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Դ Բագին» ամսագրին Հրատարակութիւնը խան դավ աո. ըն+> 

դուն ե լու թ իլն գաալ ընթերցող Հասարակութեան և մտաւ որակ ան 

ըետրանիին կողմէւ 

քք օ<0 ե. Հեո.ոլ Հայկական կեդրոններէնչ ամսագրին Հրա֊ 

տարակութենէն աո.աք Ա անմիրապէս յետոյ ք քաջալերական նա• 

մակներ ստացանք է մասնաւորապէս գրագէտ Հեղինակներէ ե. մտա֊ 

լոր ականն երկ, որոնք կ ր Հասաաաեն թէ գրական լա յն աարո֊ 

ղութ եամր Հանդէսի մը Հրատարակութիւնը անՀրաժեշտութիւն 

դարձած էրւ 

աԲագին» կոչուած է Հանդիսանալու Սփիւո֊քի գրական 

շարժման կեդրոնական րեմը* 

Տեղականէ աւելի՚ Համագաղութային րնոյթ ունենալով է 

զգացուած գրական մեծ րացր գոցելու գերազանց ճիգին կը ն ը ֊ 

ւիրուի (իագինչ է ապաւինելով երիտասարդ գրագէտներու Հոյլի 

մը գիտակից խանգավաո֊ութեան* 

%ա ր աղն ու. ած Հայութեան Հոգեկան արժէքներու. Համա֊ 

խըմրման այս խիզախումին մէքք Հայ գրագէտներն ու մտաւորա– 

կանները յաո-աՀապաՀի^դե րր կը ստանձնեն % գրական ն ուա գ ա ֊ 

Հանդէսին իրենց մասնակցութիւնը բերելով Պոսթ ընէն ու Փա֊ 

րիզէն, Պուէնոս Այրէսէն ու ԳաՀիրէէնէ թեՀրանէն ու Պ աղտ ատ էն՝ 

ստեղծելով Հայ ոգիին Համանուագը« 



– ա – • Ր Ա Գ 1՝ 1ւ 

Այս մթնոլորտին մէջ է որ գրականութիւնը կրեայ ծաղ֊ 

կիր 
Այս ոգիի զարկերու՛ն տակ է որ հոր գրագէտները կ ը ր ֊ 

նան ր ո ՚ ւ ր ո 2 ի ր 

հւ. այս կեդրոնական բեմին վր*–յ ե " ր գնահատանքի ես 

քննադատութեան խօսքը արժէք կրնայ ունենալ ել արժէքներ 

յա յտնա րե րե չ։ 

Ըսենք անմիքապէս թէէ գրական այս արշաւին մէջ ֆ մեր 

միակ դրամագլուխը Հայ գրագէտներն ու մտասորականներն են, 

» սա կա սա թ իւ այն մարգիկըք որոնք առաքելութիւնն ունին Հայ 

գրականութեան, արուեստի ել մտքի մշակոյթը զարգացնելու.. 

անոնք, որոնք աո.անց ընկրկելու քալած են և կը քալեն « ( | է պ ի 
ադբիււ*ը յոյսին՛» ։ 

%րական եւ ոգեւորիչ այս Հասաատու&եերուն քո^ն ի վեր 

կայ տարակուսանքը ք անշուշտ սրացաւ տարակուսանքը ք -

Թէ՝ որքանն ատեն պիտի տեւէ Հ ծագինք ամսագիր ը» 

Թէ% գրականու թեան նուիրոլած նոր սերունգ մը պիտի 

գա*յ ստեղծադործելու $|)|*1)ջ այզիիհ մէջ է ^ՐՐ աշխարհը այն* 

քա ն նիւթապաշտ դարձած է* 

Թէ* ընթերցող Հասարակութիւն կ՛ ունեն ա*նք թէ ոչ։ 

Հը պատասխանենք անվարան 

ագինֆ Հաստատուն կո-ուաններ ունի , երկար տա ր ինե 

րու ճանապարՀ կտրելու Համար» Ամրոդֆ ժամանակաշրջան մը 

Ընդգրկելու յուսադրութեամր լոյս կ՚ընծայուի այս ամսագիրը* 

էԲագինՖ պիտի ը լ լ ՚ ս յ գրականութեան մշտարորր խա֊ 

րոյկըէ 

Մենք կը Հաւատանք Հայ ժողովուրդի ստեղծագործ Հան֊ 
ճարին է 

Կը Հաւատանք թէ նոր ՀաՀակիրներ պիտի գան չուսա֊ 

ւորելոլ Հայ գրականութեան տաճարը, որովՀետել ոգեղէն ԲԱՆը 

մարգոց արեան մէջ կ ՚ ե ր գ է , և կոչեցեալները, թիլով թէել ք ի չ , 

սակայն իրենց երգը պիտի երգեն ի փաո.ս յաւիտենական Հ ա – 

յութեանէ 

Իսկ ինչ որ ր.ամինը կը Տեայ Հայ ժողովուրդին^ կրնանք 

վկայել, թէ՝ ան ընթերց 
աւ՛հր էք թէ լ ո յ ս ի ն պաշտամունքը ունե*> 

ցած է դարերէ ի վեր, ել թէ Հին դարերու ի*անգավաո.ութ իւն+> 

ներէն մասնիկ մը Ժառանգութիւն Տեացած է այս օրերուն ապ֊ 

րող մեր ժողովուրդին մ է ի 

Լալ ել այլազան գրականութիւն մը իր ընթերցողները 
կ՚ունենայ միշտ, 

. > € ԲԱԳԻՆ > 



Շ օ ւ « օ ւ ) ( ո | ° կք • Ե " ն է Ս»ւ*ա«ք պ ա » ւ ք ա . ա ծ ք « 
ճևրոլ նոր մէկ հատորը, «Ձորս Սւշխարհօ խա*ա<յւ*ով1 Ս»յս 
յուրովդ տարակոյս չ ո ւ 6 | ւ 6 ք թ է (քեպի հ ե « ո ւ ւքհզի Հափ 
ո|ի«|ւ խա|ւդաւ|ուոու | ւ 6 ա ե ւ |1&թ1ո*ցող(1է պատւ*աոէՕւհ|օւ( 
9Րակա& ա յ 6 վ ա յ հ | ք ի ն , ՈՐ (1»ւ*աւք Հ ա | կ ա զ է ա յ ս զտարիւն 

<|հ*Է ււտ ե ղ ծ ե լ , իր բ ա ր ո ւ թ հա(քբ ո ւ պուոօլ յոս– 
զոււքօւ| ։ Ս՝թ6օ(ՈՐ0 օ«եղձե|ՈԼ ի«* ա ն ա ւ ւ ա ր կ ե ( ի կարոդ ո ւ ֊ – 
թեաւքբՏ 

Ս*հզի ղրկուած հետագայ պա«ւքուա^քց ւՐաո կր 
կապմէ «՛ՏՈՐՈ Ս»օխարհ» հատորին։ 

ԳՐԵ9՛ ԱՐԱՍ՛ ձԱՅԿԱՏ 

Փէթքքիլի կանաչ լեռներ (լ, ուր ես 

ամէն ամառ, արձակուրդի կ՚երթամ , տա՛ 

րօրէնակ են . գագաթ շունէն կարծ՛ես տ 

Երբ կը մագլցիս վեր ք կ՝չլսես ահա հա– 

սայ կատարէն % Բայց երբ Հեւալով ու. 

ծ՜ունկերդ յոգնած՝ կը Հասնէս այգ գա՛ 

գաթ կարծուած աեղէն ( ուրիշ,, աւելէ 

բարձր գագաթ մը կը անկուէ առնելդ: 

Ահա այդ չհատնող գագաթներէն մէկուն 

կողէն հ պզաէկ ՀարթաՎայրէ մը Հ^ւայ , 

- ուրկէ տեսարանը մինչել հեռաւոր Հ ո – 

րէգ՚՚նյք կը Հասնէ անարգել - մատուռ, 

մը կայէ ՚&արաշէն է ։ ք)ւնէ սրած՛այր 

գա գաթո վ աշաարակ մը ուր կոչնակն է 

կախ ուած ) ել Հար չբխուած՝ լա տէնա կան 

V ( Ւ / / ՛ ) տառին նման տանէք յ ճարաա– 

րապեաական վարդ՜արան յաճախող բա-

րեկամ մը որ մէշտ մեզի Հեա է , բացա–, 

***բեց թկ այգ աանէքը այդ ձեւ է շին-

ուած՛ ոչ թէ Գոթական ճարտարապե-

տութեան Հ ետեւելոլ ( այլ այս լեօձե-

րուն վրայ ձմեռը տեղացող ահաւոր 

ձէլնէն պաշտպանուելու Համար • 

- Եթէ Հարթ ըլլայ ու ձէւնը դ է գ ֊ 

ուէ վրան, անպայման կը փլէ է ըսաւ ան 

Էր ըսած՛ը ու խօսածը գէտցողէ շեշաով 

մը % Այգ օրէն ասգէն ձէւնաշատ Հա յաս–, 

աանէ անդնդախոր ձորերուն մէ^ Հէմ– 

նըսած՜ վանքերուն ( եկեղեցիներում եւ 

այգ լերան կողէն շինուած՛ մատուռէն 

մէՀ նմանութեան գէծ– մը գոյացաւ մեր 

մաքէն ւ մ է , եւ այդ իսկ պատճսսւովէ 

մեր սէրը անոր Հանղկպ մեծ՛ցաւ է շատ-

ցաւ է 

Շաա յստակ , խնամքով թուղթէ վը– 

րայ գծ՜ուածէ պէս մաքուր գէծ՚եբով 

մատուռ. մըն է • պարղութէւնը էր յատ~ 

կանէշն ֆ ու մ ենք, տասը տար էէ է 

՛Լեր յ ամէն ամաո. խմբովին ուխտէ կ՚եր-

թանք անոր է 

մ՛ամ կամ եկեղեցէ չենք որակեր 

զայն, որովհետեւ «.մատուռը* աւելէ 

բանաստեղծ՜ական ու գրաւէչ կը գըա^ 

նենք է 

Անոր կռնակը, օրուայ որեւէ մ ա^ 

մուն ւ անտառէ շուքէն ու ճակատը ա– 

րեւուն մէշ է։ ինչպէս դուրսը % նոյնպէս 

եւ ներսը պերճանք չունէ է Տան է քէն ե–՛ 

ո. անկիւնը կազմ ող գերաններն էսկ չեն 

ներկուած՛• ուրագէ չայն ու խորունկ 

հետքեր ունէն էրենց վրայ եւ մ-ամանա– 

կէն ու արտած՜որող խեժէն է որ քէչ մը 

կարմրած՛ են։ Հոն է ուր Հայկական եկե-

ղեցէ Ը1էալոլ պարագայէն խորանն էր 

որ պէտէ գրաւէր, գունաւոր ապակիներ. 

րով աստուած՚ա շնչական պատկերներ 

ներկայացնող երեք Հսկայ պատուհան–» 

ներ կան ։ Կա յ նաեւ մկրտեց ր դրուած 

գրակալ մը, ես անոր ձախ կողմը, ոս– 

կեգոյն լա յն փողերով 0քւ1^Հ» յ 

՛հույլը մէշտ է տ Ա՚ուտքէ աՀ 

կողմը է անագապղինձէ փայլուն տախ-

տակէ մը վրայ փորագրուած՛ Հրաւէր մը 

ունի » 



ԳԵՐՍ ՄՏԻՐ ՈԻ ՀԱՆԳԶԷ ՊԱՀ ՄԸ 

էրբ առաջին անգամ տեսայ զայն % 

յուզուեցայ եւ քովիններուս ուշադրու-

թեան յանձնեցի• 

- Նայեցէ՛ք, նայեցէ՛ք, աղա՛ք, որ-

քան շերմ ու մտերմիկ է հրաւէրը»՛* 

իրաւ աչ, Հոգեպէս ու մարմնապէս 

Հանգչելու եւ կազգուրուելու Համար 

ի՜նչ յարմար տեղ։ Խաղաղութիւն, էոԸս 

կողմը ծովերով մաքուր կանաչ, անսաՀ՛ 

ման կա պո յա երկինք, ու լեոներ, լեռ– 

ներ ք լեոնե՛ր « • « 

Երկնքէն անցնող ամէն ամպի կտոր ( 

լերան վրայ ձգուած կարկտանի մը պէս է 

իր շուքը կը քալեցնէ ցածը տարածուող 

բլուրներուն վրայ* ուր աճող աո֊ոզ^ 

բուսականութեան մը կանաչին բո լոր 

երանգները իրար կը խաոնուին | Ա։էԷն 

բան այնքան Հմայիչ Է ու գեղեցիկ որ, 

վսաաՀ եմ է Աստուած՛ իսկ » օրուա յ խոն– 

^ԷնքԷն վերՀ 1 կամ առաւօտ կանուխ ա. 

րեւաեագին) իր սաեղծահ֊ աշխարհին 

խաղաղ այգ անկիձտը կ՚իջնէ քիչ մը 

Հանգչելու, խոկալուէ եւ թերեւս ալ օր-

ուայ ընելիքներուն մասին որոշումներ 

տալու է 

Այս տարի ալ, երբ մեր խումբը 

կազմող տզաքը արձակուրդով լեռ Հա-

սան ^ որոշեցինք մեր աոաջին Հաւաքա-

կան այցելութիւնը տալ այգ սրբավայ-

րին։ 

- Տղաքէ Ի՞նչ կ՚ըսէք Հ վաղը մեր 
մաաույլը երթա՞նք * 

Աոյսբկող չեղաւ« միայն, աչքը բաց 

մէկը, Հարցուց , թէ այգ <լմեր*ը ըսա֊ 

ձ՛իգ մէջ մենք քանթ՝ փարա ունինք.,. 

Պատասխան անգամ չտուի այգ Հաչ՛ 

ուագէա յիմարին ու յաԼորգ օրը, ըսա 

ծրագրի գ առաւօտ կանուխ իրար գտնե-

լով լեցուեցանք կառք է 

Օգը սքանչելի կերպով զով է ր , ու 

մեքենան ք ինքնագոՀ կատուի նման փըր՛ 

ԲաԼոՎ\ քիթը, առած վազեց բլուրներէն 
վեր, 

Շէն էինք է ԳպրոցԷն փախող աղոց 

պէս ուրախ բո լորս ալ է 

Ա՛էկը սկսաւ երգել ու միւսներս ե– 

ոանգով ձայնակցեցանք անոր ւ 

«ՀԷյ Արարած, ալ-լալ հագել 
Ո"ւբ կը թոիս իմ երգիս պէււ»։ 
կա ոքը կը սուրայ լերան կողքէն ու 

երգը երգի կը յաջորդէ I 

«Սեղանն է սասւտ, Դիմացն Արարատ», 
կամ՝ 

«Թււչէի մտքով տուն, 
Ուր իմ մայրն է անքուն»։ 
կարօտի մխացող երգ մը* Ամէն ան-

գամ որ զայն լսեմ, մարմինս կը փչա~ 

քաղուի ։ ՛Բանի՞ քանի Հայ\ մայրեր, քա-

նի՞ քանի գար ) մտքով տուն թո֊չող տը** 

ղոց կարօտով անքան մնացին ( Հովերէն 

ու երկնքէն անցնող կռունկներէն 1ՈԼՐ 

խնդրեցին , Հխապրիկֆ պաղատեցան ք ա-

րիւն արցունք թափեցին՚ ու վշտաբեկ 

մաան գերեգման է 

Ո"վ գիտէ անոնց Համրանքը յ ո*վ * • • 

՚Բսան վայրկեան Վ^՚րֆ. > Հ եռուն, 

ծառերուն մ էջէն երե ցաւ մատուռի զան– 

գակատան նիզակը, ու քիչ վերջն ալ, 

ամբողջ շէնքը • մատուռը որ կարծես 

խաղաղ կը ննջէր անտառի անսաՀման 

լռութեան մէջ սոսղուած: 

Կը թափուինք կառքէն գուբս ւ կա-

րօտով կ՚իյնանք չորս կողմ է Մեղմէ ա– 

մ էն մէկը իր նախասիրած անկիւնն ու-

նի , բայց մեղմէ մէկը պատշաճ կը գըտ^ 

նէ որ էնախ երթանք աղօթենքֆ . Վեր-

1ը Աս աո լած՝ կը բարկանայ զէնքը երկ-

րորդական գծի վրա յ ձգեչնուս Համար, 

կ՝ըսէ ան կէս լուրջ կէս կատակ ։ 

Երբ մատուռէն ներս կը մտնենք, 

լեռնային զով գիլերէն մնաց ահ՛ Հաճելի 

շունչ մը կը գիմ ա ւոր է մեզ։ Ըստ տարի-

ներով նուիրագոբծուած սովորութեան , 

ամէն մէկս կը քաշուինք մէկ մէկ ան-

կիւն ու լոլո, կ՚աղօթենք։ 

Մարգ լուր կունենար թէ իր քովի-

նը ի՞նչ ուզեց... 

ինքնամփոփման ա յս կարճ պա Հէն 

վեր1» Իրար կուգանք, կը Հաւաքուինք 

ոլ մեր պատարագէն մասեր կ՛երգենք յ 

Եբամ-իշտ աղայ մը կը նուագէ Օ ր կ ք ու 

կ՚ընաորէ երդուելիք մեղեդիներն ու լա-
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ր ականները է Գունաւոր ապակիներու 

աստուածա շնչական սուրբերը մտէկ կ*ը~ 

նեն այո քիէ մը օտարոտի՝ Բայ$ խորօ^. 

բէն կրօնական երգեցողութեան , ու մ ա– 

տոլյւի պահապան Հրեշտակը ա ԷՔ^՛ Ր(Լ 

լա յն բացած՛ , աճապարանքով կը թո֊է 

վեր՝ երթալ էր բարեկամներն ալ կան-

չելու Համարւ 

Երբ վերջապէ՛ս գուբս կ՛ելլենք է մեղի 

պէս քանէ մը այցելուներ ու մատուոին 

պարաէզպանը, կու գան Հարցնել թէ 

է՛՛՛նչ ազգ ենքէ էՈնչ լեղուով երգեցինք ւ 

Հայ ենք, կ՚ըսենք, պատմութեան 

առածէն քրէստոնեայ ազգ էն զաւակներ 

ԲԱ՛՛ 

- իրա՛՛ւ... 

. Իրա՛ւ է 

- Նորքն եկէքւ 

- Ամէն տարէ կու գանք է 

- (\լրախ եմ յ ձեր երգերը տպաւո-

բէչ էէն։ 

- ՀթնորՀակալ ենք ձեր գնահատու^ 

թեան Համարւ 

Անոր ու մԷւս օտարներուե էԸ.սԷ^1Ք 

թէ մեր վերքին երգը, որուն մէ1 Պար– 

պարայի սօրրսւնօծ մէնչել երկինք կը 

Հասն էր | Աստուծ՛ոյ փառաբանութեան 

Հետ բնաւ կապ չունեցող կտոր մըն էր• 

«Ես ծարաւ Էի ազթիւր շուր տուիր, 
՛Թո պաղ շրի հետ, սրտիս հուր տուիր, 
ԹԷ չեմ հասնելու ես իմ մուրազին 
Սիրոյ կրակն ինձ, ինչո՛՛ւ դուր սաւիր»։ 

ԷՀ , թնչ գէանամ, եթէ Աստուած՛ 

մեր ըրս*եը սրբապղծ՚ութէւն Համարէ ու 

նեղանայ էսկ այս շեղումէն Համար , Տէ– 

սուս , որ էր վարդապետոա-թէւնը սէրոյ 

վրայ Հէմնեց , Հաւանաբար մէֆամտէ 

մեղէ է նպաստ • • • 

Գէտե՚մ , վստա/Հ եմ է կը մի քամաէ յ 

Մատ ուռէն Հմնաք բարով ու ցտե-

սութիւնէ ԸԱելէ առա^, կ՛այցելենք նաև 

գերեզմանատունը* ստուգելու Համար 

թէ այսպէ սէ դրախտանման տեղ մը ապ-

րողներն ալ կը մեոնէ*ն է 

Ընդամէնը տասը շիբիմ կայ Հ ոն, 

որովհետեւ նոր Հէմնուաձ՛ պզտէկ գիւ-

ղէ մը գերեզմանաաունն է ան է 

Մէկը է Հաւանաբար Հսկայ մըէ նոր 

Է թաղուած՜* Իր կաւոտ Հողաթումբը 

դեռ Հարթուած՛ չէ ( ու. վրան գրուած* 

ծ՛աղկեպսակները ղեո. բոլորովին չեն 

թօշնած՛: 

Ուրիշի մը վյրայ փայլուն քար մըն 

է դրուած՛. յղկուած՛ կրանիթէ ամուր ու 

ծ՛անր քար մըէ ՛Բարին վրա յ է անձրեւին 

Հուրը թռչուններուն պահելու Համար 

գուո. մը կայ փորուած, ու տա կը երկու 

տող արձանադրութէւձ* 

«Էրր աշխարհ եկայ, մինչ ուրիշներ 
ուրախ Էին, ես կուլայի. -

Հիմա, երր ուրիշներ կուլան, ես 
կ ՚երթամ ի Զգալով»: 

- կեանքը լիովին ապրած՝ փէԺսո– 

փայ մարդու մը դամբանն Է աս կ՚ըսեմ 

ընկերներուս , ու անոնք Համամիտ ըլլալ 

կը թուէն է 

Չորրորդ շիրմաքարը, կոկիկ ու ս ի ֊ 

բուն է աղջնակի մըն Է։ «ՊեթթԷն, որ 

մեր երջանկութիւնն էր, Աստուած՛ էր 

քով տարաւ, որովհետեւ վերը յաւելեալ 

Հրեշտակէ մը պէտք ունէր*, կ՝ըսէ ք՛**– 

րէն վրայէ արձանագբութէւնը է 

Մնացեալները ոչինչ ունէ Էն յատ-

կանշական : Աւելի կամ պակաս չափով 

Հարթուած՛ Հողաթումբեր էէն։ Մ է կան 

գլխուն վերել մրտենէ մըն էր տնկուած , 

ել ուրիշի մը վյւայ բոսոր կակաչներ 

կ՚աճէէն լեր ան Հովէն դողդղալով I 

. Տղա՛ք է Հարցոլց մեզմէ մէկը , 

երբ մեռնելու ԸԱաք, է ՞ ՚ ն չ կ՚ուզէք որ 

դրուէ ձեր ամէն մէկուն շիրմաքարէն 

վրայ ։ 

. 8 իմ ա՛ր , ինչո՝՛է մ ահ ո լան մասին 

մաահ՜ել , կեցցէ1 կեանքը , յարեց սւրիչ 

մը եռանդով յ 

- կը կարծ՛եմ թէ , ըսէ ես է եթէ ա յգ 

կրանէթէ քար էն տակ քնացող մարդուն 

*ղէս էրալունք ունենամ կտակելու որ 

շիրմաքարէս վրայ գրեն թէ% 

Հերբ եկայ ու կուլայէդ բոլորը ու-

րախ էէն ու կը խնդային • ու երբ խնդա՛ 

լով կ՚երթամ ես՝ ԲոէոՕԱ կու լայէն), 

հասուն ու արդիւնաւոր կեանք մը ապ-

րած ԿլԸԱ՚սմ յ 



ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ 

Եկեր եմ ծով* կարօտով, եւ կապոյսւ ծով է անհուն, 
նաւահանգիստ, պերճ քաղաք, սւմաո., եւ գեղ է խաղաղ • 
Աոսււօտոլն, ճիչ, խայտանք1 ծիծառներու, աքաղաղ, 
Ե լ տեսիլ է հայրենի՝ հոս, լուսացման այս պահուն։ 

Ափ է օտար, անծանօթ, ծանօթ–՝ սակայն, ծանօթ– ծով, 
Միջերկրական, Արեւելք՝ Արեւմուտքին մէջ, երկիր. . . 
Եւ մանկութեան աշխարհիս նման ժայռեր են կարմիր, 
Այդ աշխարհիս ջուրերուն նման ծովն է իր կոծով։ 

նման փայլող բլուրներ եւ նոճիներ, լուսաբաց՝ 
նարնջագոյն ու կարմիր... Յարութ՛իւն է անցեալի, 
Մինչ ուղեւոր մեծութիւն ծովն է , հղօր, կը վւայլի, 
Եր յ ուշերով դարաւոր, կ ՛առա ջանայ լայնաբաց; 

Հոս՝ հեռացածն է ներկայ եւ գալիքն է միասին, 
Հին, նոր խինդեր միասին ։Այստհդ տեսածս է նմսւն՛ 
Մանկութեան մէջ տեսածիս, մաքուր , խաղաղ, անսահման, 
Ե լ նման է ապագայ աշխարհի մեր երսւղին։ 

ճամբուս վրայ՝ թափաււման՝ երկիր՝ այս ծովն է եւ հուն, 
Եւ ուղեւոր մարդկութեան, եւ քայլերու գերբնային 
Զայն է , եւ մերթ քայլերուս ձայնն է . . . Տարուած կը նայիմ, 
Տարուած եւ լի , լայնաբաց՝ լուսաբացի այս պաեաձտ 
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Րայց լռութեան մէջ, ահա, վրդովիչ կոծն է ծովին, 
Ձայնն է կտրած ծովերուս; 0՜ ի՜նչ ժլատ ծակտի գիր, 
Մհծութիւննէր մարդկային ցանկալ սակայն տարագիր 
Շրջիլ, ո չ մէկ մեծութիւն կրնայ կապուիլ սրտովին; 

՝ք*աղցրութիւններ հեռացած կը յիշեմ, գիս կը յուղեն, 
Եւ հեռացած կը զգտմ ղիս։ ՏԱւրեր կանաչ, գերրնային 
ձեռքերու պէս կու սսսն լոյս ։ Խորէն ժայռեր կը նային։ 
Վերացման պահ է , րայց ղոլրկ եւ կուշտ կը ղգամ ղիս լոյսէն։ 

Եւ հեռանալ կ՚ուղեմ դեռ, թէեւ տեսիլ է վսեմ, 
Ու կրակներ են նորէԱ, մինչ ծնունդ է խաւարին 
Խորէն, հուրեր՝ հրաշէկ մետաղներու... կը վառին 
Անցեալ յոյսեր, մինչ յոյսով՝ ծովին, լոյսին կը սպասեմ... 

Ե լ ալիքներ են կրկին* այս սպասման մէջ լ ռ ի ն . . . 

բ . 

ԱԼԻՔՆԵՐ 

Եկեր եմ ծով՝ կարօտով։ Պէտք էր ըսել ծով, լոգանք, 
Հանգիստ, վ ա յ ե լ ք . . . րայց ահա՝ յուշերս իմ միշտ եւ միշտ իմ 
թուղթերս, յոյգերս, եւ երր ես վերջալոյսին դէմ նստիմ, 
Լոյսն՝ արիւնող հողերուն մին է խլուսւծ երկրէն թանկ: 

Վերջալոյսին մէջ ոսկի՝ քաղցրութիւն ձայնն է ծովին։ 
Րայց կտրուող ու կապուող կապեր... Զուրեր կը խուժեն 
Յոյսերու պէս, կը սոլգուին խորշէ մը ներս, եւ խորշէԱ 
Դուրս կը նեսաւին քայքայուած; Ափէն ալրեր կը լսուին։ 

Ծո՜վ, լո յս , ծառեր, բլուրներ եւ այգինե՜ր. .» պէտք էր ես 
Երջանկութիւն ըսէի, րայց տխրութիւն է կրկին: 
ճակտիս գրուած է որ լոյս եւ շուք տեսնեմ միասին։ 
Միջերկրականն այս դիտեմ խինդով, յուգուիմ խորերէս։ 
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Գիշերն ափէն կը քալեմ եւ ինծի հետ կը քալեն 
Լոյ սեր : Լուսնին տակ վառեալ մորենի ծովն Է , բիւրեղ: 
Հեո ֊ոլն՝ լՈյսեր՝ ափերոլ՝ ողկոյզներու պէս՝ տեղ տեղ, 
Եւ ուղեւոր մեծութիւն՝ որ կու գայ խոր անցեալէն։ 

Գիշերը՝ ձայնն աՕհունէն խուժող հղօր ջոլրերուն, 
Եւ բազմութիւն եւ նուագ։ Րայց կրկէս է աւերակ՝ 
Լուսնին տակ, ձիթենեաց ետին եւ ձայն շարունակ՝ 
Փլուղումի, հոսումի... Գողգոթաներ են եհւաւն։ 

ծով՝ սուրբերու անցեալի, հանճարներու, ծով վսեմ, 
Րայց աստուածներ ահոելի՝ կէս-դեւ, կէս-մարդ, խորամանկ, 
Տիրակալներ բարբարոս, վայրագութիւն, տսւոապանք, 
Ե լ կոթողներ՝ յօշոտուած՝ մոռացութեան աւագէն։ 

Միջերկրականն այս շքեղ՝ հեծեծանք է , ողր, թողոք՛ 
Եկած, անցած ցեղերու։ Անցեալին մէջ՝ ի գոլր մենք 
Երջանկութիւն կը տեսնենք եւ ի ղոլր գայն կը սպասենք 
Գալիք՛էն, միշտ րախում, ցաւ, կեանք՝ աւելի անողոք; 

Հհ 

Նոր երաղներ կան, սակայն ես երաղել չեմ կրնար, 
Ես չեմ կրնար աոաջոլան պէս երաղել, մինչ միշտ հին 
Լուսինն է , լուռ երկինքն է նման ներքին աշխարհին, 
Անցեալ, գալիք կ՚ընեն դառն, անբաղձալի՝ հոս իրար. 

Գիշերներն՝ հոս կր յիշեմ թէ հին աշխարհը՝ հեռուն՝ 
Կը կործանէր; կռիւ էր ճամբու* վրայ, սարսափ, սով։ 
Հինն էր փտած, նորն էր բիրտ՝ իր հաւատքով եւ յոյսով; 
Հեղեղն էբ մեծ՛ իր խլած եւ իր տուած գոհերուն։ 

Մեր դարն ոմանք կը տեսնեն մեծ , հաննարեղ, վերջնական, 
Եւ չ է , ճամբայ կայ դեռ մեծ եւ անհունն է անսպառ, 
Հոգին անհուն, մարդկային ըլլալն է դեռ անհնար։ 
նկող յո յսերը վսեմ՝ միշտ չարիքի պէս կա. գ ա ն ։ 

Եւ վհատանք, քայքայում, ցաւ է միշտ1 մինչ կը շրջին 
Մոլորակներ մետաղէ եւ պաղպատներ կը սուրան 
Անհոլնէն վեր, կը թռչին մեքենաներ մոգական, 
Անջրպետներ կը կտրեն ուղեւորներն առաջին։ 
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Մերթ լուսինն է այն՝ որաII կը նայէին պանդուխտներ, 
Եւ այն՛ որուն նայելով, վանքի քերթողն ալեւոր 
Անցեալ փաււքեր կ՛ափսոսար, եւ յուղիչ ողբն էր սւՕոր, 
«Աստուածավսւո. լսւպտեր»ին տակ շիրիմներ կը տեսնէր։ 

Ե լ մերթ– լուսինն է որուն՛ «աղեկտուր կ՚ոռնար մեր 
Առասպելէ ալ գ ա յ լ ր » . . . այն՛ որ կոպերով իր կարմիր, 
քակտուած՛ կը քալէր դէպի Մասիս եւ երկիր 
«Անղեկ, ստրուկ» կը տեսնէր, «անգաղափար նախնիքներ»... 

Լուսինն է մերթ՛ «խեղդամահ հայրենիքին աչքին պէս>», 
Եւ նոր երկիր է , ծնունդ ես կը յիշեմ նոյն ատեն։ 
կարօտներ հին* ղիս անվերջ Սորերուն դէմ կը նետեն 
ԾԵ նորերուն առջեւ մեղ* հիներով խեղճ կը զգամ ես։ 

Գիշերն ափէն կը քալեմ եւ ոսկորներ կը քալեն, 
Օւ արծիններ, բավէճեր* կռուի կ՚անցնին յուսաբեկ, 
Եւ յօշոտող գազանին ձայնն է մութին մէջ* կարծէք, 
Մինչ ծնունդ է , կը նայիմ ոգեւորուած՛ իր փայլէն։ 

* 

Գիշերն՝ այս ծովն է խաւար անցեալը մեր, ներկան մեր, 
Մնացորդներ քայքայուող, ղոհեր՝ յոյսի մը անցեալ, 
Զոհեր՝ յոյսի մը ներկայ՝ որ չի կրնար անոնց տալ 
Գեղեցկութիւնն իր՛ առա՛նց տալու քանդիչ հարուածներ։ 

Ջարդերէն վերջ՝ ի՜նչ տաժանք՛ մնսւցորդաց համար դեռ՛ 
Ծնունդն այս մ ե ր . . . բայց եթէ ան չըլլար ո՞վ պիտի տար 
Մեղի հաւատք, սփոփանք եւ երեսին անարդար 
Հղօրներուն պիտի մեր՝ արհամարհանքը ղարնէր։ 

կան երագներ, կան, եւ սակայն ես երաղել չեմ կրնար, 
Մինչ հին երգեր, կարօտներ ես աղօթքներ կը յիշեմ, 

կը յիշհմ ծնունդն այդ եւ կերտումներ հոյաշէն։ 
Անցեալ, գալիք կ՚ընեն դսաՕ, անբաղձալի* հոս՝ իրար։ 

Եւ խորշի» մէջ՛ իրարու կարծէք օձեր կը բախին, 
Կ՚իյնան կոյտեր մածուծիկ, կը ղարնուին պատերուն, 
Ս՚ինչ լռութեան մէջ՝ կ ՚երթան լոյսեր խաղաղ, թրթւաւն։ 
Ալիք է մերթ՝ փայ լակող* նման հնձող մանգաղին։ 
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Գիշերն՝ ափէն այս օտար՝ կ ՚երթամ կտրած ամէն կապ։ 
Աշխարհին ծայրն եմ նետուսւծ: Եւ մինչդեռ ես իմ խորքէս, 
Հայրենիքիս, մարդկութեան աւելի մօտ կը զգամ զիս, 
Աւելի շատ հեռացած՝ զիս անոնցմէ ես կը գգամ։ 

Գրուած է որ շարունակ, անվերջ տեսնեմ թեր ու դէմ , 
Եւ Արեւելք, Արեւմուտք բաժնեն իրենց միջեւ զիս, 
Ս՚աԱկութենէս՝ միշտ նայիմ օտար ափէն՝ իմ երկրիս, 
Եւ ըլլամ խորթ, իբրեւ հայ՝ խորթ՝ աշխարհին նոյն ատեն։ 

Ի՛՛նչ ընել պէտք էր որ ես չըրի, որ զիս ընդունէր 
Լոյսն ու տայի լոյս ։ Խոհերս են յարաշարժ ծովին պէս 
Երկիրս է միշտ երկու, զիս՝ իր հետ երկու կը զգամ ես։ 
Եւ ոչ մէկ տեղ ես կրցայ նետել խորունկ արմատներ: 

Խաբե՞լ, խտրուի՞լ. . . ի՞նչ ըենլ որ տայի յ ո յ ս , փերեզակ 
Չզգայի զիս՝ տալով զայն՝ ոմանց նման, մինչ ոմանց 
Անկեղծ յոյսին, հաւատքին մերթ կը նայիմ ես սրտանց, 
Թափառելով խորհուրդին ճսւմրոլն վրայ շարունակ: 

ինչպէ՞ս եդրայր մեգ ծախող օտարներուն ըսեմ ես։ 
ճսւմբուս վրայ թափառման իմ հայոլթիւնս է աներ։ 
ինչպէ^ս հաւտամ մարդկութեան,երբ մարդկութիւն չեմ տեսներ, 
Մինչ կը խորհիմ հաւատալ պէտք է անոր՝ երկրիս պէս։ 

Միտքս է աճած։ 0 ՜ պակաս այդ միտքն ըլլար՝ ոբ վրաս, 
Աչքէս, մէջէս՝ միշտ ինծի՝ մանկոլթենէս կը նայի, 
Եւ որուն ես կը նայիմ, յաւերժական, գերբնային 
Իր լոյ սին տակ ամէն ինչ երագ է , ես եմ երազ։ 

Եկեր եմ հոս, մինչեւ հոս, Թարակոնա։ 1|էտք էր ես 
Երջանկութիւն ըսէի, բայց խռովանք է կրկին։ 
Գրուած է որ ես տեսնեմ միշտ վհատանք աշխարհին։ 
Միջերկրականն այս դիտեմ յոյսով, յոլզուիմ խորերէս • 

Խաղաղութիւն է ամէն ալիքէ վերջ, սակայն խին, 
Աւազ կարծէք կը թափին։ Ձայն է վիհի, հրկիզման, 
Փլուզման ձայն է տխուր՝ խաւարին մէջ եւ նման 
Խաղաղութիւնն է ներքին, եւ վհատման պէս ճնշիչ։ 

Խաղաղութիւն մ ՚ է թշոլառ ել անկատար կարօտներ 
Եւ ցասումներ կը խօսին, խօսքեր ցաւի եւ բարի 
Րաոեր՛ չըսուած.. . Գրուած է որ աճելով սպառիմ, 
Սպառելով աճիմ՝ միշտ՝ այս ծովին պէս տարուբեր։ 
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Գիշերն ափէն կը քալեմ, մինակ, կտրած ամէն կապ, 
Օւ հեոանալ կ՛ուզեմ դեո. եւ. ասելի շատ կարծես 
կը մօտենամ իմ երկրիս, մարգոց, ինծի, ծովին պէս, 
Անվերշ կապուած, կտրուած, հզօր, անզօր զիս կը զզամ: 

գ. 

ԺԱ6Թ-Բ 
Րսւյց լուսաբացը կու գայ, կը թանայ զիս՝ լայնաբաց։ 
Եւ վեհութիւն այս ծովն է , լոյս, հաւատքի պահ է , մինչ 
Վայրի, անյագ թոչուններ կ՛արձակեն նիչ ու կոինչ՝ 
Որ վայրագ են րայց յուզիչք կււունկի կանչ, քաղցի լաց։ 

կը քալեմ մեծ կարօտով։ Ջեմ գիտեր ինչ կը սպասեմ; 
ք՝ս*յց Արեւելք է վսւոեալ, փաոաւորեալ, յաղթական, 
Մինչ արիւնող ցուլերու նման յուրերն են, կու գան 
Ծովէն փայլեր ասրերու, կարմիր է ծովն այս վսեմ։ 

Վսեմութիւն մարդկային1 որ ցաւերով կու գայ վեր, 
՛իմացական մեծութիւն, գժբախտութեամր, հրավաււ 
Ողրերգութամր բարձրացող գեղեցկութիւն է , մինչ վար 
Կ՚իյնան թեւեր, կը բացուին անվերջ* հզօր, նոր թեւեր։ 

Անհունին մէջ արձակուած պողպատներու պէս, չուրեր, 
Հուրեր՝ նման կրակին հրթիոներուն, հոյակապ 
Գալիք է մեծ , մարդկային, աստուածային, քաղցրութեամբ 
Փայլող յուրեր՛ անդունգէն շնորհի պէս կու գան վեր։ 

՛նարնջագոյն, լայնաբաց այս լոյսերուն մէջ՝ կարմիր, 
Այս հուրերուն մէջ, սատոլն՝ անվերջ այրեալ ոգին մեր, 
Այրեալ, սակայն միշտ յարեալ եւ րարձրացեալ, լուսաբեր, 
Փիւնիկին պէս մշտածին՝ մոխիրներուն մէջէն իր։ 

Անկեալ սակայն միշտ կանգուն եւ բարձրացած, եւ խորհուրդ՝ 
ւՐարդկայնութեան տսաապող, մարդկայինին կերտումին, 
Մեզի մտքի խորացում տուող մեծ լոյս , այս ոգին, 
Հայութիւնն այս, ջերմութիւն՝ աււաւօտեան մէջ այ՛ս ցուրտ։ 

Զիս լուսաբացն է բացած լսւյն, կապոյտ ծով է անհուն, 
Արեւ, ու կեանք, անսահման ափեր, բերկրանք եւ երբ ես 
Կը դիտեմ մեծ յուզումով՝ Միջերկրականն այս, խորէս 
Կը ժայթքի քփչ մը խինդի՝ աղօթքներու այս պահուն։ 

V ՍԱՐԱՖտ՚Ս 
1960 
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ԵՒ ԼՈԻՍԻՆԸ 

Ամէն սւարի , երբ \քնանգը կը մ օւոե– 

նայ ել մեր շրջակայքի խանութները 

առնական օրերու յարդարանքովը կը 

պճնուին, երբ մանուկներուն խոշոր 

բացուած ա էքերը զարմանքով ու Հիա^ 

ցումով կը կառ.չին ցուցափեղկերուն մէշ 

զետեղուած խաղալիքներուն, մանա^ 

ւանգ յ երբ պաաաՀի որ տեսնեմ պուպ«» 

բիկի մը Հիացիկ ակնարկներ նետող աղ–– 

Հընակ մը կը յիչեմ Բերուզ Մայրիկը. . . 

Կը յիչեմ Իր խորշոմած դէմքը, մարած 
աէքերը » Բարի մ-պիաը է 

Ամէն տաբի, երբ կը ձիւնէ ել չէն^ 

քերան ու խանութներուն աոքեւէն մաք– 

րըւած ձիւնը կը դիզուի մայթերուն ե– 

զերքը 1 մ ան ա ւանգ անձրեւէ մը վեր^, 

երբ սառած, մրոտած ձիւնակոյտերուն 

մէշ կը լճանա յ իլրը՝ ինձ կը թուի թէ , 

անոնց մէշ կը տեսնեմ կապտորակ պըզ~ 

տիկ զանգուած մը ու կը սարսռամ, յ ի ֊ 

չելով Բերուզ Մ ա յրիկը ։ 

Այդպկ" կը կոչէին զէնքը իր ծա-

նօթները, այգպէս կոչեցի զէնքը նաեւ 

ես | 

- հհ՞՛՛՜ր ազ1ԻԿ»է էկո՚լբ ներս, 
Հօրքուրգ ուր որ է, կոլգայ Հիմա 

Մէկէ աւելի 

անգամներ Հանդիպեր 

էի իրեն , նոյե յարկին վրայ բնակող ազ-

գականուհիի մը տան մէշ. նայեցայ իր 

բարի աչքերուն% Հայ մամիկին յատուկ 

իր բաբի ժպիտին, որուն մէշ ցեղին տա-

ռապանքը կը ցՈլար է Ոէ չկրցի մերժել է 

Օտար ծերուկ զոյգի մը յար կաբա ժ^. 

նին մ Էշ սենեակ մը ունէր, ուր աոաՀ– 

ԿԸ Ժ Պ Տ Է Ր . . . 

ԳՐե8՛ Ա. ԱՐՓԻՆԷ 

Այս պատւՐուաե քին Հե՛ղինակը, 
Ա. Արփինէ, իր կարգ մ՛ը պատմ՚ը– 
ւածքներուն մ՛էշ գրական բացայայտ 
շնորհքով օժտուած՛ աղձիկ մ՚ըն է, ո– 
րուն ստորագրութեան աււաՀին անգամ՛ 
կը հանգիպինք <է Հ. ամ՚սագիր»ի յեսյ– 
պատերազմ՚եան շօշանին,քանի մ՛ը թի՛ 
լերու մ՝էշ։ ք*ր ստորագրութեամ՚բ. եր՛ 
կոլական պատմ՝ուահ՜ք կարդացած ենք 
նաեւ «Նայիչէի» շաբաթաթերթին եւ 
*Միշնաթերգ» գրական տարեգրքի\ 
տէչ* 

Արփին է ի պատռուածքները կար-
գալէ վերչ ընթերցողը կը ւլգայ շու-
տովդ, որ կը գտոլի իր կոչում՛ին լրբու-
թեան ել պատասխանատուութեան գի-
տակից հեղինակի մ՛ը աււշեւէ 

Բայց Արփին Էի արժ՛անիքի մ՛ա-
սին լաւ Է որ իր պատռուածքը վկայէւ 

ներգեց զիս՝ իր Հաստ, ուռած սրունք– 

ներուն վրա յ տատանե լով է 

Մաքոլր , կոկիկ սենեակ մըն Էր . 

մաՀճակալին վրայ գունաւոր ձեռագործ 

ձածկոց մը% սեղանին վրա յ կիսաւարտ 

ձեռազործ մը է Հաւան արաբ , իր գլխա^ 

ւոբ ու սիրելի զբաղումն Էր ձեռական 

աչխատանքը < 

Զոյգ պատուՀաններուն առ^եւ շար-

ուած Էին թաղարներ. խնամք ու Հոգա« 

ծութիէն մատնող սիրուն տանկեր, ո– 

րոնց Հանդէպ սէր ու գուրգուրանք ու– 

նէր։ Այս մէկը1 արեւը կը սիրէր, միւ^ 

"Ա 1ՈԼՔԸ» ^ՐՐՈՐԳԸ՝ առատ շոլր, չոր–. 

