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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՆՈ ՐԱ ՀԱՅՏ ԴՐՎԱԳ ՆԵՐ ՀԱ ՄՈ ՍԱՀՅԱ ՆԻ  
ԵՎ ՍԻ ՄՈՆ ՍԻ ՄՈՆՅԱ ՆԻ ԼԻ ԲԱ ՆԱՆՅԱՆ  

ԱՌՆ ՉՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ

ԹԵՀ ՄԻ ՆԱ ՄԱ ՐՈՒԹՅԱՆ

«Մէ կը սա կայն իր հո գի ին մէջ քեզ բարձր պի տի դա սէ:
Այդ «մէ կը», գիտ ցիր, այս պա րա գային ես չեմ, այլ գա լիքն է, ապա գան:

Դուն մեծ ցար՝ գա լի քի մէջ»

Սի մոն Սի մո նյան

Հա մո Սա հյա նի ստեղ ծա գոր
ծա կան կյան քում կա ուշագ րավ 
մի դրվագ, որը կապ վում է սփյուռ
քի, մաս նա վո րա պես Լի բա նա նի 
հայ գաղ թօ ջա խի հետ: Բեյ րու թում 
1958–1978 թթ.–ին Սի մոն Սի մո նյա
նի խմբագ րու թյամբ հրա պա րակ
ված «Սփիւռք» շա բա թա թեր թը, 
հի րա վի, հա րուստ նյութ է պա րու
նա կում ժա մա նա կի գրա կան–մ շա
կու թային ան ցու դար ձի մա սին՝ նաև 
ըստ ամե նայ նի լույս սփռե լով հայ
րե նիք–ս փյուռք այ դօ րյա գրա կան 

կա պե րի վրա, որոնք հա ճախ դուրս են մնա ցել մա մու լի հե տա զո տող նե րի ուշադ
րու թյու նից: Բանն այն է, որ խորհր դային տա րի նե րին «Սփիւռք»–ի որ դեգ րած 
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Հ րա պա րա կում ներ

ազ գային–ա զա տա կան ուղ ղու թյունը ան հա մա տե ղե լի էր խորհր դային մտա կա ղա
պար նե րի հետ, ուս տի և «Սփիւռք»–յան մի ջա վայ րը մեծ հաշ վով ան ծա նոթ մնաց 
հայ րե նի ըն թեր ցո ղին: Չնա յած Խորհր դային Հա յաս տա նի ան հան դու ժո ղա կան 
դիր քա վո րու մին՝ «Սփիւռք» պա բե րա կանը ուշադ րու թյան կենտ րո նում է պա հել 
հայ րե նի գրա կան, մշա կու թային, հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան կյանքը՝ ար
ձա գան քե լով կարևոր իրա դար ձու թյուն նե րին, մտա հո գու թյուն նե րին՝ փոր ձե լով 
ամեն կերպ սեր տաց նել գրա կան–մ շա կու թային կա պե րը, կամր ջել սփյուռ քա հա
յու թյանը: «Սփիւռք» շա բա թա թեր թին, թեև փոքր–ի նչ զգու շա վոր, բայց հա ղոր
դակց վել են հայ րե նի բազ մա թիվ նշա նա վոր գրող ներ, մտա վո րա կան ներ, որոնց 
թվում՝ Դե րե նիկ Դե միր ճյանը, Գուր գեն Մա հա րին, Խա չիկ Դաշ տեն ցը, Պա րույր 
Սևակը, Հով հան նես Շի րա զը և շատ ուրիշ ներ: Վեր ջինս գրե թե մշտա կան ներ
կա յու թյուն էր թեր թում՝ հա ճախ ան տիպ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով, բաց նա մակ
նե րով ու հրա պա րա կում նե րով: Գրա կան ու մարդ կային ջերմ շփում ներ ունե
նա լով հայ րե նի բազ մա թիվ մտա վո րա կան նե րի հետ՝ Սի մո նյանը «Սփիւռք»–ում 
պար բե րա բար հրա պա րա կել է նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, ուսում նա սի րու
թյուն նե րը, նա մակ նե րը, զա նա զան գրու թյուն նե րը, առողջ բա նա վե ճեր ծա վա լել 
ազ գային հիմ նախն դիր նե րի շուրջ, ար ձա գան քել գրա կան, մշա կու թային, կրթա
կան նո րու թյուն նե րին, հո բե լ յան նե րին: Ու շար ժան են Սի մո նյան–Դե միր ճյան, 
Սի մո նյան–Մա հա րի, Սի մո նյան–Շի րազ, Սի մո նյան–Սևակ, Սի մո նյան–Հա մո Սա
հյան գրա կան ու մարդ կային առն չու թյուն նե րը, որոնք լա վա գույնս ար տա հայ տու
թյուն են գտել «Սփիւռք»–ի էջե րում:

Հա կա մետ ենք կար ծե լու, որ հայ հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, գրա կան ու 
մշա կու թային կյան քի բազ մա թիվ բա րե փո խու թյուն ներ, որոնք 1950–1980–ա կան 
թվա կան նե րին կա տար վել են հայ րե նի քում ու սփյուռ քում, մե ծա պես վե րա բե րում են 
«Սփիւռք» շա բա թա թեր թին և նրա երախ տա շատ խմբա գիր Սի մոն Սի մո նյա նին:

1974 թվա կա նին Լի բա նա նա հայ գրա կան շրջա նա կի հրա վե րով Հա մո Սա հյանը 
մեկ նում է Բեյ րութ, որ տեղ պետք է նշվեր նրա 60–ա մյա հո բե լյանը: Սա հյա նի կեն
սա գիր նե րին քիչ հայտ նի այս ան կյու նա դար ձին ար ձա գան քել է Լի բա նա նի հայ կա
կան մա մուլը, հատ կա պես «Սփիւռք» շա բա թա թեր թը: 1974 թվա կա նի ապ րի լի 28–ի 
թիվ 18 հա մա րում Սի մո նյանն ըն թեր ցո ղին ուրա խու թյամբ ծա նու ցում է Հա մո Սա
հյա նի գալս տյան մա սին. «Կ’ող ջու նենք հայ րե նի բա նաս տեղծ Հա մոյ Սա հե անը, որ 
20 Ապ րի լին(1974) ժա մա նեց Պէյ րութ: Տա ղան դա ւոր, հա ւա տա ւոր, հայ րե նա սէր ու 
հա մեստ բա նաս տեղծ մըն է Սա հե ան, որով զօ րա ցաւ հայ րե նի բա նաս տեղ ծու թե ան 
ար մատը: Վեր ջին տաս նա մե ա կին յա րա ճուն ու մշտա նո րոգ վե րելք մը ապ րե ցաւ 
քեր թո ղու թիւնը Սա հե ա նին: Ամե նէն աւե լի Սա հե ա նով գո ցուե ցաւ մեծ բա ցը ան դարձ 
մեկ նող բա նաս տեղծ նե րուն – Մա հա րի, Զա րե ան, Տա րօն ցի, Սե ւակ: Իր լրջու թիւնը 
եւ խո հա կա նու թիւնը կը յու սադ րեն բեղմ նա ւոր իր վա ղոր դայնը: Բա րի՛ գա լուստ կը 
մաղ թենք հայ րե նի թան կա գին բա նաս տեղ ծին»322:

322  «Սփիւռք», 28 ապ րի լի, 1974 թ., թիվ 18, էջ 1: 
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Թեհ մի նա Մա րության

Ծա նուց ման ներ քո թեր թը հրա պա րա կում է Սա հյա նի «Ինչ արած, մարդ եմ» և 
«Անունդ տա լիս» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը, ինչ պես նաև լու սան կար՝ ար ված Վա րու
ժան Սե թյա նի կող մից:

Սա հյա նի այ ցը Բեյ րութ կազ մա կեր պել էր Լի բա նա նա հայ գրա կան շրջա նա կը՝ 
տե ղի հայ շնոր հա լի երի տա սարդ գրող նե րի ու ար վես տա գետ նե րի կազ մա կեր պու
թյունը, որի կո րի զը կազ մում էին մե ծա համ բավ մի շարք գրող ներ: Գրա կան շրջա
նա կը կազ մա կեր պում էր գե ղար վես տա կան երե կո ներ, դա սա խո սու թյուն ներ, բա նա
վե ճեր, սփյուռ քա հայ ու հայ րե նի գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի քննար կում ներ: 
Այդ տա րի նե րին լի բա նա նա հա յու թյան հետ կա պե րի հաս տատ ման ու զար գաց ման 
գոր ծում մեծ էր Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տեի դե րը, որը 
հա մա գոր ծակ ցում էր նաև Լի բա նա նի գրա կան–մ շա կու թային կազ մա կեր պու թյուն
նե րի, այդ թվում՝ Գրա կան շրջա նա կի հետ, կազ մա կեր պում փո խա դարձ այ ցե լու
թյուն ներ, որոնք կո մի տեի աշ խա տանք նե րում մեծ տեղ էին զբա ղեց նում:

Գրա կան շրջա նա կը Հա մո Սա հյա նի հո բե լյանը հան դի սա վո րու թյամբ նշում է 
1974 թվա կա նի մայի սի 3–ին Գյուլ բեն կյան հան դի սաս րա հում323: Բաց ման խոսք է 
ասել Մար տի րոս Գու շակ ճե անը, բա նա խոս նե րը եղել են Վա հե Վա հյանը, Անդ րա նիկ 
Ծա ռու կյանը և Գառ նիկ Ադ դա րյանը, աս մուն քող նե րը՝ Վա հան Թե քե յանը, Թ. Ս պի
տա նյանը, Դո նա րան և Մհեր Մկրտի չյանը: Վեր ջում «հուսք բան քով» հան դես է եկել 
Հա մո Սա հյանը, որ, խառն ված քով ակն հայ տո րեն չլի նե լով նման մե ծա շուք հան դի սու
թյուն նե րի սի րա հար, իր կյան քի ամե նաեր ջա նիկ իրա դար ձու թյունն է հա մա րել այդ 
տո նա հան դե սը: Սա հյա նի խոսքն իր հո բե լյա նին նույն թվա կա նի մայի սի 12–ի հա մա
րում հրա պա րա կել է «Սփիւռք» շա բա թա թեր թը, որը ներ կա յաց նում ենք ստորև.

«Սի րե լի՛ բա րե կամ ներ, իմ ապ րած ու չապ րած 22.099 օրե րից ամե նան շա նա կա
լից օրն է այ սօր ինձ հա մար… Թե րեւս, ամե նաեր ջա նիկ պահը:

Այս ան տե ղա ւո րե լի եւ անար տա յայ տե լի եր ջան կու թե ամբ ես լցուած եմ ոչ իբ րեւ 
բա նաս տե ծի, իմ հան րա ճա նա չու թե ան գի տակ ցու մից: Դրա նից ես վա խե ցած եմ էն 
գլխից:

Վա ղուց եմ հաս կա ցել, որ հան րա ճա նաչ լի նելը վտան գա ւոր բան է. նա շղթա
ներ է բե րում գրո ղի հա մար, բե րում է կա խուա ծու թիւն ըն թեր ցո ղից, քննա դա տից, 
կա խուա ծու թիւն մին չեւ ան գամ քո նախ կին գրուածք նե րից:

Ես կու զե նայի միշտ գրել այն պէս, որ թուար թէ առա ջին ան գամն եմ գրիչ առ
նում: Ինձ եր ջան կաց նում է ուրիշ մի հան գա մանք. ձեզ մօտ, ձեր կող քին, ձեր առ ջեւ 
լի նե լուս հան գա մանքը…

Մեծ է իմաստն այս հան դիպ ման: Սփիւռ քի Հա յու թիւնն իր պատ մու թե ան մէջ, 
թե րեւս, առա ջին ան գամ նշում է հայ րե նի գրո ղի, որ պէս իր գրո ղի յո բե լե անը իր յար
կի տակ, յո բե լյա րի ներ կա յու թե ամբ: Սա ըստ էու թե ան հայ րե նի քի եւ սփիւռ քի հա յու
թե ան մշա կու թային կա պե րի զար գաց ման կի զա կէտն է…Ան նա խըն թաց, իմաս տա
լից մի փորձ: Ես կու զե նայի, որ փոր ձի փո խա նա կու թիւն լի նէր սփիւռ քի ու հայ րե նի քի 

323  Թո րա նյան Թ., Լի բա նա նա հայ գրա կան շրջա նա կի 40 տա րին, Պեյ րութ, 1990, էջ 56: 
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Հ րա պա րա կում ներ

մի ջեւ: Կու զե նայի, որ մեր հայ րե նիքը ար ժա նի կեր պով, առանց խտրա կա նու թյան, 
նշէր սփիւռ քա հայ բո լոր ար ժա նա ւոր գրող նե րի, որ պէս իր գրող նե րի, յո բե լյան ներն 
իր յար կի տակ, իր նո րօ րե այ դահ լիճ նե րում, յո բե լյար նե րի ներ կա յու թե ամբ:

Ինձ ձեզ ներ կա յա նա լու պա տի ւը, հայ րե նի պոե զի ան ներ կա յաց նե լու եւ հայ րե
նի քի անու նից խո սե լու իրա ւունքն ինձ տուել է չորս տաս նա մե ա կի անընդ մէջ իմ տա
ռա պանքը հայ րե նա կան պոե զի այի բարդ ու դժուա րին ոլո րան նե րում:

Այդ մեծ տա ռա պան քիս հա մար դուք լի ու լի ինձ վար ձատ րում էք այ սօր, ձեր 
սրտա գին ըն դու նե լու թե ամբ, ձեր եղ բայ րա կան վե րա բեր մուն քով, ձեր ան մի ջա կա
նու թե ամբ, ձեր մտեր մու թե ամբ,  մե ծա րան քի ձեր յու զում նա լից խոս քե րով:

Սա կայն այդ բո լո րը ես ըն դու նում եմ ոչ իբ րեւ վար ձատ րու թիւն, ոչ իբ րեւ ար
տո նու թիւն ու նուէր, այլ որ պէս նոր պա տուէր ու նոր պարտք: Պա տուէր, որ պի տի 
կա տա րեմ պա տուով, եւ պի տի հա տու ցեմ ինչ գնով էլ լի նի:

Թոյլ տուէք իմ հաս ցէ ին ասուած գնա հա տան քի եւ մե ծա րան քի բո լոր ձեր խօս քե րը 
փո խան ցել մեր հայ րե նի բա նաս տեղծ նե րին, իմ սերն դա կից նե րին ու գրչա կից նե րին – 
Վա հագն Դաւ թե ա նին, Սիլ վա Կա պու տի կե ա նին, Յով հան նես Շի րա զին, Գէ որգ Էմի նին, 
Մա րոյ Մար գա րե ա նին, Հրա չե այ Հով հան նի սե ա նին եւ իր ստեղ ծա գոր ծու թե ամբ ար դէն 
աւա գի իրա ւունք նուա ճած իմ կրտսեր գրչեղ բօր՝ Ռազ միկ Դա ւոյե ա նին, մեր պոե զի ան 
մար դա մէջ եւ աշ խար հա մէջ հա նող այդ փայ լուն հա մաս տե ղու թե անը և այ լոց…

Այ սօ րուայ հա ւաքը – յար գան քի այս երե կոն մի կրկին ան գամ ցոյց է տա լիս Լի բա նա
նի Հա յու թե ան կեն սու նա կու թիւնը, նրա ամուր կա պը հայ րե նի մշա կոյ թի հետ, նրա սէ րը 
հայ րե նի քի եւ հայ րե նի արուես տի նկատ մամբ, գո յա տե ւե լու նրա հա ւատն ու կամքը:

Ես լի ու լի կշտա ցած լի նե լով յո բե լյա նա կան ամէն տե սակ արա րո ղու թիւն նե րից, 
ծա փե րի որո տից ու դի ֆե րամբ նե րի հրա վա ռու թիւ նից, հա ճոյ քով ներ կա եղայ այս 
երե կոյին, եւ նրա նից ստա ցած տպա ւո րու թիւն ներն ան ջն ջե լի կը մնան իմ մէջ մին չեւ 
օրե րիս վեր ջը: Դրա հա մար ես ան սահ մա նօ րէն շնոր հա կալ եմ Գրա կան Շրջա նա կի 
ղե կա վա րու թիւ նից, ձեր մաս նակ ցու թիւ նից, ձեր համ բե րու թիւ նից, բո լո րից:

Շնոր հա կալ եմ նաեւ այն բա նի հա մար, որ եր կու շա բաթ գտնուե լով Լի բա նա
նում, ձեզ մօտ, ձեր յար կի տակ, ես ինձ տան տէր եմ զգում եւ տան տղայ: Մին չեւ 
ան գամ տանս կա րօ տե լու առիթ ու ժա մա նակ չեմ ունե նում:

Այս պի սի պա հե րին սո վո րա բար յո բե լյար նե րը հան դի սա ւոր խոս տում ներ են 
տա լիս հե տա գայ անե լիք նե րի մա սին… բայց հաս նե լով որոշ տա րի քի, սկսում ես 
հաս կա նալ, որ կե անքն ըստ էու թե ան անընդ մէջ կո րուստ է: Կորց նում ես ոչ մի այն 
ատամ ներդ, մա զերդ, աչ քե րիդ փայլը, այլ նաեւ հո գուդ ուժն ու հարս տու թիւնը:

Կտր ւում ընկ նում են մէ կը միւ սի ետե ւից: Կտրւում են ոգին հո ղի հետ կա պող պա
րան նե րը, եւ հո գին, հա մա րեա ազա տագ րուած ճօճ ւում, օրօր ւում է իր սեպ հա կան 
թե թե ւու թիւ նից…

Հա ւա տանք, որ իմ այդ տա րիքը դեռ չի հա սել… Հա ւա տանք, քան զի առանց հա
ւա տի ապ րել չէ ինք կա րող… Եւ դեռ հա ւա տա լու շատ բա ներ կան»324:

324  «Սփիւռք», 1974 թ., 12 մայի սի, թիվ 19–20, էջ 12: 
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Թեհ մի նա Մա րության

Իր ելույ թը Հա մո Սա հյանն ավար տել է հետևյալ բա նաս տեղ ծու թյամբ.

Հա ւա տում եմ քեզ, Հայոց հանճար,
Քեզ հա մար դեռ տո ներ կգան,
Նա րե կա ցի ներ կգան աշ խարհ,
Սա յաթ–Նո վա ներ կգան…

Ն րանց թռիք չը մենք չու նե ցանք,
Երևի հնար էլ չկար:
Բայց մի հա մա րիր մեղք ու յան ցանք,
Մի կո չիր խեղճ ու տկար:

Մենք հա զար մա զե կա մուրջ ան ցանք,
Տագ նա պով ան ցանք և ահով,
Էլ մենք ինք ներս կա մուրջ դար ձանք,
Որ ան ցնես մեր վրայով…

Հա վա տում եմ քեզ, Հայոց հանճար,
Քեզ հա մար դեռ տո ներ կգան,
Դեռ Վա րու ժան ներ կգան աշ խարհ,
Սի ա ման թո ներ կգան:

Նույն հա մա րում «Սփիւռք»–ի խմբա գիր Սի մոն Սի մո նյանը Սա հյա նի այ ցի և հո
բե լյա նի առ թիվ ծա վա լուն առաջ նոր դա կան է ստո րագ րում՝ «Հա մո Սա հե ան. Մարդ, 
կո մու նիստ, հայ բա նաս տեղծ, ճշմար տու թյան զին վոր» խո րագ րով325: Ներ կա յաց
նում ենք այդ ան դրա դարձն ամ բող ջու թյամբ.

