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ՅՍԼԿՈՐ ՕՇԱԿԱՆ 

«թսւգին»ի հիմնադրութեան օրէն սագին, որ լման երեք 
տարի կ ՚ ը ն է , մենք ստեղծած ենք հաւաքական ոգեկոչումի եր– 
կիւղսւծ մթնոլորտ մը հայ գրականութեան անկրկնելի դէմքե– 
րէն Մեսրոսյ Մաշտոցին եւ Սայսւթ–Նովսւյին նուիրուած մեր 
բացառիկներով: 

Կարգը ուրիշ անկրկնելիի մըն է հիմա։ Երրորդի մ ը ։ Վ ի թ -
խարիի մ ը ։ Սէօլէօզի մէջ ծնած տարօրինակ մէկու մը, որ յեղսւ– 
շըրջումի իր արմատական գաղափարներով տակնուվրայ պիտի 
ընէր հայ գրական կեանքը Արեւմուտքի մէջ , որքան ատեն որ 
շունչ կար վրան եւ կ ՚ապրէր ։ 

Տարին սկսանք Սայաթ-Նովսւյով ու զայն կը գոցենք 8 ՛ 
Օշակսւնով: 

փիչ են. «թագին»ի մէկ ամսուան սա ութսուն էջերը մեր 
գրականութեան եզակի դէմքերուն համար։ Քիչ 1 մանաւանդ 0– 
շականի պարագային, որ իր կեանքին ամբողջ տեւողութեան, 
շատը մարմնաւորեց, մեր գրականութեան մէջ, որակի թ է քա-
նակի տեսակէտով, առատութեան խորհրդանիշ մը դաոնալու 
աստիճան: 

Գրական զարհուրելի գիտակցութեամբ եւ նոյնքան զար-
հուրելի բնազդով մեհենական ա յ » գրագէտը, դաժսւնօրէն ա– 
ււալջ եւ դաժսւնօրէն արդւ^րադսաւ՝ կը նշանակէր արդարեւ, 
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կիրքի աււատագոյն կրակ, աււատագոյն խոհ, աււատսւգո յն. խօսք: 
Այսպէս, հարիւր էջէն Վ^Դ1 ծաւալներու մէջ Օշակսւնի 

տեւսւբար ինքզինք բազմապատկել սիրող միտքը չէր իսկ գիշեր 
գործի լծուիլ եւ ստորագր՚ութ-իւն մսխել, մանսււանդ վերջին 
շրջանին, երթ հոգիներուն ու հասարակութ-եանց վերլուծումը 
ընող վէպը տարսւծուելու անսահման կարելիութ-իւններ կը ջ ա -
նար իր աււջեւ։ Անոր սկսած մ ե ծ թ-է փոքր նիւթ-երը, իրենց ար-
տայայտութեան խտագոյն տարազներուն մէջ իսկ գանգատ մը 
ունին կարծես իրենց տրամսւդրուած էջերուն դ է մ , ա յ դ էջերը 
անրաւարար համարելով լրիւ բացատրութ-իւններու ու պատկե-
րացման իրրեւ վ ա յ ր , որքան ալ անոնք քիչ չթ-ուին ընթ՛երցողին։ 

փիչէն չախորժող գրագէտն էր Օշակսւն։ 
չէր մ ի ա յ ն ։ 

Կ ՚ատէր եւ անխնայ կը հարուածէր նսւեւ՝ րոլոր կեղծ հա– 
րըստութ-իւնները, կեղծ առսաաւթփւնները, կեղծ ունեւորու– 
թ-իւնները։ Իր իմացական կեանքին մ է ջ , ոչ իսկ վայրկեան մը 
հանդուրժեց սուտին եւ անոր դ է մ նուիրական ցասումով պոււա– 
լը աոաջին պարտականութ՜իւնը համարեց գրականութ՜եան սպա-
սը կատարող բոլոր մարդոց ։ 

թազմաթ-իւ ու տասնեակ հատորներէ եւ րագմահագար է– 
ջերէ առաջ եւ ետք, կեանքի ե ւ մտածման ահաւոր եււսւնդ մ ը , 
սիրելու եւ ատելու անվախճան եւ աննահանջ կիրք մըն է Ցակոբ 
Օշակսւն։ Աշխարհ մը բան ըսած եւ աշխարհ մը նոր ըսելիք հ ե -
տը տարած, միշտ աշխատած եւ կարծես միշտ ատեն չունեցած, 
միշտ գրած եւ սակայն միշտ գրելու անօթ-ութ-իւն մը զգացող 
մեր գրականութ՜եան հսկայ սովահարներէն էր ան։ 

Քանի մը խօսք՛ իր իրաւութ՜եան, մեծութ՜եան, յ ա ղ թ ա -
կան արուեստին հաւատացող հին ու ՛նոր խանդավաոներու կող– 
մ է , հատուածաբար տրուած քանի մը էջ իր գործերէն ու իր 
կեանքին վերաբերող քանի մը մանրավէպ քով քովի դնելով* 
կը յանձնենք «ք*սւգին»ի այս թ-խը մեր ընթ՜երցողներուն, ա մ -
բողջական գորովով մ ը ։ 

\ 
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Յ Ա Կ Ո Ր Օ Շ Ա Կ Ա Ն 
ՀՄիԲ՚աբեքդ* աարեգրքի նաիաձե,անութէամր 1958 Ապբիչ 

՚21~Հն 0 լական Է սանԼրշ՝ մ ահ ո լան սէասնամեակին առիթով՝ կազ-

մակերպեցին Հանդիօոլթիւն մը, Ամերիկեան համալսարանի 2Է-

փըլ հօյի մէչ, Որ մասնակցողներու Հոծութեամր եւ կաաարոզ– 

ներու շնա իր Հոյլով աննախընթաց երեւոյթ մըն Էր մեր քազա*– 

ֆի դրական ձեռնարկներոլն մԷՀ: 

Այգ Հանդէս ութ Լ ան կը նախագահէր կ. Սասանիր իսկ 

Անապձան, քք. ի չի ան ել (քդ. Հօյաճեան գրաւոր գասախօաոլ– 

թիւններով յաՀորդարար ներկ այացոսցին Օչակ ա% ուտու քիչը, 

Հ,ննաւքաաը էլ Վիպականը ւ 

0 լականի * աները ծրագրած Էին նախագահին խօաքը եւ 

սոյն գասախօաոլթիլնները ամփոփել աեարակի Հը որ 

բա խտաբար չիրագործուեցաւ.: Հեաագա յ Էքերը մէհք կազմ ած-

ենք անտիպ մնացած այգ գր*ւթիլններոՎ՛ 

Այսօր կոչուած ենք այս հանդիսութեան Յարգելու յիշատակը մեծա-
վաստակ 1ւայ գրագէտին, որ 8ակոբ Օշականի անունով կը լեցնէ այս սրա-
հ ը ։ ՄեծերէԱ մէկուն ոգին կ՛անցնի այս բեմէն։ Ի փառս 3– Օշականի՚ոաքի: 

Այս պահուս երբ յարգանքի այս հանդիսութեան բացման խօսքը կ ՚ ա ր -
տասանեմ, լեցուած եմ այն հաւատքով եւ համոզումով, թ է Սփիւռքի մտա– 
լորական ընտրանիին թարգմանը կը հանդիսանամ՝ արժանի, շատ արժանի 
փառաբանանքն ընելու այն մեծ գրագէտին, որ իր աոեզծագործութիւննե– 
րով ողողեց հայ գրականութեան վերջին յիսնամեակը ւ 

Երբ 8 * Օշականի ծննդեսւն 75–ամեսւկին կ՛անդրադառնանք, հայ գը– 
րագէտի փոթորկալի կեանքը կը սյատկերանայ մեգի, փոթորկալի կեանք 
մը , որ հայ գրականութեան անդաստանին մէշ իր առագաստները պարգեց, 
գալարուեցաւ երկունքներով եւ աոեղծագործեց անվհատ խիզախումներով: 
Ան կեանքի բեմին վրայ տեւական հարբած մը եղաւ հայ գրականութեամբ: 

Իսկ երբ Օշականի մահուան տասնամեսւկին կը վերադառնանք, հան-
դարտ խորհրդածութեամբ մը , մեր գլուխը կը հակենք այն մեծ վաստակին 
վրայ , որ գրական ու քննադատական խռովսւյոյզ քառասնսւմեակէ մը ետք* 
կը մնայ հայ մշակոյթի գանձարանին մ է յ ՝ 8 ՛ Օշական անունով։ 

կիրքերէ, անձնական փառասիրութիւններէ, առօրեայ պայքարներէն 
բիւրեղացած, 8 • Օշական քննադատի նիզակը վար դրած եւ անշշուկ մեզմէ 
հեռացաւ տասը տարի առա; : Այսօր, իր մեծաքանակ ու մեծարժէք գրա-
կանութիւնն է , որ պատերազմիկի մը պէս կը մնայ պատնէշին վ ր ա յ , հայ 
գրական անդաստանին մ է ջ : 

6 • Օշական համայն հայութեան ծանօթ գրական վաստակաւոր մըն 
է ։ Անունը շատ լսուած, բայց չենք կրնար ըսել, թ է հայ բագմաթիւնները 
նոյնքան ծանօթ են իր գործելաւն, որոնց մարմարէ պատուանդանին վրայ 
կը բարձրանայ 8 ՛ Օշականի գրական փառքը։ իարեբսփտաբար ուսուցիչ 
Օշականը աշակերտներու բազմութիւն մը ունի քառասուն տարիներու ե ր -
կայնքին, դպրոցական հրեք-չորս սերունդ, որոնց մէկ մասը գրագէտ ու 
մտաւորական, անթառա՛մ կը պահեն գրագէտին յիշատակը։ Այսօր, իր ա– 
ռաջին աշակերտները, ոյանք գրական անուն մը ունին, արդէն թեւակոխած 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



4 * Ա Գ Ի * 

են իրենց վաթսուԱամեսւկը, իսկ ամէնէն վերջին սւշակհրտ&երը երեսունամ– 
եակի մէջ են ։ Ասոնք իրական վկաներն են ւսյն դրական հոուն կեանքին, որ 
ապրեցաւ Օշակսւն եւ կրցաւ վարակել իր աշակերտները ջերմ «իրով դէպի 
հայ գրականութիւնը: 

Այսօր, իր մահուսւն տասնամեակին, երբ մեր անվերապահ յարգանքը 
կը րերենք անոր անվհատ աշխատանքին, անհրաժեշտ է որ այս րեմէն յ ա յ -
տարարենք, թ է սւրեւմտահայ դրականութեան մէջ բացսւոիկ տեղ մը կը 
գրաւէ 8 • Օշակսւն իր անսահման ստեղծագործութիւներով եւ աշխատա-
սիրութիւներով : Արեւմտսւհայ գրականութեան անդաստանին մ է ջ , անցած 
հարիւր տարուան ընթացքին, ոչ մէկ հայ գրագէտ ունեցած է այն ծաւա-
լուն եւ հիմնաւոր աշխատանքը, որուն լծուեցաւ 3 • Օշակսւն գիտակից ապ-
րումով, ջերմ սիրով, յամսսւ եւ տեւական խիզախումներով հայ գրականու-
թեան սւմբողջ հունձքը ներկայացնելու համար։ 

Իրօք, մենք 6 • Օշականը կը տեսնենք որպէս պատմուածագիր, հե-
քիաթագիր , վիպասան, թատերագիր, բանաստեղծ եւ գրական քննադատ: 
Տեւական եւ տրամսւթփկ ապրումներով ան լայն ու խոր ակօսներ րացաւ հայ 
գրականութեան կալուածին մէջ , եւ իր կեանքի վերջին օրը գրիչը ձեււքը1 

մարեցաւ: 

՛Թանի մը րացաոիկ դէմքեր, արեւմտահայ գրականութեան մ է ջ , բա-
նաստեղծական , վիպական ու թատերական ստեզծագործութիւննհրով* գա-
գաթ– կազմեցին մեր գրական մշակոյթի հորիզոնին վ ր ա յ , ինչպէս Պ • Դուր– 
եան, Սիամանթօ, Գ– Վարուժան, Մ– Մեծարենց, 3– Պարոնեան, Գ– Զ®ե– 
րապ, Լ» Շանթ։ Տ է բ " Հ ա յ գ Ւ ^ ա յ ո հսկայ ծսաուղիին վրայ կը գտնուի 8 ՛ 
Օշականի մեծղի կաղնին։ 

Գնահատող եւ քննադատող կարծիքներու մթնպորա մը երկարսւձըգ– 
ուեցաւ անցած քայլասուն տարիներու ընթ-ացքին 6 • Օշականի գրականու-
թեան շուրջ: Կ՛ենթադրեմ թ է քանի մը տասնամեակներ եւս վերա գնահա-
տութեան պիտի մղուի հայ մտաւորականութիւնը, 8 ՛ Օշականը պսւյծաււու– 
թեամբ ըմրււնելու համար։ Սակայն, ինչ որ անվիճելի է բոլորին համար, 
այն հաստատումն է , թ է ՝ 8 ՛ Օշականի գրականութիւնը պատկառելի գանձ 
մըն է ։ 

Մասնաւորապէս րացաոիկ տեղ մը կը գրաւեն 8 • Օշականի մեր գրա-
կանութեան պատմութեան նուիրած իր երկարսւշունչ գրադատական ո ւ -
սումնասիրութիւները , որոնք մեր գրականութեան համապատկերը կը ներ– 
կայացնեն: Տասնեակ մը մեծ հատորներու հասնող այս կոթողական գործը. 
Հայ կեանքի հարիւրամեակը, գրական եւ մշակութային բ ո լ ո ր երեսներով, 
մտնրագննին քննութեան աոած է , միակը իր տեսակին մէջ թէ՛ արեւմտա-
հայ եւ թ է արեւելսւհայ գրականութեան մ է ջ : 

8 * Օշականի այո գործը քանի մը տաղանդաւոր եւ աշխատունակ գլ1– 
րագէտներու գործն է , մեծ հաւաքականութեան մը գործը, որ մինակը կըր– 
ցած է գլուխ բերել* հիանալի գերարտադրութեսւմբ մ ը : 

8 • Օաշկան ներկայ է հայ ամբողջական գրականութեան մէջ եւ դեո 
շատ ժամանակ անոր ազդեցութիւԱը պիտի կրեն գալիք սերունդները, գրա՛-
կանութեան անդաստանին մէջ : ք 

Մենք այսօր կը փառաբանենք Օշականի մեծ կորովը որպէս հայ ժ ո -
ղովուրդի հարազատ գաւակի եւ անոր հանճարը մարմնաւորող գրագէտին: 

8 ՛ Օշականի յիշատակը օրհնեալ եղիցի , • • ֊ ՚ . --՞ –" 

- . Կ* ԱԱՍՕԻ՚սԻ 
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, 8 • 0Լական անունը , վերջին կէս 
գարուն դարձաւ խոբՀրգանչանը մի 
քանի հզօր իրագործումներու, հ ա 

՛Այգ իրագործումներէն մէկը իր գրա-
կանութիւնն է | իր կոթողական գործը, 
եւ. միւսր՝ ուսուցչութիւնը : ք)լ. այգ եր-
կուքն ալ, թէ՛ գրականութիւնը եւ թէ 
այ$Ուցչո լթիւնը իբրեւ առանցք ոլնին 
Հայ ժողովուրդը^ Հայ Հոգին է Եւ արգէն 
դժոլաբ է Օշականի անձը անջատել գրա-
կան ութեն էն , գրականութիւնը ուսոլց– 
չոլթենէն, ել ուսուցչութիւնը Հայ ժո-
ղովուրդէն 1 Երբ֊ ըսենք 0 լական, միան-
գամայն կը Հասկնանք այգ րոլորը* 

Մեր մ է լ , 0 լական եղաւ. մէկը 
այն չա՚ա քիձ^՚րէն, որոնք ուսուց-
չութիւն կոչուաձ՛ եւ. ըստ էութեան ա– 
պերախա ՛այգ կալուածին մէԼգ վայելե-
ցին մարգոց ս/նՀուն երախտագիտութիւ-
նը, ձգելով անքնքելի Հետք մը իրենց ե– 
տին, ել անուն մը ասպարէզին մէՀէ 

\,ախա կրթարանը վերջացուցած եւ. 
Ար մաշի դպրեվանքին մէՀ մէկ տարուան 
ուսանողի ալեկոծ շրՀան մը բոլորելէ 
եաք՝ 0 . 0լական կը մտնէ ուսուցչական 
ասպարէզ յ Ու տասնըինը տարեկա-
նէն մինչեւ իբ մահը, ամրողՀ քառա-
սուն տարի , ուսուցիչ է անիկա \ Նախ 
գիւղերու մէհ ապա՝ Հոչիս, Եգիպտոս է 

ԿիպրոԱ> Եբուսաղէմ։ Իբ աշակերտնե-
րէն շատերը առանձին առանձին անդրա-
դարձած են վարպետին ուսուցանելու ե– 
ղանակներուն, նկարագրելով անոր շա-
րադրութիւն տալու մէկ ձելը, գասա-
ւանգութեան մէկ պաՀըէ տղաքը դասին 
կապելու ուժը, յա յան արեր ած միւս 
յատկութիլնները։ ԱմԷն տեղ նոյնը ե– 
զած Է 0լական յ Աիրոլած է միշտ, իր 
տեսիլքները պաշտել սորվեցուցած ( ու 
պաշտուած ՝ ամենուրեք է 

սուցիչ ծանօթ անձերոէն Հեա անմիքա-
պէս կ՝ենթադրուի մանկավարժական գը– 
ր ութ ի էն մը յ Ա իստեմներոլ կիրարկում 
մը։ Երկրորդական վարժարաններէ ըս~ 
կըսեալ ու անոնցմէ վեր գպրոցներոլ մէ9 
նախապայման է ասիկա ոլ ան Հրաժեշտ > 
Այս ոլղղոլթեամբ մեբ մ ԷՀ, աւելի ճիչ– 
գը մեղի ծանօթ ուսուցիչներ եղած են 
Ռէթէոս Պէրպէրեան, Լ. Շանթ, Ազբալ– 
եան եւ ՇաՀան Պէրպէրեան է Ցիչեալ ո ւ – 

սո լցիչները որոշ սկզբունքներու վրայ 
գրած էին իրենց ուսուցչութիւնը է որոլ 
օրէնքներ կը կիրաբկէին իրենց աղոց ի– 
մացական աչխարՀը բանալու եւ լեցնե-
լու Համաբւ 

0լական Հոս եւս կը զատուի ընգՀա– 
նուրէն եւ կը պարղէ առանձինն դրօշակ 
մը ։ Համալսարանէ մը չէր անցած, չու-
նէր ոչ մէկ վկայական, այսոլՀանգեբձ 
բոլորին չափ անուն Հանեց ԱԼ վաստակ 
ունեցաւ նաեւ ուսուցչական ասպարէզին 
մէԸ տ Իբրեւ, սկզբունք իր անՀոլն ոէրը 
ունէր, եւ իրրեւ օրէնք՝ իր Հաւատքը * 
Այդ սիրով եւ այգ Հաւատքով տարաւ իր 
գործը եւ ստեղծեց ուսուցիչի իբ Հմայ-• 
քը։ 

Դիտելի տարօրինակ պարագայ մը 

եւս : 
իր քառասուն տարիներու ուսուց-

չութեան ընթացքին ո՛չ միայն ուրիշնե-
րու փորձաոոլթիլններէն Հան ուա ծ ման-
կավարժական սիստեմ մը էէ կիրարկած 
Օշական, այլեւ իր փորձառութիւները 
չէ օրինադրած X Ջ է գրած մանկավար-
ժական ոչ մէկ յօդուած տ (Ուսուցչապետի 
տիտղոս մը չէ տրուած իրեն երբեւիցէ* 
Զէ եղած գպրոցի մ Ր նոյնիսկ առժամ–, 
եայ տնօրէնը է Զոլնի նոյնպէս դասախօ-
սի անուն մը է Այսինքն Օշական պաշտօ-
նի բարձրացում բնաւ չէ ունեցած է 
սուցչական ասպարէզին մէ^ եդած՛ է 
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պարզ ւէին ոլոր մը , Հաւատարիմ շարքա-

յին մը ։ Ա կսաւ իրրեւ. ուսուցիչ եւ վեր– 

Հացուց իր կեանքը ուսուցիչի փշապսա-

կը ղլխուէւ : Խառնուածքով ուսուցիչ Էր 

միայն, բառին իսկական առումով սոր-

վեցնոզը, իր սիրական րացատրոս-

թեամր՝ վարժապետըւ Կը Հեաեւէր աը– 

ղոց կեանքին եւ կը րանար իր Հոգիին 

ճոիէ գանձերը անոնց ընդունելու կարո-

ղութեանց Համեմատէ 

կ՚աշխատէր ու կ՝աշխատցնէր | 

Կը խօսէր ու խօսիլ կոլ աար ւ 

Կ՝ աւանդէր ու կը պաՀանՀէր * 

Իրեն Համար նիլթ մը կրնար նուաճ-

ուիլ | իւրացուիլ ուսուցի չին եւ աշակեր-

տին թափած Հալւսսար ճիգերով է 

Առածին օրէն) զարմանալի արագՈլ– 

թեամր , մաերմութ իլն կը Հ ասաաաէր 

իրեն աշակերտութիւն ընելու եկած նո-

րեկ աղուն Հետ։ Ամէնէն աոա^ կը մօ-

տենար անոր իր փաղաքշական բառերով I 

- Չօրպա&ի, աղքատախնամ, դ դ ո ւ մ ն ե -
րու. թ ա գ ա ւ ո ր , մենծ փիլիսոփայ , յ ի – 
մ ա ՜ ր : Բառերը իրարու, եաեւէ կը թա-

