմ՝ գրողիս
ճակատագրին
մասին։
Ազատութիւնս
ամէն բանէ վեր է։
-

գարշահոտ պարտէզ բառերու
անարմատ
ճարպոտ գոլորշի
կրծուած սիրոյ
կպչուն յաճախանք անտանելի գիրերու
ոսկորի վրայ ձայնի խծբծանք
չի լքեր
ուժ չունի ատոր
կտրել-արիւնել-հոսիլ-ընդլայնիլ
կիրքը՝ ըլ լալ ուզելու
ու չկարենալ
սպաննել իր ներսինը
որ հակառակորդ իսկ չունի
իր փոսին մէջ ծփուն լեզու
որ խաղալով չընկղմելու կը նայի
անբասիրը մահն է միայն
որ կը ներէ զղջացողին
բայց ո՞ւր երթալ
ջնջուելով ջնջելու
ամէն տեղ է Խորհուրդը
որ զինք մեզմէ խնայէ
ու չյանձնէ ծանծաղ քիմքին
ազնուութիւնը անբռնելի բարութեան
բռնուեր է մազերէ
դաւաճանութիւնը խցանած է բերանը
խորխորատին
քանզի
երբ վար իջնէ գեղեցկութիւնն
չափ չի ճանչնար
կը կուրանայ երեսին
կը բազմաճի անհունօրէն յատակին
վարերէն չվախնալ պէտք է
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Դարձեալ
ձայները
պարապ սենեակին պատերուն հարեցան
խուլ են եւ մութ խելագար
ձայնազուրկ լեզուներու պէս սկսան պատռտիլ
անլսելի անաղմուկ
ողբալիօրէն անիմաստ
հաւատքն իրենց ցնցոտի
ցուցադրուած միսերուն չարութիւնը կարմրած
ստիպուած է հանդուրժել
ու բերանը չբանալ
քանզի ինքզինք չարդարացուց
չընդլայնեց ծակտիկները
քիչ մը դուրս ներծծելու
ի՞նչ կը սպասեն
բութ խելազուրկ ձայները
որ ոչ առնել եւ ոչ ալ տալ սորված են
կաթիլին մէջ իրենց միզած քրտինքին
ովկիանոսը ճեղքելու պէս կը մտնեն
կը շարժտկին
ու չեն հաւնիր
կը ձանձրանան
խոնջաբեկ
խենթացողի ակնկալիք՝ թերեւս
խաղաղութեան թող չաղօթեն այլեւս
ատոր համար մեծնալ մը պէտք է
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Կարելի երաժշտութիւն
կը հատէ
կը կարենայ կտրտել
ամէն բջիջ ճշմարտութեան կը կապէ
ինքզինքին մէջ ինքզինքին հետ խմորուելու կը բերէ
կը բացուի
ու ետեւէն կը գոցէ
ձայներն
կը թափթփեն կպչուն բոլոր արգելքները մարմինին
կը դանդաղի հալելու
կը յանձնուի
անսահմանին ափերուն
փշուրները մնալու կը հաւաքէ մանանայի աստուածահոս հացին պէս
չի բաժներ, չ’ուզեր կիսուիլ
ոչ իսկ տեղը յայտնել մէկուն
անջրպետի փառքին մէջ կը սուզուի վեր
ուր մինակ, ուր լեցուելու կը թաղուին
ո՞վ իրմէ զատ
կրնայ դուրս գալ որովայնին բացուածքէն
ու կոկորդը անօթութեան դէմ մաքրել
չհասնելուն բռնէ ուղին
ինքնիր վրայ ոլորուի
երկար-երկար կեանքի մը չափ ձիւթալի
գիրերէն
քալէ ձայնին
ինքն իր վրայ ինքն իր մէջէն
երկարող մեղեդիին երկարի
ո՞վ իրմէ զատ
կեանքէն կրնայ դուրս մնալ
ու քիմքին վրայ սիրաբանիլ
իր անունէն հրաժարած համին հետ
անծանօթ մանուկին մէջ՝ բաժնուիլ
անկարելի
կարելի երաժշտութիւն
մնացեալը
զրահապատ խլութիւն
ԲԱԳԻՆ
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Մանուկ
թող հանդարտին կիրքերը
անէծքն իրենց զիս քերթելէ ձանձրանայ
թող հաշտուին բարկութեան հետ
իրենց բոլոր կաթիլները քրտինքի
ու զիս թողուն
թողուն մինակ
դիակին հետ մանուկիս.
ես զայն ծնայ առանձինն
ու առանձին պիտի կրեմ ուսերուս
մինչեւ թաղուիմ իր սրտիկին չոր երակին փաթթուած
առուակ մը կար միւս կողմը
ուր թաթիկը զուարճութեամբ կը թրջէր
չարութեան դէմ՝ գերմանուկ
ձեռքին ցոլքեր կաթկթուկ
յոգնութենէն դողահար իմ երեսիս
չըլ լալիքին բոյրը մէկիկ մէկիկ կը շարէր
գիշերն հազիւ կը թափթփէ լոյսերը
մութ ցերեկը իր արեւով կը հարէ
կը ճաթռտին
երկրի վրայ տեղ չունեցող հետքերը
սպի անգամ չի մնար
կ’այրի հիմա որովայնս
որ հաւատաց նախ ինծի
ապա պարարտ ախորժին
ան բերանի պէս նօթի կը բացխփէ
պարապին դէմ այսօրուան
մինչ դագաղս լեցուն է
երկրի վրայ փոս չունեցող
փորէն մերժուած թերմանուկիս
անթաղելի դիակով
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Տատանեալ Լեզուիս Տակ
տատանեալ լեզուիս խարխափումին տակ
անգամ մը եւս խորտակուած ինկայ
մօր որովայնը երեւակայող սաղմի մը նման
կծկուած
ու քեզ կանչեցի
մի քշեր դուն զիս
այգիներէդ դուրս
ուր կը բաժնուի
ինքզինքս ինձմէ
ուր կ’օտարանայ մէկ եսս միւսէն
կը վառումարի ախտը ներսիդիս
խաղալու ելած սիրահետողի պէս
որ չի գիտեր իր խաղը ծածկել
բայց կ’անդամալուծէ հմայքին ուժով
կը խոչընդոտի մորթս լոյսին դէմ
ու խորհուրդներըն իր քաջակորով
որդնոտած թեփերու թափթփուքներով
կը կուտակուին եղունգներուս տակ
մաքրուելու իբրեւ կեղտ
ու զազրելի թիւրիմացութիւն
պապանձած խօսքերը՝ հնազգեստ հիմա
հայրերն ուրացած զաւակներու պէս
նորագունազարդ իրենց ճիւղերը
օդին բերանը փրկութեան տեղ կ’արձակեն
բայց ի՞նչ ձեւով դիմադրեն
անարտօնեալ սոյրերու խենթ արտահոսքին
որ ոչ հարցում ոչ պատճառ
ոչ ալ կասկած կը շալկեն
երբ փչեն
բախտի հասցէին ողբերու դաժան
առեւտուր մը այդ հողերուն տէր է հիմա
բարեկամը գլխատած
յաղթականի պէս
կ’իշխէ ու կը ցրէ
ո՞վ ո՞ւր տարտղնի
ԲԱԳԻՆ
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Միշէլին
ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆ
ՎԱՀԱՆ
ԻՇԽԱՆԵԱՆ
Ծնած եմ Երեւան,
աշխատած շարք
մը տպագիր եւ
ելեկտրոնային
լրագիրներուն մէջ
որպէս խմբագիր
եւ թղթակից:
Համախոհներու
հետ հիմնած
եմ Ինքնագիր
գրական ակումբը
եւ Ինքնագիր
գրական հանդէսը,
inknagir.org: 6
գիրքերու հեղինակ
եմ, որոնցմէ են
Ռուսուլմանի
նոթեր, Ովքեր են
նրանք. Հայախօս,
մուսուլման
համշենցիները,
Անմազը։