րորգը.. . 

Մեծ ոգեւորութեամբ կը խօսէր , կը 

բացատրէր » 

Սեղանին վրայ , պատ էն կա խո լած 

էր օրացոյց մը, իսկ սենեակին ճակա– 
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աը, մահճակալին գէմ՝ Հէն, շա՜տ հին 

նկար մր | որուն բնականէն մութ գոյնե– 

րը՝ երկար տարիներու ծուխի ու փոշիի 

խաւով մը, ա՛լ աւելի մութցած էին է 

ՏՀայն դիտողը առա Հին ակնարկով 

գրեթէ ոչինչ կը տեսնէր. ճիգէ է որո-

նումէ վերք միայն կը նշմարէ ր կիսա~ 

մութ սենեակ մըէ անկիւնը դաշնակին 

մօտ կանգնած՛ երաժիշտ մը% որ թութակ 

կը նուագէր եւ վերացումի պահեր ապ~ 

րողէ Հոս ու Հոն նստած՛* ունկնդիրներ ։ 

Սենեակին մէՀք է^՚է "Ր ուշադրու 

թիէնս գրաւեց սակայն յ էղատին տակ 

դրուած պզտիկ սնտուկի մը վբայ նստած 

պուպրիկ մ ըն Էր•»• 

Սովորական պուպրիկ մը ըլալէ շատ 

հեռու էր ան է Շատեր ( բաղդատելով 

զայն մեծ եբկրի մը մ ԷԼ կատարելու-

թեան հասած պուպրիկներուն Հետ՝ ար– 

ՀամարՀանքով պիտի ծ՜իծաղէին, բայց , 

ես դիտեցի Հետաքրքրութեամբ, եւ յա– 

Հորդող տարիներուն, այցելութիւննե– 

բուս ընթացքին) երբ անոր պատմութիւ-

նը մաս աո. մաս էլ ամբողջանար՝ Բերուզ 

Մայրիկին ձեռակերտը եղող այդ քուրՀԷ 

պուպրիկը , որ մեքենաներին դուրս եկած 

պուպրիկներէն անհամեմատօրէն աւելի 

թանկագին բան մըն էր իրեն համար , 

ու թերեւս աւելի գեղեցիկ իր աչքին՝ 

կարծ՛ես սկսաւ միս ու ոսկոր ստանալ, 

ապրողէ շնէող բան մը դառնալ՛ «. 

Գունաւոր մատիտներ ա էք » քէթ • 

բերան եւ վարդագոյն այտեր տուեր էին 

լաթէ դէմքին» Հիւսուած գլխարկի մը 

տակէն՝ իրական մաղէ խոպոպներ ին–, 

կա ծ էին ճ ակտին, եւ կապոյտ շրջազ-

գեստի մը ծալքերուն մէՀ կորսուած էին 

մնացեալ մասերը իրանին | 

Երբ զգաց որ կը գիտեմ, կարծես 

ամչցաւ է Անոր խորշոմած դէմքը^ որուն 

վրայ ակօսներ էին գոյացած՝ թե թեւ 

կարմրութիւն մը ստացաւ, եւ ոբպէսզի 

սխալ չմեկնեմ պուպրիկին գոյութիւնը 

սենեակին մէշ՝ 

. Հատ մը ճիշգ էտոր նմանը շի-

նած էի թոռնիկիսըսաւ , ու ձայնը դո– 

ղաց . . . 

ԱմբողՀ ողբերգութիւն մը թաքնը– 

լած էր այդ պուպրիկին մէՀ, որուն ձեւ , 

կարծես նաեւ շունչ էր տուած զարՀոլ«, 

րանքի օրերէն վերապրած , ամուսին ու 

զաւակներ զոհ տուած սա Հայ մամ ի կը % 

Անոր անգոյն շբթները միշտ անէծ^ 

քի արդար մրմունՀ մը ունէին՛ 

- Ա՛՛խ աչքը քէօոնայ, տունը քան– 

ԴԸ՚-ի էն տաճիկին, օճախս մարեց, ձա-

գերս ձեռացս խլեց , ինծի ասանկ չոր 

գլուխ ձգեց ••• 

Բայց ինչ որ ամէնէն աւելի խոցեր 

էր սիրտը կարծես թոռնիկին կորուստն 

էր... 
՛Բալեր էին Օրերով, քալեր էին շա-

բաթներով է Հ.աՀ.ո,Լ խարազաններուն 

սարսափէն մղուած» քալեր էին տաք ա. 

րեւին տակ, փոշիներուն մէՀէն% կամ 

այրող աւազեերուն վրայէն , անօթի ու 

ծարաւ է 

1քւ սկսեր էր բազմանալ ուժասպառ՛ 

ներուն , Հիւանգներուն , մահացողներուն 

թիլը. ճամբուն եզերքը, կամ գիւղերու 

մ ԷՀ լքուած նորածիններուն եւ մանուկդ 

ներուն Համրանքը։, ճչացող, լացող, սո-

ղացող անտէր երա խաներու ամբողՀ 

խում բեր յ Տեսարան մը , որուն ի տես 

ամէնէն անգութ սիրտն իսկ պիտի ճըմ– 

սւլէր ՚ 

Այո , իր պատմութիւնը , Հազարա^ 

լոր շրթներու կրկնած նոյն պատմու–. 

թիւնն է ր . . . 

Բալեր էին, քալեր էին յաճախ ս/նլ. 

թաղ ձգելով իրենց մ եռելները է Ու Բե– 

բուղ Մայրիկը քալեր Էր անոնց հետ, 

վիշտէն կէս մը խելագար՝ ի տես իր մա՛ 

Հացող աղՀկան... Բալեր էր օրեր ամ« 

բողՀ, այլեւս իր ուժերէն բոլորովին 

քամուած, բայց իր թոռնիկը , իր վեր-

Հին յոյսը , Հիւսելու վրայ եղող իր թան-

կագին բեռը միշտ սրտին սեղմածէ 

Ստիպեր Էին որ լքէ երախան, ինչ– 

պէս ըրեր էին ուրիշներ. իր բթացած 

նայուածքը կառչեր էր թոռնիկին վտիտ 
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կուրծքին, որ տակաւին տկար Հ ելքով 

մը կ՚ելելէՀէր, ապա ուղղուեր էր Հիւ– 

ծած , կմ ա խազած դէմ քէն , որո էն վրայ 

կը փայլէին զոյգ մը սեւ աչուկներ, եւ 

գերմարդկային ճիգով մը Հանացեր էր 

զէնքը կրել մ եր ժող սրունքներուն ուժ 

տալ, քայլել*ը արագացնել, փոՔՐէհՐ 

աւելի ամուր սեղմ ել յ 

8ետո*յ , յետո՞յ . . . » Ոչինչ կը յիչէր , 

երբ օր մը աչքերը բացեր ու գէտակցոլ• 

թի՛նը վերագտեր էր՝ առանձին էր • • • ւ 

Տարիներ վերՀէ Ամերէկա գանուող 

կրտսեր եղբայր մը գի^՚ՔԸ ա յ ս ափերն 

էր բերել տուեր , ուր ապրեր էր յուսա-

խաբութէւններուն ամէնէն մեծն ու 

գառնը« • • 

Հարազատ է մը գոյութիւնը, Հարա^ 

զատի մը ել անոր ը նտանէքէն մ էանա լու 

Հեռանկարը , ընտանեկան յարկէ մը Հեր– 

մոլթէւնը վայելելու երազը , Հրճուանքէ 

շողերով սկսեր էէն տաքցնել էր <ւ>. 

գին»** Եւ այգ տաքնալ սկսած Հոգին 

սառեր էր յանկարծ» 

Օտար եղբօր կին ու զաւակներ , ո ֊ 

րոնք բառ մը անգամ Հայերէն չէէն գէ– 

տեր. իսկ երկու օր վերԼ՝ վարձ ուած 

սենեակ մը••• 

- Բոյրիկ » այսպէս աւելի Հան-

գիստ կ՚ընես հ մերիններէն արդէն Համ 

պիաէ չառնես, ես շաբաթը մէյ մը կը 

Հանգէպէմ քեղի . . . 

Ու Հիմա կեանքին վերտէն տարիներ 

րը 1լ անց ըներ սա չորս պատերոէն մ ԷԼ, 

ուր մէակ Հարազատ բանը այդ պուպ– 

րիկն էր » զինքը անցեալին տանող, էր 

"Իբելինեբը յէշեցնող մէակ բանը. . . 

- Հատ մը ճէշդ էտ որ նմանը շի– 

նած էի թոռնէկէս»»» 

Ալ Հաւանաբար, զայն դէտելով^ կը 

յէշէր թոռնէկէն Հրճո ւանքը , կը լսէր ա– 

նոր ուրախ քրքէրերը եւ մէնչեւ մաՀը 

ձեռքէն թող չտալը * 

Զկրցեր էանք Հաղայէս ձառքէն 
առնել... էնպէ՜ս կԸ սէրէբ, էն պէ՜ս կը 

սէրէր.«. 

Մեկնելու ատեն ( լրագիր մը տեսայ 

իր սեղանին վրայ. անգբագէտ մամիկ-

ներէն չէր, կը սէրէբ կարդար թէ ո՞ր 

աստէճան կը Հասկնար կարդացածը 

այդ կարեւոր չէր , կը բաւէր որ կը կար-

դար .. • 

Նորէն է կուր աղչէկս , գէտէմ , 

ճաՀէլ էս, էնէ է՞նչ Համ պէտէ աո. 

առնէս - . . Ա՜խ , մ էն ակութէւնը շա՜տ 

գժուար բան է » » • 

Եր այգ իօսքերը պատճառ եղան որ 

երբեմն Հանգէպէմ էրեն ու թերթեր, 

դիրքեր տանէմ յ 

«է» 

Անգամ մըէ էր տանտէրուՀէն խօսքէ 

բռնեց զիս. ան ալ առանձնութենէ կը 

տառապէր յ Բերուզ մայրիկը բարբա-

րոսներու զոՀըՏ էսկ էր տանտէրուՀէն՝ 

քաղաքակրթութեան, արգիականոա– 

թեան • • - : 

կաթոայսծաՀար ամուսէնը, ծխա– 

մորճը բերանը , բազմոցին անկէւնը կը 

նստէր ել էր պաՀանքներով ու մտքովի 

երախայէ մը տարրերութէւն չունէր : 

Հինը՝ բաղդատաբար երիտասարդ 

էր թէեւ, բայց այտերուն վրայ ունէր 

կարմրութէւն մը, որ առողջութեան նը– 

շան չէր եւ տան Հոգը վրան էր * 

ՀՀալակնե*ր * . . Այո , ունէր զաւակդ 

ներ, ամէն մէկը գլուխը առած ու քա. 

ցած | տարբեր նաՀանգներու մէ^ ընտա-

նիք կազմած յ 

Ցոյց տուաւ թոռներուն լուսանկար 

նեբը» Հպարտօրէն խօսեցաւ անոնց յ ա ֊ 

Հողութեանց մասին։ Բերուզ մայրիկը 

ականատես եղաւ այս բոլորին եւ երբ 

իր սենեակը մտանք՝ 

Բերուզ Մ այրիկ , - ըսէ անոր 

մարած ալքերուն նայելով ու քիչ մը 

վարանումով, գուն լուսանկարներ 

չունէ՛*ս . • . տ 

Առանց պատասխանելու , գլխաՀակ 

ոտքէ ելաւ, մօտեցաւ դարակէ մը ու 

խնամքով կապուած ՛ծրարէ մը մէՀէն 

Հանեց , տարէներ աոաէ եղբօրը զրկը– 

ւած խմբանկար մը » 

- Մասունքէ պէս պաՀեր էմ, -

ըսաւ, գլուխն ու էրանը աէ ու ձախ ճօ^ 

ճելով է 
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Աթոռի մը Վրա / " ՚ ֊ ղ Ի ՚ Լ նսւոած կը 

ամուսինը» երկա՛ր, փառաւոր պեխե^. 

(""Լ) յաղթանդամ մարդ մը՛ անոր ք"վ՝ 

ծ՛երացած կեսուր մայրիկը ^ ծունկին 

մօա թոռներուն կրտսերը ։ Բերուզ մա յ– 

րիկը կեցած էր ամուսինին եաել% թարմ 

ու երջանիկ) ձեռքը Հպարտօրէն ամուս– 

նոյն ուսին դրած ու իրենց չուր^, գունտ 

ու կլոր սեւաչուի մանչեր. ու արեւին 

պէս աղուոր աղֆիկ մը: 

Ւ՞նչ ըսէի • ի*նչ կրնայի ըսել • գով^ 

քը ըրի ընտանիքին ամէն մէկ անգամին 

ու Հոգիիս խորքէն անէծք մը նման ան-

Համար օճախներ քանդող, Հայուն արե– 

ւը խաւարող թշնամիին X 
• • • 

Հաւատացած ենք որ ժամանակը ա ֊ 

մէնէն մեծ վիչաերն իսկ կը թմրեցնէ , 

կը բուժ է . թէ անցեալէն մէշ ապրուած 

ողբերգութիւներէ յա ռաշ եկած վէր-

քեր * տարիներու բալասանով կը բուժ. 

ուին է կը մոռցուին է Բերուզ Մայրիկը 

տեսնողներ | անոր անցեալին տեղեակ 

անձեր ) պիտի Հաւատային այս ըոլոբի 

ճշմարտութեան» ժամանակի կատարած 

Հրաչքին մեծութեան • Կը խօսէր , կը 

ժպտէր ) կը կատակէ ր ու Հաճոյքով կ^ու֊ 

"՛էր՛ Իբ ֆիզէքական ցաւերն էին միայն 

ՈԲ ՂԷ^ՔԸ. հ.Շ. Դեղէին է 

- Ա՛խ եավրում է ալ ես ինաոր պիտ 

ըսեմ 1 է" ճիլերուս, մէ1քիս ցաւը օրէց 

օր կը գէշնայ է մեռնիմ կը խալըսիմ, 

- վըլլար պաաասխանը է ^ՐԲ Իր ո(*~ 

պիսութիւնը կը Հարցնէի է 

Եւ սակայն ճշմարտութիւնը այգ« 

պէ* չէր՛՛՝ 

Ո՚*վ է կր&^ը տեսնել ճակաի մը եաև. 

թաքնուած մտածումի կծիկները, Հոն 

յաւէտ դրոչմույսծ , շէ կացած երկաթնե-

րու նման միտք ու Հոգի տաղող, սիրտ 

ճմլող պաակերները » 

Ո՛չ մէկ խոր վիշտ, ոչ մէկ ապրը– 

ւած մեծ ողբերգութիւն կամ յուսախա 

բութիւն, առանց Հետք մը ձգելու, ա. 

ռանց աւեր գործելու՝ տարիներու թե 

լերուն Հետ կը Հեռանայ»** 

Հարազատի մը նման կապուեր էր 

ինծի. չեմ գիաեր ինչով արժանացեր էի 

իր Համակրանքին ու վսաաՀութեան: Կը 

զղայի թէ որքա՛ն կ՝ուրախանար, երբ 

ղիս կը տեսնէր : 

Այդ °ՐԸ սովորականէն աւելի տըժ– 

գոյն 1լ ե րե ւար • անկիւնը նսաած , լուռ 

կը Հիւսէր յ մաաները կը շարժէին գրե^. 

թէ մեքենաբար, միօրինակ Համաչա– 

վաւթեամբ» ակնոցը սաՀեր իքեր Էր քի– 

թին Ոսկորն ի վար ու նսաեր1 քթի մը^. 

սոա ծայրին : 0անկարծ, ակնարկը ուղ՛ա-

ղեց անորոշ կէտի մը , ու. դէմքը տառա-

պանքի կծկումներ ունեցաւ։ Երբ ձայնս 

լսեց ցնցուեցալ եւ յանցաւորի նման 

ինծի նայեցաւ, աչքերուն մէշ սակայն 

սարսափ էր նկաբուած: 

ւ Հոն յ վրաս ալ էկեր ե ն ը – 

սալ, մ ատովբ ձեղունը, վե ր ի յա ր կը 

ցոյց տալով ու ձայնը ցածցնելովդ -

մինչել Ամերիկաները եաեւէս Հասան, 

Հանգիստ չեն իտար , • • 

-- Որոինք Հ - Հարցուցի զարմ ա. 

ցած է 

•V– Տաճիկնեբը | տաճիկներ՛րը , 

փսփսաց , - ո՛վ գիաէ ինչեր պիտ ըեին 

նոր էն, - եւ ուսերն ու յօնքերը բարձ-

րացան անորոշութեան վախով : 

ՎստաՀեցուցի զէնք, որ մեր կող~ 

մերը թուրքեր չկային է 

- Ջ է՛ եավրում, չէ՛ աղջիկս , գուն 

լուր չոլեիս , մինչել առաու գլխուս վը– 

բա յ կը խօսին, ձագերս ինաոր մ որթած 

ըլլալեին կը պատմին * • • 

Այգ օրը ընկճուած մեկնեցայ\ 

Աբունքներուն ուռեցքը օրէ օր կ՝ա– 

լելնաբ ու այլեւս գժուտրութեամբ կը 

քալէր՛. Եղբայրը որոշեր էր զինքը ծե-

րանոց գնելւ Լուրը ուրախոլթեամբ 

Հաղորդեց ինծի է Սիրով Համակերպեր 

Էր. կարծեմ, կ՛՛ուզէ ր փախէէէ *1էըԻ 

յարկի կարծեցեաչ թուրքերէն « • < 
* * * 

Շաբաթ մը վեր^ Ծնունդ էր, օգին 

մէշ միստիք բան մը կար է խոբՀուրգ 



16 |1՝ Ա Գ Ի 1ւ 

մը* կը զգայիր թէ ամրողջ քրիստոնեայ 

աշխս՛րՀքլ ցնծութեան մ^ էր ։ 

V ութը սկսեր էր ի քնել ու պողոտան 

լոյսերու մէջ կքէ շողար * ցուցափեղկեր 

րուն պերճանքը առինքնող բան մը ունէր 

եւ մայթերուն երկայնքն ի Վեր դիղ~ 

ուած տօնածառերու բոյրը ռունգ երգ կը 

շոյէր > խուզէիր խորո՜ւնկդ խորո՜ւնկ 

շնշել ու այղ բոյրով արբենալ, աչքերդ 

գոցել՝ եւ ինքզինքգ մ ա յրիներու աե«ա. 

ռի մը մէջ կարծելւ 

Բերուզ Մայրիկը յաջորդ օրը կը 

մեկնէր է Պզտիկ նուէր մը գնեցի ու տե-

սակ մը ւ/արանումով մտայ Էր սենեակէն 

ներս տ 

Անօրինակ աշխուժով կը պատրաստ՛ 

ուէր ւ էրերը կը դասաւորէր ։ Աչքերուն 

մէջ եր9անկութեան ցոլքեր էին ինկեր 

ու ձայնը կենդանութիւն էր ստացեր: 

Բացաւ նուէրս, ւԲանուկի մը նման 4րր– 

ճըւեցաւէ զիս կուրծքին սեղմեց ու Համ-

բուրեց : Այս բսէորը շատ անսովոր թրո-

ւեցան ինծի: Ակն արկս բնազդաբար սեն^ 

եակին շրջանը ըրաւ* սնտուկը բաց էր 

ու *գու^ղբէկը Հոն շէր * *» 

- նստէ՛, - ըսալ յանկարծ, գբե– 

թէ կը Հեսաբ, նստէ որ պատմեմ * 
գիտե՞ս , էն դէմ ի խաղալիքի խանու^ 
թը... 

Տարեց կնոջ մը 4լմնաք բարովեի գտ-

ցած պաՀուն աղջնակ մըն էր տեսեր ցու-

ցափեղկին առջեւ* վերադարձին՝ զար-

մանքով նկատեր էր որ նոյն աղջնակը 

գրեթէ ցուրտէն կը դողաբ, բայց ոա. 

կաւին աչքերը չէր կրնար բաժնել, իր 

դէմ նստած պուպրիկէն է Բերուզ Մայ 

բիկը ակնթարթի մը մէջ գտեր էր լու-

ծումը չաբաթներէ ի վեր իր միտքը 

տանջող Հարցին է Ո՛չ, պիտի չՀասկնա֊ 

մին* եթէ Հետը տանէր իր սիրելի պուպ-

րիկը՝ պիաի նայէին իր ճեբմակ մազե^ա 

րուն ու զինքը ծաղրի, ծիծաղի պիտի 

ենթարկէին՛. Ու ահա, հոս էր սա աղ– 

ք բնակը, աղքատի զաւակ մը Հալանա 

բար, որ ժամէն աւելի փողոցը , խանու– 

թին առջել կը սպասէ ր ու փնտռող մը 

իսկ չունէր է 

, ,Սրունքներուն ցաւը մոռցած գրե^ 

թէ վազելով եկեր էր տուն ու պուպրի– 

կը զրկելովք՝ տարեր դրեր էր աղջնակին 

թեւերուն մէջ։ 

- Ա՛՛խ աչքերը » . . աչքերը &ԻլԴ 

թոռնիկիս աչքերուն էր նման , - ըսաւ, 

գլուխը օրօրելով ու գոՀ՝ որ պուպրիկը 

գտեր էր իր վՀարազատֆ տէրը*** 

. .Երբ փոԴոց ելայ՝ կը մտածէի իր 

պատմութեան մասին* այգ աղջնակը , 

այն աղջիկը չէ^ ր արդեօք է որ ես յաճախ 

տեսած էի իր ծնողներուն Հետ է իրենց 

պատկանող այգ խանութին մէջ * * • 

Երկու օր ամբողջ անընդհատ ձիւ– 

ներ էր ու փողոցներուն երկու կողմը , 

մայթերուն եզերքը ԲԱ՚ացեր էր ձիւնը, 

որ անբծութիւնը շատոնց կորսնցուցած ( 

գրեթէ տեղ տեղ ցեխակոյտերոլ էր վե-

րած ուած է 

Երկնակամարէն՝ լուսինը կը փայ^ 

լէր: Ամպի գորշ կտոր մը, գլխարկի մը 

նման նստեր էր գլխուն ։ Տ անկարծ, քո– 

վընտի փողոցի մը անկիւնը, ձիւնակոյ-

տի մը վրա յ լճացած ցեխոտ ջուրին 

մէջ՝ նշմարեցի կապտորակ բան մը, 

բան մը, որ ծանօթ ըլլալ թոլեցաւ եւ 

կարծես մագնիսի մը նման զիս իրեն քա– 

չեց*.. 

. , Սխալած չէի * • • Սարսռացի ։ ճա-

կատագրի ինչպիսի* ողբերգական Սա. 

նութիւն*** Ամբոդք անցեալ մը "Հէքե-

րուս առջեւ ծառացաւ եւ յուղումը խեղ^ 

դեց զիս յ 

Հոն , ճամբուն եզերքը , ամբողՀոլ– 

թեամբ թրջած , ցեխոտած , պատռտած , 

անճանաչելի դարձած՝ ինկեր էր Բերուզ 

Մ այրիկին սիրելի պուպրիկը՝ աքսորի 

ճամբուն վրայ ինկած իր թոռնիկին եւ. 

անոր պուպրիկին նման * * » 

Եւ լուսինը, ամպի գորշ ծուէնը գըլ– 

թարկի մը նման գլխուն՝ կը նայէր վար 

ու կը ժպտէր Հեգնանքով* 

Ա՛ ԱՐՓԻՆԷ 
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Մ– ԻՇԽԱՆ 

Որքա՜ն անուշ հոգիներ կան ամէն տեղ, 
Սարի քնքուշ Խաղիկներուն պէս բուրեան* 
Սարէն հոսող ջոլրերուն պէս դիւթական՝ 
Որքա՜ն կեանքեր կը կարկաչեն սիրաղեղ։ 

քաղցրալեզու եւ քազցրասիրտ ո՛վ մարդիկ, 
Աղն էք երկրին եւ լոյսը՝ մութ երկինքին– 
Ձեզմով հարուստ եւ ձեզմով միշտ երջանիկ՝ 
կարօ տազին ես կը վսւղեմ այս կեանքին։ 

Որքա՛ն րարի ընկերներ կան ամէն դի՝ 
ինչպէս խոնարհ պտղատու ծառ թեւաբաց. 
Հովերուն դէմ կանգնած իրրեւ սէգ կաղնի՝ 
Որքա՜ն ձեււքեր կը րսւրեւեն քեզ յանկարծ։ 

Ո՛չ մէկ գինիէ բարեկամնե՛ր աննման, 
Ձեր բարութեան, ձեր արութեան համն ունի • 
Օր մը գուցէ այս աշխարհէն կշտանամ, 
ի այց ձեր կարօտն իմ մէջ յաւէտ կ ՛արիւնի... 

Որքա՜ն անձեր, որքա՜ն գանձեր կան մեր շուրջ, 
ճառագայթի եւ աղօթքի պէս արդար» 
Հոգենաշակ համբոյրի պէս սրբաշունչ՝ 
Որքա՜ն նայուա՛ծք քեզ կը գրկեն գաղտնաբար••• 
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9 7 ո ւ կ օ օ | ա ւ ի ա , Ս»ւս«ւփւս ե լ Գհւտ. 
ւքաճիաՏ տս|աւօքօւ|>|ււն6հքԷ6 
կ ա զ մ ՛ ա ծ է ©աւ ՚ք *քր գ ա ւ ր ի ւ Օ Օ հ ւ * , 
ա*ո(ւց մ ա ս կ բ կ ա զ մ ե Օ հ ե տ ա գ ա յ 
էքհւ՚րէ ոքէագիճյփ ւքէջ յաչորդաբար 
պիտի » ա 6 ք Տ ո յ ճ օարք ի 6 մ ա ս կ ա գ – 
«քօղ « Հ ո դ ը » » «\քու|րւ)) « Լ ե ռ ը » , 
«Կո.ու6կ(ւյ> եւ աճյա* խոաւզիւ*– 
6 եր կ ա ղ ո ս | ւ օ գ ո ւ ւ բ ի ւ ն ճ հ է » ։ 

& ա գ & գ & յ» 

Վերացումի քաղցր պսւհու մը՝ ցեղին համար իր արիւնը թափած 
փոթորկայոյզ քուրմին պրոնզէ կերպարանքին դիմաց կեցած՝ «մահուսւն 
տեսիլքին պայծառատես քնարահարին թառերը մրմնջելով գերտգոյն ապ-
րումի մը կը պատրաստուէր հոգիս, երր խուժեցիք աչքերուս մէջ 1ւ ուրիշ 
տեսիլի մը տարիք ղիս, ծաղիկնե՜ր, ուրիշ րովանգակութեամր տեսիլ մը 
թացիք ներսս, հերոսին բերուած 1ւ երկու թաղարներով մէջէն յուշարձանն 
Ի իռ յացոզ անսովո՛ր, ահաւո՜ր ծաղիկներ: 

Այս մռայլ քաղաքին մէջ, այս օտար հողին վրայ երկրորդ օտարի 
մը կողմէ հաստատուած ահարկու իշխանապետութեան օրով, ո՞վ յսւնդըգ– 
նած է բերել ձեզ բռնակալներու, պատուհաս այն ոգիին ի յուշ ։ իր ետեւէն 
քալե^ւ մեղքին համար այս հողին վրայ նոր թշնամիին կողմէ նոր նահա– 
սւակուած մարգոց եղերական պատմութիւնը իմանալէ ետք՝ ո՞վ է , որ 
սրտառուչ այս յամառութեամբ հերոսին արիւնաթաթաւ երագներուն կսա– 
չելու հաւատարմութիւնը կը պահէ, ո ՞վ ։ Ո՞վ բերաւ ձեղ հոս, ծաղիկնե՛ր, 
ո՞ր նահատակին թոռը, կարօտակէզ աչքերով կեանքէն մեկնած ո՞ր քաջին 
որդին, իր օրհասը ապրող ո՞ր ծերունին, ո՞ր երիտասարդը իր ուխտին 
հետ, ո՞ր աղջիկը իր սրտին հետ, սրտայո՜յգ ծաղիկներ։ 

Կը մտածեմ ձեր մասին, ձեր ճամբորդոլթեան ու ձեզի ընկերացող 
ճամբորդին տառապանքին ու յափշտակութեան մասին, ու սրտիս մէջ անձ-
կութիւն մը կը տհղալորոլի, կ ը ծաւալի տարօրինակ յ ուզում մ ը ։ կը մը– 



Ա Գ Ի V 

տածեմ տակաէին ու չեմ կրնար ըմբռնել ծեր ներկայութիւնը, ծաղիկնե՛ր, 
դուք, որ կրնայիք ճեղ հոս բերողին ձեռքին մէջ ու ձեռքին հետ փոշիա-
նալ, անոր հետ ու աւնոր արիւնով ներկուիլ, վտանգներու մէջէն եկած ու 
վտանգաւորին վրայ գրուա՜ծ ծաղիկներ, որո՞ւն հետ ձեռնարկեցիք այս ա– 
հաւոր արկածախնդրության, եկած էք ի՛՛նչ ընելու հոս, ի՞նչ ըսելու, գե-
րեզմանի՜ ծաղիկներ։ 

Կը նայիմ ձեղի ու ինծի կը թոլի , թէ հերոսին թափած արիւնը վե– 
րըսաին կը պղպջայ ձեր բաժակներուն մէջ ու պղպջակներուն մէջէն ես կը 
լսեմ դարերու իմաստութիւնը պոռացող բիւրեղացեալ ձայն մը՝ 

- Անկապտելի բան մը կայ , յաւիտենական բան մը կայ, կեանքէն ա– 
ւելի քաղցր է հողը, հողին չափ անուշ է ագատոլթիւնը, աղասաւթենէն ա– 
ւելի թանկագին կայ միայն ագատոլթիւնը։ 

Ս՛երթ կ՚երեւակայեմ ձեգ ուրիշ պայմաններու մէջ, ուրիշ թաղար-
ներու ու ձեոքերոլ մէջ , ուրիշ պաշտօնով ու հնարաւռրութիւններով և. ու-
րիշ ապրում մը կը թափանցէ ներսս, թափանցի՜կ ծաղիկներ: 

Այս պարիսպներէն անդին գուցէ կարենայիք աղջկայ մը տալ իր շը– 
նորհները աճեցնելու երջանիկ պատրանքը, թարգմանէիք հրավառ սրտի 
մը ապրումները, կարենայիք գուցէ հոգի մը վւոխադրել իր կորուսեալ երի-
տասարդութեան քաղցր ոստանը ։ 

Այս պարիսպներէն անդին կրնայիք մեղոլ մը գինովցնել, թիթեռնիկ 
մը ոգեւորել, երգեցիկ ու սաւառնաթեւ ոգիի մը խանդը բորբոքել, այլ 
եկած էք հոս, լեցուած էք ուրիշ խորհուրդով մը, կարօտի եւ յոյսի, քա-
ջութեան ոն կորովի խորհրդանի՜շ ծաղիկներ, այդ ի՜նչ յոյգ է որ կը բխի 
ձեր թերթերէն, ի՜նչ պեղում է որ կը կատարէք ներսս, կը տանիք գիս 
ո՜ւր, ցնորակա՜ն ծաղիկներ: 

Ծաղիկնե՜ր, ես ձեգ տեսած եմ արձակ դաշտերու վրայ ու գինով-
ցած, աղջիկներու կուրծքերուն ու նախանձած, ընկերներու դագաղներուն, 
ոլ լաց եղած, հաւաքած եմ ձեզ ու արձակած պատուհաններէ ներս՝ աբ– 
եանս տենդին հետ, ընծայաբերած խռովիչ էակներու՝ կարօտներուս հետ, 
նետած եմ ոտներոլ առջեւ* սրտիս հետ, բայց պատահա՞ծ է երբեք, որ 
այս գօրութեամբ գգամ ձեր ներկայութիւնը, այսքան բովանդակութիւն 
գտնեմ ձեր մէջ, ցնորիմ այսքան, այլակերպիմ այսքան, վերափոխո՜ղ ծա-
ղիկներ։ 

ձեռքս կ՚երկարեմ ու ձեր փափկութեան վախարէն աւերուած աշ-
խարհի մը յուղումը կը տաբածոլի ներսս։ 

Աեր բուրումին տեղ արեան հոտ մը կը հասնի ռունգերուս։ 
Զեբ զուարթ գոյներուն փոխարէն լափլիզող հրդեհի մը բոցը կը լեց-

ուի աչքերուս մէջ: 
Անոք մարգերու կերպարանքներ կը տեսնեմ ձեր տերեւներուն մէջ, 

խուժան մը, ու խուժանին առջեւ անօգնական ժողովուրդի մը ողջակէզը։ 
Այլ այդ բոլորին մէջէն, այդ բոլորին մէջ՝ վերստին կը տեսնեմ այս 

հողին տակ պառկող աստուածարեալ մարդուն յաղթ հասակը, աչքերուն 
մէջ փոթորկող խռովքը, արարչագործ բարկութիւնը, վճիռը ապա, ձգո-
ղական ուժը յետոյ , մահաբեր խուժանին շարժումը կասեցնող իր շռնդա– 
լից շարժումը: 

իր ետեւէն ու իր շունչով կենդանացած վրիժաբորբ տղոց տարերա-
յին արշաւը կը տեսնեմ ու կ՚ամրանամ: 

Ըմբոստներուն կատաղի երթը կը տեսնեմ ու կ ՚ոգեւորուիմ; 



Հրդեհներուն մէջէն թշնամիին վրայ խոյացող րոցահեր ֆէտայինե– 
րոլ յաղթական թափը կը տեսնեմ ու ողբս խնդութեան կը վերածելի: 

Ծաղիկնե՛ր, աչքերուս առջեւ բացուած բաբախուն պաստառն էք 
դուք, որուն վրայ կը տողանցեն տակաւին այս քարին տակ ննջող մեծու-
թեան արթուն պատգամներուն ունկնդիր դղրդալից ուրիշ մարդեր, մե-
ռած աստուածներոլն յարութիւն տուող ուժեր, ի քուն մտած վաղեմի զօ– 
րութիւնները ցեղին մէջ րորրոքող երարորր բանաստեղծներ, ընտրեալներ, 
սուրբեր: 

Հայոց պատմութեան փոթորկալի ու բեղմնաւոր մէկ շրջանը դրուագ 
աո. դրուագ կը լեցուի աչքերուս մէջ, ու կը տեսնեմ եարիւրամեայ քաոսին 
վրայ տարածոլող կենսատու յոյսը, ու կը երնուիմ կրկին, հրդեհներուն 
տեղ սկսող ծլարձակումը կը տեսնեմ ու սիրտս ուրախութեամբ կը յորդի, 
արիւնին վրայ ծածանող յաղթական դրօշը կը դիտեմ ու արիւնս կը խայ« 
տայ։ 

0 ՜ , մարդը, ծաղիկնե՜ր , որուն քով եկած է ք , 0 ՜ 5 փաււքը անոր, 
ողբերգութիւնը անոր։ Արտերու մէջ մտնող, սրտերը ճսւնչցող, սրտերը 
սրտի վերածող, 0 ՜ հայրենանուէր այս մոգը: 

Հայրենիքը սիրեց, հայրենիքին մէջ սէրը կը հեգնեն մարդիկ։ Ամ-
բողջ ուժ էր եւ իր ուժերը արիւնախանձ մեր հողերուն ազատագրութեան 
Թոլիրեց, զոհյողոլթիլնը կը սակարկեն այսօր, յօշոսաւոզ ցեղի մը ի փըր– 
կութիւն իր արիւնը հեղեղօրէն թափեց, լուսնահաջներ դատի կը կանչեն 
իր յիշատակը, այլ այս բիրտ իրականութեան մօտ, ձեր ցնորական ներ-
կայ ութեամբ կազմուած այս պսակը կը խայտացնէ արիւնս եւ անյաղթա– 
հարելի ւււժ մը կը վազցնէ երակներուս մէջ, կեանքի աղմկալի եռուզեռը 
ձգած ե. յիսնամեայ այս լռութեան շնչառութիւնը զգալու եկած շնչաւո՜ր 
ծաղիկներ: 

Մեռնողին տեսիլքը եւ ապրողին ձգտումը ձեր մէջ հաշտեցուցած* 
դուք հաշտարա՜ր ծաղիկներ, շնչաւորող նոր ուժ մը կը զգամ ձեր մէջ , 
վերանորոգ սէր մը– սրբազան կոչի մը ձայնը կը լսեմ ձեր առջեւ, անկա-
տար երազի մը աղաղակը, շարունակելի ուխտի մը կախարդական ձայնը 
կը հասնի ինծի, երազի մը պատարագը կը տեսնեմ ձեր մէջ ու ցեղին հա-
մար պատարագեալ բաշխուող հոգիներուն արարիչ զօրութիւնը, որ կը 
պարագրկէ զիս Ո լ կը զգամ՛ թէ դարձեալ կը մեկնիմ ես ինձմէ, հոգիս 
կ ՚երթայ հոն, կը տեղաւորոլի այն լ՛ուսապայծառ աշխարհին մէջ, ուրկէ 
քիչ անգամ կը վերադառնա յ ինծի։ 

Ծաղիկնե՜ր, միեւնոյն խորհուրդին՝ դուք լռութիւնն է ք , ես՛ աղա-
ղակը, դուք ոգին է ք , ես՝ բառը, դուք կրկներեւոյթն է ք , ես՛ ականատե-
սը, դուք ազատութեան տենչն է ք , ես՛ լինե^ լթիլնը , ես կը պահեմ ձեզ 
աչքերուս ու հոգիիս մէջ, կը տանիմ երկրէ երկիր, որովհետեւ ես պէտք 
ունիմ ձեր ուժին, ձեր ցնորքին, ձեր անհուն բանաստեղծութեան։ 

Պ0%11Ս ՍՆԱՊԵԱկ 
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Ռ Ս . Պ Պ Ո Ռ 

Առաւօտը սկսած էր ծայր աալ երր 

դուրս եկաւ. գործէն 1 Առաւօտ մը է 2>Հք– 

ման միւսներուն՝ աո֊անց բանաստեղծու-

թեան , առանց "Հինչի է Աոաւօա մը, բո-

լոր նախորդներուն նման է ուր, թոնե– 

1""Լ յոգնութենէ եւ նոյնքան մըն աչ ան– 

քընութենէ շչմած, նոյնիսկ ականջ էէէր 

ունենար թռչուններու, երգին Համար ւ 

Անգամ մը որ իր սենեակը Հասաւ, 

(հոմ՜է գործի լծուեցաւ ( պատրաստելու 

Համար իր քունը* Փեղկերը գոցեց , Հք– 

նարքը գտաւ կառուցելու Համար մութ 

գիշեր մը, խնամքով խծկելով ամենա– 

փոքր լոյսի մուաքի ճամբան, ու կը 

պատրաստուէր ան կողն էն ներս սաՀիլ , 

երբ գուռը զարնուեցաւ I 

Ալպէրն էր. Հին բարեկամ մը; Բա-

նի մը ոստիւնով էրեք յարկերը լափած 

ըլլա լուն, կը Հ ելար է 

ա» է*Ոնչ | ըսաւ | շուարած ՌոժԷի տես-

քէն | գեռ անկողի"նն ես % Հաւատա՛ որ 

ամբողջովին գիշերաշրջիկի մը ապաւո. 

րութիւնը կը թողուս I 

քէւ դագա ր է մը ետք, շունչը վերա– 

- Հա յաէ | աճապարէ, բարեկամնե-

րը վարը կը սպասեն , գաշտագնացոլ– 

թեան մը Համարէ Սակայն նկատելով 

որ քհոէք-Է բացակայի գէմք մը առած էր* 

Նիքս լ մեզի Հետ է , ինքն էր պնդեց որ 

Հանդիպինք քեղ առնելու է 

Նիքոլ , ընկերները, շբջապաո յաը , 

մաքուր օդը • • • միւս կողմ՚Է սա քունը, 

սա յոգնութիւնը եւ մանաւանգ սա ծա-

նըբ, ճնշիչ մտածումը, թէ Հազիւ երե– 

կոյ եղած պարտաւոր ես վերստին անց-

նիլ պաշտօնիդ • • • ախ է քնանալ , քնա-

նալ • « • 

- Ընկերներէն ներողութիւն խնգրէ, 

ըսաւ, տեսակ մը ներքին ճարճատիւ-

նով . Հոգիդ սիրեմ, առանց ինծի գա– 

պէաՔ է քնանամ, պէտք է <«ճլ. 

գըստանամ կրկին գործելու Համար այս 

իրիկուն իսկ * 

Բարեկամին անզօր ցաւի շարժում 

մին վրայ(հոժէ գոցեց դուռը ու ա ճ ա – 

պարեց Հասն ի լ ան կողեին ։ Սակայն ան-

գամ մը գլուխը բարձին դրած, քունը, 

որ ամբողջ գիշեր Հալածած էր գինք, 

սկսալ ծառանալ կատղած ձիու մը նը^ 
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ման, ձաՐ զամբիկի մը նման սկսալ 

փախչիլ , զէնք նետելով յա նկար ծ՜ խօլ 

արշաւէ մը մէշ՛. Հազիւ. Հասած անոր ե– 

տեւէն, Հազիւ սկսած ընտելացնել զայն , 

ահա, անկիւնի խանութպանի ո֊ատիոն 

խթանի գէշ Հարուած մը կուտար անոր 

ու, մի լա կողմ է , շրջուն վաճառորդը կը 

կատղեցնէր զայն կրկին իր մարդացու-

լի ձայնով» 

- %ադագսՏ • •. Ղադադա՛ • • • 

Ո°ւր երթալ Հիմա, ո*ւր վազել ք ո– 

բո՛ւն Հասնի լ, այս անըմբռնելի քու–՛ 

նի՚*ն , թէ ոչ ընկերներուն, որոնք մեկ-

նած են • • • մեկնած է 

Այսպէս էր, աշխատանքի ա յս> գը– 

րասենեակը մտնելէն ի վեր, գրեթէ աա– 

րէէ մը ի վեր; Ու քիչ քիչ սաիպուեր 

էր Հրաժարիլ իր բոլոր սովորութիւնդ 

նեբէն % իր մտերմութիւններէն յ Ատիպ– 

ուեր էր լքել իր բոլոր բարեկամները, 

մէկը միւսին ետեւէն է զանոնք փոխարիի, 

նելու Համար քունով, միշտ աւելի թան՛ 

կարժէ ք բարեկամ մը% միշտ աւելի խո-

րամանկ ու ճարպիկ | 

Ու մէկ օրէն միւսը կեանքը, իրեն 

Համ ար, վերածուեր էր այն մեղմ բըզ– 

զիւնինէ այն անըմբռնելի մրմունջն, որ 

կը Հասնի Հիւանդին սենեակը, առանց 

զայն կենդանացնել կարենա լու է 

Ի՞նչը բերած Էր զինք Հոս* ի*նչյլ 

կրնար բերած ըԱալ միւս քսան Հոգին, 

իրմէ առաշ, այգ վանքին մէշ, այդ 

*Գժրախտութեան տոլփֆին մէՀ, ինչ-

պէս կ՚ըսէր Ծ որիս ։ 

Մեր նախաՀօբ սկզբնական մեղքը 

անկասկած ու. անէծքը չաՀելու մեր 

^աՏԸ» ճակտի քրտինքով ։ Այն տարբեր 

րութեամբ միայն ^ որ առօրեայ Հացը 

այնքան խորունկ թաղուած էր ա յս գը– 

րասենեակին մէշ, որ միմիայն քրտին-

քը բաւական չէր զայն երեւան Հանելու 

Համար՛. Անհրաժեշտ Հր եզան նման 

քրտնիլ ու նոյն ատեն երկրպագել՛. Ան-

հրաժեշտ Էր թիապարտի մը նման չար֊ 

Լար ուի լք կարենալ շերտ մը փրցնելու 

Համար այգ ՀացԷն , 

Պաբապ տեղը չէր Որ ամէնէն երիտա-

սարդը պաչտօնակիցներէն, զայն մկըր– 

տած էր թիարան է Ու թիարան մը թիա^ 

բան պիտի չըլլաբ առանց իր բանաա– 

պաՀներուն ։ Կը վխտային անոնք գրա^ 

սենեակին մէշ է շէֆձ/՚ք է հնթ-աշէֆհրյ», 

փոխանորդները է կային ցերե կուանները , 

կայինՀ գիչերուանները ( որոնք անձիդ 

յանձնումը կը ստանային դեռ մուտքի 

գոնէն , ու ձեռք է ձեռք կ*անցընէին , ու 

կը տնօրինէին ճակատագիրդ մինչել 

մ ուտքը . • • լուացարաններուն է Այս վա– 

տաՀամբալ էակներըէ որոնց գերը կեան-

քերնիդ թունաւորելն էր է Հպարտ էին 

իրենք իրենցմով ու կը յս՚շողէին ձեզ 

զզուեցնել ձեր անձէն իսկ Ոէ ամէն ին– 

չէ, ամէն ինչէ։ 

- ԱՀա նորեկը ւ ըսած էր անտարբեր 

րութեամբ ճաղատ մը, առաջնորդելով 

զէ՚ւ՚ՔԸ Հաստ ակնոցներով մէկու, մը քով, 

որը շնագայլի մը փյաֆիլք ունէր է 

Բազմաթիւ քննութիւնէւերէ, ու 

նոյնքան մըն ալ փորձերէ ետքէ իր ըն-

դունման օրն էրւ 

- Ահա նորեկը, ըսած էր ճաղատը * 

սակայն ոչ ինքը, ո չ ալ շնագայլի փ ր ո – 

ֆ ի լ ո վ մարգը, չէին զիիսնած առնելու 

իր երկարած ձեռքը, ել շատ ալ ՀետսԻ֊ 

քըրքրուած չէին թուեր իր անձով ։ 

Արդեօք պէտք է Հասկնար թէ շատ 

աչ պէտք չունէի՞ն իրեն Հոս, եւ առանց 

իրեն ալ, կրնային բան մը կարգադրելէ 

- Ի՞նչպԷս էր ձեր*,« պարոն.»» 