փէին աղուն գլխուն յ Բայց այնպիսի 

քազցրոլթեամր մը կ՚արտասանուէին ա– 

նոնք լ այնպիսի ժպիտ մը, զուարթ ձայն 

մը կ՚ընկերանար անոնց, որ խրամատ մը 

բանալու, փոխարէն* Հոգիէ Հոգի կապ 

մը կը Հաստատէին < Տղան յանձինս Օ՜-

շականի մտերիմ մը կը զգար անմիշա-

պէս իր մօտըէ բարեկամ մը, Հայր մը։ 

Ու այդ մտերմութիւնը այլեւս երբեք չէր 

քայքայոլեր ; 

Օշական կը սիրէր իր աշակերտնե-

րը ւ Կը Հաւատար անոնց թաքուն կարե-

լիութիւներուն : Ու մեծ Հաւատքով կը 

տանէր այգ կարելիոլթիլններոան ճամ-

բայ բանալու, աշխատանքները է Ա՛յս Էր 

իր մեծագոյն առաւելութիւնը ։ Ու ինք 

Հասած Էր տեղ մը, կը գտնուէր բար-

ձունքի մը վրայ, ուր իր սէրը էէշանա– 

կութ իլն ունէր աղուն Համար, Հալա լո-

քը կը խանգավաո-էր, գնահատանքը մը– 

ղում կոլ տար անոր քայլերուն է 

Դասարան կը մտնէր փոթորիկի մը 

նման։ հքանգավաոոլթեա՚մբ։ Ուրախ ա-

ղողակներով; Միշտ փաղաքշական Հայ– 

Հոյանքները շրթներոլն է Կը չրՀագայէր 

անգամ մը գրասեզաններուն միՀեւ։ Կը 

զարնէր մէկուն գլխուն, կատակ մը կ՝ը* 

նէր ուրիշի մը Հ&«ււ Կը սաեղծէր աշ-

խուժութիւն մը եւ ապա կը սկսէր գա– 

սի։ 

%ախ կը տեղեկանար նիւթին է Նի՛–^ 

թին Հետ կը փոխադրուէր անմիէապէս ւ 

Կը շինէր մթնոլորտը է Հարոլյւա էր իր 

« ն ե ր ք ի ն դ ա շ տ ա ն կ ա ր ը » « Ունէր դեղեցի– 

կը տգեզէն զանազանելու խորունկ ՐԸ՜ 

նազդ մը, իրալը չիրաւէն տարբերելու 

ղօրաւոր Հոտառութիւն մը, պիտանին 

անպիտանէն անջատելու. Հարոլածա յին 

արագութիւն մը։ Իր այգ բոլոր կարո-

ղութիւնները Հանդէս կոլ գային գասի 

պա Հոլն , պայծառացնելով տղոց միւոքը , 

բանալով անոնց փիղերը ։ 

Օշականի ուսուցչութեան ամենա-

պայծաո. Հանգրուանները իր վերլուծ-

ման պահերն էին։ Անճանաչելիդ աննկա-

րագրելի մարգ մը կը դաոնար երբ կը 

վեր լուծէր մեր Հին կամ նոր գրականու-

թեան գէմքերէն մէկուն մէկ իրաւ կը– 

աորը : Շարադրութեան եւ վերլուծման 

պաՀերոլն կը դաոնար առաւելագոյն 

կարողութիւն մը կա ր հ՜ես ( ուր այլեւս 

ուսուցանելն ու տպալորելը կը թոլէին 

Ը1լաէ իր բնախօսական կառոլցոլածքին 

էատարրերը։ ՚հասարանի մ ԷՀ մնայուն 

ներշնչումի մէՀ էր ան եւ իր ներշնչու-

մը վարակիչ էր միշտ ։ Իր ներշնչման 
ադբիլրը կը կազմ էին Հայ ժողովուրդը ( 

Հայոց Հայրենիքը ել Հայոց մշակոյթը։ 

Իրեն Համար գաղտնիք չունէին մեր լե-

զուն , մ եր պատմ ութիլնը, մեր արուես-

տը՝ սկզբնական շրջաններէն մինչեւ մեր 

օրերը է ճիշդ այգ պատճառներով անձ 

մը չէր ներկայացներ այլեւս ինք, այլ 

կը դաոնար ու կ*ր//ար ամբոզՀ ժողո-

վուրդ մըէ որ փոխ առ փոխ տղոց աչ– 

քերուն առՀել կը պատկերանար արիւ-

նով յ արցունքով, յաղթանակներով Ոլ 

ստեղծագործական երկունքով I 0 շակա– 

նին նայելուք տղաքը իրենք զիրենք ժո– 

ղովոլրգի մը առՀեւ կը գտնէին , իր 

Հիացումին , արցունքին ու բառեբուն կը~ 

բակին մ ԷՀ գեղեցկացած, մեծցած ժողո– 



ք 

վուրգի մը, որ մեր ժողովուրդն էր, 
մեծ՝ իր մշակոյթովդ մեծ՝ իր քաղա-
քակրթութեան ըեգոլնակոլթիլններով, 
մեծ՝ իր տառապանքով ու մարաիրոսու– 
թեամր է Տ՚սմառոլթեամր մանաւանղ յ 
ինքը ա յգ բոլորին կենդանի յուշարձանն 
էր, կրքոա յուշարարը ւ Ունէր գաղտնի– 
քը այդ բոլորին խորՀոլրգը% ապրումը 
փոխանցելու ուրիշներուն է Ունէր գաղտ– 
նիքը մ անաւանդ անցեալը իր մթնոլոր– 
տոփ, իր ոգիով , իր շունչով անմիջական 
կեանքի վերածելու է Նման պաՀեբոլ Օ՛-
շական կը դաոնար ընթացիկէն բոլորո-
վին տարբեր ճամբաներով ուսանոտլին 
Հետաքրքրութիւնը սրող, յափշտակու-
թիւնը լարող կախարդ մը է 

Իր խօսած աաեն, աշակերտը Տ եր-

բեմն սուրբի մը առլեւ. կը զգար 

զինք, որ «տարիներ երկրէ երկիր» թա-
փառելէ ետք մենաստանի մը մ էլ Հայ 
լեզուին գիրերը կը Հնարէ % Երբեմն քա– 
լեր ու աո.լեւ կը զգար ինքզինք , որոնք 
իրենց Հաւատքին զյրաՀովը դաշտ 
նան ու անՀաւասար կռիւ մը կը մզեն 
թշնամիին գէմ, սրբութիւն մը յաւեր-
ժացնելու մեծ սխրագործութեամբ։ Եր՜ 
բեմն - միշտ իր խօսած ատեն - աւերա-
կի մը աո.լել. կը փոխագրուէր , ուր պա-
պերուն ստեղծագործ ոգին կը ճա ռա-
գա յթէ ։ Օշական իր բառերուն զօրոլ– 
թեամ լւ ու ապրումին թեւերովաշուղ-
ներու Հետ կը պտտցնէր աշակերտը, կը 
տանէր վանք մը, ուր վանական մը Հա-
յոց պատմութիւնը կը գրէր % Կը տանէր 
անապատ, 

ոլրկէ ԿԸ ԼսոլԷԲ տակաւին 
մորթուող բանաստեղծներուն եղերական 
կանչը \ իր դիմաց յաճախ պատրանքը 
կ՚ունենայիր թէ ինք չէ՛ դիմացդ կեցող 
մարգը, այլ գարեր առա լ ապրած, Հե-
ռու գաբերուն մեր լեզուն ձեւաւորած , 
մեր արուեստը շնչաւորած է մեր երգը 
դաշնաւորած մարգերն են, որ պաՀ 
մը ելած են իրենց յայտնի եւ անյայտ 
գերեղմաններէն եւ եկած կը խօսին, կը 
պաագամեն, կ՛երգեն՝ Օշականի բերնովդ 
Օշականի բառերով է 

Երբեմն Ա– Մեսրոպը կը խօսէր իր 
Կ՝աԴ.0թէԲ Նարեկացին, ու Աա– 

յաթ \,ովան կը զարնէր իր կախարդական 
քամանչան է Երբեմն Գոլբեանը կը պո-
ռար իր տրտունլքըւ Ս ի աման թօն կը 
գոռար իր մարտական բանաստեղծում 
թիւնները , Վարուժանը կը զարնէր իր 
ոսկեձոյլ ու շքեղ մուրճը կամ ք^էքէեա– 
նը կ՚արտասանէր վթարութեան Շուն– 

չ&է 

Օշական յարութիւնն Էր մեր մշա– 
կոյթի բոլոր սուրբերուն է 

Այսպէս ու նեբշնչեալի մը պէս՝ կը 
կենար աղոց ել անոնց մտքին մ էլ 
ծանօթութիւննեբ սթմրաբելոլ Հետ մէկ– 
տեղ կը դաոնար ներշնչող ուժ մըէ ար 
պալորող զօրութիւն մը^ մոգութիւն մը։ 
Կը սրէր աղուն զգացումները, թել կոլ 
տար անոր երեւակա յոլթեան ու կ՝րն~ 
դարձակէբ անոր ապրումին շրլան ակը յ 

Օշական որքան առատաձեռն էր տա-
լու պարագա յին, նոյնքան եւ խիստ էր 
պաՀանլելոլ ատեն ։ Անողոք Էր ի մաս-
նաւորէ շարադրութեան գասերուն մ էլ 
թերացողներուն նկաամամբ է 

- Շարադրութիւնը չափանիշն Է ձեր 
կարոզոլթեանց : Անով կ*արժեւորուի ա– 
մ Էն աղա յ % Հոն Է որ ձեր Հոգին պիտի 
էէրսեւորուի ել միտքը կազմակերպուի, 

կ՚ըսէր : 
Ու ատոր Համար , ամէնէն առա լ ին-

քը մեծ ճիգ կը թափէր՛. Կը Հսկէր իւ-
րաքանչիւր ազու վրայ։ Համբերատար 
ու խղճամիա աշխատանքով մը կը սըր֊ 
րագրէր չարագրութեան տետրակները, 
լուսանցքներուն վրայ գրելով իր տպա-
ւորութիւները ։ Ապա բերանացի թելա-
դրանքներ կ՚ընէր » իւրաքանչիւրին ըն-
դունակութեան Համապատասխան գիր՜ 
քեր կը յանձնարարէր \ Կը քալալերէր , 
ԿԸ. ԺԷաէ(՛ աղուն ինքնավստահութիւնը է 
Հնարքներ կը կիրարկէբ անոր թաքան 
կարոզութիւնները արթնցնելու եւ զար-
գացնելու Համար ։ Հետեւեալ ԳՐոլյսԳԸ 
սպառիչ ծանօթութիւն մը կու տայ այդ 
մասին է 

Ս՛եր շրՀանին ) գրականոլթեամբ խան-
դավառ տղայ մը կար։ Գրական փորձեր 
կ՝ընէբ եւ կը վարէր աշակերտական թեր-
թին խմբագրութիւնը» Ամառուան աբ– 
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ձա կուր գին պատաՀեցաւ որ կարգս/յ Օ՜-

շականի կողմ է արգիլուած դիրքերէն 

մէկը նոյնինքն Օշականի «Ծակ պաոՆ– 

կ ը » ։ Պ՝/՚ՐՔԸ կաՐԳալէ ետք շշմեցալ մը– 

նաց աղան ։ ՏոլսաՀատՈլթիլն մը պա-

ահց ղինք ։ Ընկճուած էր վէպին ահար-

կու շքեղութեան աակ յ Ամլացնող գեղեց-

կութիւն մը կը վերադրէր անորէ Ոճին, 

թիփերու իրաւութեան , Հոգեվիճակնե-

րու Հեղեղային թաւալումին մ ԷՀ, ^էՌՂ՜ 

տիկ կը աեսնէր ինքզինքյ Ու եզրակս*– 

ց ո * ֊ ց թէ ինքը ո՛չ թէ գրելու, այլ Հա-

զիւ կարդալու արժանի մէկն է։ Ու գիր՜ 

քը աւարտած օրը է այդ աղան որոշեց 

բան չգրել այլեւս եւ ընդմիշտ Հրաժա– 

(՛ԷԼ ՂՐոՂէ ՚՚ւնայնամտութիւն մը Հետա– 

պընդելէ ՚. 

Այս դրուագը պատաՀեցալ վանքի 

ամառանոցին մէՀ, Պարոն Տէր անունով 

տեղ մը։ Օշական Երոլսաղէմ կը գտնը– 

ւէրւ Լուրը Հասալ իրեն: կանչեց տղան ւ 

Այս ՚էե ր Հինը պատմեց իր տպաւորում 

թիւնները եւ Հաղորդեց եզրակացոլթիլ– 

նը։ 

Օշական մտիկ ըրաւ եւ յետոյ խօսե-

ցաւ. 

- Մ՚ոիկ ըրէ տղաս; կան մեծ լեռ-

ներ եւ կան սլդ՚ոիկ լեռներ յ Մեծ չերան 

մ ԷՀ ենթադրէ որ կայ մեծ քանակոլ– 

թեամր ոսկի, պղտիկ լեր ան մէՀ՝ քիչ 

քանակութեամր ւ Արդ՝ մեծ չերան շատր 

կրնա՛՛յ պատճառ ըԱաչ որ պղտիկին քի– 

էէ ԳաԳՐԻ ոսԿ1՛ ԸԱաԼէ* կորսնցնէ իր 

ոսկեղէն արժէքը։ Տո՛ւր առայժմ քոլ քիշ 

ոսկիդ, շատին մասին մտածեչոլ դեռ 

մ ամանակ ունիս : Մի մոռնար ըսածս ու 

զնա՛ է ԱմԷն Օր նոր յիմարութիւն մը ը– 

նհլսվ ժամ անակգ մ ի անցըներ տ 

Այգ բացատրութեան աոՀեւ, տղան՝ 

անմիՀապէս ղտալ ինքղինք է Մեէլնեցալ 

խանգավառոլթեամր ոլ երկու օր ետք 

շարադրութեան նոր տետրակ մը լեցու-

ցած զրկեց Օշականին է 

Այսպէս էր միշտ՛. Մտածումով մը, 

պւստկերո$է մը, դրուագով մը կը վսսրա– 

տէր աղուն մտքին մշուշը ու կը լեցնէր 

պայն նոր խանդավառութեամր, միշտ 

ըԱելով, ԸԱել ուզելով քալէ՛, Հաւատա՛ 

դուն քեղի, պեղէ՛ Հոգիդ ոլ անպայման 

կը գտնես ոսկին < 

Ուսուցիչներուն մ ԷՀ ամէնէն աւելի 

ինքն էր տղաքը քրտնեցնողը, ամէնէն 

խստապաՀանՀը, անողո՛քը՝ բա յց րո լո-

րէն աւելի կը սիրուէր ի՛նք, բոլոր տը– 

ղոց կողմ է ։ Ներքին կարօտներ ստեղծող 

ու կարօտներու գոՀացում տուող նորոլ– 

թիէն մըն Էր ինք, որ երբեք չէր Հին– 

նար հ կարելի չէր միօրինակութիւն մը 

տեսնել մէՀը% ձանձրոյթ մը զգալ իրմէ ; 

Որովհետեւ մշտաՀոս աղբիւր մը չէր 

միայն | այլ մշտանորոգ աղբիւր մը, այլ 

նաեւ բազմաթիւ աղբիւրներու միաձոյլ 

Հոսանք մը։ Գրական նորութիւնները, 

դեղարուեստական վարգապետութիւննե– 

րը , իմաստասիրական շարժումները , գի-

տական , բժշկական բոլոր գրութիւնները 

Հարկատու էին իրեն: Ատոր Համար ան-

դաւաճան ապաւէն մըն էր ինք է /էո1ո1* 

կնճռոտ Հարցերուն պատրաստի ու Հա– 

մոզիւչ լուծում մը։ 

Ուսուցչութիւնը &էէԳ գրականու-

թեան պէս կիրք մըն էր Օշականի մէՀ ։ 

Չէր կրնար ապրիլ առանց գրելու յ Զէր 

կրնար ապրիլ նաեւ առանց ուսուցանե-

լուX Տխրութիւն մը կոլ գար վրան երբ 

կը պակսէին ուսուցանելու առիթները: 

կը տխրէր երբ աշակերտները քիչնային՝. 

Կը ախր էր ՚ երբ տօնական օրերը յաճա-

խագէպ դաոնայինտ Մինչ ուրիշ ուսու-

ցիչներու Համար փնտռուած օրեր էէն 

արձակուրդի օրերը, ընդհակառակն, ի– 

ր են Համար կը դաոնային զայրոյթի 

պատճառներ ։ կը պոռար, կը կան չէր Ու 

ճշդելէ ետք արձակուրդին պատճառ 

դարձած ՚ սուրբին սրբութեան աստիճա-

նը կլ որո շէր իր ընելիքը ւ Եթէ երկրոր-

դական սուրբ մըն էր, կը Հաւաքէր « ր 

զաքը ու դաս կ՚ընէր ։ իր քիչ ժամանա-

կը առաւելագոյն արդիւնքով մը պսակե-

լու սրտառուչ տենդ մը կը վարէր ղինք է 

Կ՝ուզԷբ ազատ ի լ իր մ ԷՀ կուտակուած 

խռովքներէն X Պարպել Հոգին | Պարպուե– 

չոլ այգ պաՀանՀքին քով ճերմակ թուղ-

թը կամ տղոց ուղեղները նոյն նշանա– 

կոլթիլնը ունէին իրեն Համար ւ կը վախ-

նար վերահաս մ ահ էն ել ատոր Համար 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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կ՚աճապարէր աալ, պաամել իր ամբողՀ 
ունեցածը թուղթին կամ աշակերտնե-
րուն է 

Այսպէս , այս կիրքով անցաւ գիւղէ 
գիւղ» քաղաքէ քաղաք, երկրէ երկիր՝ 
առաքեալի մը պէս Հաւաաալոր ոլ քեր– 
մեոանգ, ու աուաւ ինչ որ առած էր , 
ինչ որ իրեն արուած էր ի ծննգենէ ։ Այս-
պէս սպառեց իր գիտակցութեան ամ– 
րո՚ղՀ քառասուն տարին » ՜քառասուն տա-
րի ոլ քառասուն անգամ Հարիւր աշա-
կերտներու իմացական կազմութեան մէք 
բաժին ունեցաւ * Սիր ցուց գրականու-
թիւնը , գեղեցիկին ճաշակը տոլաւ ել ը– 
Ր ա ՚ գ իր աէ–ին փառաբանանքը ։ Ի բրել ա-
աԼլութեան նիլթ թո՛ւրքը ունեցաւ միայն 
եւ իբ ատելութիւնը փոխանցեց իբ ա– 
չակերտներուն ։ ԵՒ իբրեւ սէր՝ իր ժողո-
վուրդը » որուն հմայքը ան գի մ ագրելի 
ապրումի մը վերածեց աղոց մ ԷԼ։ Ատեղ– 
ծագործեց եւ ստեղծագործութեան կրա-
կը վառեց Հազարաւոր Հոգիներու մէֆ։ 
Այս յաակութիւննեբուն շնորՀիլ իբ ու-
սոլցչութիւնը գուբս ելաւ ընթացիկ ի-
մաստներէն, անջատուեցաւ պարագայէն 
ալ ժամանակէն ել դարձա լ Հեղինակու-
թիւն մը ։ Ուսուցչութիւնը ստեղծագոր-

ծութեան պէս բան մը դարձաւ իբ անու-
նին քով, իր մէկ երկն է կարծես ուսուց-
չութիւնը ։ Ել տարբեր չէ իրականոլթիլյ– 
նը։ ՕրովՀետել կրցաւ իր ճիգը արդիւ-
նաւորել , իր քրաինքը շօշափելի փաս-
տերու վերածել ել յաւերժացնել գրա-
կանութեան իր ֆերմեռանգ Հաւատքը ա– 
չակերտներուն մէՀ ։ Ու տուաւ Հայ ժո-
ղովուրդին բազմաթիւ մտաւոր ականն եր ( 

ուսուցիչներ, գրողներ եւ Հանրային այլ 
սպասներու մէ^ գեր վերցուցած ուրիշ 
գործոններ է 