— Լսի, էստեղ ով Սովետից է, ռուսի տեղ են դնում, — ասում է Կատեան։

Ճիշտ է ասում, բայց ես կ՚ասէի ուրիշ բան, Կատեան ինքը ռուս է,
ինչպէ՞ս է նկատել։ Իսկ գուցէ թաթա՞ր է, Կազանի կողմերից է։ Մէկ է,
ռուսի նման է։
Մոնթրէալի համալսարանում ֆրանսիզասիոնի աւարտական
չորրորդ դասարանից է Կատեան, ես՝ երկրորդից, յետ եմ մնում, վատ եմ
սովորում, յետ եմ մնում, ու քարտուղարութիւնը ինձ կցել է Կատեային,
որ ֆրանսերէն խօսենք։ Արաբին արաբի հետ են կցում, պարսիկին՝
պարսիկի, իսկ ինձ էլ՝ ռուսի։ Տեղեկացնեմ, որ ես հայ եմ։ Բայց արի ես
չորոշեմ։ Հայրս մի քառատող էր գրել, որի վերջին տողն էր привет тебе
черный Иван, совсем русский наш Ереван (Ողջոյն քեզ սեւ Իվան,
լրիւ ռուս մեր Երեւան)։ Մոնթրէալում պարզեցի, որ ես իրօք Չոռնիյ1
Իվանն եմ։
«Բայց դու խօսում ես ֆրանսերէն», մի ժամ իրար հետ ֆրանսերէն
ջարդելուց յետոյ եզրակացրեց Կատեան, եւ երեւի որոշեց, որ իր
միսիան աւարտուել է։ Ես ու Կատեան ընդամէնը մի օր ֆրանսերէն
խօսեցինք, յետոյ երեք շաբաթ միջանցքում իրար տեսնում, մի ժամ
ռուսերէն էինք խօսում։ Ռուսերէնս բացուեց, ֆրանսերէնը լռուեց։ Բայց
որոշ մտքեր կարողանում եմ արտայայտել, օրինակ՝ դպրոցն աւարտել:
«Դպրոցում ինչ էիք երազում դառնալ», — հարցնում է Ամիրը, մեր
երկրորդ կուրսի պրոֆեսորը, որ մենք պատասխանելով կարողանանք
ֆրանսերէնի անցեալ ժամանակի փասէ կոմպոզէն օգտագործել։
Թարէքը բժիշկ էր երազել, երազանքը կատարել է, մանկաբոյժ է։
Ուրեմն, Սիրիան մի երկիր էր, ուր երազանքները կատարւում են։ Բայց
պատերազմի պատճառով իրականութիւն դարձած երազանքը փլուզուել
է, Հալէպը թողել է ու հիմա, Մոնթրէալում ինքն էլ, կինն էլ, որ մաշկաբոյժ
է, էլ երբեք բժիշկ չեն աշխատելու։ Կանադական ստանդարտներով եթէ
ուզեն բժիշկ վերապատրաստուել, մի հինգ տարի կ՚անցնի, բայց իրենք
մեծ են՝ 47 տարեկան, au revoir բժշկութիւն։
Թարէք, Մոնթրէալն ես աւելի սիրո՞ւմ, թէ՞ Հալէպը։ Հալէպը, կարօտալի
ժպիտով ասում է Թարէքը, ի հարկէ Հալէպը։ Հալէպը կատարել էր
1
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մանկութեան երազանքը, իսկ Մոնթրէալը խլել։
Դինը երազել է կոնտաբըլ դառնալ, երազելն ու դառնալը մէկ է եղել,
քանի որ 22 տարեկան է, խմբի ամենակրտսերը, ու Մոնթրէալում
հաշուապահ աշխատելու համար ֆրանսերէնն էր պակասում, էն էլ
ուսանելու երրորդ ամսում արդէն չռթում է։
Միխալիսը՝ օդաչու, բայց չստացուեց, սպորտի մարզիչ է դարձել,
չնայած երեւի էդքան էլ հեռու չեն իրարից։ Կանադայում գործ կը գտնի՝
սպորտ ինստրուկտորի։
Մարվինի երազանքն էլ է կատարուել՝ բուժակ է երազել, բուժակ
էլ դարձել է։ Ոչ միայն ինքը, մեր խմբի միւս երկու ֆիլիպինցիներն էլ՝
Միշէլն ու Դանինը բուժքոյր են։
Հերթը ինձ հասաւ, je…. Je rêvais de finir l'école երազում էի դպրոցը
աւարտեմ։
Ամիրը լաւ չհասկացաւ՝ այսի՞նքն։ Այսինքն, որ էլ չսովորեմ, քննութիւն
չտամ։ Բայց չստացուեց, հայրս պարտադրեց, որ սովորեմ էլի, ինքը
պատերազմից Աստծոյ կամքով էր ողջ մնացել, ու դարձել էր մոլի
հաւատացեալ, բայց իմ ճակատագիրը չէր ուզում Աստծուն վստահէր
եւ սարսափում էր, որ յանկարծ ինձ էլ բանակ չտանեն, իսկ էն
ժամանակ համալսարան ընդունուողներին բանակ չէին տանում, ու
դպրոցի վերջին տարիներին յիշեց, որ տղայ ունի, դաս անելու խաթէր
տանում էր ռեստորան, տարբեր դասախօսների մօտ պարապելու
տուեց: Մայան հայոց լեզուի քերականութիւն եւ հայ գրականութիւն
էր պարապում, սովորեցի, Ամալեան՝ անգլերէն, չսովորեցի, բայց
հօրս ուզած տեղը ընդունուեցի՝ Բանասիրական ֆակուլտետ, որտեղ
աւելի մանրամասն էին բացատրում, էն ինչ Մայան սովորեցրել էր:
Խօսքի՝ խօսքը ունենում է մասեր՝ խօսքի մասեր, նրանցով զբաղուող
քերականութիւնը կոչւում է ձեւաբանութիւն, բայը խօսքի մաս է, նա
կարողանում է դէմք ստանալ եւ խոնարհուել, եւ հիմա ֆրանսերէնի
դասին, որ պրոֆեսորը գրատախտակին մի բայ է գրում, ապա կողքը
նոյն բայը ուրիշ վերջաւորութեամբ, հասկանում եմ թէ ինչից է՝ բայերը
դիմափոխուելու ու խոնարհուելու յատկութիւն ունեն, յամենայնդէպս
հնդեւրոպական լեզուներում։
Բայց էլի, որ աւարտեցի համալսարանը, վճռել էի, որ էլ երբեք չեմ
սովորելու։ Չեմ սովորելու, որ ինձ դաս չհարցնեն, որ քննութիւն չտամ,
որ ամէն քննութիւնից առաջ սիրտս արագ չխփի։ Չստացուեց, հիմա
էլ էկել ֆրանսերէնի դասերի եմ, պիտի քննութիւն տամ, ստիպուած,
Քուէբեկը պահանջում է ինտեգրման համար ֆրանսերէն իմանալ։
Չիմացա՞ր, Քաքը, որ կառավարութիւն է կազմել, յայտարարել է, թէ
ով 3 տարում ֆրանսերէն չսովորի երկրից սիկտիր են անելու։ Քաքը՝
Coalition pour l’Avenir du Quebec, CAQ: Որ ես էլ տեստը չկարամ յանձնեմ,
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ինչքան էլ արդարութիւն պահանջեմ, ասեմ՝ խի դուք, որ էկաք լռուաք,
բնիկների լեզուները սովորեցի՞ք, հըլը իրոկեզների լեզուի տեստ յանձնի,
նոր ինձնից ֆրանսերէնի քննութիւն վերցրա, չէ, չի ստացուի, որ փող
ունենայի, դատարանում գուցէ Քաքին յաղթէի, բայց չունեմ, միակ ելքը
50 անց զառամող ուղեղիս պատերին ֆրանսերէնը ծեփելն է, էն էլ չի
ստացւում, մամա ջան, չի ստացւում։
Ճիշդ, դպրոցը վերադարձել է, Ամիրի հայեացքից սիրտս կծկւում է,
էնպէս ինչպէս էն ժամանակ, երբ այն փոքր տղան, նստարանի առաջ
նստած հէնց թւում էր թէ ուսուցիչը հիմա իրեն պիտի դաս հարցնի,
սիրտը կծկւում էր, ճիշդ նոյն ձեւով։ Մանկութեան անջնջելի յիշողութիւնը՝
դպրոց ոտք դնելուց նոր զգացողութիւն ես ճանաչում՝ սրտի կծկումները։
Կարծում էի, թէ տարիները հեռացրել են մեզ իրարից՝ էն խեղճին
մենակ թողել 45 տարի հեռւում։ Չէ, հէնց նեղն ընկայ, հէնց Ամիրի
արիական հայեացքը հագաւ ինձ, յիշեցի նեղութեան մէջ մնացած էն
տղային, յիշեցի ու կարեկցեցի, ու որ ուզում եմ ձեռք մեկնեմ, ձեռքս
դնեմ գլխին, շոյեմ, էն միակը լինեմ, որ հասկանում է իրեն, ասեմ մի
մտածի, դու մեղք չունես, որ սիրտդ կծկւում է, կծկողը դու չես, այլ նրանք,
ճզմողը նրանք են, չէ, չի արձագանգում, նեղացել է, որ այսքան տարի
մենակ էի թողել, ինչի՞ չես լսում։ Ի՞նչ լսեմ, ասում է, դու դաւաճանել ես
ինձ, երբեք չես պաշտպանել, քո բոլոր գրութիւններում ես չկամ, ինձ
մոռացութեան ես մատնել, իմ տառապանքները կարծես չեն էլ եղել։ Չէ,
եղել են, ես դրանց հետ ապրել եմ։ Հա, կարող ա ապրել ես, բայց զզուել
ես դրանցից, ու միշտ ուզել ես թաքցնես։ Լաւ, գուցէ ճիշդ ես ասում,
թոյլ կը տա՞ս ուղղեմ սխալս։ Էլ ինչ ուղղես, բիձցել ես, նոր պիտի ուղղե՞ս։
Լաւ է ուշ քան երբեք։
— Վահան, իսկ ռուսերէն ինչպէս կը լինի ours, — հարցնում է Ամիրը։
Իմացանք ինչպէս է ours-ը տագալոկերէն, հինդու, արաբերէն, յունարէն,
իսպաներէն, մնաց ռուսերէնը։ медведь: Գուցէ հայ ժողովրդի համար
շահաւէ՞տ է, որ ինձ ռուսի տեղ են դրել, թէ չէ որ ճիշդը իմանային, դուրս
կը գար, թէ սուտ են ասում, որ հայ ժողովուրդը տաղանդաւոր է։
Այո, եթէ մեր ֆրանսերէնի կուրսով որոշէին, թէ աշխարհի ամենադեբիլ ժողովուրդը որն է, հայերը առաջին տեղը կը բռնէին։ Ամենավատը
ես եմ սովորում, տեստեր լուծելուց նախավերջին գնահատականից
3-4 բալ ցածր եմ ստանում։ Իսկ ամենախելօք ժողովրդի տեղը ֆիլիպինցիները կը բռնէին, ամենաընդունակներն են՝ Դինը, Միշէլը, Դանան,
Իենը, Մարվինը։ Մինչեւ դասերի գալը ես գոնէ մի քանի ֆրանսերէն
բառ գիտէի, Եւուլկէն էր սովորացրել՝ անքուլէ, բեզէ, էլ՞, ու վսյո։ Դինը
սկի ֆրանսերէն բառ չգիտէր, հիմա Դինը ֆրանսերէն ժարիտ է անում,
մի երկու տարի յետոյ քուէբեկուաներից էլ լաւ կը խօսի։
Բայց Դինի լեզուների իմացութիւնը տագալոկով, անգլերէնով ու
մ
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ֆրանսերէնով չի պրծնում։ Վահան, բլեած սուկա ի՞նչ է նշանակում։ Բոզ,
քած։ Իսկ դաւայ դաւայ ի՞նչ է նշանակում։ Վազի վազի։ Իսկ ռուսերէն
բարեւ ո՞նց կը լինի, զդռաստվոյտէ։ Չէ, դժուար է։ Թէ ուզում ես հեշտ
լինի, ասա պրիվէտ։ Ուրախացաւ, ամէն առաւօտ հէնց ինձ տեսնում է,
ռուսական զինուորականի ժեստով ձեռքը ճակատին պատուոյ նշան է
անում ու ասում՝ պրիվէտ։ Պրիվէտ Դին ջան, որ դու չգիտես, որ հայը
ռուսը չի, նորմալ ա, բայց որ Գէյտանը չգիտի, էնքան էլ չի սազում։
Գէյտանը իմ ֆրանսերէնի առաջին կուրսի պրոֆեսորն է։
Վահան, քո ֆրանսերէնի արտասանութիւնը շատ լաւ է, ուրեմն,
ռուսերէնի արտասանութիւնը ֆրանսերէնին մօտ է։ Ոչ մի շարժում,
բառեր եմ փնտռում, որ բացատրեմ, որ իմը ռուսերէնը չի, բայց Գէյտանը
արդէն բացատրում է երրորդ խմբի բայերի ներկայ ժամանակը։
Գէյտանը Քուէբեկ է, Նարեկը ասում է որ բոլոր Գէյտանները 60
անց են, ջահել Գեյտան չես գտնի, մեր Գէյտանն էլ, ով առաջինը բացեց
ֆրանսերէնի դռներն առաջս ու երկու ամիս շարունակ ֆրանսերէնից
բռնուելու առաջին բառերը տուեց, 60 անց կը լինի՝ սպիտակ ու փոքրիկ։ Լուսապատկերին ցոյց է տալիս իր դպրոցական խմբակային
լուսանկարը ՝ կարո՞ղ էք ինձ գտնել, չկարողացանք, ինքը ցոյց տուեց։
Եթէ իմ 30 հոգիանոց դասարանի նկարը ցոյց տայի, գոնէ կը բացառէին
որ աղջիկներից ոչ մէկը չեմ։ Իսկ Գէյտանի դասարանի լուսանկարում
բացառելու բան չկար, բոլորը տղաներ են։ Գէյտան, ինչո՞ւ են բոլորը
տղաներ։ Քանի որ մեր ժամանակ տղաներն առանձին էին սովորում,
աղջիկներն՝ առանձին։ Հա, ենթադրում եմ, բայց հարցը տալիս եմ, որ
համ ֆրանսերէն խօսեմ, համ էլ հպարտանամ Սովետով, որ ոչ միայն իմ
դասարանում, այլեւ Գէյտանի թայ եղբօրս ու Գէյտանից էլ մեծ քրոջս
սովորելու ժամանակ դպրոցներում աղջիկ տղայ իրար հետ դասի են
նստել։ Գէյտանը 60ականների վերջերին է սովորել, Կանադայո՞ւմ, այս
պրադվինտուի երկրո՞ւմ տղաները առանձին, աղջիկները առանձի՞ն։
Իսկ Ռուսաստանում ինչպէ՞ս էր։ Հարցրու Գէյտան, հարցրու, որ
ասեմ՝ չէ, Ռուսաստանում աղջիկ տղայ իրար կողք էին նստում։ Ճիշդ է,
Ստալինը սոցիալիզմի ձեռքբերումները մի պահ աւերեց՝ աղջիկներին
ու տղաներին առանձնացրեց, բայց յետոյ, կրկին սոցիալիզմը յաղթեց,
ու խառնեցին կրկին սեռերին մի դասարանում։
Մամաս որ դպրոց է ընդունուել, դասարաններում սեռերը խառն են
եղել, յետոյ աղջիկ տղայ բաժանել են, յետոյ կրկին խառնել։ Բայց դա
1940ական թուերն էր։
Une pomme, պայուսակից հանում է Գէյտանը խնձորը: Մարվին,
տագալոկով ինչպէս կլինի, Հաֆ Հաֆ֊ին` աղաբ, Միխալիսին, գղեկ, ինձ`
ղուսի։ яблоко։
Որն է ձեր ազգային կերակուրը։ Կերակուրի անունը ոչինչ չի ասի,
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բառերը հնչիւններից են, իսկ հնչիւնները ոչ թէ երեւում են, այլ լսւում,
ուրեմն, ազգային կերակուրը ցոյց տալու համար ոչ թէ պէտք է ձայն
հանել՝ քեաբաբ, այլ քեաբաբի նկարը ցոյց տալ, յետոյ ասել՝ սա քեաբաբ
է։ Ուսանողները հերթով մօտենում են համակարգչին, գուգլով գտնում
կերակուրի նկարը ու լուսապատկերով ցոյց տալիս պաստառին։ Ըհը,
լաւ հնարաւորութիւն է, որ էնպիսի կերակուր ցոյց տամ որ երեւայ
ռուս չեմ։ Քեաբա՞բը, հա, իսկը, ով չգիտի որ քեաբաբը արեւելեան է, իսկ
ռուսները հիւսիսային։ էհ, չհասցրի, Թարէքը քեաբաբը գցեց էկրանին,
որպէս սիրիական ուտելիք։
Տոլմա՞ն, ի հարկէ, ադրբեջանցի խմբում չկար, որ տոլման ցոյց տար,
ուրեմն տոլման հաստատ իմն է, ու որ հերթը ինձ հասաւ, հպարտ
քայլերով համակարգչին էի մօտենում, որ գուգլով սըրչեմ t o l m a, մէկ
էլ Գէյտանը գցուեց, ինձ մի կողմ հրեց, համակարգչի դիմացը փակեց,
գուգլեց ու պաստառին գցեց Բերեոզաների պատկերը։ Ահա, Վահանենք
այս ծառից հիւթ են ստանում, ինչպէս քուէբեկուաները Էղաբլն են
քամում։ Ce n’est pas arménien, քրթմնջացի, բայց ինձ ոչ ոք չէր լսում։
Ես ռուս եմ, ինչպէս Ջէկ Լեմոնը «Ջազում միայն աղջիկները» ֆիլմում
ասում էր՝ ես կին եմ։
Բայց ճաշերի թեման շարունակւում է, Գէյտանը տոպրակը պարզում
է, ուսանողը հանում է ծալուած թերթիկը, բացում եւ վրան գրուած
երկրի անունը կարդում, ապա այդ երկրի երեք ճաշատեսակի անուն
ասում։ Թարսի պէս, թէ բարեբախտաբար ինձ ընկաւ Ռուսաստանը,
ու շարեցի իրար յետեւից՝ պելմենի, սալեանկա, ուխա։ Այսպիսով
փարատուեցին այն բոլոր կասկածները, թէ հայը ռուս չի։ Լսարանը
ծափերից թնդաց, իսկ Սառայի հիացական հայեացքից սիրտս ճմլուեց,
բայց ոչ թէ դէպի էն ուղղութեամբ, ուր ուսուցիչների հայեացքներն են
ճմլում, ճիշդ հակառակը, էնպէս, որ մի երեսուն ռուսական ճաշ էլ կը
թուարկէի, որ ճմլուէր։
Սառան մեր խմբում ինձ ամենասիրելին է, չէ, ոչ թէ որ գեղեցկուհի
է, այլ որ ռուսերէն է խօսում, միակը մեր խմբում։
Սառա, Սուդանում կռիւները շարունակւո՞ւմ են, չէ կարծես, բայց
շատ խառն է հարաւային Սուդանում։ Նրանք ի՞նչ ժողովուրդ են։ Շատ
մեղք են։ Այո, բայց արաբախօ՞ս են։ Չէ, իրենց լեզուն ունեն, մեզ ատում
են ահաւոր, պատկերացրու՝ ինձ կ՚անուանեն սպիտակ, որ ընկնենք
մօտները չենք պրծնի, բայց այ դու, որ իսկականից սպիտակ ես, գնաս,
նորմալ կ՚ընդունեն։ Էստեղ Մոնթրէալում կա՞յ այդ ժողովրդից։ Այո, կան,
բայց այստեղ նոյն ձեւով չեն մեզ վերաբերւում, շատ նորմալ են հետներս։
Սառայի եղբայրը ամուսնացել, լռուել է Ռուսաստանում՝ Ռեազանում,
ինքն էլ եղբօր մօտ մի քանի տարի ապրել է, ընդունուել է բժշկական,
յետոյ Սուդանում շարունակել ուսումը։
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Երբ առաջին օրը եկաւ մեր կուրս, մամուլի ասուլիսին ասեց, որ
ամուսնացած է, ունի մի զաւակ։ Այսպէս է, նոր էթուդիանին բոլորը
տարբեր հարցեր են տալիս։ Բայց դրանով չի աւարտւում, ու յաջորդ
դասերին նոյն հարցին պիտի էլի պատասխանես, Je suis journaliste, je
suis marié, j'ai 54 ans, je suis arménien, je viens d'Arménie ։ Պրակտիկա
է, որ յիշողութիւնդ մարզուի։ Ուրեմն, երկու շաբաթ անց Սառային կրկին
հարցրին՝ դու ամուսնացա՞ծ ես։ Էս անգամ ասեց՝ Je suis célibataire։
Ծիծաղ։ Սառան տխուր շուրջը նայեց ու անգլերէն գոռաց՝ ամուսինս
չի կարող գալ Կանադա, եթէ նոյնիսկ թոյլ տան երկու տարի անց նոր
կը կարողանայ, այս ընթացքում ես չգիտեմ ինչ կը լինի մեր հետ, ինքը
կը սպասի՞ թէ չէ։ Անգլերէնը արգելուած է, մենք եկել ենք ֆրանսերէն
սովորելու, անգլերէնը խանգարում է։ Բայց Սառան միակն է խմբում,
որ իր յուզիչ խօսքով անգլերէնը լեգալացրել է, եւ ցոյց տուել, որ լեզու
սովորելուց աւելի կարեւոր բաներ կան աշխարհում, օրինակ այն որ
միայնակ կինը երեխայի հետ օտար երկրում չի կարողանում օրը
կարգաւորել որ մի երկու կոպեկ էլ աշխատի ու սոված չմնան։
Գէյտանը գիտէր, որ հայ հասկացութիւն գոյութիւն ունի: Առաջին օրը,
երբ իմացաւ հայ եմ՝ օ՜, Շառլ Ազնաւուր ասեց, ու որ դասի ժամանակ
յաճախ Շառլ Ազնաւուր էր դնում՝ լսէք, Ազնաւուրը ամենամաքուր
ֆրանսերէնն է երգում, Ազնաւուրով կարող էք ֆրանսերէն սովորել,
նայում էր ինձ։ Բայց թէ ինչ է հայը, ազգութի՞ւն, հաստատ չէ, ինչպէս
կարող է հայը ազգութիւն լինել, քանի որ ռուս է, խասեա՞թ, բայց ինչ
խասեաթ, մասնագիտութի՞ւն՝ երգի՞չ, բայց էս մէկը երգիչ չի, ասել է Je
suis journaliste։ Այս հարցերը Գէյտանը ինքն իրեն տալի՞ս էր: Ոչ, նա
անկեղծ մարդ է, եթէ հարցեր լինէր, ինձ կը տար՝ Վահան հայը ի՞նչ։ Չէ,
հարց չտուեց, բայց վերջին օրը տուեց։
Աւարտական ցերեկոյթ է, միացրել ենք սեղանները, պիցցայով ու կոկա
կոլայով նշում ենք աւարտելը։ Ու երաժշտութիւնը, էլ դաս չի, որ Սելին
Դիոն լսենք ու որսանք էն ֆրանսերէն բառերը որոնք սովորել ենք, ամէն
մէկդ ձեր լեզուով երաժշտութիւն դրէք։ Ամենաշատը կ՚ուզէի հասկանալ
Մոնայի դրած Ֆիդելին նուիրուած երգը, ես գիտէի թէ հայիթցիները
ֆրանսախօս են, ֆրանսիացի քեասար, բայց ինչպէս հայը ռուս չի,
այնպէս էլ հայիթցին ֆրանսիացի չի, լեզու ունեն՝ կրէօլերէն։ Տարօրինակ
լեզու, ֆրանսերէ՞ն, միայն ժ-երն են յիշեցնում ֆրանսերէնը։ Իսկ գուցէ
ֆրանսերէ՞ն է, ես եմ որ դեռ ֆրանսերէնը չեմ իւրացրել որ կրէօլերէնը
հասկանամ։ Բայց եթէ ֆրանսերէնն է, Մոնան ի՞նչ գործ ունի ֆրանսերէնի