«Ող ջո՛յն հայ րե նի բա նաս տեղծ ՀԱ ՄՈՅ ՍԱ ՀԵ Ա ՆԻՆ, որուն յո բե լե անը տօ նուե
ցաւ Լի բա նա նի հա յու թե ան մէջ, 3 Մայի սին, 1974:

Ող ջո՛յն Զան գե զու րէն ծա գած Հայոց բա նաս տեղ ծին, որ իր հետ կը բե րէ պատ
մա կան Սիւ նի քի հպար տու թիւնն ու ինք նիշ խա նու թիւնը եւ անոր Գե ազ բել լեռ նա գա
գա թի 3800 մեթր բարձ րու թինը:

Ող ջո՛յն բա նաս տեղ ծին, որ գիտ ցաւ իր քեր թուած նե րուն մէջ յա ճախ աղա ղա կել 
թէ ինք «ամե նից առաջ» մարդ է, կո մու նիստ է, բա նաս տեղծ է եւ ճշմար տու թե ան զի
նուորն է ան կեղծ:

Ող ջո՛յն քեր թո ղին եւ քա ղա քա ցի ին, որուն հո գին զերծ ու անա ղարտ մնաց մար
դու և ժա մա նակ նե րու մեղ քե րէն, որոնք ծան րօ րէն բեռ նա ւո րե ցին ուրիշ նե րը, կա մայ 
թէ ակա մայ, գի տու թե ամբ եւ ան գի տու թե ամբ:

325  «Սփիւռք», 12 մայի սի 1974 թ., թիվ 19–20, էջ 1: 
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Ա պա մեր սրտա գին ող ջոյնը մաս նա տենք. ինչ պէս մեր Դիւց զա նա վէ պի «ողոր
մի նե րը» և զա նոնք ուղ ղենք Զան գե զու րի Գե ազ բել լե րան ար ժա նա ւոր զաւկին:

ՈՂ ՋՈՅՆ ՄԱՐ ԴՈՒՆ – Իր քեր թուած նե րուն մէջ Հա մոյ Սա հե ան յա ճախ կը յի շէ 
եւ կը յի շեց նէ թէ ինք մարդ է, ոչ ան շուշտ երկ րա գուն դի երեք մի լի առ ութ հա րիւր յի
սուն մի լի ոն մար դե րէն ո՛ե ւէ մեկը, այլ՝ իր բա ռե րով՝ «Ամե նից առաջ մարդ եմ աշ խար
հում», «աշ խար հում ընտ րած իմ ճա նա պար հով», «իմ խռովք նե րով ու խղճմտան քով», 
«ես իմ իշ խանն եմ, իմ գլխի տէ րը», «Հաս կա ցէք էլի՜, ի՞նչ արած, մարդ եմ»…

Մա՛րդ՝ կո չու մով, գի տակ ցու թե ամբ, «խղճմ տան քով», «ընտ րած ճա նա պար հով», 
իբ րեւ «հա կա ռա կոր դը ինչ կայ աշ խար հում մար դուն հա կա ռակ», ըն դու նե լով մի ա
ժա մա նակ որ «ինչ–որ չա փով եւ ինչ–որ տեղ դեռ թի ա պարտ եմ»…

Մա՛րդ, այ սինքն՝ ազ նիւ, որա կա ւոր եւ ան կեղ ծու թե ամբ «ոս կեջ րած»…
ՈՂ ՋՈ՛ՅՆ ԿՈ ՄՈՒ ՆԻՍ ՏԻՆ, որ հա ւա տաց աշ խար հի եւ մար դուն դա րա ւոր 

կեղ տե րէն մաք րա գոր ծու մին՝ փշրու մո վը անար դա րու թե ան ժան գո տած կա պանք
նե րուն, առանց սպա սե լու որ ար դա րու թե ան հա մար բարձ րա ցող Կայ ծա կէ Թու րը 
գոր ծէ անար դա րու թիւն… Ող ջո՛յն իր հա ւատ քին, «աշ խար հում իր ընտ րած ճա նա
պար հին», մաղ թե լով իրեն պէս որ «պա տուան դան նե րը թե թեւ նան, թե թեւ նան նա՛և 
մեր բեռ նե րը»՝ կրկին գտնե լով «դժուար գտած եւ հեշտ կորց րած մեր ինք նու թիւնը»…

ՈՂ ՋՈ՛ՅՆ ՄԱ ՆԱ ՒԱՆԴ ՀԱՅՈՒՆ, Սիւ նե աց աշ խար հի, նո րօ րե այ Զան գե զու րի 
զաւ կին, որ այն քան սի րեց հայ րե նի քա րափ նե րը, «Նայի րե ան դա լար բար դի նե րը», 
«Որո տա նի եզեր քին», սա րա լան ջե րը, մայ րա մուտը, հա ւա տա լով, խո րա պէս հա ւա
տա լով որ «լե րան գա գա թին օրն ուշ է մթնում», մինչ այն քան կա նուխ կը մթնէ «քա
ղաք նե րու», նո՛յ նիսկ Հա յաս տա նի քա ղաք նե րու մէջ… Սա հե ան բա նաս տեղ ծը սի րա
հա րի սի րով սի րեց Հա յաս տան աշ խար հը, որ «քա րե րով հա րուստ է» եւ որ մի այն 
Երե ւան ու Լե նի նա կան չէ, այլ՝ լեռ ու արօ տա վայր, գիւղ ու գիւ ղա ցի ու թիւն, որոնք 
մեր ժո ղո վուր դի յա ւեր ժու թե ան ող նա սիւնն են: Գե րա զանց հայ րե նա սի րու թե ան մըր
մունջ են Սա հե ա նի հե տե ւե ալ տո ղերը.

«Հա յաս տան, անունդ տալիս,
Ժայ ռի մէջ մի տուն եմ յի շում:
Ա րե ւոտ մի սար եմ յի շում –
Ճա կա տին ձիւ նի պա տա ռիկ»:
Հայ ժո ղո վուր դի ամե նէն ան քաղ քե նի եւ հո ղա հա ւատ բա նաս տեղծն է Սա հե ան 

եւ ատով՝ ամե նէն իրաւ, հայ րե նա սէր քեր թող նե րէն մէկը: Հա յաս տա նի հին ու նոր 
վէ՛րքը ունի իր հո գի ին մէջ:

ՈՂ ՋՈ՛ՅՆ ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾԻՆ, որ ստեղ ծա գոր ծեց արուես տով ու ոգի ով, «էն 
գլխէն» իմաս տու թե ամբ իւ րաց նե լով հայ բա նաս տեղ ծու թե ան ամե նէն լու սա ւոր ու 
մնա յուն աւանդ նե րը՝ տո կուն, ան փշ րե լի ու յա ւեր ժա կան հայ րե նա սի րու թե ան «քա
րափ նե րու» վրայ:

Ող ջոյն մա նա ւանդ իր յոր դու թե ան ու բեղմ նա ւո րու թե ան, որով ստեղ ծա գոր ծեց 
շռայ լօ րեն՝ հայ րե նի գար նան գե տակ նե րուն պէս: Սա հե ա նի գրի չը օրհ նուե ցաւ Վա
նատ րե ան բեղմ նա ւո րու թեամբ:
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Գիտ ցաւ Հայոց բա նաս տեղ ծու թան տա ճա րին բարդ աս տի ճան նե րէն քայլ առ 
քայլ բարձ րա նալ, քրմա կան ծան րու թե ամբ, իր քեր թո ղա կան մուտքը առանց ծա նու
ցե լու կոչ նակ նե րով, ծնծղա նե րով եւ հրթիռ նե րով: Գիւ ցա ցի ա կան ան շուք մուտ քով 
ոտք կո խեց առա ջին աս տի ճա նին՝ տաս նե րոր դին վրայ դառ նա լու հա մար քուրմ ու 
քրմա կան սրբա զա նու թիւն:

Կ’ող ջու նենք իր յոր դու թիւնը, իր ցարդ գրած ՏԱՍ հա տոր քեր թո ղա կան 
հունձքը — «Որո տա նի եզեր քին»(1946), «Առա գաստ»(1947), «Սլաց քի մէջ»(1950) 
«Ծի ա ծանը տա փաս տա նում»(1953), «Բար ձուն քի վրայ(1955), «Նայի րե ան դա լար 
բար դի(1958), «Հա յաս տանը եր գե րի մէջ»(1962), «Մայ րա մու տից առաջ»(1964), «Քա
րափ նե րի եր գը» (1968), յատ կա պէս «Սե զա՛մ, բա ցուիր»(1972) եւ այլն, որոնց հան քե րէն 
ա՛ն պայ ման պի տի հա նուին յիս նե ակ մը «ադա մանդ ներ»՝ հայ բա նաս տեղ ծու թե ան 
յա ւեր ժա կան գան ձա րա նին մէջ դրուե լու հա մար Վա րու ժան նե րու, Սի ա ման թո նե րու, 
Մե ծա րենց նե րու եւ Թէ քէ ե ան նե րու կող քին, որոնց անուն նե րը մրմունջն են Սա հե ան 
բա նաս տեղծին:

Ի վեր ջոյ մեծ ու մե ծա գոյն ող ջոյն ՃՇՄԱՐ ՏՈՒ ԹԵ ԱՆ ԶԻՆ ՒՈ ՐԻՆ: Սա հե ա
նինն են այս բա ռե րը.

«Իմ եր գե րի մէջ խօս քերն եմ հիւ սում
Ես ՃՇՄԱՐ ՏՈՒ ԹԵ ԱՆ,
Եւ դրա հա մար կուրծքս չեմ ծե ծում,
Որ ինձ հա ւատան:
Ես ՃՇՄԱՐ ՏՈՒ ԹԵ ԱՆ ԶԻ ՆՈ ՒՈՐՆ ԵՄ ԱՆ ԿԵՂԾ»:
Ող ջոյ՛ն «ճշ մար տու թե ան զի նուոր» բա նաս տեղ ծին, որ իր գրած նե րուն հա մար 

կրցաւ իր «կուրծքը չծե ծել», հա կա ռակ անոր որ իր կե ան քին առա ջին եւ մեծ մա սը 
ապ րե ցաւ երբ պա տուան դան նե րը թե թե ւա ցած չէ ին, «սպառ նա լի քի եւ ահի մթին ամ
պե րը դեռ ան ցած չէ ին» եւ «ան մե ղու թիւնը զնդա նից չէր ելած»…

Սա հե ան իբ րեւ «ճշ մար տու թե ան զի նուոր» կե ցաւ ար դա րին, յա ւեր ժա կա նին, 
հայ րե նի քին ու հայ րե նա սի րու թե ան եւ մա նա ւանդ Գե ղե ցի կին կող քին, կռնակ դարձ
նե լով յո ռի բար քե րուն, փառ քին ու կողմ նա կա լու թե ան՝ մեր կե ան քին ու գրա կա նու
թե ան մէջ:

Ող ջո՛յն սի րե լի Հա մոյ Սա հե ա նին, իր վաթ սու նա մե ա կի սե մին, թող ան ըլ լայ
Նայի րե ան դա լար բար դի, Լի բա նա նի Մայ րի նե րուն յա ւեր ժա կա նու թե ամբ:

Ս. Ս.»

Հա մո Սա հյանը Սի մո նյան գրո ղին ան ձնա պես ճա նա չել է հենց Բեյ րու թում, խո
րա պես հի ա ցել ու տպա վոր վել նրա հան րա գի տակ կեր պա րով, վայե լել առա ջին ըն
թեր ցու մի հրճվանքը: Սի մո նյա նի ըն կե րակ ցու թյամբ Սա հյանը շրջել է Լի բա նա նի 
պատ մամ շա կու թային վայ րե րում, շփվել լի բա նա նա հայ հա մայն քի հետ, մաս նակ
ցել տար բեր ստեղ ծա գոր ծա կան հան դի պում նե րի: Ս. Գրի գո րյանն իր «Բազ մա տա
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ղանդ երախ տա վո րը»326 գրքում հրա պա րա կել է մի բա ցա ռիկ լու սան կար Սա հյա նի՝ 
Բաալ բե կի պատ մա կան հու շա հա մա լիր այ ցե լու թյու նից. լու սան կա րում Սի մոն Սի մո
նյանն է, Հա մո Սա հյանը, Սի մո նյա նի որ դին՝ Սա սուն Սի մո նյանը և գրող Եր վանդ 
Պար սու մյանը: Գրա կան սրտա խոս զրույց նե րով հա գե ցած բեյ րու թյան երե կո նե րի, 
Սի մո նյա նի ու Սա հյա նի մարդ կային ջերմ շփում նե րի մա սին է վկա յում «Սփիւռք»–ի 
1974 թվա կա նի հու նի սի 2–ի հա մա րում «Խմ բագ րի օրա տետ րէն» խո րագ րի ներ քո 
Սի մո նյա նի հրա պա րա կած փոք րիկ հու շակ նար կը՝ վեր նագր ված «Հա մո Սա հե ա նին 
հետ. «Մի շան պատ մու թիւնը»327:

«— Կե ան քումս մի ան գամ մի այն ար ձակ եմ գրել,— ը սաւ հայ րե նի բա նաս տեղծ 
Հա մոյ Սա հե ան եւ յա ռա ջա ցաւ դէ պի եր կու քայլ ան դին գտնուող պատշ գամ բը՝ պան
դո կի հին գե րորդ յար կի իր սե նե ակին:

Ի րիկ նա մուտ էր. ան կէ՝ պատշ գամ բէն ցոյց տա լով շէն քե րու մի րեւ գո յա ցած 
բացը, ըսաւ.