Հերքացնենք մեզի ուղղած իր պատ-
գամը փոխանցելով նոր ուսանողներուն ։ 

կը կանգնէր մեր առֆեւ եւ յուղու-
մով է ապրումով է խորունկ լրքոլթեամբ 

մո Կռ Գ-ՃԲ -
- Գուք Ֆրանսացի ուսանողներ չէք է 

\)նգլիացի ուսանողներ չէք գուք ։ Ռուս է 

Գերմանացի, Ամերիկացի չէք։ Գուք Հայ 
ուսանողներ էք ։ Քւ ատ Որ Համար շատ 
է ձեր պարտքը ։ Անոնց եթէ 10 

րէն մէկը մարդ ըլչայ կը բաւէ իրենցէ 

Գուք բո լորդ ալ պարտաւոր Էք մարգ 

ըլլալ, որովհետեւ ձեր ժողովուրդը 

պէտք ունի բ ՚ ՚ լ ՚ ՚ ր ի գ աԼ1 

Պ– ՍՆԱՊԵԱՆ 
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– ո ա ՚ ա տ Ը 

Տասը աարիէ ի Վեր լռած է 6 * Օշա-

կանի Հ ե ղին ա կա լոր ձայնը 1 (քլ տասը 

աարիէ ի վեր կարծես թէ ամայա ցած է 

Սփիւռքի Հայ գրականութեան անդաս– 

աանը ; ԱնդապաՀը մեկնած է աո. յալէտ 

եւ. անոր տեղն ու գիրքը ոչ ոք Համար– 

ձակած է գրաւել մինչել այսօր է 

հքօսքս ք ն ն ա դ ա տ Օշականի մասին է • 

ան որ մեր ժողովուրդը Հարուածող մեծ 

աղէտէն եաք, գրեթէ մինակը իշխեց 

րական նորաՀաս սերունդներուն Վրայ է 

պաՀեց ել վարեց զանոնք՝ անյոզգոզգ 

վարպեաի պատկառազդու իր ձեռքով | 

Պոլս էն ԳաՀիրէ հ ԿիպրՈս , էրուսա-

ղէմ եւ Անթիլիաս %՝ իր ժողովուրդին ՚պէս 

տար՛ագիր եւ ան կա յան, բայց միշտ ա– 

նոր կրթական եւ մշակութային կեդրոն-

ներուն մ է լ , Օշական "ւրիշ կիրք I " ՚ ֊ ր ի ձ 

սէր ք ուրիշ Հաճոյք եւ կեանք չունեցաւ 

քան Հա յ գրականութեան ե՛լ Հայ գրող-

ներու մտերմութիւնը, ապրումն ու ճա-

շակը^ իբրեւ Հանապազօրեայ Հաց եւ գի– 

նի։ 

Մ արգկային մեծաղոյն արժանիքը 

նուիրումին մ էլ պէտք է վւնսւռել: Օշա-

կան եղաւ այն Հազուագիւտ մեծութիւն– 

ներէն մէկը, որ կրցաւ ամբողջականդ 

ւսնայլայլ եւ յարաճուն նուիրումով մր 

ծառայել իր ասպարէզէն - դրականոլ– 

թեան X Այս պարագային՝ սխալ է աս– 

պարէզ կոչել գործ մը, որ աւելի կոչոլյէ 

Է եւ առաքելութիւն, քանի որ Օշական 

իր գործին մ Էլ մ տալ ապրելու եւ շըն– 

էի լու ամբովլ իմաստը ել անոր սպասար-

կեց աւելի քան կէս դար պաշտամունքի 

Հասնող լերմեռանգոլթեամբ յ 

Մոլեռանգներ կան Հաւատքի , քա-

ղաքական Համոզումներուդ դա լան ական 

ուղղութեանց • մ ոլեռանգներ՝ որոնց Հա-

մար կեանքի բովանդակ լոյսն ոլ աբժէ– 

քը իրենց յայտնաբերած ճշմարտութիւնն 

էէ ԳոլցԷ միակողմանի են ել դատապար-

տելի այս մարգիկը , գոլցէ նաեւ ան-

տանելի՝ իրենց այլամեբժութեամբ դ բայց 

այս մոլեռանդներն են, որ ակօսներ կը 

բանան, նոր ճամբաներ կը Հարթեն եւ 

անլնլելի Հետք մը կը ձգեն իրենց ետին է 

& • Օշական գրականութեան տաճա-

րին մոլեռանդներէն մէկն էր, քպՀանա– 

յա պետ մը՝ որ Աւետարանի խօսքերէն 

միայն մէկը սորվեցաւ եւ բարձրաղաղակ 

Հռչակեց ամենուրեք* <Ա կիդրէն էր բանն 

եւ բանն էր առ Աստուած եւ Աստուած 

էր բան» : Ու բան ըսելով, ան կ՝րմբըռ– 

նէր գրականութիւնը, Հա՛ յ գրականու-

թիւնը , մեր անգիր դպրոլթենէն մինչեւ 

0» Ա՚եսրոպ ել Մեսրոպէն մինչեւ ինքը՝ 

Տակոբ Օշական է 

Այս Համոզումին աէր եւ այս Համո-

զումով զօրացած՝ մոլեռանգօրէն եւ յա– 

րաաեւօրէն ապրեցաւ մեր գրականութեան 

բոլոր շբլաններըդ Բո ԷՈՐ երեւոյթները 

եւ բոլոր արժէքները , ճիշդ այնպէս ( 

ինչպէս ուրիշներ կ՚ապրին իրենց –.կալ-

ուածին , այգիին, Հարստութեան կամ 

պաշտած էակին ընծայած բոէոր Վայելք-

ներն ու մտաՀոգոլթիւնները» 

ՀփննաղատՀ որակումով ծանօթ 0՜ 

չականէւ գէմքը ծնունդն է Հոգեկան այս 

վիճակին է որ գրադէտը մզեց գրական իր 

ապրումին Հաղորդակից դարձնելու նաեւ 

ուրիշներ դ խոբՀելոլ խորՀրդածելոլ է 

վերլուծելու, գառնութիւններ եւ ոգելՈ– 

րոլթիւններ թափելու մէլտեդ, մէկ խօս– 

քով շնչելու գրական մթնոլորտի մը 

մէլ ել արտաշնչելու գաղափարներու իր 

ան Հանդարտ Հեւքը է 

Օչական սիրած է յաճախ յայտարա-

րել թէ ինք քննադատ չէ ւ Ոմանց թերեւս 

Հակասութիւն թոլի այս Հաստատումը 

մեր մեծագոյն քննադատներէն մէկուն 

բերնին մ էլ ւ Բայց խորքին մ Էլ Հոգեբա-

նական ճշմարտութեան մը յա յտնա բե-

րումն Է այս յայաաբարութիւնը է Ե լ ի՜ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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րօք Օշական յանուն քննադատութեան չէ 

որ քննադատութիւն ըրաւ, այսինքն քըն– 

նադատութեան սեռը իրեն նպատակ քրն– 

արեց երբեք: քննական եւ քն1էադատա-

կան աշխատանքներ ու մ ԷՀ փառասիրու-

թիւնն եր չորոնեց, խուսափեցաւ անկէ 

բայց մինչեւ վերքն ալ չյաՀողեցալ իր 

նումներ , պատմական ել ընկերային տըլ– 

եալնեբոլ օգտագործումը ելայլե : 

*հրգ | Օշականի քննադատական վաս-

տակը ոչ մէկ ատեն յարգած է ընկալեալ 

այս պաՀանՀները է Ընդհակառակն % նշա-

նաւոր Է ան թիւերու ել փաստերու հան֊ 

գէպ իր անտաբբրոլթեամր, չըսելու Հս. 
անձը ազատագրել քննարկելու Կէրքէն մար արհամարհանքով, նշանաւոր է 

եւ բնական մզումէն ք 

Տարօրինակ այս երեւոյթը բացատ-

րելի կը դաոնա յ երբ աչքի առՀեւ ունե-

նանք կլրականութեամբ տելաբար 

ուելոլ եւ յորդելու Օչականի հոգեվիճա-

կըէ Ցորգ հոգի մը պէտք ունի պարպը– 

լելոլ, խօսելու, իր յուզական զեղում-

ները արտաբերելու։ Օշականի քննադա-

տութիւնն ալ ուրիշ բան չեղաւ ք եթէ ոշ 

տեսակ մը իւրայատուկ հոգեկան 

ղում, գրականութեան մասին եւ գրական 

հարցերու չուբՀ տաք զրոյց, լի անձնա-

կան յոյզերով : ՚ք^ննադատ Օչականի 

րիչէն աւելի կիրք հոսեցալ քան դա-

տում , աւելի արիւն կա թե ցաւ քան մտքի 

լոյսX 

Օշական իրաւունք ունէր յայտարա-

րելու թէ ինք քննադատ չէ ։ Եւ արգէն 

քննադատի մասին գոյութիւն ունեցող 

դասական ըմբռնումը բնաւ չի պատշա-

ճիր իրեն ։ Նախ գիտեչի է որ գրեթէ բո-

լոր երկիրներու մ ԷՀ եւ բոլոր ժամտնակ-

ներու ընթացքին քննադատի պատմու-

ճան կրող հեղինակոլթիւնները կամ չեն 

փորձած գեղարուեստական ստեղծագոր– 

ծութեամբ հանդէս գալ կամ եթէ փոր-

ձած են ստեղծագոր ծել * չեն յաՀոզած 

միՀակութեան աստիճանէն վեր բարձրա-

նար Որովհետեւ ճշմարիտ քննադատին 

տաղանդը դատողական է , մինչդեռ ճըչ– 

մաբիտ գրագէտին կամ բանաստեղծին 

տա ղանգը զդացական ակունքներ է կը սը– 

նանի է 

Արդ՝ Օշական աւելի մեծ գրագէտ 

մը եւ վիպագիր մը եղաւ անուրանալիօ– 

րէն քան քննադատ մը է 

Երկրորդ Տ դասական քննադատը պի-

տի ունենա յ աշխատանքի որոշ մեթոտ, 

գիտական մտածողութիւն, թուականնե-

րու– եւ գարաշրՀաններու յատուկ բաժա– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 

դարձեալ մեթոտիկ յստակութեան բա-

ցակայութիւնը անոր բազմարդիւն է Հե-

րու հեղեղին մէՀ։ 

Այս արտասովոր զարտուղոլթիւնը 

իրաւունք կոլ տայ թէ՛ իրեն եւ թէ մեզի 

յայտարարելու թէ Տ ՚ Օշական քննադատ 

չէ, բառին նուիրագործուած՜ եւ դասա-

կան իմաստովւ 

Սակայն ո*վ կրնայ ուրանալ որ ան 

քննադատական բնոյթ ներկայացնող իր 

ԷՀերով տասը քննադատի գործ կատա-

րեց տարիներ շարունակ : Ո՞վ կրնայ խա-

փանել ՏիրոՀը Այգիին նոլիրոլած այգ 

գի*–ղացի անդապահին հզօր ձայնը% որ ահ 

ո լ դոզի մ ԷՀ պահեց գողերն ու անժա– 

ռանդնեբը ել դերեղմանէն ալ անգին դեռ 

կը հնչէ կարծես մեր րոլորէս ականՀնե– 

բուն : 

քննադատ Օշականը տար աղե լու հա– 

մար հիմնականը ըսի արդէն՛ ան ոչ թէ 

մտածումի նիւթ դարձոլց հայ գրակա-

նութեան արժէքները, այլ ապրեցաւ 

նոնք իրրձւ բազմադարեան վէպ մը, ո– 

բուն հերոսներն էին բազմադէմ հայ գլո-

րողները : Այս իրոզութենէն կը հետելին 

ոին աբուռ Օշականի քննադատական 

միւս ստորոգելիները, որ ահաւասիկ՛ 

ա ) Գեբաղանցօրէն սւպասւրսւպաշւո 

է Օշական իր դատումներուն մ ԷՀ, դա-

տումի իրրեւ միակ եւ վերՀնական չա-

փանիշ ունենալով իր գրական սուր ըղ– 

գայարանքը ւ քննադատութեան տպաւո-

րապաշտ ուղղութիւնը ինք չէ ստեղծած 

անշուշտ, բա յց անոր առաւելութիւնե-

րը մեր մ ԷՀ հասցուցած է այնպիսի չա-

փի մ ը յ որ մ ոռցնել կոլ տա յ նո յն սե-

ռին թերիները է Գրական երկերը իրեն 

համար առիթներ են աւելի իր մասին խօ-

սելու քան բոլն իսկ երկերուն, քայց իր 

հողիէն Հասած յոյզերն ու լոյսերը ան– 
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պայման կը նպասաեՆ մ եր ըմրոնողոլ– 

թեան, կը խորացնեն ընթերցողի մ եր 

վայելքը եւ. նորանոր Հորիզոններ կը բա-

նան վերլուծումի ենթարկուած գործի մը 

աշխարՀէն ներս ; Ա՞յս չէ արգեօք քննա– 

գաաին բուն գերը - դաոնալ մոգական 

լա պա եր մը Հեղինակին ել ընթերցողին 

մ ի լել, մ ասնաւոր պրիսմ ակի մը ընդմ է– 

լէն լուսաւորելով եւ արժեւորելով գրա-

կանութեան մ էլ թաքնոլած գեղեցկոլ՛-

թիւնները% գէչ ըմբռնուած կամ բոլորո-

վին անյայտ մնացած գոյնեբն ու պատ– 

կեբները։ Այգ մ ասնաւոր պրիսմակը 0— 

շականի աչքն էր, արտակարգօրէն թա-

փանցող ( խորատես եւ գգայուն աչքը, 

որ գիտելու եւ դատելու Համ ար " ՚ ֊ ր ի ձ 

օժանդակ միլոցներոլ պէաք չունեցաւ 

երբեք։ Ուրիշներ Հեղինակ մը քննադա-

տելու կամ գրականութեան պատմու-

թեան գլուխ մը գրելու Համար գրադա-

րաններ կը պրպտեն, գրքեր ու գէղեր կը 

թղթատեն, տեղեկոլթիլններ կը Հաւա-

քեն , նոթեր կը կազմեն ել ապա միայն 

կը ձեռնարկեն Համադրական աշխատան-

քի ւ Օչական կ՝արՀամարՀԷ այս ՐՈԷ"ՐՐ * 

իր զգայարանքը եւ իրականոլթիւնը դէմ 

դէմ ի - աՀա գրականութեան մ օտեցման 

անոր սիրած եղանակը տ Բնականաբար 

նման մօտեցում մը առաւելագոյն չա 

փով պիտի պարփակէ ենթակայական 

տարրեր եւ առարկայականութեան պա-

կասէն պիտի տառապի% ի՛նչ փոյթ*** 

Օշական գիտակ է եւ ունի իր պատաս-

խանը • Հ*հչւականոլթիլնը գիտութիւն մը 

չէ* ։ Գրականութեան պատմութիւնն ալ 

գիտութիւն մը չէ Օշականի տեսակէտովդ 

այս պատճառով ալ ղայն վերածած է 

տեսակ մը արուեստի, ուրիշին ստեղծա-

գործութիւները սեփական լիզերու ցան-

ցին մ էլ բռնելու եւ կշռադատելու ար-

ուեստին ։ Կարդացէք, օրինակ , Մեծա– 

րենցին նուիբած իր րնդարձակ վերլու-

ծականը եւ պիտի Համոզուիք։ Բազմա-

թիւ անզ ամներ Օշական չէ վարանած 

յայտարարելու. էՈբոչած եմ Հմտութիւն 

չՀոտիբ ։ Այս խօսքին մ էլ իր քեն ա դա-

տական արուեստին ամբողՀ դաւանանքը 

կայ խտացած։ Հմտութիւնը, այսինքն 

կենսագրական տուեալները է թուական– 

ները, գրքերու նիւթին ամփոփումը, 

եւայլն ամէնուն մատչելի ել շատերոլ 

Համար կարելի գործ նկատած է ան I Խե– 

լօք ել Համրեբատաբ վարժապետի գործ է 

որուն Համար վատնելիք Ժամանակ 

նէր ինք է Ակամա յ քննադատի իր առա-

քելութիւնը Համարած է աւելի բարձր 

տաղանդի աշխատանք՝ ոսկին պատել 

պղինձէն եւ բոլորին տեսանելի դարձնել 

զուտ ոսկիին քաղցր փայլր, ինչպէս եւ 

պղինձին ժանգը։ Ասոր Համար ալ Օշա-

կանի քննադատութիւնը իւրա յատոլկ 

դրականութիւն մըն է • ոչ թէ պարզ ցու-

ցադրութիւնդ այլ ներապրոլած վերըս– 

աեղծոլմ, - ոչ թէ դիտական Հետազօ-

տութիւն , ա յլ զգացական սրտակցոլ– 

թիւն՝ ԳՐՀի եղբայրներու Հետ է 

բ) Այն աչքը որու մասին խօսեցայ 

արդէն դ բացառիկ զգայարանք մըն էր, 

որուն նմանը քիէ անգամ շնորՀոլած 

հ՝Ը.Աա4 երկինքէն։ Նախակրթարանի վը– 

կա յ ականն իսկ չունեցող անոր տէրը դ շր– 

նորՀիւ այդ զգայարանքին միայն դ Հա-

մապարփակ միտք մը դարձաւ մեր գրա-

կանութեան մ էլ եւ չափազանցած Հենք 

ըլլար եթէ ըսենք թէ օտարներու մ էլ եւս 

մեծագոյններէն մէկը կրնար Հռչակուիլ 

ան՝ արժէքներու իսկութիւնը ել տարո-

ղութիւնը մէկ ակնարկով չափելու իր 

բնատուր կարողութեամբ ։ Մեծ եր ա– 

ժիշտնեբը դերանոլրբ ականով կը ծնին 

եւ անոնց ականլը իրենց Հարստութիւնն 

իսկ է։ Օշականի գրական զգայարանքն 

ալ իրեն Համ ար եղալ ա յգ մ եծ գանձը, 

որ փոխարինեց ամէն բան - Համալսա-

րանական կրթութիւն | Հմտութեան բա-

նալիներ , մեթոտներու ուղեցոյց դ մէկ 

խօսքով բոլոր այն միլոցները որոնք 

գրականութիւնը լուսաւորելու եւ ըմ– 

բըռնելու կը ծառայեն է Օշականի աձՔԸ 

կը տեսնէր իսկոյն տեսնուելու արժանին յ 

Ժ՛ողովրդական ասացուածքով մը պիտի 

ըսէինք՝ քիթը Հոտ կ՝առնէր ւ Գրական 

ծաղիկներոլ արձակած րոէո՛Ր Հոտերը» 

Եւ ինչպիսի՛ արագութեամբ •» • Բաւ էր 

որ կարդար քանի մը էլ՝ վճիռը արձա– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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կելու Համար տ Եւ Օչականի վճիռները 

շատ քիչ անգամ սխալեցան ւ 

գ) Օշական քննադատութեան կա1~՛ 

ուածէն ներս մուաք գործեց կարգ մր 

նոլիրագործոլած արժէքներ տապալե-

լով ։ Ծինչել այԱօր ալ Օշական անունը 

շատերոլ մտքին մ ԷՀ Հոմանիշ է Հարթող^ 

տապալող բռունցքի մը, որուն զարկե-

րուն տակ րազմաթիլ արձաններ վար 

ինկան իրենց պատուանդանէն : ճիչդ է 

ասիկա յ բայց ժամանակը եկաւ Հաստա-

տելու թէ ատոնք կալէ արձաններ էին 

եւ Օշական իրաւունք ունէր ։ Այս փաս-

աը ցոյց կու տայ ինքնին թէ գիւղէն մայ-

րաքաղաք եկող թերուս ա յո առաքեալը 

իր Հետ կը բերէր գրական առողՀ բնազդ– 

ներ ( աննախապաշար միտք է խիզախ նը– 

կարագի ր ել ըսելիքը քիչ մը բրտօրէն 

ըսելու անտաշ ունակոլթիւններ » Անոր 

այս յատկոլթիւնները սակայն մեծապէս 

օգտակար էին Պոլսոյ մթնոլորտին մէՀէ 

ուր կեղծ արժէքներու խնկարկումը սո-

վս րամ ո էութեան մը ուժը կը ստանար 

շատ յաճախ * Ա՝ է կը պէտք էր որ թարմ 

շունչ մտցնէր ել թարմ խօսք ըսէր • մէ-

կը պէտք էր որ իրերը որակէր իրենց 

բուն անունով, առանց ծեքծեքումի եւ 

ձեռնոցներու է Օշական եղաւ այգ մէկը » 

