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ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ 

Ծնած է 13 յունուար 1921-ին, Պոլսոյ Չենկելգիւղ 
թաղը։ Յաճա-խած է Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան, 
Տիպար կրթարան (Սուլթանեան) եւ Սեն Ժոզեֆ վար-
ժարանները, բարձրագոյն կրթութիւնն ալ ստացած Պոլ-
սոյ Առեւտրային գիտութեանց ակադեմիայէն։

1941-ին, Քսան դասակարգի զինուորագրութեամբ, 
կը կոչուի բանակային ծառայութեան՝ որպէս շինարարա-
կան ջոկատի (Նաֆըա) զինուոր։ Երեքուկէս տարուան 
ծառայութենէ ետք, կը վերադառնայ Պոլիս։ «Քրիստո-
նէութեան վախճանը» խորագրեալ յօդուածը, զոր կը 
գրէր այդ թուականներուն «Ժամանակ»ին մէջ, մեծ 
աղմուկ կը բարձրացնէ։ Այդ շրջանին կ՚աշխատակցէր 
«Նոր լուր», «Նոր օր» թերթերուն եւ մաս կը կազմէր 
«Ժամանակ»ի խմբագրութեան։ Քաղաքական հայեացք-
ներուն պատճառով կ՚ենթարկուի ճնշումներու եւ ստի-
պուած կը հեռանայ թերթի խմբագրակազմէն։

1946-ին «Նոր լուր»ի մէջ կը հրապարակէ «Ալ կը բա-
ւէ՛․․․» յօդուածը՝ ընդդէմ հակահայ հրապարակումներու 
ու քայլերու։ Այդ յօդուածին պատճառով միջոց մը կը 
բանտարկուի։ Բանտէն ետք ճնշումներու հետեւանքով 
հեռանալու կը ստիպուի նաեւ գտած գործերէն։ Այդ 
շրջանին կ՚որոշէ լքել Թուրքիան։ 1949-ին բնակութիւն 
կը հաստատէ Պէյրութ, ուր մաս կը կազմէ «Զարթօնք»ի 
եւ «Արարատ»ի խմբագրակազմերուն, միեւնոյն ժամա-
նակ կ՚աշխատակցի Հալեպի ու Փարիզի հայ մամուլին։
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Մտածելով թէ քաղաքական պայմանները բարելա-
ւած են Թուրքիոյ մէջ՝ կ՚որոշէ թողել Պէյրութը, ուր 
կ՚ապրէր դժուարին պայմաններու մէջ։ Կը վերադառնայ 
Պոլիս, 1953-ին։ Կ՚ամուսնանայ Սեդա Խըտրեանի հետ։ 
Կ՚ունենան դուստր մը, Թիլտա անունով։ Միջոց մը կ՚աշ-
խատի Օսմանեան դրամատան մէջ։ 1960-ի զինուորա-
կան յեղաշրջումէն ետք քաղաքական յօդուածներ կը 
ստորագրէ «Մարմարա» օրաթերթին մէջ։ «Նոր դար» 
քաղաքական ու գրական պարբերականը, զոր սկսած էր 
հրատարակել 1964-ին, կը դադրի նիւթական դժուարու-
թիւններու հետեւանքով։ 1960-ականներու աւարտին 
մաս կը կազմէ «Մէյտան լարուս» ու «Պիւյիւք լիւկաթ» 
հանրագիտարաններու խմբագրակազմին։

1965-ի խորհրդարանական ընտրութիւններուն կը 
դառնայ երեսփոխանական թեկնածու՝ Թուրքիոյ Բանուո-
րական կուսակցութեան շարքերէն, սակայն չի յաջողիր։ 
1968-ի քաղաքային մարմիններու ընտրութիւններու 
արդիւնքին նոյն կուսակցութեան անունով կ՚ընտրուի 
Իսթանպուլի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ, 
կը դառնայ այդ խորհուրդին փոխնախագահը։

Կ՚ըսուի, թէ Զաւէն Պիպեռեան եղած է անհաղորդ, 
դժուար անձ մը, որու արուեստագէտի նուրբ հոգիին 
արտացոլումը կարելի է նկատել գրականութեան առըն-
թեր սիրողաբար կատարած գեղանկարներն ու արձանիկ-
ները, Մեծ կղզիի հանդէպ պաշտամունքի հասնող սէրը 
եւ, նիւթական մտահոգութիւններէ մղուած, կնոջը հետ 
շինած խաղալիքները։