— Այս պի սի մի բաց շրջա փա կում, շէն քե րի մի ջեւ, ապ րում էր մի գե ղե ցիկ շուն, 
յաղթ հա սա կով, առատ ստեւ նե րով, բո լոր իր նման նե րից շատ գե ղե ցիկ մի շուն: Սի
րում էինք նրան. Բո լոր պատշ գամբ նե րից կե րա կուր էիրնք գցում վար:

Մի օր, այս պի սի մի պա հին, լսե ցի գո ռում–գո չում,, ան հա մար շնե րի ահեղ հա
ջոց. Հա րիւ րա ւոր մանր–մունր շներ յար ձա կում են մեր թա ղի գե ղե ցիկ շան վրայ. 
Որ տե ղի՜ց հա վա քուել են, ինչ պե՜ս հա մա ձայ նել են իրար հետ, ո՞վ հա մա ձայ նեց րել է 
այս կեղ տոտ շնե րին՝ այս պի սի մի մի ա ցյալ յար ձա կում գոր ծե լու գե ղե ցիկ ու մի հա
տիկ շան վրայ: Զայ րագ նած էի. Հէնց նոյն րո պէ ին՝ ճա շա սե ղա նից վերց րի պա հա ծոյ 
մսի տու փը, գցե ցի վար՝ շնե րի վոհ մա կի վրայ եւ ապա իջայ վար: Ի՜նչ տես նեմ… Մեր 
թա ղի գե ղե ցիկ շունը փռուել էր գե տին, արիւն լուայ… Մի քա նի րո պե անց՝ փա կեց 
աչ քե րը… Ար դէն փա խել էին նրան գզգզող մանր–մունր, փո ղո ցի կեղ տոտ շնե րը… 
Գզգզել, յօ շո տել, սպա նել էին նրան, որով հե տեւ իրենց նման չէր մեր շունը, տար
բեր էր իրեն ցից,  գե ղե ցիկ էր, շա՜տ գե ղե ցիկ: Հա մո զուե ցի, որ իրար նման եղող նե րը, 
այ սինքն մի ջա կու թիւն նե րը չեն հան դուր ժի գե ղեց կին…

Է՜հ, սի րե լիս,— վեր ջա ցուց իր խօսքը Հա մո Սա հե անը,— էդ պէս է նաեւ մեր գրա
կա նու թե ան մէջ. բա զում մի ջա կու թիւն ներ չեն հան դու ժում սա կաւ տա ղան դա ւոր նե
րին: Բայց ամե նից զար մա նա լին ա՛յն է, որ ի՜նչ պես սեր տո րեն իրար հետ զի նակ
ցում են մի ջա կու թիւն նե րը ընդ դէմ մե նակ մնա ցած տա ղան դա ւո րին, «գե ղեց կին»… 
Կեն դա նի նե րի մէջ մի մի այն մար դը եւ նրա հետ ապ րող եւ նրա բնա ւո րու թիւն նե րին 
ըն տե լա ցած շունն է, որ սպա նում են իրենց նման նե րին. միւս անա սուն նե րը, առիւ ծը, 
օձը, վագ րը եւ այլն, չեն սպա նում իրենց նման նե րին. կռւում են, բայց երբ տա պա
լում են եւ յաղ թում. դէն գցում յաղ թուո ղին եւ հե ռա նում…

Հա մոյ Սա հե ան այս պատ մու թիւնը ըրաւ գիր քի մը առթիվ:
Ա ռիթ պի տի ունե նանք իր շան պատ մու թիւնը կրկնելու:

326  Գրի գո րյան Ս., Բազ մա տա ղանդ երախ տա վո րը, Ե., 1999, էջ 56: 
327  «Սփիւռք», 2 հու նի սի, 1974 թ. թիվ 23, էջ 1: 
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Իր ար ձակ այդ էջը փնտռե ցինք, բայց չգտանք:
Ե րա նի՜ թէ մէ կը գտնէր եւ մե զի ղրկէր:
Կու զենք ար տատ պիլ զայն իր հա րա զա տու թե ամբը:
Ս. Ս.»

Ի հար կե, Սա հյանը նման բո վան դա կու
թյամբ ար ձակ գործ չու նի, և այս պատ մու թյան 
«միտք բա նի ով» պետք է հի շել մի այն նրա 
«Շնե րը» խո րի մաստ բա նաս տեղ ծու թյունը՝ 
«ու րիշ տե սա կի շնե րի մա սին»: Այս տեղ Սի
մո նյանը հե տաքրք րա կան վկա յու թյուն ունի, 
որ իրենց բեյ րու թյան հան դիպ ման ու զրու ցա
խո սու թյան ըն թաց քում Սա հյանը շան պատ
մու թյանն ան դա դար ձել է մի գրքի առի թով: 
«Սփիւռք» շա բա թա թեր թի նույն թվա կա նի թիվ 
26–ի մի ուշագ րավ հրա պա րա կու մը՝ Սի մո նյա
նին հաս ցե ագ րած Սա հյա նի նա մակը, կար ծես 
բա ցա պար զում է, թե որ գրքի մա սին է խոսքը: 
Բեյ րու թում գտնվե լու օրե րին Սի մո նյանը Սա
հյա նին է նվի րում իր «Լեռ և ճա կա տա գիր» 
հատըն տի րը, որը հայտ նու թյուն էր Սա հյա նի 
հա մար: Սա հյանը տե ղե կա նում է նաև Սի մո
նյան–«Սփիւռք»–Խորհր դային Հա յաս տան ոչ 
այն քան հարթ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, 
որոնք հատ կա պես սրվել էին «Սփիւռք»–ում 
1960– ա կան նե րից Սի մո նյա նի բարձ րաց րած 
ազ գային հար ցե րի պատ ճա ռով328: Նա մա կը 
թվագր ված է 22.05.1974 թ., որ մի ա ժա մա նակ 
Սա հյա նի՝ Բեյ րու թից հայ րե նիք վե րա դառ նա
լու օրն էր: Վե րա դար ձից առաջ Հա մո Սա
հյանը նա մա կով ար տա հայ տել է Սի մո նյա նի 
նո րա հայտ ստեղ ծա գոր ծու թյանն առնչ վե լու 
գրա կան վայել քից ել քա վոր ված անօ րի նակ 
հույ զե րը: Նա մակն իրա վամբ Սի մո նյա նի 
գրա կան տա ղան դի ինք նա հա տուկ գնա հա

328  «Սփի իռք»–ն իրա վամբ դար ձավ հայ մտա վո րա կա նու թյան ան կախ մտա ծու մի բե մը՝ գրա կան–
գե ղար վես տա կան ար դյու նա վո րում նե րից բա ցի կարևոր դե րա կա տա րու թյուն ունե նա լով ազ
գային հիմ նախն դիր նե րի խոր քային լու սա բան ման, գաղ թաշ խա հի մտա հո գու թյուն նե րի վեր
հան ման, դրանց լուծ ման ուղի նե րի որոն ման, հայի ար դար դատն ու հայ կա կան հո ղե րի վե րա մի
ա վոր ման պա հանջն աշ խար հա լուր դարձ նե լու, ըն թեր ցող նե րին ազ գային տագ նապ նե րի շուրջ 
մեկ տե ղե լու, սփյուռ քա հա յու թյանը կամր ջե լու երախ տա ռատ գոր ծում:
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տու թյուն է: Բա նաս տեղ ծը Սի մո նյա նին տես նում է հայ դա սա կան ար ձա կագ րու թյան 
Բա կունց, Հա մաս տեղ, Շահ նուր ծի րում և ցավ ի սիրտ ափ սո սում, որ նոր է ծա
նո թա նում նրա «հմայիչ ու մեծ» ստեղ ծա գոր ծու թյանը: Սա հյանը տո ղա տա կով նաև 
խոր մտա հո գու թյուն է ար տա հայ տում Սի մոն Սի մո նյա նի ան վան ու գոր ծի մա սին 
հայ րե նի ըն թեր ցո ղի ան տե ղյա կու թյան, մա սամբ նաև հա նի րա վի ու մի տում նա վոր 
լռու թյան առն չու թյամբ: Ահա այդ բա ցա ռիկ նա մակն ամ բող ջու թյամբ.