Օշականի քննադատութիւնը սակայն 

չյարատեւեց ժխտական այս կեցուածքին 

մէՀ է Ա՝իայն ուրացումներ ել աւերակներ 

չձգեց իր ետին է Ընդհակառակն, Օչական 

ՀետզՀետԷ անցաւ դրական քննադատու-

թեան , ա յսինքն արժէքներ յայտնաբե-

րելու կամ արդէն իսկ գնաՀատոլած ար- ՚ 

ժէքները վերագնահատելու շթւարար աշ-

խատանքի մը, որուն կիրքն ու թափը 

երբեք չնուազեցան ։ Անկարելի է ըմբըռ– 

նել, արդէն որ մեծ սէրով մը տարուած 

Հոգիները տեւաբար ժխտեն կամ քան-

դեն է Օչականի սկզբնական զայրոյթն ալ 

բացատրելի կը դառնա յ գրական արժէք՛-

ներու հ անդէպ իր տածած պաշտամուն-

քով, որ • ծառացաւ կեղծ Համբաւներու 

գէմ, բայց յետոյ իր անհուն աղապա-

տանքով ու Հիացումով շբՀապատեց Մե– 

ծարենցները , 7բուրեանները, Վար ու-

էք անները , Ալս յաթ ՛Աո վաները : Ամբող– 

Հութեանը մԷՀ առած Օշականի քննադա-

տական վաստակը Հա էյ Հա խէ է տոկոսով 

դրական է , սիրոյ ճառագայթում, ար-

ժէքներու փնտռտուք ել ուսուցում է 

դ ) Ամէն քենագաւո նախասիրած չա-

փանիշ մը կ՚ունենայ ընդհանրապես, ըն-

կալեալ եւ ըէւդՀանրական արժե չափերը 

յարգելով Հանդերձ: Արդ, ոո րն Է եղած 

Օշականի չափտնիշը $ Ուրիշ խօծքով՝ 

ի՞նչ ակնոցով մօտեցած Է ան մեր գրո*ը* 

ներ ուն ել ամէն բան է առաՀ իՈնչ ուզած 

է գտնել անոնց մ ԷՀ : 

Այս հարցումին պատասխանը յեղա– 

շըրՀույքի ճամբայ մը կը պարունակէ իր 

մ ԷՀ, Հոլովոյթի մը պատմութիւնը ք որ 

իր վախճանական կէտին վրայ կը մեծ– 

ցընէ Օշականը եւ կը բիւրեղացնէ անոր 

գէմքը: 

Առա Հին շրՀանին է երիտասարդ քըն– 

նագատը միՀազգային գրական չափանիշ-

ներով կը սիրէբ մօտենալ մեր գրողնե-

րուն ։ Հքալզաք մը, Տոսթոյելսքի մը, 

Ֆլոպեռ մը կամ Վեռլէն ու Հոտ լեռ իր 

աչքին կը ներկայացնէին այն Հասակնե-

րը, որոնց Հետ բաղգատարար եւ որոնց 

քաքն ի վեր դնելով կը փորձէր չտփել 

Հայ Հեղինակները: Ոչ դարաշրՀաններու 

տարբերութիւն , ոչ մ ի Հավայրի , ոչ պայ-

մաններու եւ ոչ ալ աղգային նկարագրի տ 

Արուեստը արուեստով բացատրելի եւ 

արուեստը անկախ բոլոր նախադրեալնե-

րէն ։ Այսպիսի վերաբերում մը աղիտա-

լի Է անշուշտ ել Հիասթափոլթիւններով 

լեցուն ։ Եւ֊ ո<*ր չափով արդար այդ ալ 

ուրիշ խնդիր : Օշականի քննադատութեան 

գժուաբաՀաճոլթեան չափազանցութիւն– 

նեբը եւ որոնց Համար* անհեթեթու-

թիւները հետեւանք Էին դատումի այս 

կերպին յ 

" Ժամ ան ակը եւ կրօնականի Հեբմե– 

ռանդոլթեամբ Հայ գրականութեան մա-

տուցած իր անխոնՀ սպասարկութիւնը 

Հաոոլնցոլցին Օշականը, որ իր քննադա-

տի ասպարէզին երկրորդ շրՀանին, մա– 

նաւանգ վերՀալոբութեան, սկա ալ ամէն 

րանէ առաՀ Հայ գրողին մօա փնտռել 

հայէց|աւթիւՏը: ինք որ գրական էր*"՜ 

գործումները ժամանակ էն ել միՀավա^ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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րէն վեր կը նկատ Էր, Հասաս Հոն է ուր 
Հաււահ՜ են արժէքներու րոԼոր մեծ քսու– 
զտրկուները - ԳՐողՒ ^Շ. գործին մ ԷՀ 
ւլտնել ամրողՀԷ ազգի մր Հոգին: Օշական 
չէՈր որ իր ՎՀտմապատկեր^ի Հրատա-
րակութեան աոթիլ չվարանեցալ գրե-
լու • Հիմ փառասիրութիւնս գիւտն է իմ 
մոզովոլրգին , Հայ Հոգիին» է Ե*– իր°Ք 1 
ի՛՛նչ երկիլղած ոգեւորութեամր մենք 
զինք Հակած կը տեսնենք Հին ոլ նոր բո– 
լոր այն գործերուն վրայ ^ որոնք ^իբ բա-
ռերով « Հ ա յ Հողիին վկայութիւնը* կըր՚~ 
նան կազմել է Մեր գրականութեան պար-
տէ ւլին մ էլ իր որոնածը ոէ թէ գեղեցիկ 
ծաղիկներ են այլեւս, այլ Հայ Հողէն 
րոյրը եւ Հայոց արեւին թոյր^՚րը իրենց 
մ էլ խտացնող ծաղիկներ տ ^ ր ա է բառը 
իր ամէնէն չատ գործածած արժեչափը 
ւլարձալ գրական արժէքները ԿէԻոքԻ 
զարնելու ատեն է բառ. մը զոր ինք միայն 
մասնայատուկ իմաստով գործածած է եւ 
որ իր երկու վանկերուն մ էլ կը խտացը– 
նէ Օշականին ամր՚՚զՀ դաւանանքը , վեր– 
լին տարիներու անոր գրական Հանգա-
նակը ւ Հիրաւիդ այսինքն Հարազատ, ա յ– 
սինքն Հայաշունչ եւ Հայադրոշմ տ 

Հայ գրականութեան բաղմամեայ 
դասախօսի եւ քննադատէ իր Հարուստ 
գիտողութիւնները եւ ապրումները Հա-
մադրեց տասը Հատորնոց ծ ան բա վաստակ 
իր գործովի «Համապատկեր Հայ գրա-
կանութեանդ՝ իբր եւ Հիմնական ուղեգիծ 
ել նպատակ ունենալով ժամանակաչրր– 
լաննեբու ել Հեղինակներու ընդմ է լ էն 
գծագրել+ նկարել ոլ քանդակել Հայ Հո-
գիին արտայայտութեան կերպերը , ու-
րիշ խօսքով՝ աշխարՀն ոլ կեանքը գի-
տելու եւ զգալու Հ այոլն ինքնայատուկ 
եղանակը։ Այս իմաստովիւրաքանչիւր 
Հայերէն գիրք Օշականի Համար կամ ցե-
ղային ապրումներու վկայարան մըն է , 
Հետեւարար իր մշակոյթի գանձարանին 
գո Հա բներ էն մին , կամ խորթ «4– անՀա– 
Հորդ մեր ցեղային Հոգեխաոնոլթեան , 
Հետեւարար Հայ գրականութեան լու-
սանցքին վրա յ ինկած քմ ա յք մը է 

^Գրականութիւնը կարելի է ազա-
տագրել բարոյականէնէ րայց ոչ արիւ-

նէն* է կը գրէ Օշական , բնականաբար ցե-
ղային արիւնէն յ որ Հասարակաց ներ– 
շընշում մ ը կոլ տայ ա յգ արիւնը կրող 
բոլոր գրողներուն, ինչպէս Հասարակաց 
նկարազրով կ՚օժտէ նոյն ցեղին զաւակ-
ները , ուր ալ րլլան անոնք ել Ո՛ր գա-
րուն ալ ապրին ւ 

Կայ Հայկական երաժշտութիւն 
Հայկական ճարտարապետութիւն մր, 
Հայկական մանրանկարչութիւն մըէ ին– 
չո՚"ւ Հրլլայ Հայ դրականութիւն մը խոր-
քի ել ոճի ինքնա յատուկ յատկանիշնե-
րով օ յ տուած ։ ԱՀալաոիկ Օշականի վԽէ– 
ռասիրութիւնը եղաւ այդ գրականութիւ-
նը գտնել՛ այգ Հա՛յ գրականութեան ըգ– 
դա ց ական եւ ոճային արժանիքները 
յայանագործել դարերու ընգմէլէնէ ՈԼ 
թէ Հայ Հձլլինակը արժէքաւոր է այն չա-
փով որ կը նմանի ոլ կը մօտենայ հալ– 
զաքին կամ հոտլեռին ք այլ Հայ Հեղինա-
կը կ՝արժէքալորոլի իր Հայեցիոլթեամբ, 
առաւելագոյն տոկոսի Հայ արիւնով եւ 
իրաւոլթեամբ է 

Հայրենասիրութեան տուրք մը չէր 
որ Օշական կոլ տար Հայ ժողովուրդին 
իր այս գատողութեամբ ։ Ներքին զգա՜ 
յարանքով , յա յտնատեսութեան ուժով ա– 
ռալնորգոլող քննադատ՝ ինքնաբեր մեր-
ձեցումով մը ան յալողեցալ իր արեան 
կշռոյթին մ էլ ճանչնալ բովանդակ ժո-
ղովուրդի մը ստեղծագործ աւիւնը եւ իր 
սրտին տրոփը խառնել Հայութեան սըր՜ 
տին յաւերժական զարկերուն է Ել որքան 
խորացոլց այս ճանաչողութիւնը, այն-
քան սիրեց իր ազգը ել այնքան աւելի 
Հաւնեցաւ անոր ստեղծած իրաւ արժէք-
ները ։ 

Մ եղի մօտեցող եւ մեզ փնտռող օ– 
տար քննադատներն ալ նոյնը չեՈն ըներ 
միթէ ։ Ակնարկ մը նետեցէք այն գեաՀա– 
տանքներուն վրայ զորս օտարներ կատա-
րած են մեր մասին • բոլորն ալ կը վե-
րաբերին մեր ա յն արժէքներուն, որոնք 
իրապէս Հայկական են եւ Հայեցիդ Որոնք 
մեր ոճով մեր Հոգին կը պատկերացնեն 
ել որոնք Հայաստանի մասնա յատուկ 
Համն ոլ Հոտը ունին է 

Աւելի քան 3 0 տարիներ Օշականի 
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Փիղերուն լարերը փոթորկահ– են միայն 

ու մ իա յն Հայ գրականութեան վայելու– 

մով ել ընծայումով։ Գրաբար , աշխար-

Հարար ( բանա Հիւս ութ ի էն , աւանգու-

թիլն , աո֊ասււչք,լ , Հեքիաթ, ինկահ են 

իր արհոլի աչքին կամ անգղի կտուցին 

աակ է Տեւաբար խօսահ կամ գրահ Է* 

Հուզելով մեր գրական առօրեային լճա-

ցումը Ավւիւռքի մ ԷՀ տ Մ արա կահ՜ Է Հայ 

Հողիներու ընդարմացումը տ ճաշակներու 

քարացման ել Հաւատքի ընկրկոսէներուհ 

դէմ պայքար բացած է շատ յաճախ է Երր 

կրնար վե Հափառ մ ե կոլսացումի մը մ ԷՀ 

ինքնամփոփոլիլ ել իր ոլժեբոլ լիագու-

մար թափով նոլիրոլիլ վէպերու, չէ վա– 

րսքֆահ իՀնելու Հրապարակ, երբեմն 

մտրակ ի ձեոին, երբեմն դափնիի պսակ-

ներ % 

Օչական ձայն մըն էր մեր գրակա-

նութեան մ ԷՀ։ Գոլցէ անապատին մէք. 

բարբառող մարգարէի մը ձայնը, րայց 

վերջապէս Հզօր ձայն մը որ ՏիրոՀ չոլն– 

չով ու դողով կը լեցնէր շլւՀապատը ։ 1Ն-

մէն մարգ իր խօսքին կը սպասէբ Հա-

ւատքով ել երկիւզածոլթեամբ։ խոլորը 

Հարց կոլ տային. «Տեսնենք, ի՛՛նչ պիտի 

ըսէ Օչականի ։ 

Ո՞ր մէկը յէչել անոր գրական Հրա-

պարակախօսութեան ցան ու ցիր ԷՀերէն • 

Հ Հին էն ու նոր էն» , «Սերմնացան» ,«Մ ոռ– 

ցըւահ բաներ* , «Վկայութիւն» , <Կհան-

քին Հետ*, «Գրականութեան Համար» , 

*Ես ինծի», «Երթ կարաւանը կ՛անցնի», 

«Անգղին կտուցին տակ» , «Մայրիներու 

շուքին տակ» եւայ/ն , ե լայքն ։ 

Այս ամէնուն պսակումը դարձաւ իր 

«Համապատկերը*, ծովածաւալ գոբհ 

մը, ուր Օչական թափած է Հայ գրակա-

նութեան Հետ կնքած կէս գարու իր կե-

նակցութեան ընթացքին Հոգին փոթոր-

կող լոյս ու մութ բոլոր ապրումները, 

յիչատակները, գինո վոլթիւնները, ոգե-

կոչումները, քէներն ու սէրերը է Այս 

կենակցութեան մ ԷՀ Օշականի ցոյց տը– 

լած գերազանց Հաւատարմութիւնը յու– 

զիչ Է վեր Հին ծայր ել վարակիչ* եկող 

ու անցնող սերունդներուն Համարէ 

կարելի չէ ժ՜խտել անշուշտ որ Օշա-

կանի քննադատական վաստակը քննադա– 

տելի բազմաթիւ կողմեր ալ ունի է Օըս– 

տա կութ հան պակաս , կառուցումի թե-

րին հր , անսովոր եւ յոգնեցոլցիչ ոլոր-

ներ , դաղաւիարներոլ ել զգացումներու 

անկարդ կուտակում, որոնք կը դժուա-

րացնեն անոր ընթերցում ը եւ իւրացու– 

մը։ 

Սակայն մէկ բան անժխտելի կը մ ը– 

նայ. թէ՛ իրրեւ ուսուցիչ ել թէ իրրեւ 

քննադատ1 Օշական Հայ դրականութեան 

օճախին կրակը արծարծեց աւելի քան 3 0 

տարիներ ՚, իր ամբոզՀ շունչը սպառելով՚՝ 

տառացիօրէն փչեց շարունակ Հայ գրա-

կանութեան առկա յծող կրակներուն վը– 

րայ | որպէսզի ստեղծագործութեան բո-

ցը կրկին բռնկի: Այս իմաստով^ անփո-

խարինելի է անոր գործը եւ անբաղդա-

տելի՝ անոր տիրական դէմքը։ 

Ս՚եծ էր Օշականի անձնաւորութեան 

զօրութիւնը տ Սփիւռքի գրողներէն շա-

տեր իր աշակերտներն են կամ ոլղղակիօ– 

րէն կամ անուղղակի կերպով է Հեռոլէն 

կրելով անոր ոճին եւ զգալու եղանակին 

ազգեցութիւնը ։ Օչական սերունդ պատ-

րաստեց եւ նորաՀաս սերունդները իր 

անձին օղակով շղթայեց նահատակ սե-

րունդ ի դրական վաստակին է 

Որքան ալ ժամանակը սբբէ տանի 

Օշականի քննադատական պատկառելի 

ժառանգին կարեւոբ մէկ մասը, անոր 

նետած սերմերը ոսկի Հասկեր կապեցին 

եւ եղան Հանապազօրեայ Հաց մեզի Հա-

մար է 

Տարգանք իր յիշատակին է 

0 " . իԾձԱՆ 
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ՎԻՊԱԳԻՐԸ 
I՝ Ա Գ Ի Ն 

Ասկէ ճիչդ Կոասը սւարի առաՀ, Հա– 

լէպ, ձմեռնավերՀի խորունկ գիշեր մը , 

Հայ Հոդիի անմահութեան ազնուական ե. 

ոլխտառատ ճանապարհորդներէն մէկը, 

աւարտած եղաւ իր անցաւոր կեանքի ու– 

դին, մանելու Համար յալիաենոլթեան 

գիրկը է Մ ահն ու մարդը, տարիներէ ի 

՚ / ե ր իրար դարպասելէ ետք, Հաշաոլելէ՛ 

ետք, Հիւրընկալ ընտանիքի մը անշուք 

սեղանին վրայ, ուր Հայ Հանճարին ծե-

րու՛կ բեւեռախոյզը իր սրտին ել իմ ա– 

ցականոլթեան մաքուր գիրը կը գրէր դեռ 

քիչ առաՀ, ձգած էին Հաստ տետրակ մը, 

գրիչ մը ել ժամացոյց մը, ու մեկնած ւ 

ԳՒ՚"Է էնչպէոս նայեցան իրարու, ով 

դիտէ ի՛նչ ըսին իրարով անողորմ մաՀն 

ու րազումողորմ Հայ ժողովուրդին գրչի 

այգ սպառազէն ֆետային , մեկնումի Է— 

րենց եղերական վայրկեաններոէն ։ Ել 

անաւարտ վէ՛գը Հայ գրագէտին, անա– 

ւա՚րտ վէսվը որ մեծագոյն սգաւորը կը 

Համարենք գրագէտ Օշականէն տ 

Օշական Հայ մտքի րացառիկ փայլ 

եւ ազդեց Ոլթիլն ունեցող դերակատար-

ներէն եղաւ մեր գրական կեանքի վեր– 

Հին քառասնամեակին է Հ.Ս եՀեան*ի մը 

խստակրօն քրմապետներէն էր ( որ սա-

կայն տարօրինակ կերպով կիրարկեց իր 

քրմապետի պաշտօնը I Փոխանակ աղօ– 

թե լու, կը մտնէր €ՄեՀեա%»ին մէՀ ել 

Կ՚անիծէր, կը ՀայՀոյէր գրեթէ, Հա֊ 

յաստանեայց գրականութեան նշանաբա-

նին տակ է ՝ Փոխանակ կուռքերուն առՀեւ 

ծունկի գալու, մէկիկ—մէկիկ զանոնք 

տապալեց, Հիասթափ քրմապետի Հե-

թանոսական բուռն ախորժակով մը, խոր 

ոլ անվերագարձ զայրոյթով մը, չվախ-

նալով ՀլԱեՀեանֆը վերածելու մաՀոլան 

եղերական Հարթավայրի մըտ Կ ռատունի 

այս գժնէ օրէնսդիրը, սրբարանի ա՛յս 

տարօրինակ պաշտօնեան, խե՛նթը , խի-

զա՛խը | Հա յասւոանեա յց գրականութեան 

այս միշտ ղիւոուն ել միշտ կիսավայրե-

նի աստղաբաշխը, կուռք մը պատուան-

դանին վրայ տեղաւորելէ առաՀ, Հարկ 

կը զղար բազմաթիւ կուռքեր տապալել 

նախ , վ՚,՝րել , փոշիացնել : Մ ուրճ մրն էր 

եւ երկինք պեղող Լուսարձակ մը. Հայոց 

գրականաթեան մեհեանին առՀեւ: Խեն-

թի մը մու.րճր կարծես ել գիտունի մը 

լուսարձակը յ 

Ու ստեղծե՛ց նաեւ \ Վեր Հին շրՀանին 

ան Հրաժարեցաւ գրեթէ քանդելէ, նը– 

լիրոլելոլ Համար առաւելապէս ստեղծա-

գործական տենդագին աշխատանքի մը է 

ք*ր այս շրՀանին ըրած քննադատութիւնն 

իսկ գեղարուեստ ական խորքով ստեղծա-

գործութիւն մը կը թոլի մեղի, ՜վիպա-

կան յաՀողոլածքներոլ Հ ետ շփոթուելոլ 

աստիճան, քանի որ անձերուն ել գոլի– 

ծերուն մօտենալու նոյն եղանակը կը կի– 

րաբկուի մօտաւորապէս, իր քննադա-

տութեան ինչպէս վիպագրութեան մ ԷՀ է 

«Մեհեան՝»ի օրերէն քիչ մը առաՀ ու 

ետք, Օշական կեանքի խոնարՀ պայ– 

մ աններուն մ ԷՀ տուայտող եւ կիրքին ( 

երազին ու տառապանքին ճակատագրա-

կան խարանէն ծոլէն առ ծուէն կիզոլած 

պարզուկ Հայեր բերաւ պո լա ական ու– 

թեամր եւ րօմանթիք արուեստով յագե-

ցած մեր գրականութեան արեւմ տեան 

Հատուածին յ Իրմէ առաՀ բերեր էին ու 

խառներ Պոլսոյ իրապաշտութեան գա-

ւառի գէմք, գաւառի բարքեր Ու քանի 

մը Հեքիաթ ւ Բաւարար չէր այԳ^՚նը է 

Օչական բերաւ գաւառին Է՛՛՛ՐԸ աճող 

կեանքեր, ողբերգութիւն, Հոգիէ էքոնարՀ 

ու խոր արարածներ ւ Բերաւ Տոգսանը, 

Տոպիճը, Պազտոն, եւ ասոնց նման շատ 

ուրիշներ՝ որոնց ապրած կեանքը սուտ 

չէր, այլ իրական, իրաւ ու եզերականէ 

Սիրոյ, կիրքի , երազի ու խոր տառա-

պանքի մթին կեանք մը է Նիկիոյ լիճին 

շուրՀ Հայկական գ ի ՚ ֊ զ յ Հայկական քարք 
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ու. կեանք շինած այս գեղԼոլկ մարդիկը 