կուրսերին, ու էն էլ ասեմ, որ նոր բառերի ու նոր քերական ձեւերի
վրայ տանջւում է էնպէս ինչպէս ես։ Եւուլկէն կ՚իմանայ, Երեւանից
եկել, ինձ էլ յետեւից բերել, Քուէբեկում ֆրանսերէն է սովորեցնում։
Եւուլկա, կրէօլերէնը ֆրանսերէ՞ն է։ Չէ։ Բայց ֆրանսերէնից չի առաջացե՞լ։
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Ֆրանսերէն էլ, ուրիշ լեզուներ էլ, լեզուների խառնուրդ է։ Հա՞ որ, հայրս
վստահ էր որ երկու լեզուի խառնուրդից նոր լեզու չի առաջանում, բայց
որ մէկը լեզուն կորցնում, ուրիշ ազգի լեզուով է խօսում, նրա ազգը
փոխւում է։ Ուրեմն, ըստ հօրս, եթէ հայը ռուսերէն խօսելով դառնում
է սեւ Իվան, ապա հայիթցին էն գլխից սեւ Ժանն է։ Սեւ սպիտակը,
Իվանն ու Ժանը չգիտեմ, փաստն էն է որ Մոնան ու ես մեզ կոտորում
ենք, որ Քուէբեկին ինտեգրուենք։
Գէյտանը պիցցայով էնպէս է տարուել, որ էլ համակարգչի դիմացս
չի փակի, որ Ալ լա Պուգաչովա դնի։ Հիմա, վերջին օրով ճիշդ պահն է
ցոյց տալու համար, որ հայը ռուսը չի, հայերէնն էլ ռուսերէնը չի։ Բայց
ինչպէ՞ս։ Ուզբէ՞կ դնեմ։ Չէ, գտայ, Գէյտանը գիտի որ Շառլ Ազնաւուրը
հայ է, բայց չգիտի որ ռուս չի, ուրեմն, Շառլ Ազնաւուրի Լա բոհեմը Պերճ
Թուրաբեանի հայերէն կատարմամբ՝ «ես նկարիչ էի, որ փնտռում էր
բախտը, իսկ դու բնորդուհի, դա բոհեմն էր, մեր բոհեմը»։
Գէյտանը մէկ էլ պիցցան թողեց, վեր կացաւ, ձեռքը բարձրացրել
թափահարում է՝ մի խօսէք, սպասէք, լսեմ, ուշադիր մօտեցել է պաստառին, լսում է, այո, գիտի, Լա բոհեմն է, յստակ, բայց ֆրանսերէն չի,
բայց ինչերէ՞ն է, ռուսերէ՞ն, չէ, սա ռուսերէն չի, ինքը հաստատ լսել է
ռուսերէն։ Մօտենում է՝ մօտիկից լսում, հեռանում է, հեռուից լսում,
ձեռքը տանում ականջին, որ աւելի լաւ լսի, այս անծանօթ լեզուով սիրելի
երգից չի կարողանում պոկուել, երգը աւարտուել է, ինքը կանգնած մընացել, մի քանի վայրկեան անցաւ, լռութիւն, մօտեցաւ ինձ՝ Վահան,
հայերէնը ռուսերէնը չի՞։
Չէ, ուրիշ լեզու է։
Կրեցի վերջը։
Խորխէին էլ կրեցի՝ իմ շնորհանդէսի թեման է՝ révolution tranquille,
Եւուլկէն հայերէն տեքստս թարգմանել է ֆրանսերէն, պատին գցում
եմ թաւշեայ յեղափոխութեան լուսնակարներն ու բացատրում, թէ Նիկոլը ինչպէս միայնակ յեղափոխութիւն արեց։
Շնորհահանդէսս Միխալիսի, Մանսուրի, Խալեդի ու Իենի խաթեր
էր, չորսը, ովքեր գիտէին Հայաստանը Ռուսաստանը չի, հայը ռուսը չի
եւ որ Հայաստանում մարդիկ հէնց փողոց են փակել, իշխանութիւնը
փլուել է։
Միխալիսը յոյն է, գիտի: Վահան, ձեր մօտ ինչ է կատարւում։ Յեղափոխութիւն, ուրախ ասում եմ։ Միխալիսը թերահաւատ է. Ամերիկան
չի խառնո՞ւմ: Չէ, յեղափոխութեան մէջ որեւէ աշխարհաքաղաքական
ենթատեքստ պէտք չէ փնտռել։ Մանսուրը պարսիկ է: Վահան, էս ինչ
են անում Երեւանում։ Յեղափոխութիւն։ Մանսուրը ուրախ ժպտում
է, ապրէք, վերջը դուք կարողացաք։ Խալետն էլ սիրիացի է, արա՞բ, չէ,
սիրիացի, ես սիրիացի եմ, նա էլ գիտի հայը ինչ է: Վահան, Հայաստանը
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դեռ Ռուսաստանի գաղո՞ւթն է։ Ոչ, Խալետ ջան, ռազմավարական
դաշնակիցը։ Բայց Իենը, ֆիլիպինցի է, ամենաշատը գիտի Հայաստանի
մասին, որովհետեւ երբ Ամիրը հարցրեց, ինչ ես ծխում, ասի Արարատ,
Իենը հետեւից ասեց՝ Վահան, Արարատը սար է, չէ՞։ Օui: Սո՞ւրբ: Oui։
Խորխէն նայում էր պաստառի յեղափոխական դէմքերին, համարեա
կոլումբացիներ են, չէ, շէկ չեն, չէ, ռուս չեն, շշմել է: Վահան, ես գիտէի
հայը ռուս է, բայց որ յեղափոխութեան մասին պատմեցիր, հասկացայ
որ ռուս չի, ճիշդ եմ հասկացե՞լ։ Հա, Խորխէ ջան, ճիշդ ես հասկացել։
Երեք օր Խորխէն երկու բանով էր ապրում՝ Կոլումբիայի ֆուտբոլի
հաւաքականի յաղթանակով ու Հայաստանի յեղափոխութեամբ, ում
հանդիպէր ինձ քաշում էր ու ասում գիտե՞ս Հայաստանը, հա՞, իսկ
գիտէիր, որ Հայաստանը Ռուսաստանը չի, իսկ գիտէի՞ր որ Հայաստանում խաղաղ յեղափոխութիւն են արել, երկու շաբաթ փողոցը
փակել են, իշխանութիւնը վերցրել են։ Բա, էրէկ էնքան խմեցինք։ Մեր
յեղափոխութեան համա՞ր։ Որ Կոլումբիան կրեց։
Չորրորդ օրը բարձրանում եմ լսարան, Խորխէն տխուր կանգնած
հեռախօսի մէջ է նայում։ Խորխէ, շատ ես տխրե՞լ որ Կոլումբիան
կրուեց։ Չէ հա, թքած ֆուտբոլի վրայ, նայի՝ ցոյց է տալիս հեռախօսի
մէջ ծաղրանկարը. Կոլումբիայի հաւաքականի տարազով պատանին
թեւի տակ գնդակը զարմացած նայում է կնոջը, իսկ կինը ջղային խօսում
է՝ բերանից դուրս եկող պալոնի մէջ տեքստը՝ հազարաւոր երեխաներ
շոր չունեն, որ դպրոց գնան, դու քո յիմար ֆուտբոլի դարդին ես։ Այ,
տես կինը ինչ ճիշդ բաներ է, ասում, ի՞նչ ֆուտբոլ, մեզ յեղափոխութիւն
է պէտք։
Բայց Ամիրին կրել չկարողացայ, ինչպէս կրես մէկին, ով հիանալի
գիտի, որ հայը ռուս չի, բայց ռուսի տեղ է սաղացնում։
Այո, Գէյտանը, ասենք, Հայաստանից 12 հազար քմ հեռու Քուէբեկ
գիւղում է մեծացել, հայ ու ռուս չի ջոկում, բայց Ամի՞րը ինչպէս պիտի
չջոկէր, քթի տակ, Իրանում է ծնուել, լեզուաբան, Սորբոնում Ph.D.-ի
է պաշտպանել, նա էլ հօ գիտի՞ որ հայը ոչ թէ ռուսից, այլ պարսիկից է
առաջացել, վայ կը ներէք, որ հայը աւելի շատ պարսիկ է, քան ռուս, վայ էլի
կը ներէք, որ հայը առանձին ժողովուրդ է, որ հայերէնը հնդեւրոպական
առանձին ճիւղ է, նա ինչի՞ է ինձ հարցնում՝ Վահան ռուսերէն ոնց
կը լինի l’amour։ Թէ՞ հայերէն, վերջը ուժ գտայ մէջս հարցրեցի: Չէ,
ռուսերէն։ любовь ։ Ամիրը հասել էր արդէն լսարանի կենտրոն ու
պատրաստւում էր Սեան Պինին հարցնել, թէ չինարէն ոնց կը լինի
l’amour, մէկ էլ շրջուեց, ու էլի ինձ հարցրեց ՝ իսկ հայերէ՞ն։ Քաք, ինչպէս
ձեր Քուէբէկի կառավարութիւնը կազմած կուսակցութեան անունն է,
այդպէս գուցէ յիշէք։
Էհ, Վահան մեծ ենք, մեծ, ինչ արած, ասում է Թարէքը տխուր տխուր,
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չենք կարողանում լեզու սովորել, մենք երկուսս ենք կտրուել ամբողջ
խմբից, ու չենք փոխադրուել յաջորդ՝ երրորդ կուրս։ Հա, Թարէք ջան,
ինչ արած, բայց դու ինձնից ընդունակ ես, կը սովորես, գործ կը ճարես,
կ՚աշխատես։ Բա ես ի՞նչ անեմ։ Վահան, կը գա՞ս դուրս։ Միշէլն է, լսարանից
միջանցք եմ դուրս գալիս։
Իսկ ես շատ կը տխրեմ առանց քեզ, ասում է Միշէլը, եւ նուիրում
պղնձափայլ թերմոսը՝ Université de Montréal մակագրութեամբ։ Միշէլ,
իմ կեանքի ամենաթանկագին նուէրն եմ ստանում։ Եթէ հարցնէին թէ
յաջորդ կեանքում ինչ ազգ կ՚ուզէիր ծնուել, հաստատ կ՚ասեմ ֆիլիպինցի։
Շատ եմ ուզում ես էլ քեզ նուէր անեմ, բայց ի՞նչ, մտածեմ հըլը։
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ԳԱՐՄԷՆ
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ
Տունէս ելայ ֆրանսերէնի դասին երթալու համար երբ ժանգոտ,
ծիրանագոյն հեծիկէս տեսայ որ բակին մէջ պզտիկ Պենիթոն կը տանէիր
փոքր, կարմիր կառքովդ։ Մօտեցայ եւ ետեւդ կանգնած ըսի. «Պուէնոս
տիաս, Գարմէն»։
Արագ մը դարձար, ժպտեցար ու գրեթէ պոռալով ըսիր. «Կը յուսայի
կոր որ շուտով քեզի պիտի տեսնէի»։
— Շատոնց է, չէ՞։ 				
Փոխանակ պատասխանելու, կառքիդ կոթը ձգելով դէպի մօտիկ
ծաղկաւոր թուփը վազեցիր, որմէ մարգարտածաղիկ մը փրցուցիր եւ
տուիր ինծի. ոչ՝ է՛ն շքեղ ծաղիկը, բայց բաւական աղուոր՝ յարկաբաժինի
չյարդարուած բակի մը համար. գանձ մը իրապէս։ Շնորհակալութիւն
յայտնելէն ետք շապիկիս գրպանը պիտի դնէի, բայց ծաղիկը ցողուն
չունենալուն պատճառով միակ յարմար տեղը տաբատիս գրպանն էր։
Պենիթօ անհասկնալի բան մը ըսաւ երկու տարեկանի սպաներէնանգլերէն խառն իր լեզուով, որ ինծի իմ ֆրանսերէն նախադասութիւններս
յիշեցուց։ Թարգմանեցիր բացատրելով որ Պենիթոն կ՚ուզէր բակին
միւս կողմը տարուիլ, եւ թէ արդեօք կ՚ուզէի՞ հետերնիդ գալ։ Քեզ տեսած
ատեն արդէն կ՚ուշանայի, այնպէս որ «պէտք է երթամ» ըսի։ Երկու
ձեռքովդ չսանտրուած սեփ-սեւ մազդ ճակատէդ վեր մղեցիր եւ հինգուկէս
տարեկանի աչքերովդ պիշ-պիշ նայելով ինծի հարցուցիր. «Ե՞րբ պիտի
խաղանք նորէն»։ Սիրած խաղդ լաւ կը յիշեմ. ես ու դուն՝ էրիկ-կնիկ,
իսկ Պենիթօ՝ մեր տղան։
— Յուսամ շուտով, — ըսի։
— Յուսամ շա՛տ շուտով։ Կիրակի կ՚ըլ լա՞յ։
Վստահ չեմ թէ շաբթուայ օրերը գիտէիր, որովհետեւ նախորդ անգամ
որ խաղալու համար ժամադրուած էինք՝ Կիրակի ժամը մէկին, ըսած
էիր. «Ժամերը եւ օրերը չեմ գիտեր. ատիկա ճաշէն առա՞ջ, թէ՞ յետոյ է»։
— Հա, Կիրակի կ՚ըլ լայ, ճանըմ։ Ցը՛։
— Ցըըը՛։
Հեռանալուս՝ Պենիթոյի «ահ Տիիօօօ»-ն ականջիս հասաւ։ Ետ նայեցայ
որ զինք կը տանէիր փոքր, կարմիր կառքովդ փողոցէն անդին բան մը
մատնանշելով եւ խանդավառութեամբ խօսելով, մինչ Պենիթօ առանց
մտիկ ընելու թրթռացող մեղու մը կը դիտէր։
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Ճամբուն վրայ տուած ծաղիկդ կը փորձէի հեծիկիս լոյսին կպցնել,
բայց առանց ցողունի չէր մնար, ուրեմն ետ՝ գրպանս դրի։ Իմիններուս
նայող աչքերդ կը յիշէի. երանի միտքերդ կարդալ կարենայի…։ Մինչ
հովը երեսիս կը փչէր, միտքս եկան՝ Սա իրիկունն ըլլայի ես, լի երգովը
թռչուններուն, մարդերուն, ու տարրերուն աղաղակովը տրոփուն…։
Գրպանէս ծաղիկդ նորէն առի ափիս մէջ բռնելով։ Սոքէլ պողոտայի
զառիվարը իջնելուս՝ ափս բացի եւ առանց ետ նայելու երեւակայեցի
թէ ինչպէս հովը ծաղիկդ պիտի բարձրացնէր սահող երկվայրկեան մը՝
գետին իյնալէն առաջ։
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ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ԵՒ ՇԱՀԱՆ
ՇԱՀՆՈՒՐԻ ՆՈՐԱՅԱՅՏ
ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԳՈՒՐԳԷՆ
ՄԱՀԱՐԻԻՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
Գուրգէն Մահարի (1903-1969), հայ գրականութեան երկրորդ Ապրիլ
24ի՝ 1936-1938ի ստալինեան մաքրագործումներու թերեւս ամենէն
կարկառուն վերապրողը գրականութեան դաշտին մէջ, եղած է թէ՛
բեղուն արտադրող մը (այդ արտադրութեան մէկ կարեւոր մասը լոյս
տեսած է յետմահու) եւ թէ՛ անդադրում նամակագիր մը։ Երեւանի
«Անտարես» հրատարակչատունը 2014-2018ին Մահարիի «Երկերի
լիակատար ժողովածու»ին առաջին տասներեք հատորը հրատարակած
է, աշխատասիրութեամբ գրագէտի որդիին՝ գրականագէտ Գրիգոր
Աճեմեանի, եւ խմբագրութեամբ երիտասարդ գրականագէտ Արքմենիկ Նիկողոսեանի (Երեւան) եւ տողերս գրողին։ Տասնհինգ հատոր
ընդգրկող այս հրատարակութեան վերջին երկու մեծածաւալ հատորները
նուիրուած պիտի ըլ լան գրագէտի նամակներուն, որոնց թիւը շուրջ
1000ի կը հասնի։ Այս հաշիւին մէջ չեն մտներ բազմաթիւ ստացուած
ու ղրկուած նամակներ, որոնք վստահաբար ոչնչացուած են Մահարիի
բանտարկութեան, ինչպէս եւ սիպիրեան տարիներուն։ Չյայտնաբերուած
բաժինը կ՚ընդգրկէ Մահարիի կողմէ Հայաստանի, նախկին Խորհրդային
Միութեան թէ Սփիւռքի տարածքին մահացած կամ տակաւին ողջ
հայ եւ ոչ-հայ գրողներու գրուած նամակները, որոնց ճակատագիրը
երբեմն անյայտ է։ Այլ պարագաներու, դժբախտաբար նամակները
աշխատասիրողի հասողութենէն դուրս մ նացած են, հակառակ
կատարուած դիմումներու եւ ջանքերու։
Գր. Աճեմ եան վերջերս իր հօր ընտանեկան արխիւէն պեղած
է Մահարիի գրած ու ստացած բազում նամակներ, որոնք պիտի
ամբողջացնեն արդէն հրատարակութեան պատրաստ նամականին։
Այդ նորայայտ նամակներուն մաս կը կազմեն այս հրապարակումին
--
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նիւթ հանդիսացող զոյգ նամակները, զորս ան մեզի տրամադրած է
վերծանումի եւ ստուգումի համար, միաժամանակ սիրայօժար կերպով
թոյլ տալով անոնց հրատարակութիւնը։
1960ական թուականներուն, Մահարի աշխոյժ կերպով թղթակցած է
Սփիւռքի կարգ մը անուններու հետ։ Անոնց շարքին էր Համաստեղը (18951966), որ երկար տասնամեակներ արգիլուած անուն մըն էր հայրենիքի
մէջ՝ կուսակցական-գաղափարախօսական յայտնի պատճառներով։
Ամերիկահայ գրագէտին հանդէպ հայրենական հետաքրքրութիւնը սկսած
էր 1950ական թուականներու վերջերէն, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Վազգէն Ա.ի ջանքերով՝ թէ՛ Համաստեղի Հայաստան այցելութիւնը
կազմակերպելու եւ թէ՛ անոր անունը ծանօթացնելու1։ Յայտնի է, որ
Համաստեղի այցելութիւնը երբեք իրականացած չէ՝ զուտ անձնական
պատճառներով, թէեւ հրաւէրը բազմիցս կրկնուած է ու Մահարի, որ
անոր հետ թղթակցած է 1963-1966ին, նոյնպէս անոր իրագործումին
հանդէպ գործնական հետաքրքրութիւն ցոյց տուած է։ Հրատարակուող
նամակը այդ հարցին ալ կ՚անդրադառնայ։
Հայաստանի վերանկախացումէն ետք, գրականագէտ Մարգարիտ
Խաչատրեանի հետեւողական աշխատանքին շնորհիւ, Համաստեղի
տպագիր, մամուլի մէջ ցրուած ու անտիպ ժառանգութիւնը պարփակող
բազմաթիւ հատորներ հրատարակուած են, ինչպէս նաեւ գրագէտի
նամականին2։ Վերջինիս մէջ ընդգրկուած են Համաստեղի նամակները
Մահարիին, որոնք պահպանուած են Երեւանի Եղիշէ Չարենցի անուան
Գրականութեան եւ Արուեստի Թանգարանին (ԳԱԹ) մէջ եւ մասամբ
լոյս ընծայուած՝ թանգարանի հանգուցեալ գիտաշխատող Գոհար
Ազնաւուրեանի կողմէ, թէեւ առանց ծանօթագրութիւններու։ Այս
հրապարակումին որպէս լրացում՝ Գրիգոր Աճեմեան միաժամանակ
լոյս ընծայած էր Համաստեղին ուղղուած Մահարիի նամակները3։
Համաստեղի հրատարակուող նամակը գրուած էր Մահարիի 28
Փետրուար 1964 թուակիրին ի պատասխան4։ Ծանօթագրութիւներուն
մէջ յիշուած բոլոր մէջբերումները այդ նամակէն առնուած են։
Համաստեղէն առաջ, 1962ին Մահարի սկսած էր թղթակցիլ Շահան
Շահնուրի հետ (1903-1974) ու այս ծաւալուն նամակագրութիւնը պիտի
շարունակէր մինչեւ վերջ։ Ի տարբերութիւն Համաստեղին, Մահարիի
ու Շահնուրի մտերիմ կապը պայմանաւորուած էր այն հանգամանքով,
Տե՛ս Համաստեղի «Աղօթարան» հատորի (Պէյրութ, 1957) գրախօսականը «Էջմիածին» ամսագրի
խմբագրութեան կողմէ (Էջմիածին, Մարտ 1959, էջ 60-62)։
2
Տե՛ս մեր գրախօսականը՝ Վարդան Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ,
Անթիլիաս, 2009, էջ 497-516։
3
Տե՛ս «Գուրգէն Մահարու եւ Համաստեղի նամակագրութիւնը», Սովետական գրականութիւն, 8,
1983, էջ 90-98։
4
Անդ, էջ 93։
1
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որ, ինչպէս գրած է վերջինիս եռահատոր նամականիի հրատարակիչը՝
Գրիգոր Քէօսէեան, ֆրանսահայ գրագէտը յանձին Մահարիի «իր
հայրենաբնակ նմանակը, հարազատ հոգեղբայրը» գտած էր5։
Սէն-Ռաֆայէլի հայկական ծերանոցի իր սենեակին մէջ փակուած
Շահնուրը այդ նամակները ո՛չ միայն իր գրական ու քաղաքական
խստապահանջ, երբեմն՝ անխնայ, հայեացքներուն համապարփակ
ներկայացումի մը հանդիսավայրը պիտի դարձնէր, այլեւ՝ իր հոգեկան
մտերիմ վիճակներուն դաշտանկար մը։ Հրատարակուող նամակին մէջ,
ան աւելի շատ գտնուած է առաջին դերին մէջ։ Գրական տեսակէտներու
կողքին, Մահարիի «Այրուող այգեստաններ» վէպին առիթով Շահնուր
վերստին ներկայացուցած է հայ ազատագրական շարժումի եւ Մեծ
Եղեռնի խիստ քննադատական ոգիով գրուած, երբեմն՝ վիճայարոյց
մեկնաբանութիւններ6, որոնց արմատները մինչեւ 1930ական թուականներու հրապարակագրական յօդուածները կ՚երթան։ Նամակը
ցայտուն դրսեւորում մըն է քանի մը տարի ետք «Վաղը» գրութեան
մէջ կատարուած բանաձեւումին. «Եւ իմ ընտրութիւնս կատարուած էր
ի յառաջագունէ։ Այն էր՝ կարելի յառաջապահութիւն գրականութեան
մէջ եւ կատարեալ պահպանողականութիւն մեր այնքա՜ն տրորուած
եւ ցնցուած ազգային կեանքին, այսինքն քաղաքական-կուսակցական
դիրքաւորումին մէջ7»։
Իր կազմած նամականիի երկրորդ հատորին մէջ, Գր. Քէօսէեան
հրատարակած էր Շահնուրի՝ Մահարիին ուղղուած ու ԳԱԹի մէջ
պահպանուած բոլոր նամակները։ Անոր հասողութենէն դուրս մընացած էր ստորեւ տպուող նամակը, որ ինչ-ինչ պատճառներով ԳԱԹին
յանձնուած չէր։
Զոյգ նամակները կը հրատարակենք նոյնութեամբ, յարգելով
լեզուական եւ ուղղագրական բոլոր իւրայատկութիւնները, ներառեալ՝
ապաթարցի բացակայութիւնը կամ սխալ գործածութիւնը։ Սուրանկիւն
փակագիծերով նշուած են պակսող բառերու յաւելումը եւ յապաւումներու բացումը։