«Հար գե լի ըն կեր Սի մո նյան,
Կար դա ցի «Լեռ և ճա կա տա գիր» Ձեր գիրքը:
Ցա վում եմ, որ նոր եմ ծա նո թա նում Ձեր հի ա նա լի ար վես տին, նոր եմ ոտք դնում 

ձեր ստեղ ծած հա րուստ և ինք նադ րոշմ աշ խար հի շեմ քին...
Բայց և եր ջա նիկ եմ առա ջին ըն թեր ցու մի ուրա խու թյամբ ու հրճվան քով:
Իս կա պես, ինչ պե՞ս է եղել, որ եղել է: Ինչ պե՞ս է եղել, որ չեմ ճա նա չել իմ ժա մա

նա կա կից ու տա րե կից գրո ղի այս քան հմայիչ ու մեծ ստեղ ծա գոր ծու թյունը: Ար դա
րա նա լու հիմ քեր կան, բայց, միև նույն է, հան ցա վոր եմ:

Ոչ մի շին ծու և մտա ցա ծին բան չկա Ձեր ար վես տում: Ամեն ինչ բնա կան է, տե
սած. լսած, շո շա փած, զգա ցած, ապ րած ու ապ րեցնող:

Հո գուս պարտքն եմ հա մա րում մոտ ժա մա նակ ներս ժա մա նակ գտնել և հան գա
մա նո րեն գրել Ձեր գրքի մա սին, ցույց տալ այն նո րը, որ եզա կի ո րեն Ձերն է, հնա
րա վո րին չա փով ցույց տալ Ձեր ար վես տի տեղն ու նշա նա կու թյունը մեր մշա կույ թի 
մեջ: Դժբախ տա բար, մենք աշ խար հա մեջ հա նե լու ար ձակ չենք ունե ցել: Բա կունց, 
Շահ նուր, Հա մաս տեղ–սրան ցով է սկսվում մեր ար ձակը: Նո րե րը՝ Մաթևո սյան, Խա
լա փյան, Մե քո նյան, ծնվել են դրան ցից և լայն հե ռան կար ներ են խոս տա նում:

Ձեր տե ղը առա ջին երե քի շար քում է: Քսա նե րորդ դա րի ար ձակ է Ձեր ար ձակը, 
ըստ էու թյան, ակուն քից կտրված, բայց ակունք նե րով ապ րող մար դիկ են Ձեր հե
րոս նե րը: Մարդ կային բա րո յա կա նու թյան նոր մա նե րը պահ պա նող մար դիկ: Քսա
նե րորդ դա րի մարդ կանց ճա կա տագ րին ավե լա նում է նաև մեր ազ գային ող բեր գու
թյունը, և մար դիկ ավե լի են կոնկ րե տա նում: Գիրքն ընդ հան րա պես ինձ շատ դուր 
եկավ, պատմ վածք նե րը գրված են առանց ճի գի, հայ կա կան համ ու հո տով, բար բա
ռի վար պետ օգ տա գոր ծու մով:

Դուք գրել եք պատմ վածք ներ, որոնք կա րող են զար դե րը կազ մել ամեն մի ազ
գային գրա կա նու թյան: Չնա յած հա մե մա տու թյուն ներ չեմ սի րում, կար դա լով ձեր 
«Երեք օրա կարգ»–ը հի շե ցի Չա րեն ցի «Եր կիր Նաի րի»–ն և Բա կուն ցի «Կյո րես»–ը:

«Երեք օրա կարգ»–ը առանց զեղչ ու զի ջու մի կանգ նած է մեր գրա կա նու թյան 
գլուխ գոր ծոց նե րի կող քին:

Տաս նա մյակ ներ առաջ իրենց բնօր րա նից կտրված մար դիկ դեռ ապ րում են այդ 
բնօր րա նով և դեռ հող են կի սում: Աշ խար հից կտրված խեղ ճեր: Հե ղի նա կի թեթև 
ժպի տի մեջ ես տես նում եմ այդ մարդ կանց ճա կա տագ րի հա մար ճմլվող սրտի ող
բեր գու թյունը:
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Թեհ մի նա Մա րության

Այս պատմ վածքը լի ո վին ապա հո վում է հե ղի նա կի ան մա հու թյունը, և ան հնար է, 
որ երբևէ մեր գրա կա նու թյունը չհպար տա նա նրա նով:

Բա րո յա կա նու թյան պատ րի ար քի ան զու գա կան կեր պար է բեռ նա կիր Օհանը 
հա մա նուն պատմ ված քում:

Կան ուրիշ դա սա կան պատմ վածք ներ էլ: Ավաղ, ժա մա նակ չու նեմ նրանց մա սին 
խո սելու:

Կգ րեմ հան գա մա նո րեն, առ այժմ համ բու րում եմ ար վես տա գե տի վաս տա կած 
ճա կատդ»329:

Ձեր՝ Հա մո Սա հյան
22.5.74 թ. Բեյ րութ

Սա հյա նի նա մա կը հրա պա րա կե լով «Սփիւռք»–ում՝ Սի մո նյանը ան չափ խո րի
մաստ ու հու զիչ պա տաս խան խոսք է գրում՝ են թա տեքս տով դար ձյալ ակ նար կե լով 
«շան պատ մու թյան» դառ նա ղի իրո ղու թյունը, որ նաև իր ստեղ ծա գոր ծա կան ճա նա
պար հին էր վի ճակ ված.