գրական Հասարակ կամ յս՚Լող զարդա-

պատկերներ չէին այլեւս, ունէին իրենց 

ուրոյն գէմքը , արիւնը, Հոգին, միԼա– 

ՎամՐՇ։ խորութիւն էին, մորթէն անգին 

•տեսնելուդ կեանքին մակերեսէն վար» 

խորերը ի քնելու յաշող փորձեր ։ հԽո– 

նարՀներֆու այգ աշխար Հին մ ԷԼ, իրա-

գործուած իւրաքանչիւր տիպար կը գառ– 

նայ իր ողբերգութեան կեդրոնական ա– 

ոանցքին շուրԼդ կ՝ արտասանէ գիւղացիի 

իր քանի մը խիտ ու մթին բառերը, կը 

ԷՈ-է յետոյ իրենց վէրքին խոր յարգանքը 

ունեցող արարածներուն մեծազանգուած 

լռոլթեամբը ու, թեր՛թել սպառած* կը 

մեռնի վերջապէս, չարչարանք մը կը– 

տակելով Հեղինակին եւ ընթերցողնե-

րուն է 

Այգպէս • իրենց Հեղինակին, Օչ՛ 

կանին գրչէն Լիզ առ Լիզ^ Հոգեմաս առ 

Հոգեմաս ելլելէդ մարմին եւ կեանք առ-

նելէ ետքդ Հեղինակն ու իր գիրքը մոռ– 

ցընել տալու Հափ իրաւ մարգեր են այլ-

եւս Հհ/ոնարՀներֆով մեր գրականութեան 

բերուած այգ գիւղացի Հայերը։ 

Օչականի գործերուն բնական միԼա– 

վայրը գի՚-դՀ1 է է քէէ բացառութեամբ տ 

Իր նիւթերուն գլխաւոր առանցքը կնկա-

տի ունի մ միայն վէպերը) գիւղական 

կարգ մը մեծ գեր դաստաններ ու աստիճա-

նական քայքայման պատմութիւնն էդ ո– 

բուն վերջին փուլէն կը չխնուի Օշակա-

ծին վէպը5 Գերդաստաններուն ներքին 

փտութիւնը եւ անոր գրսելոբումն ու 

վախճանը փութացնելու կոչուած սեռա-

յին եւ ժառանգական Հարցեր դ կապակ– 

ցութիւններ , նախանձ , դաւ եւ ոճիր , 

անողորմ վիճակներ , անողորմ եւ կարճ 

խօսքեր դ սեւ եւ անՀուն ճակատագրակա-

նութիւն մը ատաղձը կը դառնան Օշա-

կանի վէպերուն։ Ել ա յս բոլորին մ ԷԼ 

բարքդ ժայռի պէս նստած աւանդութիւնդ 

Հայեցիութիւն ։ Այգ վէպերուն գիւղա-

ցին խելօք ու խաղաղ Հայ գիւղացին չէ դ 

արտին մէԼ աշխատող մշակը չէ դ կրքո~՜ 

տածն է , գիւղական աւանգոլթեանց, 

բարքերուն եւ սովորոյթներուն երեսին 

իր բռնկած Հոգին սկաւառակի մը պէս 

նետողն է ։ Մ արդն է ( որ ընտանեկան եւ 

ցեղային բարքերու ղնտանէն դուրս պի-

տի գա յ դ պիտի սիրէդ կռուիդ ոճիր գոր-

ծէ ել մեռնի։ 

Օշական առատօրէն գործադրեց Հա-
լա աո յ իր Հանգանակը Հ որ իր վերջնա-
կան բիւրեղացում ը գտաւ իրաւութեան դ 
կենսապաչտութեան եւ Հայեցիոլթեան 
վրայ, կազմելով Հաւատքի Հալասարա– 
կողմ եռանկիւն մը։ Հայ մտքին դ Հոգիին 
ել Հանճարին գեղաբոլեստական կարե-
լիութեանդ որոնում ին ետեւէն եղաւ ան 
<ձ1ՐեՀեան»ի օրերէն սկսեալ մինչեւ վեր– 
Լիւն վայրկեանը իր փոթորկայոյզ կեան-
քին դ սեւեռած պաՀելով իր Հոգե—իմա– 
ցական բովանդակ կար սղութիւնը՝ միշա 

ել միեւնոյն բանը զննելուդ 

մ իեւնո յն մ տաՀոգոլթենէն 
միշա ել 

տարուած տ 

ա– Այն է՝ գտնելդ գծելդ ի լոյս բերել ել 

ազդու բառերով Հռչակել Հայ Հոգիին 

տռամն ու ստեղծագործական կարողու– 

թիւնները ։ Հայուն Հանդէպ ՏԼարեանին 

Հ ո դե–բնազանց ա կան միս թիս իզմ ին Օչա– 

կան Հակադրեց Հա յուն աբեան եւ Լիզին 

թանձր իրապաշտութիւնը ։ Ու երբ $Հար– 

եան կը Լանայ Հա յուն ոգին կենսագրել է 

0չո՛կան կը Լանայ կենսագրել արիւնը է 

բնազդը դ բաՐՔԸ* Այգ մէկուն երեւակա-

յութիւնը վերասլաց է եւ միլս ինը խո– 

րասոյղ ւ ԱյսուՀ անդերձ , Օչակա^լ ձկրր" 

ցաւ կամ չուզե ց չոր մեթոտներու կապ-

ուած չոր ղիտունի մը պէս Հքու(քակագրել 

ինչ որ գտաւ Հայկական կարելիութեանց 

իր որոնումին մ ԷԼ ։ խանդավառ է ու 

խենթդ ու գինովէ դիզեց գտածները մեր 

առԼեւ դ ըսել ուզելով թերեւս, որ ներ-

քին արժէքները ք ըլչան անոնք անձնա-

կան դ ցեղային թէ Համամարդկային՚ չեն 

ցոլցակագբոլիբ դ այլ կը դիզուին, չեն 

կաթկթիր գտնոլելէ ետք ա յլ կը բխին, 

կը ժայթքեն դ կը յորդին ք կը Հեղեզա– 

նան ։ Կ՚ըլլան տեղ մը բազում երգդ տեղ 

մը բաղում նկարչութիւն դ բազում ճար-

տարապետութիւն ք բազում բանաստեղ-

ծութիւն : Գիրք« գո յն» գմբէթ ւ Ել բո– 

լորը Հաւասար լոյսիւ Հոգեկան ճառւս– 

գայթումի ^ ^ 

իքՒ գրական Փզծունէութեան բաք 

ք – 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 

ք ) 



18 

մամեայ շրՀանին, Օշականի մ եծ •ոաղան– 

դր գտանք ընդունակ ստեղծագործական 

բազմաթիւ կտաւներու վրայ բան ելու 

ապշեցուցիչ կենսունակութեամբ մը եւ. 

աշխոյժով տ (քիակ տաղանդի մը, միակ 

մտքի մը, միակ կորովի մը արդիւնքը 

եղած չըւլար կարծես գրական այս ժա-

ռանգութիւնը որ ձգուած է մեզի ; կար-

ծես նոյն ոճը, նոյն Հոգեբանութիւնը, 

նոյն խառնուածքն ու անսպառ. ԿՈՐՈՎ(Լ 

ունեցող գրողներու խմբակի մը գործն է 

անոր ծանր ոլ արժէ քաւոր վաստակը , 

բազմասեռ ու բազմագադաթ ։ 

Անտառ մը բառ է Օշական, անտառ 

մը խօսք) անտառ մը իմ աստ , կիրք ՛՛՛-

տիպար յ Ա*ռա յլօրէն մեծ, մռայլօրէն 

խռովիչ, մռայլօբէն կա խարգա գործ՜ող 

Հեղինակն է։ 

Երբ Օչական կ՚ըսենք, մեր աչքին 

առՀել կը պատկերանա յ նախ քննադատը 

Լիր Հանած աղմուկին Համար) , ապա 

վիպագիրը Լիր գրեթէ չկար գա ցոլած 

Հ.Ա*նացորդաց»ին ել շատ քիչ կարդաց-

ուած ՀԾակ—Պաուկ՚ձին Համար) է ՝Բննա– 

դատի իր լայն ժողովրդականութիւնը ե– 

թէ գործերուն կարդացուած ըԱալէն կոլ 

գայ կամ իր զոՀերուն ճիչերէն, կը խոր– 

Հիմ որ վիպագրին ժողովրդականութիւ-

նը 90 առ Հա բիւրով, կարդացուած չըլ-

լալէն ծնունդ կ՚առնէ ։ հԱյն մարգը, ո– 

բուն վէպը լաւ է , րայց չի կարդաց-

ուիր» է Այս ամէն կողմ պտտող նախա-

դասս ւթեամր շինուած է դժբախտաբար 

Օշականին վիպագրի ժողովրդականու-

թիւնը* Ժողովրդական Հեղինակի մը, 

օրինակ Մալխասինին չափ ծանօթ է Օ՛-

շականին անունը՛ մէկը քանի մը անգամ 

կարդացուած ըԱալուն Համար, միւսը 

մ եծ, բայց կարդացուելիք չըլլալուն Հա-

մար է հքոշորցուած առասպելի մը ղոՀը է 

ԶոՀ նաեւ1 ընթերցասէր Հասարակու-

թիւնը ւ Օշական% ուրարտական սեպա– 

ղրութիւններով դիրք մը գրած Հեղինակ 

չէ» ոչ *Ա՚նացորգաց»ին մ ԷՀ ել ո չ ալ 

մ անալանգ 41&ակ–Պտոլկ»ին մ ԷՀ։ իսկ 

<ձԽոնա՛րՀներսուն մէՀ, արեւին տակ ին-

կած մարմար քարի մը պէս պայծառ է 

ան. նոյնն է նաեւ «խորհուրդներու ԱեՀ– 

եանֆին մ ԷՀ։ Նոյնը «Երբ պատանի են» 

գրուածքին մ ԷՀ , նոյնը «Ա՝ինչել ո" լր . . 

թատերդոլթեան մ ԷՀ է Այո՛ չ խիտ կը մ ր– 

տածէ, առատախոՀ եւ առատաբան է 

շարունակ• նկարագրութեան կամ մտա-

ծումին կծիկը կը քակոլի , ալ գժոլար 

կանդ կ՚առնէ, բայց մարդը երբեք չինա– 

Րէն ձԻ ԳՐձՐ> այԼ ԿՇ ԳՐԷ ""քէնէն ճըշ– 

գըրիտ հ ամէնէն ուղիղ Հայերէններէն 

մէկը, ել կարծեմ թէ Հայերէն գիրք մը 

կարդալու իրենց ՀնաՀատակոլթի՚լնը» 

պոռացողները պարտաւոր են այգ իրենց 

մե՛ծ բարեգործութեան կողքին՝ քիչ մըն 

ալ Հայերէն գիտնալուն Եւ դեռ կը կար-

ծեմ , թէ , իրենց ստեղծագործական ար-

ժանիքներէն անկախ, կ՛արժէ որ 0շա–~ 

կանին գործերը կարդացուին Հայերէն 

սորվելու լեզոլական պարզ մւոա Հոգու– 

թեամր մը լոկէ 

Ի՛նչ անտեղի Հաւար* սա անՀասկլ»-

նալիոլթեան առասպելը, մեծալ մասամբ 

բամբասանքներու արդիւնք։ Կ՝ընդունի մ , 

խօսակցոլթիւնը դանդաղ Է, գրեթէ գո-

յութիւն չունի, բայց Հ,Մնացորգաց»ի 

պարզ «գանկտեմ պըաըն», 

տուկ»ի նոյնքան պարզ Հսպաննե՛մ պը~ 

տըն», խօսակցական լման պատմութիւն 

մը, Հոգեկան ծայրագոյն վիճակ մը կը 

խտացնեն իրենց մ ԷՀ, որ շուտով կը փո-

խանցուի ընթերցողին, աճումի իր ան– 

Հրաժեշտ չափը վերագտնելով անոր մէՀէ 

կարեւորը, Օշականէն չվախնալն է • ա– 

նընտել գամփռ մը իսկ բարեկամդ է , 

երբ չես վախնար իրմէ, իսկ միւս կողմ է 

ամէնէն ընտանի սալոնային շնիկն էսԿ 

կը խածնէ քեղ, վախիդ եւ իրմէ խըրտ– 

չելուգ Համարէ Արգ^ ինչպէս կեանքի 

բոլոր մարզերուն մէՀ մեր քաՀոլթիլնն 

է , որ մեզ ընտանի, ըմբռնելի եւ բարե-

կամ կը դարձնէ եւ վախը թշնամի մը 

Հոս, Հեղինակներու ընթերցումին մէՀ 

ելս, նոյնն Է պարագան, - քաՀոլթեան, 

անվախութեան ել անկախութեան պա-

րագա յ մըն Է լոկ տ 

Օշական թէքնիքի թէ խօսքի տեսա-

կէտով, մօտեցոլց իր վէպը քննադատու-

թեան եւ քննադատութիւնը վէպին յ Հո-

գեկան կացոլթեանց ել արեան ու մտքի 
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4 անբ արաբքներոլ փորձադաշտի մը 
րածելով երկուքն ալ, տաղանդի գրեթէ 
Հաւասար պրկումով մըւ Նոյն մտաՀո– 
դաթիւնը կ՝առաքնորգէ ղէնք, ներկա-
յացուելիք տիպարը վէպ մը շ***Հագրգլ^ 
էւող թոքախտալոր ֆումասիկին անձը 
ըչլայ | թէ գրականութեան պատմութիւ-
նը Հետաքրքրող վաղամեռիկ ՚հուրեան 
բանաստեղծին անձը ։ 

Մ իշա տպաւորապաշտ ու միշտ վեր» 
լուծող Է Օշական: կեանքի, Հոգիի ու 
գեղեցկութեան նոյն փնտռտուքը միշտ է 
Միշտ նոյն խուզարկու դ խորաթափանց դ 
գիտուն նայուածքը, մարդուն Հոգին 
Հքսրժման մ ԷԼ դնող, զայն ծայրէ ծայր 
դ գրգող զսպանակներոէն Համարէ 

Օշականով Հայ գրականութեան փո-
խանցուած ստեղծագործական վաստակին 
գլխաւոր տարրը կիրքն Է : Կիրքին ենթա– 
Հողն Է որ տեւաբար սնունդ կը բաշխէ 
այգ ստեղծագործութեան ՐՈ1ՐՐ կարե– 
լոր ու նաեւ անկարեւոր երակներուն է 
Կիրքին այգ ընդարձակ ոլ սեւ վրանին 
տակ Է, որ կը գործեն, կը տառապին ու 
կը մա Հան ան Օշականին րոլոր Հերոսնե– 
րըէ 

Օշական կը սիրէ արուեստագէտի իր 
վրանը զարնել մարգոց ներքին կեանք 

ըսուածին քսվը * Ւբ *ԼհսՓր(Լ Կը նմանին 
լեռնային անառիկ բերդերու է որոնք 
գուբս էն խաղաղ են, ա յլ անոնց պա-
րիսպներէն ներս միշտ իրարանցում կայ ^ 
կոիլ , արիւնաՀեղութիւն եւ խուճապ է 

Անոր քով 1 խոՀերն ու արարքները 
ամուլ չեն, այլ շարունակ յղի՝ Հոգեվի-
ճակներ ստեղծելու^ որոնց պիտի յաԼոր– 
դէ շուտով նոր արարքներոլ ել նոր խո– 
Հերու մրրիկ մը կեանքի երեսին է 

Շքեղ ոլ աՀեղ կիրքերու գուսանն Է 
Օշական , իր թաւ ձայնովդ թաւ բար բա– 
ոովդ թւսւ առոդանոլթեամբ ւ ՚հէզ առ 
ղէղ կուտակուած իր Հատորները կիրքի 
թանձր նուաղարաններ են դ թմբուկ ել 
թաւջութակ : 

Օշական տեսաւ Հոգիները որոնք 
էի բթած են իրենց աղեղէն , կիրքէն 9 Ու 
կարծես չտեսաւ ուրիշ բան: Վճարեց 
կեանքիդ մաՀոլան ոլ անմաՀութեան իր 

ճանապարՀածախսը այն շքեղ ուղետոմ-
սերով , որոնք 4.ԽոնարՀներ* կը կոչուին դ 
«Ծակ—Պտուկ» կը կոչուին դ վՄնացոր– 
դաց* , «Մինչել ոՈւր* եւ Հ, Համապատ-
կեր* կը կոչուին • որոնք դեռ ուրիշ յի-
սուն անուններով կը կոչուին է Աղքատ 
ծնալդ Հաբսաացուց մեզ ու մ եռալ ք նե-
րողութի՛ւն , ա ն մ ա հ ա ց ա ՛ ւ : 

ԵԳ՛ Պ06ԱՃԵԱՆ 
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8 . Օ Շ Ա Կ Ա Ն 

Ծ Ա Կ - Պ Տ Ո Ի Կ Ը 
(ձԱՏՈԻ-ԱԾ) Ո 

Հայրապենց Նազիկը ւ 

Երբեմն բառերը ան ի մ ասա են ո ւ (քսւար՝ ա յն պա ակերին որուն նշա–՛ 

նակր եզան: Անոնք կմախքն իսկ Լեն իրենց տաղաւար ած իւորՀուրդին ու 

ողբերգութեան ։ Ու մանաւանդ որքան քիչ կոլ գան անոնք բացատրելու Հա– 

մար այն եղերական երեւոյթը որ աղոլոր աղջիկն է գեղերուն մ ԷԼ է ք$՝Ոլժ–* 

կալ ու ճակատագրական է գեղացին պարտքի մը պէս կ՛՚առնէ իր անկողինը 

այն աղջիկը զոՐ իր ծնողքըդ ազգականները իրեն Համար ընտրած ենք ա-

ոյսնց իր գիտնալուն տ Անիկա չ՛անդրադառնար իսկ անոր երեսին, վասնզի 

գեղի աղջկան րնգՀ անուր տիպարը ոչինչ կ՚ըսէ աչքերուն I Բայց երբ այդ 

միջինէն կը զատուի *սզԼ/՚կ մը իր գոյնովը% մարմնովը, աչքերուն յանգըգ-

նութեամբը կամ կուրծքին շքեղ խռովքովը > այն ատեն անոր անունը կը 

պտտի տղոց բերնին մէԼդ կամաց դ դողդողուն, երազի մ ԷԼ ըսուած գ փըս– 

փ ըսուած բաներուն նման ւ (\լ ատով իսկ* անիկա ենթակայ կը դաոնա յ ի-

րական ու Հաւանական րռլոր փորձանքներուն է Մեր օրերուն% թՈէ֊ՐՔի վախ 

չկար թէեւդ բայց Հին աւանդութեան մը պէս | այգ աղջիկներուն անունին 

Հետ կը պատէր արիւնըդ ոճիրը, խենթութիւնը, ով գիտէ ինչքան Հեռա-

ւոր տռամներէ տեղաւոր ուած, բիւրեղացած՝ ա յդ յզացքին խոՐ(Լ * Անոնց 

ճակատագի՛րը է Աստուած թ շնամ ուն չտայէ 

Ու Հայրապենց Նազիկը մէկն էր անոնցմէ է 

Բայց ամէնէն առա Լ ընտանիքըտ 

Գինով Հայրապետին թոո֊ը, Հաճի Ստեփանը դ ընտանիքին բերաւ ա – 

Հարկու, խռովիչ ու մեծափառ Համբաւ մը \ Անիկա փոխեց գերդաստանին 

բոլոր միջոցները ւ Ու աՀա անիկա : 