Շահան Շահնուր, Նամականի, Բ. հատոր, կազմեց, խմբագրեց եւ ծանօթագրեց Գրիգոր Քէօսէեան,
Ուոթըրթաուն, 2004, էջ 6։
Առանց մանրամասնութիւններու մէջ մտնելու, կը բաւէ ըսել, թէ նամակին մէջ արծարծուած այն
գաղափարը, թէ «ոչ մէկ պետութիւն [կը ծրագրէ] ջնջել իր հօտը», քննադատութեան չի դիմանար, ինչպէս
ցոյց կու տայ նացիական Գերմանիոյ օրինակը։ Միւս կողմէ, պատմականօրէն անփաստ է յեղափոխական
շարժումը նոյնացնել հայոց «ապստամբութեան» կամ «կազմակերպուած ըմբոստութեան» գաղափարին
հետ՝ որպէս բնաջնջումի հիմք։
7
Շահան Շահնուր, Բաց տոմարը, Փարիզ, 1971, էջ 161-162։
5
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Նիւ Ճըրզի

Ա.
Մարտ 23 1964
Շատ սիրելի Մահարի,
Զիս ծերացուցիր յանկարծ։ Մինչեւ հիմայ չէի հաւատար, որ իրաւ,
«քեամիլ պապա» եղեր [եմ]8։ Ինչ ալ ըսեմ 68 տարիներու բնակչութիւն
մը կայ իր աշխարհին մէջ։ Ամէն նոր տարիին ուրախ ժպիտով մէկը կը
բախէ դուռը եւ ներսինները հաճելի հիւրասիրութիւնով ներս կ[ը]նդունին։
Առայժմ այդ բնակիչները իրարու խաթր կոտրած չեն, կապրին առանց
խառնակչութեան։ Ու կը յուսամ, որ տակաւին գալիք տարիներուն
համար, երբ ուզեն դուռը բախել ներս մտնելու համար, կը գտնեն տեղ։
Հիմա գանք իմ լեզուի, «ես»ի ու «դու»ի քերականութեան. իսկապէս զիս
շատ նեղը «գցեցիր» ։ Պատանեկութեանս օրերուն, մեր երանելի գիւղական
դպրոցին մէջ, կաղ լիկ էի թէ քերականութեան եւ թէ թուաբանութեան
մէջ։ Իմ հոգին բնութեան կանանչին եւ երկնքին կապոյտին հետն
էր։ Այժմ, կէս դար յետոյ իմ «քերականական» թերութիւնը երեսիս
կու տաս։ Վայե՞լ է այդ՝ փոքր եղբօր մը, եթէ հաշուի դնենք մեր հին
հայկական աւանդութիւնը։ Որպէս հին սերունդ կը տեսնեմ, որ այդ
երանելի աւանդութիւններէն շատ բան փոխուած է։ Հիմայ աւելի կը
հասկնամ, թէ ինչպէ՛ս 5000 տարի առաջուայ եգիպտացիները նոյն
դարդը ունէին։ Ուրեմն իմ սիրելի աղբեր, մասնաւոր թերութիւն ունիմ
«դու»ի եւ «դուք»ի գործածութեան մէջ։ Իմ սիրելի Սրբուհին յուսահատ
ձեւով յաճախ դիտողութիւն կընէ ինծի։ Եւ եկուր տես, որ Սրբուհին9
ունի առաւելապէս պօլսական հայերէնի կրթութիւն մանաւանդ, որ
աւարտած է Պօլսոյ Եսայեան10 վարժարանը։ Հայկական հովերով
շողերով վարժարան մը՝ այն հին օրերուն։
Ճիշդ ես, սիրելիս, այսօրուայ գործը չպէտք է ձգել վաղուայ։ «Այսօրուան»ը
որ կայ զիս իր յորձանքին մէջ կը ձգէ եւ ես միամիտ կերպով կը հաւատամ,
որ «վաղ»ը զիս այդ յորձանքին մէջ պիտի չձգէ։ Այնպէս որ, «վաղը» ինծի
համար եղած է [աւելի] վարդագոյն քան «այսօրը»։ Գիտեմ, որ սխալ է եւ
այդ՝ կրնաս վերագրել իմ «անգործնական» ըլլալու թերութեան։ Եւ այդ
«վաղուան» ձգուած է իմ Հայաստան գալը եւ կուզեմ որ այդ երազը իմ
Կ՚ակնարկէ Գուրգէն Մահարիի հետեւեալ տողին. «Եթէ իմանայի, որ ասանկ քեամիլ ու բաբա- մարդ
ես, պիտի վախնայի ու պիտի չգրէի»։
9
Սրբուհի Պէկեան (1903-1966), Համաստեղի կինը։
10
Բնագրին մէջ՝ այսպէս։ Էսաեան վարժարանը հիմնուած է 1895ին իբրեւ աղջկանց վարժարան եւ
երկսեռ դասաւանդութեան անցած է 1913ին։
8
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կամքին հետ գործ ունենայ եւ կատարուի 70 տարեկանէս առաջ։ Գէթ
կարենամ այդ երազը իրականացնել։
Անշուշտ, պիտի ուզէի իմ երկու աղջիկ զաւակները Հայաստան ղրկել
գէթ մէկ տարուայ համար11։ Այն՝ ինծի համար շատ ծախս պիտի ըլ լար եւ
ես իմ բանուորի պայմաններով չպիտի կրնայի հասնիլ այդ ծախսերուն։
Արհեստով Զինկոկրաֆըր եմ – լուսափորագիր։ Աւելի քան 40 տարի
է կաշխատիմ ամերիկեան օրաթերթի մը մէջ12։ Երկու զաւակներս
ալ ղրկեցի Լիբանան, Պէյրութի Ճեմարանը, որը հայկական կարեւոր
օճախ է։ Ճեմարանը ընդունեց իմ զաւակները որպէս դպրոցի սան եւ
ես անոնց ճամբու ծախսերը վճարեցի միայն 2000 տոլար։ Եւ այսօր
անոնց մէկ տարուայ13 հայեցի դաստիարակութեամբ, մեր տան մէջ,
իրենց անհրաժեշտ մասնակցութեամբ, ստեղծեցին հայկական ջերմ
մթնոլորտ մը։ Մեր այստեղի պայմաններուն մէջ այնքան հազուագիւտ
է այդ, որ ինչպէս նկատեցիր, առանձինն գոհունակութիւնով կը խօսիմ
ու այդ՝ գոհունակութիւնն է նաեւ Սրբուհուն14։ Ահա թէ ինչ բաներով
կազմուած է մեր երջանկութիւնը։
Առանձինն հետաքրքրութիւնով նկատեցի քու (քիչ մնաց «ձեր»
ըսէի) արեւմտահայերէնը15։ Մեղք, հազար մեղք, որ քաղաքական
պայմաններ չ՚ստեղծուեցան այդ երկու լեզուները, իրար խառնելով
տէր դառնալ հարուստ, գունագեղ եւ գեղեցիկ հայերէնի մը։ Լեզու մը
հարստացնողները եղած են նաեւ գրականագէտները։ Նման փորձ մը
չի կատարուեցաւ, գործ մը, որ շնորհալիօրէն խառնուած [sic] ըլ լայ այդ
երկու լեզուները։ Ու Հայաստանի մէջ արեւմտահայերէնը ընդունուած
գծէ մը դուրս ձգուեցաւ։ Նո՛րէն մեղք, որ այդ գեղեցիկ արեւմտահայերէնը
շատ երկար կեանք չպիտի ունենայ։ Կապուած է սփիւռքի գոյութեան
հետ։ Շատ գոհ եմ, որ արեւմտահայ հեղինակներու հրատարակութիւնը
Հայաստանի մէջ իր շատ բարերար ազդեցութիւնը ունեցաւ արեւելահայ
լեզուին վրայ մասնաւորապէս բանաստեղծութիւններուն մէջ։
Կարծեմ շատախօսութիւն ըրի։ Չե՞ս կարծեր, ջերմ բարեւներ Լորիկէն,
Արմենէէն եւ Սրբուհուէն [sic] քեզի, Նինային16 եւ Գուրգէնիկին17։ Մեր
Այս եւ յաջորդ շեղատառ բաժինները ընդգծուած են Մահարիի կողմէ։
Համաստեղ աշխատած է «Պոստոն Հերըլտ» օրաթերթին մէջ (հիմնուած է 1846ին, կը հրատարակուի
մինչեւ օրս)։
13
Լորիկ Կէլէնեան «Նշան Փալանճեան» Ճեմարան յաճախած է 1956-1957ին, իսկ Արմինէ Կէլէնեան՝
1961-1962ին։
14
Համաստեղ «Սրբուհու» ձեւը կը գործածէ իր նամակներուն մէջ՝ կանոնական «Սրբուհիի» փոխարէն։
15
Մահարի որոշ սփիւռքահայ գրագէտներու հետ (ինչպէս Համաստեղի ու Շահնուրի պարագան է)
արեւմտահայերէն թղթակցած է՝ խորհրդային ուղղագրութեամբ։ Իր նամակին մէջ, ան Համաստեղէն
ներողութիւն խնդրած է իր «կոտրտուած արեւմտահայերէնի համար», շեշտելով, որ «այսպէս կը գրեմ ոչ
թէ վախնալով, որ դու արեւելահայերէնս չես հասկանայ, այլ պարզապէս կը սիրեմ արեւմտահայերէնը»։
16
Անտոնինա Պաւլիտայտէ-Մահարի (1923-2018), Գուրգէն Մահարիի երրորդ կինը։
17
Գուրգէն Մահարի (Աճէմեան) (1954-2007), Գուրգէն Մահարիի կրտսեր որդին։
18
Բերսաբէ Գրիգորեան (1915-2003), Արտասահմանեան երկրների հետ բարեկամութեան եւ
կուլտուրական կապի հայկական ընկերութեան նախագահ 1958-1966ին։
11
12
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ջերմ բարեւները տիկին Բ. Գրիգորեանին18։ Վերջերս նորէն ստացայ
գրքեր ու այնքան ուրախ եմ։
Շատ սիրով՝
ՀԱՄԱՍՏԵՂ
Յ.Գ. Կրնա՞ս երեւակայել որ «հանդերձ ընտանեօք» նկար մը չ՚գտանք
որ ղրկեմ։ Կերեւի կունենանք շուտով, քեզի ղրկելու համար։