- Ռոժէ, Ռ ոժյէ է պարտականութիւն 

Համարեց յիչեցնել, ճաղատը * 

- Անչուչա պիտի ենթարկուիք մեր 

գրասենեակի կարգապահութեան ու կա֊, 

նոններուն. ուզեց անպայման յիչեցնել 

իրեն% շնագայւլի փրոֆիլ/ւ^ մարգը, այն– 

պէ« չէ՞ * 

Եւ մինչ Ռոժէ շբթեերը կը շարժէր, 

ըս՛ելու Համար չէր գիտէր թէ ինչ. 

- Հաճեցէք ձեր տեղը երթալ, կըտ– 

բեց միւսը , առանց զինք մտիկ ընելու, 

ոլ Հետեւեցէք ձեր ընկերներու օրինա« 

կին: 

Չէ է անկասկած, սխալիլ կարելի 

չէր, սա մարդը գրասենեակի շէֆք ը±– 
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լալու, էր, եւ. լաւ չէր զինք չփոթելը Հա-

սարակ մահկանացուի մը Հետ• մանա– 

լյսնգ ա՛յգ, կարելի չէր ըներ Աա չնա^. 

Գայա * անՀրաժեչա էր ըմրօնել աւլածին 

իսկ րոպէէն յ նման չէր ուրիչ շնագայ-

լերու. ։ 

քհոժէ գնաց իր տեղը, սրաՀին ծայ– 

րը, քովը երիտասարգի մը նիՀար ու 

գունատ, ինչպէս ամէնքն էին ա յգ գը– 

րասենեակին մէՀ։ 

- Անունս Լք որիս ՛է, փսփսաց նիՀար 

երիտասարդը, Հ աղի լ ինք նստած» ու 

միշտ գաւաղիրի մը ձայնով ու հ՜ամ ա– 

ծռութիւննեբով՝ հՄեծ շէ՜ֆ/» քարոզ կար-

դա՞ց քեղի | գրաւի կոլգամ որ այոֆ » 

հ, կանոննե՜րը , կարգապաՀ ութի՜ւնը) օ« 

- Խեղճ բարեկամս, ուղեղդ մի չար-

չարեր , կը շարունակէ ր Ա՝ որիս , կարդա– 

պաՀութի՛՛ւնը , երրեք պիտի չկարենաս 

ղայն յարգել պէտք եղածին պէս, նո յն– 

իսկ եթէ ամսականիդ ամբողջութիւնը 

ձգես իրենց» ինչ կը վերաբերի մնացեա-

լին , կանոններ ու ամէն ինչ, չատ ալ 

բարդ չէ, կը բաւէ որ սորվիս քանի մը 

մանր մունր գաղտնիքներ, մնացեալը 

ինքնիրեն կը կարգադրուի ։ 

« իՈնչ գաղտնիք» 

- Նախ, աշխատասէր երեւիլ, գոր-

ծի վրայ երեւիլ, եւ յետոյ՝ խոնարՀու-

թիլնները ։ 

- ի՞նչ խոնարՀութիւն: 

. ^արղ է» տեսնելուդ պէս , որ շէֆշ 

չորս կողմերը կը դաոնա յ , զր աղուած ե– 

րեւո յթ մը կխաոնես, կը շարժակիս, 

գործի վրայ կ\ըլլաս, եթէ գործ չկայ 

կը սկսիս սեղանիդ վրայի իրերը տեղա– 

փոխել» ու երբ աո֊Հեւէդ կամ ետեւէդ 

անցնի, տեղէդ կ*եԱես ու կը խոնարհիս 

ազնուութեամբ , նայէ, այսպէս է 

ճիշդ այդ րոպէին, թեթեւօբէն խը– 

ոովայոյղ վիճակ մը կար սրահին մ ԷՀ, 

որը սաՀմանել չէր կրնար քհոժէ» լուռ 

ոլ խուլ իրարանցում մը ինկած էր ըն-

կերներու շարքերս 

ւն մէ1, որ զիրենք 

կ՚ալիքալորէր նրբօրէն %• 

Հյուտ Հասկցաւ սակայն» գրասեն– 

եակի շէ՜ֆՏ/ էր, քիչ աոաքուայ շնագայ^ 

լը, որը ձեռքերը կռնակին, կ՚անցնէր 

սրա Հի ամբողջ երկայնքէն , կարծես զին-

ուորական քննութեան մը Համար * ու ա– 

մ էն անգամ որ ^ անցնէր պաշտօնակիցի 

մը կռնակէն, այս վերջինը, ամբողջովին 

իր գործով զբաղելով մէկտեզ, կիսովին 

վեր կը բարձրանար ք կարծես զյսղտնի 

զսպանակէ մը մղուած, ու իր մարմնին 

տալէ ետք խոնարՀութեան ոլ յարգանք 

քի կորութիւն մը, կը նստէր մեղմուէ 

թեամր։ 

Մ որիս եւս յ իր կարգին, կատարած 

Էր խոնարՀութիւնը, արեւելեան իշխա-

նուհիի մը շարժումներով ու անն չմարել 

լի, կոկորդային երաժշտութիւն մը Հա-

նելով, երբ յանկարծ, քհոժէ զգաց ծանր 

ներկայութիւն մը իր կռնակին եաին ։ 

ՆԷֆը անշարժացած էր, ինչպէս նաեւ 

ամբոց ջ գրասենեակին նա յուածքները • 

որով կարծեց լալ կ՚ընէ դաոնալով ետ 

ու շնորհելով շէ՜ֆ^5> 4 մին իր ամենա– 

գուրգուրոտ ժպիաներէն յ կարծես ըսե-

լու Համար* վարդէն կը ճան շնանք զի-

րար, այնպէս չէ" ...» է 

Բայց այդ ժպիտը Հեռու Հաճելի ր/– 

լալէ շնագայլին, կաըծրացուց անոր 

դէմքին գծերը ոլ սառեցալ Ռոժէ ի շըբթ– 

նեբուն վրայ, գործուած կաֆ^ մը նը– 

ման յ 

Մինչ շէֆք , յայանօրէն ջղայնացած , 

կը սուրար դէպի իր սեղանը, խոնար-

Հութեան նոյն շարժումները կը կրկնո-

ւէին, այս անգամ սակայն արագացած 

կչռոյթով մը։ ՏղքՔԸ ^ելլէին կռնակ-

ները խոնարհաբար ծոած, ու կը նլու-

տէին, դաշնամուրի ստեղներու նման, 

ալլէկր«յ^ մը ընթացքին։ 

- Բայց ինչո՞ւ այս խեղճ արարած-

ները կը ծռին ու կը ճմռթկուին աքոր– 

տէո(1^ մը նման, ջզայնացալ քհոժէ, ան-

գամ մը որ մինակ մնացած ըԱալը ըղ– 

գաց . մարգի՞ կ են , թէ ոչ կրթուած ա» 

նասուններ ւ 

՜ վարժուիս , բարեկամս , գուն 

ալ կը վարժուիս , պատասխանեց երի-

տասարդ դրացին * կը տեսնենք վաղր թէ 



18 

դեռ կարեւոբութիւն կուտածս քու. այգ 

արժանապատուութեամբ լի անշարժու^ 

թեանգ է Գրաւէ կուգամ որ կը կակուղ–՛ 

նաս , ինչպէս աքորտԷէւննէրՈՆն ամենա– 

կակուղյլ է 

Տա^որգ օր | գործէ մտած ժամ ա– 

նակ , քք՚ոժէ տեսաւ ենթա—՚^Հֆք , որ յայ-

տարարութիւն մը կը փակցնէ ր Հան գի– 

սալորապէս » ՀՀաղար ֆրանք տուգանք 

պրն. Ռ**ժէ ՝Բ .էն, անկարգապաՀութեան 

Համարֆ յ 

- Ա"յգ է եղածը, մտածեց Ո՚ոժէ, 

զուարճացած ենթաչէֆէն ու մէւսներոէն 

ողբերգութէւն մը տեսնելէն պատաՀա^ 

ծէն մէշ. Հազար ֆրանք, շատ չէ , նոյն 

էսկ աժան է , շաա աժան է ազատուելու 

Համար խամաճէկներու այգ խազէն . . . է 

• * * 

՚Բսան Հոգէ էին, կատարելու Համար 

աշխատանք մը որ կրկնակի , եռակի թը– 

ւով պ ա շաօն եաներու կը կարօտ էր յ Գոր– 

&Ը կը կայանար ստանալուն ու փոխան–, 

ցելուն մ էլ բազմաթիւ Հեռագիրն եր, 

բազմաթիւ մարգոցմէ % 

Բաժնուած երկու կամ երեք խմբա-

կի , ըստ շէֆ/» Ք^այքէն, անգագար կը 

ստանային, եւ անգագար կը փոխան– 

ցէէն, տիեզերքի չորս անկիւններէն, 

միւս չորս անկիւններուն . 

Եւ Աստուած գիտէր, իրենցմէ ետք 

անչուչտ , թէ ինչքան շատախօս կրնա յին 

ԸԱալ այգ բազմութի լեները՛. Այնքան 

բան կ՚ըսէին իրարու, ել գեռ ա յնքան 

բան ունէին իրարու ըսելիք, որ ինչքան 

ալ որ գումարէ իր գի շե բներգ ցերեկնե– 

1՚"ւԳ ՚ է/էհ Կրնար Հասն ի լ իրենց . ոչ մէկ 

ժամանակ չէր բաւեր սպառելու Համար 

այգ շատախօսութիւնը. 

ՍրաՀին մէշ, երկ ու ժամացոյցները 

կախ ուա ծ գէմ գիմաց, երկւորեակ քոյ-

րերու նման, արքայական անտաբբերոլ 

թիւն մը կը թոլէին ունենալ գուրսը սա– 

Հող ժամերուն Հանդէպ, համերը որ կը 

վազէին, կ՚երգէէն դուրսը, ո չ մէկ կա– 

պակցութիւն ունենալու չէին ներս ի եր» 

կու ժամացոյցներուն Հետ։ Եւ յետոյ , 

ի՞նչ կարիք ունէին աճապարելու, 

խումբ մը կը մեկնէիր, տեղը միւսը կու՛ 

գարէ Հո՛ն Էիր ք Հոն կը մնայիր, առնչի– 

լչսզն ժամացոյցի ամբողՀ չր^ան մը ւ 

« Մեր դժբախտութիւնը, Կ*ԸսԷր 

Ա՚որիս, երկրին կլ**ր ըւլաքն է* ել այս 

անպիտան աբելը, ոչ մէկ տեղ ան-

կողին չունի է Գժ բա խտութեան այս աստ-

ղը, ^ պնդէր ան, որ մեզի երթալ պառ-

կի լ կը ձեւացնէ , մինչդեռ անգամ մը 

Հորիզոնի գիծը անցածդ կ՝արթնցնէ 

մարդկութեան ամբող^ ^ււ , որսլէս– 

զի վրադ իյնան Հեռադիրներով է 

- Բացարձակապէս իրաւունք ունիս, 

կ՝՛ աւելցնէր էմիլ. օրինակի Համար , Շա-

բաթ էն Կիրակի լոյս գիչեր » առտոլայ 

ժամը երեքին ք ուրախացած՝ աւարտած 

ըլլալուս գործը, մինչ կը պատրաստ• 

ուէի փակելու, յանկարծ Նիւ Ե"բք էն– 

^՚Ւ սպասել, Հեռագիր մը ունէր 

փոխանցելիք* մէկ անգամ էն թբՀած լա-

թի վերածուեցայ , քունէս կ՚իյնայի , 

սակայն է^նչ կրնայի ընել» • • կը սպա-

սեմ , ^հ» սպասեմ է Գուշակեցէք տեսնեմ 

սա ք՛՛իս Հեռագիրը որ կ՚իյնայ թեւե*~ 

բուս վրայ, առտուայ ժամը Հինգին, 

ո/7» պէտք է անմիՀապէս փոխանցեմ Բ՝ո– 

քիօ... Պրն. Իքս կը գրէր «Տար լին կ , կը 

սիրեմ քեզ» յ ճաթելիք չէ՝ , ք « Հ հ | ձԱ/– 

բսգշ գիչեր արթուն մնալէ Ու. աշխատեր 

լէ ետք, ստիպոլիլ սպասել մինչեւ ա՝ռ֊ 

տուայ հինգը, նոլիրելու Համար Նիւ 

Ե որ քէն լակոտի մը զգացական եւ • « • այլ 

զեղումները, Իոքիոյի իր սիբուՀիին. 

ճաթելիք չ է ՞ , ըսէքՏ 

- Աբ* , սակայն ինչքան ալ որ կատ-

ղիս , եզրակացուց Ա՝որիս , ^ ^ 

"՚ւ՚ԳԻԺէ Նիւ Եորքի մ էլ ցերեկ ըչչալը, 

քունէդ կԴյնասէ Ոչինչ 

կրնայ արգէլել, «ր գեղեցիկ յեամիի– 

բէէ մը եաք, կամ աղուոր ս ի է ս թ - է ^ 

ետք Նիւ Եորքի բոլոր լակոտները յիչեն 

իրենց անցեալ տարոսս յ ֆփրթՀ * 

" Ես, միշամտեց Զէքի, 
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նէն շատ նեղացնողը, մեր սատանայի 

բժիշկն է . կոմրանի^ այս տօքթորը, ո . 

բուն Համալսարանը չէ սորվեցուցած մէկ 

Հատիկ իսկ առանց տաքութեան Հի լան՚– 

գութիւն է Ջերմաչափը կոկորդգ կը խո-

թէ ու վեր Հա ցաւ . տաքութիւն էկա* յ % 

յաւպպՈր էհայ* Լ ա լ ես աշխատելու Հա-

մար գ աշխատելու Համար երեկո յեան 

ժամը վեցէն առտուայ վեցը է նոյնիսկ 

երբ ոսկորներդ քեզ կը լքեն $ Մա պալս 

յ ա լ , այնպէս կյուղեմ օր մը կաթսայի 

մը նման եռալ, փիղէ տաքութիւն մը լի-

նել , պայթեցնելու Համար սա դժոխքի 

բժիշկէն գործիքը ։ 

Ներեցէք Զէքիին իբ գէչ Հնչիւններ. 

րը, սակայն Աղածոյ սիրուն Հաւատա-

ցէք իրենէ Հաւատացէք որ գործ էն փախ-

չելու Համար սուտ չի խօսիր • որ իրա՛ւ 

Հիւանդ է > Վեբչերս լաւ չզգար ինքզին-

քը , մինչեւ իսկ շատ գէշ կը զգայ։ Ա– 

մէն կողմ ցաւեր, մահացնող թուլու-

թիւն մը, սակայն տաքութիւն չունի, 

Աստուած իմ, ոչ իսկ թեթև տաքութիւն 

մը. աւելի ճիչդ , առողջ մարդու մը տա-

քութիւնը ունի է Ել որովհետեւ ոչ ոք 

կրնայ բացակայիլ գործէն առանց ընկե-

րութեան պաշտօնական բ+իշկի ապա– 

յւին, գտցած էր անոր քով, աղաչած էր 

ռաբՕր մը տալ իրեն, նոյնիսկ մէկ Հա-

տիկ օրուայ Համար. ի զուր՛. Մի*֊»ը 

միչտ ալ խոթած էր իր Հեր մ ա չափը կո 

կորդէն ներս, ու նայելէ ետք անոր վը– 

րայ, ըսած էր €գնա բարեկամս» կռնա-

կին զարնելով թեթեւակի , քանի մը ան-

գամ , «Ասփիրին մը առ ու գնա աշխա-

տէ , աաիկա պիտի զուարճացնէ քեղ» է 

կռովն յոգնած, Զէքին դարձած էր 

չէֆերուն, ենթաշէֆեբոէն . կուրծքին 

զարկած Էր, գլխուն զարկած Էր, ծանր 

Հիւանդի ձեւեր առած Էր, թշուառով 

թե ան , ընկճուածութեան ձեւեր , սակայն 

աւաղ, ոչ մէկը յաջողած չէր , ոչ ոք 

լուրջի աոած չէր զինք, արժանի Համա-

րելու Համար խնամքի ու Հանգիստի։ 

Որով կը դիմէր ընկերներուն։ Գրե-

թէ ամէնքն ալ ղինք փոխարինած են 

գիշերուայ աշխատանքներս էն Համար, 

ման աւանդ քիոժէ , որ չէ վարան ած , որ 

ոչ իսկ անգամ մը չէ մեբժած զայն փո-

խարինել գիշերը: 

Բայց ահա, Զէքի սկսած է արդէն 

ամշնալ , ինքզինքը բեռ զգալ է սկսած է 

վախնալ, թէ անոնք, իր ընկերները եւս 

կրնան խաբեբայի մը տեղ գնել զէնքը ։ 

Բայց իՈնչ ընել, Աստուած իմ, ինէ– 

պէ՞ս ընել ։ Ո»ապոբ մը է Ռապոր մը... 
•*» 

Գրեթէ տարի մը կ՚ընէր, որ քհոժէ 

կ՚աշխատէր Հոս Հ Գրեթէ տարի մը որ 

ճակատագիրը շնորՀած էր իրեն , • 

Լէոյի՝ե (այգպէս ԿԱ կ»չո*–էր շնագայլի 

փՐՈՓՒ1"Հ շէֆ/») ել իր վեհափառ թա-

գալորութեան արժանաւոր ներկայացու– 

ցիշներոէն ծանօթացումը ։ Ու առաջին օ– 

րէն մինչեւ վերջին սա րոպէն, չէր կըբ– 

նար այդ սպայակոյտին Հաճելի եղած 

Ըլլալու ինքնագովութիւնը կատարել• 

ճիշդ Հակառակը տ կատարած էր ամենա-

ծանր աշխատանքները, ընդունած էր «ս. 

մ են ածան ր տաժանքները, առանց յաջո-

ղելու բարելաւել յարաբերութիւննե– 

րը, նոյնիսկ նուազագոյն չափով մը։ 

Շնագայլն ու իր սպայթւկոյտը Հեռու էին 

քի՛շ մը իսկ ղինքը յաբգելէն • ուր մնաց 

Համակրելէն։ քէրով, կը շաբունակէբ 

հ ա լա տարմ օր էն վճարել, ամէն ամիս, 

կարգապահական փրկագինը Հազար 

ֆրանք, անգամաՀատելով այգ ձեւով, 

շօշափելի մասով մը, առանց ա յգ ալ 

անբերրի իր ամսավճարները է 

Ուրիշ կերպ չէր կրնար ընել, միթէ 

թր յանցանքն էր Որ իր կռնակը կը մեր-

ժէբ առնել ցան կտցուած կորութիւնը ։ 

ինչքան ալ որ փորձէր, ինչքան ալ որ 

կրկնէր Ա՛ո բիս ին Հետ, իր կռնակը միշտ 

ալ երեւան կուգար անընկճելի կռնակ-

ներէն մէկըւ 

Աատանան տանի այս բոլորն ալէ *Լա– 

ղը, կիրակի, քհոժէ ազատ էր գիշերը, ու 

Հազար ծրագիր կը խտխտացնէին իր մը– 

տածումը* Պիտի երթս/բ գտնել Ն ի քոլը, 
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միասին գուբս պիտի ելլէին, պիտի ը– 

սէր անոր բանե՜ր • • « բանե՜ր է Ինքզինք 

կ՝օրօրէր այս քաղցր ու գուրգուրոտ մը՛ 

տածումներով երբ գրասենեակը սկսաւ, 

շարժ տկի լ : Սովորական փոՔրիկ իրա-

րանցումը, որ կը ծանուցանէր մեծ շէ~ 

Փ^ծ ժամանումը՛. Այո , ինքն էր ,սխալահճ 

չէր է Ահա ընկերները ոտքի կ՚ելլեն ու. 

կը նստին յարգալիր , կարծես ղսպանակէ 

մը մղուածհ Կը մօտենայ , կը մօտենա յ 

ու ահա կանգ կ՚աոնէ Ա՝որիսի ետին , կը 

յւամ ենա յ այնտեղ I 

&այց ի^նչ ունի այսօր Ա՝որիս ։ կար-

ծես աւր ուած մեքենամարգ մը ըլլար է 

Մատին չհպատակող, համաչափութիւնը 

խանգարող, դաշնակի ալրուած ստեղի 

մը նման Է՛. Գրասենեակի շէֆյ, թող ու-

զածին չափ սպասէ , Մորիս չի յայտնա-

բերեր որեւէ փափաք, կատարելու որևէ 

շարժում, որ ծիսական խոնարհութիւնը 

իրականացնելու պիտի ծառայէ. 

Շէֆը երկ ու անգամ եւս սրահ գուբս 

եկաւ, ու նախորդներէն տարրեր ար-

դիւնքի չհասալ, Ընկերներու լարքը 

Կ՝ալիքալորոլէր նազանքով, սակայն Մո-

րիս կը մնար գամուած իր աթոռին, 

ամրակուռ , ժայռի մը նմանէ 

ՋԷ, ճար չկայ. Մորիս չի ճկիր այ-

սօր , ճի՛չդ էհոժէի նման : 

Այն ատեն, ուշագրութիլնները շե-

ղելու համար, կամ կրած նուաստացուր 

մին վրէժը առնելու համար՝ ՀՀարլի՛, 

Շար լի՜» սկսաւ պոոալ շ է ֆ ք տ 

Հյարլին գրասենեակին ամէն ինչ կա-

տարողն էր , թղթատար , դռնապան , ծա-

ռայ ու ամէն ինչ՛ Սպիտակող մազերով, 

սպիածածկ դէմ քով , ու քարշ եկող Ար-

բունքով մէկը պատերազմի յիշատակ։ 

Զէր վա բանած Ամերիկայի իր հանգըս« 

տաւէտ կեանքը լքելու, կա մա լոր գրուե-

լու համար 1 9 1 4 - 1 9 1 8 – ^ պատերազմին X 

Կռուած էր «Իրաւունքի ու արդաբու. 

թեան» համար զոր չէր զազրեր կրկնե-

լէ. ու ծանր վէրքերը որ ստացած էր, 

իրեն տուած էին արժանիք ու շքանշան–* 

ներ ։ 

- Շս*րլի՛ է կը գոռար դեռ շէֆշ է 

Հյարլի կը վազէ փութկոտ ու. հլու » 

- Այո միսսիօ: 
Հազիւ խեղճը արտասանած Էր այգ 

բառը, որ շէֆշ կը պայթէր, յանկար^ 

ծակի փ"թ"րիկի մը նման ւ 

- 0Ուր կը քաշկռտես անիծեալ սը– 

ր ունքդ, ի՛՛նչ բանի համար կը կարծես 

որ կը վճարենք քեղի ։ Տես սա լաթերը 

որ ամէն կողմ կը քաշկռտուին , տես սա 

փոշին, լուացարանները է 

- Բայս միսսիօ : 
- ԻԴնչ «միսսիօ, միսսիօ» գիտցածդ 

աա է միայն « մ ի տ փ օ » , ոչնչութիւն մըն 

ես , անպէտքին մէկը է 

Ու Շարլին , բանակէն արձակո լա-

ծը, այս անվնաս հաշմանդամը, քառորդ 

ժամ մը անարգանք ու մեղադրանք լը– 

սեց , ու կամակատարութեամբ կլլեց է 
ԻնՔ "Ր ՀանԻ մը ընկերներով միայն, գ ի ֊ 

մագրած Էր թշնամի ամրոզՀ վաշտի մը, 

հիմա , շնագայլի սա կտորին կողմէ սար-

սափի տակ կը պահուէր, կԱ ծաղրով ր , 

կ՚աղտոտուէր 9 

- Ախ, եթէ միայֆ երկու սրունքնե– 
բըս ունենայի... յ ա ճ ա խ կ ^ ս է ր . ո չ ի ն չ 

պիտի արգիլէր Որ աղուեր ոտքի հար– 

ուած մը տայի ս ա անկիրթին յետոյքին, 

սա բ..ի ազուն, սորվեցնելու համար ի ֊ 

րեն մարգոց հետ խօսելու կերպը , 

Մորիս եւս ստացաւ կարկանդակի 

իր բաժինը, պատէն կախ ուած յայտա-

րարութեան մը ձեւին տակ, ուր իր ա– 

նունը կը փայլէր, առածին անգամ ը լ ֊ 

լալով, Ռոժէի անունին քով, < Հազար 

ֆրանք տուգանք •« ւ 

Երեկոյեան, խմբակներու փոփո-

խումէն ետք, /իոժէ գրեթէ հասած էր 

կքի դրան, երբ իր ետելէն վազելով 

հասալ Զէքի ։ 

Երբեք ինքզինքը այսքան գէշ զգա^ 

ցած չէր, կ՚ըսէր, ու բժիշկը դարձեալ 

մերժած էր ւ ւ ա բ ո ր մը տալ իրենէ Կը 

խնգբէր, կը պաղատէր որ յաջորդ գի-

շեր զինք փոխարինէին : 

- Անկարելի է բարեկամս , ըսի ար^ 
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դէՆ քեզէ , թէ զբաղած եմ փ ինչո՛՛ւ չես 

ղ իմ եր միւսներուն է 

- ԲամԾ) բոլորին ալ դիմած եմ, ոչ 

Ոք չուզեր տեղս առնել այս կիրակի* կը 

խնդրեմ ՌոժԷ , կը խնդրե՜մ» 

է լ որովհետեւ. ՌոժԷ կը պահ էր իր 

մերժումը * 

- Ալ չեմ կրնար , ալ չեմ կրնար, 

սկսալ պաղատիլ Զէքի * պիտի մեռնիմ, 

անպայման պիաի մեռնիմ տ 
• * * 

Զէքի վեբս՚կսալ իր խնդրանքին, 

Կիրակի օր , կկսօրէ եաք տ 

բեկուայ բաժին դոբծէն կը դառնար, 

գտաւ պինք հիւբա սրահին մ է ջ , ծո^ձ 

երեմիականներով՛. Զգաց անմիրապէս , 

որ եթէ կ՝ուզէր պահել իր դիշերուայ 

ազատութիւնը, պէտք է ԸԱ—ր կարճ ու 

կա բուկ ։ Ու չեչտով մը որ վէճ չէր վեր-

ցընեբ՝ 

- Բայց համը կը փախցնես ալ, հ»–. 

սատանի ծակին մէջ միայն ես 

չեմ, ^/ւշ ուրիչ մը փոխարինէ քեզ , 

արդէն քեղի, ու հանգիստ ձգէ զիս 

քու հիւանդութեամրդ , հասկցա՛՛ր : 

Ու Զէքի գնաց ։ Գնաց գլուխը կախ, 

նեաելէ եաք վերքին նայուածք մը* 

Շշմած նայուածք մը, նայուածք մը՛** 

Առանձին մնալէ եաք, եր կա-

րեցաւ անկողնին, աղուոր ս ի է ս թ / Տ ք 

Համարէ Կ՝ուղԷր ամէն բանի տոկացող 

թարմութիւն մը ձեռք բերել, գի շոր-

ուայ իր արկածներուն Համար։ Բայց 

փոխան վերանորոգիչ քունին, սպառիչ 

մտածումներու վոՀմակ մը գրաւեց իր 

էութիւնը X ՏԼԷքին ու էր նայուածքըI 

^ Հասւ կոպիտ չէ՛՛ր վարուած 

անոր Հետ է Հապա եթէ իր°Ք Հիւանդ 

էր » Իր°Ք շատ Հիւանդ* ** 

Ժամ մը ի զուր ճիգ սպառելէ եաք, 

ՌոժԷ Համակերպեցաւ խելօքիկ մը աւե– 

լի իր Հանգիստէն Հրաժարելու քան թէ 

զգետնուած մարզիկի մը նման պայքա-

րելու I 

Պաղ Ս1ՈՆշ մը շնորհեց ինքղինքին, 

խնամքով յարդարեց մօրուքը ու երեկոն 

Հազիւ տեղաւորուած փողոցներուն մէջ 

ինքզինքը դուրս գտաւ։ Իր քայլերը 

կ՚երթային ուղիղ Նիքոլենց , մինչ իր 

ուղեղը մանրակրկիտ կերպով կը կա– 

"•"՚-ցէր գիշերուայ յայտագիրը ։ ճշգրիտ 

յայտագիր մը, լի արբեցնող կախման 

կէտեբով ։ 

ինչքան գոՀ պիտի ըլլար Նիքոլ, ու 

ինչպէ՜ս անակնկալի պիտի գար» ինչ-

քա՜ն պիտի զուարճանային միատեղ* 

Աակայն անակնկա/ր իրեն կը սպա-

սէ ր , ու Նիքոլենց տան դրան ետին իսկ * 

Ու տափակ, գէշ 1 շշմեցնող անակնկալ 

մը ։ 

- Վայ, րացականչեց Նիքոլ, ղինք 

ն չմարելուն պէս* սա անդրաշխարՀէն ե^ 

կողին նայեցէք յ Ու Հազիւ թէ ինք սե-

մը անցած էր՝ 

- Վերջապէս, Պարոնը կը Հաճի յի– 

շել մեզ* ինչի"՛ կը պարտինք այդ պա-

տիլը ։ 

. Բայց Նիքոլ ( դիտես թէ վերջերս 

զբաղած էի է 

ա ՏՀրազած էիր ւ զբաղած էիր > ան-

շուշտ է զբաղած էիր քնանալով, այնպէս 

չ է ՞ ։ 

Կը նշմ արէ որ կաշկանդուած բան 

մը կայ աղջկան մ է ջ , կեցուածք մը՝ ո– 

բուն նմանը երբեք տեսած չէր անոր 

մօտ: Զգաց որ ան կ՚աշխատէր Ը.ԼԼաԼ 

կիրթ ու քաղաքավարի, նո յն ատեն 

մատնելով զուսպ անհամբերութիւն մը։ 

- Ալպէրին կը սպասեմ, ուր որ է 

պիտի գայ զիս դուրս Հանելու Համար՛. 

- Բայց , Նիքոլ՛ 

ինչ օգուտ չարունակելէն, ինչո՛ւ 

մեղադրել Նիքոլը, ի՛՛նչ իրաւունքով Հե-

ռու չէ՛՛ր եղած անկէ, բացակայ չէ՛՛ր ե ֊ 

ղած, քիչ մը շատ բացակայ * եւ թնչ է 

մահը եթէ ոչ քիչ մը աւելի երկար բ ա ֊ 

ցակայութիւն մը, անդարմանելի բացա-

կայութիւն մը։ 

Նիքոլին ի՞նչ Հոգը թէ դուն զբա-

ղած ես է Եթէ Բրիստոսն իսկ Ըլլա" » 

անձամբ, քոլ նմաններուդ փրկութիւնը 

շահելով զբաղած,ինչո՛՛ւ կ՛ուզես որ Հ՚ւ– 
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գը ըլլայ Նէ քո լին, կամ աշխարհի բո-

լոր Նիքոլներուձւ: Մոմ մը պիտի նուի– 

րէին քեղի, թեր եւս՝ երկու.է սակայն պի-

տի ձգէին որ գլխոլգ ճարը նայիսՀ ճամ-

բուձ մէխոեղը պիտի ձգէին քեղ, փը– 

շապսակովգ ու ծանր խաչովգ է 

- Բարեւներս ՍվԱ(էրինէ գտաւ քա-

ջութիւնը ըսելու ու դէպի գուբս աճա-

պարած ժ՜ամանակ՝ լալ զուարճացէք, 

ըսաւ ք 

Գուբս ելլելէն ետքը, Ռոժէ մինակ 

զգաց ինքզինքը , ահաւոր կերպով մինակ 

ու անզօր է ինչքան յիմար ու ծիծաղելի 

եղած էր , երազներ Հիւսելու Համար , 

ինքզինքը անհրաժեշտ կարծելու Համար ։ 

Եւ ըսել, որ աոաիւընէ, օրերէ ի վեր 

պատրաստուած էր այս կիրակիին Հա» 

մար, այս ժամուան Համարէ Եւ ըսել, 

որ աոաչին անգամ մերժած Էր Զէքին, 

կոպիտ վարուած էր Հետը է 

կիրակիի այգ ԳԻԺՐՐ Ռոժէ սպա-

ռեց փողոցներուն մէշ, քայլերու բախ-

տին ։ Ուժն անգամ չէր գտներ սինէմայի 

սրահէ մը ներս մտնելու• ոչինչի Համար 

տրամագբութիւն չունէր ։ Վայրկեան մը 

մտածեց երթալ ու փոխարինել Զէքին, 

ու շահեցնել անոր քանի մը ժամ Հան-

գիստ , փոխանակ վատնելու զանոնք փո-

ղոցներն ու քառուղիները չափչփելով, 

աղտոտ ու Հասարակ դատարկապորտի 

մը պէս. Աակայն չգնաց* 

Ամենափոքր շշուկներն անգամ լռած 

էին ու քաղաքը ամթող քական գի շերին 

մէշ մխրճուած էր» երբ ք^ոժէ ինքզինքը 

գտաւ իր տան առ^ել ։ Սանդուղները 

բարձրացաւ մեքենականօրէն ու նետուե– 

ցալ անկ ողնին վրայ, առանց Հագուստ 

ները Հանելուն յոզնութիւնը առնելու< 

Տա^որդ առաւօտ է գրասենեակէն 

ներս գտաւ անսովոր մթնոլորտ մը։ 

Հարցնելու կարիքը չկար, նայուածքնե-

րուն մէշ կը կարդացուէր, կը պոռար 

արդէն.• • 

Կէս գիչերէն քիչ ետք, Զէքի ան– 

Հանգիստ զգացած էր ինքզինքը ու ան– 

միշապէս ետք Ակսած էր արիւն փսխել: 

Հիւանդակառք մը կան չուած էր քինք 

Հիւանդանոց փոխագրելու Համ ար է սա-

կայն խեղճ Զէքին վեբշին շունչը աւան-

դած էր Հոն էՀասած $ 

Ալ ոչ ոք պէտք չունէր զինք փոխա.. 

րինելու է Ալ ոչինչի պէտք չունէր ան , 

ոչ իսկ ոարոր^ մը։ 

Ներեց էք Զէքիին . Մի՛ մեղադրէք 

զինքը այս անՀամ խաղը խաղցած ըլլա-

լուն։ Հաւատացէք իրեն, որ դիտմամբ 

չէ ըրած 8 Եթէ կարենար չմեռնիլ ձեզի 

խնայելու Համար, ձեզի ցաւ չպատճա– 

ռելոլ Համար, վստաՀ եղէք որ յանձն 

պիտի առնէր Հազար կտոր ըլլալ ատոր 

համար , Ներեցեք իրեն , ներեցէ՚ք իրեն 

ի սէ՛ր Աստծոյ ւ 

թաղեցին երիտասարդ Զէքին է փոք~ 

րիկ գերեզմանատանը մէշ իր փոքրիկ 

գիւղին է Ջի՛նի, լռութեան ու արցունքի 

ամբողշ տէքոր մը ւ 

քիոժէ ու Մորիս մաս կը կազմէին 

Զէքիին, կամ Իբմէ մնացածը, իր վեր-

նական ապաստանարանը առաշնորգող 

թափօրին։ Պարոն Լէօն ալ Հոն էր, մեծ 

շէֆք | շնագայ՛լի պզտիկ դիմագծով I 

Իր պարտականութիւնը Համարած* էբ 

դամբանական մը կարդալը է 

Ընկերները տարած Էին դագաղը 

մինչեւ փոսին եզերքը, թաց՝ գազանի 

կլափի մը նման, պատրաստ լափելու իր 

զոհը ՚ ՌոժԷ կռթնեցալ ծառի մըէ Iքո-

րիս ի կողքին, 

ու իր նայուածքը չէր 

կրնար Հեռացնել դագաղէն՝ գրուած 

թարմ Հողին վյրայ|| Բերանը բացած չէր 

ամրոզՀ առաւօտ Ոլ ինքզինքը կը զգար 

դատարկ , ճզմուած, կորս ուած ։ 

- Հայտէ Զէքի» խոնարհութիւն մը 

ըրէ ա մ մ ո ւ Լէօնին։ Պճլիկ խոնարհող 

թիւն մը, Հա՛յտէ, ալ չե՛ս ճանչնար շէֆդ, ի՞նչ է» 

Մ որիսն է , անոլղղտյ Մորիսը , որ 

կը Հեծկլտայ երախայի մը նման, ի տես 

որ իր դամբանական ճառը կը 
սկսի ։ 

Ժ . Ա . 
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ԽՕՍՔ՝ ԱՊԱԳԱՅԻ ՄԱՍԻՆ 

կեանքը նիմսւ ինչպէս դժնէ ու անդիմակ պ ա ռ ա ւ մը նենգ, 
իր գրկին մ է շ ա ռ ա ծ Տոգիս՝ զզուանքներով նեշտագրգիռ, 
կը տանի զիս իր մանիճին.— իր միսերոլն ցուրտ ու սւննեւք, 
Ակսւնչս ի փար մրմնջելով՝ սիրերգը սուտ նոգիին ի ո 

Հորիզոններ խ ա ւ ա ր ա մ ա ծ ՝ — անլոյս ինչպէս դամբանը մ ա թ — 
Օրերն սւնսւ ցուրտ ու դաժան՝ կը մտրակեն կեանքերը մեր, 
Ձեռքերով սեւ* ննձսւնին մէշ , ճակատագրին բիրտ ու անգութ, 
Իմ սրտիս նետ բ ա զ ո ւ մ սրտեր կը ճզմուին սւննեւք, անսէր։ 

կեանք մ ը ամբոդշ* մշուշներու մ է յ կորսուսւծ իր սկիզբէն, 
Մինչեւ նեռուն գագաթն ի վ ար փափսւցոզ իր վայրէջքին, 
Կր խոցոտուի միջոցին մէշ, կը մորթուի ծ ո ւ է ն - ծ ո ւ է ն , 
կ ա ռ չ ա ծ ամուր ա պ ա ռ ն ի ի խաբկանքներու գօս երազին։ 

Սսւնանքն ա յ ս պ է ս կը տանի մեզ — սւնցեւպ, ներկայ ու ա պ ա գ ա յ 
Ս ՚ ի ա ձ ո ւ լ ո ւ ա ծ նոյն կշռոյթին, նոյն ընթացքին նետ վարարուն, 
Մեր Արտերուն մ է յ անթեղուած ամէն կրակ կը մոխրանայ, 
Ու ա պ ա գ ա ն կը դ ա ռ ն ա յ բ ա ռ — վերչին մրմունշ մեր շրթներուն; 

ԼԵԻՈՆ ԳԱՐՄԷՆ 
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Ւ՚ՈՀեՐՈԻ ք*1ՄՋՈԻՆ*է ՚ե 
Վ . Գ Է Ո Ր Գ Ե Ա ՚ է ւ 

Գրական գլուխ—գործոցներու Համար սիրոյ պատմութիւն մը պայ-

ման չէ, վկայ իրսէնի Ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ի մ է կ թ շ ն ա մ ի ն կամ Տոքթ • Ա • կրոն էն ի 

Սպանիացի պ ա ր տ ի զ պ ա ն ը , արուեստով ու յուզականութեամր տրուած գոր-

ծը, ուր գասական սիրոյ մասին ոչ մէկ խօսք կայէ 

* * * 

իրրեւ Հայ գրականութեան պատմութիւն մեզի տրուած չատ մը 

ձեռնարկնեբոլ մէջ կը բացակային անունները որոշ գրողներու, որ թերելս 

բան մը աւելի արժէին յայտնութեան պիտակով ներկայացուած կարգ մը 

ուրիշներէ հ Այս թերին միչտ նախաձեռնողներու ողջմտութեան պակասով 

պէտք չէ բացատրել, այլ մասամբ ազբիւրներու չգոյութեամբ, •> արգիւնք 

առաւելապէս Սփիւռքի մեր ներկայ քաղաքական կեանքին է 

Գրական գործերոլ մասին նկատումներով յայտնած մեր կարծիք«» 

ները Հա չուի չեն առնուիր յ Ահա թէ ինչո՛ւ կէս գար յետոյ որոշ գործեր կը 

դառնան Հետաքրքրութեան առարկայ, մինչ իրենց պատուանդանէն վար 

կ՚առնուին ուրիշներ է 

• * * 

Մեծ արուեստը Հզօր ներշնչումներով ու խոր անդրադարձներով 

յղացուած արուեստն է: 

Օրոճալ, կեդբոնանալ ոլ յզկոլմներոլ ենթարկել մտածումներն ու 

զգացումները, ապահով կերպն է յաջողութեան յ 

Մեր մտածումներուն անկախութիւնը անկաշառ Համոզումներու 

զեղումով պայմանաւսրոլած է , ինչպէս ձայնին զօրութիւնը պայմանաւսր-

ուած է անմակաբոյծ տարածականութեամբը անջրպետին։ Գայթումներ 

կը մնան մեր բաժինը, երբ նկատումներ կը վարեն մեղ։ Շնչատ ու պղտոր 

ձայներ կը Հասնին մեր ականքներուն, երբ փոթորիկներով լեցուն է մ ը թ ֊ 

նո լորտը 1 

ձ 
Գրադարաններէ մեզի Հասնելիք մ տա լոր նպաստին զուգահեռ՝ 

պէտք. է Հաշուի առնել նաեւ նպաստը բարոյական տարազներու։ Մեր շատ 

մը անմիտ մսխումները պիտի կանխուէին, եթէ մեր վաստակին փոքբա^ 

գոյն մասը յատկացնէինք դիրքերու։ Մինչ մեծագոյնը կը վատնենք սնա-

միտ Հաճոյքներու ճամբուն վբայ, ուր կը սպառին յաճախ մեր ֆիզիքա– 

կան ուժերն ալ է 

Մեր մէջ մտաւորականութեան Հմայքը ստուերողները, մտաւորա^ 

կանի Հովերով Հրապարակը աղմկող միջակութիւնները եղան շարունակ ւ 
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Հոն ուր մտալորականնեբ պէտք էին շարժում ել աոաքնորգութիւն 

ստեղծել, փորձեցին իրերուրացութեամբ պայքարի լ մէկզմէկու դէմ. ատ-

կէ աոաջին տուժողը իրենց հմայքը եղաւ, որմէ յետոյ սխալ էր այլեւս 

հրաշք սպասել իրենցմէ է 

ձ 
Ուրիշներու արժանիքը ուրանալով դիրք ստեղծել փորձող միջա-

կութիւնն եր հասարակաց վերելքին թշնամի նենգաւորներ են՛. Համայնք մը 

որքան շատ հաշուէ իր մէշ նման տականքներ՝ այնքան շուտ տեղի կ՚ունե– 

նայ իր վայրէջքը I 

* * * 

Մեր բարոյական անկամը կը սկսի արժանիքի տէր ուրիշները 

սաուերելու կամ մրոտելու մեր եպերելի ճիգերով յ 

* * * 

Մենք ամէն բանի կը հանդուրժենք, բայց ոչ արդար ու տեղին քրն– 

նագատութեան կամ գիտոզոլթիլններուն անոնց, որ հասարակաց շահերէն 

առաջնորդուած՝ կը մատնանշեն մեր սխալները կամ թերիները • 

ձ 

Ընկերութեան իրական թշնամին դոզը կամ դրամաշորթը չէ միչտ, 

ոչ ալ ծոյլ դատարկապորտը, որ կ՚ապրի ուրիշներու վաստակով, այլ ան է 

որ յեբիւրանքներով ու զրպարտութիւններով շուրջի բարոյական արժէքներ 

րը ցեխոտել ու խորտակել կ՚աշխատի ւ 

Աոկրատ նման սադրանքներու զոհը եղաւ» իրմով Աթենք կոբսըն– 

ցուց իմացական եւ բարոյական մեծութիւն մը, ինչ որ շարունակուելով^ 

հետագային պատճառ, դարձաւ քաղաքական իր անկումին: 