Պատմութիւն մը ամբողք անոր երիտասարդութիւնը է Անձնեղ ոլ ըպ– 

ԳՐէխիԼ ըսուելու Հափ աղոլոր է անիկա ապրեցաւ մանաւանդ գրացի թուրք 

գեղերուն մ ԷԼ ուր ( պատերազմով կոտորոլած ա յրերուն պակասը փնտռել 

կու տար Հուժկուդ գեղեցիկդ քբիստոնեայ երիտասարդները է Եթէ ուրիշներ 

անոնց գոլյլները կը մտնէին աշխատելուդ յետոյ մտնելու Համար իրենց 

խաթուններուն անկողինները դ Հաճի Ստեփանը գիշերները իր առ Լել բաց 

կը գտնէր գոլռներըդ զանազան պատրուակներով։ կիներ Հետապնդելու այս 

արկածալից կեանքը անիկա իբր թէ կանոնալորեց իրեն գլխաւոր զբաղում 

ընտրելով ծխախոտի մաքսանենգութիւնը է Հայկական շարժումներէն ա– 

ռաԼ, թուրք գիւղերու մէՀ այս քաԼ աղոցը գոյութիւնը Հաճոյքով ու քա– 

ֆալերոլթեամբ կը գիտուէր է 

(*) ծակ-Օսաւկր–^ Հեբոսնեքկն մէկ քան է ի |.կարագիր^երէն է 



31 

Անոր օրերը, այսպէս, կ՚անցնէին գոլրսերը, ձիուն քամակին ք (րա– 

ցանը անպակաս ուս էն - Ու անոր օրերը կ՚անցնէին թուրքերուն տուները, 

խմելով կամ խազալով, ^աւք պոռնիկներ խաղցնելով՛. ՏԼօրաւոր ու շքեղ, 

անիկա խաղալիկն էր կիներուն է Ու յաղթական Էր միշտ այն կռիւներուն 

՛քէն ոԲ Օղիով կը սկսին, կնիկներոլ պարերով կը կնճռոտին, ու անոնց 

Համրոյրովը նախճիր կը դառնան է Այն ատեն տեսնել կ՚աբժէր այգ ամեՀի 

տղան որ միս մինակը, իր դանակին կռնակովը րանակ մը թուրք կը Հա– 

լահ՚էր ու կը փախցնէր պոռնիկը ։ Բայց աունի կիներ , թոլրք հերերու, պէ– 

յերուք Հարուստներու Հարէմին պաՀհոլ կնիկները կը ւ/իրէին դինքը որ մ ա– 

Հը աչքն առահ դէչերը կէսին, կը մտնէր անոնց տուներէն ներս ու իր Հզօր 

գրկին մ ԷՀ անոնց նրրացահ մարմինները կը հհէր ու կ՚արիւնէր ւ 

կը յարգէին զայն, լիճին րոլոբ գիւղերուն մ ԷՀ, մշակները որոնց 

մաքսախոյս հխախոտները կը դնէր անիկա , մզկիթին Հրապարակը, րէ^՚իէ 

դէտերուն աչքին առաՀ, դրամ/ա կանխիկ վճարելով ապրանքին յ Ո*– զմայ-

լելի էր անոր ընդարձակ, Հդաշտ» մը կուրհքը, ինչպէս կը սիրէին ըսել 

նրրին ու փոքրալանՀ թրքուհիները երր կը մտնէին անոր բազուկներուն 

մ ԷՀ, որ դէպի կոնքը կը ն եղնար ու անոր շքեղ Հասակին կը դնէր լերան մը 

չափ ամրութիւն, ու ուժ, ու սրտոտոլթիւն ։ Ու երբ, յիսուն վաթսուն բեռ 

հխախոաը առՀին ձգահ, ոսկեզօհ ու արհաթ ասպանդակներով իր ձիուն 

վրայ Ուղզաբաբձ՝ գունագեղ ու կիներու արցունքներով ողողուած քէֆ1*~ 

հոպերը Հովուն, ան կ՚անցնէր ապշահար փողոցներէն, Հայ թէ 

թուրք գետին կը թքնէին 

- Թու, թօլ, թու, երեք անգամ, իրենց մաբգկեղէն աչքերուն Հնար– 

ւոբ չարիքը խնայելու Համար կտրիճ, աննման ձիալորին։ 

իրականը ան էր որ զառամ ամուսինով թուրք կնիկներ Հոգի կոլ տա-

յին անոր աչքերուն զոր կը լրտեսէին իրենց թաքսաոցներուն ետեւէն յ Անոր 

Հզօրագոյն Հմայքը իր աչքերը եղան որոնք ինկահ ա եղերն էն կրակի պէս 

կը տաղէին։ Իրական էր որ մէկէ աւելի կնիկներ իրենց էրիկները խղդե-

ցին, ազատելու Համար զայն դաւադրուած մ ահերէ ոլ անոր ձիուն պոչէն 

փական, բռնկած՝ իր կիրքերէն՛. Ու անոր սիրոյն, ման չոլ տարազով, լեռ 

ելաւ գայմագամի մէկ կնիկը : Ան կառավարեց տարփանքի այս Հեղեղը տա-

ղանդով ու գիւցազնութեամբ ։ Երբեք չսոնքաց։ Երբեք կնիկի անուն չտե-

սան իր բերնին մ ԷՀ։ Իր կատաղութիւներով, պոռնիկներու մօտ յ աճա խան-

քով, Հրապարակներու մէՀ իր զղոլշաւորոլթեամբ անիկա անցաւ գիրկէ 

գիրկ, գեղէ գեղ, քաղաքէ քաղաք։ Անիկա թուրք կիներ միայն ճանչցալ է 

Ու Հեքիաթի Հովով այս կեանքին վրայ անիկա աւելցուց ուրիշ աւելի ա– 

Հաւոբ Հեքիաթ մը։ Ան իրենց գեղէն էն Հարուստ Հաճիին տղան սպաննեց 

ու առաւ անոր կնիկը։ Օր ցերեկով այս սպանութիւնը անկարելի եղալ ա– 

պացուցանել։ Վկաները չտեսան իրենց աչքին առաՀ գա չոլն ուա ծ երիտա– 

սարդը որ բառ չարձակած մեռաւ երկու վայրկեանէն I Անոր սարսափն ու 

հմայքը գործեցին փոխնիփոխ ։ կառավարութիւնը կաշառեց որ այգ Օրերուն 

բարակ չէր քններ։ Գիշերային խուժումներով, ահաբեկումով սպառնաց Փա֊ 

նելենց Հաճի Մանէլին I Ո՛֊ վեց ամիս ետքը Հաշտոլեցալ սպաննուածին ծնող-

քին Հետ% առնելով անոնց տունէն եղերական Հարսը որ այրիութեան այղ 

(•) փէֆիյէ՝ մեաաքսէ թանուա* գոյեզգ«յ՝Ն ու. նրթաՀիլ* թաշկինակ, ղ»ր օձաձհւ 

կ՚ոլորեն ԳԳ~ՀԻն 1"–Ր1Հ ՝ 
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կարճ շրջանին իր աագրերը իրարու, դէմ Հանեց դանակով ՈՎ. կացինովդ իր 

ազգապիղծ մեղքին Համարէ Անիկա իր տունը տարաւ ( պսակէն առաԼ, ան– 

պաամելի աղէ ար, կնի կներուձ ամէնէն զբաւիչըդ ամէնէն կա ա աղին, ան 

որուն Համար ժողովուրդը պիտի ըսէր է Հաճի Ատեփանին ՐՈԷՈՐ փառքին 

Հակառակ դ իր անանուն ու անգտանելի երգաՀաններոլն բերնովը 

«Սիրեմ, Նազիկ, ընքափնըդ, 
Օսկի գըրիչէն քաշած • • ՚ » : 

Աիրուելէ աւելի րան էր կախարդութիւնը որ անոր յօնքերէն կոլ 

գար է Անոնք անոր ճակտէն խօսող ու չտկոլած բերանի մր պէս« մշտական 

Հրաւէր մը կը ներկայացնէին յ Այդ յօնքերուն յիշատակը մինչեւ այսօր չէ 

ելած զեղխն պատկերներէն X Բայց սիրուելէ չատ աւելի րան մըն էր ան որ 

կը բխէր անոր աչքերէն յ Անոնք նայուածք չէին կրնար ըլլալդ այնքան մեր-

կութիւն ու միս էին Հոգի ԱԱալէ առաԼ տ 0ւ այս խռովքը կոլ գար լրացնել 

իր երեսը որ վնսաիլ* չգիտցաւ դ եր զին րացատրոլթեամ րը ւ Խօսէր թէ կե– 

նարդ նայէր թէ մտքով ըլլար դ անոր այտերը ընգերկրեայ աչխատանք մը 

ունէին դ կազմելու Համար խենթեցնող վաոսիկը որուն մ ԷԼ վխզգոլեցանֆ # 

դարձեալ երգին րառերովըէ արեւները այնքան վճաՀիլֆներուն է Անոր Հա-

մար արիւն թափուեցաւ երբ դեռ չկար տասնըչորս տարեկան է Ջ կարգուած ( 

ւսնոր Համար երիտասարդ մը մեռցուց ինքզինքը դ լերան մ ԷԼ, անոր անունը 

չրթունքին ։ Ու ան իր Էրկանը գլուխը կերաւ % Հանդիպած ԸԱալով օր մը, 

Հայրապենց Հաճի Ատեփանինդ գեղին շատ մօտիկ, աղբիւրի մը առԼին երբ 

աղցան կը մաքրէր% թեւերը չափէն աւելի սօթաած է Ու Հեքիաթդ ու Հե-

քիաթ ...է Աւելորդ Է ծանրանալէ Բայց այս ամբողԼԷն մարմին կը Հագնի 

ամբոխին մտքին մ ԷԼ պատկերը ճակատագրական կնոԼ որուն կրունկին ո՛-

ճիրն ու արիւնը կը պատին է Որուն կոխ ած տեղը կրակ կամ արցունք կը 

բուսնի՛. Որ անիմանալի դ անխուսավւեչի ողԼակԷզ մըն է։ Որ Հի կրնար չխա-

բել , մ ա Հույսն իսկ գինովէ 

Անիկա խղզուած զա ան երկունքի ան կո զինին մԷԼ։ Ու ոչ ոք գիտցաւ 

թէ որու գործն էր վաբձաՀատոյց Հարուածը ։ Գեղացին խորՀեցալ երկին– 

քին ու թաղեց անոր մեռելը վայելդ Հայրապենց Հարսի մը վայել պերճ ան– 

քով։ Եթէ պզաիկ շշուկներ սաՀեցան ղոլրս մեծ տոլնին թափանցիկ պա– 

տերէնդ ու վւսփսոլքը ծայր տուաւ դ "զԼ քԱԼայ ղայեկ Մէլէքըդ անոնք թաղ-

ուեցան նոյն թեթեւութեամր ՚. Ան որ զաւակը առած էր դ Մէէէքր "" Հակա-

ռակ սովորութեան որ թուլբերան կ՝ընէ ասպարէզին կիները - հ՚Լ՚Ղ^՚Տ բե-

րանը ու չվախցաւ երգայքէն ։ Գեւլի տղաձդաններէն մեռելը այնքան չատ 

ու բնական էր որ մոռցան 4Լյերիւրանքը* ։ Ու Հաճի Ատեփանին Հայրը կա-

պեց իր լեզուն տարիներովդ որպէսղի ղսպէ անճառելի Հրճուանքը դ գրեթէ 

Հեշտանքը, իր սրտին Հպաղշաոլքը^, Հրապարակով չպոռալու Համար է Ան՝ 

որ բռներ էր իր աղիճ Հարսը տունին մատ մը աղուն Հետդ տասնըՀինգամ– 

եայ ծառային Հետ ու ՚սւմբողԼ տարի մը չէր մտանած դ մեղքնալով անմեղ 

պատանիին զոր շիշին անցուցած կ՛՚եփէր իր տղան դ եթէ իմանար։ Բայց 

կերած էր ինքզինքը դ վմաղմաղ% կրակի վրայ տարի մը բռնած իր սիրտը՛. 

Բայց որ չՀանգոլրժեց միւս անլուր նախատինքին - էրկանը ծոցէն ելլել ոք. 

մտնե՛լ ծոցը տունին մէկ Հիւրին ։ Գէմի գեղերէն այգ աղոլոր երիտասար-

դը լերան մէԼ կորսուեցաւ ու ոչ ոք Հարցոլց զ/՚նքը յ 

• Ու անոր աղԼիկր, Հայրապենց % աղի՛ կըյ 

Որ ժառանգեց մօրը անունը ու րստ օրինի նաեւ անոր մեղքերը է Պա-

ռաւը գեւի ծիծաղով որ երեսին չի գար դ բայց ակռանեբուն մԷԼ կը բաբա– 
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խէ, թաղեց անոր մայրը։ Գովքեր ալ ըսաւ դիակին վրայ, ու դովեց անոր 

«օսկի» յօնքերը։ Բայց աշխատեցաւ աղաս, ել անոր զաւակը. Րլ մեծցոլց 

անիկա իժի այդ ձագուկը, անոր մէՀ ատելով անհնարին աաելոլթեամր մը, 

պոռնիկ անոր մայրը, նոյն ատեն իր արիւնը սիրեէով անոր րարակոլկ մար-

մինին վրայւ Ու այս Հակամարտ զգացումներուն ներքելք ան ակռաները 

սեղմեց չխեղդելու Համար իր մատներոլն մ ԷՀ անոր պիտիտիկ վիզը։ Ու 

ան իր սիրտը քիչ, պզտիկ, չորցած գտաւ, ս/5/^ առնելու Համար անորա– 

կեչի այդ գորովանքը որ մեծ մայրերէն կը ծորի, ոլ գրեթէ տեսանելի զոլի 

մը պէս կը պտտի պզաիկ աղջիկներուն շոլր1ը, զանոնք պաշտպանելոլ Հա-

մար աչխարՀքին չարեր էն յ Այս պէս ով որբը, բորրովին անոքը կը զատուի 

մեր աոՀել միւս, մեծ մօր մը շունչէն անցած մանուկներէն % 

Ու անիկա իր Հեղինակութիւնը, փառքը, ն/յյն ատեն սիրտը գործսւ֊ 

ծեց պզաիկը դիեցնելու յ Դրացիներուն Հարսները, Հեռու Հարսները– չսա-

կարկեցին իրենց կաթը անոր թոռնիկին ։ Ան վաթսունէն ետքը դժուարին 

մայրը եղաւ» իր շիտակոլթիւնր որ Համբաւ ունէր գեղին մ ԷՀ, ան արժե– 

ցուց այս անձկութեան օրերունւ Չթոյլատրեց որ օտարին կիները անցնին 

իր մեղաւոր շեմէն, նոյնիսկ բարիքի Համար, վախնալով իր գազան աղէն, 

ՈԽ. ձիւնին ու բուքին խանձարուրքը տարալ անոնց ծիծերուն ։ Իր միւս տը–~ 

ղոցը ու աղջիկներուն զիջում ալ չըրաւ, անոնք որ Հաճի Ստեփանին դա յ– 

թակղութեանցը Համար կտրած էին իրենց ոտքերը պապենական տունէնէ 

Ու– աղՀիկը կը մեծնար յ Ո*- քանի կը մեծնար, նոյն չափով կ՚աճէր 

տառապանքը որ պառաւին. Հոգին երկուքի կը բաժնէր - սեւ, դժոխային, 

ոճրապարտ գաւիթի մը, ուր անոր մայրը ածխացած կուռքի մը պէս ամէն 

օր կ՚ընգունէր անէծքն ու ՀայՀոյութիւնը կեանքէն ալ անգին% Անոր Հո-

գիին այգ մասը կը սեւաւոբէր, իր ժահրին ուժգնոլթեամբը անոր Հոգիին 

միւս մասը ուր թոռնիկին գուրգուրանքը, պաշտամունքը կը ծաղկէր, աղ– 

ուոր ու լուս ոտ է 

Պզտիկին մարմինը եղերական Հաւատա րմոլթեամբ մը կը Հաւաքէր 

տարրերը այն կախարդութեան որ մեռնողին քայլերուն Հետեւեր էր իբր 

անոր ստուերը, իբր անոր գեղեցկութեան արտաքնացումը։ /քւ քիչ քիչ 

կրկնուեցան մեռնողին յատկանշական ու զարհուրելի գիծերը։ Շատ կա– 

նուխէն, վեցի գուռներոլն, անիկա արդէն սրբազան մուշտակի մը պէս Հա-

գած էր նոյն դալուկ մորթը որ միս էն դուրս բանով են շիներ ով գիտէ որ 

վհուկները երբ անոր մոյնքին Համար այդ Հատած դեղինը ու կրակի պէս 

ճերմակ գոյնը իրենց մոգական գալազանովը խառներ, շաղեր ու անցուցեր 

էին անոր ոսկորներուն։ Այդքան փոքր, անոր այտերուն վրայ միսը կարծես 

լեզու կ՚ելլէր.ու մանչերուն ակռաները կը կանչէբ կարմրելու Համար, Ա– 

լելի ետքը, քանի մը գոյն փոխելով, անոր մազերը մտան նոյն այն դեղի-

նին մէՀ որ Հիւսքերուն խորը կակուղ ու խելօք ծփանք մըն է մետաքսի, 

բայց քակուած պաՀերոլն աշխարհք մը խռովք կը ծորէ։ Ո՛֊ մ ան աւանդ 

խենթեցնող կամարը յօնքերուն, կարծես վհուկի մը պէս ոսկի գանակով 

փրցուած մեռնողէն ու Հոս անցուած, նոյն սպաննող, «օսկի գրիչէն քաշած» 

յօնքերը որ ճիշդ իրական կնիկ մըն է , մերկացած ու ինքզինքը ցոյցի դր-

բածդ աչքերուն վերեւ։ Այս տպաւորութիւնը եղեբապէս Հարազատ էր մօր 

ու աղ1կան Համար։ Ու նայելու, խնդալու, պռկունքները շարժելու, ծամ– 

ծըմելու միեւնոյն ձ եւեըը որոնք օգ էն ու Հովէն, տղոց եր ես էն ու այբերուն 

բ երաններէն Համբո՛յր կը կտրեն։ 
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Նշանեցին անիկա, Հ°րը պնդումով, դեզին մէԼ նոր բո լսած քաքերէն 

մէկուն է Զաքարենց ՀՀաքարին ։ 

Զաքարենց ՀՀաքա՛րր: Ան՝ որ Հաճի Ատեվէանին քով սկսալ իր աս-

պարէզը % անոր ծխախոտի բեռներուն Հսկող ու առաԼնորդ՝ Օ՛լիմպոսի կիր-

ճերէն Ուչադի դաչաերր իյնալու աաեն է Հաճին երկու նայուածքով կրցած 

Էր դնաՀաաել այդ »Լայրւսզ , Հուժկու, րոնած տեղը անպատճառ փետտող 

երիտասարդը որ, որսի, ղողոլթեան, մաքսանենգութեան րոլոր վտանգնե-

րու դիմաց երեւան ր երաւ ւսՀաւոր կորով ու աննման սառնութիւնէ Աւելի՝ 

անսխալ Հաշիւ, այսինքն պէտքին առ Լել նաՀանԼի զիԼում, րան մը որուն 

երբեք Հկրցա*– վարժուիլ իբ վարպետը է Աւելի անգթութիւն մը որ զինքը 

խուլ ըրաւ մորթուելիք կիներուն լաց ու կոձ ին երր զրկուեցաւ պատու-

Հասելոլ մատնիչ վրան մը լեռնաբնակ $՝իւրքմէններոլ ։ Ու անոր այս ներ-

քին կարծրութեան էիոխարէն Համեստ, բոլորին պարզ արտաքին մը ք Տե-

րեւալու^ չՀագուելու, չտպաւորելու վճռական կամք մը ։ Ան մաքուր ե– 

զա ւ, աղԼկան մը պէս հ ԲՈԼ"Բ ա ^ մեղքերուն մ ԷԼ, որոնք իր վարպետին 

կարաւանները կը Հեաապնդ էին։ Զզոյչ ու արՀամարՀոտ եղաւ պոռնիկնե-

րու դէմ ։ Ո*– մեբժեց դարձեալ ծուղակները տունի կիներուն որոնք եթէ ա– 

ռաԼին օրէն չատեցին զինքը, բայց բնազդով փնտռեցին անոր կրքոտ, կա-

տաղի անասունի վայրկեաննեբը։ Ոչ մէկ գինով ոտք նետեց նշանածին 

ւբունէն ներս ու Հարսնուկի պէս կը կարմրէր երբ նապաստակ^*) հ՝Շ.ԱաՐ* 

Ու անոնք իրարու չդպան մինչեւ պսակին օրը% 

Այս ժառանգոլթիւններոէէ, այո մարմինով ու այսքան Հեռու, գրե– 

թէ էէզռք նշանածով մը Հայրապենց Նազիկը դիմալորեց իր ճակատագիրը 

Հակառակ մեծ մօրը րոէոր զգուշոլթիւննեբուն ։ ճիշդ է որ անոր Հայրը, 

աեզի փալով իր մօրը թախանձանքներուն, աւելի շիտակը իր ոտքերը ա– 

զատ ունենալու Համար չրերաւ նոր Հպոռնիկ» մը, Հայրապենց օճախը ա– 

ղարտելոլ Լ պառաւին ըմբռնումով Հարսները ընդունակ չէին ուրիշ բանի) է 

բայց երբեք մտիկ Հէրաւ անոր միւս թելագրոլթիւններըէ Անիկա շարունա-

կեց Ուշագի դաշտ եր Էն աղոլոր ու բարակ ձիալորնեբ իր տունը թափել է 

Գեղը կը թնդար, երբ ա յգ նրբակազմ ձիալորները ձիուն պսակազարդ թամ-

բին վրայ վարանոտ բայց գրաւիչ , կ՚անցնէին մեծ փողոցէն ու կը մտնէին 

Հսկայ տունէն ներս ւ Անոնց Հետ կը խմէր ոլ կը պոռար մինչեւ չ " յ ս * Գե-

ղացին չէր ուշացած իրականութիւնը սորվելու * Ու աղտն ու մեղքը չէին 

ւպմեր աանը բակին մէԼ ու դուրս կը պոռթկային % ի զուր իր մայրը, Կըս" 

կիծով ու արցունքով անոր ներկայացոլց ընտանիքին անունը, օճախին պա–– 

տիւը, աղԼիկ տզու տէր րլլալը, ու բողոքեց մ ան չոլ պէս Հագուած այդ 

կնիկներուն անլուր գայթակղութեան գէմ ։ Հաճի Ատեվւան ոչ մէկը մտիկ 

ընող մարգը եղաւ գեղին մ ԷԼ։ Ու մօրմէն դուրս ոչ մէկը պիտի ներէբ նը– 

ման Համարձակութիւն մը։ Տէր Եզիան, իր տղայութեան ընկերը մէկ աձ– 

դամ անոր յիշեցոլց մեղքն ու վարձքը ոլ առաւ բերնին չափը։ Ալ ոչ մէկը 

կար այգ յանդգնութիւնը փորձող Փեսացուն որ լաւ կը ճանչնար, աւե-

լորդ սեպեց ատանկ ձեռնարկ մը։ Ու անսանձ, ու անվախ, ու անպատկառ, 

ու աՀաբկու, թմբուկը առԼին, զուռնան աո.Լին, գինով ոլ մոլեկան, ան 

պաաեցալ այդ վմանչ»երուն Հետ, գեղին փողոցներէն, պարելովդ պոռա– 

լ°Վ» գլտորելով , խայտառակ , խէնէշ բայց ցանկայարոյց է 0 . 