Բ.
9 Սեպտ[եմբեր] 1967
Սիրելիդ իմ Մահարի,
Կը սպասէի որ քու տարեկան արձակուրդդ Վիլնոյի մէջ, ոչ միայն
ամրապնդէր առողջութիւնդ, այլ զայն վերածէր քաջառողջութեան,
մինչ դուն կը խօսիս նշդրակի մասին, վիրահատութեան սպառնալիքի
տակ: Ես որ լա՛ւ գիտեմ թէ ի՛նչ կը նշանակէ խոյս տալ հիւանդանոցէ,
փոխան ստորագրութեան, այսինքն՝ բժիշկներու «հեղինակաւոր»
կարծիքին հակառակ, ես այսու պարտականութիւն կը դնեմ քու վրադ
բժշկուիլ ժամ առաջ, ինչ որ շատ թեթեւ19 պարտականութիւն մըն է: Բայց
ահաւասիկ երկրորդ եւ ծա՛նր պարտականութիւն մը,– զիս տեղեակ
պահել առողջութեանդ բարեշրջումին, հոգ չէ թէ պարզ երկտողով մը:
Նամակդ զիս մտահոգեց:
Չեմ ճանչնար ո՛չ անձը Արամ Հայկազի20 եւ ոչ ալ իր երկը: Անցեալ
տարի միայն լսեցի իր գոյութիւնը, շնորհիւ Պէյրութաբնակ ուսուցիչի
մը, Գ. Շահինեանի21, որուն Հանդիպումներուն մէջ տեղ գտած էր
գր[ական] ուսումնասիրութիւն մը վերոյիշեալ գիւղագիրին նուիրուած,
ուրիշ մըն ալ ինծի22: Ճիշդ է թէ երբեմն կը ստանամ գիրքեր, բայց
անոնք յուսահատական ըլ լալու չափ տկար են, իբրեւ գրականութիւն,
երբ պարզապէս անընթեռնելի չեն: Վերջին չորսը որ ստացած եմ,
հետեւեալներն են. Որբունի, Թեկնածուն (վէպ)23, Նարդունի, Ահա ես՝
Այս եւ բոլոր ընդգծումները Շահնուրին կը պատկանին։
Արամ Հայկազ (1900-1986), ամերիկահայ արձակագիր։
21
Գրիգոր Շահինեան (1930-2009), լիբանանահայ մանկավարժ եւ գրադատ։
22
Տե՛ս Գրիգոր Շահինեան, Հանդիպումներ. գրադատական յօդուածներու շարք, Պէյրութ, 1966, էջ 20-74։
23
Զարեհ Որբունի, Թեկնածուն, Պէյրութ, 1967։ Յաջորդ՝ 10 Յունուար 1968ի նամակին մէջ, Շահնուր
գրած է Մահարիին. «Զարեհը անհաւասար գրիչ մըն է։ Իր նախորդ գիրքը Եւ Եղեւ Մարդ ունէր մէկէ
աւելի թանկագին կողմեր, մինչ Թեկնածուն անընթեռնելի (...)» (Շահնուր, Նամականի, էջ 76)։
19
20
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ճանկերս դուրս (գրչապայքար)24, Զարէհ [sic] Մելքոնեան, Ափերս [sic]
մինչեւ Անկարելի[ի]ն (բանաստեղծութիւն)25, Անդրանիկ Անդրէասեան,
Տարագիր երկինքի տակ (պատմուածքներ)26: Մէկը առ՝ միւսին զարկ.
կայծ չել լար…
Արդարեւ, Նայիրի[ի] 27 պատասխանը խմբագրուած էր առողջ
տրամաբանութեամբ, բայց ուշ դրուած էր հարցը չը խորացնելու28:
Ճարպիկ – օ՜հ որքան – Ծառուկեանի29 Նայիրին կասկածելի լրագիր մը
կը մնայ, իր ամբողջութեանը մէջ:
Քանի որ իմ կարծիքս կուզես «Այգեստաններուդ30» հաւանական
սրբագրութեան մասին, քեզի խորհուրդ կուտամ զայն պահել իր ներկայ
վիճակին մէջ իր պայծառութեամբ եւ իր ստուերներով: Չը դպիլ անոր:
Կան որ դպած են, եւ մե՛ծ յաջողութեամբ, բայց մշակութեան եւ որոնումի երկար ժամանակաշրջանէ վերջ: Ա՛յդ է եղած պարագան Marcel
Proustի31, որուն յիշատակներու գիրքը, առաջին կէս յաջողութենէ վերջ
(Jean Sauteuil)32 գացած գտած է իր երկրորդ եւ փառաւոր տարազը (A
la recherche du temps perdu)33:
Կըմբռնեմ որ դուն փափաքիս փրկել, այսինքն՝ վերամշակել նիւթ
մը որ այնքա՜ն մօտիկ է սիրտիդ: Ջանայ [sic] Այգեստաններէն քաղել եւ
վերամշակել կարճ պատկեր մը, մթնոլորտ մը, տեսիլ մը, զուգախօսութիւն
մը, կամ պարզապէս տիպար մը: Կարեւորը այն չէ թէ հեղինակը ի՛նչ կը
դնէ իր ընթերցողին բերնին մէջ – մե՞ղր, քացախ, խնդուք թէ արտօսր: Կը
բաւէ որ բերնին մէջ մնայ, վերջ ի վերջոյ, դառն մոխիրի համ, քանի որ
Վանը եղաւ արիւնաշաղախ մոխիր: Այս բաները պիտի չը գրէի երբեք,
Շաւարշ Նարդունի, Ահա ես ճանկերս լայն բացած, Փարիզ, 1966։
Զարեհ Մելքոնեան, Ափերը մինչեւ անկարելիին, Պէյրութ, 1967։
Անդրանիկ Անդրէասեան, Տարագիր երկինքի տակ, Պոստըն, 1967։
27
«Նայիրի», գրական-հասարակական շաբաթաթերթ։ Անդրանիկ Ծառուկեանի խմբագրութեամբ, լոյս
տեսած է Պէյրութ, 1952-1983ին, շարունակելով Հալէպի համանուն ամսագիրը (1941-1942, 1945-1949)։
Վերահրատարակուած է՝ Ժիրայր Նայիրիի խմբագրութեամբ, 1996-2012ին։
28
«Այրուող այգեստաններ»ու նուիրուած գրախօսականի («Նայիրի», 28 Մայիս, 4 Յունիս, 25 Յունիս եւ
2 Յուլիս 1967) վերջաւորութեան դրուած յաւելուածով, վանեցի մտաւորական Խոսրով Թիւթիւնճեան
անդրադարձած էր վէպին մասին Հայաստանի Գրողներու Միութեան 19 Մայիս 1967ի յայտատարութեան։
«Նայիրի», իր կարգին, արտատպած էր յայտարարութիւնը եւ ընդարձակ ծանօթագրութիւն մը կցած՝
Թիւթիւնճեանի յաւելուածին, իր կարծիքը յայտնելով յայտարարութեան մասին (Նայիրի, 2 Յուլիս
1967)։ Տե՛ս նաեւ «Ցաւալի պարագայ մը...», «Նայիրի», 3 Սեպտեմբեր 1967։
29
Անդրանիկ Ծառուկեան (1912-1989), սուրիահայ, ապա՝ լիբանանահայ բանաստեղծ, արձակագիր
եւ խմբագիր։
30
Գուրգէն Մահարի, Այրուող այգեստաններ, Երեւան, 1966։ Վէպին դէմ ժխտական անդրադարձները,
պաշտօնական կեցուածքն ու անձնական հալածանքը Մահարին պարտադրած են գործը վերամշակել։
Այս վերամշակումը, գրաքննութեան գլանէն անցած, լոյս տեսած է յետմահու՝ գրագէտի երկերու
ժողովածուի չորրորդ հատորին մէջ (1979)։ Լրամշակուած տարբերակը՝ գիտական հրատարակութեամբ,
լոյս տեսած է 2004ին։ 1966ի հրատարակութիւնը եւ լրամշակուած տարբերակը ընդգրկուած են Երկերի
լիակատար ժողովածուի հինգերորդ եւ վեցերորդ հատորներուն մէջ (Երեւան, 2015)։
31
Մարսէլ Փրուստ (1871-1922), ֆրանսացի վիպասան։
32
Ժան Սանթէօյ՝ Մարսել Փրուստի անաւարտ վէպը, որ գրուած է 1896-1900ին ու հրատարակուած՝
յետմահու (1952)։ Փնտռելով կորսուած ժամանակը վիպաշարքի նախընթացը կը համարուի։
33
Փնտռելով կորսուած ժամանակը՝ Մարսէլ Փրուստի հռչակաւոր վիպաշարքը, որ բաղկացած է եօթը
հատորներէ, լոյս տեսած՝ 1913-1927ին։
24
25
26
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եթէ չը գիտնայի թէ դուն կատարելապէս ի վիճակի ես գրութեան տալ
ընդհանուր ոգի մը, ինչպէս ապացոյցը տուած ես Սեւ մարդով34, որ
կատարեալ յաջողութիւն մըն է:
Գալով Գրական թերթի յայտարարութեան (19 Մայիս 67)35 ան
զիս գայթակղեցուց եւ տրտմեցուց խորապէս: Հակապատմական
հաստատում մըն է ըսել, թէ թուրքը ծրագրած էր Հայոց բնաջնջումը:
Ան ո՛չ իսկ ծրագրած էր Հայը իր մէջ ձուլել: Թուրքին նպատակն է եղած
Հայը պահել հլու հպատակ, այսինքն՝ գլխիկոր հպատակ: Համարձակինք
ըսել՝ գրաստ: Ոչ մէկ պետութիւն չը ծրագրել [sic] բնաջնջել իր հօտը:
Թուրքը այն ատեն միայն խորհեցաւ մեզ բնաջնջել, երբ Հայուն
ըմբոստութեան (rebellion) յաջորդեց ապստամբութիւնը (insu[r]rection):
Ասոնք հիմնովին տարբեր բաներ են: Ըմբոստութիւնը ցիրուցան է
(sporadique), անկազմակերպ, ժամանակաւոր եւ տեղական: Բոլորովին
տարբեր բան է կազմակերպուած ըմբոստութիւն մը, որ ունի իր
քաղաքական équipeը, իր պիւտճէն, իր ռազմամթերքը, իր դրօշակը,
իր դատարանը (տէռօռ), իր մամուլը, իր մարտիկները, եւ այլն:
Հ[այաստանի] Ս[ովետական] Գ[րողների] Միութեան Քարտուղարութիւնը, որ ուշադիր չէ իր գրչէն ելածին, հաստատելէ վերջ թէ
թուրքը մեզ բնաջնջել ծրագրած էր, կ’աւելցնէ միամտաբար – «սկսեալ
այն օրէն երբ Պալքանեան երկիրները սկսան ազատագրուիլ»36: Ուրե՞մն…
90ական թուականներէն, այսինքն Հնչակ-Դաշնակի կազմաւորումէն37
վերջ: Ո՛չ առաջ38:
Ճշմարտութիւնը քո՛ւ քովդ է երբ կը գրես – «Բզէզներու բոյնը անտեղի
կերպով խառնեցին մեր գործիչները» – (ես ալ գրած եմ ժամանակին
«Գազանը գրգռեցին, երբ գազանազուսպ չէին») – եւ անոնք որ
բոյնը խառնեցին եւ խառնակեցին, անոնք արեւելահայ երիտասարդ
համալսարանականներ էին որ մեզ փնտռել տուին մեր շուկայիկ՝ այլ
դրամապաշտ էֆէնտիները եւ ամիրաները որոնք փորձառութեամբ
Սիպիրեան աքսորի նիւթով Մահարիի «Սեւ մարդը» երկարաշունչ պատմուածքը լոյս տեսած է
Լռութեան ձայնը հատորին մէջ (Երեւան, 1962) եւ արտատպուած՝ սփիւռքահայ տարբեր թերթերու
մէջ։ Տե՛ս Գուրգէն Մահարի, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 8, Երեւան, 2016, էջ 99-141։
35
«ՀՍԳ Միութեան քարտուղարութիւնում», «Գրական թերթ», 19 Մայիս 1967։ Գրողներու Միութեան
քարտուղարութեան այս հաղորդագրութիւնը դատապարտած է Մահարիի քաղաքական կեցուածքը
իր վէպին մէջ։
36
Բնագրին մէջ՝ «մանաւանդ Բալկանեան երկրների ազատագրումից յետոյ»։
37
Ս. Դ. Հնչակեան Կուսակցութիւնը հիմնուած է 1887ին, Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը՝ 1890ին։
38
Պալքանեան երկիրներու ազատագրումը օսմանեան լուծէն սկսած է Սերպիոյ ազատագրական
պայքարէն (1804-1815)։ Յունաստան (1830), Սերպիա (1867), Ռումանիա (1877) եւ Պուլկարիա (1878)
անկախացած են յաջորդաբար։ Հետեւաբար՝ Գրողներու Միութեան յայտարարութիւնը կ՚ակնարկէր
1878ին (Պերլինի դաշնագրի ստորագրութիւն, որուն 61րդ յօդուածը նուիրագործած է Հայկական
Հարցին միջազգայնացումը եւ հայկական նահանգներու մէջ բարենորոգումներու իրագործման
պարտադրանքը) կամ զայն կանխող շրջանին եւ ո՛չ՝ 90ական թուականներուն, ինչպէս մեկնաբանած
է Շահնուր։
34
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գիտէին թէ մինչեւ ուր կարելի է առաջ երթալ:
Պրն. Թօփճեանը39 միթէ չէր կրնար լուսաւորել միտքը Քարտուղարութեան «ընկերներուն», որոնք գրագէտ են, անկասկած, բայց
անտեղեակ կը թուին ըլ լալ մարդկային հոգեբանութեան ամենահասարակ հոգեվիճակէն, երբ կը գրեն թէ Վանը դրախտ եւ եդեմ չէր:
Անշո՛ւշտ թէ չէր: Բայց պէտք է գիտնալ թէ դրախտի եւ դժողքի [sic]
միակեցութիւնը ընդհանուր օրէնք է կեանքի մէջ, եւ թէ՝ մարդ էակը
տէր է մոռացութեան բարձր տոկոսի, բարեբախտաբար, առանց որուն
անկարելի պիտի ըլ լար իր կեանքը: Թուրքիոյ դժողքին մէջ կար օր եւ կար
ժամանակ, երբ հայը կըսէր ի խորոց սրտի – Փա՜ռք քեզ, Տէր Ա[ստուա]
ծ, եւ նոյնիսկ՝ կէյ [sic] քէյֆիմ, կէլ40: Այս տարրական ճշմարտութեան
տեղեակ չէ տեղւոյդ Քարտուղարութիւնը: Միթէ իսկապէս անտեղեա՞կ
է: Կը տարակուսիմ: Շան գլուխը պէտք է այլ տեղ փնտռել: Զայն փնտռէ
կոյր ազգայնամոլութեան եւ ինքնահաւանութեան կողմը…
Քոյդ սիրով
ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐ
Թուղթի չգոյութեան հետեւանքով, նամակս գրել ստիպուեցայ
Aragonի41 նոր վէպին (Blanche ou l’oubli)42 սրբագրուած փորձերուն վրայ:
	

Էդուարդ Թոփչեան (1911-1975), խորհրդահայ գրադատ, Հայաստանի Գրողների Միութեան գլխաւոր
քարտուղար 1954-1975ին։
40
Թրքերէն (կէլ քէյֆիմ, կէլ)՝ «եկուր, երջանկութիւնս, եկուր»։
41
Լուի Արակոն (1897-1982), ֆրանսացի բանաստեղծ ու վիպագիր։
42
Բլանշ կամ մոռացութիւնը՝ Լուի Արագոնի վերջին վէպը (1967)։
39
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Յակոբ Օշականի Կնքահայրը
ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆ
Սփիւռքահայ թատերագիրներու
վտիտ ցանկին մէջ, Օշական թատերագիրը թատերախումբերու
եւ բեմադրիչներու ուշադրութիւնը
հազիւ թէ հրաւիրած է իր վրայ ցարդ,
հակառակ հեղինակին յօրինած
շուրջ 15 թատերախաղերուն1։ Թէեւ
անոնցմէ մէկ քանին արժանացած
են ցանցառ բեմադրութիւններու,
Օշական թատերագիրը կը շարունակէ մ եծաւ մասամբ հայկական բեմերէն բացակայիլ տակաւին։ Ըստ Վահէ Օշականի, այս
անտեսման պատճառներէն մէկը
հայ հասարակութեան պահպանողական ու աւանդապաշտ մտայնութիւնն է, որուն կը բարդուի «ցընցիչ անկիւնաւոր բնոյթը [Օշականի]
թատերախաղերուն, դաժան ու
անպաճոյճ ներկայացումը կիրքերու, ախորժակներու, բաներ՝
որոնցմէ հայութիւնը վարժուած է
խուսափիլ2»։ Օշական անգիտակից
չէ իր թատրոնին գտած ցուրտ ընդունելութեան. Համապատկեր

արեւմտահայ գրականութեան
տասներորդ հատորին մէջ, ուր
յետադարձ եւ ամբողջական արժեւորման կը բերէ իր արգասիքը,
ան կ՚ընդունի, որ հաւանաբար
«թատերագիր Օշականը չէ իջած
ժողովուրդին3»։ Այդուհանդերձ,
իր թատերախաղերը «իրմէն
մնայուն վաստակ մը» դաւանած
է ան, յաւակնութիւն մը՝ որ մեզ կը
ստիպէ ճշդել արդարացիութիւնը
այդ հաստատումին4։
Օշականի Կնքահայրը (Կնք.)
երկրորդն է 1-15 Օգոստոս 1921ին
իրար ետեւէ գրուած երեք թատերախաղերէն, հրատարակուած
1990ին, Վահէ Օշականի ջանքերով5։
Այս շարքին կը պատկանին նաեւ
Նոր-պսակը եւ Աքլորամարտը6։
Համապատկերի տասներորդ հատորին մէջ, Օշական կը բացատրէ,
որ այս գործին (ինչպէս կարգ մը այլ
թատերախաղերու պարագային)
դիպաշարը առած է ճշմարիտ
ըը

Յակոբ Օշական. Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, տասներորդ հատոր, էջ 71։ Տե՛ս
նաեւ Վահէ Օշականի «Նախաբան»ը, Երեք թատերախաղեր, էջ 11։
2
Երեք թատերախաղեր, «Նախաբան», էջ 11։
3
Համապատկեր, էջ 294։
4
Նոյն տեղը, էջ 257։
5
Երեք թատերախաղեր. Կնքահայրը, էջ 210-399:
6
Օշականի արխիւին մէջ գտնուած են Աքլորամարտը վերնագիրը կրող թատերախաղին երեք
տարբերակները, որոնցմէ երկուքը լոյս տեսած են Վահէ Օշականի կազմած Երեք թատերախաղեր
հատորին մէջ, էջ 401-668:
1
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պատահարներէ, եւ կու տայ
Կնքահայրը-ի կեդրոնական տիպարներէն Գրիգորի իսկական
պատմութիւնը, որ գրեթէ բառացիօրէն վերարտադրած է թատերախաղի դիպաշարին մէջ.
1920ին [Օշական] ընդունեց այցելութիւնը ուրիշ երիտասարդի մը։
Գաւառացի։ Տարագրութենէն
հրաշքով իր գլուխը ազատած։
Տրտում էր ու վախկոտ։ Կը տեսնէի զինքը, կնոջը եւ քենիին հետ,
երբ գլխահակ կ՚անցնէր փողոցէն։ Ոչինչ անշուշտ արտակարգ՝
պատկերին մէջ։ Բայց այդ
երրեակէն քանի մը կանգուն
ետ յիսունը անցած մարդ մը։
Գոռոզ։ Ճաղատ։ Հաստ ու նենգ
դիմագիծով։ Խալֆան էր թաղին.
սանկ ու նանկ ճարտարապե՞տ
մը, կապալառո՞ւ մը, մատնի՞չ
մը։ Պոլսոյ մէջ ընթացիկ էր
այս տիպարը։ Կնքահայրն էր
այդ ընտանիքին ու կը պահէր բոլորը իր ծախքովը։ Դրացիները, անցեալին ծանօթ
այդ կնքահայրին, մկրտած
էին պատահարը սովորական
պարզութեամբ։ Ինչ երկարեմ։
Տղան որոշած էր ինքզինքը
սպաննել, ա՛լ չկրնալով տանիլ
այդ տարակարգ ամուսնութեան
ամօթը։ Հակազդեցութիւնը զօրաւոր եղաւ իմ մէջ։ Տարսոն
գոլէճը աւարտած չէր այդ
երիտասարդը անոր համար,
որ յիմարութեան մը պահուն
ըմբռնուած երկրորդ յիմարութիւն
մը զգետնած էր զինքը։ Առնուազն
ԲԱԳԻՆ

70

տարագրութենէն ինքզինքը
ազատած ըլ լալը փաստ մըն
էր իր ուժերէն։ Պարտաւոր էր
ապրիլ։ Մահուան արժանին
ինքը չէր, քանի որ քսանը նոր
էր մտեր։ Ու պարտաւոր էր
մեռնելէ առաջ մեռցնել։ Տղան
գնաց։ Շաբաթ մը վերջը լսեցինք,
որ յիմարանոցն էր։ Ինծի համար
կացութիւնը շատ ալ ըմբռնելի
		