«Սի րե լի՛ Սա հե ան,
Շան պատ մու թե նէդ ետք՝ այս գի րը: Եղաւ՝ եր կու:
Բայց ին չու՞ այս գիրդ, սի րե լի՛ Սա հե ան, այն ալ՝ մեկ նու միդ առա ւոտը: Ին չու՞ այս 

բա ցա կան չու թիւնը. «Իս կա պէս, ինչ պէս է եղել, որ եղել է»:
Ես ալ քե զի պէս չեմ գի տեր թէ «ինչ պէ՛ս է եղել, որ եղել է»:
Բայց՝ «եղե՛լ է»: Փաստ է: Կ’ե րե ւի թէ կ’ըլ լայ եւ եղած են նման բա ներ:
Եր կուքս ալ բա ցատ րու թիւն չու նինք, ունե նա լով հան դերձ:
Թե րեւս մի ակ բա ցատ րու թիւնը կրնայ տալ քու «շան պատ մու թիւն»–դ, զոր պատ

մե ցիր երե կոյ մը՝ միտքդ եր կար չարչր կե լէ ետք, կամ աւե լի ճիշտը՝ մտքիդ չարչր
կումը մեղ մե լու համար:

Բո լոր շու նե րը, նո՛յն տի պի, նո՛յն հա սա կի, չեն հան դուր ժեր ներ կա յու թիւնը, գո
յու թիւնը իրենց մէ տարբր շան մը, գե ղե ցիկ ու մեծ շան մը, կա՛մ պէտք է ըլ լան իրենց 
նման, կա՛մ պէտք է յօ շո տուին իրենց մէ տար բեր եղող ները:

Մի ջա կու թե ան ստեղ ծած ու պար տադ րած դժխեմ օրէնքն է:
Շու նե րը կը յօ շո տեն իրենց մէ տար բեր եղող նե րը, իսկ գրա կա նու թե ան մի ջա կու

թիւն նե րը՝ ԼՌՈՒ ԹԵ ԱՄԲ կը շրջա պա տէն տա ղան դա ւոր նե րը:
«Իս կա պէս, ինչ պէ՜ս է եղել, որ եղել է»…
Բայց ես եր ջա նիկ եմ եղա ծին հա մար: Եր ջա նի՛կ եմ, որ տար բեր եմ լռու թե ան 

դար բին նե րէն (այս ափե րու գրա կան թեր թեր, գրա կա նա գէտ ներ, գրող ներ):
Ու հի մա կը փոր ձես փշրել այդ լռու թիւնը, այ սինքն մի ջա կու թե անց վոհ մա կին 

կաղ կան ձը լռեց նել:
Պի տի լռե՞ն: Մի ջա կու թիւն նե րը զի նակ ցիլ գի տեն, տա ղան դա ւոր նե րը՝ ոչ: Այս 

վկա յու թե ամբդ, պի տի հա կադ րուիս բան գէ՜տ «բազ մու թե ան» մը դեմ, պի տի ան ջա

329  «Սփիռք», 1974 թ. 23 հու նի սի, թիվ 26, էջ 1: 
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Հ րա պա րա կում ներ

տուիս անոնց մէ եւ ուղի ղի կե նաս Օշա կա նի կող քին, որ 1947 թուին նո՛յնը վկայեց 
առա ջին պատ մուածք նե րուս առ թիւ: Օշա կա նե էն մին չեւ Հա մոյ Սա հե ան կա մուրջ մը 
կը մղուի, որուն տա կէն թող հո սին «լռու թե ան ձայ նե րը»…

Մէ կը սա կայն իր հո գի ին մէջ քեզ բարձր պի տի դա սէ:
Այդ «մէ կը», գիտ ցիր, այս պա րա գային ես չեմ, այլ գա լիքն է, ապա գան:
Դուն մեծ ցար՝ գա լի քի մէջ:
Սի րե լի՛ Հա մոյ, դուն «մի քիչ մարդ» չես, ինչ պէս յա ճախ կը յի շեց նես քեր թուած

նե րուդ մէջ, այլ լի ա կա տար, ար ժա նա ւոր ու ար ժա նա վայել մարդ, որով հե տեւ գի տես 
վկայել խիղ ճովդ եւ ծա ռայել մի ջա կու թե անց դեմ:

Ե րախ տա պարտ եմ քե զի, որով հե տեւ գիրդ զիս մղեց վե րա դառ նալ ստեղ ծա
գոր ծու թիւն նե րուս, որոնց մէ ընդ հա տուած էի:

Կը սպա սեմ խոս տումիդ:
«Հո գուս պարտքն եմ հա մա րում մոտ ժա մա նակ ներս ժա մա նակ գտնել և հան

գա մա նո րեն գրել Ձեր գրքի մա սին, ցույց տալ այն նո րը, որ եզա կի ո րեն Ձերն է…»:
Մեր ժո ղո վուր դի փոք րիկ նե րը շատ փոքր են, եւ մե ծե րը՝ շատ մեծ:
Համ բոյրով՝
ՍԻ ՄՈՆ ՍԻ ՄՈ ՆԵ ԱՆ

Ցա վոք, Հա մո Սա հյանն այլևս չանդ րա դար ձավ Սի մո նյա նի ստեղ ծա գոր ծու
թյանը: Ամեն դեպ քում մեզ որևէ ան դրա դարձ մինչև այ սօր հայտ նի չէ: Բա ցառ ված չէ, 
որ նրանց նա մա կագ րու թյունը շա րու նակ վել է, և Սի մո նյա նի ար խի վում պահ պան
ված նյու թեր լի նեն: Ան շուշտ, դրանք կամ բող ջաց նեն այս գե ղե ցիկ ու նո րա հայտ 
գրա կան բա րե կա մու թյան պատ մու թյունը: Ցա վոք, այդ տա րի նե րին խորհր դային 
գա ղա փա րա խո սու թյան կրող նե րը մե ծա պես խո չըն դո տում էին «Սփիւռք»–ի ազա
տա խոհ խմբագ րի՝ հայ րե նի գրա կան մի ջա վայ րի հետ առողջ ու լի ա րյուն շփմանը: 
Ան կախ քա ղա քա կան հա լա ծանք նե րից, «գրա կան մի ջա կա պե տու թյան» (Հա կոբ 
Օշա կան) հաղ թար շա վից՝ Սի մո նյանը միշտ մնաց հայ րե նի քի ու իր գրչա կից ըն կեր
նե րի կող քին: «Ես քու զա ւակդ եմ հա րա զատ՝ ին ծի ապ տակ զար նես թէ ծափ, վասն
զի ափ սո՜ս, շա՜տ ափ սո՜ս, նոյնն են քու ծափդ ու ապ տակդ: Երե սուն տա րի, մին չեւ 
երէկ, ին ծի ապ տակ զար կիր մէկ ափովդ, երբ ես Ղա րա բաղ ու Նա խի ջե ւան պա հան
ջե ցի, Արեւմ տե ան Հա յաս տան, Վան ու Մուշ պա հան ջե ցի, իսկ հի մա եր կու ափե րովդ 
ծափ կը զար կես երբ ես զա նոնք չեմ պա հան ջեր, եւ կ’ա ղօ թեմ առ Տէր, որ առ այժմ 
եղա ծը պա հէ: Ապ տա կէդ, ես վրջե ցի իմ հօրս ձի ուն պէս, իսկ հի մա կուց–կուց արիւն 
կու լամ, երբ ծափ կը զար նես ին ծի, այն քա՜ն ուժ գին ու բուռն:»

Ծափդ ու ապ տակդ երա նի՜ թէ տար բեր, շա՛տ տար բեր ըլ լային:
Բայց դար ձե ալ, միշտ ու յա ւի տե անս յա ւի տե նից, յար գա՛նք քեզ, հայ ժո ղո

վուրդ»(Սի մոն Սի մո նյան):