Նախանձախնդիր դաոնալ մեր հեղինակութեանց համբաւին, 

պարտականութիւն մրն է զոր անգիտանալով կամ անտեսելով* կ՝ արա գա– 

ցընենք արտերկրի մեր պայմաններուն մէշ մեր նահանջականութիւնն ու 

Վայրէ1քր ՚՝ ; 

Մաաւոր մեր արժէքները մեր վերջին փարոսներն են. պէտք է 

գուրգուրանք անոնց վրայ , եթէ չենք ուզեր որ ալիքներու վրայ տատանող 

մեր նաւը խորտակուի ապառաժներու եւ խութերու դէմ % լոյսի պակասէն: 

ձ 

ղեկավարութեանց եւ առաջնորդներու մօտ զանգուածներուն փընա– 

ռած մեծագոյն առաքինութիւնը ազնիլ նկարագիր ու անշահախնդիր ան-

հատականութիւն էւ Հեղինակութիւն ըլլալէ կը ղադրի մէկը, երբ հաշիւ-

ներով կը մնա յ կառչած աթոռի մը։ 

ձ 

Հայրենի հողին վրայ գրողը ունի գրաւիչ բազմաթիւ նիւթեր. ար– 

տերկրի մէշ ան զուրկ է այգ բո լորէն. անոր հոգին շախշախուած խեփոր 
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մըն է ուրկէ իր սրտին արիւնը կը մղի, ի վնաս շաա անգամ կենսուրախ 

ու կենսունակ գրականութեան մը Հ 

Զուարթ գրականութիւն մը փնտոուած գրականութիւնն է Հայր ե– 

նաՀեոոլ Հա յան Համար ( որ կ՚ապրի ազգ եցութեանը ներքեւ մ օաաւոր անց– 

եալի եղերական իրադարձութեանց հ 

Զուարթ այգ գրականութիւնը երգիծական գրականութիւնը չէ 

միշտ, այլ այն, որ լի է ցեղին ստեղծագործ Հանճարէն բարձրացող կարե– 

լիոլթիլններոլ տուրքով, տակաւին* ճալւագայթող արեւոտ յոյսերովդ ։ 

Գրականութիւն մը որ կը նայի ապագային, ուր նա Հանգականում 

թիւնը տեղի է տուած լուսաւոր յաղթերգութեանց ։ 

Ահա այգ գրականութիւնն Է Որ կը կոչենք զուարթ, որովՀետեւ 

աոոզջ Է ան եւ իրապաշտօրէն լաւատես է 

Հայրերը բան մը աւելի գիտեն միշտ, երբ որգիներոլ երքանկու-> 

թեան չուր1 կը դաոնա յ հարյը. վերջիններն են Որ ուշ կը Հասկնան այս 

ճշմարտութիւնը, որ այնքան պարզ ել իմանալի կը մնայ ծնողներու Համարէ 

ձ 
Մեր վիշտերուն խորութիւնը արդիւնք Է մեր մեծ եւ անայլայլ սէ– 

րերուն է 

Որքան քիչ սիրենք, այնքան պակաս պիաի րք/ան մեր ցաւերը, 

բայց եւ այգ կերպով նուաղ զգայուն պիաի ըչչայինք նաեւ մենք։ 

Ապրողներուն պարտականութիւնն Է տալ Համապատասխան յար– 

գանք անոնց , որ ինկան սպանդի ճամբուն վրայ աբիօրէն, կատարելէ եաք 

իրենց պարտականութիւնը Հանդէպ ցեղին։ 

Այս գծին վրայ աոաջին տեղը կը գրաւեն մեր բոլոր մ քոա ւոր ական-

ները եւ Հերոսները է Անոնք ինկան եւ Հարստացուցին ժ՛ամանակակից մեր 

պատմութիւնը պայքարի ել խիզախութեան Էջերով * երբ ամէն Հնարաւո-

րութիւն ունէին նահանջով իրենց մորթը փրկելու է 

Վայրկեաններու նկատմամբ անհոգ մէկը ժամերու Համար աւելի 

Հոգածու պիաի շգտնուէր. ու խորհիլ, թէ Հանճարը յաճախ արդիւնք է 

ժամերու նպաստով լա ր ուա ծ աշխատանքներու ։ 

Գաստիարակութեան նպատակը պէտք է ԸԱայ երեւան Հանել մար^ 

գոց մէջ պահուած աո.հաւականօրէն իրենց փոխանցուած այն լուսաւոր ըն-

դունակս ւթ ի ւնները , որոնց զարգացումով ի վիճակի պիտի ըԱային անոնք1 

տեղ մը Հասնելու է 

Մեր կամ շրջապատի ցանկութիւնները չեն որ Հիմ կը կազմեն մեր 

թաքուն ընդունակութիւներուն է այլ մեր արիւնին մէջ գտնուաի կարե^ 
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լիութիւնները, որոնց մասին շաա քիչ ծանօթութիւն ունինք յաճախ ։ 

•** 

կեանքէն գէպի մաՀ անցքը մանկութեան շրջանին շաա է ընդար-

ձակէ Տարիներու ընթացքին այդ տարածութիւնը կը սեղմ ուի. կու գայ ժա-

մանակ որ մարդ կը զգայ , թէ իր քայլերը կը յածին գերեզմաններու չուրՀ $ 

Այն ատեն, Հաշա ուա ծ այլեւս իրեն սահմանուած ճակատագրին Հետ, կ՚աշ-

խատի կեգրոնանալ ու բանաձեւել յետնորդներու ըսելիք իր բաղձանքները : 

Ա՝ ասնագիտութիւնները արդիւնք են գիտութեան կատարած օր ըստ– 

օրէական Հսկայ նուաճումներուն է Նոյնը կրնանք ըսել մտաւորական բոլոր 

ասպարէզներուն Համար հ էր ատեն մը որ Հմտութեան սիրոյն մարդիկ կը 

յահէին մտաւոր բազմաթիւ մարզերու վրայ։ Համա յնագիտութիւնը ներ-

կայիս ներելի է անոնց, որ մասնագիտութիւն մը ձեռք բերած* կը ձգտին 

լեցնել իրենց 4էԲգին տարբեր ասպարէզներու վրայ գործող իմ ապականու-

թեան ց նուաճումներուն լո յսով, առանց փորձելու սա կա յն ուրանալ նոր խո-

րացումներով մասնագիտութիւնը Հասարակաց բարիք մը դարձնելու Հիմ-

նական միտքը > 

*Հ 

Տիշոզութիւնը երիտասարդ տարիքի մ Էշ անփոխարինելի գանձ մըն 

է։ Ան կը նմանի արգաւանդ Հողի մը ուր նետուած սերմերը կոչուած են 

ատոք եւ ակաղձուն Հունձք տալու» երիտասարդները սակայն կը մոռնան 

այս պարագան, ու մերթ յումպէտս կը վատնեն իրենց ժամանակը ։ Զեն 

իւրացներ գիտելիքներ, լեզուներ, եւայլն, որոնց տէր դառնալ կհուզեն 

մերթ Հասուն տարիքի մէշ, երբ ալ ֆիզիքապէս սպառած են։ 

Հայ Հոգին Հակառակ ամէն տեսակ խոչընդոտներու, քառասուն 

տարիներ վեր1, Սփիւռքի մէշ դարձեալ կը շարունակէ երկն ել ու ստեղչ– 

ծագործել յ 

Արմենական Հանճարը սխրալի թափով մը կը մնայ տէր իր արժա–, 

նապաաուութեան, եւ ասիկա՝ Հակառակ քաղքենի մտայնութեան մը Հայ 

մշակոյթին Հանդէպ ցոյց տուած անտարբերութեան ։ 

ինչ որ տուաւ Սփիւռքը վեբշին քառասնամեակի ընթացքին, պիտի 

մնա յ լուսաւոր վկայութիւն մը Հայ արիւնի սաեղծագործող զարկին։ 

Հրաշքը պիտի ըլլար անթերի ու կատաբեալ, եթէ արուեստի մար-

զերուն վրայ յածող մտաւորական ու գրչի մեր նուիրեալներու կողքին 

կանգնած մնար Հայ, Հարուստը։ 

Զրկանքի գնով Հայ միտքը փրկեց մեր զանգուածները երէկ. մեր 

խղճմտանքէն կա խո լած է այլեւս, գտնել նոր կռուաններ գալոց օրերու 
պայքարին Հ տմար տ 
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կայարանն եմ սպասումիս: Սրտաթունդ 
Այլ լուսաթեւ երազի մը անձնատուր, 
Աչքըս $ամրուն կաււաշարին՝ ծուիյ ու հուր, 
Որ պիաի գայ կտրելով լեո. ու անդունդ։ 

Վերը՝ ամպեր, շուրշըս՝ մարդիկ գունդ աո. գունդ, 
Ո՛՞վ կը լըսէ երգը սրտիս քաղցրալուր. 
- Սովն ի՛ր իյոովքով, ի՜նչ փոյթ– ափը ժայւսոկուո. -
Կ՚սւքւի 1ագիս խորհուրդով.. . մա՞հ թէ ծընոլնդ : 

Լոյս ու ըստուեր կ՚անցնին օրեր շար ի շար, 
իմ շունչէս շո՛ւնչ, ձայն մը անո՜ւր յ , ոսկելար* 
կ՛առնեմ հեոուէն. . . Ե՞րթ է պահը գերագոյ ն • 

Ո՞վ պիտի գայ . . . Հայր ը՞ս՛ կաղնի լուսամոյն, 
Թէ մայրս արեւ, երկինքներու անհունէն– 
- Ջեմ գիտեր, բայց կը սիրեմ ղիեք տարօրէն։ 

8– ԳԷՂԱՐԳ 
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ՆՈՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

Թ Ա Շ Կ Ի Ն Ա Կ Ը 
0 

Վաթսուննոց աԴ$էկ մըն էր օրիորդ 

Հռիփսիմէն, նիհար, ուսը քիչ մը կքած 

ու աէալր նայուածքով օրիորդ մը տ Հէն 

գլխարկին մէջ գլուխը թաղած եւ գու-

նաթափ պայուսակ մը թեւին աակ՝ ւս-

մէն կիրակի եկեղեցի կու գար իրեն տա-

րեկից կնկայ մը Հետ։ 

Զինք անծանօթի մը ներկայացնող 

մարդը ձեռքը իր կողմը կ՚երկարէր եւ 

կ՝Ռ"Հբ * 
- Օրիորդ Հռիփսիմէն ։ 

Այգ պաՀուն օրիորդը արագ նայ-

ուածք մը կը նեաէր դիմացինին վրայ, 

ախուր ժպիա մը կը խաղցնէր գէմքին 

ու կը կախէ լ, գլուխըէ 

Օրիորդ Հռիփսիմէն երիտասարդու-

թեան պաշտօններ վարած է եկեղեցիին 

ու դպրոցին մէՀ ։ Եղած է ուսուցչուհի , 

եկեղեցական ժողովի անդամ եւ Հոգա-

բարձու ւ 

Ընտանիք չունէր ։ քսան տարիներ 

առաջ կորսնց ուցած էր Հայրն ու մայրը 

եւ Հիմա կլ ապրէր աոանձին: Արդուզար-

դի շատ կարեւորութիւն չէր տար ։ կը 

կրէր միշտ նոյն պայուսակը ու ձեռքին 
մէ1 ԿԸ պահ էր Հին, շատ Հին թաշկինակ 

մը յ Երկու երեք սերունդ անցած էր 

րիոբդ Հոիփսիմէի աչքին աՎեւէն ու 

բոլորն ալ տեսած էին անոր ձեււքին մ ԷՀ 

դեղինի զարնող ու ժանեկազարդ այդ 

թաշկինակը է Օրիորդը կը գուրգուրար 

անոր վրայ, ու պաշտօնական այցելու 

թիւններոլ ատեն ու եկեղեցի եկած ժա-

մանակ մէշտ ձեռքին մէջ կը պահ էր 

զայն; Այդ թաշկինակը խօսքի նիւթ 

դարձած էր է Երիտասարդ աղջիկները կը 

քննադատէին օրիորդ Հռիփսիմէն եւ 

թաշկինակը յիշելով անոր Հին գլուխ 

ըլլալը կը Հաստատէին է 

Օր մը, դպրոցին սրահէն մէ^9 Հո-

գաբարձութեան կողմ է տրուած ճաշկե– 

բոյթի մը ընթացքին ,օրիորդ Հռիփսիմէն 

յանկարծ անՀանդէստ զգաց էնքզնէք ։ 

Տակնուվրա յ եղաւ: թ՛աշկինակը կորսը– 

ւած էր I Ջ որս կողմը փնտռեց զայն, 

նայեցալ սեղանէն, ա թոռներուն տա կը , 

բայց է զուր ւ Ուրիշներուն շաբժուձեւե– 

րը քննեց կասկածելին գանելու Համար է 

բայց նորէն չգտաւ էր թանկագին առար-

կա յէն Հետքը ։ 

«– ԵԴնչ է , °ՐԻՈՐԳ Հռէփսէմէ , բա՛՛ն 

մը կորսնցուցէք, հ եաա քրքրուեցան 

պաշաօնակէցները ։ 

- քաշկէն ա՜կս, թաշկինա՜կս էկայ, 

ըսաւ օրիորդ Հռիփսիմէ յուղումով ոլ 

սկսալ դարձեալ խուզարկել պայուսակը 

եւ շուրջը ւ 

Պաշտօնակիցներն ու մօտը նստող 

Հէւրերը "լգաիկ Հետաքրքրութիւն մը 

ցոյց տալէ ետք՚ մոռցան օրիորդին թաշ-

կինակը ել շարունակեցին իրենց ուրա-

խութիւնը, իսկ ինքը մեծ վնասի մը են» 
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թարկուած մէկու մը պէս ելաւ դուրս, 

պաաեցաւ րակին մ է ջ , աս չքէ ան ցուց բո-

լոր անկիւնները ել եկաւ ու մէկ մէկ 

ամէնուն Հարցուց > 

- (Թաշկինակ մը տեսա"՛ք գետինը ։ 

ձերուն ունե. րը սնձին ՚նձին 

Բացատրութիւն տուաւ ան, ՛որ գոյ– 

նին, ձեւին, ծ՛աւալին մ ասին, բայց ոչ 

ոք լուր ունէր անոր մասին ք Պրպտեց իր 

յիշողութիւնը, այո , ^ու^ւ խմած ատեն 

Հանած էր զայն պայուսակէն ու շրթուն-

քը սրբած, յետոյ կրկին տեղը դրած X 

\,ոբէն բացաւ պայուսակը, դուրս Հանեց 

Հոն գտնուած իրերը, սանտրը, Հայե-

լին, ծամակալները , նայեցաւ, խաոնեց , 

Բայց չգտաւ փնտռածը, թաշկինակին 

կոըսուիլը աււեղծուած մը դարձաւ իրեն 

Համար ; 

Օրիորդ Հռիփսի մ էի տակնուվրա-

յութիւնը տեսնելով^ Հիւրերը իրենք ալ 

սկսան փնտռտուքներ կատարել ել ամէ-

նուն մտաՀոգութեան առարկայ դարձաւ 

օրիորդ Հռիփսիմէի թաշկինակը ՚. ՜Լեր– 

կանեբէն մէկը ոտքի ելաւ եւ յայտարա– 

բեց. 

- Օրիորդ Հռիփսիմէին թաշկինակը 

կորս ուած է , գտնողը թող բարեհաճի 

տիրոջ վերադարձնել ։ 

Մ էհն. չրարեՀաճեցալ վերադարձնել 
թաշկինակը յ 

Օրիորդ Հռիփսիմէն գիշերը չկրցաւ 

քեանալ ել առտու կանուխ գնաց տնտե-

սին եւ Հարցուց , թէ տեսա՛՛ծ է արդեօք 

իր թաշկինակը ։ Տնտեսին ընտանիքին 

անգամներուն ըրաւ նոյն Հարցումը ել 

երբ անոնցմէ Հաստատ պատասխան մը 

չառաւ՝ վազեց դպրոց ւ Սեղաններուն , 

նստարաններուն ոլ աթոռներուն տակ 

անգամ մըն ալ փնտռեց , նայեցաւ բոլոր 

անկիւնները։ Ո՞ւր կրնար ինկած ըԱալ. 

իր ժամանակը կ՚անցնէր այգ մասին մը– 

տածելով, կը յուսար, որ մէկը յան-

կարծ պիտի եսէ դիմացը Լ պիտի յան*I– 

նէ երիտասարդութենէն ասդին իր Հետ 

պտացոլցած այդ կորս ուած մասունքը ; 

Օրիորդ Հռիփսիմէ չկրցաւ Հաշտը-

ւիլ իրականոլթեան Հետ , Ակս ալ այցե-

լել ճաշկերոյթին ներկայ գանուած ան– 

Հարցնել * 

- Ազ^ի՚կ 1 բնաւ չտեսանք թաշկինա– 

կըսI • է յ 

Ծանօթները ձանձրացան օրիորգ Հը՜ 

ռիփսիմէի թաշկինակի պատմութենէն 1ւ 

ոմանք յանգգնեցան դէմ արտայայտ– 

ուիր 

Ի՞նչ է այս իրարանցումդ, ընդա-

մէնը թաչկինակ մըն է եւ շաբաթներ 

շարունակ կլանՀանգսաանաս ու կ՛ան– 

Հանգստացնես ուրիշները։ կը բաւէ այլ-

եւս , ամօթ է յ 

Օրիորդ Հռիփսիմէ շատ կը վիրա– 

ւորուէր երբ մէկը արժէքը իջեցնէր իր 

թաշկինակին , իր սիրտը չէր դիմանար 

այդ անարգանքին,, կոլլաբ ու քէն կը 

պաՀէր թաշկինակին Հակառակորդնե-

րուն գէմ ։ 

Իրիկուն մը, փողոցէն անցած ա– 

տեն, գ՛զրոցէն վոնտել տուած իր չար 

աշակերտոլՀիներէն մէկը մօտեցաւ իրեն 

ել յանձնեց իրեն թաշկինակը ։ Օրիորդ 

Հռիփսիմկն ցնցոլեցաւ ։ Ուրախութենէն 

պիտի պայթէր ։ Զղջաց աղջիկը վոնտել 

տուած ըլլալուն Համար։ Չուզեց շարու-

նակել ճամբան, ետ դարձաւ, Համբու-

րեց թաշկինակը ու ցատկռտելով ելաւ 

աստիճաններէն, լոյսին տակ բռնեց, լաւ 

մը դիտելու, կարօտը առնելու Համար, 
ան էր , ժանեկազարդ , դեղինի զարնող 

իր թաշկինակը, բայց երբ բացաւ* պաղ 

քրտինք մը ողողեց մարմինը % իր 

թաշկինակը չէր։ Աշակերտուհին վրէ* 

լուծած էր իրմէ , փորձած էր խաղալ իր 

Հոգիին Հետ ։ 

Ամբողջ թաղը իմացած էր Օրիորգ 

Հռիփսիմէի թաչկինակին կո ըսուիլը եւ 

ոմանք իրմէ առաջ կը Հետաքրքրուէին ։ 

- Օրիորդ Հռիփսիմէ չկրցա՛՛ք գտնել 

ձեր թաշկինակը ։ 

- Ոչ, չկրցայ, կ՚ըլլար պատասխա-

նը ։ 

- Մեղք, իսկապէս շատ ցաւեցայ, 

կ՚ըսէր գիմացինը զսպուած ժպիտ մը 

դէմքին։ 

Օրիորդ Հռիփսիմ է դարձեալ կը 



պատմէր թաշկինակին պատմութիւնը, 

ինչպէս կոըսուիլը» կը պատմէր իր ցա-

ւը եւ. տխուր տխուր կը մտածէր։ 

» Երեսուն տարի ձեր մօտ պաՀելԷ 

յետոյ, ինշպէ"ս կորսնցուցիք՛. Մեղք, 

սիրտս ցաւեցաւ, միամիտ ձեւանալով 

կը խօսէր ո ՚ ֊ ր ի շ մը։ 

Ծանօթներ երր իրարու Հանդիպէին 

խնդալու Համար կը Հարցնէին իրարու՛ 

- Օրիորդ Հռիփսի մ էին թաշկինակը 

\ԼմիսՆեր անցան : Օրիորդ Հռիվւսիմէ 

ղղալով մարդոց Հեգնանքը այլեւս ոչ 

ոքի Հետ այդ մասին խօսեցաւ՛, կամաց 

կամաց ինքն ալ Հաշտուեցաւ կացու-

թեան Հետ ւ Մէկ անգամ միայն, Հաւա– 

քոյթի մը ընթացքին , սրաՀ մտած ա– 

տեն գաղտագողի նստարաններուն տակը 

քննեց . 

Անկէ յետոյ ոչ ոք ձեռքը թաշկինակ 

տեսաւ։ Ուրիշ ոչ մէկ թաշկինակ արժա-

նի կը տեսնէր է Գլուխը կախ կ՚երթար 

ղպրոց , չէր խօսեր այցելութիւններու 

ընթացքին ։ իր Հոգիին մէֆ կը սգար 

թաշկինակին կորուստը ։ 

թաշկինակը կորսնցնելէ ետք, 0— 

ր ի՛՛րդ Հո. իփսիմէն աւելի նիՀարցաւ, 

մարմինը կքեցաւ եւ օր մլմւ ալ դպրոց 

շեկալ : Տնտեսը գնաց եւ ստուգեց , որ 

Հիւանդ է ։ 

- թաշկինակին սուգին չկրցաւ դի-

մանալ , ըսաւ երիտասարդ ուսուցչուՀի 

մը, խնդալով : 

- կը ղարմանամ, ըսաւ պաշտօնա-

կից տիկին մը, մայրը մեռաւ, բայց 

այսքան սուգ չըրաւ, մէկ շարաթէն 

մոռցաւ ։ 

- Զէ՛, ասիկա պարղ թաշկինակ մը 

չ է , բան մը կայ ասոր տակը։ 

- Ո՞վ գիտէ ո՛վ նուիրակ է ղայն 

իրեն, ինչ յիչատակ կապած է թաշկի– 

նա կին . 

Օրիորդ Հռիփսիմէ , որ անկողինին 

վրայ կը գալարուէր քառասուն աստի-

ճան տաքութեան մէ^, բոլորովին մոռ֊* 

ցած էր թաշկինակը ։ Հիմա ուրիշները 

կը խօսէին անոր մասին, իր մասին մը–, 

տածող չկար ք ամէն ոք կ՚ուղէբ թաշկի-

նակին գաղտնիքը Հասկնալ ։ 

Զմեռ էր ։ Օրիոբգը սաստիկ պաղ 

առած էր։ ի)նամող չունէր՛, իրեն Հետ 

եկեղեցի եկող տարեկից կինը ատեն ա՛-

տեն կ այցելէր ղինք ու կ՚երթար։ Վի-

ճակը ՀետղՀետէ ծանրացաւ։ Հոգաբար-

ձութիւնը բժիշկ ղրկեց • յ»յս 

չգրալ վրան : Այցելուները շատցան յ 

Պաշտօնակիցները խում բով գացին, խօ-

սեցան Հետը, շյսեց , չպատասխանեց յ 

Ուսուցիչները քիչ մը կեցան ու /լացին ։ 

Անոնցմէ մէկը, Պարոն Արդար, Օրիոր– 

գին Հին պաշտօնակիցը ետ դարձաւ ել 

առանձին բարձրացաւ Հիւանգին սենեա-

կը՛. կեցաւ մաՀճակալին առֆեւ, ներսի 

ղրպանէն Հանեց թաշկինակ մը ու յու-

ղումով ըսաւ• 

- Ահա թաշկինակդ, Օրիորդ Հո֊իփ– 

սիմ է . աչքերգ բաց ու տես, ես գտած 

եմ թաշկինակդ, տնտեսը բերաւ, տես : 

Օրիորգ Հռիփսիմէ չկրցաւ բանալ 

աչքերը . չտեսաւ թաշկինակը ։ 

Պարոն Աբգար չկրցաւ ղսպել յու-

ղումը , ու արցունքը իխսւ ու ողողեց 

թաշկինակին այն մասը, ուր ասեղնա– 

գործուած էր իր անունը յ 

ՆԵՐԱԿԱ ՎԻՐԱՊԵԱՆ 



Հեշտանք Սերէ յղփացած 
Կնո՜ջ մը պէս քաղցրաբոյր1 

Գիշերն աեա ամաււուայ 
կը տսւրածոլի* ք կ ՚երկննա՜յ . . . ։ 

Յուլօրէն, 
Աեա արդէն 
Արենախանձ տարրերն ամէԱ 
Եղան հեքիաթ–, եղան երագ, 
Խորհո՜ւրդ անհաս: 

Հիմա արդէն 
Ես կը գրկեմ աշխարհ մը նոր. 
Հիմա կ՚ապրիմ հսւղա՚ր կեանքով, 
Ու կը շնչեմ հաղա՚ր շունչով, 
Ու կ ՚արբենամ հաղա՚ր սէրով։ 
կուրծքիս տակ 
Միանուագ* 
Կը տրոփեն 
քոլոր սէրերն ապբողնհրոլԱ։ 
Իմ տենդավառ քունքերուս տակ 
Կ՚ալեկոծի 
Տիեզերքին յոյգն անյատակ։ 

V ՊԱՐԳԵԻ 



#1 

Ս՜ԱԼհյԱՍ 

Այգ Օրերուն , Ափիւոքի ու. Երկրի Հայութեան մէֆէն մաՀուան մեծ 
Հրաւիրեալը* ինք X քյ որհ րգաւո ր ժամադրութեան արագաթռի՜չ անհամ րե– 
րութեամր մը շտապողը, աաոբ Համար Հորիզոններ ու երկինքներ ճեղքող 
անցնողը ինք է 

Տարօրինա՜կ : Երկինքի Հազարաւոր քիլոմեթրներուն վրայ \ինքնիր 

միակ Հիւանգտեսը եղաւ կարծես, Ի^քնիբ դագաղն ու միակ դագաղակիրը 

կարծես, ինքնիբ միակ յուղարկաւո՛րը կարծես է 

ՏամաքամասԷ ցամաքամաս , երկրագունդին կէսին վրայ եզերա-

կան ու վերջնական թոիչք մը կատարելով՝ մաՀ եւ նոյն աաեն Հայութիւն 

որոնող զարմանալի Հայ մը, իր ժողովուրդի զարհուրելի մէկ սերունդին 

կեանքը ապրած ու անՀնֆելի գիրի վերածած յեղափոխական ծերուկ վի՜ 

պասան մը - Աալխաս ՝ ուզեց իր կեանքին գաժանօրէն հարուստ վէպը 

Հոս աւարտել, Հայկական մթնոլորտի մը մէՀ, Հայկական շունչի՛ մը մէՀ* 

Ա՝ալխասին կեա՜նքը յ Բոլոր Մալիւասներուն կեա՜նքը յիսուն տա-

րի առա^, յիսուն տարի վեր^, վաթսուն տարի վաթսուն տարի 

վերք է կրակի) արիւնի ու ազատութեան գիրք մը, դաժան ու սուրբ Աւե-

տարա՛ն մը է 

Արթնցած ու ոբոտագեղ Հայաստանի մեծ Երերն Էին, ընդդէմ 

բռնութեան , ընդդէմ տանջանքի , ընգդէմ նախճիրներու X Աւելի քան ան-

գութ էր ամէն ինչ, աւելի քան ծանր էր ամէն ինչ յ Բայց Հայրենի Հողը 

անասելի իմաստութեան մը Հր աչազօր ուժով սկսած էր բարի մա բդի կը 

զարմանալի՛ մարդիկ ընել, զարհուրելի՛ մարդիկ ընել* սկսած էր դաժան 

աստուածներոլ վերածել զանոնք ու ղրկել գէ՚պի Հայո& աշխարհի Հրեղէն 

Հորիզոնները, ազատութեան մրրիկը պատրաստելու սրբազան առաքելու– 
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թեամբ մը, երդումո՛վ մը» 

Անհո՜ւն օրեր ԷԷն, գարերու պէս խորունկ, դարերու, պէս չայն» 

Յեղափոխական զինանշանէ, կարմիր կնիքի ել. վերքն ական երդումներու, 

վսեմածէս օրեի էխն տ Անդրանիկի, Գէորդ Զ՚սւուշի եւ. Աղյրէւր Աերորէ այ-

լատեսակ , բարձրատեսակ օրեր է 

Մեծերու այդ մեծասքանչ օրերուն , ակարները յանկարծ կը զօրա-

նա յէն , Հէւանդները վերջնականապէս կը բուժուէէն, կոյրերը կարծես կը 

աեսնէէն այլեւս ամէն էնչ, խուլերը կը լսէէն աՀաւոր պաադամի մը բոլոր 

բառերն ու վանկերը , Համրերը էլերգէին իրենց մկաններուն ու Հոգիին ամ-

բոզք ոգեւորութեամբը , կազերն ոլ Հաշմանդամները սկսեր էին սուրալ վե– 

րելքէ վերելք առաքնորգոզ ^ազատութեան ճանապաբհֆէն վրայէն $ 

Մ ալխաս Հիւանդ էր, մեր յեղափոխութիւնը ըրաւ զայն քա քա-

ռս ղՀ ՚ ակար էրճ ըրաւ զայն կա յա առ ու կորովի . կազ էր, վաԴՔ ել շունչ 

ւոոլալ իրենյ Համր էր գրեթէ ^ տուաւ իրեն լեզու, տեսիլք ու տաղանդէ 

Գիտուն ու գիտութիւն յայտնեցէն թէ շուտով պէտէ մեռնէ, բայց որով– 

Հետեւ յեղափոխութիւն կար, Ա՝ալխաս Հայոց յեղափոխութեան մէքէն ան-

ցաւ անմաՀութեան Հաւատքով ու էնքնավստաՀսւթեամբւ 

^Զարթօնքֆներոլ այս մ չտար թուն մարդը, գրեթէ ամթող քու– 

թետմբ, էնքղինք կը պարտէ Հայոց դաժան պայմաններուն մ է քէն ՔաէոՂ. 

մեր յեղափոխութեան յ կնոքական արգանդ մը ան բալա բար էր կարծես 

Ա՛ա/խասէ մը ծնունդ տալու յ Պէտք էր նաեւ Հայ յեղափոխութեան արգան-

դը, էնչպէս պէտք եղաւ ան մեր կեանքէ անՀամար Հերոսներուն, նահա-

տակներուն , անձնուրացներուն ւ Մօր մը կաթը Հերէք չէր Մալխաս մը 

մեծցնելու Հ աճեցնելու, շքեղ դարձնելու է Մեր յեղափոխական Հայաստանէ 

խաւար ոլ սուրբ գէշերներուն կաթը պէտք էր ծծէր մէկը, կարենալ Մ ալ-

խաս մը ըչլալոլ Համար, Վուսադէմին» ել զԱպրումներՀը ոգեշնչելու 

Համարյ 

Հօրմէ աւելէ Հարկ էր ՚Բրէստափոր մը տեսած ըԱալ, եղբօրմէ ա– 

ւեչէ Հարկ էր աննման ֆետայէներու եղբայրակէցը դաոնալ ձայն, ոգէ, 

վազք ու պայծառութէւն կրելու եւ կերտելու Համար է 

Գրագէ՞տը , էր գրականութէ® ւնը ։ 

Պիաի վէրաւորուէր Մ ալխաս , պէտէ քֆրէ՚ր անշուշտ՝ եթէ գրա-

կան մեծ ու փոքր քննադատներ փորձէ էն արուեստէ անկէւնէն դատել էր 

վաստակը: Այդ ուղղութեամբ էնքղինք Հաշուետոլ կը նկատէ ր յեղափոխա-

կա՛ն մեծերոլ եւ ոչ թէ գրական. Ու ան էր անմաՀութեան ուղետոմսը 

կտրեց ոչ թէ գրական քննադատներու կիշէ^ծ առքել կեցած, այչ Հայ ժո-

ղովուրդէ սրտին–, իսկ այս կՀշէին տոմսը նոյնքան ու երբեմն աւելէ՛ վա-

ւերական է քան մէւսը ։ 

«ԻԱԳԻՆ» 
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Արուեստը մեր Հոգեկան աշխարՀի 

գործունեութեան այն եղանակն է , որով 

մեր զգացական ներոյժ ապրումները 

մեր յուզական վիճակները կ՝ առարկա^, 

յան ան արտաքին ա շիա ր հին մէշ՛. Ուրիշ 

բացատրութեամր մը՝ արուեստը մեզ 

շ ր^ապ ատող իրերէն ել երեւոյթներէն 

մեր ներքին աշխարՀին անդրադարձող 

ա սլա լոր ական պատկերներուն վերստին 

մատուցումն է առարկայական աշխար– 

Հին՝ իրենց նիւթեզէն գոյաձեւովը վե-

րա ր տա դրուած է կը Հետեւի ուրեմն որ 

արուեստի գործ մը կրկներեւոյթն Է 

կեանքի մէկ մասնաւոր իրականութեան, 

ուրկէ սակայն այս անգամ դուրս ցայ– 

տած է անոր ներքին իսկութիւնը ք Որով-

հետեւ արուեստի որեւէ իրագործում, 

թէել նիւթեզէնով կարելի, րայց նիւթէն 

դուրս խոյանքն է երեւոյթներու ընդ– 

նիւթեայ իմաստին. Արուեստը ոգիին 

ազատագրութիւնն է նիւթին ճնշումէնէ 

անոր յաղթանակը նիւթին ւէրայւ Գի-

տական արգի բացատրութեամր կրնա–, 

յինք ըսել որ արուեստը նիւթին ոյժի 

վերածումն է (երեւոյթներու իրեն յա-

տուկ կալուածին մէշ անշուշտ) ։ 

Արուեստի բոլոր տեսակներն ու ա– 

նոնց իրագործումները կ՚իյնան այս ընդ-

Հանուր սահմանումներուն տակ , որով– 

Հետեւ Արուեստը մէկ է ըստ էութեան՛. 

Բայց անիկա առանձին տեսակներու կը 

բաժնուի իր գործածած տարբեր—տա ր– 

բեր ստեղծագործական միշոցներուն 

տարբեր կարելիութիէններուն Համա– 

ձայն, որոնք կը պայմանագրեն գեղար-

ուեստ ական գործին թէ՛ նիւթի ( տ ս յ օ է ) 

տեսակը, թէ՛ արտայայտութեան ա– 

ռանձնայատուկ կերպը։ Այսպէս՝ կարե– 

Ժ էէ Քարով կամ պղինձով քերթուած 

կամ երգ յօրինել, ոչ ալ բառով կամ 

Հնչիւնով տաճար կառուցանել կամ քան-

դակ կերտելտ կրկնենք, գեղարուեստս*– 

կան ստեղծագործութեան մը Համար 

գործածուած նիլթեգէնի տեսակը նա– 

խապէս կը սաՀմանէ արդէն ստեզծելի 

երկին տիպարային նկարագիրը է որ ար-

ուեստի մասնաւոր տեսակի մը յատուկ 

է յ Ասկէ յառաշ կուգան վեց գլխաւոր 

արուեստները իրենց ուրոյն գո յաձեւե– 

րովւ 

Բայց եթէ այս վեց արուեստները 

նկատի առնենք իրենց իրագործումներ 

րուն ընդհ անուր Հ անգիտ ութիւններովն 

ոլ տարբերութիւննեբովը, անոնք երեք 

առ երեք գոյութեան երկու տարբեր ե– 

զանակներով կը ներկայանան մեզի, 

րածոլթեան արուեստներ ճարտարապե-

տութիւն | քանդակագործութիւն, նկար-

չութիւն , ել Տեւողութեան արուեստ« 

ներ՝ պար, բանաստեղծութիւն, երա– 

Ժըշտութիւն: Առաշին խումբի արուեստ-

ներուն մատուցումները միշոցին մէշ 

մէկ անգամ էն իրենց վերջնական միոլ^ 

թեամբը տրուած տարածական կայուն 

գործեր են, մինչ երկրորդ խումբի 

արուեստներուն իրագործումները ժա-

մանակի ընթացքով մը ներկայացող տե– 

լողային Հոսանուտ յօրինուածքներ են է 

Իւրաքանչիւր խումբի արուեստներ 

րը ) իրենց Հասարակաց գոյակերպով , 

շատ աւելի մօտէն խնամութիւն ունին ի– 

բարու Հետ քան թէ միւս խումբի ար» 

ուեստներուն Հետ , ասոր Համար ալ կըր՛ 

նան Համադրական միութիւններ կազ^ 

մել միասնաբար ներկայանալով ար-

ուեստի գործի մը մէշ ։ է լ արդէն պատ-

մութեան Հին շրշաններուն յատուկ գոր–. 

ծերոլ մէշ անոնք ընդՀանրապէ» միասին 

կը գտնուին ք բայց մ ան աւանդ տեւողուս 

թեան արուեստները ւ Աւելի ուշ գեղար-

ուեստին զարգացումովն ու բարդացում 

մովն է որ անոնք վեբածուած են ուրոյն 
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սակներու է Բա յց այսօր եւս ա յգ խնա^ 

մի արուեստները յաճախ Համադրաբար 

կը ներկայանան մեզի % ճարտարապետա-

կան գործի մը վբայ մենք կը Հանգի– 

պինք թէ՛ քանդակագործական արուես-

տին , թէ՛ նկարչական արուեստին, իսկ 

երաժշտութիւնը , պարը , բանաստեղծու-

թիւնը Համ ա գրուած կը գտնենք 

Ո ֊ ի ն մ է ի 

ձ 

Արուեստի գործ մը մեզի կը ներկա-

յանայ իր բաղադրիչ տարրերուն Համա– 

կարգ դրութեամբը, այսինքն* տարա-

ծութեան կամ ժամանակին մէք յա բաբե– 

բակից մասեբու այնպիսի բանաւոր կար-

գաւորութեամբ մը, որով մենք զա յն 

կըմբռնենք իբբեւ տարածական Տյ՚աՇ– 

էՈ<յԱ6 միութիւն ( ո ՛ չ անպայման դասա-

կան արուեստին ըմբռնումովը) կամ տե– 

ւո զային Րյ^էհՈ11զԱ6 միութիւն է Հարկալ 

գեղարուեստ ական ստեղծագործութիւն– 

նեբ ըլլալու այս երկու կերպերը այն-

քան ալ օտար չեն կրնար ըլլալ իրարու. 

տարածական արուեստին Ա^մեղրին կա-

յուն դարձած ր ի թ մ Է , տեւողութեան 

արուեստին ր|ւթ–մք շարժումի ելած սի. 

մ ե դ ր ի Է ։ Բա յց այս տեսական վերածու-

մով Հանդերձ* ասոնք փաստօրէն նոյն 

երեւոյթին երկու տարրեր գոյակեբպեբը 

կը մնան է 

Արդ՝ Հոս մեր գործը տեւողա յին 

արուեստներու (բանաստեղծութիւն ել 

երաժշտութիւն) Հետ Է* Հ ետ ելա բա ր տե-

ղին Է քանի մը խօսք ըսել րիթմ^ մ ա– 

սինէ 

Րիթ-մք» (կշռոյթ) ժամանակի կար-

գաւոր ընթացքն Է , Որ մեզի զգալի կ՝ըլ-

լա յ տեւողա յին բաղադրիչ միութիւննե– 

րոլ կանոնաւոր յաքոբդականութեամբը* 

կամ, որ %ոյնն Է, ժամանակին մ ԷՀ Հո-

սող եղելութեան մը ընթացքը, ուր բաղ-

կացուցիչ երեւոյթները իրարու կը յա-

Հորդեն իրենց Հաստատուն կարգաւորուէ 

թեամբը է Իբր այ սպի սին՝ րիթմյւ մարգ^ 

կա յին գիաակցութենէն ղեկավարուած 

գեղարուեստ ական արտայայտութեան 

մասնաւոր եղանակ մը չէ միայն ք այլ 

կեանքի շարժումին, տիեզերական թէ 

մարդկային կեանքի, արտայայտութեան 

ընգՀանուր եղանակը յ Տիեզերական մար֊ 

մ իններու շարժումները իրենց կանոնա-

ւոր ընթացքով, ինչպէս մեր երկրի թա– 

ւալումները երեւոյթներու պարբերական 

յաՀոբդոլթեամբ (գիշեր-ցերեկ, ամառ-

ձմեռ եւն.) րիթ-մ/է ենթակա յ են: Րիթ– 
ւքով տեղի կ՚ունենան մեր մարմինին բը– 

նախօսական դործունէութիլնները իրենց 

Համաչափ ընթացքով՚՝ արեան շրքանա– 

ռութիւն (սրտի եւ բազկերակի զարկեմ 

բով) շնչառութիւն , մարսողութիւն են • : 

Զարմ անալի Հըլլաբ , ուրեմն , եթէ մ ար-

դուն Հոգեկան կեանքի գործուն էութիւ-

նը եւս, ընկերային թէ անՀաաական 

կալուածի մէք, շարժման նոյն տարազին 

Հպատակի \ & լ իրապէս% պատմութեան 

Հոլովո յթը , վերքին Հա չուով, ընկերա™, 

յին ԲՈԼՈ Ր մարզերուն վրայ մեզի կը 

ներկայանայ պատճառի եւ արդիւնքի 

կապակցոլթեամբ իրարու յաքորգող ե– 

րեւոյթներոլ րիթմ իք ընթացքով (դիս1–. 

լէաիկայ/քյ^ պիտի Ըսէր մարքսիստը) : 

նոյն տարազին կը պատշաճին նաեւ* թէ՛ 

մեր մտածման գրութիւնը՝ գաղափար-

ներու մնա յուն կարգաւորութեամբ եւ 

իրարու Հետեւող դատումներու տրամա-

բանական ընթացքով, թէ՛ զգացական 

ապրումներու գեղարուեստ ական ձեւա-

կերպումը, երբ ասիկա մեզի կը ներկա. 

յացնէ ո՛չ թէ տուեալ պաՀու մը մէք ի– 

րերու եւ երեւոյթներու կայուն վիճա-

կը , այլ ժաման ակի Հոլովո յթին մ էք 

անոնց Հոսանուտ գո յա կերպը տ 

Բայց Հոս Հարկ է դիտել տալ շափի 

ել աստիճանի այն տարբերութիւնը, որ 

կա յ երեւո յթներու Հոլովո յթին բնական 

բիթմին ել արուեստով յա ր գա ր ուած 

րիթմին մի քել » Երեւոյթներու բնական 

չաբժման ր ի թմը , ժամանակի լայն տա-

րազներու վրայ երկարաձգուած եւ յա-

ճախ «չ—Համաչափ իր Հատումներով, 

ինչպէս նաեւ շարժման նոյն ՀՌՕէձէ֊ին 

անվեր ք կրկնութեամբը , թո յլ եւ նուաղ 

զգալի բիթմ մըն է , մինչ մեր գիտակ-

ցութեան միքամաութեամբը ձեւակեբ^ 



18 

պըլած արուեստական Լ բառին պարագա-

յա կան առումով ր) րիթմը, իր մանր ու 

ա յ լա զան Հատումնե բուն խիստ կարդա– 

ւորութեամբը, աւելի աշխոյժ– եւ Հետե-

լա բար աւելի զգալի րիթմ մըն էէ Մեր 

նիւթին առնչութեամբ, անշուշտ , մենք 

այս արուեստաւոր րիթմն Է որ նկատի 

պիտի ունենանք ։ 

Եւ սակայն րիթմ իք յօրինուածքը, 

ըլլա լուէ Հանդերձ տեւողութեան ար-

ուեստներուն արտայայտութեան Հասա« 

րակաց եղանակը եւ զանոնք աւելի մօ– 

տէն իրարու խնամիացնոդ յա տ կութ ի ւ– 

նը , անոնց բաղդատութեան միակ եզրը 

չէ է կան մ ան աւանդ գործածուած նիւ– 

թեզէնին պայմանագրական յատկութիւն– 

ները ) որոնք ո՛չ միա յն րիթմիք կազմ ու-

թեան ձեւական տարբերութիւնն եր ա– 

«ա^ կը բերեն անոնց միՀել., այլ նաեւ. 