Մահացած է 4 հոկտեմբեր 1984-ին, Պոլիս։ Թաղուած 
է Շիշլիի ազգային գերեզմանատան մտաւորականնե-
րու թաղը։

Զաւէն Պիպեռեան գրական ասպարէզ մուտք գոր-
ծած է պատմուածքներով։ Առաջին պատմուածքը տպա-
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գրուած է «Ժամանակ»ին մէջ, 1945-ին, «Երեք ընկեր 
էինք» վերնագրով։ Աւելի վերջ զանազան թերթերու եւ 
հանդէսներու մէջ լոյս տեսած են իր պատմուածքներն 
ու յօդուածները, որոնք ուշագրաւ եղած են իրենց պարզ 
լեզուին եւ կեանքի բուն իրականութենէն քաղուած 
նիւթերուն շնորհիւ։

Գործածած է հետեւեալ գրչանունները՝ Անի Ազատ, 
Սեւանի Մակուկավարը, Զ. Բարտիեան, Պ. Զ. Շիրակ, Ք. 
Անանեան, Նեմեզիս, Կինօֆիլ. եւն.:

Զաւէն Պիպեռեանի հեղինակային գիրքերն են՝

•   «Մեղապարտ Ոսկին կամ աբեղայի մը Գողգոթան» 

(անթուակիր, հաւանաբար լոյս տեսած է 1953-էն 

առաջ)։

• «Լկրտածը» (վէպ, 1959, 2020), հեղինակային թարգ-

մանութիւնը՝ Yalnızlar (վէպ, 1966, 2000), ֆրանսերէն 

թարգմանութիւնը՝ La traînée (Ժընեւ, 2015)։

• «Ծովը» (պատմուածքներ, 1961, 2017)

• «Անկուտի սիրահարներ» (վէպ, 1962, 2017), թրքերէն 

թարգմանութիւնը՝ Meteliksiz Âşıklar (2017)։

• «Մրջիւններու վերջալոյսը» (վէպ, 1984, ամբողջական 

հրատարակութիւնը՝ 2007, 2021), թրքերէն թարգմա-

նութիւնը՝ Babam Aşkale’ye Gitmedi (1998), Karınca-
ların Günbatımı (2019) ֆրանսերէն թարգմանութիւնը՝ 

Le crépuscule des fourmis (Ժընեւ, 2012)։

• Car vivre, c’était se battre et faire l’amour (յետմահու 

հրատ., 2019)

• «Անհուն երկինք՝ աչքերու մէջ» (բանաստեղծու-

թիւններ, 2021)։
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Գրականութեան պատմութիւնը երբեմն անակնկալ-
ներ կը մատուցէ. անսպասելի տեղէ մը յանկարծ ձե-
ռագիր մատեան մը, ինքնագիր ծոցատետր մը կամ 
քանի մը թերթ թուղթ կը յայտնուի եւ վերստին բնու-
թագրելու կը մղէ հեղինակի մը մինչ այդ ձեւաւո-
րուած ինքնութիւնը. կամ աւելին՝ յարութիւն կու տայ 
բոլորովին նոր հեղինակի մը, գլխիվայր շրջելով բանա-
սէրներու, գրականագէտներու ամբարած ու տարածած 
գիտելիքները։ Զաւէն Պիպեռեանի բանաստեղծութիւն-
ները ի մի բերող այս հատորով նման անակնկալ մը պիտի 
փորձենք մատուցել ընթերցողներու եւ առհասարակ 
հանրապետական շրջանի ստանպուլահայ գրականու-
թեան պատմութեամբ հետաքրքիր անձերու՝ զանոնք 
մասնակից դարձնելով այս ձեռագիրները յայտնաբերե-
լու պահուն մեզ ալեկոծած յուզմունքին։