(*) նապաստակ քլլալ՛ եՐԲ նշանած մանչն ««. ազՀիկը, «բոնք արգիլողէ է իբայ 
սէեսնեի անակնկալ կէրպով մը գէմ դիմաց գանուին լ 
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3– ՕՇԱԿԱՆ 

ՄՆԱ8ՈՐԳԱ8 
Նալպանտենց Հաճի ԱՆնան, ամքոզՀ Հինգ աար ի զուր ըա– 

սլասելէ ետք տան ճրագը վառ պահող ժառանգ մը իք աղայ էն, 

ծառան՝ Աողոմը կ՝ առաջն որդէ Հարսին աենեակը– .. Տղան Աերորէ 

էֆէնաին, կր տեղեկանա յ եղած՛ գ այթակ ղութեան եւ Աողոմը 

կառավարութեան կը յան ձնէ իբր ք ռւք իթաձքւ: Բանա է Վերա-

դարձ յ \,ալպանաենյ աո*ձւը կը գոցուի Աոզոմին դէմ է 

Ե"վ մը կիրքի մ էշ՝ Աոզոմ՝ Կ՝ որո չէ հունտէն չ՚՚Րքնել 

\,ալպա%աենց տունը: ճամբայ կ՝եչ^է այղ եւ ուրիշ կիրքերու 

բուռն մղում ո վւ կը մանէ ներս, վերի յարկին «քքք կը սպաննէ 

Հաճի Ա1՛նան եւ ապա կ՝ապրի Հետեւեալ պա Հը, V երորէ էֆէն~ 

ս՛իին ներկայութեանդ Աղա.որին Հետ՛" 

• • ՛Գամեց, կարծես ալ չքակելու համար շրթները ր երանին, աչքերը 
գոց , ինքնիրմէ հեռու, չհաւատալով եղածին, ըրածին, հիմնովին մաւցած 
քովի սենեակը, դիակը, բանտը, կախաղանը, ՛նիշդ ինչպէս պատմեր Ոլ նը– 
կարեր էր րանտակից տղան, երբ վերաքաղը կ ՚ընէր իր գգսւյնութեսւնց ամ-
բողջ տախտակներուն, մտնելու ատեն ծոցը սեւաչուի աղջկան, շաղուելով 
անոր միսերը բերնով ու թեւով, խմելով անոր մաղերը, հոգին, ինչպէւ» 
ալիքները ստինքներուն, խի՜տ, ր-ո՜յլ, է ՜ գ , իբր թ է չըլլար քիչ սայի գսւ– 
գանը ու դողացնելով շրթներուն անկիւնին՛ մատղաշ պտուկները աղջկան 
ծիծերուն, շաքարի պէս հեշտ, ու գաղջ ու կախարդ։ 

- Կեսո՜ւրս, շշնջաց Աղուորը: Զա՞յն։ Վեց ժամէ ի վեր ինքն իր հետ 
խօսող տղուն համար սա գգայնութիւնը անսովոր խունապ բերաւ անոր զու-
գումին: Ձա՜յնը նալպսւնաենց հարսին։ Կը վախնա՞ր թ է խօսիլ կ*ուգէր։ 

Հովի շատ բարակ թեւ մը շարժեր էր պաոաւին դուռը յ Թոյ լ ու լքուն 
մարմինը պրկուեցաւ մէկէն ։ Ցցեց գրււխբ; Ջէր գգար ՍողոմիՕ նոյնութիւ-
նը ու կը խռովուէր հաւանական աղէտի մը պատկերով։ ծկա՞ւ մտքին պա-
ռաւին սաստը, վճռական արգելքը, խայտառակութեան եւ փողոցային ա ն -
կումի գինով: ՀաՔի ԱնԹան, Ուստիանը Տամբու դնելէ ետքը ՚եսւլպանտենց 
հարսը ծունկի էր բերեր ընտանիքին Աստուածաշունչին առջեւ, տարեր տ– 
նոր թեւը կաշեպատ մատենին ու երդուընցուցեր: Երդուընցուցեր իր օրե-
րուն ու արեւին, աչուըներուն լո յ սին ու հոգիին վրայ , ընդմիշտ Փակելու 
Աղուորին արգանդը ամէն օտարի: 

- Կը ք նանայ , աւելցուց տղան, տարօրէն պղտոր բայց հաստատ ձայ-

նով մ ը ։ 
- կատունե^րը: 
- Գացին։ 
- կատուի քուն է անոր քունը։ 
կը խօսէին փսփսուքով, գրեթէ բերան բերնի։ Անոնք կարօտը ունէին 

գուցէ իրարու հոգիին որ աչքի (լոյսին մէջ) ու ձայնի (մութին մէջ) *ամ– 
բով կը նիւթանայ : 

- Ուգէ ըւլայ հաւու, չ ՚արթննար։ 
թ ֊ ե թ ե ւ բան մը վերէն վար դպաւ անոր մարմնին ու անցաւ։ 
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.–•Գիրկն էր միշտ։ Ինչո՞ւ, կը հաւատար Սոդոմին, ինք որ այնքան 
յսււ կը զատէր արժէքը պաոաւին քունին, վերջին դէպքերէն ասդին վ ե -
րա ծուած տեսակ մը արթնութեան, ամէնէն փոքր ձայնին իսկ րաց աչքերն 
ու ականջները ու րուռնելով դրան առջին, սոխ մ ը , պտուղ մ ը , պահծու, 
րան մը ափին, հանգչելու համար հարսին յուղումը, թթուն ու պաղը ան-
պակաս ընելով միւս ձեռքէն: 

՝ - Գիտէ 0 ։ 
- Ո՞վ։ 
- կեսուրս: 
Չպատասխանեց։ Թայց սեղմեց կոտրելու չափ անոր ոսկորները այն-

քան որ ճիչ մը թասւ Աղուորին րերնէն, րաւական ուժգին, ոտքի նետելու 
չափ քնացող պաոսււը: Իսւյց չվախցան։ Հարսը1 իր մտածումին ապահո– 
վութեամրը: Կատուներու ա յ դ ճակատամարտը կարող էր Սերորն իսկ ար– 
թընցնել: Ո՛՛ւր էր պաււաւը: Չվախցաւ Աօղոմը: Ծանօթ պատճառով: Մնաց 
որ ատենն ալ չունէին ատոր, տարուած ըլլալով իրենցմէ, վախէն կամ չվա– 
խէն ալ վեր րանէ մ ը ։ Ե՞րբ կատուները խցիկին տանիքէն փողոց փոխա-
դրեցին իրենց հարսնիքը: Մեծադղորդ գգուըտոլքը կ ՚ոռնար հոնկէ,. բանա-
կի մը չափ աղմուկ հանելով։ Ոչ շունին յարձսւկողականը, ոչ ալ անուշ ե–՛ 
փողներուն բիբերը չկրցան մաքրել ա յ դ պոռչտուքը, տակաւ հեռացող բայց 
աւելի խորհրդաւոր։ Զգացին որ կը քալէին։ Ո՞ւր։ Ջնջուած էր պառաւին 
պատկերը։ Նալպանտենց Աերորը չէր արթննար։ Ու անոր մարմինը տղուն 
գրկին կակուղ կրակ էր որ չ ա յ ր է ր ։ 

Ո*ւր։ 
կը քալէր։ Ու պատասխանը տղուն կոլնքն է ր , երիտասարդ, արու . 

պատրաստ, լա՜ յն , ուր իր մարմինը կը տեղաւորէր նալպանտենց հարսը, 
առանց հարցնելէ դսւդրելու* 

- Ո՞ւր։ 
- Վար։ 
Շարժումով մը իջաւ կուրծքէն: փով քովի, իրարու փակած, իրար 

փախցնելու խուլ սարսափէ մը այդպէս հրոլած իրարու։ Ու շրշիւն էր ա– 
նիկա, տարօրէն սպիտակ, մութը բանալու աստիճան: Ու հեւք էր սւնիկա, 
ջերմ ու բարձրացող, որուն մէջ կրնային կարդալ անհուն պապակը հարս-
նուկի սիրտին, այդպէս լայնացած դէպի տղան, դէպի անձրեւը, երակը 
սերմին ու ծիլին: Ո՜ւր: Ինչո՞ւ կը հարցնէր: 

Յանկարծ մտածեց։ Արագ ու ամբողջ։ Րսւյց չքալեց ։ Տեսակ մը վա-
րանք, ամօթի մօտ բան մը կը բոլսնէր անոր ներսը, նոյնքան յստակ որ-
քան տարփանքը որ դողի, շարժումի ձեւերով գայն կ ՚ընէր լպրծուն, բուռն , 
սանձակոծ բան մ ը ։ էրբեմն բառերը ամչցան մեր մտածումներէն ու չելան։ 
Անոր ոտքերը մնացին գամուած, դ է գ , նոյնիսկ դէպի պատը նայող։ Աողո– 
մենց տղան գգսւ՞ց այս ընկրկումը: Տարփանքը ամէնէն դիւրաբեկ ճարտա-
րապետութիւնն է երբ կը գ մ բ է ր ի ։ Թռչունի թեւ մը երբեմն բաւ է գայն 
կործանելու։ Մի ենթարկէք գայն մշտական պարգումին ուր խորացման գի– 
ծով կը յօրինէ իր հրաշքները– քառորդ դար թարմ պահելով սիրտը* հե-
ռացած սիրականին եանդերձուած կամ քաղցր կուրացման մը գերեգմաԱ 
տանելով ամանը, որուն արեւը կ ՚ ո ւ տ է , ներսէն ներսէն: Այն պահերուն ուր 
արիւն է հոսած, անիկա վեր է ինքնիրմէն։ Այս գերաճումը կը չ ա ր ա ծ ո ւ ի 
մեգ կագմալ բոլոր տարրերուն, կասկածին ինչպէս նախանձին։ Օւստիանին 
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պատկերը ցցուեցաւ ինքնիրեն: կարծես մէկը կրկին շշնջաց պահակին պատշ-
գամը, Աղուորին մարմինին ընգմէջէն։ Ու կը տաքնային ազուն կոպերը; 
կիրքը, զայրոյթը կ ՚եփէին անոնց ներքեւ: Իսւյց կարծր, անզիջող՝ անոր 
ձեռքերը։ Շունչ շունչի, մէջտեղերնին աշխարհ մը անդունդ, դառնութեան 
հեղեղ ու ողբերգութիւն: Րիրտ է ր , ցաւցնելէ աւելի ու պահանջկոտ երթ 
հար ցուց. 

- Ինչո՞ւ չես քալեր։ 
- Անկողին չկայ : 
"Աալպանտենց հաճի Աննան գեղին կողմէ հնարուած ու ըստ աւուր 

պատշաճի արժեւորուած հազար ու մէկ պատճառներուն մէկովը ծառայ 
չունէր տակաւին: Փեսաները ու օրավարձ օտարներ կ ՚ընէին գործերոլ ըս– 
պասր: Բանտարկութեան ընթացքին Աողոմին լաթերը ճամբուած էին մօր 
տունը, առիթր ստեղծելով հսկայական .բախումի մր ընդմէջ երկու կիճե-
րուն։ քաջութիւն ու համ կայ երբ աղքատիկ ու սրտոտ կին մը փրփուրով 
յարձակում փորձէ յարգուած բայց ատուած հարուստ տիկինի մը վրայ ։ 
Որքան դրամը ու բարիքը ըլլան առատ* այնքան աւելի հեշտ անոնց տէրը 
կանչուած է ճաշակելու այս ցոյցերուն, որոնք կատարողին ոչ մէկ վնաս 
կը բերեն բայց ենթական կը կործանեն երբ ասիկա վարձուի պլշկել իր բ ե -
րանը : Կիներու մարզէն որչափով ճիշդ՝ քաջութեան մարզէն ալ նոյնքան 
Քիշդ է երեւո յթը ։ Այս կռիւը իր երկրորդ երեսին մէջ պատմուած է արդէն։ 
Առաջին յեղումին, նալպանտենց տիկինը միջոցներ ձեռք առաւ, պսւշտպա– 
նելոՆ համար Աղուորին անունը։ Վարձեց աղքատիկ բայց լեզուանի, հա-
ջան կնիկներ։ Փակեց, զոյգ կղպանքով Սողոմին խցիկը հաւատալով ա– 
ոասպելական ցուցմունքներու, որոնք թելադրուած գնչուներէն, չհերքուե– 
ցաւ հաճի Մարէն: Կը փակէբ զոյգ կղպանքներով մեղքին օրանը ու տՈւ–» 
ծին վէրքը ։ Աւելի վերջը հաճի Աննսւյին հիւանդութեան կրկնումը, որ ձգած 
էր մէկ շաբթուան մէջ պառաւը աւելի քան տարուան մը ցաւը չունէր ըրած 
թաղին միւս կոխուածներուն, քաղաքական խռովքները (գեղը կ ՚եռար ո ս -
տիկաններու խուժ՛ սարսափէն եւ զօրքերուն սեւազգեստ սպառնալիքէն որ 
տաճկութիւնն էր սանձարձակուած՝ պարտասուն գեղին վրայ) աղէտի մը 
սպասումին մէջ անղեկ հոգեկանութիւնը փոխած էին ամէնուն չափ Նալ– 
պանտենց հարսն ալ որ այգ խոււվայոյզ ելեւէջներէն ու իր գլխէն անցած 
զօրաւոր յուզումներէն ծեծուած, արգանդին խուլ խաղաղութեան մշուշո-
վ ը , գոցեր էր ինքզինքը աշխարհին, չերեւալով աղբիւր ու փողոց։ Ու մոռ-
ցե՛՛ր տղան որ իր տունը կը թ օ թ ո լ է ր : Ան հիմա կ ՚արթննար, դառնալու հա-
մար ծոցը մարդուն զոր ատեր ու սիրեր էր հաւասար ուժգնութեսւմբ, իր 
սիրտին ու պատիւին հակադիր բեւեռներուն մէջ ճօճուելով փոխնիփոխ։ 
Ցետոյ , ըսած են որ զգացական ոլորտին մէջ երկար մարզում, ինքնաթելսւ– 
ԴԻՐ վարժութիւններ կրնան փոխարինել իրականոլթիւնն իսկ ա յ գ ոլորտին։ 
Մաքի պահպանողականութեան օրէնքով մը, երբեմն այս փոխարինումը կը 
գրաւէ հոգեկան յատակը ամբողջ ու մարդ շրջանակը, ապակին կ ՚ըԱայ իր 
երազին։ Կը պատահի որ քսանամենի աղջիկ, իր հուրքին պայծառ հեղեղին 
դ է մ խարէ ինքզինքը, սկիզբները կամովին յետոյ հաւատայ իր իսկ յ օ ր ի -
նումին ու սառոյց ընդունի ամբողջ ա յ գ հրդեհը ինչպէս կը պատահի ձըմ– 
րան արեւին երբ կը զարնէ սառերը ու կը բոցավառէ անոնց սիւնաշարքը 
տարիներն ի վար։ Ու կրէ այգ տառապանքը մինչեւ, պառաւութիւն: իսւյց 
երբ որեւէ պատճառ զայն ընէ դուրս իր պատրանքէն, ըսել կ՛ուզեմ երբ 
ճեղքուի հոգեկան յատակը, նոյն այգ պատճառը պիտի փոխէ ինչ որ կազ– 
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մեր Էր ողնածուծը այգ աղջկան, արքենի տարիներէն միՕչեւ ձիւները պտ– 
ռաւութեան: ^ալպանահնց հարսը հինգ տարի դուրս Էր, եզերքին Էր կեան-
քի խորագոյն հեղեղին։ Ամիսը րաւ Էր եղած ղայն վերածելու վաւերական 
կնոջ մ ը , որ կը խօսի սեռին սլաքին ներքեւ։ Անկողի՜ն չկար վարը։ Գրեթէ 
ծախու կնոջ մը րերնին վայել սա բացատրութիւնը անիկա նետած էր բեր– 
նէն նուաստ բայց էգ հասունութեամբ մ ը : 

- Վա՛ր, օճախով սենեակը: Խիստ ու հրամայող: Մենք չենք մտա., 
ծեր երբ կը վարուինք մեր ղգայարանքներէն: Կը հերքենք մեր միտքն իսկ, 
լրիւ , երբ կը վարուինք մեր խորագոյն մագնիսէն որուն պաքը կը հանգչի 
աշխարհ գիտէ թ է ո ւ ր : 

- Պառա՞ւը: 
- Յունի գիտնալիք։ 
Ու հանդարտ, անկարելի խաղաղութեամբ էր արտասանած իր պա-

տասխանը : 
Զգացական թոլոր աղբիւրները անոր մէջ տրամսւդրուած էին միակ 

խալովակի մ ը ։ Ոճիրին գերագոյն խռովքն իսկ նուաճուած էր անկէ, բայց 
տեւողութիւնը կը միջամտէ իբր կանոնաւորիչ ու մեր գիտակցութեան մէջ 
երբեմն արձագանգ մը աւելի կ ՛արժէ ։ Երկրորդ անգամն ըլ լալով, նոյն 
դո՛ղը, քիչ մը աւելի ուժգին : Անցաւ անիկա Աղոլորին հիւսուած մարմի-
նին ա լ ։ 

- ինչո՞ւ կը դողաս։ 
Կրկնապատիկ ուժգնութեամբ ողջագուրում մը խորտակեց հարցումը: 
Անիկա կը խուսափէր, կը նահանջէր, այդ ուրուացող, դեռ անյայտ 

բա նէն որուն շատ մր անուններ կոլ տան գիրքերը: Բայց մէկ թեւովը թ ա -
թին տակն էր ա յ դ շաղապատումին: Ու կոլ գար, անծանօ՜թը՝ վրան անոր 
խղճի հորիգոնին, վախի, մահուան, աշխարհի բիւրապատիկ համերուն տա-
րօրինակ մէկ սիւնը իբրեւ , ամէնը խտացուցած իր մէջը : Այնքան ծանօ՜թ 
ա յ դ բխումը, անո՛ր, իր ներքին կամարներէն ծուէն ծուէն հաւաքուած ե– 
րակի կայլակներով: Ու Սողոմենց տղան առքին հրմշտուքին տակն է ր ա– 
նոր գնացքին: երբ՝ մարմինները կ ՚իյնան իրենց պատեաններէն ու խորխէի 
ու քուրայէն նոր հոսող ոսկի ջուրի նման կը վագեն իրարու: ի գուր պա-
ռաւին ուրուականը ջանաց իր հաստ իրանը գետեղել անոնց հիւսքին մէջ– 
տեղ: Անոնց արիւնը աւելի տապով կը ծեծէր անոնց կեանքերը: Ու չէ՚իԱ 
ընդունակ գգալու, իրենց ջիղերուն ցնորքէն անդին, եզերական նկարագի-
րը սա տարփանքին, դիակի մը գրեթէ կուշտին, իւրաքանչիւրը իր սեփա-
կան խռովքէն մխրճուած բայց գանցելով ամէն ինչ որ գիրկը չ է ։ ԱաԹդոլ– 
խի գլխուն, անոնք քակուեցան իրարմէ։ է ջ ք ։ Բայց ծանր, կարծես պառա-
ւին երկու թաթերը, մութէն տեսանելի, կը կոխէին անոնց օձիքին: Օճա-
խով սենեակ: Ջ ունեցան համարձակութիւն վառելու ճրագը, հակառակ մ ո ւ -
թ է ն ունեցած իրենց մեծ յոգնութեան: Գետնսւդիր բագմոցին վրայ երկնցան 
անոնք, նուաղած գ ր ե թ է , տարփանքէն առաջ։ Մինչեւ հեշտանք մենք վըճ– 
ռական, արիւնարբու, մեր ներքին հուրք էն քառապատկուած, կ ՚ընենք աւե-
լի , քան մեր իսկական տարողութիւնը: Գուցէ սերմին, սպասող րիւրաւոր 
վարձանքներուն դ է մ պաշտպանութեան խուլ միջոցն է այս եղերական, ա՛-
ներես , անակնկալ ուժը որուն հաստատումը մեգի տրուած է ընդունիլ էակ-
ներու բոլոր սանդուխին վ ր ա յ : Մահուան գինով սերմը ապրեցնելու մէջ 
քերթուածներ են միջատներուն սէրերը։ Ու հերոսներ՝ խեղճ այն արարած-
ները որոնք սեռին շուրջը բողկուկ փորձաձ ատեննին թաթէն անգամ չե& 
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զգար երկիւղ։ Բայց դիտուած է նոյնքան որ հեշտանքէն յետոյ մարմինը 
Կ՚Խնայ 9 ա ծ > նոյն համհմատութեամր. • • : Անոնք գռեհիկ, հասարակ զոյգն 
էին պոռնկութեան մոխիրին մէջ խրած, մինչեւ իրենց պորտերը, երթ նըս– 
տեցան մութին վրայ ու զգացին խուլ մղումը որ զիրենք իրարմէ կը վանէր: 