խռԲքի մչակման տարբեր եղանակներ է 

Բայց անշուշտ մենք Հոս նկատի ունինք 

տեւողութեան արուեստներէն բանաս– 

տեղծութիլնն ոլ երաժշտութիւնը միայն է 

Ասո՛նց Հանգիտութիւններն ու տարբե-

րութիւներն են որ պիտի գիտենք՝ յետոյ 

ճշդելու Համար թէ ի՛նչ կերպով եւ ո՛ր 

չափով կիրարկելի են երաժշտական ար-

ուեստին յատկոլթիւնները բանաստեղ-

ծական յօրինումներու մէշ. 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆԵՐԸ 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ 

Եբաժշտականութիւնը, իր խիստ 

սահմանումով անհրաժեշտ կամ կարելի 

պայման մը չէ բանաստեղծական ար-

ուեստին բոլոր սեռերուն Համար ։ Այս 

պատճառով իսկ <(բանաստեղծութիւն» 

անունին տակ մենք Հոս նկատի ունինք 

անոր տաղաչափական սեռը եւ մասնա– 

ւորարար քնարականը, որ ամէնէն աւե– 

լի ընդունակ է երաժշտական յա տ կու– 

թեամր օժտուելու։ Եւ եթէ, լայն սահ-

մանումի տակ, այս սեռին Համար իսկ 

բացարձակ պայման մը չէ մեր փնտռած 

եբաժշտականութիւնըէ բայց անոր որոշ 

տիպարներուն համար էական յատկու-

թիւն մըն է միշտ , Ու տեղին կ՝ըԱայ յի– 

շել մեծանուն Վէբլէնի ծանօթ նշանա-

բանը Լքիչ մը միակողմանի թէեւ) քնա– 

բերգական արուեստին վերաբերմամբ• 

Ամէն թանէ առաջ հրաժշսաՆթիէ-ն: 

Ա՚ՐԳ՝ պայմաններէ կախում ու-

նի քնարերգական կտորի մը երաժշտա-

կան արտայայտութիւնը։ Մեր կարծի-

քով Հարկ է երկու կարգի պայմաններ 

նկատի ունենալ• ա) արտաքին՝ տարա-

զին մշակման եղանակը« ր) ներքին՚ 

խորքին մշակման եղանակը * 

ա) քնարերգական կտորի մը ամե– 

նէն ուշագրաւ երաժշտական յատկոււ– 

թիւնը անոր տարազին րիթմ իք կազմ ո ւ– 

թիւնն է , որովհետեւ րիթմը, իր բոլոր 

կարելի եւ կատարեալ տարազներով ( 

մենք կը գտնենք երաժշտական երկին 

վրայ՝ իբրեւ անոր յօրինումին անխոս– 

սափելի պայմանը> եւ ասոր Համար կա– 

նոնաւոբ րիթմը կը կոչուի նաեւ երա– 

ժըշաական րիթմ: 
Բայց Հոլ» ըսենք անմիրապէս որ գե-

րական արուեստին արձակ սեռերը եւս 

(վէպ, պատմուածք եւն.) բոլորովին 

զուրկ չեն րիթմիք արաայայտութենէ ։ 

Ամէնէն առա^ իրենց արտայայտութեան 

միիցը , մարգկային լեզուն , իր բնական 

ընթացքին վրայ իսկ իր բիթմը ունի 

բառերուն շեշտագրոլթեամբը, շարա– 

ղասութեամբը, խօսքին առոգանական 

կերպաւորումովը։ Լեզուին այս կարգա-

ւորութիւնը աւելի որոշապէս երեւան 

կու գայ անշուշտ գրականութեան մշակ-

ուած լեզուին վրայ։ Աակայն ասիկա, 

արուեստի դիտումով , նախադրեալ կա-

նոններու Համաձայն յարդար ուած բիթ– 

մը չէ ։ Արձակ լեզուին ընթացքը ենթա– 

կայ չէ բառերու, նախադասութիւննե– 

բու, պարբերութիւններոլ ամանա կա-

յին ել առոգանական խիստ կարգաւո-

րութեան մը ։ Արձակ լեզուին րիթմը աճ՜ 

կանոն րիթմ մըն է, որ կը Հետեւի ի– 
մաստի ընդլայնումին եւ ե ղան ա կա լո-

րում ին : Արձակ երկի մը ամբողջութիւնը 

եւս, ժամանակին մէշ իր մասերուն տը– 

րամ ա բանական բաշխումովը , նախնա-

կան աստիճանի րիթմ մը կը զգացնէ մե– 

զի ։ Բայց այսքան մի այն տ իր լայն ու 
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անՀամա չափ Հատումներուն թո յլ գնաց-

քովը անիկա չի պաաչաճիր նախապէս 

չափուած-ձեւուած րիթմիք տարազներ, 

բու , այլ նիւթի զարգացման տրամաբա-

նական ընթացքին * Արձակ յօրինուածքի 

մը վրայ աարազը կը Հ սլա ա ակի իմաս-

տին՝ ասոր Համար իսկ մնալով, սա-

կայն, նուագ րիթմ իք, այսինքն նուագ 

ե բաժ շտական է Մինչդեռ տաղա չափական 

յօրինուածքի մը վյւայ իմաստը որոչ չա-

փով Հարկատու է արուեստական տա րա֊ 

զին՝ անոր Հատումներուն պատչաճելու 

անՀ րաժե շտութեամբ մը, ենթարկուե– 

լով սեղմումներու, կոտրտուքներու են* 

բայց ասկէ իսկ տարազին աւելի կանո« 

նաւոբ , այսինքն թթուելի երամ–չտա կան 

րիթմը է 

Ա՝ենք, մեր նիւթին աոնչութեամբ, 

քնարերգական կտորներու ա յս երաժըշ– 

տ ական րիթմն է որ նկատի ունինք: 

Աակայն վերասլաՀութիւն մը Հոս 

"՛եղին կ՝ըԱայ գարձեալ է քնարերգական 

արձակը եւս, մանալանգ փոքր տարած-

քով տ սլա լոր ական Էգերու վրա յ ( յօրին– 

ման որոչ թեքն իքով, կրնայ րաղդատա^ 

բար աւելի բարձր աստիճանի երաժշտա– 

կան արտայայտութիւն ստանալէ Այս 

արդիւնքին կը Հասնի բանաստեղծական 

արձակին մշակումը, երբ արտայայտած 

կան որոչ ձեւեր, զգացումներու ներքին 

կշռոյթին Հետեւելով, յաջորդական կամ 

սլաբբերական կրկնութիւններով կը կար-

գաւորուին տուեալ կտորին վրա յ՝ անկէ 

շինելով խօսքի դաշնաւոր ընթացք մը է 

Այս տարազին դասական օրինակներուն 

մենք կը Հան դիպինք, մանաւանդ, Նա-

րեկացի ին Աղօթամատեանին մէքֆ Բայց, 

ինչպէս միշտ, այս պարագային եւս ան– 

Հբամ-եշտ է արուեստի ճարտար զգայա-

րանքի մը Հակակշիռը, որպէս զի կարե֊ 

լի Ը1էայ պաՀել կրկնուող ձեւերուն ը^ի– 

գացական Հաւասարակշռութիւնը եւ ա. 

նոնց բանաւոր չափը է Այլապէս՝ փոխա-

նակ ՀետզՀետէ աճող երամ՛չտական ըզ– 

գա յութեան մը՝ ան Համ կրկնութիւննե– 

բոլ տաղտուկը կը փոխանցուի մեզի է Եւ 

թերես անարդար ՀըԱար դիտել տալ որ 

բանաստեղծութեան այս սեռին մեծա^ 

նուն վարպետը անդամ միշտ ձԿր&աէ՛ 

պաՀել իր զեղումներուն զգաստութեան 

չափը է 

Բանաստեղծական արձակին մ շակ– 

ման այս եղանակը, թէեւ Համակրելի 

արդիւնքներու կոչուած Ըէէայ, օժտուած 

զգայարանքներէ, սակայն չափական տա-

րազին Հաւա սա բա կշռուած րիթմը չունի 

տակաւին X Տաղաչափական սեռին մ էք 

անոր կիրարկման մասին* իր կարգինք 

ո 
Արդ* կրկնենք, քնարերգական կաո֊ 

րի մը երաժշտական արտայայտութիւնը 
ամէնէն առաք կախում ունի անոր բիթ-
միք կաղմութենէն, իսկ րիթմիք տարա-
զը երաժշտական որեւէ ստեղծագոր-
ծութեան անխուսափելի ձեւն է ( անոր 
միակ կարելի գոյաձելը: Բայց այս ե ր ֊ 

( * ) Հոս նկատի չաճինք Սի աման Թոյի քեր-
թողական տարազները, որոնք, ւքեր կսւրձիքով, 
քերծուածին արտաքին կագմր շինելու որեւ.է 
Օ՜էքնիք ւքտա^ոգոհՕ՜եան չեն ֆամ՚սւպատասխա-
ներ։ Որովհետեւ., այգ տարաղներր, գա սակ ան 
տաղաչափ ու. Թե ա՛ն օրէնքներէն գու.րս ե լ լ ե լ է 
ետք, ոչ իմաստային (քիոհ&իւձներոս վրայ կր 
կարգաւորովն, ոլ ալ սւպրոուքի ներքին կշո֊ոյ– 
Օ-ին կր ֆպ սւտ ակին։ Այդ. պարագային՝՛ տաւլին 
յօրինուածքը, տողերովն պատահական կամ՛ քր– 
ւՐա^ա՚Տ կարգաւորուծեամբր, քսել կ՚ու.զենքՏ ան. 
կարգու.(Ւեսւմթր, կր վերսւծու.ի տեսողական ա՚ճ– 
պարւսրու.Թեսւն մր, որ ազատ տաղաչափոլթԽա՚ն 
անունովդ իր արդարացուեր չոսնխ Անգամ մըն 
ալ րսենք որ, քնարերգական բոլոր յօրինումնե-
րուն ֆամսւր, գսւսական տաղաչափութեան տա* 
բազներր անհրաժեշտ պայմ՛ան ւքր լենք նկատեր 
մենք։ ^մոռնանք որ Նարեկացին իր արձակով 
մեր բանաստեղծական արուեստին գագսւՕ՚ր կե՛-
ցած Է գեո.։ Սակայն երբ կր նախրնտրենք մՆր 
սւպրոհմր արտայայտելու» րիծմիք եւլանակր, ան– 
0րսւժեշտարար պիտի ք)պսւտակինք տսւրսւգր կա– 
ո-սւվարուլ Օ՜Էքնիք կանոններու.։ վ^սւրոհժան գե-
ղեցիկ օրինակներ ա.նի իմ՛աստի կշռոյՕ՚ին վրայ 
կարգաւորուած քերԹու.ածներո«.։ կ, Ջարեան, 
գասական տսւղսւյ՚ափ ու. Թե ան միօրինակ ձեւերէ՜Ա 
խուսսւփուլ եւ. րիՕ՚մի այ լա գան խաղերով յօ> 
րինուսւծ սքանչելի ստեղծումներ ունի, որոնք 
շատ աւելի 1)աճե|ի երաժշսւականու&՚եսյմթ մր 
օժտուած են (Օրերի ^սակր)։ ՍիամանԹոյի քեր-
թուածներուն ՛ճարտարապետական կառուցուսւծ– 
քր, կամ անկաո֊ոյց մասը, տաղաչափական գիւ>– 
րին արուեստի մր կր քյամապատասխսյնէ։ 
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կու ա բո ւեստները րիթմիք իրագործ՛ման 

նոյն կարելիութիւննեբը Լունին ։ Էրա– 

ժըշաական արուեստին յօրինման տար-

րերը աննշանակ Հնչիւններն են, որոնց 

րիթմիք րազագրութիւններով տպաւո– 

րական անգրագարձներ կը Հետապնգէ 

երաժիշտը ի վերջոյ տարազին ամբող-

ջական Համակարգութեան մէջ արտա-

յայտելու Համար առաջադրուած զգա-

ցական խորքը ք Բանաստեղծութեան նա– 

խանիւթը կը կազմեն գաղափար նշող 

բառերը, որոնք, անոր տաղաչափական 

սեաւին մ է ջ , ամանակային բա շիւ ում ի մը 

եւ շեշտական գրութեան մը վրայ յա ր– 

դարուած իրենց իմաստային մի ութի էն– 

ներաէ, վերջին Հա չուով կը կազմեն քեր– 

թըւածին իմացական ի՛՛րքը։ Բա յց » այն 

ատեն, այս երկու արուեստներուն կ"*է– 

մէ գործածուած նիլթեզէնին րնութային 

տարբերութենէն առաջ կու գան րիթմ ի 

կիրարկման տարբեր պայմանները։ Ե— 

բաժշտութեան աննշանակ Հնչիւնները ա– 

ռա ձգական տարբեր են, որոնց Հետ ե– 

րաժիշտը կրնայ խազալ երկարեցնելով 

կամ կարճեցնելով եւ ի վերջոյ պատշա-

ճեցնելով զանոնք Հետապնդուած տարա– 

զին։ Մ ինչեւ իսկ բանաՀիւսական կտորի 

մը Հանդերձ ուա ծ երաժշտական տարազը 

նկաաի չխաոներ բաոերուն լեղուական ա– 

մանակը եւ անոր բաղադրիչ Հնչիւնները 

կ՚օգտագործէ բաւական լայն ազատու– 

թեամբ մը փոքրիկ տ—ղա—ա—ա՚ն մի 

վա—ա—ա՚րգ տեսաւ եւն • ։ Ա՝ինէդեո. տա-

ղաչափական յօրինումներու մէջ բառերը 

կը գործածուին լեղուական արտասանու-

թեան իրենց բնական շեշտովն ու ամա-

նա կովը ։ Բանաստեղծութեան իմացա-

կան տարրերուն մէջ չկայ տ—դա—ա—ան, 

վա֊ա-֊արդ, այլ կայ միայն կտրուկ կեր-

պով արտասանելի տղա՛ն , վա՛րդ » իլ 

տաղաչափուած բանաստեղծական երկը, 

ի բրել իմացական յօրինուածք, իր բիթ-

միք կարգաւորումին մէք պարտաւո ր է 

յարզել բաոերուն լեղուական բնական 

արտասանութիւնը յարգել անոնց ամ– 

րոդրականութիւնը եւ առոգանական ե– 

ղանակը։ Այլապէս՝ տաղաչափական սքե– 

մայի մը պատշաճեցնելու Համար բաոե-

րուն ել բառական սերտ կապակցութիւն՛ 

ներուն պարտադրուած կոտրտուքներն 

ու խզումները եւ անոնց առոգանութեան 

բռնազրօս եղանակը կը յօշոաեն անոնց 

իմաստը, այսինքն՝ կը խաթարեն բսէ– 

նա ստեղծական արուեստին առանձնա*» 

յատուկ բնոյթը » 

Ղ՚իւրին չէ անշուշտ բանաստեղծա-

կան յօրինումներու այս մասնայատուկ 

պաՀ անջներուն կէտ առ կէտ պատշաճող 

րիթմիք տարազներ յօրինել % Եւ ասոր 

Համ ար իսկ ամէնէն յա յանի բանաս-

տեղծներու քերթուածներն անգամ ^ալ. 

ճախ վիբաւոր են իրենց տաղաչափական 

երեսովի իրենց անբնական Հատումներով 

ել Հնչիւններու բոնազբօս կապակցու^ 

թիւններով, որոնք կը մեբժեն քալել ի– 

մաստին Հետ՝ երբեմն նոյնիսկ տաղաչա-

փական թեքն իքը վերածելով աճպարա– 

րական խաղի մը ։ 

Ա ենք միտք չունինք այս գրութիւնը 

երկարաձգելու մեր բոլոր Հաստատում-

ներուն յաջոբգող օրինակներու. շարքե-

րով։ Գիտել տանք, սակայն, որ քնա– 

բերդական յօրինումներու րիթմիք կար^ 

գաւորման ամէնէն ^ա^ուշ օրինակները 

մենք կը գտնենք մեր ժողովրդական բա-

նահիւսութեան մէջ։ կողովուրդին զգա-

յարանքը, իր բնական ող^մտութեամբ , 

իր պարզ տաղերուն րիթմիք յօրինուած-

քով, աւելի ճիչդ ըմբռնում մը երեւան 

կը բերէ բանաՀիւսական արուեստի մա-

սին՝ քան թէ անուններու կապուած 

կարգ մը քերթուածներ զարգացած թեք» 

նիքի մը ձախորդ կիրարկութիւններովը* 

Աակայն ոտքերոլ ել Հատածներու 

ամանակային բաշխման եւ շեշտական 

դրութեան վրայ Հիմնուած դասական 

տաղաչափութիւնը միակ ազդակը չէ 

քերթուածին րիթմիք կազմաւորման ՚ 

կան ասոր նպաստող այլ պայմաններ 

եւս ։ 

Այլ առիթով մը բաւական խօսած 

ըլլալով այգ պայմաններու մասին՝ մենք 

Հոս պիտի խուսափինք լայն կրկնութիւն-

նեբ ընելէ ։ ՀետաքրքրոլողներուԿ կը 

յանձնարարենք Ա այեա թ–%օվա յ ի բա-

նաստեղծական արուեստի մասին մեր 
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գրադատականը, ուր մէկէ աւելի անձ-

նական դիտողութիւնն եր ունէնք արձա-

նագրած ( ՚ ե ա յ ի ր ի - 1 9 4 2 , պրակ Ե ՚) : 

Հոս պիաի բաւականանանք քանի մը ա. 

րագ մատնանշումներ միայն ընելով քեր– 

թըւածի րիթմիք կազմոլթեան մասին է 

փերթուածի մը բաժանումնե-

րուն վրայ արտայայաական եղանակի մը 

կանոնաւոր կրկնութիւնը կը նպաստէ ա– 

նոր բէթմիք ընթացքին է Յօրինուածքի 

այս ձեւին կը Հանդիպինք մենք մեր թա. 

նասաեղծներէն ոմանց Ք"Վ Լ՚հուրեան 

Սրբազան. օրինակ՝ Անաո֊ակը - Մ եծա– 

րենց. օրինակ՝ Սա իրիկունն ըլ լայի 
ե ս ) : Բայց, ինչպէս ըսինք արձակի մէք 

այս, ձեւին կիրարկՏան առիթով, նման 

յօրինուածքներու վրայ Հարկ է Հափը 

պաՀել գիտնա լ • այլապէս անՀակակշիռ 

խանդոտութիւն մը կրնայ բանաստեղծը 

Հասցնել ձեւի զեղծումին եւ բիթմի մեր 

զգա յութիւնը միօրինակութեան տաղ-

տուկով բթացնել անկախաբար կրկնը–~ 

ւող աՕէւք-^Տք ըստ ինքեան բերած ներ-

քին դեղեց կութենէն (Մեծարենց. Ի՜նչ 

արրեցութ-եամր.«», Տ^՚Նր ինծի, Տէ՛ր) : 

շ ՚ – ինչպէս արեւելեան րՈՆպսփՆձ– 

րուն, նոյնպէս եւ մեր ջսւն–(յիւլիւ–մ/ք 

քառեակներուն վրայ տողերը խօսքի ամ-

բո ղքա կան եւ Հաւասարաչափ միութիւն^ 

նեբ են, որոնք իրենց վեր քաւոր ութ ե ան 

վրա յ , իբբեւ արտայա յա ական տ օ է ւ ք , 

կը կրկնեն նոյն բառը կամ բառական 

կապակցութիւնը՝ բացի երրորգէն, որ 

ազատ կը մնայ՝ վերքին տողին վ բ ա յ 

բիթմը զօրացնելու դիտումով։ Այս ձե– 

ւը , որ ինքնին բիթմի ազդակ մըն է ար-

դէն , միանալով տողերու ժամանակային 

կարգաւոբման ել յանգաւոր մ ան պայ-

մաններուն՝ տաղին բանաՀ ի լսական յօ-

րինուածքը եւս կ՛՚ընէ երաժչտական տա-

րազին չափ աչխոյժ ու թռվռուն ։ Արե-

ւելեան մանրակազմ տաղերուն ա յս բիթ՜ 

միք յօրինուածքը Ա • Նօվա օգտագործեց 

իր տաղերու յօրինումին Համար իբբեւ 

Հիմնական մոգիւՀ իր ճարտար զգա յա– 

րանքին տակ զայն կատարելագործելով 

եւ վերածելով տաղին ամրողք ընթացքը 

գրկող ծփուն ու ծաւալուն տարազի մր, 

որ օրինակելի կը մնայ, մասնաւո րա– 

բար, անձնական յոյղեր արտայայտող 

քնարերգական յօրինումներու Համար տ 

Դժբախտաբար Վարպետը յաճախ խըս– 

տապաՀանք չէ այդ տարազին վրայ տո-

ղերու ամանակային կարգաւոբման վե-

րաբերմամբ, ինչ որ տողին ամբողքու– 

թիւնը կամ կիսատողը կր վերածէ ամա-

նակային պարզ միութեան մը, որ իր 

միօրինակ երկարաձգումով արձակունակ 

գնացք մը 1լ առնէ . Աակայն տարազը 

գործածել ուզողներուն Համար՝ տաղա-

չափ ական ընթացիկ կանոններով յդար-

մանելէ անտեսում մը պիտի ըչչայ ասի-

կա : իսկ այլապէս՝ բանաստեղծական 

թեքնիքի գիւտ մըն է այդ տարազը, որ 

ո՛չ միայն զդաչի նպաստ մը կը բերէ 

տաղին երաժշտական արտայայտու-

թեան , այլ ամբողք տաղը կը վերածէ 

բիթմիք մեծ միութեան մը՝ շարժական 

յարաբերութեան մէք դնելով անոր յա– 

քորդա կան բաժանումները արդիւնք մը, 

զոր կարելի չէ ստանալ դասական տա-

ղաչափութեան մոդիւներուն միօբինակ 

կրկնութեամբըէ Առա ւելա բար այդ տա^ 

բազը փորձեցին յետագայ աշուղները, 

որոնք սակայն ընգՀանրապէս մեծ Վար-

պետին ձախորդ ընդօրինակողները ե– 

զան՝ անընդունակ Ըէէալով անոր իրա– 

գոր ծած ձեւեր ուն տակէն իմաստին եւ 

զղացումին աւիշը քալեցնելու։ Առաւել 

կամ նուաղ ճարտարութեամբ այդ տա-

րազը կամ անոր տարբերակները գործա-

ծեցին նաեւ արեւելաՀայ բանաստեղծ-

ները Տէրեանէն մինշել Զա րենց եւ ապ-

րածները՛. Մ ե ՚ ղ ք որ այգ տարազը մ ին– 

չեւ այսօր անտեսուած կը մնայ արել– 

մըտաՀայ բանաստեղծներէն ։ ( * ) 

ՏԱՍՆԱՊԵՏ ԵԱՆ 

( * ) ԱյՂ՛ տարազի մասին մեր բւսցսւտրա,– 
0-իւ.ններն ա. անոնց րնկերացոլլ օրինակները 
տեսնել «նսւյիրիյփ վերոյիշեսդ Թիսին մ է շ ։ 
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Ի ՚եՋ է ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻԻՆԸ 

Քոլշեւիզմը քարոզչական Էր բովան-

դակ զինապա Հեստը շարժման մԷ^ ԳՐ^Է 

է ք ներշնչելու ել Համոզելու արաաոո-

վետական Սփիւռքէ Հա յութիւնը, թէ 

էշնորՀիւ ռուս մեծ ազգին*, Հայաստա-

նում արուեստն ու գրականութիւնը Հա– 

սել են անօրինակ բարձունքի, նորարա-

րական նուաճումներէ ուղիով յ 

ԱնընդՀատ յեղյեղելով սովետական 

քարոզիչների ներբողական այս յանկեր 

ԳԱ, սովետաՀայ քննադատը առիթը չէ 

փախցնում* արուեստի ու գրականու-

թեան ծաղկումն ու զարգացումը վերա-

գրելու ընկերվարական իրապաշտու-

թեան , բոլշեւիկեան բարբառով^ սոցիա-

լիստական րէալիզմինւ ՍովետաՀայ գը– 

բողԸէ տեղի ու անտեղի % խունկ է ծը– 

խում նրա աո-ֆեւ, եր գլում է նրա անու-

նով , արժէքները գնաՀաաում նրա չա-

փանիշով ել փառաբանում այն, ի բրել 

եզակի մոգական բանալի, որ մարգկու– 

թեան առշել բաց է անում երազական 

գրախտի դռները ւ 

Ընկերվարական իրապաշտութիւնը 

Փանծանօթ մարզ» է Սփիւռքի քննադատ-

ներէ Համար, իբրել տեսութիւն՝ էր 

ներքին իմաստով ել գործնական կարե– 

ւոբութէւնով ւ 

* 

իրապաշտութիւնը սաՀմանելու փոր-

ձը դաժան ու տա բա պա րՀ ակ աշխա-

տանք է տ Գրականութիւնը արուեստէ 

աբտայայտութէւնն է , էսկ արուեստը յ 

ինչպէս կեանքը, անսաՀ մանելէ է ւ 

Գոյութիւն ունէ այն թիւր Հասկա-

ցողութիւնը, թէ այն արուեստագէտը գ 

որի գործը գիտականօրէն է րական չ է , 

իրապաշտ չէ է (ծիւրիմացութեան աղ– 

բիւրը տիեզերքէ նիլթապաշտական տե-

սութիւնն է , որի Համաձայն միայն 

նիւթն է իրական , այն Հասարակ , ակնե-

րեւ նիւթը, որ տարածութիւնն է գբա** 

ւում եւ մատչելի է ֊մեր զգայարանքնե-

րին չ Հետ ելա բար ամէն ինչ որ իրական 

է է տրամաբանօրէն նիւթական բնոյթ ու 

ծագում ունէ % 

Ոմանք ամփոփել են էրապաչտուր– 

թիմ՛ը այն բանաձեւէ մ ԷՀ, թէ զիրա*– 

պաշտութիւնը իրականութեան ընկա–, 

լումն ու ճշմարտացի պատկերացումն 

է»ւ Հարեւանցի ընթերցողի Համար բա-

նաձեւի իմաստը յստակ էւ Սակայն Հե^ 

տաքն էն մարդու մտքում այս բանաձե-

ւը լոլրշ ել ծանրակշիռ Հարցականներ է. 

ցցում ւ իրապաշտական արուեստէ մէՀ , 

Ի՞նչ ենք Հասկանում պատկերացում բա– 
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ռով։ ի՞նչ է ճշմարտութիւնը արուեստի 

եւ բնութեան մ է ի Եթէ նոյնը չէ, ո՞ւր 

է տարբերութիւնը ։ Եւ վերքապէս ի՞նչ 

է իրականութիւն աս ուածը տ> 

Մարղիկ անտարբեր չեն իրենց չըր– 

քապատի հանդէպ . Ամէն մարգ անձնա-

կան վերաբերում է ցոյց տալիս իրերի, 

դէմքերի եւ իր չուրքյը թաւալող ի բա– 

գարձութիւնների Հանդէպ ։ կեանքի ա– 

պաՀովութեան ու երջանկութեան մտա-

Հոգոլթիլնները յարուցում են բազմա– 

ղան ապրումներ, կեանքի պայքարում 

յորձանքներ ի դէմ յարմարուելու ճիգ, 

եւ մղում են իւրայատուկ կեցուածք 

բռնել ւ Արանով բացայայտ է դաոնում, 

որ բնութիւնը չոր ու ցամաք, կրաւորա-

կան մի գոյութիւն չէ է 

Գիտութեան մարդը այլ ձեւով վե-

րաբերում Է բնութեան եւ նրա ուժերի 

Հանդէպ ւ Նրա մօտեցումը անանձնական 

է , առարկայական է : Գիտնականը նպա-

տակ է Հետապնդում* պաղարիւն հեաա– 

ղօտութիւնով, իր տուեալները ստուգե-

լուց ել փորձարկութեան բովից անցնե– 

լուց յետոյ, գիտելիքներ ձեռք բերելէ 

Գիտնականը օրէնքներ է տարազում, 

գալիք եզելութիւնները նախատեսելու ե. 

Հակակշռելու Համար: Գալիլէօ, 

մակարդակի վրայ գնդիկների թաւալու,-

^Ր. գիաելով, նախատեսեց ել Հակակըշ– 

ռեց ընկնող մարմինների շարժումը • Որ– 

պէսզի իր զուտ իմացական աշխատան– 

քը ԷՐ ի1– բեղմնաւորուի ( գիւտարար 

դառնա յ , գիտնականը պար տա լոր ուա ծ է 

անձնական ապրումները մոռանալ կամ 

դուրս վանել, որովՀետեւ. յուզական I 

աշխարհը անպայման կը խանգարի մ ը– 

տածումների Հետեւողականոլթիւնը: Ա՛-

ռարկա յական վերաբերումը ցայտուն է 

այն Հետազօտութիւնների մէջ ւէանա– 

լանդ, ուր մաթեմատիկական խնդիրներ 

րի լուծումը Հրամայական անհրաժեշ-

տութիւն Է է 

Ուրեմն գիտական իբականութիւնը 

բնութիւնն Է իր օրէնքներով ւ Գիտնա-

կանի ձգտումն է տիրել բնութեան աա-

րերայէձ աւմ՚երի վբայ ել Հակակշիռէ 

ենթարկել , գործնական , մեքենական մի-
ջոցառումներով : 

Գիտութեան նպատակը կառուցողա-
կան է , օգտապաշտական : Նա մեզ ընձե-
ռում է գոյատեւոլմի , Հանգստաւէտ 
ապրելու, Հեշտ ու ապաՀով Հաղորդակ-
ցութեան ու երթեւեկի եւ ապաստանի 
նոր ել տակալ մատչելի միջոցներ ։ Հյ ը– 
նորհիլ գիտութեան նուաճումն երին՝ 
Հալքերի նման թռչում ենք, ձուկի նը– 
ման լողում ենք, սակայն մարդու նման 
ապրել չենք իմանում» 

Գրականութեան ակունքը մարդն է 
իր ապրումներով • 

Ի՞նչ ենք Հասկանում «ապրում» մը– 
տա յղացումով ։ 

Մեր մտքի զսպանակը անձնական 
Հետաքրքրութիւններն են, աւելի ճչգը– 
րիա լինելով , շաՀագրգյլութիւններն են տ 
Մեր առօրեայ կենցաղում, նայում ենք, 
բայց յաճախ չենք տեսնում ։ Մէկի Հետ 
զրուցելիս , նայել ենք նրա փողկապի 
վրա յ , բա յց չենք տեսել, չենք նկատել 
նրա ձեւը, գո յնը ել գծանկարը տ Չենք 
տեսել, որովՀետեւ չենք կարողանում 

յիչել • Երբեմն էլ տեսնում եւ նկատում 
ենք, բա յց չենք ընկալում: Ընկալում 
ենք միայն այն գէպքում, երբ չաՀա– 
դըրգռուած ենք յ Տայնժամ մեր շահ ա– 
գըրգոութեան առարկան, լինի այգ ար-
տաքին կամ ներքին աշխարհից , ներ֊ 

գործում է մեր Հոգու վրայ եւ մեր նե-
րաշխարհ ում յառաջ բերում յոյղէ, ԸԳ՜~ 
գացումի, մտածումէ եւ ցանկութեան 
խլրտում • Հոգեկան այս եղֆլոյթը կո– 
չում ենք ապրում : 

Ապրումը ծնունդ է առնում ընկա-

լում ով, աստիճանաբար աճում է , կագ– 

մաւորւում է կշռոյթի եւ ներդաշնակով 

թեան ներքին մղումով, Հասունանում 

եւ իր լրումին յան դում միութեան մէջ, 

որ մեր աշխարհազգացումն է է Կչո՚ոյթի 

զգացումը կեանքի անբաժանելի յատկա-

նիշն է , որ Հոգին պարուրում է ուրա-

խութեան, գոհացում ի վայելքով։ Արտի 

տրոփը, երակներէ զարկը * շնչառու-

թեան ելեւէջը, քունէ ներքին –պարտա– 
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դրանքը եւայլն, միայն բնախօս ական ի– 

րադարձութիւն չեն, այլեւ. Հոգեբանա– 

կան, ոբ մասնակցում է ապրումների <»-

լովոյթին ել կատարելութեան ւ կչռոյ– 

թը պէտք չէ ըմբռնել ֆիղիքական իմաս-

տով։ կարելի չէ նկարագրել այգ՝ մա-

թեմատիկական ել երաժշտական եզրե– 

բով։ Կեանքի անեղ, ինքնագոյ այգ կրշ– 

ո֊ոյթը գրսեւորւում է տիեզերական յե–> 

ղումների մէք, լոյս ի եւ խաւարի յաջոր-

դականութիւնով, տա բո ւա յ չորս եղա– 

նակների բոլորումով, մթնոլորտի պար-

բերական փոփոխոլթիւններով, բուսա-

կան ու կենդանական կեանքի շբջանա– 

լոբումով, որոնք անդրադառնում են 

մեր Հոգում, իբրեւ Հարազատ տարրեր 

ել զարկ են տալիս ստեղծագործու– 

թեան։ 

Աակայն ամէն կենսափորձ ապրում 

չէ ւ ՊատաՀաբար պատճառուած մարմ-

նական ցաւը ապրում չէ, եթէ դէպքը ե 

նրա Հետեւանքները իրար Հետ առն չուած 

ել իմաստաւորուած չեն ։ Այդ ցաւը իր 

սկզբնաւորութեան մէջ իսկ կը խամ լէի 

եւ կը մոխրանա յ ։ Մինչդեռ մի Հերոսի, 

մի մեծանուն նահատակի կսկիծը լիա-

կատար ապրումի կը Հ ասնի | որովՀետեւ 

նա կապուած Է միութեան զգացումի 

Հետ, որ անՀունոլթիւն Է եւ միաւորած 

Է մեզ սիրոյ մէջ, որ անմաՀոլթիւն է։ 

Ընթացիկ կեանքում մեր ապրում-

ները իրենց լրումին չեն Հասնում, բաղ– 

մաթիլ պատճառներով։ Երբ մեր ընկա-

լումի զդայնոլթիլնը նկուն ել բալա բաբ 

կերպով սեւեռուն չէ* երբ չաՀագբգը– 

ռոլթիւնը չեղւում է աճումի Հունից՝ 

Հոգսերի, առօրեայ ճիգերի, անձնական 

մտատանջութեան, բաղձանքների բա– 

խումի, անձուկ կռի լներ ի եւ վէճեբի 

արգելակով, Երբեմն էլ ապրումը իր 

կազմալորման ընթացքում ցամքում է , 

շահագրգռութիւնը անսուաղութիւնից 

Հանգում եւ մարում է՝ գրգիռների դան-

դաղ ներգործում ի Հետեւանքով, իսկ 

երբեմն էլ գրգիռները, ազդումները 

այնքան արագ են խուժում, որ ընկա-

լումը դաոնում է խառնիխուռն եւ ան-

կապակից ։ Օրինակ , Շոպէնի մահերգը 

երբ նուագւում է արագ թեմ պո վ , թէ–* 

կուղ անսխալ ձայնանիշով եւ անթերի 

կատարումով։ Արուեստագէտի երկը 

լիակատար ապրում է , եւ վերբերումն 

է ներքին միութեան։ Միութեան մեր 

աշխարՀազգացումն է , որ տիեզերքի ան-

սահման բազմութիւնը վերածում է մ է– 

կութ ե ան ։ Այս Հանգամանքով իսկ միու– 

թիւնը անհունութիւն է։ 

Արուեստի ստեղծագործութիւնը Հո– 

դեկան Վայելք եւ ուրախութիւն է , ո– 

րովՀետեւ լիակատար ապրումների ի– 

բացումով, Հանդիսադրում է մեր ներ– 

քին միութիւնը եւ Հակամարտ ուժերն 

ու ազդակները դաշնաւորում է սիրոյ 

միութեան մէջ։ 

Մ իութիւնը զանգուածի մէջ չ է , ոչ 

էլ տարածութիւնը ընդգրկող Հնիւթիէ 

ընդհանրականութեան մէջ, այլ այն ար-

տայայտութեանդ որը տիեզերքի անթի– 

ւութիւնը եւ բազմազանութիւնը վերա-

ծում է մէկոլթեան ։ Օրինակ, ջուրը եբ^ 

կու քիմիական տարրերի, թթուածինի 

ու ջրածինի բաղադրութիւն է յ Այս ըս– 

տոյգ եղելութիւնը արուեստագէտի Հո-

գուն չի խօսում է Բայց նրա Հոգին Հ ա . 

մա կլում է եւ վերանում Հիացական 

ապրումով, ի տես այն անճառելի եւ 

Հ բա չափառ ներդաշնակութեան , որ եր-

կու տարբեր այդ տարրերը յայտնաբե-

րում են իբբեւ միութիւն ։ Այս եղելու-

թեան ի՞նչպէսը կարող է գիտութիւնը 

նկարագրել, սակայն ոչ ոք չի կարող 

մերկացնել միութեան առեղծուածը է Ար-

ուեստագէտն է միայն է որ իր զգայնու^ 

թեան նպաստով ընկալում Է ա յգ իբրեւ 

ապրում, իբրեւ իրականութիւն ւ 

Ն ի ՚ ֊ թ ը վերացական գոյացք Է ւ Զենք 

կարող ընդունել, որ նիւթական իրերը 

իրական են, առանց մեր ընկա լումին է 

նրանք լինելով առանձնական , անկապ 

ու անջատ իրարից , ժխտական , վանո-

ղական ել բիրտ ուժ են։ Նոյնպէս մեր 

բնազդներն ու կիրքերը է Օրինակ, սե-

ռային բնազդը, եթէ առնենք լոկ իր ա– 

ռանձնականութեան մէջ, եսասէր , ան– 
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յադ եւ աղիտաբեր ուժ– է , բա յց երբ 

միաւո րւում է սԻրոյ իաէալով, դեղեց-» 

էլանում Է ի բրել. իրականութիւն, ել 

ստեղծագործում՝ Էբբեւ անսսլաո. շար– 

ժակը լիակատար, ամբողջական ապ-

րումներէ է 

Նոյնն է պարագան քաղաքական գա-

ղափարների ել դաւանանքի նկատ մ ամբ ։ 

Նրանց առանձնական Հանգամանքը, ի– 

րենց կուսակցական անձուկ շաՀերէ բա– 

խումով, էրե րամելաժ մրցակցութիւնով 

եւ գերա կշռութեան միտող կիրքերով՚՝ 

կ՝ արգելակէն ապրումի աճուն Հոլովոյ– 

թը եւ լինելոլթիլնը յ Ընկալումը կիսատ 

կը մնայ եւ երբեք լիակատար ապրումի 

չի Հասնի ։ Սա կ պատճառը արուեստի 

գործ՜երի ձա խոզութեան ը քաղաքական 

պատկերացումների մէջ ։ քաղաքական 

նիւթերը ապրումի լիութեան կը յանգեն 

միայն այն պարագային, երբ նրանք կը 

թօթափեն իրենց առանձնականութիւնը 

շեչտող յատկանիշները, կը մերկանան 

իրենց վանող եւ բացասող Հանդերձան-

քից եւ կը գաշնալորւեն մ իութեան եւ 

սիրո յ իտկալով ։ 

Արուեստագէտէ Հոգու մ է ջ , այս 

մաքրազտումը կատարւում կ անվերի եւ 

յաւէտենապկս , ներքէն ազատութեան 

կլէմայում: Արուեստը անչաՀախնդէր կ, 

Համակ միութիւն կ եւ սկբ , որովՀետեւ 

մեր մէջ յարատեւ եւ ինքնած՛ին աղա-

տութեան ոգին անՀատ չէ , այլ սիրոյ եւ 

միութեան ստորոգելին է յ 

Աւլատութիլնը պկտք չէ ըմբռնել ըն-

կերային, քաղաքական իմաստովէ Աո– 

վորաբար ազատութիւն կը Հասկանանք 

այն վիճակը, ուր գոյութիւն չունին 

բռնութիւն, արգելք, Հակակշիռ եւ օ– 

բէնքի կամայական լուծ՛ է Եւ ազատու. 

թեան բանաձեւը իր ժխտական պատեա-

նի ց դուրս նետելով, ազատութիւն բա-

ռը յոգնակի ձեւով ներկայացնում ենք։ 

ի)օսեշոլ ազատութիւն , գրելու ազատու. 

թիւն, աղօթելու ազատութիւն եւայլն: 

ԱզատութԷւնը մէկ է , բազմաթիւ չէտ 

Այսպէս ենք անում պարզապէս զանգ-

ուածներէն դէլբամատչելէ, էմանալի 

դարձնելու Համար է 

Հոգեկան աղատութէւնը վիճակ չէ , 

ա յլ մշտանորոգ գործուն էութիւն է տ 

Երկնելու, ստեղծելու ծարաւն ՛ է , որ 

մարդ անհատին մղում կ գէպի ինքն ի– 

րականացում , ամ բո դրական լինելու-

թեան : Այն՝ ինչ որ ի վերքոյ պիտի լի-

նի՝ իբրեւ «անձնաւորութիւն» , ( | ) 6 1 ՚ Տ 0 – 

II9,1116 ) * Ազատութեան ոգին , մարդու 

Հոգեկան ազատութիւնն կ, որ կերտում 

կ անձնաւորութեան մ էջ ինքնատպոլ 

թիւնը , նրա տարբերիչ առանձնայատ-

կութիւնն եր ը է 

Աա կ ի րա կանո լ թիւնը իր սեղմ եւ 

ամփոփ գիծերով է 

Սոցիալիստական րէաչիզմի իրակա– 

նութեան ըմբռնումը տարրեր է , որին 

պիտի ան դրա դաոնանք է 
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Ասկէ յիսուն կամ Հա բիւր տարի ա – 

ոաք , մարդիկ կամ կ՝ապրէին կամ աչ կը 

մեռնէին, ու գրողը կը կար^էր թէ ինք 

պատուանդանի մը վրայ կայնած էր է 

շնորհիւ իր ա աղանդին ու կոչումին տ 

Պզտիկ ա յգ բարձրութենէն գիտուած՝ 

մարդ բառը յաճախ գէխադէբ ա/ 

գրուէր է ու ամպերը թռուցիկներ էին ու 

չուանին ծայրէն բռնող յոգնած ,թաց աչ-

քերով ոլ մղկտացող ձայնով բաբո յա« 

գէտին սիրտը առած կը տանէին • Պա– 

տերը պատուհան էէ Էն ա յսօրոլան պէս, 

ու Հօր ժամացոյցը անդրանիկ տղոէն 

ժառանգ կ՚իյնար, ու մարդ ըսուածը իր 

կենսագրականէն մեծ էր։ Բայց ա յս 

ւէ ա բղիկը անկարող Էին նախամարդը 

Հասկնալու ։ Անցեր են տարիներ ոլ Հի 

մա կը Հասկնանք թէ ինչո՞ւ նա խամ ար– 

դը քարայրներ ու մէք 1լ ապաստանէր, 

ինչո՛՛ւ կը սարսափէր ամպերէն ու մու-

թէն , ինչո՛ւ աղմուկը կը սիբէր ու իրեն 

նմանները առարկաներու տեղ կը դնէր։ 

Այս է մեր կեանքը, ու Արդի Գրա-

կանութիւնը ուրիչ բան չէ եթէ ոչ մեր 

կեանքի զգայնութեան պատճէնը : (քեծ 

Հօրդ գերեզմանաքարին վ յ ՚ ա յ լաք էր պի-

տի խաղաս, եթէ գրող ես է Արդի ԴՐՈ~ 

ղր, Ըէէայ բանաստեղծ կամ արձակա-

գիր | ամէն բան է առաք աղբահաւաք 

կառքն է ու մոխրամանն է , սարսափն է 

ռատիոաքթիֆ ամպին ու ժանգը մաչող 

բնազդներուն ել կամ չառայլը իմացա-

կանոլթեան դանակին ։ Բայց ատկէ վար , 

ան այսօր նոր սահմանում մըն ալ է , 

նոր զգայնութիւն ալ է - դեռ մանուկ* 

ան արդէն դիտէ մեծ քաղաքներս լ մըգ– 

լոտած դիլեր Համը, գիտէ ինչպէս եըե– 

կոյեան թերթը կը յափշտակուի ու չյլ– 

կարդացուած կը նետոլի, գիտէ խու-

ժաններու Հեղուկ ու յանցաւոր զգայ^. 

նութիւնը որ մօրը որովայնէն կը սկը-

սի , գիտէ ինչպէս վայրկեանները կը 

Հարուածեն կօշիկին տակէն , մայթերու. 