Զաւէն Պիպեռեան, որ զտարիւն արձակագրի համբաւ 
կը վայելէ իրաւամբ ու արժանապէս, տարբեր լեզունե-
րով իսկ փորձառած ըլլալով արձակի գրեթէ բոլոր 
սեռերը՝ պատմուածք, վէպ, եւ դեռ թարգմանութիւն, 
հրապարակագրութիւն, ինքնակենսագրութիւն, խոհա-
գրութիւն, կը թուէր ինքզինք հեռու պահած ըլլալ 
չափածոյ ստեղծագործութիւն մը հեղինակած ըլլալու 
փորձութենէն։ Փորձութի՛ւն՝ որովհետեւ անցեալ դա-
րու 40-ական թուականներուն, երբ նոր սերունդը 
կ՚իջնէր գրական ասպարէզ, «գրելու եւ ստորագրելու 
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անզուսպ մարմաջէ մը մղուած, երբ կը սովր[էր] գրիչ 
մը շարժել, կը լծու[էր] գործի… ոտանաւոր կը գր[էր]»*։ 
Ըստ Պիպեռեանի, առաւելապէս ներշնչումի գործ մը 
ըլլալուն՝ բանաստեղծութիւնը գրականութեան ամենա-
դիւրին ճիւղն է, պատանեկան արտաբերում մը, նոյն-
իսկ կազմախօսական պոռթկում մը։

Դպրոցական տարիներուն հայկական ինքնութեան 
բերումով ենթարկուած խտրական վերաբերումը եւ 
պատմութեան դասագրքին՝ հայ ժողովուրդի անցեալի 
գոյութեան նկատմամբ որդեգրած քար լռութիւնը ու 
զայն վարկաբեկող մօտեցումին հետեւանքով զգացած 
դառնութիւնը պատճառ կ՚ըլլան, որպէսզի Պիպեռեան 
դպրոց չվերադառնայ եւ ունենայ պոռթկումներ, ներ-
շնչումի հեղեղներ, զորս պէտք է արտաբերէր։ «Մինչեւ 
գիշերուան ուշ ժամերը անքուն էի. բանաստեղծութիւն, 
հայրենասիրական պատմուածքներ կը գրէի»**, պիտի 
գրէր իր ինքնակենսագրական պատումին մէջ՝ տարիներ 
անց վերյիշելով այդ շրջանը։

Բանաստեղծութիւնները, զորս յայտնաբերեցինք հե-
ղինակի թողօնին մէջ, լաւագոյնս կ՚արտայայտեն պա-
տանի բանաստեղծին յիշեալ տրամադրութիւնները։

Պատանի Պիպեռեանի հայրենասիրական բանաս-
տեղծութիւնները իրենց ներշնչանքը պիտի ստանային 
ո՛չ միայն դպրոցական կեանքէն ներս ենթարկուած 
խտրականութեան, այլ նաեւ որպէս նաֆըայի՝ շինարա-
րական ջոկատի զինուոր շրջած պատմական Կիլիկիոյ 
տարածքէն, ուր պիտի տեսնէր Կիլիկիոյ հայկական 
թագաւորութեան նուիրական յիշատակները, ինչպէս՝ 
Լեւոնկլան, Անարզաբան, պիտի կարդար ժայռերու վը-

* «Հայ վէպը», Զ. Պիպեռեան, «Ժամանակ», 29 ապրիլ 1945, էջ 3։
** տե՛ս Z. Biberyan, Car vivre, c’était se battre et faire l’amour, 

Պոլիս, 2019։
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րայ քանդակուած հայատառ արձանագրութիւնները։ 
Պոռթկումը նաեւ ընդվզում մըն էր հայութեան ներկա-
յութիւնը անտեսող Թուրքիոյ պետական քաղաքականու-
թեան դէմ, զոր հետագայ տարիներուն բուռն կերպով 
պիտի քննադատէր ալ լրագրի էջերէն, ի գին իր ազա-
տութեան։

Պիպեռեանի թողօնը, որ ի պահ կը մնայ իր դստեր՝ 
տիկին Թիլտա Մանկասարի քով, բանաստեղծութիւն-
ներու երկու տարբեր ծրար կը պարունակէ։ Հատորիս 
առաջին մասը կազմողը տրցակ մըն է, որ «Տաղք-Քը-
նար» վերնագրուած է հեղինակին կողմէ։ Այնտեղ կան 
իր վաղ շրջանի գրուածքները, որոնք յիշուած հայրե-
նասիրականի կողքին ունին նաեւ քնարական բովան-
դակութիւն։ Իր ինքնակենսագրական հատորին մէջ 
անդրադառնալով այդ շրջանին՝ հեղինակը կ՚ըսէ, թէ 
գտնուած է վիպապաշտներու, յատկապէս Լամարթինի 
ազդեցութեան տակ ու ապրած՝ վիպապաշտական տագ-
նապ մը։ Հոգիին խաւարն ու խորհրդաւոր ապրումնե-
րը կ՚արտացոլան այդ շրջանի բանաստեղծութիւններուն 
մէջ։