չէր։ Բայց յետոյ պիտի պարզուէր դաւադրութիւնը։ Տղան
		
բժշկական տեղեկագրով մը
նետուած էր յիմարանոց, վասնզի
		
խալֆան, որ քենին կ՚ուզէր, են		
թարկուած էր այդ քսանէն վար
աղջկան շքեղ նախատինքին։
		
Հաստ իր գլուխով, խալֆան ելոյթը
վերագրեր էր երիտասարդին
		
ու գտած դարմանը, դրամով,
տունէն զայն հեռացնելու… իբր
կապուելիք յիմար։ Փախեր 		
էր
յիմարանոցէն ու տուն դարձած։
Նոյն իրիկունը իմացանք, 		
որ
խալֆան յանկարծամահ եղած
		
էր։ Կազմ ու ապրում նման ելք
մը շատ բնական կ՚ընծայէին։
		
Իրականին մէջ շաբաթ մը վերջը
կը հասկնայի երիտասարդին
		
բերնէն մահուան ստոյգ հանդէսը. խալֆան խղդուած էր
երիտասարդին մատուըներով։
Տրամա՛։ Անշուշտ։ 1921ին, պուլկարական լեռնագիւղի մը մէջ
ութ օրուան ընթացքին, մէկ
շունչով կ՚արժէ ըսել, գրուեցան
«Նոր-պսակը» եւ «Կնքահայրը»։
Գիրքերու պատմութիւնները
ինծի համար գրականութեան
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չեն պատկանիր, այլ՝ կեանքին
արձանագրութիւններն են
(Համապատկեր, էջ 54-55)7։
Օշականի թատերախաղերը
ընդհանրապէս՝ եւ Կնքահայրը
մասնաւորապէս, լոկ իբր
«կեանքի արձանագրութիւն»
համարելու տեսակէտին յարիլը
պարզամտութիւն պիտի ըլ լար։
Կնքահայրը իրաւ ապրուած հոգեվիճակներ կը պատկերէ, այո՛,
սակայն հեռու է պարզապէս վաւերագրական յետնաշխարհի մը
վրայ կառուցուած երկ մը ըլ լալէ։ Աւելին, եթէ թատերախաղը
ընկալենք ժամանակակից ընկերային յղացքներու՝ սեռերու
հաւասարութեան եւ քաղաքացիական պատասխանատուութեան պրիսմակէն,
Կնքահայրը ժամանակավրէպ՝
նոյնիսկ զազիր եւ ոճրային
արարքներ կը ցուցադրէ։ Այս
լոյսին տակ, մասամբ հասկնալի
կը դառնայ թատերախումբերու
եւ բեմադրիչներու այս գործին
անտեսման ընդհանրական տըրամադրութիւնը։ Տակաւին, Կընքահայրը-ի Խալֆան եւ իր արկածախնդրութիւնները կը յիշեցնեն
Երուանդ Օտեանի Ընտանիք,
պատիւ, բարոյական վէպին (1910)
Ղուկաս էֆէնտի Կելկիթեանը, որ
միջնորդներու միջոցաւ երիտասարդ կիներ կը գտնէ՝ ամուսնական
յարկէն դուրս գոհացնելու իր
տռփանքը, եւ նոյնիսկ կը խաթարէ
իր իսկ ընտանեկան կեանքը՝
7

կենակցելով իր քենիին հետ։ Այդտեղ սակայն, կը սպառին Օտեանի
վէպին եւ Օշականի թատերախաղին համեմատութեան եզրերը. մինչ
Օտեանի վէպը այսօր չի տոկար իբր
դիմացկուն ստեղծագործութիւն,
Օշականի Կնքահայրը շնչող գըրական արժէքի կը վերածուի,
երբ զննական ընթերցումով մը
քակենք խաղին տիպարներու
կազմաւորման բարդութիւնները
եւ գտնենք անոնց բախումները
զարգացնող խաղին պատկերաւոր
տարրերը։
Տիպարներու բարդութիւններէն
առաջինը կը գտնենք Օշականի
անոնց տուած անուններուն մէջ։
Կնքահայրը, Գրիգոր Փէքմէզեան,
Պոլսոյ շուկաներուն վրայ ծանօթ
Խալֆա անունով, սովոր է միջնորդ
Սուրբիկին միջոցաւ ճարել հայ թէ
այլ համայնքներէ երիտասարդ
աղջիկներ։ Տարիքի բերմամբ,
Խալֆան որոշած է վերջ տալ իր
վաւաշոտ ապրելակերպին եւ
այլեւս մնայուն կենակցութիւն մը
հաստատել երիտասարդ այրի կնոջ
մը՝ Սուրբիկին ծանօթ Ելմոնէին
հետ, որ իր ապրուստն ու իրմէ
երիտասարդ քրոջ ուսման ծախքը
ապահովելու համար առաջարկը
պիտի ընդունի։ Խալֆան մտադրած
է Ելմոնէն պսակել երիտասարդի
մը հետ, եւ զոյգը բնակեցնել իր
տան մէջ, իր «կնքահայրութեամբ»
կացութեան արտաքնապէս
անարատ երեւոյթ մը տալու համար։ Թաղական խորհուրդի

Շեղագիր տառերը կու գան բնագրէն։
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քարտուղար- մ իջնորդ Տիգրան
Մանուէլեանն է, որ Խալֆային կը
բերէ գաւառացի եւ հիւանդութենէ
նոր ապաքինած` անօգնական
երիտասարդ մը, որ պիտի դառնայ
այս եռանկիւնին անտրտունջ մէկ
կողմը8։ Երիտասարդին հետ իր
առաջին հանդիպման, երբ Խալֆան
կը տեղեկանայ թէ տղան եւս
Գրիգոր կը կոչուի, կ՚ըսէ. «Գրիգո՞ր։
Ատ չեղաւ։ Փոխելու ես, ինչ է նէ։
Ետքէն կը մտածենք ատիկա» (Կնք.,
247)։ Թատերախաղի կեդրոնական
տիպարներէն երկու տղամարդոց
անուններու նոյնութիւնը ընթերցողը կը մղէ խորհրդածելու, թէ
ինչո՞ւ Օշական պիտի խճճէր
զոհն ու անոր անկողնին մէջ
անոր իրաւունքը բռնագրաւողը։
Անուններու նոյնութիւնը անշուշտ
աւելի ցայտուն կը դարձնէ երկուքին հակադրութիւնը, սակայն
կը մ նայ Խալֆային պնդումը,
որ տղան պարտի իր անունէն
հրաժարիլ, որովհետեւ այդ անունով մ իայն մէկ բնակիչ կրնայ
ը լ լալ իր տան մէջ։ Էապէս,
երիտասարդէն պահանջուած
անուանափոխութիւնը անոր ինքնութեան հիմնական տուեալներէն
մէկը բոլորովին մթագնեցնելու
փորձ մըն է, այդպիսով զայն քշելու
համար ստուերային կեանքի մը
խորշերը։ Խալֆան կը կարգադրէ,
որ ոչ մէկ կապ կամ խօսակցութիւն
տեղի ունենայ Գրիգորին ու Ել-

մոնէին, եւ աւելի ուշ նոյն տան
բնակիչ Ելմոնէի քրոջ՝ Արմինէին
միջեւ։ Խաղի երկրորդ արարին մէջ,
երբ Ելմոնէ եւ Արմինէ կը խօսին
Գրիգորի մասին, զայն կը կոչեն
«շուքէ մարդը» (Կնք., 263, 285)։
Երկու Գրիգորներուն նոյն տան
մէջ բնակութիւնը հարկադրաբար
կը յառաջացնէ կացութիւն մը,
ուր եթէ Խալֆան «մէկ»ն է, երիտասարդը կ՚ը լ լայ անանուն
«միւս»ը, ինչպէս կ՚ըսէ Ելմոնէ (Կնք.,
263, 282, 283)։ Հետաքրքրական
ընտրութիւն մըն է «միւս»ը, որ իր
թելադրած երկակի իմաստներով
կը բարդացնէ պարագան այստեղ։
«Միւս»ի գործածութիւնը թէ՛ կը պայմանաւորէ «մէկ»ուն առկայութիւնը,
եւ թէ՛ կը պարտադրէ «մէկ»ուն
առաջնակարգ դիրքը։ Ասով մէկտեղ,
«միւս»ով Գրիգորին ստորադասումը
Խալֆայէն՝ «մէկ»էն, կը չեղարկուի
բառին ստուգաբանութեամբ՝
մ ի+եւս, որ ո՛չ մ իայն կ՚արգիլէ
Գրիգորին աներեւութանալը,
այլեւ զայն կը դնէ Խալֆային հետ
հաւասարութեան հորիզոնական
գծի մը վրայ, նոյնիսկ եթէ վերջինը
երիտասարդին տղամարդու արժանապատուութիւնը զգետնած
ըլ լայ։
Պարզ է, որ թատերախաղի
գ լխաւոր խնդիրը՝ Խալֆային
կենակցութիւնը Ելմոնէի հետ, որուն
Գրիգորի հետ պսակը խաչակնքած
է ինք, էական եղծում մըն հայ

Թէեւ Օշական երբեք չի ճշդեր երիտասարդին հիւանդութիւնը, սակայն ամենայն հաւանականութեամբ,
անիկա թոքախտաւոր մը եղած է։ Գրիգոր Պըլտեան եւս զայն կը գտնէ «թոքախտէ վարակուած»։
(«Յառաջ. Միտք եւ արուեստ», 7 նոյեմբեր 1993, էջ 3):
9
Յովհաննէս դպիր Աւետիսեան. Կնքահօր (քաւորի) մասին։
8
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եկեղեցւոյ աւանդութիւններուն,
որով պսակուող զոյգին ընտանիքներուն այրերը՝ հայր, պապ,
եղբայր կամ կենակից, չեն կրնար
կ ն ք ա հ օ ր դ ե ր ը ս տ ա ն ձ ն ե լ 9։
Ռաֆայէլ Նահապետեան կ՚աւելցնէ, որ նոյնիսկ «Քաւորի անկողնու վրա նստելը, նրա տան
կտուրը բարձրանալը «մեղք» էր
համարւում» (Քաւորը հայոց մէջ,
123), որովհետեւ կնքահօր հոգեւոր
հայր հանդիսանալու հանգամանքը
կ՚արգիլէ անոր կենակցութիւնը
հարսին հետ։ Գրիգորի եւ Ելմոնէի
պսակադրութեան իր կնքահօր
պաշտօնով, Խալֆան կ՚ապականէ
իրմէ ակնկալուած դերը, միջնորդ
Տիգրանին անվարան յայտնելով,
«կնքահայր կամ փեսայ, տարբերութիւն, որն է եա» (Կնք., 225)։
Այդ կէտէն սկսեալ, Խալֆային
յարաբերութիւնը Ելմոնէի հետ
կը դեգերի արենակցական սեռականութեան սահմաններուն,
ինչպէս դիտել կու տայ Պըլտեան10։
Յունական ողբերգութիւններէն
սկսեալ, թատերական գրականութիւնը չէ խորշած արենակցական
սեռականութիւնէն, եւ ուրեմն այս
խաղին գայթակղութիւնը նման
արտասովոր կապի մը եզակի արծարծումը չէ։ Միւս կողմէ, ոչ ալ կարելի
է Կնքահայրը տեղադրել յունական
դասական ողբերգութիւններու

արիստոտէլեան կաղապարին
մէջ, որովհետեւ այդ չէ Օշականի
հետամտածը։ Իր բառերով,
Օշական կը «յանդգնի թատերական
կառուցում ին, դարձեալ իրեն
յատուկ բացարձակութեամբ
մը։ Վերլուծական, բարոյական,
հոգեբանական
թատրոն
մը մեր հասարակութեան
համար առնուազն անկարելի
արկածախնդրութիւն մըն էր»։
(Համապատկեր, էջ 65): Եթէ հաշուի
առնենք այն փաստը, որ Օշական
թատերախաղը մակագրած է «պոլսական բարքեր» ենթախորագրով,
ապա կը գտնենք պատասխանը
այն հարցումին, թէ ինչո՞ւ Օշական
բեմ կը հանէ նման շնական
մարդու մը կերպարը, նոյնիսկ
անոր պաշտօնով վերնագրելով
թատերախաղը։ Կնքահայրը մեզի
կը բերէ գործին ժամանակակից
պոլսական բարքերու աղաւաղումը,
Խալֆային մ եղսակիցներու,փոխ առնելով օշականեան բառ
մը,- «հանդէս»ով։ Այդ ապաշնորհ
խմբակը կը կազմ են Տիգրանը՝
որ Գրիգորը կը ծանօթացնէ
Խալֆային՝ այս վերջինին հին
վերարկուներն ու կօշիկները ընդունելով իբր նուէր, Սուրբիկը՝ որ
միջնորդչէք կը ստանայ Խալֆային
ցանկութիւններուն յագուրդ տալու
համար եւ բժիշկը՝ որ գիտնական

Օշականի գործերուն մէջ, արենակցական սեռականութիւնը տիպարները բախման տանող կրկնուող
կիրք մըն է։ Պըլտեան դիտել կու տայ, որ ինչպէս Կնքահայրը-ի պարագային, Օշականի Նոր-պսակը
թատերախաղին Անժէլի նկատմամբ Վահրամի գրգանքը նոյնպէս «արենակցական ցանկութիւն մըն
է», նոյնիսկ եթէ Վահրամ եւ Անժէլ նոյն ընտանիքին չեն պատկանիր։ «Յառաջ. Միտք եւ արուեստ»,
7 նոյեմբեր 1993, էջ 3: Նոյնպէս, Սուլէյման էֆէնտի վէպին մէջ, Էտհէմ պէյ կը սպաննէ իր հայրը, երբ
զայն կը գտնէ իր կնոջ հետ, իր իսկ ամուսնական անկողնին մէջ։
10
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մարդու իր դիրքը կ՚արատաւորէ
շինովի ախտաճանաչութեամբ մը
Գրիգորին մտային խանգարում
վերագրելով ու յիմարանոց
փոխադրելու հաստատագիր
մը տրամադրելով Խալֆային։
«Պոլսական բարքեր»ը նաեւ կը
բացայայտուին Ա. արարին մէջ,
երբ Տիգրան կ՚ըսէ Խալֆային.
«... քանիներ գիտեմ, համրեմ։
Ամէնէն աղէկը մեր Մինասեանը
չէ՞։ Կարգելիք աղջիկ ունի,
կարգուկ տղայ ու կնքահայր
ըլ լալու համար հոգի կու տայ։
Եկուր տես որ թաղականութեան
ատենապետ է, հիւանդանոցի
հոգաբարձու» (Կնք., 227), եւ քիչ
անդին, «Սանկ մէկ երկու ամիսէն
քանի մը հազար թուղթ ճախա
ըրիր մի, կամ հիւանդանոցին կամ
խնամատարութեան, մաքրուած ես։
Այն ատեն քեզ կ՚ընդունին ազգային
բարերար։ Մէկ տարիէն թաղական
ես» (Կնք., 229)։ Ախտավարակ
այս միջավայրին խտացումը կը
գտնենք Խալֆային իր դերին մասին
Գրիգորի տուած սահմանումին
մէջ. «Ես կնքահայր պիտի ըլ լամ,
Պոլսեցիներուն հասկցածովը»
(Կնք., 253)։ Խալֆային ակնարկած
յոռի վարքագծի պոլսական
ըմբռնումը տիրական է նաեւ
Օտեանի վէպին մէջ, մարմնաւորուած Աղքատախնամ ի
դրամասէր քննիչ Միքայէլ աղայով,
եւ իր տունը անառականոցի
վերածած Վառվառ հանըմով,
որոնք յաջորդաբար Տիգրանի
եւ Սուրբիկի նախատիպարները
կրնան համարուիլ։
ԲԱԳԻՆ
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Խալֆային գլխաւորած խմբակէն
առանձին ուշադրութեան արժանի
է Սուրբիկը։ Մինչ Տիգրանին եւ
բժիշկին շահամոլ կերպարները
մ իալար զարգացում կ՚ապրին
ամբողջ խաղի երկայնքին, Սուրբիկի
տիպարը կը տարբերի անոնցմէ՝
իր ստանձնած դերին մասին իր
հակասական պատկերացումներով։ Խղճահարութիւնը որ կը
պակսի Տիգրանէն եւ բժիշկէն,
մերթ ընդ մերթ կը ցցուի Սուրբիկի
արտայայտութիւններուն մէջ, իսկ
այլ պարագաներու ալ կը խեղդուի։
Մէկ կողմէ, Սուրբիկ կ՚այպանէ
Խալֆան եւ անոր նմանները,«Ամէնքդ ալ սրիկայ, խայտառակ,
անաստուած մարդեր էք» (Կնք.,
238),- բայց նաեւ կը չքմեղանայ,
«Ուրիշ ի՞նչ գործ ընեմ։ Իմին ալ
արհեստս է. մենք ալ տուն տեղ ենք,
ապրինք պիտի» (Կնք., 238)։ Սուրբիկ
նոյնիսկ կը յաւակնի Ելմոնէին
բարեգործութիւն ըրած ը լ լալ,
զայն Խալֆային ներկայացնելով.
«Ասիկա բարիքի պէս բան մըն է։
Ադ կնիկը մէկ երկու ամիս ալ կրնայ
քաշել, քաշքշել։ Ետքը, կամ երթայ
պիտի ծովը նետուի, կամ աս ան
հիւանդոտ սրիկայի մը ծոցը։ Շատ
շատ քոյրը ծախէ պիտի։ ... Շէնք
շնորհք, տուն կու տաս կոր իրեն։
Հրապարակին վրայ ալ ամէն բանով
լման ամուսին մը։ Ալ ի՛նչ ուզէ»
(Կնք., 239)։ Սուրբիկի կերպարին
գերագոյն հակասութիւնը, որ նաեւ
ի վերջոյ զինք համ եմատաբար
կը փրկէ, ի յայտ կու գայ խաղին
վերջաւորութեան։ Երբ Գրիգոր
խեղդամահ կ՚ընէ Խալֆան եւ
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պիտի ձերբակալուի իբր ոճրագործ,
Սուրբիկ զայն կը համոզէ, որ
վերադառնայ յիմարանոց, այնտեղ
որոշ ժամանակ պատսպարուելու
եւ ի վերջոյ ազատ արձակուելու
համար։
Տիպարներու հոգեբանական
բարդութիւններուն մէկ այլ դրսեւորումը կը կարդանք Գրիգորի
ներաշխարհը նկարագրող
տողերուն մէջ։ Զինուորագրուած
ը լ լալով Ա. համաշխարհային
պատերազմին, Գրիգոր մահը տեսած է չորս դին. անկէ ետք, մահացու
հիւանդութենէն վերապրած ու
հասած է Պոլիս, ուր հարկադրաբար
ինկած է Խալֆային ապաբարոյ
տան մէջ։ Հոն արտաքնապէս
ստուերային կեանք մը ապրող
այս երիտասարդին ձեռքը «կրակի
կտոր» է Ելմոնէի հետ պսակի
պահուն (Կնք., 263)։ Տունէն դուրս
իր աննպատակ թափառումներուն
ընթացքին, «օրերը կ՚այրին» (Կնք.,
299), եւ իրեն կը թուի, որ «կրակէ
գիծեր կը մ եկնէին ոտքերէս,
երկու թեւերով ու կու գային
միանալ սրտիս կեդրոնը» (Կնք.,
301)։ Ներսիդին մխացող բոց մը
սնուցանող երիտասարդը տուն
կը մտնէ «սեւցած հրդեհի մը
պէս» (Կնք., 299)։ Այդ հրդեհը իր
թոքերը կրծող հիւանդութիւնն է
անշուշտ, որ կրնայ յանգիլ ներքին
փլուզման մը, եւ որ զինք կը դարձնէ
ինքնամփոփ ու լռիկ մաքառող մը՝
ընդդէմ «մահուան որ կը սաւառնի
ու կեանքին որ կը սողայ» (Կնք., 300):
Դժնդակ այդ պայքարին մէջ, մահը
կ՚երեւի իրեն, «գեղեցիկ... կապոյտ