մորթերէն1 ուրկէ ան պիտի տարուի 

մինչեւ ապահովագրութեան պաշտօնեա– 

յԻ ելեկտրական ժպիտը - ^Պարո՛ն, 

մահուան դէմ պա չտպան ուա ծ էք Հիմա , 

քանի որ • • •> 9 Գրողը ա յս բոլորը գիտէ 

ու կը մտածէ թէ ինշպէ՚*ս կրնայ ապա^ 

ծովագրութեան այդ լպրծուն պաշտօ-

նեա յին Հասկցնել թէ արդէն մեռած է 

ան, կարելի չէ ապաՀովադրել ղինքը ու 

իր գերդաստանը ու գերդաստանին Հին– 

ցած աստուածը, եւ թէ պէտք չկա յայ– 

լեւս տարբերութիւն գնել մարգոց ՈԼ ա– 

ռարկանեբու միջել, կեանք ու գոյք 

նոյն բանն են յ Բա յց խնդիրը Հոն է որ 

արդէն տարբերութիւն դրուած չունի ։ 

Ահա այս է որ նոր գրողը կը փորձ է 

Հասկցնել , առանց բացատրելու սա կա յն ։ 

Ուրեմն Հասանք մարդուն, այսինքն 

գրականութեան նախանիլթին ։ Յիսուն 

տարի առաջ, մարգ ըսելով կը Հասկնա-

յինք Հոգեբանութիւն , միջավայր , աղ– 

դեցութիւններ , գործողութիւն ու ար-

դարութիւն ։ %աեւ* յուղում ու գեղեց^ 

կութիւն։ Վէպը Հերոսէ մը ունէր, ու 

քերթուածը կը յոլզէր ։ ներկայիս, Հե-

րոս բառը արդէն իբր ածական ու գոյա-

կան կորսնցոլցած է իր իմաստը, ալ 

ուր մնաց իբր վիպական տիպարի Հո-

մանիշ V Հերոսը մարգէն մեՈծ ՝է թէ 

պզտիկ : Ամ էն պարագա յի , մարդը ըՈա» 

պանն ուա ծ է մարգերու կողմ է , ոլ այս 

վերջինները սպաննուած են Հեղինակին 

կողմ է ։ Ալ կ*արժէո խօսիլ գեղիցկու*– 

թեան մասին։ Հիրօշիմայի գերեղմանա– 

տունը, Ալճերիոյ բանտերը, Հոնկ—Բոն– 
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կի բոզանոցը, ամերիկեան խենգանոց 

մը, մեն– քաղաքի մը Հիւանդանոցը, 

Պէյբութի սպանդանոցի թաղը, Փարիզի 

ծերանոցը, պանքայի տնօրէններու. Ժո– 

զովը ու. ամէն ապրող էակի խղճին ան 

կիւնը գտնուող մութ ու. գոց սենեակը -

՛Լերջ ունի" թուում ը այն վայրերուն՝ 

ուր արդի արուեստագէտը կտոր կտոր 

կը թաղէ մեռած գա ցած դարերու դե– 

ղեցկութիւնը յանուն ուրիշ ճշմարտուէ 

թիւններոլէ 

Այս քիչ մը երկար նախաբանը ան– 

Հրաժեշտ նկատեցինք որպէս զի անոնք 

որ կը Հետաքրքրուին արգի գ բա կանո ւ– 

թեամբ՝ Հասկնան ինչ տեսակ մթնոլոր– 

տի մէջ ու ինչ զգէեյարանքներով կը 

մտնենհ Արդի արուեստը ոչ ժամանց է , 

ոչ ազգային խնդրական Հոգիի մը աւելի 

խնդրական պատկերացումը, ոչ ալ ակ-

ռան փտտած ակնոցաւոր բարոյախօսի 

քարոզ։ Երբ մարդկութեան գոյութիւնն 

Է խնդրո յ առարկան ու կրնանք մէկ 

վայբկեանէն միւսը անէանալ պէտք է 

աոնուազն լրջանալ ու զիրար չխաբել տ 

Գրող, Աստուած ու մարգկութիւն՝ զի– 

բար շատ խաբեցին մինչեւ Հիմա տ Արգի 

արուեստը այգ լրջութեան վկայութիւնն 

Է տ Այո ուսումնասիրութեան սահմաննե-

րը կ՝ընդգրկեն յետ—պատերազմեան եւ– 

րո սլա կան ու ամերիկեան գրականու-

թեան քանի մը յատկանիշներէ Երեւոյ-

թը այնքան տարածուն ու խճոզուն Է, 

որ Հասարակաց յատկանիշ իսկ փնտռել 

Հաւանաբար պարկեշտութիւն չէ ։ Աա 

կայն փորձն իսկ արժէք մըն էւ 

Պատերազմը խզում մը եղաւ անց-

եալէն I Ամէն չարիքէ րարիք կը. ^է ՚՝ 

Բարիքին միւս երեսն ալ այն է որ 

Հաւանաբար խզում մը ԸԱայ մանա– 

լանդ ապագայէն է Ամէն սերունդի թոյ– 

նը իրեն կը բաւէ ։ Երբ անցեալ կ՚ըսուի , 

Հոս, կը Հասկցուի անմիջականը, որ ար-

դէն րաւարար է մեր նպատակին Հա-

մար է ինձմէ առաջ ջրհեղեղէ 

Այս անցեալը միջ֊պատերազմեան 

շրջանն Է (Աեգլիացիք «երկար ուիք– 
ԷՍւո» կը կոչեն) երբ եւրոպական մտա– 

ւորականութիւնը դիւցազներգական ծա– 

նըր, վտանգաւոր խանդէ մը վարակ– 

ուած՝ դիմեց նոր ժամ տնակներու պատ• 

մական ու իմաստասիրական մեծագոյն 

եղելութեան՝ Համայնավար Տեղափո-

խութեան , Հաւատալով որ Աշխատանքի 

ու Եղբայրութեան քաղաքակրթութիւնն 

էր որ կ՝աւետէրէ 1 9 2 0 - 4 & մինչեւ 1 9 4 0 

Եւրոպայի գրեթէ բոլոր յայտնի մտա– 

ւորականները զձախ՚ֆ էին, Հաւատքով 

ու գործքովւ Բրիստոնէութիւնը սակայն , 

բաբո յական ու ենթագիտակցական շատ 

խորունկ արմատներ նետած էր Եւրո-

պայի մ է ջ ։ Աստուծմէ ու կրօնէն յուսա-

խաբուած ժողովուրդներու նո՛ր կրօն 

մըե էր որ կ^առաջարկուէր յ Բնական էբ 

որ ձախոզէր է Ամէն պարագայի , նոր 

Հյոյսը՚ֆ Հազիւ, կրցաւ տոկալ մինչեւ 

սպանական պատերազմ տ Արուեստա-

գէտները, որ ամէնէն շուտ խանդավառ– 

ուող ու յուսալքուող մարդիկն են, աո-

տոլ մը արթնցան որ Տեղափոխութիւնը 

բան մը չէր փոխած Հին ու մաշած աշ-

խարհին մէջ, թէ մարդիկ ոչ սիրելով ոչ 

ալ բոնի կարելի է երջանկացնել ( եւ թէ 

նոյնիսկ առանց դրախտի դժոխքը նոյն– 

քան դժոխք է հ Ու երբ աշխարհ իր վեր-

ջին պատերազմէն բացա լ աչքերը»՛ յայտ-

նի եղաւ թէ 3 0 – ա կ ա ն թուականներու 

պայմանագրում (6Ո§Ձ,§ք6ա6Ոէ) որակ-

ուած մտաւորականի նոր Հաւատամքը 

միայն Համայնավար կարգերու ու եւ-

րոպական քանի մը գրողներու մօտ դեռ 

կը դիմանար : Այն գաղափարը որ ԶՕ—րգ 

յգարու մեծագոյն գիւտը կը Համարուէր* 

նորերու կողմէ՝ մեռաւ քսան տարեկա-

նին է 

կ՛արժէ աւելի մօտէն քննել իւրա-

քանչիւր երկիր ու տեսնել ինչ ձեւ ա. 

ռած էր գրական ըմբռնումը է Ու առա-

ջին իսկ Հերթին, Անգլիան Է որ ուշա-

դրութիւն կը գրաւէ քանի որ Հոն էր 

որ 1 9 2 0 - 1 9 4 0 շբէանը իր ամէնէն յեղա– 

վւոխական կերպարանքը առաւ է 

Օուտըն, իշըրվուտ , ԱբԷնտըր , Օր– 

ուըլ է Լասքի՝ տարուած էին գարուն ո– 

գիէն , բռնուած մարգկա յին—համամ արդ– 
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կայէն Հանգոյցէ Հակասութեան 

քա չկռտուած արուեստ—արարք Հակընդ– 

դէմ բայց Հ ամադրելէ ուղղութէւննե^ 

բով։ /քլզզութէւննեբ սակայն՝ ոբոնք 

ճամբայ չէ էն է Բայց գանուեցան եբկու 

ուրիշ մաաւոբականնեբ որոնք միքաղ– 

գայէն աաբոզոլթեամբ թափանցում ու 

աբաայայաութէւն ունեցան, առանց սա-

կայն կարենալ գուբս ելլելու էբենց ըզ– 

գայնութեան ա զգա յէն պարունակէն է ՀՀ– 

նոնք կը կոչուին ԷլԷըթ ու ճոյս է 

Եթէ նոր կրօնը յուսախաբ ըրաւ, 

Հինը, այսէնքն ՝Բ րէստոնէութէւնը յետ– 

սապաՀ կռիւներու բռնուեցաւ։ Ան գլէ ա– 

ցիք միշտ պատօւելէական գիծ մը ունե-

ցած են, աեսակ մը սանձ՝ որ ղսպած է 

զիրենք թէ՛ խոյանքներէ թէ՛ ալ խորտա-

կումներէ է Բողոքականութիւնը Աստ-

ուած մարդու Համեմատութէւններուն 

մօտեցնելով, կրօնը խառնած է բարոյա-

կանէն, նոյնացնելու ասաէճան է ք)ւ այս 

իրողութիւնն Է որ կը բացատրէ էլէըթէ 

պարագան՛ իր մէք արուեստագէտէ ըղ– 

դա յար անքը գէտէր թէ արդէ մարդկուլ 

թեան վէճակը, ճզմուած փողոցներու 

սել պատերուն ու սենեակներու ամայու-

թեան մէք՝ կրօնէ ու բանականութեան 

սձանկոլթէլնը կը պ արզ էր ։ էլէըթ բա– 

լական մեծ արուեստագէտ էր ու գէտ– 

ցաւ թէ ընկերա յէն եբգէծանքը պզտիկ 

ու անարէւն մարգերու վայել գործ մըն 

էր ։ Իր բանաստեզծութէւնը ոէ քննա,-

զատութիւն է ոչ ալ երգիծանք այլ վը– 

կայութիւն մը, տեղեկագրութիւն մը։ 

Իրեն Համար, բանաստեղծը դեռ կը մը– 

նայ իր դերին մ էշ, այսինքն իր ժամա-

նակին խիղճը, բայց այդ խիղճը նոր է , 

պԷթ–օ1Լ.արլքԷ ՈԼ անգութ, ինչպէս ըլլա-

լու է Աստուծոյ խիղճը: Մաբդիկ չեն 

փբկուիր , ու տիեզերքը ամայութիւն մըն 

է ուր կը թափառինք պատրանաթափ ու 

չոլարուն , լեղի քնարերգութեամր մը 

ծեփելով իրականութիանը։ Ծեր սէրերն 

ու իտէալները տխուր, գոց—կանաչ Համ 

մը ունին որ կը սպաննէ գանգաղօրէն 

կեանքի թէ՛ եղերականոլթիւնը եւ թէ* 
աԼ խ՞րՀուրդը։ Այս վկայութիւնը կը 

բերէր էլէըթ 1Գ20–~ական թուականնե-

րուն ու եթէ Ա՛յդ ժամանակ մեռնէր՝ 

Հաւանաբար Անգլէան տուած կ՝ԸԱար 

եւրոպական ոգէով արուեստագէտ մը * 

էլէըթ է երէտասարդութեան այս մը– 

ռա յլ ու ան յո յս խանդավառս ւթեան 

քովն է վեր՝ ճոյս կը նմանի Մարաթոն 

վազողին որ ուչքերը գոց , յամառ ՈԼ միս 

մինակ՝ կը մխրճուի տարածքին մէք, 

տիեզերքէ Հեռաւորագոյն սաՀմանը 

Հասնելու մտադրութեամբ ։ Այս տ է ե– 

ղերքը սակայն ոչ մայթ ունէ ոչ ոստէ-

կան ։ Ենթագէտակցութէւնը էր անբան 

խորՀոլրդով, լեզուն էր Հնագոյն արձա-

գանգներով ու առասպելա յէն ծագու-

մով , Հէն յունական դէցա բանութեան 

ու է ր լան տա կան դէւցաղնե րգո ւթեան Հե-

րոսներու դէմքերը երբ կը սրսփան քա-

րէ ու արեան երես էն, կ՚ըլլան երազ ու 

բանդագուշանք ու ի վեր քո յ միակ իրա^ 

կանո ւթէ ւնը, մարդկային գէտակցոէ.. 

թիւնը իր բոլոր տրտում ու բարդ քը– 

մայքներով - այս բոլորը ու տակաւին 

ի՛՛նչ անծանօթ տեսիլքներ կը Հմայեն 

ճոյսէ էմացականութէւնը 4 Այս է էր 

տէեզեբքը, ուր մ էականէ ու լքուած՝ 

Հալածական ոլ չհասկցուած պղտոր 

զանգուածներէն՝ ան կը պեզէ վէպ կոչ-

ուած գրական սեռէն բոլոր կարելէու– 

թէլնները ւ Ու կը Հասն է Հոն ուր վէպը 

4էպ էէ այլեւս ։ ճոյսէ ար չալը կը վեր. 

քան ար անել ճամբոլ մը խորքը, մութ 

թունաւոր խոտերու եւ մէզի Հոտէն մէք, 

ուր ոչ էսկ մարգարէէ մը կայծոռէկ Հո-

գին կրցեր էր Հասն ի լ յ Մինչ անդէն՝ է– 

1իըթ կ՚ողբար էր մինակութիւնը անբը– 

նակ աշխարհի մը պորտին, քանի մը 

տարի վերք սողոսկելու Համար իր քաղ– 

քենիացոզ երեւակայութեան տաքուկ 

վերմակին տակ, ասրրոյ^ թէւպը քովը, 

սեղանին վրայ, ու Աւետարանը բարձին 

տակ | 

Այս յօդուածի տեսանկիւնէն, միք– 

պատերազմեան անգլիական գրական 

կեանքի միւս անդամները ք . Վոլտ, 

Լօրընս, Ֆօրսթըր, Եէյթս ելայլն, բա. 

ցառէկ շաՀեկանութէլն մը շունէն։ Վեր 
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ի վերոյ 19 " / »ք ՚ ք ՚ Բ Ը Հը շարունակեն , ո– 

րուն մԷ^ սակայն կը ներմուծեն արգէ 

զգայնոսթեան քանի մը չեչաերը - սեու, 

մինակ ութիւն, ժամանակ յղացքի մտա-

սեւեռում , գիտակցութեան Հոսանք ե– 

լայքն է Մեհ՛ գրոգներ են , եթէ Հաւաքա« 

բար առնուին« 

՚Բսան քիլոմեթր Հարաւ^արեւելք , 

գրականութիւնը կը գագրի անՀաաական 

կիրք ոլ– ճակատագիր ըլլալէ ո ւ ֊ կը 

րահ՛ուի ազգային Հաստատութեան ( Հա-

ւաքական վայելքի ։ Գրականութեան 

՚ ^ , 3) ր անսան էքւբոպայի ամէնէն ա– 

լ անդապահ երկիրն է : 3) ր ան սա երբ ր– 

սենք, անշուշտ Փարիզ կը Հասկնանք, 

այսինքն Փարիզի աձէասպելըէ Հոս աեղր 

չէ վերլուծելու սիրո յ ու գր ական ու– 

թեան մայրաքաղաքին խո րՀ ուրդը՛. ՝ք՝ա֊ 

նի մը տասնամեակ ու ամերիկեան ճա-

շակի պ ո լ լ - տ օ զ ը բ ն ե ր ք ու մեքենական 

քաղաքակրթութեան Հարթիչ գլաննները 

զայն կը վերածեն որեւէ քաղաքի$ ինչ 

որ ներկայ ոլ անցեալ Փարիզն է սա-

կայն՝ մահացու վտանգ է մ ի Հակ գրողի 

Համար որ եթէ պատաՀմամբ ազատի 

գրամի, զգայարանքներու ու կիներու 

թակարդէն՝ ղոՀ կ՚երթայ Ագատէմի 

3>րանս Հ զի ժօոատ կախարդներուն » աձ. 

Համար գրական մրցանակներոլ Հմայ-

քին , Լար ուսին, Հրապարակագրական 

չարոլեստի կաշառքին , սինէմայի աչ. 

խարՀին Համբսէւի մրցանքին ու բոլոր 

այն եո.ուզեո.ին որ գրականութեան չոլր՛ 

էՇ. V դաոնա յ , սկսելով Ազատ Որմնա– 

գիրներէն մինչեւ իմաստակ քոնսիէրժ-

ները ու մէլօտրամաթիք Հոմանուհինե-

րը ւ Այս բոլորը շեշտելու է , Հասկնալու 

Համար ֆրանսական գրականութիւնը ։ 

Ու տակաւին այս ոչինչ է բաղդատած 

ֆրանսա ցիին քարթէզիէն իմացական աշ-

խարհ ին որ իր աՀաւոր ու. աղեխարշ գա՛ 

գա թիէւ Հասաւ անցեալ գարուն որ կը 

կոչուէր Լաւատեսութեան Գար, ՅաոյսՀ– 

դիմութեան, փիլիսոփայութեան Գաբ, 

Գիտութեան Գար։ Այս բոլորէն ու այս 

բոլորով քսաներորդ գարը իրապաշտ ու 

Հոգեբանական գրական ճաշակ մը ժա-

ռանգեց ւ Եթէ այս կացութեան վյւան ա» 

ւելցուի այն որ կը կոչուի փարիզեան 

հանրութիւն, նրբամիտ ու բծախնդիր 

ինչպէս եւ կասկածամիտ ու դժուարա-

հաճ ֊ կը Հասկցուէ թէ ինչու միայն 

մեծագոյն տաղանդներն են որ քիչ մը 

յոյս ունին գրական ավան–կարա յեղա-

փոխութիւն մը գլխաւորէ լ ւ Մ եր , Հա յ 

գրականութեան մէ^ ալ աւանդութիւնը 

զօրաւոր է ( բայց ընթերցող Հասարա-

կութեան ու քննադատներու թուի ու ՛ո-

րակի տկարութիւնը գրական որեւէ յա-

խուռն արարք կը զրկէ ընկերային իմաս՛ 

սւէ ու գործը կը մնայ անհատական ե– 

րեւոյթ մը, արկածի պէս բան մը է 

Ժիտ, ՚ԲչոտԷլ, Բրուսթ ու Վալէ րի, 

չորս մեծերը ֆրանսական գրականս լ^ 

թեան յ 19—բգ գարու արուեստէն տար-

բեր բան չեն ըրած 9 Գէպի խորացում ( 

նրբութիւն | իմաստասիրութիւն ոլ 

նազանցութիւն տանող Տամ բաները բ ո . 

լորն ալ փորձուեցան բայց եւ ոչ մէկը 

գրական յեղափոխութեան մը յանգե-

ցաւ ւ Այս հաստատումը ոչինչով կը նը^ 

ւազեցնէ անոնց գրական մեծղի վաստա-

կը , որ մարդկային իմացական կարո– 

զութիւններոլ չքեղագոյն վկայութիւն– 

ներէն մին Է հ Աակայն այս չորսէն եւ ոչ 

մէկը իր ուժերը զուտ գրական սլացքի 

կրցաւ կամ ուզեց վերածել: ժիա ու 

Վալէրի Հուժկու իմացականութիւններ 

էին է որոնց մտածումի թափը կը թուի 

արգիլած կամ անտեսած ըէլալ ստեղծա-

գործական մզումըտ ՚ԲլոտԷլի կրօնական 

ու քնարերգական շաո.այլը զինք Հեո.ու 

պահած Է մարդկութենէն ու մարդու 

կիրքերով սնանող գրականութենէն յ ք ՝Ը– 

րուսթ արդէն կորսուած իր մանկու-

թեան տրտում օրօրին մէՀ՝ ոչ իր նեբ^ 

կան եւ ոչ ալ իր անցեալը կրցաւ ապ-

րիր Սա է պատկերը > ու եթէ պէաք ըլ-

լա յ աղրիւր մը գտնել ֆրանսական ներ-

կայ գրականութեան՝ Ժիտէն ու Վալէ^ 

րիէն անդին Հարժեր երթար Անոնցմէ 

կը ծագի մեր գարու մեծագոյն գիւտը -

գրագէտ^էտաւորական սաՀմանումըէ 

4.ԱՀԷ ՕՇԱԿԱՈւ 
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Ա է Հ Ր Ա Ժ Է & Տ ԴԱքՅԼԱԿԷՏԸ 

Տագնա՞պէ Այո՛։ 

Աա տասնամեակը որ անցաւ., չունի 

իր նախընթացը ; Ա՝տաւոր ճիգի պա– 

կա՛՛ս, թէ զգացումներու շփոթ, . ի՛՛նչ 

կ ուզէք ըսէք, պիաի չկրնաք րուն բա^ 

ռը գանել յ 

Տագնապը, որուն մասին կ՛՛ուզենք 

խօսիլ , գրականութեան մէկ ճիւղէն կը 

պա ական ի առա ւելւ^բ ար, - հիմնական– 

ներկն մէկուն– 

Վէպին : 

Վրանաքաղաքները պաամութեան 

անցան՝ են : Աերունգ մը փոխուած է , 

Ա՚նացորգացը դարձած անցեալ, ու, տա-

կաւին, հայ գրողը (չենք համարձակիր 

ըսել հայ վիպասանը) իր ազգային ու 

մարգկային զգացումներուն շրջանակը 

չէ ընգլայնած . հատմուածքէն անգին չէ՝ 

կրցած անցնիլ , ու ինչ որ տուած է ի ր՜ 

րեւ վէպ՝ վիպային յուշագրութիւն է 

կարծես միայն է 

Ախալ ըմրռնուած ազգայնամոլում 

թիլն մը տակաւին վէճի կը տանի մեզ, 

ա ո կ մ ս ւ թ փ ք իանգիրներու չոԼրջ » որոնք 

ուրիշներու համար լուծուած կը թուին 

ըլլալ : 

Զեւով ազգա յին ի ու խորքով մի 

9,ազգայինի տարազը, որ այնքա՛ն մելան 

հոսեցուց յիսունական թուականներուն է 

հիմա թէե. չէ զբաղեցներ մեզ, բայց տա-

կաւին ներկայ է իւրաքանչիւր զրոզի 

մտքին մ է ի 

Ջ ենք ժխտեր իրաւունքը հայ գրո՛-

ղէն , մեր կեանքը փոթորկող հարցերուն 

մէշ ապրելու. ընդհակառակն։ Բայց 

կ՛ակնկալենք, որ այդ հարցերուն ոլորա-

պըտոյտներէն դուրս , վե՛ր » փորձէ գըտ– 

նել մարդկայէն գիծը որ , իր տաղանդին 

նպաստով, պէտէ կրնայ ճապաղութենէ 

փրկել մեր վէպը * 

Այս պարագայէն , էականը վէպայէ-

նը չէ , այլ կեա՛նքը ։ կեանքը մարդուն, 

որ ազգային ու ընկերային բոլոր տա-

րազներէն դուրս, նախ մարգ է , յետոյ 

ըլլալու համար... ի՛նչ որ կ ուզէք: 

Ամբողչ սերունդ մը, 3 0 - 4 0 , խան-

դա վառուեցաւ Հթոլչանեանով • Տափշտա-

կութեամբ ապրեցաւ անոր վճիտ լեզուին 

եւ շքեղ պատկերներուն կախարդանքը * 

Բարձի գիրք դարձան իր գործերը, ու 

այսօր ալ, նոյն հեաաքրքբութեամբ կը 

կարդացուին։ Բայց, փորձեցէք գտնել 

վէպը, նոյնի՛սկ «Օրերը գեղեցիկ չեն»^ 
մէշ, - պիտի չգտնէք։ Որովհետեւ, &ու– 

շանեանին կը պակսէր հիմնականը թեք՛ 

նիքը, որ ամուր ել տոկուն կաոոյց մը 

պիտի տար իր գործին $ Ակսած ու վեր– 

շացնելը չդիացող գրողի մը տպաւորու-

թիւնը կը ձգէ ան, հեղեղ մը զգացում-

ներու, որ շրանցքներու կը կարօտի , 

մեր գրական անդաստանը շրելոլ հա-

մար : 

Ղ՝էմը Հյահնոլր։ Ջունի Հքուշանեա– 

նի լեզուն եւ ուժգնութիւնը ։ Բա յց փո– 

խարէնը՝ ունի թեքնիքը։ Իր գործը, ան-

դիմադրելի մղումով մը, կը դիմէ վախ-

ճանին : Ապրումի ափոթ-Էոգ մըն է « Ն ա -

հանջը առանց երգի»^ վերջին էշը է իր 
%Հայր մ եր Հր մոռցած փիեսովւ 

Վէպը կը պահանշէ մեթոտիկ աշ-

խատանք եւ յստակ աշխարհահայեացք։ 

Վիպասանը պիտի ունենա յ զօբալոր ե– 

րեւակայութիւն ել կառուցանելու ձիրք, 

- երկու յատկութիւննեբ , որոնք տարա-

պայմանօրէն պակսեցան մեր ժամանա-

կակից վիպագրութեան ։ 

Վիպասանը այն է , որ կը հետեւի 

ժամանակի ոգիին ք Կը քալէ քաղաքա-

կրթութեան հետ» ետ չի մնար պայքա-

րէ ճամբաներուն վրայ, մտածումներու 

եւ զգացումներու յո րձանքին մէշէն, կը 

բռնէ կեանքէն տ է րական գիծը , ներքին 
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ինքնատիպ կշռո յթով մ ը , որ Էր ոճն Էէ 

Ան ոեւէ մէկէն աւելէ Հաղորդ է էր մա՛ 

մանակէ ընկերա յէն , քաղաքական, փի– 

լէսոփա յա կան գաղափարներուն ( ընկա լ– 

չութեամբ մը^ որ պէսւէ արդէէնաւորուէ 

էր մասնագէաական զարգացումէն ար– 

գէէնք եղող վէպէն ընգՀ անուր յաջողու-

թեան մէշ։ 

Ոչ ոք էրալունք ունէ էսորթ աչքով 

նայելու այն մտորումներուն է որոնց 

խռովքը կ՝ապրէ ար գի վէպը, գլխաւո-

րաբար Ֆրանսայի մ է չ . Վէպէն ղասա^ 

կան ըմբռնումէն դուրս , զարտուղէ ճամ– 

բաներու վրայ նետուած քայլերը կեն– 

սունակութեան նչան մը ըլլալով, դրա– 

կան քննադատէն կը մնայ Հա էն է լ կամ 

չՀաէնէլ, բայց երբեք մխա ել ։ 

Ար գի մարդուն ապրած տագնապնե-

րուն Հանդէպ, մա մանակէ մը մէջ, ուր 

արժէքներու ընգՀ անուր վերէվա յրում 

մը նկատելէ է եր կրէ երկէր՝ արդիւնք 

գէտական Հսկայաքայլ յառաքգէմ ու-

թի ւննե բու , վիպասանը, որ կեանքէն 

գերզգայոէն ապրողն Է, չի կրնար ան-

տարբեր մնալ $ 

Արագութեան ալարն Է այս դարը, ու 

գրական ըմբռնումներն ու ճաշակները 

տասնամԷակներով չեն փսխուէր, այլ 

տարիներով ինչ որ նոր էր երէկ, Հէն 

է այսօր՛, ինչ որ նոր է այսօր, վաղը 

պէտէ ըլլայ Հէնէ Գամ է լ , Աալրս , Աար– 

թբը երէկ յառաջապաՀն էէն ֆրանսա-

կան վէպէն, այսօր արդէն դասական կը 

նկատուէն։ Ու այսպէս՝ շարունակ , այն-

քան ատեն որ խելացնոր արշաւէ մը 

մէջ է մարդկութիւնը, գիտութեան հե– 

աըզՀետէ բացուող խորհուրդներուն մէջ , 

ինքղինք գտնելու եւ իր ճակատագիրը 

ճշդելու ճիգով յ 

Այս կացութեան մէջ, թնչ կրնայ 
ըլլալ կեցուածքը Հայ գրողին, որ կ՝ոլ– 
զէ մչակել գրականութեան վիպային 
Հէ՚-ղը ։ 

Հին սերունդը տուած է իր տալիքը, 

ու ականջները խցած նոր ձայներուն՝ 

ինքնագոՀ երանութեամբ մը է 

Ա՝իջին սերունդը է ա յն՝ որ երեսու– 

1էական թուականներէն ետք սկսաւ գրել , 

փորձած է՝ ու ձախողած , գեղեցիկ բա– 

ցաոութիւններով է 

Կը մնայ նորը , որ տակաւին արա-

մ ագրելի Է, անդառնալիօրէն չէ մ տած 

ճամբու մը մէջ, ուրկէ ետ դարձը կը 

պահանջէ կամքի ու տաղանդի Հա զոլա– 

գիւտ նպաստ մը է 

Պիտի գաոն ա յգ նորերը յ Անուններ 

չունինք տակաւին, ոչ ալ պիտի ուզենք 

փնտռել : Պիտի յա յտնուին անոնք* անա– 

կընկալօրէն, երբեք չսպասուած պաՀու 

մը, ինչպէս եղած են բոլոր մեծ գրա– 

գէտնեբը , առաջին իսկ թափով ւ Պիտի 

տան նոր շունչով, նոր Հորիզոններով , 

անՀրաժեչա դարձակէտի մը նախաքայ– 

լերը առնելու Համար ( Գարձակէտ* որ 

կը բխի կեանքէն, արդի կեանքէն, անոր 

անտեղիտալի պահանջներէն է 

Ու եթէ օր մը Հանդիպինք այգ նո-

րեր ուն , պիտի ըլլայ անսաՀման մեր 

խանալավառութիւնը Հայ ստեղծագործ 

Հանճարի այդ ծլարձակոլմներուն առ-

ջեւ–. 

Առանց ուրանալու Հինը, Հինին 

պատուանդանը, եմ ր զգայարանքները 

տրամադիր են ընկալելու նորին թար– 

մ ութ ի ւնը , անկեղծ խօսքը , անկրկնելի 

գեղեցկութիւնը ք 

Եթէ անոնք բանան իրենց սեփական 

զգայարանքները, էրենց Հոգէն՝ միջազ-

գային դրա կանո ւթէ ւնը յուղող նոր ապ~ 

րումներուն, եթէ անոնք մեր կեանքին 

կաղապարով ընդգրկեն Համամարդկա-

յինը, որ ազգայէնէն վեր, մարդուն 

յատկանիշն է , յոյսով կրնանք նայիլ ա– 

պագային ու հներկայ» պատասխանել 

նոր մամ տնակներու ոգիին % 

Տ– ՈԱԿնՒՆի 
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Գ Ր Ա Կ Ա ՝ ն « 

ՄՈՌՑՈՒԱԾ Ս՛ԱՐԴԵՐ 
ԵՒ ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԳՈՐԾԵՐ 

Իղմիրէն, ուր կը գանուէր 1910^, 

Աուրէն Պարթեւեան , նամակ մը ուղղե-

լով Թէոգիկի, կր գրէր , ի մ ի ը այլոց. 

4(Նախճ իմացայ , որ Աս քան ազի թաղ• 

ուած ձեռագիրներուն մէջ կը գանուի 

« Հ ո ւ / անի շներ ու րպթարան* մը։ Լրացած 

ու հոյակապ գործ մըն է եղեր անիկա , 

վկայութեամրն իսկ Տիրան Զրաքեան 

բարեկամիս , որ վերջերս՝ իզմիր այցե-

լած միջոցին՝ առիթ ունեցաւ աիկին Աս-

քանազի մ օա թղթաաե լու Աս քան ազի 

կեանքը տարիներով գրաւած ա յս եր կա– 

սիրութիւնը ւ 

ձԱակէ զատ* տիկին Ասքանազ իմա-

ցուց երէկ , թէ Գէպքին տարին , երբ 

այնքան ուրիշներու Հետ Պոլս էն կը փախ՛ 

չէին | Աս քան ազի թուղթերը խնամքով 

թաղել տուեր են Գատըգիւզ, ճէվիզլիք 

կոչուած թաղը, ֆուատ Պէյ անուն 

ազատամիտ թուրքի մը պարտէզին 

մէջւ Այո Ձ>ուատ Պէյը Հիմա Եգիպաոս 

կը գտնուի եղեր : Պէաք է երթալ Գատը– 

գիւղ գտնելու ճէվիղչիքի ա յ գ պարտէ. 

զը եւ Հոնկէ գերեզմանաՀան ընելու Աս– 

քանազի թաղուած թուղթերը. . ( «Ա— 

մէնուն տարեցոյցը», 1911, է յ 167) ։ 

ԱիՀրան Ասքանազ բազմահմուտ հա-

յագէտ մըն էբ , որուն Համար Հայ լե– 

զուն գաղտնիք չունէր գրեթէ։ Պատ-

բա ստած է գրագիտութեան գասագիբք 

մը , որ կրնայ վեր ի վերոյ գաղափար մը 

տալ իր լայն Հմտութեան եւ Հայերէնի 

զ իտութեան մասին ։ 

Այս մոռցուած - յանիրաւի մոռցը-

ւած - Հայագէտը զաւակն էբ Գատըգիւզ 

տը զաւակն էր Գատըգիւզ Հաստատուած 

վանեցի աղքատ ձկնորսի մը եւ եզբայ–\ 

Ա ՚ ն Ր Ո Ւ Ք 

ՐԸ Եզիա յի ազատարարին , ֊ Հ սան տա լ– 

ճի* Պետոյին ։ Զկնորսի խարխլած հիւ-

ղակի մը մ է ջ , կանթեղի աղօտ լոյսին 

տակ, գիշերն ի բուն աշխատելով ու 

տքնելով կրցեր էր ձեռք բերել Հայ լեզ– 

ուի իր անբալ Հմտութիւնը է 

Յաջորդ՝ 1 9 1 2 տարուան «Ամէնուն 

տարեցոյցէն մ է ջ , Ծ ելիք֊Թեվէքէլ ա-

նուն մէկը իր կարգին կը գրէր Թ՚էոդի–, 

կի • «Անցեալ տարի ձեր Տարեցոյցին մէջ 

Ա. Պարթեւեան, կենսագրութիւնն ընե– 

լով Մ. Աս քան ազի , կ՚ըսէր թէ անոր 

թուղթերը Գէպքերուն՝ պահ ուած են մի 

ոմն Տէուատ Պէյի պարտէզը ԼԳատը– 

քէօյ) , ես պատրաստ եմ ճշմարտապէս 

մատնացոյց ընելու տունն ու պարտէզն 

ի ճէվիզլիք ։ Ֆույստ Պէ յ այժմ փախրս– 

տա կան է յԵգիպտոս , ողբացեալ Աս քա-

նազի երբեմնի մտերիմը, որ ազատախոՀ 

անձ մըն էբ» («Ամէնուն տարեցոյցը», 
1912, էշ 254) ։ 

էս չեմ գիտեր եւ որեւէ տեղ կար-

դացած չեմ, թէ ճէվիզչիքի մէջ «թաղ-

ուած թուզթեր^ը գտնուա՛՛ծ են, եւ եթէ 

գտնուած են, ո՞՛ւր են Հիմա ։ Րայց եթէ 

իր ատենին ոչ ոք Հետաքրքրոլած է բաղ-

մաՀմուտ Հայերէնագէտին ձեռագրերով , 

կամ եթէ փորձ մը եղած չէ զանոնք Հգե– 

րեզմանահան» ընելու, Հիմա արդէն ուչ 

( . ո՛չ ֆուատ Պէյը ողջ է անշուշտ, ո ՛ չ 

ալ Մեչիք-թեվէքէլը նման փորձ մը ը,-

նելու եւ թաղուած ձեռագիրները Հազա–, 

տաղ րե լուֆ Համար է 

կը մնայ սակայն վՀոմանիշներոլ 

բառարանդ ը, որ թ– ա ղ ո ւ ա ծ ՜ չէր միւս 

թուղթերու պէս ել ղոր տեսած ու թըղ– 

թատած էր Տիրան Զրաքեան, ինչպէս 
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կը վկայէ Պարթեւեան ինքն ալ ։ 

Աւելի քան աասնըմէկ տարի առաՀ, 

իրազեկ անձնաւոր ութ ի էն մը Հաղորդեց 

Էնեի , թէ աէկին կարաինէ Ասքանազ , 

որ Եդէպսւոս կը բնակէր, ձՀոմանէշնե– 

ր ոլ. բառարանֆը անձամբ յանձնած էր 

թորգոմ Պատրիարքին, ապահովաբար 

զայն Հրատարակութեան տալու կամ 

վանքէ ձեո֊ագրատան մէք պահելու խը ն– 

գրանքով է 

իրազեկ անձնաւորութեան այս վ ը ֊ 

կայութենէն ետք , 1950 Գեկտ-էն, նա– 

մակով մը խնդրեցէ ֆրուոաղէմէ այն ա– 

տենուան Պատրէարք—Տեղապահ Տ • ծ՞" 

ղիշէ ՛էրգ ՚ Տէրաէրեանէն , որ հեաաքրր– 

քրուէ Ասքանազի բաււա բանով , փնտոե լ 

տայ զայն եւ ձեւ մը գտնէ Հրատարակե-

լու է ԵզիչԷ վբգ * պատասխանեց , թէ 

փնտռած է «Եղի ազար Ա՝ ուրաաեան է հո– 

մանէչներոլ բառարանը,ֆ եւ թէ Հ.Պատը– 

բէարքարանէս ձեռագրաց ցուցակէն մէՀ 

չկայ նման աչխատութէւն մը։ կայ սա-

կայն նոյն Հեղինակին Տար օնի գալառա– 

րարրառը» , 

Յայտնապէս թէւրէմացութէւն մըն 

էր եղածը. բառարանին Հեղինակը Ե— 

դի 
ազար Մ ուր ատեանը չէր, այլ ՄԻՀՐԱն 

ԱԱՀԱՆԱԶն էր փ՞նչպէս պատաՀեցալ, 

որ Միհրանը դարձաւ Եղիաղար , իսկ Աս– 

քանաղը * Ա՝ոլբաաեան . . . 

Մ եր տեղե կատուն, որ իրազեկ անձ 

մրն է , կը պնդէր սակայն, թէ բառա-

ր՛անը կը գտնուէ Երուսաղէմէ վանքը, 

կամ Գուրեան մատենադարանէն և կամ 

ձեռագրատան մէք: 

Եղէ չէ վրդ՛ գրած էր, թէ Եղիաղար 

Ա՝ուրաաեան պատրաստած էր ուսում– 

նասիրութիւն մը $արօնի գաւառա բա ր– 

բառի մասին եւ թէ այս գործն է , որ 

արձանագրուած է Պատրիարքարանի ձե-

ռագրաց ցուցակին մէք։ կասկածելի է 

այս վկայութեան առաքէն մասը յ Եղիա-

ղար Ծ ուրաաեան բնիկ վանեցի էր, հե– 

տեւաբար, եթէ գալառաբարբառ մը ու– 

սումնասիրած է , ատիկա կրնար ըլլալ 

Վանի բարբառը ել ո՛չ թէ Տար օնի , ուր 

ապրած չէ բնաւ ։ Լուսաբանութեան կա-

րօտ Հարց մըն է այս մէկն ալ։ Ըսել չեմ 

ուզեր անշուշտ, որ վանեցի մը չի կրնար 

ուսումնասիրել Տարօնէ բարբառը , կամ 

աաբօնցէ մը Վանէ բարբառը ։ Հէմա 

աոիթն է , որ կրկին Հարցնենք Երուսա. 

ղէմի Ամենապատիւ Պատրիարք Աբրա 

ղանին կամ վանական էչխանութեանց 

էէ ղի աղար Ա՝ ուրաաեան Վանէ" թէ Տարօ-

նէ գաւառա բարբառէն մասէն գրած է էր 

ուսումնասէրոլթէւնը ւ Հրատարակու-

թեան Համար պատրա^ստ գործ մըն է ։ 

Գոն է լուսանկարուած ( մ ի ք ր օ – ֆ ի լ մ է ) Օ– 
րինակ մը ղրկուա՞ծ է Հայաստան, ուր 

նման գործերը գուրգուրանքով կը պահ– 

ուէն ել ի Հարկէն Հրատարակութեան կը 

արուին ։ 

Ջ ենք գիտեր, թէ այս Հարցումները 

նկատի 1լ առնուէին • . • 

Գառնանք Հոմանէշներու բառարա– 

նէն։ 

1956 Փեարփն անգամ մը եւս Հրա-

պարակով ՀՅուսաբերֆէ մէք, Հարցում 

մը ըրէ այն մասէն , թէ է՞նչ եղած է 

վեբքապէս այս թանկաբժէք գործը (գը– 

րեթէ Համոզուած էր, որ կ ո ր ս ո ւ ա ծ չէր , 

այլ տեղ մը մոռցուած էր) , իմ այս 
Հարցումէս նոյնպէս պատասխան չտըբ– 

ւեցաւ տ 

1 9 5 7 Յունուար Հէն Հարցումը կըրկ– 

նեցէ «8ուսաբեր»է մէք, առանձին խմ-

բագրականով, 6է լեց ում մը՝ այս առ-

թ է ՛ ֊ – 19051* Իզմէբեանց յանձնախումբ 

բին ներկայացուած ել մրցանակի արժա-

նացած էէն գաւառական բառերոլ հա– 

Լաքումներ, որոնք, ըսա վկայութեան 

մեր էբազեկ բարեկամէն , կը մնան Երու-

սաղէմէ վանքը է պաՀ . Յանձնախում-

բէն ներկայացուած գործերն էին.– 

1 . Թէոգիկի «ւ|)ո լ ս ո ; յ հայհվարր» 
(2455 է յ ) ։ 

2– Տիգրան Տիրունիի «Վանայ Լ իր 
շրջակայից րարրաււնհրու րաոարան»ը 
(1510 է ջ ) : 

3 • Յովհ. իարաղամհանի «Վանայ 
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ք արբսւււին համայ նապատկերը» (650 
է յ ) ։ 

Այս ցանկին մաս կը կազմէին նաեւ 

Սիմոն Գաբամաճեանի Հայ լեղուի բառ– 

ԴԻՐՔԸ (1406 էջ) % որ Հրատարակուեցաւ 

Պոչի»՝ 1910^8» եւ վերՀրատարակուեցաւ 

Պէյրութ՝ 1953/ ՛ 5» ։ կարապետ Գաբի կհա-

նի հԲ աոյէիբք սեբաստաՀայ գաւառա-

լեզուիկն, որ լոյս տեսաւ Երուսաղէմի 

մէշ, 1952/'ն ( 6 8 2 մենագիր էշ) : 

Հոգելոյս թ՛որգոմ Պ ատր • Գուշակ՝-

եան իր մօտիկ գործակիցներուն յայտ. 