Առաջին բաժինը կ՚եզրափակէ «Ըսի-ըսաւ» բանաս-
տեղծութիւնը, որ առանձնայատուկ տեղ մը ունի Պիպեռ-
եանի գրական ժառանգութեան մէջ։ Այս քերթուածը, 
որու բնագիրը չկայ թողօնին մէջ, Պիպեռեանի տպա-
գրած միակ բանաստեղծութիւնն է՝ լոյս տեսած «Ժա-
մանակ»ի 31 դեկտեմբեր 1945 թուակիր ամանորի 
բացառիկին մէջ*։

Հատորիս երկրորդ բաժինը, որ պարագայականօրէն 
«Մենք եւ անոնք» վերնագրած ենք՝ առնելով շարքի քեր-
թուածներէն մէկուն խորագիրը, անջատ տետրակի մը 

* Շնորհակալ եմ գրասէր բարեկամիս՝ ԱՄՆ-էն Արթիւր Իփէքին, 
որ ուշադրութեանս յանձնեց այս քերթուածը։
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բովանդակութիւնն է որ կը ներկայացնէ։ Խնամեալ ու 
ընթեռնելի ձեռագրով գրի առնուած քերթուածները 
սխալ պիտի չըլլար սիրոյ բանաստեղծութիւններ կոչել 
ու անոնց միջեւ տեսնել շարքի յատուկ ներքին միասնու-
թիւն։ Գրուած են շրջանի մը, երբ Զաւէն Պիպեռեան 
սիրոյ կապ մը սկսած էր իր ապագայ կնոջ՝ Սեդա Խտըր-
եանի հետ, որուն հետ պիտի ամուսնանար 1954-ին։ 
Պիպեռեանի ընտանեկան պարագաները նոյնպէս կը 
վկայեն, թէ անոնք կնքած էին սիրոյ ամուսնութիւն մը։ 
Քերթուածներու՝ ձեռագիր մատեանին մէջ ունեցած 
յաջորդականութիւնը պահպանուած է։

Արձակագիր Զաւէն Պիպեռեան խիստ հաւանաբար 
չէր յիշեր այլեւս բանաստեղծի անցեալը, դիտումնաւոր 
մոռացութեան մը յանձնած էր թերեւս իր քերթուած-
ները, որոնք աննշան բաներ էին իրեն համար։ «Մըր-
ջիւններու վերջալոյսը»ին մէջ տեղ մը, գլխաւոր կեր-
պարը՝ Պարէտ, երբ կ՚այցելէ ընտանեկան հին տունը ու 
կը յիշէ անցեալը, «տարօրինակ բան,- կ՚ըսէ,- բանաս-
տեղծութիւն չէր գրած բնաւ»։ Իսկ Հր. Բալուեանին 
ուղղեալ դեկտեմբեր 1962 թուակիր նամակին մէջ կը 
յիշատակէ մինչեւ քսան տարեկան գրած բանաստեղ-
ծութիւնները միայն՝ կամայ թէ ակամայ մոռնալով 
1954-ի սիրոյ տաղերը։ Հեղինակը մոռնայ թէ յիշէ, 
իր քերթուածները, ինչպէս իր գրչէն ելած ամէն տող, 
արժանի են տպագրութեան, մանաւանդ ծննդեան 
100-ամեակին։

Ս. Տ.
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ԵՂԵՐԵՐԳ

Կը փափաքիմ՝ կոյս մը գողտրիկ
Զետեղէ մի սպիտակ փնջիկ
Դագաղիս վրայ մահաշունչ.
Ու նորա հայեաց մեղրանուշ
Ինձ ըլլայ փաղաքշանք քնքոյշ
Վերջին բնակարանիս մէջ մունջ:
Այս է խնդրանքն իմ մարդոցմէ,
Երջանկութեան բաժինս այս է՝
Երբ մարմինս սառանայ՝ անշունչ:

28 . 5 . 939

[ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ]

Եւ թող պայթի՛ ռումբն վրէժի
Արարչին դէմ ու թշնամւոյն,
Թող տիեզերք գահավիժի՛
Եթէ հիմն է անագորոյն:
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