թեւերով անծանօթը որ մեր ցաւերը
կ՚առնէ կը տանի» (Կնք., 300): Գրիգոր
ի վերջոյ կը յաղթէ զինք զգետնող
հիւանդութեան եւ կը վերապրի
երբ «նայուածքս ներսէն դուրս
կրցայ պտտցնել…։ Եթէ չմ եռայ
անկէց ետքը, ատիկա պարտական
եմ մտքիս ու զարգացում իս»
(Կնք., 301): Գրիգոր ուսեալ եւ
մտաւորական երիտասարդ մըն
է, որ «կանուխէն երազեր [է] մեր
ցեղին ապագային վրայ» (Կնք.,
296): Երբ Խալֆան կը ծանօթանայ
Գրիգորին, երիտասարդին ձայնը
«շատ գրաբար» կը գտնէ (Կնք., 252),
իսկ Ելմոնէ՝ «խորունկ, կտրուած՝
բայց անուշ» (Կնք., 269)։ Գրիգորի
ներաշխարհին բացայայտումը
ծայր կ՚առնէ երբ Ելմոնէի քոյրը
Արմինէն կու գայ բնակիլ Խալֆային
տունը։ Արմինէ կը զարմանայ «շուքէ
մարդ»ուն լուռ համակերպութեան
վրայ եւ կ՚որոշէ յայտնաբերել
երիտասարդին հոգեվիճակը։
Երբ Գրիգոր կը բանայ իր հոգին,
անկէ Արմ ինէի դիմաց կը ծորի
«սեւցած հրդեհ»ը իրմէ վանելու
երիտասարդին անյողդողդ կամքը.
«Երկու տարի ես իմ զգացումներս,
զարգացումս, պատիւս ու այսպէս
ըսելու համար երազներս բզիկ բզիկ
ըրի, կտոր կտոր նետեցի կուրծքիս
կրակէն։ Ու մարդկութեան դարձայ
մարդկութիւնս սպառելէ վերջը»
(Կնք., 297)։ Գրիգորի վերապրելու
վճռականութիւնը զինք կը վեհացնէ
Արմինէի աչքին, եւ աղջիկը կը դատէ,
որ «Անշուշտ սրիկայ մը, որդ մը,
սողացող մը չէք, ինչպէս կ՚ենթադրէ
հասարակութիւնը» (Կնք., 290)։
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Արմինէի բառերը կ՚արձագանգեն
Սուրբիկի վերը մէջբերուած խօսքը՝
«Ամէնքդ ալ սրիկայ, խայտառակ,
անաստուած մարդեր էք», եւ
Խալֆան ու երիտասարդը կը դնեն
վերջին արարի երկուքի բախման
ճամբուն վրայ։
Թատերախաղի երկու քոյրերը եւս, իրենց տարբերող աշխարհահայեացքներով եւ ըստ
այնմ՝ անհատական երջանկութեան պատկերացումներով, հակադրական դիրքերու
վրայ են։ Ելմոնէ ճակատագրապաշտութեան հպատակող մըն
է, իսկ Արմինէ ապստամբող մը, որ
կը զարմանայ, թէ ինչո՞ւ քոյրը չի
ծառանար Խալֆային դէմ.
Արմ ինէ. — Ինտոր այդ լխկած
մսին կտորը կ՚առնես
անկողինդ կը պառկիս։
Թո՛ւ։
Ելմոնէ.— Մեծ մի խօսիր ճակտիս
գիրն է։
Արմինէ.— Ո՞վ գրեր է, թող աւրէ։
(Կնք., 266-67)
Նոյնպէս, վերջին արարին մէջ,
Ելմոնէ կը խօսի յարմարուող զոհի
մը բառերով. «Բախտ ունենայի
այսպէս չէի ըլ լար։ Մինակ ատեն
մեռնիլս կու գայ» (Կնք., 372): Երբ
Խալֆան կ՚որոշէ լքել Ելմոնէն եւ
օրինապէս ամուսնանալ Արմինէի
հետ, Ելմոնէ արդարօրէն կ՚ընդվզի,
ո՛չ որովհետեւ Արմինէն զինք պիտի
փոխարինէ Խալֆային անկողնին
մէջ, այլ անոր համար, որ կը
գիտակցի իրեն սպասող ընկերային
կացութեան.
Ելմոնէ. — Աշխարհը գոցուած
-
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է
ինծի
դէմ,
վերջնականապէս։
Քիչ մը մտածէ, պիտի
գտնես որ ճիշտ
[կը] խօսիմ։ Երկու
տարի այս կեանքը,
այս տունին մէջ,
սա մարդուն հետ
պիտի չներեն երբեք
մարդերը։ Իրաւ է,
կրնաք նոր խալֆաներ,
քիչ մը վար կամ
քիչ մը վեր։ Ատոնք
տանիլը ուժերէս վեր
է։ Գերեզմանը աւելի
հաճելի է ինծի քան
վաթսուննոց ծերունիի
մը անկողինը։ …
Ուրի՛շ, կայ ուրիշ
ճամբայ, սպասուհի
երթալ։ Անոր ալ համը
առնողները գիտեն։
Կա՛յ բոզանոցը որ
գերեզմանէն ալ գէշ
ըլ լալու է։ Ահա ինծի
մնացածը (Կնք., 37576)։
Հետեւաբար, Ելմոնէ Խալֆայէն
իր փրկութիւնը կը տեսնէ Գրիգորի
մէջ եւ կը խնդրէ քրոջմէն, որ իր
մասին բարեխօսէ երիտասարդին։
Արմինէ կը սիրէ Գրիգորը, «քենէ
հազար անգամ ուժով։ Անիկա իմ
ամէն բանս է։ Գիտցիր թէ ես կը
դադրիմ ապրելէ երբ ան չըլ լայ»
(Կնք., 376-77)։ Երիտասարդին
անարդար արգելափակման վերջ
տալու համար, Արմինէ կ՚այցելէ
անոր յիմարանոցին մէջ, նախապէս
թերթերու խմբագիրներու
օժանդակութիւնը հայցելով.
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Արմինէ.—
Ամէնն
ալ
ուրախութենէն ցատկեցին։ Եթէ տղան
չարձակեն, տեսնաս
դուն գայթակղութիւնը։
Տնօրէնը կը վախնայ
կոր։ Պոռալ պոռացի, տեսնայիր, պարտէզին մէջ գ լուխս
հաւաքուեցան։
Ելմոնէ.— Դուն քաջ ես, Արմինէ։
Ես բերանս չէի կրնար
բանալ։ (Կնք., 376)։
Մին Գրիգորը կը համարէ իր
ազատարարը յոռեգոյն ապագայէ
մը, միւսը Գրիգորին հետ կ՚ուզէ
ընտրել իր ապագան։ Խաղի
վերջաւորութեան, երկու քոյրերուն
անհամատեղելի ըղձանքները կու
գան նոր, նոյնիսկ ուշացած բախում
մը յառաջացնել Ելմոնէի եւ Արմինէի
միջեւ։ Այս կէտէն ալ կը բխի Արմինէի եւ Ելմոնէի մրցակցութիւնը,
որ կը սպառնայ խզել երկուքի
քրոջական յարաբերութիւնը.
Ելմոնէ. — Որու համար ես
տարի
գարշելի
մարդուն ամօթը։
Դուն չես գիտեր
ինչ տառապանք է
հոտած մարմ ին մը,
դիակի պէս քովդ ի վեր
երկնցած տեսնալը։ […]
Ատոնք ըրեր եմ ես,
անշուշտ քու բարիքիդ
համար, բայց նորէն
յոյս մըն ալ ունեցեր
եմ միշտ։ Ու այդ յոյսը
11

այսօր կու գայ ու դուն
մէկէն առանց երկու
կողմդ նայելու ձեռքդ
կ՚երկնցնես առնելու։
Քեզի երիտասա՞րդ
կը պակսի։ Օժիտ,
դրամ, ամէն բանդ
պատրաստ։ Երկու
ամիսէն դուն ուզած
տղուդ տէր կ՚ըլ լաս։
Ինչո՞ւ եկար գացիր աս
կրակը բացիր գլխուս։
Ինչո՞ւ (Կնք., 373)։
Այս ձիգ կացութիւնը աւելի կը
բարդանայ Գրիգորի յիմարանոցէն
փախուստով եւ տուն վերադարձով,
սակայն թատերախաղը այդ
կէտէն սկսեալ կը զարգանայ
մ ելոդրամատիկ ընթացքով մը։
Խալֆան իր նորաբոյս սէրն ու
կիրքը կը յայտնէ Արմինէին. «Քու
մէկ շարժումդ, մատիդ մէկ երերալը
իմ մէջս տարիներ կը կոտրտէ»
(Կնք., 388). «Դուն իմս ըլ լաս պիտի.
իմս։ Ես պիտի ծամ եմ քու այդ
թեւերդ, երեսներդ, պիտի խմեմ քու
շունչդ, քու գինովութիւնդ։ Ես պիտի
հատցնեմ քու այդ գեղեցկութիւնդ
ու անկէ ետքը մեռնիլը թող գայ»
(Կնք., 390)։ Ներս կու գան Սուրբիկ,
Տիգրան եւ կինը՝ Էֆթիկ։ Սուրբիկ
փոշի մը կը սրսկէ Արմ ինէին
վրայ, որ կ՚անզգայնացնէ աղջիկը։
Մետասաներորդ վայրկեանին,
բեմ կը խուժէ Գրիգոր, «գլուխը
բաց, աչքերը զարհուրագին
կատաղութեան մը մէջ» (Կնք., 396),
խեղդամահ կ՚ընէ Խալֆան եւ կ՚իջնէ

Պըլտեան, «Յառաջ. Միտք եւ արուեստ», 7 նոյեմբեր 1993, էջ 3:
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վարագոյրը այս «տարօրինակ
պատմութեան» վրայ11. արդարացի
որակում մը՝ Օշականի այս
թատերախաղին, որ թէեւ այսօր կը
տուժէ իր ցուցադրած բարքերու
ժամանակավրէպութեամբ, բայց
կ՚արժեւորուի Օշականի երկերուն՝
յատկապէս վէպերու մեկնութեան
իր մատուցելիք նպաստներով։

Օգտագործուած աղբիւրներ
1. Աւետիսեան, Յովհաննէս դպիր. Կնքահօր (քաւորի) մասին. http://
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ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԵԱՆԻ
ՅԵՏԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
Արքմենիկ Նիկողոսեան
Երբ 2001 թուականին լոյս տեսաւ
Յետգրութիւն ժողովածուն, որն իր
բնոյթով ընտրանի էր եւ ամբողջացն ում էր Հենրիկ Էդ ոյեանի
բանաստեղծական նկարագիրը,
թւում էր՝ նա «փակում» է իր հաշիւները բանաստեղծութեան հետ,
յամենայնդէպս՝ սեփական ստեղծաբանական տարածութեան ամփոփում էր դա ենթադրում: Մանաւանդ, իմ կարծիքով, նոյնիսկ
գրութենական գոյութեան պարագային գրողի այսպէս ասած` յետընտրանիական ժամանակը զարգացում` առաջընթացի տեսքով,
երբեք չի ամրագրում: Պարտադիր
օրինաչափութեամբ, ընտրանի հըրատարակելուց յետոյ գրողը ստեղծում է գոյաւորուած անհատական
գեղարուեստական-ստեղծաբանական տարածութեանը նրբագծեր
յաւելող գրականութիւն: Այլ խօսքով, յետ-ընտրանիական ստեղծագործական ժամանակը հրաժեշտի
ժամանակ է, որը տարբեր գրողների մօտ տարբեր ձեւերով կարող
է արտայայտուել: Ստեղծաբանական եւ վերն ասուածի առումով
չափազանց խօսուն ու հետաքըրքիր է նաեւ Էդոյեանի ժողովածուի
վերնագիրը. յետգրութիւնը ոչ թէ

տուեալ գրքի պոետիկ տարածութեան ու համակարգի, այլ յետագայում գրուելիք բանաստեղծութիւնների ընդհանուր տարազումն է:
Այս առումով, Էդոյեանի ընտրանիին յաջորդած գրքերի` Երեք օր
առանց ժամանակի (2005), Փողոցի
բաժանուող մասում (2007), Կանգ
առ, ես այստեղ եմ (2012), Յենման
կէտ (2015) խորագրերը ոչ թէ վերնագրեր են, այլ` ենթավերնագրեր:
Այսինքն` յետ-ընտրանիական ժամանակի ցանկացած ժողովածու
Էդոյեանի պոէտական համակարգում յետգրութեան արժէք ունի:
Այնուամենայնիւ, նոյնիսկ այս
պար ագ ային, Յետգր ութ իւնից
յետոյ Էդ ոյեա ն ի նախ անձ ելի
ստեղծագործականութիւնը իւրայատուկ հանգ ամ անք է եւ
արժանի մասնաւոր ուշադրութեան: Նախ, այդ ժողովածուներում
ոչինչ չէր գուժում ստեղծագործական նահանջ, այլ, ընդհակառակը, երեւանւում էր իւրօրինակ մի
ներուժ, որի նպատակը, թերեւս,
արդի գրաբանական դաշտի արժէքայնութեան ապահովումն էր:
Բան աստ եղծ ական ար ու եստ ի
որոշակի նահանջի, խօսքի հասարակացման եւ ինչ-որ առումով՝
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արժեզրկման, բանաստեղծութեան
հանդ էպ դրսեւորուող անլուրջ
մօտեցումների, հեղինակութիւնների հեռանալու եւ նոր հեղինակութիւնների չգոյութեան պայմաններում Էդոյեանի բանաստեղծումը,
հակուած եմ մտածելու, յետ-ընտրանիական շրջանում աւելի շատ այդ
մտահոգութիւններով պայմանաւորուած քայլ էր, քան սեփական
բանաստեղծական անուան իւրացում:
Հենրիկ Էդոյեան
 ի նոր՝ Լոյսը ձախ
կողմից ժողովածուն վերն ուրուագրուած մասնայատկութիւնների
ծիրում է: Այս եւ նախորդ ժողովածուների առումով, եթէ անգամ դա
նրբագծերի յաւելման գրականութիւն է, ապա գործ ունենք չափազանց էա կ ան նրբ ագծեր ի հետ,
որ ոնք թանձր ական ացն ում են
էութային շատ երեւոյթներ: Յետընտր ան իական ժամ ան ակ ում
Էդոյեանի պոեզիան ակնյայտօրէն
ձեռք է բերել նոր որակներ:
Մասնաւորապէս՝ Լոյսը ձախ
կողմից ժողովածուն մ ի կողմից
յատկանշւում է Էդոյեանի բանաստեղծութեանը բնորոշ դրամատիկ
ապրումների առատ ու չներփակ-
ւող հոսքով.
Դու ուշացել ես, գնացքներն արդէն
մեկնել են կայարանից, բայց դեռ
չեն հասել
յաջորդ կայարան: Միեւնոյն չէ՞
արդեօք՝
որքան ես ուշացել…
Միւս կողմից՝ ժամանակային
կոնկրետ նշաններ, հրապարակաԲԱԳԻՆ
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խօսական տարրեր.
Էկրաններին քաղաքական
գործիչներ են յայտնւում
երկդիմի կեցուածքներով,
եւ բանաստեղծներ, որոնք
եռանդով
ճգնում են յայտնի դառնալ…
Աւելին, բեռնաւորուելով կենսակ ան ու բան աստ եղծ ակ ան
հարուստ փորձով՝ Էդոյեանի բանաստեղծութիւնը վերածուել է իւրօրինակ աղօթքի, մանաւանդ՝ մեր
ժամանակների հոգեւոր կորուստների համապատկերին.
Դր աման մ ե՛զ համար է, մ եր
կեանքի
զիկզակների, վէպը՝ պատմութեան
եւ ժամանակի,
բայց Աստուած նախընտրում է
քնարերգութիւնը:
Այս բնորոշումը, ընդհանրապէս,
էութային է Էդոյեանի Լոյսը ձախ
կողմից ժողովածուի պարագծում.
այն ենթադրում է մի կողմից՝ ընդհան ուր գրաբ ան ակ ան դաշտ ի
գնահատում, ընդ որում՝ յոռետեսական խորք ով, մ իւս կողմ ից՝
սեփական բանաստեղծութեան
յաւակնութիւնները: Ու պատահական չէ բանաստեղծների, ըստ
ամենայնի՝ Աստծոյ նախընտրած
քնար երգ ութ իւն ստեղծ ող բանաստեղծն եր ի, յիշ ատ ակ ում ը
ժողովածուի ամբողջ հատոյթում՝
Էլիոթ, Թրակլ, Ռիլկէ, Մեծարենց,
եւ կրկին ոչ պատահականութիւնը իր ժամանակակիցներից միայն
Յովհաննէս Գրիգորեանի անուան
յիշատակումը:
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Վերջին պոետները հեռացան,–
յոռետեսական երանգով նշագրում
է Էդոյեան
 ը, թէպէտ միւս կողմից՝
դա պէտք է ընկալել ու գնահատել
իբրեւ մարտահրաւէր նոր սերնդի
համար: Եւ ընդհանրապէս, Հենրիկ
Էդոյեանի յետ-ընտրանիական ժամանակը, ի մասնաւորի՝ Լոյսը ձախ
կողմից ժողովածուն, մարտահրաւէր է արդի հայ բանաստեղծութեանը:

81

ԲԱԳԻՆ

ԹԻՒ 1 2019

«ԱՐԱՍ»ԷՆ ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ
ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ՝
ԿԱՎՌՕՇ ՆԱՄԷ
սեւան տէյիրմէնճեան
«Արաս» հրատարակչատունը
հրատարակեց
Երուանդ
Թօլայեանի (1883-1940?), որ
նշանաւոր է իր Կավռօշ գրական
կեղծանունով, կոթողային
յուշագրութիւնը՝ Կավռօշ-նամէն, որ
ցարդ անտիպ մնացած, կը սպասէր
իր հրատարակչին։ Հայր եւ որդի Հենրիկ եւ Արծուի Բախչինեաններու
աշխատասիրութեամբ լոյս տեսած
հատորը հրատարակութեան
պատրաստած է Սեւան Տէյիրմ ենճեան։ Հատորին մեկենասն
է Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի վարչութեան ատենապետ
Սարգիս Քիւլէկեչ՝ ի յիշատակ իր
հանգուցեալ կնոջ՝ Էմմա Քիւլէկեչի։
Հատորին մէջ տեղ գտած են
լուսանկարիչ Պերճ Արապեանի
լուսանկարներն ու հաւաքորդ
Եդեմ Չուպուքճուօղ լուի
հաւաքածոյէն պատմական
բացիկներ։ Կողքը պատրաստած
է Մելիսա Արսէնեան։
ԺԹ. դարավերջի ու Ի. դարասկիզբի
թատերական հարուստ կեանքը,
իր բազմաթիւ դերասաններով,
թատերախումբերով, թատերական
ԲԱԳԻՆ
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սրահներով, ո՛չ միայն հայ, այլեւ
թուրք, յոյն, հրեայ եւ օսմանեան
խճապատկերին խայտաբղէտ
գոյներով, կը ներկայանայ այս
գիրքին մէջ, ուր ընթերցողը
պիտի տեղեկանայ հետեւեալ եւ
այլ բազմաթիւ հետաքրքրաշարժ
դրուագներու մանրամասներուն։
Ո՞վ էր այն հայ խմբագիրը, որ
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Օսմանեան պանքայի դէպքին
օրը, երբ պատրիարքարանի
զառիվարէն դէպի իր տունը
կ՚երթար, կը ձերբակալուի ոստիկաններուն կողմէ։ Վերջիններս
կասկածած էին անոր տաբատին
արտասովոր ուռեցքէն։ Ոստիկանատան մէջ յայտնի կ՚ըլ լայ, որ
տաբատին ուռեցքին պատճառը
ո՛չ թէ ռումբերն են, այլ խմբագիրին
ճաթած աճուկը պարզապէս…
Ո՞վ էր այն դերասանը, Մնակեանի անբաժանելի ընկերը, որ
գրպանը ունէր փոքր տետր մը,
ուր խնամքով կը նշանակէր, թէ
քանի՛ քայլ էր Բերայի իր տունէն
մ ինչեւ Ղալաթիա, Գատըգիւղի
նաւամատոյցէն մինչեւ թատրոն,
քանի՞ քայլ Թաքսիմէն մ ինչեւ
Էյիւպ…
Ո՞վ էր այն լուրջ ու ծանրախոհ
խմբագիրը, որ Քոնքորտիայի
թատրոնին մէջ, իր հաստ մարմնովը, լայն թիկնաթոռէն գետին
գ լտորեցաւ խնդալէն՝ երբ կը
դիտէր Իպիշի ու Փեշիքեարի
տեսարանը…
Ո՞վ էր այն թուրք դերասանը,
որ «Վարդան Մամ իկոնեան»
փիէսին մէջ հայերէնով կը խաղար
Յազկերտին դերը…
Ո՞ վ է ր ա յ ն հ ռ չ ա կ ա ւ ո ր
դերասանը, որ կը հպարտանար
Փերուզ հանըմին ծրարները կրած
ըլ լալով, երբ ան բաղնիք երթար,
կամ մեծ դերասաններուն մօտիկ
գտնուելու համար կ՚օգնէր բեմի
վարագոյրի քաշուելուն…
Պոլսոյ յոյներէն շատեր ինչո՞ւ
կը գարշէին բերաննին դնելու

Կաղանդի առթիւ հայերուն
պատրաստած նշանաւոր անուշապուրը։
Ո՞վ էր Տարիւլ Պետայիի վաստակաշատ հայ դերասանուհին,
որ Աթաթիւրքն ու անկախութեան
բանակը դիմաւորելու համար
առաջինը վազեց գնաց Անգարա։
Եւ դեռ ո՞վ էր այն պուլկար աղջիկը,
որ Պոլսոյ հայ հասարակութեան
առջեւ «Ո՜հ ինչ անուշ», «Բամբ
Որոտան» ու «Հայաստան» կ՚երգէր
իր նշանաւոր ձայնով…
Կավռօշ-նամէ լուսարձակ
մըն է՝ սեւեռող Ի. դարասկիզբի
թատերական ու հանրային
կեանքը, իր խայտաբղէտ դէմքերով, զարմանալի անցքերով,
վայելչագեղ վայրերով։
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Հեղինակին մասին՝
Երգիծաբան, խմբագիր եւ դերասան Երուանդ Թօլայեան (Կավռօշ)
ծնած է 1883-ին, Պոլիս, Ֆերիտիէ թաղը, Էյրի փողոց։ Զաւակն էր անուանի
խմբագիր, թարգմանիչ, դերասան, հրատարակիչ Յովհաննէս Թօլայեանի
(1856-1936)։ Կրթութիւնը ստացած է Սագըզաղաճի Լուսաւորչեան եւ
Ղալաթիոյ Սէն-Պընուա վարժարաններուն մէջ։ 20-րդ դարու սկիզբէն
պոլսահայ մամուլին մէջ տպագրած է երգիծական երկեր։
1908-1926-ին, որոշ ընդհատումներով Պոլսոյ, կարճ միջոց մը Գահիրէի
եւ 1927-1936-ին Փարիզի մէջ հրատարակած է «Կավռօշ» երգիծական
պարբերականը։ Խմբագրած է նաեւ այլ պարբերաթերթեր, թղթակցած՝
Պոլիս տպագրուող կարգ մը հրատարակութիւններու։
Գրական-խմբագրական աշխատանքի զուգահեռ Թօլայեան մասնակցութիւն բերած է նաեւ թատերական շարժումին։ Պոլսոյ մէջ մաս
կազմած է Մարտիրոս Մնակեանի թատերախումբին։ Բեմ ելած է
նաեւ Փարիզի մէջ, ուր գացած էր 1926-ին, Պոլսէն հեռանալէ ետք։
Մասնակցած է ո՛չ միայն հայերէն, այլ նաեւ թրքերէն ներկայացումներու («Արուեստը լեզու չունի», կ՚ըսէր)։ 1915-ին տարագրուած է արեւմըտահայ միւս մտաւորականներուն հետ։ Նկարահանուած է թրքական
շարժարուեստի հիմնադիր Մուհսին Էրթուղրուլի «Լէպլէպիճի Հօրհօր» (1923) եւ «Չարաճճի աղջիկները» («Սէօզտէ քըզլար») (1924) ժապաւէններուն մէջ:
1936 թ. ներգաղթած է Խորհրդային Հայաստան, ուր ալ գրած է իր
մեծարժէք յուշագրութիւնը։ 1937 թ. կամ աւելի ուշ կնքած է իր մահկանացուն՝ իբրեւ զոհ սթալինեան անհատի պաշտամունքի հետեւանքով
ի գործ դրուած բռնութիւններու։
Հրատարակուած գիրքերն են՝ Իտէալին ետեւէն (Երգիծավէպ Բերայի
բարքերէն) (Պոլիս, 1910), Կավռօշ՝ զինուոր։ Զինուորական յիշատակներ։
Խըշլայի կեանքէն (Պոլիս, 1910), Կավռօշին զատիկը (Պոլիս, 1919), եւ
այլն։
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Գրիգոր Ակոբեան, «Անվերնագիր 41», 1989
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ԳՐԻԳՈՐ ԱԿՈԲԵԱՆ
ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ

		

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1942 Ծնունդ Պէյրութի մէջ։
1948-1955 Էշրէֆիէի Հայ Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն վարժարանի աշակերտ։
1956-1958 Պէյրութի Յովակիմեան Մանուկեան երկրորդական վարժարանի
աշակերտ։
1959-1962 Պէյրութի National Protestant
Secondary School-ի աշակերտ։
1963 Ընտանիքին հետ հաստատուած
Մոնթրէալ, Գանատա։
1964-1967 Կարասիներու ձեւաւորման
աշխատանք՝ Մոնթրէալի Art Woodwork
ընկերութեան մէջ։
1968-1971 Լուսաւորման միջոցներու ձեւաւորման աշխատանք՝
Մոնթրէալի Lightolier Canada Ltd ընկերութեան մէջ։
1969 Հանդիպում կեանքի ընկերուհիին, Ֆրէնսին Ֆոնթէնին։
1981 Բախտաւորուած տղայ զաւակով մը՝ Դանիէլ։

ՈՒՍՈՒՄ
• 1964-1965 Studio 5316 Design school, Մոնթրէալ
• 1965-1966 Washington school of fine arts, Մոնթրէալ
• 1965-1970 Sir George Williams University (Concordia Univ), Մոնթրէալ
ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԱՍՊԱՐԷԶ
• 1972-1980 Basic design, Beirut School of Fine Arts, Պէյրութ
• 1977-1981 Basic design, Académie Libanaise des Beaux-Arts, Պէյրութ
• 1981-1985 Basic design, Université St. Esprit de Kaslik, Լիբանան
ԳՈՐԾԻ ԱՍՊԱՐԷԶ
• 1972-1973 Գեղարուեստական ձեւաւորում՝ Impact BBDO, Պէյրութ
• 1973-1974 Գեղարուեստական ձեւաւորում՝ Progress Advertising,
Պէյրութ
ԲԱԳԻՆ
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•
•

1974 Գեղարուեստական ձեւաւորում՝ Grants Advertising, Պէյրութ
		
1974-1990 Գեղարուեստական ձեւաւորում՝ անհատական ասպարէզ

Ակոբեանի արուեստի ստեղծագործութիւնները կը գտնուին հետեւեալ թանգարաններուն մէջ՝
• Musée d'Art Contemporain, Ֆրանսա
• Musée d'Orsay, Ֆրանսա
• Maison des Art de Laval, Քեպէք
• Musée Sursock, Լիբանան
• Musée Cilicie, Լիբանան
• Musée Mtain, Լիբանան
• Musée Emile Hannouche, Լիբանան
• Musée Alcan, Քեպէք
• Musée Joseph Papineau, Քեպէք
Արուեստի ստեղծագործութիւնները կը գտնուին հետեւեալ պատկերասրահներուն մէջ՝
• Richelieu, Քեպէք
• Gevik, Օնթարիօ
• Hamazkayin Lucy Tutunjian, Լիբանան
• Aida Cherfan, Լիբանան
• Noah's ark, Լիբանան
• Tabbal, Լիբանան
• Rimawi, Քեպէք
• Hechet, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ
• Primavera, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ
• Village Frame & Gal., Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ
		Ակոբեան արժանացած է բազմաթիւ արուեստի մրցանակներու՝
Պէյրութի, Մոնթրէալի թէ Լոնտոնի մէջ կազմակերպուած մրցոյթներուն։
		Մասնակցած է ռատիոյի թէ հեռատեսիլի տարբեր հաղորդումներու։
		Իր
աշխատանքները
հրատարակուած
են
բազմաթիւ
արուեստի եւ մշակութային գիրքերու եւ ամսագիրներու մէջ։
		Կատարած է աւելի քան 250 հաւաքական ցուցահանդէսներ՝
Գանատայի, Ամերիկայի, Միացեալ Նահանգներու, Եւրոպայի եւ
Միջին Արեւելքի մէջ։
		Ակոբեանի արուեստի ստեղծագործութիւնները կարելի է
գտնել անձնական հաւաքածոներու ու թանգարաններու մէջ,
ինչպէս նաեւ՝ Գանատայի, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու,
Եւրոպայի եւ Միջին Արեւելքի արուեստի միութիւններուն մօտ։
87

ԲԱԳԻՆ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Յովհաննէս Թումանեան Մարդը եւ Բանաստեղծը
Հեղինակ՝ Վարդգէս Ահարոնեան
Երեւան 2019
«Տիգրան Մեծ» հրատարկչութիւն
Վերահրատարակութիւն՝ Համազգային Հայ կրթական եւ մշակութային միութիւն
Վարդգէս Ահարոնեան իրադարձութիւններու գունեղ նկարագրութիւններով կը բացայայտէ
Մեծ լոռեցիին մարդկային խառնուածքը, յարաբերութիւնները ընտանիքին ու միջավայրին
հետ։
Երկրորդ բաժինին մէջ, առանձին ստեղծագործութիւններու վերլուծութեան հիման վրայ,
կը ներկայացուի Յովհաննէս Թումանեան «բանաստեղծը» վաստակի գեղարուեստական
բովանդակութեամբ եւ տաղանդի խորքով։

Զարթօնք (Ա. Բ. Գ. Եւ Դ. հատորներ)
հեղինակ՝ Մալխաս
խմբագիր՝ Կարօ Յովհաննէսեան
Պէյրութ – 2019
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն
Մալխասի այս գլուխ-գործոցը հարազատ վիպականացումն է հայ ազատագրական-յեղափոխական պայքարի մէկ կարեւոր ժամանակաշրջանին (1903-1918)։ Վէպին գլխաւոր միջավայրերը կը հանդիսանան՝ Կովկասը, Պարսկաստանը եւ Վասպուրականը։
Առաջին հատորին մէջ վէպին գլխաւոր հերոսը՝ Վարդան, կ’ահաբեկէ ռուս բարձրաստիճան
պաշտօնատար մը եւ կը դառնայ փախստական։ Ան սիրահարած է Սոնիային հետ, սակայն
նախամեծար կը նկատէ Երկիր անցնիլ։
Կ'անցնի Վասպուրական եւ կը գործէ Լեւոն անունով։
Երկրորդ հատորին մէջ, Լեւոն (Վարդան) Վասպուրականի մէջ կը կատարէ հրաշալի աշխատանք, դառնալով շրջանի հայ յեղափոխական շարժման կազմակերպական ոգին։ Սոնիա
ժամանակաւորապէս կը հաստատուի Վասպուրական ու կը գործակցի Լեւոնի հետ առանց
ճանչնալու անոր իսկական անձնաւորութիւնը։
Երրորդ հատորին մէջ, Թրքական Սահմանադրութեան հռչակման օրերուն, վէպի հերոսներէն՝
Առիւծ Գեւօ, Թոփալ Սատանայի գործակցութեամբ (երկուքն ալ Լեւոնի գործակիցները),
կը վերատիրանայ իր պապենական կալուածներուն։ Լեւոն անցած է Եւրոպա՝ ուսումը
շարունակելու ու հոն պատահմամբ կը հանդիպի Սոնիային։
Չորրորդ հատորին մէջ, Լեւոն կը թափառի Տերսիմի մէջ, ապա կ'անցնի Հայաստան։ Կը միանայ
իր ընկերներուն, որոնք կը գտնուին Սարդարապատ։ Հոն կը մասնակցի Սարդարապատի
ճակատամարտին։