նա ծ էր ատենին, թէ Հրաչեայ Աճառ-

եան , իր Արմատական բառարանին պատ-

րաստութեան օր/գուն , լուսանկարել եւ 

Երեւան փոխագրել տուած էր Իզմիր-

եանց յանձնախումբին ներկայացուած 

Բ"Լ"Ր ձեռագրերը յ Բուն, սկզբնական Օ՛-

րինակները կը մնան սա կա յն Երուսա-

՚լհմԻ վանքը ., 1 9 5 7 Յունուար Հի մեր 

խմբագրականով («Տուսաբեր^ի մէշ) 

Հարցուցինք, թէ քփ*շդ էր Սորէն այս 
վ կ ա յ ո ւ թ ի ւ ն ը ; Միաժամանակ կը կՐՐկ– 

նէինք միւս Հարցումը քԲւր է ՄիՀրան 

Աս քան ազի զՀոմանիշնեբոլ բաոսւրանը» յ 

Այս Հարցումները ընելէ շաբաթ մը 

ետք, Տունուար $ին ստացանք Երուսա– 

զէմի մեր թղթակցին պատասխանը : 

ՀԱյս առտու, կը գրէր մեր թղթակի-

ցը ւ - Ջեռագրաց Մատենագարանի տե-

սուչ Գերշ. Տ» Նորայր եպիսկ. Պօղար– 

եան , իր մօտ Հրաւիրելով զիս , տուաւ 

Հետեւեալ լուսաբանութիւննեբը, իբրեւ 

պատասխան «Ցուսաբեր^ի խմբագրա-

կանին * 

« 1– Թէոդիկի «ՊՈԼՍՈ8 ՀԱՅԵՎԱ– 
ՐԸ» կը պահուի Պատրիարքարանին մէջ: 

« 2– Չիթունիի «ՎԱՆԱ8 ԵԻ ԻՐ 
ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐՈԻ ԲԱՌԱՐԱ֊ 
Ն»ը չունինք: 

« 3– 8 ո վհ • Բարազամեանի «ՎԱՆԱ3 
ԲԱՐԲԱՌԻՆ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐԸ» չ է , 
որ ունինք, այլ «՚ԲԵՐԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆ 
ՎԱՆԱՅ ԲԱՐԲԱՌԻՆ» հւ ուրիշ մրն աք 
«ՎԱՆԱ8 ԳԱԻԱՌԱԲԱՐԲԱՌԻՆ ԲԱՌԱ-
ՐԱՆԸ»։ 

«իոլորն ալ կը պսւհուին Պատրիար-
քարանին մէջ, Իզմիրհանց մրցանակին 
(արժանացած) ձեռագրերու կարգին։ 
Նորայր Սրբազան աւելցուց, թէ իզմիր– 
եանց յանձնախումբին ներկայացուած 
գործերուն մէջ կան ձեռագրեր, որոնց 
հրատարակութիւնը անհրաժեշտ է ք սա-
կայն կը մնան անտիպ՝ գրամի չգոյու-
թեան պատճառով; 

«Գէորգ Գպիրի «Օսմանեան Պատ-
մութեան» փոքր համառօտութիւն մը 
միայն կայ , հաւաքածոյի մը մէջ: Աոան-
ձին հատոր չկայ : 

«Գաւառական բարբառներու մասին 
գրուած քանի մը գործերու լուսանկար, 
ները ժամանակին գրկուած են Հրաչեայ 
Անառեանին: 

«Միհրան Ասքանագի «ՀՈՄԱՆԻՇՆԵ֊ 
ՐՈԻ ԲԱՌԱՐԱՆ»ը կը պահուի Ա • Յա– 
կոբեանց ձեռագրատան մէջ (թիւ 35801: 
Նորայր Սրբազան անձամբ ցոյց տուաւ 
ինծի այդ բառարանին ձեռագրեբուն մեծ 
տրցակը: Նախ քան հրատարակութիւնը՝ 
պէտք է սրբագրուի, կարգ–կանոնի մըտ~ 
ցըւի եւ ընդօրինակուի, աշխատանք մը՝ 
որ տարիներու կը կարօտի»: 

Յուսաբերէ 1957 Փետր. 16^ եւ 23^ 
թիլերով տուինք երկու կարճ քաղ-

ուածքներ Ասքանաղի բառարանէն. մեր 

տպաւորութիւնը այն է , որ ԱՐԺԷ՚ԲԱ– 

ԻՈՐ գործ մըն է ասիկա Հայ բանասի-

րութեան եւ լեզուաբանութեան Համար , 

բայց սահմանուած չէ ընթացիկ գործա-

ծութեան , իբրեւ Հայ լեղուի բառգիրք՛. 

Նախ՝ բացատրութիւները մեծ մասամբ 

գրաբար են, յետոյ՝ շատ խճողուած է 

գործը ինքնին* ԳոՀանանք օրինակ մը 

միայն տալով. « Օ ր մ ը > ©րին ^ է կ ր • »/» 

մի , օր մի յաւուրց , յաւուր միում, ի 

միում աւուրց»: Ա յ ս օ ր բառին դիմաց 

կան Հետեւեալ րացատրութիւնները • 

Հ$այսմաւուր , յաւուր յայսմիկ, սոյն օ– 

րին , զայս օր»1 Ընթերցողը կրնայ Հար– 

ցընել իրաւամբ, թէ ՀոմանիշներոՈլ բ՛-

ռա բան մըն է ասիկա, թէ* աշխարհ արա-

րէ գրաբար բառգիրք մը պարզապէս ւ 
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Ն՛՛րա վարժ կամ Հայկաբանութեան մէք 

թերավարժ մէկը Հաւանաբար երկրորդ 

բառարանի մըն ալ պէտք պիաի ունենա յ՝ 

գիտնալու Համար, թէ ի՛նչ կը նշանա-

կեն յայսմյ աւոլր, յսււուր, յայսմիկ, 
բառերը է 

Աակայն, կը կրկնենք, րազմաՀմուտ 

Հայկաբանին այս գործը թանկարժէք 

գանձ արան մըն է Հայ լեզու ի եւ րառա 

գիտութեան, անգնահատելի ազբիւր մը 

լեզուական Հետազօտո ւթեանց Համար : 

Անոր կրնանք դիմել, երբ պէտք ունե-

նանք խորաչափելու մեր /եզոլին Հա– 

րըստոլթիւնը ե ստուգելու այս կամ այն 

բառին Հոմանիշ կամ մերձանիշ առումը ։ 

Իմ կարծիքով՝ կ՝աբժէ հրատարա– 

կել այս գործը, որ լեզուաբանութեան 

Համար թանկագին օժանդակ մըն է: 

«Յուսաբեր» ի մէք 1 9 5 7 Յունուար 

Յին յէշեցուցինք եւ 1957 Մարտ Ղին 

կրկնեցինք բանաՀաւաք ԱրրաՀամ Այ-

վազեանի վկայութիւնը ի մասին Գէորգ 

Դպիր Պալատեցիի թողած ձեռագրե-

րս էն ւ 

ինչպէս ծանօթ է , ԺԲ • գարու վեր-

քեբը> Գէորգ 
Գպիր գրած եւ աւարտած 

Էբ իր Պարսկահայ բառգիրքը, որ հրա– 

տարակուեցալ ետքէն, Պէզճեան Ամիրա– 

յի մեկենասոլթեամբ եւ Յա կոր Տիւզեա– 

նի վերաՀսկողութեամբ ել որան ձեռա– 

գիրը պահուած է %ալաթիոյ ազգ. մա– 

աենագարանին մէք, ըստ վկայութեան 

Այվազեանի է 

Բազմահմուտ այս Գպիրը պատրաս-

տած էր նաեւ ԱրաբեւՀայ բառգիրք մը, 

որուն ձեոագիրը, դարձեալ ըստ վկա– 

յոլթեան Ա. Այվազեանի, կը գտնուի 
Վենե 

տիկի Մխիթարեան Հայրեբուն մօտ ւ 

Օգտուելով առիթէն՝ կը Հարցնէինք 

1957 Յունուար Հին,֊ ճ ի ՞ շ գ Է Այվազեա-

նի այս վկայութիւնը: 
1812^5», 

երբ Պալատեցի Պատուելէն 

կը Հիւանդանայ եւ վիճակը ՀետզՀետէ 

կը ծանրանա յ , բարեկամներ կը Հարցնեն 

անձկանօք, թէ €այդչափ գիտնա կանո ւ– 

թեամբը եւ լեզուագիտութեամբը-ֆ ին– 

չոու կարելոր երկասիրութիւն մը չի թո-

ղուր ազգին ։ իրողութիւնն այն է , որ 

ո՛չ թէ մէկ , այլ բազմաթիւ ու բազմար-

ժէք գործեր կը թողուր I Գէորգ Գպիբի 

մաՀէն ետք, իր քեռայրը՝ Տք^ւ Մարտի-

րոս , ժառանգորդն ու կտակակատա-

րը Պալաաեցիին, անոր ձեռագրերը կը 

տանի Վենետիկ , ուր , 1873^* , Հիւնքեար 

Պէյէնտիոս քաՀանայ Հ-իբ աՀՔոՎր կը 

տեսնէ ու ձեռօքը կը շօշափէ Գպիրին ԶԵ– 

ՌԱԳԻՈ ւքատեաններն ոլ անձնական գիր– 

քերըֆւ 

ո՛՛ւր են Հիմա այդ ձեռագրերը • էթնչ 

եզան) կը մնա՛՛ն, կորս ուա* ծ են, այր-

ուա՛՛ծ, Հրոյ ճարա՛՛կ եղած են ել կամ 

թերեւս Հրատարակուած են ուրիշի9 ա– 

նանով (1)։ Այս Հարցումները կ՝ուղ– 

զէինք Մ խիթարեան Գեր յարգեչի Հայրե-

րուն , 1 9 5 7 Յունուար Յին, եւ կը կըրկ– 

նէինք 1 9 5 7 Մարտ 7էն է Վերքապէս կըր– 

ցանք պատասխան մը ստանա լ յ 

մա վէպ» էր 1957 Յուլէս—Օգոստոսէ թէ– 
Լով է էբրեւ պատասխան մեր կրկնակէ, 

նոյնիսկ եռակէ Հարցումներուն, կը գը– 

րէր՛ 

«Արաբեւհայ բաոգրքի ձեււսւգիրնե– 
րու եետք չկայ Ս. ՚Լսւգարու մ է չ : Ջեւս«– 
գրաց մատենադարանի ո՛չ հին, ո՛չ ալ 
նոր ցուցակները այդ մասին ակնարկ 
ունին։ նման բառարան մը երբեք մաս 
կազմած չէ մեր հաւաքածոյին *. 

«Արաբեւհայ բառգիրք մը հրատա՛-
րակուած է «Գիրք Վաաոակոց»ին ետե– 
ւր , 1877ին, իբրեւ հեղինակութիւն 
Գէորգ Պալատեցիի, որ կու տայ կարգ 
մը դժուարիմաց րաււեբու լուծումնե-
րը։ Ի այց ասար ալ բնագիրը կը գտնուի 

<*) կ՚րսուի, թէ է. Գար ր ի էլ Այվադովսկի 
իր անու՛նով հրատարակած է Գէորգ Դպիրի 
«Օսմանեան Պատմութիւներ, անշուշտ որոշ յսւ– 
ւելուքքներով ու լ րացուՏներով, «Պատմութիւն 
Օսմանեան Պետութեան* խորագրին տակ (Վե-
նետիկ, 1841, 1340 էշ)։ Ի վիճակի լենք հաստա-
տելու կամ քերքելու այս գ|>ո)9Ր՛ 
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Վիհն նայ ի Միփթարեսւններու Զեւսս– 
գրաց Մատենադարանին մէշ (Տաշեան 
ցուցակ, Թ– 281, հին թիւ 26 ) ։ Վենե-
տիկի ձեոագիրը ( թ ՛ 1576) պարզապէս 
ընդօրինակութիւն մըն է , 1867ին, Վիեն– 
նայի ձեոսւգրէն՛ Վաստակոց Գրքի Վե-
նետիկի միւս ձեոագիրները ( թ . 1616, 
225, 1901) չունին նման րաոարան մը։ 

«Արդ, արդեօք Ա« Այվագեան շփո-
թած չէ " , կամ ալ զոհ գացած չէ" թիւ-
րի մա ցութե ան մը, քանի որ արդէն ինք– 
ալ վստահ չէ բոլորովին իր հաստատոս 
մին վրայ («Շար • հայ կենսագրու– 
թեանց», կ . Պպիս, 1893, էջ 46 ) ։ 

«Կը մնայ անդրտգոյն քննութեան 
հարկը»: 

իր պատասխանին մէՀ՝ «Բազմավէ– 

պյ>ի խմբագրութիւնը մեղի վերագրած 

էր Հտարապա յմ անօրէն Հեղինակաւոր 

շեշտ) , «յախուռն բացատրութիւննե ր» և 

«անհիմն կասկածներ*, ԸԱեէ ուզելով 

անշուշտ , թէ մենք ո ՛ չ իրաւունք, ո՛չ 

ալ պարաականութիւն ունինք Հեաաքըր-

քրուելու Հայ մչակոյթով եւ թէ «ան–. 

Հիմն կասկածներ» կը սնուցանենք Մխի– 

թարեան Հայրերու պարկեշտութեան 

մասին է Չէինք գիտեր, թէ պարզ Հար-

ցում մը, թելադրուած՝ լուսաբանուել 

լու ել լուսաբանելու Հարկէն, կրնար 

վի բալո բա կան թուի լ Ս * ՛Հազա բու Գեր– 

յար դե լի Հայրերուն, որոնց կատարած 

գործին ու դերին Հանդէպ անսաՀման 

յարգանք ու երախտագիտական զզ՚սցոլմ 

միա յն ո էն ինք : 

Հիմա կը վախնանք, որ նորէն «տա-

րապայմանօրէն Հեղինակաւոր շեշտ) մը 

տուած կ*ըԱանք մեր խօսքին , եթէ խըն–, 

գրենք, որ «անգրագոյն քննութիւն» մը 

կատարուի եւ վերքնապէս ճչգուի, թէ 

ի՞նչ եղած է Գպիրին ԱրաբեւՀ ա յ բառ– 

դիրքը է ինչպէս նոյն Հեղինակին ուրիշ 

մէկ գործը՝ «Օսմանեան Պատմութիւն՛» , 

որ նոյնպէս կը գտնուի Վենետիկ եւ ո– 

րուն մէկ Համաոօտ օրինակը կը մնայ 

Երուսազէմի վանքը ի պաՀ։ 

Մեզ վարողը Հայ մշակոյթի սէրն է 

եւ մեր մտքի վաստակին անաղարտ 

պահպանումը ֆ Միա՛յն այս է եւ ոչ ու– 

րիչ բան է 

կը մտածենք, թէ մեր անփութու-

թիւնը սուղ , չատ սուղ արժեց մեզի * 

բազմաՀաբիւր - չըսելու Համար բազ-

մահազար - ձեռագիր մաաեաններ ու 

մագազաթնեբ կոըսուեցան անհետ, իբ-

րեւ Հետեւանք ոմանց տգիտութեան, 

ա յլոց չաՀամոլութեան , ուրիշներու ան– 

Հոգոլթեան ։ 

Հիմաո ալ կրկնենք նոյն մեղքը**– 

Բ* ԹԱՇԵԱՆ 

Գահիրէ 
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Հա յ ութիւն ը իր երեք Հազարամեակ-

ներու. գոյութեան ընթացքին ստեղծած 

է մշակութային անկորնչելի արժէքներ, 

գրական , ճարտարապետական , գրամա– 

գիտական է երաժշտական եւ այլ բազ<-

մապիսի մարզերու մէ^։ Հայ ժողովոլր– 

գի ներկայ սփիւոքային կեանքը կը ներ-

կայացնէ աՀաւոր վտանգ մը այգ բե-

կորներուն Համար» կորստեան դատա-

պարտուած են, եթէ Հ ա լաքում ի և. փըր– 

կութեան կազմակերպուած ել ծաւալուն 

ճիգ մը չյայանարերոսի Հայութեան ճա-

կատագիրը վարոզ Հաստատութիւննե– 

րուն կողմէ ։ 

Նախապէս կ^ ենթադրէինք թէ Հա. 

յաստանի կառավարութիւնը կամ պե– 

տա կան մչակութային Հիմնարկները 

պէտք է նախաձեռնեն նման լայնածաւալ 

գործունէութիւն մը է կը կարծէինք թէ 

Հայաստան արտասահմանի զանազան 

Հայաշատ կեդրոններուն մէշ պէտք էր 

ստեղծէբ մչակութային կեդրոններ, ո– 

րոնց պատասխանատուները Հետամուտ 

ԸՈայԻն Հաւաքելու Հայ մամուլի Հաւա-

քածոներ , Հին ձեոագիրնեբ , գրագէտ-

ներու անտիպներ, Հանրային գործիչնե-

րու նամակներ , Հայ կեանքին Հեա կապ 

ունեցող վաւերաթուղթեր, գրամներ, 

սպասներ, նկարներ, վե^ապէս Հայ մը– 

շա կոյ թին Հետ կապ ունեցող որեւէ ար– 

ժ է քաւոր իրէ Սակայն վախ կայ որ այդ 

կեդրոնները կասկածանքով գիտուին 

տեղական կառավարութիւներու կող-

մէ։ 

Հակառակ նման կեդրոններու չգո-
յութեան, արդեօք արտասահմանէն դէ– 
պի Հայրենիք 

մշակութային արժէք ու-
նեցող բաներ չե՞ն ուղարկուէր •. Որոշ է 

որ վերջին 7 - 8 աաբիներոլ ընթացքին 

շատ բան մէկտեղուեցալ Հայաստանի 

՚քէ շ - Չօպանեանի ել 0՝որոս Ազատ եան ի 

աբխիլները, հին ձեոագիրնեբ, Հայկա-

կան գրամներ, բայց ասոնք շատ աննը֊ 

շան մասը կը կազմեն արտասահմանի 

մէշ գտնուող ել իր փրկութեան սպասող 

Հսկայ թաքն ուած դէզին։ 

Արդեօք արտասահմանի մէշ չկա՛՛ն 

Հաստատութիւննե ր, որոնք լծուած են 

Հաւաքումի այգ ճիգին• այո, կան, օ– 

րինակի Համար Վենետիկի ել Վիեննայի 

Ախիթարեան, Երուսազէմի , Անթիլիա-

սի , Փարիզի Նուպարեան Աատենագա– 

րանները, որոնք, մեր ակնոցով դիտ-

ուած, կրաւորական դիրքի վրա/ են։ 

Մեր պահանջածը ծրագրուած ծաւալուն 

աշխատանք մըն է ( որ Հետագայ էջե-

րուն մէջ պիտի փորձենք պարզելէ 

ի*նչ պէտք է Հաւաքել ։ Ահաւասիկ 

աոա9ին Հարցումը որ կրնայ ուղղուիլ 

այս առիթով • Հյատ են անոնք, բա յց 

կարեւորներուն կ՛անդրադառնանք քանի 

մը տողով, միւսներուն *զարղ յիչատա– 

կութեամբը գոՀանալով է 

1 - Հայ գրողներու անտիպները: 
Հայ գրողին նիւթական վիճակը ար-

տասահմանի մէջ ծանօթ է բոլոր անոնց , 

որոնք Հայութեան Հեա իրենց կապը չեն 

խզած է Հայ գրողը անկարող Է իր ող– 

ջութ եան Հրատարակել իր պատրաստած 

բոլոր գործերը ։ Եւ երբ կը մեռնի, կը 

ձգէ անպայման անտիպներ, որոնք կամ 

կը կորսուին եւ կամ կը մնան Հարա– 

զատներուն քով^ առանց Հանրութեան 

կողմէ օգտա գործուելու՛. Մեղի ծանօթ 

է կաըգ մը գրագէտներու անտիպներուն 

ճակատագիրը յ Մ չոյ Գ եղա մ ի անտիպնե-

րը 4 0 տարիկ ի վեր կը թափառին Փա– 

րԻզէն Ամերիկա ել Պէյրութ, առանց 

վերջնական կայք մը ունենալու, \քանօթ 

է Վազգէն էյուշանեանի ձեռագիրներուն 

պարագան։ Անոնք պաՀ դրուած էին Վե-

նետիկի Մխիթ արեան Մ իաբանոլթեան 

մ օտ է Մ եղի ել Հաւանաբար շատերու 

Համար անակնկալ մը եղաւ լսել, որ փո-

խան որոշ գումարի մը, այգ անտիպնե-

րը ծա խոսած են պէյրութաՀայ տպա բա– 
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նա տէր երիտասարդէ մր, որ առած 

թուխս նստած է անոնց վբայ ։ Վերքերս 

Հաւաստէ աղբիլրէ մը լսեցինք թէ , ողք 

է /հուրէն Սելակէ աէկէնը եւ ունէ որոչ 

անտէպներ Ա ելակէն % Գուրգուրոտ ձեռք 

մը, այս պարագայէն վստաՀելէ Հաս^ 

տատութէւն մը պէաք է , այս բեկորնե-

րը մէկտեղելու Համար։ 

շ Հ ս ւ յ մամուլի եւ գրքի հաւաքսւ– 
մը։ 

Հայ մամուլը ունէ 1 7 6 տարուան 

կեանք ( 1 7 9 4 — 1 9 6 1 ) » Աշխարհի մէք չէք 

կրնար գտնել Հայ մատենադարան մը, 

որ մ է կա եղած ըլլայ Հայ մամուլէ բոլոր 

Հաւաքածոները ։ Վենետիկ եւ Վիեննա , 

Հակառակ որ կանուխէն Հետաքրքրու-

թիւն եւ գործունէութիւն ցուցաբերած 

են, նոբէն պակասաւոր Հաւաքածոներ 

ունէն։ 

Վերքին տարիներուն շնորհաւորէ լի 

նախանձախնդրութիւն մը կը ցուցաբե-

րէ Եբուսազէմի կիւլպէնկեան Մ աա հնա-

դարան է երէտասարդ քարտուղար՝ Պրն • 

ԱաՀակ Գալայճեանը, որուն քանքերուն 

չնորՀէւ այսօր Մատենադարանը կը ըս– 

տանայ չոլրք 1 2 5 աբտասաՀմանեան 

թերթեր ։ Պատկառելէ թէւ մը, եթէ նը– 

կատէ ունենանք որ 142-/1 շո1֊րք է ար– 

տասաՀմանէ Հայ թերթեբուն թիւը: 

Մասնաւորելով խօսքը Աուբիոյ եւ 

էէ բանան է Համար , ըսենք որ գաղութը 

ունէ քառասնամեայ մչակութայէն 

կեանք, սակայն չունէ մատենադա-

րան մը, ուր մէկտեղած ըլլայ Հոս լոյս 

տեսած գիրքն ու մամուլը։ Փնտռեցէք 

որեւէ մատենադարանէ մէք էՓէւնէկ– 

\,ոբ Փիւնիկ»ի> «Ա ուր ի ական Մ ամուլ» ի , 

«Հայ կեանքէ,ի , ՀԿրթասիրաց^ի , «Աա– 

Հակ–Մեսրոպ»ի եւ այլ Հայ թերթերու 

Հաւաքածոները եւ պիտի չգտնէք։ Աու– 

րիոյ եւ Լիբանանի Հայութեան պատմու– 

թեամբ զբաղող որեւէ անհատ, պիտի 

գտնուի անել վիճակի մը մէք վերոյիշ֊ 

եալ պատճառներով տ 

3 - քամակներ: 

Պէտք է մէկտեղել Հանրային օգտա-

կա բութի՛ն ունեցող նամակները - այս 

մարզին մէք կ՝իյնան գլխաւորաբար մը,« 

տաւորականներոլ ել Հանրային գոր-

ծիչներու նամակները, որոնք լոյս մը 

կը սփռեն անոնց կեանքին եւ մամանա-

կա չր քանին վրա յ . Պետրոս Գուրեանի 

նամակները ատաղձի յաւելում մը կը 

բերեն անոր դիմագծի բնորոչման վրայ։ 

Հոս Հոն ցրուած չատ նամակներ 

կան , որոնք իրենց փրկութեան կը սպա-

սեն ։ իւրաքանչիւր Հայ մարդ, ւէանա– 

ւանդ Հանրային դիրք ունեցող մարդ, 

պՀտք Է գուրգուրանքով պահ Է այդ նա-

մակները, եւ ի Հարկին փոխանցէ Հան-

բային վստաՀելի մատենադարանի մը , 

որովհետե լ անոնք իր անձին պա ականե-

լէ աւելի , կը պատկանին Հա յ մ՜ողովուր– 

դին։ 

Այս զետնի վրայ՝ մեզի մեծ ոլրա– 

խութիւն պատճառեց դէպք մը։ Այս ա– 

մառ երբ տեսակցութիւն մը ունեցանք 

Պրն. Վազգէն Այգունիի Հետ իր *Հայ 

Գիր՛,ծ դագբած ամսաթերթին առն չու– 

թեամբ, մեղի Համար իսկական անակըն– 

կալ սը եղաւ տեսնել 2 - 3 թղթածրար. 

նեբ, որոնք կը պարունակէին իր աշխա-

տակիցներէն իրեն ուղղուած նամակներ , 

որոնք թանկագին ազբիւր են ապագայ 

կենսագրին եւ պատմաբանին ձեռքը: 

Տեղ չունինք իւրաքանչիւր երեւո յ– 

թի մասին առանձին անդրադառնալու 

համար ք Հայկական ձեռագիրներու թի~ 

ւը առաւելագոյնը 25*000 կը գնա Հատ-
ուի, բայց մեր կարծիքով անկէ աւելի 

պէտք է ըԱայ : Մենք անՀատներու քով 

ձեռագիրներ տեսած ենք, որոնք այս 

գումարին մէք չեն : Պէտք է մէկտեղենք 

զանոնք, եթէ Հենք ուզեր որ անորոշ 

ճակատագիր ունենան : 

Տակաւին կարելի է խօսիլ Հայկա-

կան դրամներու, գաւառական տարազ-

ներու, նկարներու, տնային սպասներու 

եւ այլ թանկագին առարկաներու ւքա. 

սին ։ 

Վերքերս յայտնի եղբսւ Որ Տիրան 

Զբաքեանի գծած նկարներ էն մին փրկը~ 

լած է է ք*այց ոՈբ Հաստատութիւնը ճիգ 

մը ըրաւ տեղը Հասկնալու եւ փրկելու 
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այս մասունքը յ 

թ՝երեւս Հարց սարուի, - ինչո՛՛ւ այս 

յոդնեցուցիչ աշխատանքը՛ Պատասխանը 

չատ որոչ Է - պատմութիւնը չի յենուր 

երեւակայածին դէպքերու վբայ, այլ 

կը փորձէ հաստատ հիմերու վրայ խա– 

րըսխուիլ ։ Վերոյիչեալ վաւերաթուղ-

թերը , հիմնական ատաղձ են պաամա. 

գրութեան եւ սերունդներու կեանքի 

վերլուծման համարէ 

Մինչել հոս ըսուած բաները կրնան 

լաւ եւ հետաքրքրական թուի լ1 ԲայՏ 

ինչպէ՞ս զանոնք իրականացնելէ ՊԷաք Է 

դիանալ որ նման ընդարձակ ծրագրի մը 

կիրարկումը վեր Է անհատնեբոլ ուժե-

րէն է Ունինք անհատներ % որոնք ամէն 

ճիգ կը թափեն Հաստատոլթիւններոլ 

անփութութեան պատճառով, փրկելու 

հայ մչակոյթի բեկորներըյ ք*այց խոր-• 

քին մէշ մեր հոս ներկայացուցած ծրա-

գրին գործածութիւնը կ՚իյնայ հայ ժո-

ղովուրդին ճակատագիրը կերտող Հաս-

տատութեան ց ուսերուն տ 

Առաքէին յատկանիշը որ պէտք է 

տուեալ Հաստատութիւնը ունենա յ՝ վրս– 

տաՀութեան խնդիրն է տ \յուի րատու ան-

ձը Համոզուած պէտք է ըլլայ որ իր ու-

ղարկած նուէրը խնամքով պիտի պաՀ– 

ուի եւ գործածուի • Մ ատենագա բանի մը 

կամ թանգարանի մը իրերը աճուրդի 

Հանոլելու չեն որեւէ պարագայի մ էշ յ 

Երկրորդ՝ Հաստատութիւնը պէտք է 

ունենա յ սուր Հոտառութեամբ օժտուած 

պաշտ օն եայ մը կամ պաշտօն եան եր , ո– 

րոնք գործին կոչումը ունենան եւ տեղ-

եակ ըլլան անոր գաղտնիքներուն: Երու-

սազէմի կիւլպէնկեան Մատենադարանը 

յանձին Պրն. ԱաՀակ Գա լայճ եան ի գտած 

է «գործին մարգըֆ է Զինք անձամբ չենք 

ճանչնար , բայց իր գործը կը խօսի իր 

անձին մասին՛. Պրն. Գա լա յճ եան ի յա– 

շողութեան գաղտնիքը կը կայանայ ա-

նոր մէշ, Որ ան կ՝ապահովէ արտա-

սաՀմանի Հայ թերթերուն առաքումը 

Երուսաղէմ է Ինչպէս յիշեցին^. կը ստա–, 

նայ 1 2 5 օրաթերթ, ամսաթերթ, պար-

բերաթերթ ել տարեգիրքէ Մանրամասն 

նօրէն պրպտելով զանոնք տեղեակ կ՝ըլ՛ 

լայ տպազրուած զրքերուն եւ անմիշա– 

պէս կ՝արձակէ իր թզթիկը 1 խնդրելով 

օրինակ մը տպազրուած գրքէն» ՎստաՀ 

եմ որ գրքի Հետ կապ ունեցող բոլոր 

մարգիկն ալ Երուսազէմի կիւլպէնկեան 

Մատենադարանի այս «անկոչ Հիլբֆին 

այցելոլթիւնը ընդունած են | 

Մեր կարծիքով գրագաբանապաՀ մը 

կամ թանգարանի պատասխանատու մը 

պահակ մը ըլլալէ աւելի , պէտք ( մ ը– 

տածէ ճոխացնել իրեն յանձնուած Հաս-

տատութիւնը ւ 

քամակներու եւ այլ վաւերաթուղթ, 

թե բու պարագան կրնայ դժուարութիւն 

ստեղծել է ՛նախընտրելի Է անոնց բնագի-

րը ունենալ, Հակառակ պարագային 

բհ0է000|)16–&ձ/»*Հ կարելի Է գոՀանալէ 

Հա լաքումի այս աշխատանքին մե-

ծապէս կը նպաստէ եթէ Հաստատու-

թեան պատասխանատուին Համ ա ր 

տ եղծուին արտասաՀմանի Հ ա յա շատ 

կեդրոնները այցելելու դիւրոլթիլններ է 

Այս գործին Համար կարելի Է դիմել 

Գալուստ ԿիւլպԷնկեան հիմնարկութեան ։ 

Այս Հսկայական գործին որպէս կեդ-

րոն՝ մեր մտքին մէշ ունինք Պէյրութը, 

որ այսօր դարձած է արտասաՀմանի Հայ 

մշակոյթին կեդրոնը է Հոս ունինք Ան– 

թի չի աս ի Մատենադարանը եւ ճեմարա-

նի Գրադարանը, որոնք Հեռու են այս 

րնդարձակ ծրագրով գործելէ* 

ճամբան բաց Է բոլորին աՎեւ է 

Թող բոլոր ան Հա տներն ոլ Հաստատու** 

թիւնները գիտնան որ նման ընդարձակ 

ել մեթոտիկ ծրագրի մը իրագործումը, 

մեծ ծառայութիւն մըն Է Հայ մշակոյ 

թին եւ պիտի արժանանա յ գալիք Հայ 

սերունդներու երախտագիտութեան է Վը– 

կայ՝ Վենետիկեան Լ Մխի թարեան ղոյգ 

միաբանութիլններոլ պարագան է 

Ա Ր Տ Ա Շ Է Ա Տ Է Ր Խ Ա Ջ Ա Տ Ո Ւ Ր Ե Ա ՚ Ա 
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3 . 0 Շ Ա Կ 1 Ո , 

Անուններ կան, որոնք կր թելադրեն 

մ եզէ ուր է Լ անոէն մը , ա յս կամ ա յն 

պատճառով։ Տեսակ մը երկւորեակ, 

աեսակ մը երկխաւ անուններ ըլլան կար-

ծես ասոնք ւ Երբ ըսենք, օրինակ , Աիա– 

մանթօ, կը թելադրուի իսկոյն Վարու-

ժանը • միասին կը մա ած ուին , անուն-

մականուն ըլլան կարծես ։ 8ի սուս Բրիս– 

ասս ըսելու չափ մօաիկ չե"ն արդարեւ 

Ա. Աահակն ու Աեսրոպը, քիչ մը Վ՛ 

Հիւկօն եւ Լամարթինը, քիչ մը Կէօթէն 

եւ Եիլլերը։ 

Այդպէս անուններ են նաեւ մեր ար– 

դի դրականութեան մէք կ. քՀարեանն ու 

0 Լականը X Մ իա սին կը մաածուին ։ 

Տալէ եաք Հետեւաբար Կ • Տէարեանը, 4 – 

թէ չտանք անմիքապէս 8 • Շչականը եւ 

ուրիչ դէմքի մը մասին խօսինք% պիաի 

թուի թէ սխալ բան մը ըրած ենք։ Կար-

ծես բնագրի մը էքին մէք խորթ գրու-

թիւն փախած ԸԱալով տպագրական ա– 

Հաւոր սխալ մը գործուած պիտի ըլլայյ 

Այս երկու ինքնատիպ եւ տեւաբար 

ղի բար թելադրող գէմքերը ապրած են 

ատեն մը իրարու չատ մօտք պաշտս/– 

մունք ու ծէս կատարած միենոյն հՄեՀ– 

եան»ին մ է ի Բանդած են միասին մեծ 

Արդ, Հին ճակատամարաի մը այս 

Հին Հերոսները յ երբ իրենը Հասարակաց 

թշնամիները պարտութեան մատնեցին, 

երբ խաչակրաց արշաւանքը վերքացաւ 

ընդգէմ արուեսաի մեծ յելուղակներուն՝ 

բարի զինակիցի աչքերով շնայեցան ի– 

բարու։ նայեցան՝ տարօրինակ ե մռայլ 

նայուածքներով, որոնք ի Հարկէ բարե-

գուշակ չէին բնաւ է 

Այսպէս Դ «ՄեՀ եանֆի կայծակնա– 

մարտէն ետք % որ կոչուած է կարծես 

երկար ատեն ի մը Համար մեր դրա կա– 

1էութեան բախտորոշ արձագանգներէն 

մէկը մնալու ուրի շ ճակատագրական 

ձայնեբու Հետ , Կ • Տէարեան եւ 8 • Օշա– 

կան նայեցան իրարու չյայտարարուած 

բա յց իրաւ Հակառակորդներու անրար– 

եացակամ նայուածքով։ Զիբաբ եթէ ոչ 

կործանել—Հարթելու՝ գէթ վտանգաւոր 

չափերով վարկարեկ եւ նսկմ դարձնելու 
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ախորժակներ խորթ չեղան երկուքէն 

եւս % Երբ իրական ոսոխ չկա յ , դաժան 

մարդը դաժան կր դաոնայ իր մաերիմ-

ներուն Հանդէպ, նոյնիսկ ինքն իր Հան-

դէպ է Մարգոց ճակատին մէկ Հին գիրը 

ասիկա , " ՚ ՜ ր է չ դաժան դիրերու Հեա : 

Երբ կը պատրաստուինք Տ • 0չականի 

մասին խօսիլ, դէպ է յիչել, »ր Ա՛յդ 

Հռչակաւոր Սէօլէ օզցին կր սիրէր ճա կ՛-

տի դիրի պէԱ մնա յուն խօսքեր ըսել իր 

գրականութեան ուկնդիրներուն: 

Այգ մա՜րդը, այդ խսչո՜րը, այդ 

գրազանգուա՚ծը , Հայ իմացա կանու– 

թեան ու ապրումին մեծ Հուրերուն մէք, 

մեծ մ չուշին մէք, քսաներորդ գարու 

աոաքին յիսնամեակը բղիկ րզիկ ընող 

մեծ ողբերգսւթիւններու մռայլին մէք։ 

Մէկ միլիոն մեռելի անՀուն ուր-

ուականին ել մէկ միլիոն չուարաՀար 

ողքերուն մէքտեղ կեցած, բարձ բա չուար 

եւ բարձրատագնապ Հեղինակն է Տակոբ 

0լական, որ, իր կարգին, իր գրչին զօ-

րս ւթեամբ ել անկէ բխած քօոնէյլեան 

մոայլ յոյսերով, մեր ներկայ մատենա-

գրութիւնը ահաբեկ ընելու սոսկալի 

պաշտօնը ս տան ձնեց , գրական Հռչակա-

ւոր Հեղինակութիւներու մեր մէկ ոս– 

կեշրքանին իսկ % 

նախակրթարան մը իսկ չաւարտած 

ուս ման այս բարձրագոյն աստիճանաւոր 

րը զիրքերոլ անօրինակ տեղատարավւի 

մը ենթարկեց ապա Ափիւռքի մեր գրա-

կան անդաստանը, երեք տասնամեակէ 

աւելի։ Բայց այդ Հատորները գիրքէ ա– 

ւելի՝ շշմեցնող Հարուածներու տպաւո-

րութիւնը գործեցին։ Եղան մտրակ՝ 

մ երթ ընթերցողի կռնակին, մերթ գըր–, 

ուածքի Հերոսներուն • երբեմն ուրիշ Հե-

ղինակի մը կռնակին եւ յաճախ ինքնիր ։ 

Այս, Օշականի լաբիւրինթոսին վարժ 

եղողներուն Համար գժուաբ է ընդունի լ, 

որ սուրբի մը գերեզմանին անունով իր 

կեանքը ապրող այս մարդուն դիրքերը 

ԴԻՐՔ էին եւ ոչ թէ ստեղծագործական 

տարուած: 

Կրնանք մեր լեզուին բոլոր վայրեր 

նա կան ասոյթներով կերտել գրիչը ան– 

դըղի մը կտուցին պէս թուզթին զարնող 

Հսւրթհնքեէր/^ Հեղինակին դէմքըւ Կըր– 

քոտ Հ ա ՝ 6 ի . • ՚ներու կենսագիր այս փոք– 

բասիացին , խոնարՀ , ու խոր գիւղացի-

ներու Հոգեպատմիչ այս Հայը, հայու^ 

թեան ամէնէն արիւնոտ ողբերգութենէն 

անցած Մնացոյլդաց^ այս բազմախոռոչ 

ու բազմանկիւն Հոգիով անկարգ վիպա-

սանը վեբքապէա՝ կը վերցնէ այդքան մը 

ծանրութիւն է Ծ ա կ - պ ս ա ւ կ աղջիկներու 

այս սանձարձակ ել չքեզ աշուղը՚ կը 

շալկէ՛ իր վրայ այդքան կարծրութիւնէ 

Արեւմտա Հ այ գրագէտներու Հոգին պատ-

մող համապատկերի այս անպատմելի 
Հոգեսոյզը՝ չի կքիր 

մ ո լեդին ոճեբոա. 

սաստկութեան տակ. ներողութի՛ւն, 

պէտք էր ըսէի չի խեղգոլիր մանաւանդ 

բառերու խորութեան ել դառն քուրին 

մէք։ 

Հոգիին բարութիւնն ոլ արտայայ– 

տութեանց սաստկութիւնը միասնաբար 

կերտեցին գրողի իր դէմքը, Բրտութիւ– 

նը գրականութեան մէք իր օրական <ա. 

ցը, կարծես միակ սննդաբաժինը եղաւ 

երկար ատեն, մանաւանդ դիրքերն ՈԱ 

անոնց Հեղինակները դատած ժամանակ % 

Իրաւունք ունէր, գրական Հաստատուն 
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թեան մը էափ գրական գործ տեսած ա յս 

մարգը I Հարկ էր անչուշտ ծանրագոյն 

բաներով սնանէլ, կեբակրել Հոգին՝ գե-

ղեցկութեան եւ. ՛Արժէքի գաժան կերա-

կուրներով , կարենալ զօրանալու. Լ. ան-

խընայօրէն Հարուածելու. Համար ար-

ուեստին Հին ու. նոր փղշտացիները, Հին 

ու. նոր լումայափոխները հ 

Կիրքերու գրագէտն էր ինք, ու երբ 

մեռաւ՝ ապրելու եւ ստեղծագո բծելու 

մեծ կիրքի մը ամանն էր աւելի ճիշդ, 

որ գրուեցաւ գերեզմանին մէջ քան ան– 

ձի մը մարմինը: Ամա՚նը կըսենք, վա– 

սընզի կիրքը ինքը մնաց ողԼ ել պիաի 

մնայ՝ գրագէտին բազմաթիւ գործերուն 

մ է ի 

Պոլսէն մինչեւ կիպրոս ու Երուսա-

զէմ տ արածուող աշխարհագրական ե– 

ո-անկիւնին մ ^ , Օշական ստեղծագոր-

ծեց աՀաւոր կիրքերու մթափայլ Հովա-

նիի մը տակ։ Արուեստի բարձրագոյն 

մտասեւեռումի մը Հնազանդ իբաւոլ. 

թիւն փնտո-եց ։ Այսինքն՝ կրակ ու Հոգի։ 

կատղեցաւ ու կռուեցաւ ատոր Համար է 

Եղաւ վա յրենի , բա յց վայբենիներու 

օրՀնեա՛լ տեսակէն ։ 

Գրական անողոք դատախաղ մըն էր , 

ու կը սիրէր արգար ըլլալ, ամէն բանէ 

առաջ, ամէն բանէ վերի Զգելով որ գը– 

րական ոչնչութիւններով գրական պըղ– 

աիկ այսին չե աններն ու ասոնցմէ Հա գիլ 

մեծ այնինչեանները զբաղին՝ ինք թա– 

քուն Հաճոյք մը կը զգար մեծե՛րը ան– 

Հանգիստ ընելու ։ Անոնց , մեծերուն, 

փառք ու Հեղինակութիւն Համարուողնե-

րէ ւն մղձաւանջը դարձաւ Օչական յ Մե– 

ծերուն՝ որոնց մեծութիւնը մեծապէս 

խոցելի կը գտնէր սակայն % Գրականու-

թեան մէջ թչուառ մնացածներուն թըչ– 

ուառ Հանգիստը չխռովեց բնաւ, վախ-

նալով թեր եւս որ նման ձախաւեր ու– 

թեամբ մը զգացուցած կ՚ըլլա/ Հանրու-

թեան անոնց գրական գոյութիւնըյ Ամէն 

պարագայի տակ ( կէս– ողջերը մեռցնե-

լով) գրական անդամալոյծները չարչա-

րելով յ կենդանի կարծուած մեռելներուն 

վրաի գնդակ պարպելով, Հերոսական 

քննադատի անուն մը շահ իլը զզուելի 

բարք մը թուեցալ իրեն Հաւանաբար, 

ոլ խրտչեցալ կարծես այդ դիւրին ճամ– 

բուն ուղեւորը ր/լա լէ յ 

Ի՞նք պիտի յօժարէր դիւրութեան , 

Օչակա՞՛ն, որուն ամբող^ կեանքը դիւ-

րութեան գէմ պայքար մը եղաւ եւ ան-

դադրում փառաբանանք մը դժուարու– 

թեանց անլուր վայ ելքին Տ 

• * • 

Ա՞ւր զետեղել զինք Հիմա, այս բո-

լոր էն վերջ: Ո՞ւր զետեղել մեր արգի 

գրականութեան այս շա՛տը, . այս շատ 

առատը, այս չատ զարտուղին, այս 

շաա անկա՛րգը։ Ո*ւբ գնել այս Հատոր 

Հատոր նկարագրութիւնը, այս Հատոր 

Հատոր խորհրդածութիւնը, Հատոր Հա-

տոր խօ՚սքը , կեա՛նքը , գո՛րծը է Օշական 

անունով այս ամբողջ աղմուկը ո*ւր տա-

նիլ* Մեր գրական վերջին կիսագարուն 

մ է ջ , առանձին ցամաքամասի պէս՝ բան 

մը կը թուէր երբեմն ։ Ու կարծես Հա-

յաստանի գրականութիւն ու Ափիւռքի 

գրականութիւն ըսելէ ետք, Հարկ էր ը– 

սել նաեւ Օչականի գրականութիւն ։ 

Զեան Հիւսի մը կեանքը եղաւ իրը։ 

Խոշորցաւ իր ընթացքին մ է ջ , ահագնա-

նալ : Պզաիկ 8ակոբ ՝Բիւֆէճեան մըն է ր , 

եղաւ մեր գրական լեռնաշղթային Հսկայ 

Հանգոյցներէն մէկը։ Գագա՛թ մը։ 

է . Պ– 
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(Կ– ՓՕԼԱՏԵԱն) 

Զրո յց ի սաՀմաններուն մԷք ինկող 

սա կա լա թիլ այլ իւիսա Հետաքրքրական 

գրութիւններ կարդացած ենք ասկէ ա– 

ռաք «Հայրենիքէ ԼՊոսթըն) , «Յուսա-

բեր) ՀԳաՀիրէ) ել «Նալասարգ* (քու^– 

րէլ) ամսադրերոէն մԷք , /». ք&՚աչեանի , 

Գ • Մ խիթարեանի ել Վազգէն Հյ ոլշան– 

եանի ստորագրութիէններով: Առաքին 

երկուքը Օշականի Հեա ունեցած իրենց 

գրական խօսակցոլթիւններն ու վէճերը 

Հրաաարակութեան աո լին , Գ . Մ է*ի– 

թարեան քայլ մը աւելի աոաքացալ ու 

«Սեղանի մը չուրքֆ ընգՀ անուր իւորա-

գիրը Կ ր ո Ղ – յ գ շարքէն մէկ երկու գը~ 

չո*–ի* ներս աոալ «Բառորդ գար դրա– 

կան ութ ի ւն» Հատորէն , իսկ Վազգէն 

Շուշանեան «Նալասարդ՝»ի մէք ներկա-

յացուց դրական իր ընկերները, Ն ար-

դուն ի էն մինչեւ (հաֆայէլ ՏԼարդարեան ։ 

կարդացած ենք նոյնպէս Հետաքըր– 

քրական դաոնալու կամ թերթ մը Հետա– 

քըրքրական ընծայելու շաՀագրգռու– 

թեամր գրի առնուած Հիւրընկալ կամ 

Հ Է ՚ ֊ Ր գրողներու զրոյցները • Պարագա– 

յարար աեղի ունեցած այս չաՀեկան ( ա – 

ռաջինները) և ընթացիկ (երկրորդները) 

զրոյցներուն վերաքաղը ընելէ ետք՝ կը 

Հասնինք կ. Փօլաս,եանի «Զրոյցներովն : 

Փօլաաեան ծրագրի մը վերածեց գ ը ֊ 

րական այս սեռը ե Հասա լ երախտաչատ 

արդիւնքի մը է 

Գրական , իմացական, պատմական 

Հարցերուն առնչութեամր իր մէք գոյա-

ցած Հարցականներոլն ու թնճուկներուն 

ըստ ամենայնի լուծում մը տալու չաՀա– 

գըրգոութեամր ճամրայ կ՚ելլէ Փօլատ– 

ետն | ե զրոյցի կը նստի Համ ա պատաս-

խան մարզերուն մէք Հռչակ շինած լու^ 

սաւոր դէմքերոլ Հետ է 

Այս Էքերսւն մէք մեր խօսքը կը վե–. 

րարերի *Զրոյց>ի Բ • Հատորին յ Գիրքը 

լեցնող զրուցակիցները Հայ եւ օտար 

Հինգ դէմքեր են եւ կը կոչուին Աէն ձօն 

Փէրս է Հայր Ներս Էս Ակինեան , ԱնտրԷ 

քհուսօ, կոստան Զարեան եւ Սիմոն Վը– 

րացեան յ Օ ՚ ֊ ր ի շ խօսքով Փօլաաեան մե-

զի կը ներկայացնէ կամ ներկայացնել 

կու տայ բանաստեղծ մը, բանասէր մը, 

քննադատ մը, գրագէտ մը եւ մտաւորա-

կան անվիճելի արժանիքներով օժտուած 

քաղաքական գէմք մըԱյսինքն՝ թեւա-

ւոր Հոգին, խղճամիտ աշխատաւորը, 

թափանցող միտքը, լուսաւոր իմացակա» 

նութիւնը եւ Հայրենանուէր գործիչը է 

Փօլաաեան առած է իր Հերոսները 

Հիացումով ՈԼ յափչտա կութիէններով 

կազմուած չրքանակէ մը ներս ու Համար-

եա վիպական մթնոլորտի մը մէք կը 

վազցնէ զանոնք էքերուն վրայ, անոնց 

ետեւէն Հեւ ի Հել տանելով ընթերցողը X 

Աովորական Հարցեր շի գներ « Զ բ ո 

ներուն Հեղինակը եւ պատասխաններով 

շի բաւարաբուիր Հ իր խորՀրդածու– 

թիւնները Հարցումի ձեւ ստացած են 

յաճախ, երկար որոնումներու արդիւնք 

նեբ են իր Հարցումները, ապրումէ մը 

կու գան եւ իրենք իրենց մէք կը բովան-

դակեն մօտաւոր լուծումներ X Այս է 

պատճառը, որ Փօլաաեան ստացած պա-

տասխանները քննութեան կ*ենթարկէ , 

կը Հաստատէ, կը Հերքէ, կը յիշեցնէ 

տարբեր երեսները անոնց , կը քալէ դի-

մացինին Հետ, դիմաց ինը կը բերէ իր ե– 

տևէն, ու է քերը կը լեցուին ճանաչումի, 

ուսուցումի ել վայելքի երե ակ առիթներ 

ընծայելով ընթերցողին տ 

ճանչնալ ու ճանչցնել, ըսել ու ըսել 

տալ, Հիանալ ու Հիացումներ փոխան– 
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ցելէ ճանչնալ ու ճանչցնել ի մասնաւո-

րէ մեր Ժողովուրդը, րուոր զրոէ–ցաԿԻց~ 

ներուն ուշադրութիւնը Հրաւիրել անոր 

նուաճումներուն վրայքէ Ապա մանել, 

խորասուզուիլ իմացական Հարցերու 

մէջ, աշխաաիլ վարկածներ լուծ՛ել, լոյս 

սփռել Հարցերու մութ ծ՜ալքերուն, 

Հասկնալ եւ ճիգ չխնայել Հասկցնելու 

Համարէ «Զրո յց՚&ը յ սաս/կութ եան սպա-

սարկելու ձգտում մը ունի, ճշմարաու-

թէ ան փնաոաուքը կատարելու կոչում 

մը է Բանաստեղծին մօտ* բանա սա եղծա-

կան ճշմարտութիւն մը, քննադատին 

մօա քննադատական ճշմարտութիւն մը, 

բանասէրին մօտ բանասիրական ճշմար-

տութիւն մը, քաղաքական գործիչին 

մօտ՝ քաղաքական ճշմարտութիւն մը՛. 

Այս այլազանոլթիւնը ալւաւել եւս կը 

չեշտէ գրքին Հետաքրքրականութիւնը 1ւ 

աւելի կը սրէ ընթերցողին միտքը է 

կ • Փօլատեան «Զրոյց* Հատորին 

մէջ աոանձին գլուխնեբու տակ կը ներ-

կայացնէ Պոտլէրը, Վալերին եւ «Գերի– 

րապաշտութիւն՚ֆը, և. Հ.0՛*ւր է արգի բա-

նաստեղծութիւնը* Հարցումով կրկին զր– 

բոյցի կը նստի, զրուցակից ունենալով 

այյս անգամ Ժան Պալարը, կ՛ ՏԼարեանը, 

Նարեկացի ի թարգմանիչ, Լիւք Անարէ 

Ա՝արսէլը ( , ԱՀարոնը , Գ • ձիզմէճեանը , 

Տ • կոստանգեանն ոլ /»« $՝օփաէեանը : 

Օ՚ժուար է կ • Փօլատեան ի քննած կամ 

քննութեան ենթարկել տուած բոլոր 

Հարցերը մէկ մէկ առնել եւ անոնց մա-

սին կարծիք յայտնել, բայց դժուար չէ 

ըսել, որ *Զը"յց*ը» ամէն պարագայի , 

արժէքաւոր գործ մըն է յ 

է . ( / . 

ՔԵՐԹՈԻԱԾՆԵՐ 

( Ա . Է Ր Կ Ա Թ ) 

Գեղատիպ եւ ստուար հատոր մը՝ 
Ա. Երկաթի 1945-61 շրջանի ստեղծա-
գործական վաստակը բովանդակող։ 

Շուտ նհրշնչուոզ ել իր ներշնչումը 

շատ շուտ գրի սւոնող բանաստեղծ մը 
ճանչցուած Է Ա • Երկաթ– Սփիւռքի մէջ : 
Մեր գրական միջավայրին լեգուով մե-
ղադրանք մըն է ասիկա։ Չենք կարծեր 
սակայն որ եւրոպական գրականութիւնը 
գայթակղի եւ որակի խնդիրներ յարու– 
ցանէ բանաստեղծի մը համար, որ Ա • 
Երկաթին չափ կ՚սւրաադրէ ամէն տարի: 
Արժէքին վնասող գերարտադրութիւն մը 
չի համարեր եղածը ըսել կ՛ուզենք: Մէկ 
երկու տարի գիրք մը չհրատարակողը 
հոն մոռցուելու վտանգին իսկ կրնայ 
ենթարկուիլ: Մեր մէջ, ուր դիտողուս 
թիւններն ու կարծիքները ձրի են, կը 
մեղադրուիս՝ եթէ անունդ ամիսը քանի 
մը անգամ կարդան, ու կ՚որակուիս ծոյլ 
եւ ամուլ՝ եթէ քանի մը ամիս անցնի եւ 
չկարդան: 

Խզուելով այս կարգի ամէն նախա-
պաշարումէ, յայտնենք, որ Ա– Երկաթի 
այս նոր հատորը բանաստեղծական մըթ– 
նոլորտ ու միջին ունեցող գրական երկ 
մըն է ։ ճիշդ է որ Ա– Երկաթի բանաս– 
տեղծութիւնները, նաեւ այս անգամ, 
չեն ներկայանար մեր զգայարաններուն 
շեշաուած նկարագիրով մը եւ կէտի մը 
մէջ զիրենք յատկանշող, ինքնացնոզ 
ուժ գնութեամբ մը։ Արիւնող չեն իրենց 
զգացական բխումով, արբեցնող չեն 
մեգ թմրեցնելու աստիճան իրենց երսւ– 
ժըշտականութեսւմբ: Մեր միտքը չեն 
չարչարեր իրենց հոգե-իմացական տագ-
նապներով եւ ոչ ալ գմայլահար կ՚ընեն 
ընթերցողը՝ իրենց պատկերներուն ու 
փոխաբերութիւներուն շքեղութեամբը: 
Այս բոլորով հանդերձ, բանաստեղծա-
կան արժէքի միջին մը ունեցող քերթը– 
ւածներ են անոնք եւ ունին իրենց ընդ-
հանուր նկարագիրը, որ մաքրութիւնն 
է ՝ բաոերէն մինչեւ բանաստեղծին հո-
գին իջնող, թախիծն է եւ պսւյծսա. վե-
րացումը՝ անսպառ երագայնութեամբ 
մը, սրտին խորունկներէն դէպի բառերն 
ու քերթուածին կսւո֊ոյցը բարձրացող։ 
Ազնուութեամբ լի ազնուականութիւնն է 
մտնաւանդ՝ որ ընդհանուր քաղցր գիծի 
մը վրայ կը դնէ հատորին մէջ տեղ գէ– 
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տած քերթուածները, քիչ րացաոու– 
թեւսմբ: 

Խաղաղածուփ են Ա– Երկաթի երգե-
րը եւ պայծառ; Կրակ չեն ու չեն շիկա-
ցած, ինչպէս եզան Պ՛ Դուրեանի քեր– 
թըւսւծները, երբ բանաստեղծը կը գրէր 
զանոնք, բայց մեր «աոօրեայ» կոչած 
ծմեոուան ու ցուրտին վրայ երազաբեր 
ջերմութեան յաղթանակ մըն են անոնք։ 
կը կրեն խորհուրդին մեղմ ստուերը յա-
ճախ եւ կարգապահ իմացականութեան 
մը շողը: Սիրտ, միտք, երեւակայու-
թիւն, երաժշտականոլթիւն, կը ձգտին 
անոնց մէջ հաւասարակշռութեան, մը, ա– 
սավ ալ շահե|Ու համար իրենց արուես-
տի միջինը։ 

Ե– Պ– 

Պ Ո Ե Զ Ի Ա 

(Երեւան - 1960) 

«Սովետահայ գրականութեան ընտիր 
է ջ ե ր » ընդհանուր խորագրին տակ , Հայ՜ 

պետհրատը է** յս ընծայեց երկու, ժողո-

վածուներ , մէկը արձակ, միւսը ներ-

կայ հատորը «Պոեզիա* ։ Հատորը խըմ– 

րագրոզ մարմնին մաս կը կազմէ խո-

րունկ թափանցումի աէր քննադատ մը 

ւԹամրազեան) եւ «կազմոզներֆուն մէջ 
կը գանուի վաստակաւոր բանաստեղծ 

մը (Նսրենց)է 
«Պոեզիա*ն կը պարունակէ1 

480 Է1% 

46 բանաստեղծ, 

3 4 9 բանաստեղծութիւն ։ 

Այս քաոասունելվեց բանաստեղծ-

ներէն վեցը ըստ մեզի կը պատկանին 

նախասովետական շրջանին , ել ճիչդ 

այգ պատճառով անոնց ստորագրու– 

թիլնները կրող կտորները գուբս կ ՚ ի յ -

նան այս տողերուն սահմաններէն. Ա՝եր 

գիմաց ունինք ուրեմն քառասուն բա-

նաստեղծ եւ լուրջ երեք Հարիւր բանաս֊ 

տեղծութիւններ ։ 

Արգ, այս քառասուն բանաստեղծ-

ները ունի"ն նման ժողովածուի մը մէջ 

մուծուեյիք այգ թիլով բանաստեղծու-

թիւներ ։ Տարակոյս չկայէ «Պոեզիա»յի 

մէջ ներկայացուածնե՛՛րն են է Ո՛չ « 

Մեզի կը թուի, թէ Հաւաքածոյ մը 

որ կոչուած է քառասուն տարիներու ճի-

գի մը մասին վկայելու, պէտք է կազ– 

մըւած ըչլա յ մնա յուն արժէք ներկա յա-

ցընող նմոյչներով։ Այս անկիւնէն գիտ-

ուած՝ «Պոեզիա*ն Հեռու է լրիւ գաղա-

փար մը տալու Հայաստանի մէջ ձեռք 

բերուած բանաստեղծական նուաճումնե-

րուն մասին է Գեղեցիկ ու յատկանշական 

նմոյշներուն թ ի * ֊ ը Հազիւ յիսունի կը 

բարձրանայ, մինչգեռ մենք գիտենք ու 

թ՚ամրազեանն ոլ է,որենցը մեզմէ լաւ 

գիտեն , որ երկու անգամ յիսուն ու ա– 

լելի քերթուածներ կան Հայաստանի բա-

նաստեղծութեան մէջ, որոնք կրնային 

բարձրացնել «Պոեզիաֆին վարկը եւ վա-

յելել ընթերցողին Համակրանքը ( Այգ՜ 

պէս չէ եղած, եղած է բոլորովին տար-

բեր ու տժգոյն բան մը է Ըսել կյուղենք* 

Հակառակ &՝ամր աղե անի եւ Նորենցի 

ներկայութեան , ու նո՛ր շունչին* որ ան-

ձի պաշտամունքին ջնջումէն յետոյ սկը՜ 

սաւ տիրել Հայաստանի մ է՛ջ, «Պոեզիաֆ 

չէ կրցած ձե ր բա զա աո ւի լ սովորա-

կան մտաՀոգութիւններէ առաջա-

ցող անՀարկի խճողումէն ւ Եղած Է այ– 

ս օրուան քարոզչութեան բացայայտուէ– 

մին նուիրուած Հանդիսավայր մը, իր 

մեծ մասովւ Զեւով մը կը յիչեցնէ տաս– 

նամեակ մը առաջ ( 1 9 5 0 ) Հ ր ա տ ա ր ա կ – 

ուած «Անթոլոգիա*ն , ա յն տարրերույ– 

թեամբ միայն, որ Հոն տիրապետող ան• 

պատեհութիւնը Աթալինն էր , Հոս՝ ու՛-

րիշ բան է , ուրիշ բաներ են յ 1*լի$* է 

նոր շունչը, պարտիան է , կոմունիստն 

է , կոմբայնավարն է ու չես ղիտեր ժա-

մանակավ րէպ ուրիշ ինչ է» Բանաս-

տեղծները յատկանշող կտորներուն չէ 

տրուած յաճախ նախապատուութիւնը, 

տրուած է այս ու պարտիայի միւս յատ– 
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կան է շները յէշատակող քարտուղարնե-

րու. թուլութէւններուն ւ 

Պարտիական տուրքերէն զերծ քեր– 

թշլածներու պարագա յին աչ ընտրոլ– 

թիւնները արգար ձեւով մը Լեն կատար-

ուած տ կարդացէք օրինակ Ար լա լիր 

Գարրնիէն վերցուած Լորս առակները եւ 

փորձեցէք եթէ կրնաք սովորական մա-

կարդակէ մը վեր բարձրացնել տաղան-

դաւոր առակագիրը է Նոյնն Է պարագան 

նաեւ է* Էրազի Համար տ ՄաՀարիին յատ-

կացուած էքերէն տարբեր տպաւորու-

թիւն մը չ է , որ կը սաացուիէ Մաբօ 

Ա՝ արզարեանը Հազիւ բանաստեղծ Է 

«Պոեզիայի մէք։ Հայաստանի բանաս-

տեղծներէն շատերի, վստաՀ ենք, պիտի 

չոլյղէէն ներկայանալ այն կտորներով, 

որոնցմով ներկայացուած են այս ժողո-

վածուին մէք է Եւ իրենք , բանաստեղծ-

ները , ընթերցողին չափ ք<*Հ պիտի չմնա-

յի՛՛՛ն արդեօք եթէ զուտ գրական մտա– 

Հոգութեամբ կատարուած ըլլային ընտ– 

րութէւնները եւ Հաւաքած ո յէն ներս առ– 

նըւած ԸԱայէն օրինակ՝ Ն ի բազի «Կշեռ– 

ք$ը եւ «կտակ»ը, (/՝աՀարիի «Երկու Գա-

զէ լ Երեւանին» ել «Բ՝է ունէի ես մեզ– 

քերֆ քերթուածները, կապուտէկեանի 

«Երգ ճանապարՀի»ն ել «Սիրո յ խօսքե– 

բից»ը , Մ աբօ Մ արգարեանի « / ) " ւ ւ ք ես 

ք1րոնում»ը եւ «Եմ Մասէսէ նման բաբ– 

ձըբ՝»ը, Նայէրէ ՏԼարեանէ «Հայոց Լե-

զուն» եւ «կոմէաասՀը, Տարօնցէէ «Աա– 

յաթ—Նովան» (չկայ մի կեանք) , Գրա– 
շիի «Աելան»ը, Պար ոյր Աեւակի «Հա– 

յասաան»ը, այդ «մէ նոր Ես իմ անուշ 
Հ ա յ ա ս ա ա ն ի » * , ինչպէս պիտի ըսէր Մա-

Հարին է 

կարեչի է շարունակել տակաւին, 

յի էել բոլոր անիրաւուած քերթուածնե-

րը ու Հասնի լ «Պոեզիա*էն դուրս մնա-

ցած բանաստեղծներուն է 

Արդարեւ աւելի լալ չէ՛՛ր ըլլար, ե– 

թէ Պ՝է"ՐԳ էմինի «կարմիր Հրապարա-

կում* կատարած թափառումներուն փո– 

խարէն՝ ներս մտնէր եղերաբախտ Գ ե՛-

րեն ի կ Ջարխչեանը ել եր գէր « Թ Է մ ա ր -

տ ո ւ մ ը ն կ ն ե մ » իր քաղցր երգը % Նսյնքան 

լաւ չէ՞ր ըլլար, եթէ կապուտիկ եանի 

« կ ո մ ո լ ն ի ս ա լինել» />ճ. դասին աեղ մտիկ 

ընէինք «Ընկերոջ» մասին ըսած Արչա– 

լոյս Մ արգարեանի խօսքը ։ Այս երկու 

բանաստեղծներուն աեղ չէ տրուած ու 

ասոնց Հետ դուրս մնացած են նոյնպէս 

շնորհալի ոսրէ Լ բանաստեղծներ , Արա-

րատ Այվազեանն ու Հէողիկ Աաֆեանը , 

Շ . (Ւորոսեանն ու Ն • Մովսիսեանը , 

Վռամ Յովսէփեանը, ժիրայր Աւետիս– 

եանը, Գրէգոր Զալիկեանն ու Մկբաիչ 

Աարգսեանը, որոնց ներկայութիւնը 

կրնար թարմացնել «Պոեզիա^ն տ 

Մ ենք ա յն պատրանքը չունինք, թէ 

Հայաստանի բանաստեղծներէն իւրա-

քանչիւրին մօտ տարբեր խառնուածքի 

մը պիտի Հանդիպինք, իւրաքանչիւր 

բանաստեղծութեան Հետ բանաստեղծա-

կան տարբեր մ թնոլորաի մը մէք պիտի 

փոխադրուինք , Ա՛Լ է մօտաւորապէս յար 

եւ նման բանաստեղծներ են բոլորն ալ, 

միեւնոյն ազրիւրէն նեբ շնչուող, նոյն 

կարողութիւնները զարգացնող մարգեր , 

պիտի ըսէինք նոյն սկզբունքները նոյն 

յաքողութեամբ կամ միեւնոյն ձախաւե– 

րութեամբ կիրարկոզ գործէ շներ յ 

կրկնենք. Հեղինակներ չէ որ կը 

փնտռենք «Պոեզիայի մէք , Հեղինակներ 

առ Հասարակ քէչ կան Հայաստանի բա-

նաստեղծութեան մէք, Հազիւ Հինգ վեց 

Հոգի, կայ Հաւաքական կնիք կրող Հե-

ղինակութիւն մը սակայն, որուն լաւա-

գոյն մասով կարելի էր կազմել «Պոե-

զիայի ծաւալով Հատոր մը, խնայելով 

ընթերցողին այս Հատորին երեք ԼՈՐ՜ 

րորդը լեցնող յոգնեցուցի չ մասերը, 

միաժամանակ արդարութիւն ընելով ի– 

րենցճ բանաստեղծներուն : 

Յա քորդ էքե բուն կու տանք «Պոե-

զիայի մէք Հիւրընկալուած ու անկէ ան-

տեսուած քանի մը նմոյշնեբ, դէմ դի-

մաց ; 

Պ• 0 . 
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« ՊՈԵԶԻԱ » Ի Մ Է Ջ 

Հ Ի Ւ Ր Ը Ն Կ Ա Լ Ո Ւ Ա Ծ « Փ Ե Ր Թ Ո Ւ Ա Ծ Ն Ե Ր » . . . 

ԲԱԼԼԱԴ ԻԼԻՏԻ, ԱՆՏԱՆՏԻ 
ԵՒ ՇԱխՄԱՏհ ՄԱՍԻՆ 

(Հասաւած) 

— Լսւ՜ւ, լա՜ ւ ։ — Իլիչը խնդաց՛ 
— Լա՛՞ւ։ — է ւ դէմի ընկերը ժպտաց՛ 
— Ես կը լինեմ քո դէմ Անաանտան, 

Իսկ դու1 Պրոլետարը: 
Լա՞ւ։ 

— Լա՛ւ։ 
Ու նստում են շախմատին մօտիկ 
Բացւում է տախտակը շախմատի* 
«Պրոլետար» Իլիչը 
Հրաւէր է կարդում «Անտանտին»: 
—Խազո՜ւմ ենք։ Ի լի ՜ չ : 
— Խաղո՛ւմ ենք, լա՛ւ , լ ա ւ ։ 
Ու թուաց մեծ ղեկավարին1 

Իր դէմ Անտսւնտան ելաւ • • • 
ՍՈՂՈՄէՈ. ՏԱՐՕ՚եՑԻ 

ԲԱԼԼԱԴ ՊԱՐՏԻԱԿԱՆ 
ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ 

(Հատուած) 

Ինչ-որ տեղ թնդում Էր թնդանօթը ահեղ 
Եւ ցնցում գետնափոր տնակը» 
Նստել Էր պարտկոմի քարտուղարը շահել, 
Ու խոպոտ կարդում Էր ցուցակը։ 
— իադսւլեա՚ն՛ 

— Մուծուա ՚ծ Է ։ 
- ժեմա ՚ յտիս՛ 
- Մուծուա ՚ծ Է ։ 

—կարպե՚նկօ, — մոլ ծե՞լ Էք վ ճ ա ր ը . . . 
— Ո՛չ, ընկե՛ր քարտուղար, մեր ջոկին ասուած Էր, 
Հրկիզել թշնամոլ պաշարը. 
Մէկ ամիս մնացինք թշնամոլ թիկունքում, 
Օղակման մ է ՚ ջ ընկանք. . . 

- Հերիք է . . . 
— 3 ար գելի՛8 համարել, 

Ի՜նչ անել օղակում. . . 
— 8արգելի . . . 

Այստեղ տուր կնիքը՛ 

; ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ 
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« ՊՈԵԶԻԱ »ԷՆ ԴՈՒՐՍ 

ՄՆԱՑԱԾ ՓԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ 

ԸՆԿԵՐՈՋՍ 

փեզանից յետոյ ոչ ոք վեր չելաւ 
Լեսւռը իմ հոգու, Մասիսը սրտիս • 
•Բո ոտքի հետքերն են մինչեւ հիմա 
ճերմակ ձիւներոլմ երագանքներիսւ: 

իայց ո՞ւր ես արդեօք՛ կանչում ե մ , յիշում, 
Դու , այրո՛ղ կարօտ, հոգուս Արովեա՚ն, 
կորեք ես դու էլ արեան մշուշում 
՛Սրա պէս անյայտ, անդարձ յաւիտեան։ 

քեղանից յետոյ մարդ չի բարձրանայ , 
իմ սարը անհաս, Մասիսն անսասան • 
Իմ հոգու սարը մաքուր թող մնայ , 
Փեգ համար յուշ մի եւ քեգ յուշարձան։ 

1942 ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԱՐԳԱՐԵԱՈւ 

Թէ ՄԱՐՏՈՒՄ ԸՆԿՆԵՄ 

Կ1Ո&Ս՝ ՍԻՐՈՒՇԻՆ 

Թէ մարտում ընկնեմ, տիյոլր մի մնայ , 
Անսէր մի՛ մնայ , սիրիր դու մէկին, 
Թող շահել սիրտդ սիրով արրենայ , 
Ափսոս է վարդը թօշնի գարունքին։ 

Ես հող կը դաոնամ դաշտում սիզաւէտ, 
կը դաոնամ ծաղիկ, անուշ կը բուրեմ, 
Դու եկ ինձ այցի նոր սիրածիդ հետ, 
՝քկողիր ինձ , ձեոքդ քնքուշ համբուրեմ: 

Համբոյրով վերջին կարօտս առնեմ, 
Իսկ դու իմ անուշ բոյրով արբենաս, 
Ու քո ձեռքի մէջ թոդ ես թառամեմ, 
Ա՜խ յ կ՛ուզեմ դու միշտ անթառամ մնաս: 

Դ Ե Ր Ե Ն Ի Կ Ջ Ա Ր Խ 2 Ե Ա Ն 
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^ ^ Մ Ե Ր Ո Ղ ^ Ը 

Հայաստանի երիտասարդ բանաստեղծներէ ն՝ Արարատ ԱյվազեաՆ 

իր «Գիւղէ առաւօտը* Հատորին մէԼ «Մեր երգը* խորագրով քերթուած մը 

ունի, որուն մէշ մտնող ընթերցողը մեր երգին չափ ու անկէ աւելի կը 

վերապրի մեր վէրքը ։ ԱՀ աւասիկ 

ՄԵՐ Ե Ր Գ Ը 

Տենչացին մարել մեր անմահական 
•քերթութեան վսեմ հուր ատրուշանը, 
կեո եաթաղանը շողաց տաճկական, 
Արիւնից կակաչ դարձաւ շուշանը, 
Հեռու Գէր-Զօրի աւազում ընկան 
Եւ Սիամանթօն, եւ Վարուժանը։ 

Չմարեց սակայն մեր յաւերժական 
Դպրութեան դարեր բորբոքող հուրը, 
Դեռ կարկաչում է լեռներից Դող թան 
Ակունք առած՛ մեր երգի աղբիւրը • 
Երգն այդ շուրթերին քաջաբար ընկան 
Մանուշեանը եւ Հոլրեան Թաթուլը: 

Կը հնչի ընդմիշտ, երբեք չի լռի , 
Հայրենանուագ հայոց քնարը, 
կը ներբողի մեր սերունդը արի 
Եւ յանուն լոյ սի նրա պայքարը* 
Կը հնչի, քանզի բացուել է վսեմ 
Վերածնութեան մեր ոսկեդարը։ 

Փերթուածը պատմական խորքի մը վյւայ կը Հանգչի, րայց ինչ" 

պէս կռահեցիք պատմութեան Հետ ղոլգաՀեռ ընթացք մը չի պաՀեր * Կ՝ու– 

ղէինք յիչեցնել, որ Աիամանթօն եւ Վարուժանը մեռցնող թուրքերէն յե^ 

տոյ, եւ Մանուչեանն ու Հուրեան Թաթուլը գնդացիրի բռնող գերման Հոր-

գաներուն ոտնաձայները առնելէ աււա^, քաոսային ուր ի լ շրշան մը ապրե-

ցաւ մեր երկիրը, ուր ուրիշ բռնակալներ, պիտի ըսէինք ուրիշ թուրքեր , 

իրենց Հերթին «տենչացին մարել մեր անմահական քերթութեան վսեմ հուր 
ա տ ր ո ւ շ ա ն ը » ։ Բանաստեղծը անտեսած է այդ ^անը. փորձենք իր ոճով 
կատարել անհրաժեշտ լրացումը» 

Մահացրին Բակունցն հիւսիսի ցրտում, 
Չարենցը բանտում, եւ Թոթովենցը, 
«Անձկութեան ժամեր» ապրած Զապէլը, 
Տեսաւ իր հերթին պարտիայի Րէլը* 
՛թանի երգիչներ դեռ գոհ գնացին, 
Իգնատէրների մարդակեր կարգին։ 

Այս մասը անտես առնելու պարագան Հասկնա լի է \ Այդ առնչում 
թեամբ մենք կ՝ըմբռնենք բանաստեղծին լուռ տառապանքը է Լռելու ստի 
պումէն առաշացած տառապանքը յ 

Այս պատկերին դիմաց իոնչ ընենք մենք ֆ Ողբանք ի՞նչ բանը։ Նա-
հատակներուն նահատակութի՞ւնը, թէ նահատակներուն նահատակութիւն 
նը ողբացող ոՎերուն նահատակեալ ազատութիւնը, 
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Այս խորագիրը վերցուցած ենք ժ™ն Փ°լ Աարթրի Լ © ձ13.ե16 6է 16 

եՕՈ 0 1 6 Ա թ աա հրախաղին 1 9 5 3 ՜ ^ ԷՈ յս տեսած Հրատարակութենէն տ Բ՛ա– 

աերախաղը առաքին անդամ Հրապարակ ելած է 1951-^ծ եւ առաքին ան-

գամ ներկայացուած նոյն տարին է 

Երկու տարի միայն եւ 

(յԱՑէք6–7տշէ–ՃՕԱ216Ո16 ©ճւէ10Ո • 
Ու եթէ իւրաքանչիւր Հրատարակութեան Հետ նկատի ունենանք 

նաեւ տպաքանակը, այն ատեն անգամ մը եւս ու տասը աստիճան աւելի 

կը րարձրանայ մարդուս մէք յարգանքի զգացումը։ 

կրնա՛՛նք այս յարգանքով ու Հպարտութեամր լեցուիլ մեր ածուին 

դիմաց X 

ՊաՀելով %ամեմատոլթիւնները, կարելի է ըսել, թէ ինչ արժէք որ 

Աարթրը կը ներկայացնէ իր մեծ ժողովուրդին մօտ, նոյնքան արժէք կը 

ներկայացնեն մեր գրողներէն չատեր ը մեր փոքր ժողովուրդին մօտ ։ Այս 

Հա չուով, երկու տարուան ընթացքին իննսուներկուերորդ անգամ ապա– 

գըրւած Աարթրի գործին դիմաց* նուազագոյնը մենք պէտք է կարենայինք 

տեսնել մեր կարգ մը գրողներու գործերուն Բ • տպագրութիւնը։ Կրնա^նք 

սակայն նման Հրաչք մը յիչատակել։ 

Կը թուի, թէ այս արդիւնքին րուն պատճառը Հեղինակը ինքը չէ, 

գործին ներկայացուցած ըստինքեան արժէքը չէ միայն, այլ անոր մէք դեր 

ունի նաեւ գործը արժեւորելու գիտակցութիւն մրէ Երկու տարուան ըն-

թացքին իննսուներկուերորդ տպագրութեան արժանացող գործի մը մէք՝ 

գործին արժէքը չէ միայն որ կ՚երեւայ արդարեւ, ա յլ կը տեսնուի մանա-

ւանդ այդ գործը արժելորող ժողովուրդին արժանիքը, Հասկացողութիւ-

նը , Հ ետաքրքրութիւնը է 

Աարթրը այսքան Հետաքրքրական դարձած ու Հասած Է այս բար-

ձունքին , արդեօք անոր Համար, որ (Ա<1ե16 Օւ©Ա–առա՛՛ք կը յիչէ ՚՛ Ով 

գիտէ է Մեր մէք այգպէս չէ ւ Գրութեան մը մէք սատանայի մը կամ սատա-

նայի պէս բանի մը ներկայութիւնը դժուաբ կը Հանդուրժեն ընթերցողնե– 

րըւ Գրութեան մը մէք ժխտական տիպար մը տեսա՛՛ն մեր ընթերցողները, 

եկուր այլեւս ել այնոլՀետել փորձէ եթէ կրնաս արգիլել բարձրացող վր/– 

վըլուկր 5 Բարոյախօսներու ամբոխ մը կը ցցուի յանկարծ գրողին դիմաց Հ 

Ամէն մարդ պարտականութիւն կը Համարէ ցուցադրել իր բաժին տգիտու-

թիւնը ւ Պատուելիներու պատուական ձագուկներ, Հազի՛ւ ա յգ ձագուկնե-

րուն էափ գրականութենէ Հասկցող մարդիկ եւ դրականութեան Հետ ազ-

գականական ոչ մէկ կապ ունեցող էգ ել արու կոկիկ բազմութիւն մը մէ-

կէն կ՝ելլէ գրողին դէմ ու կ՝եբգէ , - ա՛՛յս է իտէալդ, ա՛՛յս է բարոյական 

ըմբռնումդ, գրական ըմբռնումդ, գրական բարոյականդ \ Բարի, բարեմոյն 

մարդեոբ կը պակսին գրականութեան Համար*, ինչո՛՛ւ չես գրեր ծովուն, 

լուսինին, չեռներուն, թիթեռնիկներուն մասին, ինչո՛՛ւ այս կ՚ընես, ին-

չո՛՛ւ ա յն չես ըներ X 

Լ © Ճ18.ե1© ©է • • • բայց օրՀնեալ րլլայ Ժ13էե1ք է 

^ստէ^©-Vա§է-<^0ս2^^ա^ ձճւէւօո* ընծայուած ինչ քա՜ղ– 

9ԸՐ չարական X . - ֊ . 



՚ ս ե ի ո ս 

1 ) Ա ՚ Լ 1 ՚ 1 | Դ Ա Տ ւ Ո ւ ո ւ ւ Ո , 

I) էրա մը հ ամ ամ արդկա յէն ապ-

բումներով խորացած ել Հայկական ըղ~ 

գացումնեբով քաղցրացած» 

Հոգիներու յուղում բերող տաք ու 

գունագեղ ձայն մր , զգայուն երանգա-

ւորումներով • 

Բէւրեղեայ Հագագ մը» 

Վայելչագեղ ու սլացիկ ֆէզէքական 

գիծերը՝ բեմական շնորհալի արտա– 

յայտչականութեամբ կենդանացնող ար– 

ուեստագիտուՀի մր* 

IԼհալասէկ, բեմէն ւԼրայ՝ յունահա յ 

տաղանդաւոր սօփրանօձ , Տէկ ՚ Եաղէկ 

Գազանճեանը է 

Արուեստագէտի ճակատագրին իրա-

գործում ր օտար երկինքներու տակ Հա-

սակ նետող բոլոր Հայ արուեստագէտ-

ներու ճակատագրին պէս » իր Հայու– 

թեան գէմ ցցուող խոչընդոտները զօրեղ 

անՀատականութեամբ եւ արուեստի 

պա չտամ ունքով յաղթահարողներէն մէ-

կը 1 երգի այս մենակատաբուՀին» 

Փոքր տար իքէն՝ ուխտաւորը իր կո-

չումին է Աթէնքի Ազգային եր ա ժ չտան ո– 

ցին մէշ, նախ՝ դաշնակ (1946-948) 

պա ձայնա մարզում ել երաժ չտա գիտու-

թիւն , ամ ր ո դ շ աասնամեակ մըէ ուսուց-

չուհի ունենալով Հելլէն4 Պութուն ւ Կ՝ա– 

ւարտէ՝ 1956-/&» լաւագոյն գնաՀատան– 

քով ։ $արի մը վերշ հ կատարելագոր-

ծում ի եւ նոր նուաճումի ալիքը կը նե-

տէ զինք Հռոմ, Աանթա Տիցիլիա երա– 

ժրշտանոցը, տարի մը, որ կը Հե-

տե ւի նաեւ մաէսթրօ Ռիչչի մասնայա-

տուկ ք6բ61*է01 \&–ին ։ 3 7 թեկնածունե-

րէն՝ եօթը կը յաշողին քննութեան եւ 

անոնցմէ միայն Հինգը 1լ արժանանան 

վկայագրի , որոնց կարգին՝ \քաղիկ Գա-

զան ճ եան , Ա • մրցանակով ։ Վերադար-

ձին Աթէնք՝ պետական օփեբայի բեմին 

վյրա յ , Փոլչչինիի «լքցուր ան տոթ՝» ի ըս– 

տըրկուՀի Լէուի ( եւ Կունոտի Հատուս– 

ա՛հի Մ աբկարեթա յի դերերուն մէշI 

Վարկ ու Համբալ իրեն* Աթէնքի երա– 

ժըշտագէտ եւ երաժշտասէր շրշան ակ– 

ներուն մէշ։ 1 9 5 8 – * * / ասդին՝ Հինգ եր– 

գաՀանգէս միշազգային ել մէկ երգա-

հան գէս՝ ազգային յայտագրերով , ւ/յ^»– 

ւած է Հունաստանի մ էշ յ 

\քնած է կարծես՝ օփերա երգելու 

Համար է Նախընտրութիւնը կ՚երթայ տը– 

րամաթիք երդերուն ։ կը "իրէ մանա– 



Ի Ա Գ Ւ ն ա> 

լանդ երգել իտալերէն, ա յգ լեզուն ըլ-

լալով աւելէ կարկաչուն եւ աւելէ յա ր– 

մար էր Հագագէն է 

ԱաՀմանափակ Է ծ անօթ ութ Է ւնը Հա-

յերէն երգերուն, որոնք սակայն յու– 

զումնատրոփ ապրումէ կը վեր ածուէն 

էր մէք։ Ս՛օտէն կը ճանչնայ մէայն յու-

նա Հա յ երաժշտագէտ 8 • Փափազեանը է 

որուն օժանդակոլթեամր կ՚առաքանայ 

ազգայէն րնագաւառէն մէք ոլ կ^ ա շխա– 

տէ ՀետզՀետէ ճոխացնել Հայերէն եր-

գերուն ցանկը ։ 

Պէյրութէ մէք իր առաքին երգա-

հան գէսը (Ովսթ Հոլ, Գեկտ. 2 7 , 1 9 6 1 , 

Հրաւէրովը եւ կազմակերպութեամբ 

Համազգային Մշկ • Միութեան) եղաւ՝ 

էր թամբալը Հաստատող Հոգէներոլ նը– 

ւ աճում մը եւ աղզայէն Հպարտութէւն 

մը։ Մանաւանգ էտալերէն երգերը էրեն 

շեշտաւորումով եւ առոգանութեան Հա–֊ 

րազատութեամբ երաշխէքը տոլէն էր 

տաղանգէն ։ Երեք քառորդով օտար եւ 

մէկ քառորդով ազգայէն երգերով եր– 

կար յայտագէրը որքան խանդավառի չ 

ունկնգիրներուն, նոյնքան ալ յոդեեցու-

ցիչ եղաւ մենակատարուՀէէն Համար, 

որուն նչանները ցոյց տուաւ տեղ-տեղ։ 

Հայերէն երդերէն յաքողն է Տէգրանեա– 

նէ «Ուռէն*, բայց յայանութէւն մը ե– 

ղալք որպէս պ ի ս երգած Ե՛ Զարենցէ 

«Ես իմ ան ուշ*ը, 8 • Փափազեանէ յօրի-

նումով։ իր նժարին մէք Հաւասարակըշ– 

ռեց մնացեալ բոլոր երգերը է Առա չին 

անգամն Էր որ երգահան մը , Էր յօրէ– 

ն ում ով, Հասած էր Զարենցէ անմաՀ 

քերթուածէ բարձրութեան։ Տէկ • ՝Ծա– 

ղէկ Գազանճեան կրցաւ Հարազատ ու 

տաք շունչով խորութէւնը տալ քերթը– 

ւածէ իւրաքանշիլբ բառէն՛. Արարատը 

եղաւ էսկապէս բարձրագագաթ, Նարե– 

կացէն լուսապսակ, ել. ունկնդիր Հոգի– 

ները փոխադրուեցան Հայբենէ աշխարհ՝ 

յուզումն ահ ար ու խորհրդահմայ • 

Ակիզբն է իր ասպարէզին, երիտա-

սա՛րդ յ ել գրաւած է արդէն պատուա-

բեր դիրք տ Նո՛ր ճէգեր , նոր վեր թելում– 

նեբ, ել ապագան էրն է դաոնալու Հա-

մար Հայ թէ օտար բեմերու փայլը* 

Արտերու մտերէմ ձայնը։ 

8 * Գ– 

I 



Հ Ա Մ Ա Զ Գ Ա Ց Ի Ն 

ԳԱՍՊԱՐ ԻԲԷԿԵԱՆ թ Ա Տ ե Ր Ա Ի Ո Ի մ Բ Ի 2 0 ֊ Ա մ ե Ա Կ Օ 

Պէ (բութի Համազգային Մչակութային Ընկերակցութեան Գասպաբ 

իբէկեան թատերախումբը, այս աարուայ իր ներկայացումներու ձաՐՔԸ.1 

Լելոն Շանթի «Հին Աստուածներ»ը, որոշած է նուիրել միութեան Հիմնա-

դրութեան ու գործունեութեան քսանամեակէն է 

՛թսան տարէ շարունակ, աոանց գագարի , աո անց ընկրկումի ե. ա– 

ռանց նիւթական ակնկալութեան բեմին ծառայելը, Հայ բեմին նուիրուի– 

լը, ինքնին բացաոիկ երեւոյթ մըն ք մեր կեանքէն ներս ու արմանէ գնա. 

Հատանքէ Հ 

Հայ ժոզովուրգը, ըլլայ Պէյբութի մ է շ , ըլլայ Մ Ի շէն Արեւելքի 

զանազան գաղութներուն մէշ, աւր Համազգայինի Գասպար Իբէկեան թա– 

տե բախումբը առիթը ունեցած է իր ներկա յացումները տալու, անվերա– 

պաՀ գնա Հա տանք ալ գուրգուրանք ցոյց տուած է Հայ մշակոյթի մէկ մա-

սը եղող Հայ բեմին ծառայող այս միութեան է 

իր քսանամեակէն աոթիւ, կը մնայ որ նոյն գուրգուրանքը ցոյց 

տան նաեւ ազգային մարմիններ է կազմակերպուած միութիւններ, ու նաև , 

ազգային Հպարտութեան ապրումը ունեցող բարերարներ , անոնց տրամ ա– 

գրութեան տակ գնելով Հայ թատրոնի Տուն մը, բեմական իրական յար-

մարութէւններով օժտուած թաաեբասբաՀ մը, ինչ որ պիտի նպաստէ ոչ 

միայն Գասպաբ իբէկեան թաաեբախումբէն, այլ նաեւ բոլոր թատերա– 

խում բե րուն ու զանազան միութեանց ձեռնարկներուձ ։ 

իր եկեղեցիներն ու վարժարանները կառուցող Հայ ժողովուրդը, 1 

ժամանակն է որ կառուցէ նաեւ արուեստին նուիրուած տաճար մը ու ԳԸ"ք՜ 

րոց մըէ 

«Բագէն», շնորՀաւորելով Գասպաբ իբէկեան թատերախումբը էր 

քսանամեակէն առիթով, կը մաղթէ որ իրականանա յ թատերասրաՀԷ մը 

կառուցման անոր տարիներու ցանկութիւնը, երազյըէ 

Յ Ա Ջ Ո Ր Դ Թ Ի Ի Ո 4 . 

ՌԱՊԻՆՏՐԱ՚եԱԹ ԹԱԿՕՐ (Ծննդեան 100-ամեակին աււթիւ) 

1փւթերու դասսւլորման ես համադրութեան պատճառով յաջորդ թ ի -
լին վեր ապսւհհցինք կ • Փօլաաեանի սյաամւււածք|ւ տ 

«ՒԱԳԻ՛Ն» ստացող թերթերէն կը իյնդբոլի փոխանակել։ 

Գրախօսոսելոլ համար ղրկուած գրքերոլ. հեղինակներէն կը խնդրուի 
ղրկել երկու օրինակ։ 

ա գ ք Ո հ Օ ՜ ե ա ն Հ ա ս ց է " 8 . 9 . 1 1 5 3 Խ / Ր Օ Ս է հ - Ա ե օ Ո 

I ) 



ՏՍ.քք;կԱ՚ւ, ՐՎԱԴէյԳՈ. 
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