Կեցոլց Աղուորը, վախով բռնած թեւէն ։ 
- Զզէ ՛ ; հիմա կու գայ կեսուրս։ 
- Գալիք չունի։ 
- Ինչո՛՛ւ։ 
Չկրցաւ պատասխանել: 
Շունը կը մոլտար պատուհանին տակ, հասա նար ար հաճոյքէն։ ՚Սալ– 

պանտենց հարսին հոտը կ՚անցնէր պատերէն: Գաղջ ոլ կծու րան մը սենեա-
կը կ ՚ընէր աւելի տխուր ու անոնց մարմիններէն արտաբուրած աղերը կը 
խառնուէին այդ զգայութեանց։ Այտ ու շրթունք* լեպի 7 գարշանքի մօտ 
րանով մը սրսկուած: Այս դառնութիւնն էր միջամտեց, ոլւպէսզի ՚Աալպան– 
տենց հարսը ուղղէ քայլերը դէպի դ ո ւ ռ ։ 

կեցուց, րայց աւելի մեղմ, անոր գնացքը։ Կը հեւսւր, խօսելու սւն– 
ձուկէ՞ն թ է հեռանկարին արհաւիրքէն: Ու մութը կը ծածկէր անոր դէմքիճ 
չարաշուք եղծումը։ Արեան բաղնիքէն սեռին բաղնի՛քը։ Մշուշը կը պաշտ-
պանէ այդ լուղորդը: Բայց դէպի մոխիրին բաղնիքը լուղորդր պարտաւոր 
է մինակ ընելու իր նամբան: Կակազում ինկաւ անոր կզակներուն: 

- Ի՞նչ կ ա յ : 
- Ըսելիք կայ : 
Րայց տկար էին մատները ձայնին չավ»։ Ու տարօրէն զօբաւոր, պէ ՚տ– 

քը ճրագին որ ականջներէն ու մորթէն կը զատէր մաս մը պրկում: Զգայսւ– 
րանքներու շատութիւնը թերեւս կը հպատակի այս կարգէ պէտքի մ ը : Ու 
չըսաւ ըսելիքը։ Փոխարէն նստեցուց զանիկա ծունկին։ Առաւ առատ մազե-
րը բերնին ու երեսին ու կը համբուրէր եղկ այգ իգութիւնը, գրեթէ լալով։ 

- ինչո՛՛ւ կու լաս: 
- Ո՛՛ր գիտնաս: 
- Ի՞նչը: 
Կը հարցնէր գրեթէ ուժով, ու յոգնած անոր կզակները յօժար ալ 

չէին ։ 
- Ո՜ր գիտնաս: 

Չպատասխանեց բայց գրգռուած էր երբ ըրաւ անոր թեւերը դուրս 
իր մարմինէն։ 

- Պառա՛ւը • • • 
- կու գա՜յ : 
- Չունի գալիք։ 
Պէտք եղաւ որ լռեն։ 
Այս դաժան բանը, եկող ու գալիք չունեցող պառաւին անունէն հեղ– 

ոլած զանոնք ըրաւ աւելի լեղի։ Ցետոյ , առանց որ պատճառ կենար փլաւ 
տղուն սիրտը, յորդ ու մեղմ։ Լայն ու խորունկ հեծկլտո՛ւք մը զոր սան-
ձելու համար Աղուորը դրաւ իր մատներուն ամբողջ շնորհը ի գործ: Այն 
ատեն Աողոմենց տղան ունեցաւ առաջին ու իրաւ փաթըւուքը, սեռէն դուրս 
ու անկէ աւելի քաղցր, ան՛ որ վտանգի մը սուրին տակ իրարու կը հիւսէ 
երկու սիրտերը։ 

. . . Ո ւ ֆ ո ք ր , քիչ , վախկոտ բառերով, անիկա հասկցոլց իր տիրակա-
նին ինչ որ կը պսակէր վերի սենեակին մ է ջ • • - 8 ՝ Օ– 
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Ր Ո Ի Ր Ո ՚ Ւ Լ Ը 

Տաղաւարնե՛րը : Անոնք օրհնութիւնն 

են, պարգելոլած բարիքը։ Ասա ուա ծ մե-

զի Համար ւոոլած Է զանոնք: 

Մ ենք մամ Էն չոլա կլչ դաոնանք : 

Ու մեկուսացած սենեակներէն ներս« 

մենք մեր պզաիկ սէրերը կը բերենք ի– 

բարու մօաիկ : 

յ ՚ ՞ ն չ կայ անոր մազերուն Վրայ որ 

շարունակ , երեսիս մօա, ուզեմ ես ա– 

նոնք ։ Ի*նշ կայ անոր աչքերուն մ ԷՀ, որ , 

շարունակ անոնցմէ վազո*Լ բանը տա– 

քուկ ու. մեղմ կրակի մը պէս՝ իմ Հոգիէս 

ներս ուզեմտ 

Ւ*նչ կայ ա յդ պզաիկ աղե կին մար– 

մինին վրայ ։ 

Ես լալ չեմ զիաեր է Բայց անոր մերկ 

ոաքերը ես խածած եմ արիւնելու Լափ է 

Ու խեղդուելու պէս թոոմ ած է անիկա 

իմ բազուկներուս աակը առանց Հեծքի, 

մեռելի պէս երՀանիկ, աչք^ԲԸ գոցելովւ 

• * * 

Այգիներուն մէՀ մենք քնացած ենք 

գիրկ գիրկի։ 

Ես երկնցոլցած եմ անոր գլոլխին* իմ 

բազուկս տ Տուած եմ իմ աղոլ կուրծքս 

անոր աաքուկ կուրծքին։ Ո*– երե՛ս երե-

սի՝ բերան բերնի ըԱալէ եաքը, մենք 

ժամե րով երազած ենք իրարու յ 

Մ ենք պզաիկ ենք, շատ պզաիկ I Ակօ 

Տ էտ էին դա լա զան ը մեր մէկուկէս ան– 

գամը կ*ըԱայ՚. 

Մարգիկ մեր ետեւէն կը նային , 

Հուխէոակ աղաւնիներու նման մեր օրօ– 

բուն գնացքի ն է 

Բաղնիքին մէՀ մենք նորէն իրարմէ 

չենք զատոկիր է ոլ ես Հակ առակ օճառի 

կրակին՝ աչքերս չեմ գոցեր, գոն է վայր-

կեան մը չփախցնելո՛ւ Համար անոր՝թըր– 

Հած Հաւու մարմինը, ուռեցած փորը 

պղինձ ղ րամի պէս կարմիր իր ծիծերուն 

պզաԻԿ Կա Է(Լ 1 

Մարդիկ կքԼ նային մեր ետեւէն , երբ 

դպրոց կ երթանք ոլ մեծերուն լեզՈլն 

դժոլար է Հասկնալ տ 

* * * 

՝Բիչ անդամ տղոց խաղերը մեզ կը 

տանին իրենց յորձանքին : 

ՊաՀոլըտոլքը միայն խենդի պէս կը 

փնտռենք ւ 

Ջպատմոլոզ Համ մը կայ՝ մութ մա-

ռաններէն ներս, Հսկայ գուբերուն ար~ 

ձաններուն ետին կծկտած աղՀիկը բռնե-

լուն մ ԷՀ։ Բերնով, ոտքով, ձեռքով ու 

աչքերով կը նետոլիմ անոր վրայ ու կը 

սեղմեմ | կը սեղմեմ ։ 

Անիկա ձայն չանի, ինչպէս չունին 

դաշտին Համր խլուրդները 

* * • 

Ես իելօք տղեկ մըն եմ * 1Տոյս կոլ 

տամ կռիւէ ու կը Հաշտեցնեմ գզոլըտող– 

ները : 

Բայց անողոք եմ, երբ մէկը Համարդ 

ձակի մատ վերցնել Բոլբոլլին % 

Տղաքը կը զարմանան, չեն Հասկը– 

նար ։ Բայց յուղումին անկեղծութիւնը 

Կ՛անցնի իրենց . 

- Ջգեցէք, աղա՛ք, անոր կնիկն է , 

հ ա խ ունի ։ 

Մենք խորՀոլրգին չենք Հասնիր ։ 

Բայց վտանգի առՀեւ անոր Համար ցոյց 

տրուած այս արիութիւնը յարգանք ու 

տաք Համբոյր կը բերէ էնծի I ։ • , 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



Զմեռ իրիկունները Հեքիաթ մտիկ 
րնելոլ ատեն , ԲոԷՈՐ տՂ.ոՅ նմանդ իրար 
չք>նք ոլտերդ պատմողին ծունկին Համար։ 

Ե» կը կենամ ետ , ձեռքովս տեղաւո-
րելով անոր դ(Ոէ֊ի՚1Լ Հորքուրիս ծունկին % 
Ան նեղոլելաէդ ինքզինքը պզտիկցնելովդ 
կը ճարէ իմ դլոլխիս ալ կտոր մը ծունկ : 

Ա՝ աիկ կ՚ընենք Հեքիաթին Հետ մեր 
սիրտերուն զարկն ալ: 

Ի՛նչ քաղցր է տղայ մը ղրկել ոլ ի՛նչ 
քաղցր կ աղայ մը ՐԱՈ՚լր : 

* * * 

- Գլոլխգ ողԼ մնա յ յ 

Կ՚ըսեն տղաքը ինծիդ գերեզմանէն 
բարձողներու նմանդ երր գլուիւս երկա-
րածդ վիզո ծուռ՝ կը նստիմ մէկդի, մաս 
չառնելով անոնց խազերէն ։ 

Առանց պատասխանի մտիկ կ՚ընեմ 
այգ կատակը ուր Հեգնութիւնն ու ան-
կեղծ ցաւակցութիւնը իրարու կը միա-
նան ւ 

Կ՚ամչնամ Հիմա երթալ գառնալոլ 
փուռին առ Լին է 

Բոլրոլլը ներսն է ոլ չի նայիր ինծի է 
ինչո՛՛ւ այսքան շուտ կը մոռնան աղ– 

Ակները: 
Անիկա գպրոց ալ չի գար ։ ՛էյ չան ուած 

աղջիկները ալ մեծ կը սեպուին : 

Մեր Հ ասա՞ կը : \քերոլկին զաւազա– 
նը ւչրեթէ անոր մէկոլկէսն է նոբէն։ 

Բայց Բոլրոլլը տան ազԼիկ Է է 

- Գլոլխգ ՈղԼ մնայ տ 

Մ աՀուան պատկերը կեղծ կամ ի– 
րալդ արցունքի չատ մօա Էէ 

Կը վազեմ մ եր փլած տունը, կը նետ– 
ոլիմ օճախին առԼին ու մինակդ մինակ 
կոլ լամ ձայնովդ կու լամ չատ բարձր։ 

քքչ մ Է կը կա յ եկող ոլ գտցող ։ 
Մեռնողներուն վրայ արցունքը Հո– 

դՒգ ԿէԼ պաղշտկցնէ։ 
Ա իրողներոլն մօտ արցունքը Լոլբի 

*ոեզ դ զովութեան տեղ, կրակ կը բերէ ։ 

ինչոոլ այսչափ կանուխ դրիր իմ 

մէԼդ ատ կրակը դ ո՛վ Տէր։ 

Ինչո՞ւ։ 

( « Ե ր բ պ ա տ ա ն ի ե ն » ) 

- Գիտի գրեմ 27-ք ու ատիկա պիտի կազմէ 
իմ գլուի գործոցա է 

0 լականն է այս յայտարարութեան Հեղինա-
կը ու խորհրդաւոր այգ «27^-քւ իք ճանչյյած ւ»ւ 
փաթթած Բուբուլներուն, Նազիկներուն ել Աղ– 
ուսրներուն գումարն է։ նոյն խորադիրովդ («27») 
վէպշ իր կեանքէն ու փորձաււոլթիւններէն եկած 
թանկագին գործ մը կոչուած էր ըԱալուդ րայյ, 
աւա՛գ, մնաց սոսկ ծրագիր մը» «Մեծ՛ Ս ՚ Ս ^ ^ է 
Սէրերը» խորագրին փակ միջազգային Համբաւ-
ներու. սիրային դրուագները ռլասւմ դղ գրական 
սեռին ամէնէն յատկանշական շարքերէն քէկը 
պիտի բովանդակէր անկասկած «27»–ք * կը 
սսաանքդ բայց որ չգրուեցաւ դ ու աւելի կակծա– 
լին՝ բնաւ, պիաի չգրուի« 

Ուրիշ բազմաթիւ գաղտնիքներու եւ գանձե-
րու հետդ ՚ ս յ գ ^ էկն ալ գերեզման աաբաւ մե-
ծանա& գրագէտը I 

- «27», 
ինչպէս բոլոր մարզերուն է նաեւ ա՛ յա կաԼ" 

ուածին ՚մէֆ՝ Օշական մեծաքանակի մարդն 

է ք " . 
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3– ՕՇԱԿԱՆ 

Օշականը թրքական Հալածանքներու շրջանին % գրած կ անսովոր 

պատկերներով յորդ շարք մը արձակ բանսւսսւեղծութիւններ լ <(ք աՀւէէ.ան 

ծաղիկների ընդհանուր թորագրով, ււրոնք Հետագային աոՆուեֆան վքքոր՛– 

Հուրգներոլ Ա՝եՀեանը» Հատորէն ներս ւ Հ^աՀոզ»ը շարքէն վերջին (աո* 

« ա » է I 

Այն որ յսւնձն առաւ պահելու այս թուղթերը, անգիտակ է անոնց 
ծանրութ՛եան ու տարողութեան։ Կը նայի անոնց՝ իր միամիտ գլիաւն րարի 
աչքերովը: Ու չեմ կարծեր որ շատ բան ալ հասկնայ անոնց գաղտնիքէն: 

Բայց, թուղթերուն ճակատագիրը երբեմն կ՛անցնի մարգերուն սահ-
մանէն : Ինչ որ իրեն համար շարք մըն է մանրադիտական տողերու, ուրիշ» 
ներուն համար իա ստով անութ իւն մըն էէ 

Ինչ կը սպասէ ինծի: Երբեմն մտսւհոգուած եմ ատով: Ու քարի մը 
վրայ պաււկած գլուխէս կը տեսնեմ ուղեղիս վագքը, գուցէ հանդա՛րտ, քա-
նի որ վարժուեցայ մեռնելու : 

Ի՞՛նչ կը սպասէ անոր: Ապահովաթսւր մշտական ու յաւէտ չհամոզ-
ուելիք գերեզմանը, որ իր սիրտինը պիտի ըլլայ : 

Բայց անիկա իյոստսւցած է ինծի, պահել այս թուղթերը ։ 
*** 

Պիտի մնա՞ս լրջութեսւնը մէջ ի ոստումիդ: 
Ու կ ՚ըսեմ ես քեգի: 
Այս թուղթերուն մէջ ես քեգ եմ երգած։ Զգացումներուն ամէնէն ե– 

ղերականը կը թաւալի անոնց մէջ երբեմն տառապելով, երբեմն քնքշոլ– 
թ ե ա մ բ ։ Գիտցիր թ է ամէնէն անկեղծն է ան իմ ունեցածներէս։ 

Ամէն բառ լուսաւորուած է հոն քոլ ժպիտէդ՛ ամէն պատկեր թելա– 
դըրուած է քու երեսներէդ եւ ամէն հատուածը անոնց ես ապրեր եմ քու 
ստուերիդ կամ մարմնիդ հետ: 

Գուն կրնաս չգիտնալ այս բոլորը: 
Բայց կ ՚ըսեմ քեգի: 
՛Բեղի համար տառապողի մը այս թուղթերը պիտի վայելե՞ն կեանքի 

իրաւունքը։ Մարդկային ըմբռնումներու վարագոյրը պիտի չիյնա՞յ աչքե– 
րուդ ։ Պիտի համարձակի՞ս ազատել այս տետրակը մահէն, որուն դատա-
պարտուած է ան ընկերութեան օրէնքէն ու ճակատագրին մէկ խսւղէճ։ 

Ջեմ գիտեր: 

էրբ որոշումը տաս այրելու , այն ատեն աչքերդ լաւ բա՛ց ։ Պզտիկ 
պզտիկ, սկսող մուխին մէջ դուն պիտի տեսնաս հոգիս, որ պիտի ճերմկնայ 
գիրերուն սեւէն քակուելով։ Ու ծուէն ծուէն պիտի ել լէ զգացումը գիծե– 
րուն բանտէն։ 

Բոցը երբ մաքրուի, դուն պիտի տեսնաս սիրտս, ուրկէ արիւնը պի– 
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տի բարձրանայ այնպէ ՚ս մեզ մ , ա ՚ յնպէս լռին, ինչպէս կ ՚ ը լ լայ տաստակ-
ներուն՝ երր կր մորթուին: Գիտցիր թ է ինչ որ բոց ոլ մոխիր ըրիր, սպնիւ 
տեսակէ ադամանդ մէն է ր , անոնցմէ որոնք ցանցառ կ ՚իյնան սովորական 
ճամբա ներուն; 

Ու կեցիր մաամվափ այս թուղթերուն մոխիրին առջեւ։ Ու անիկա, 
մոխիրը, քեղի բացատրէ թող խորհուրդը ղոր մահը կը քակէ այնքան դիւ– 
րաւ : 

Գիտցիր թ է փ&շի ըրիր ղ մա յ լելի շէնք մը , քերթուածը այն տղուն, 
որ քու մօտիկութիւնդ ընդունեց, որ սւպաւորուեցաւ քոլ մարմինէդ, որ 
հզօբ կորովն ունեցաւ իր տառապանքը իր մէջ թաղելու, սւբտայայտումի 
տափակութիւնը շատ հասարակ գտնելուն: 

Գիտցիր թ է մոխիրներուն տակ կան ձեւեր մտածումի եւ զգացմտճ, 
որոճք կը զարտուղին յղացման եւ աւսարկայացմսւն տեսակէտովը: Ու մի 
մոռնար որ դուն սրբադրուած, թերեւս գերազանցուած յարդարումով մը 
ապրեցար անոնց մ է ջ , երբ դեռ գիր ու թուղթ էին: 

Ու իարհէ ո ր , դժբախտ բայց ճակատագրական զգացումը մոխիր ես 
ըրած, երբ կարելի էր անով տաքցնել վերահաս ցուրտը, - հեռի հիմա քիչ 
մ ը , բայց այնքան ալ մօտիկ–: 

*** 

Կրնաս ալ պահել: 
Իմ մասիս կը զգուշանամ իրաւունք ունենալէ անոնց վրայ , քանի որ 

կեանքիս ամէճէն մ ո ւ թ հանգրուանը կ ՚ապրիմ։ Առջեւս նայելու անկարո-
ղութիւնը կը ստիպէ զիս վեհանձնութիւնդ փնտռելու; 

Ինծի համար չեն անոնք։ 
Ու քեգի համար այս թուղթերը կրնան նշանակութիւն մը հագնիլ 

դարձեալ։ ճակատագրին ուրիշ մէկ հարուածը անստոյգ ըրած է քու. օրերդ։ 
* փ « 

Սիրտդ կրնաս վստահիլ թուղթերուն լուռ նայուածքին, երբ մարգե-
րէն չյաջողիս գտնել լեցունութիւնր, կրակը, որուն պէտք ունին հււգիի հո-
րիզոնները մեծ ձմեռներու նախօրէիճ: 

Կեանքիդ ամէն շրջանիճ հոն կրնաս մատ փոխել, գտնելու համար 
պատրանքը երբ մարգերու գիրկէն յափրանքը կը բարձրանայ ու համբոյր-
ները լեղիով կը լուանան մեր շրթունքը։ 

*** 

Կրնաս յիշատակներուդ հետ մինակ եղած աաենդ կարդալ ասկէ; 
միտքդ բերելու համար տարօրինակ տղան, որ քովդ ի վեր տառապեցաւ ւււ 
քեգի խճայեց իր ցաւին ցաւը; 

ք|ւ այս թուղթերը հեղինակաւոր են դարձեալ օրերուն համար, ո– 
պիտի ծնին եւ որոնց հարուածը անծանօթ կը մնայ : *** 

Ազսոո ես որոշումիդ համար։ 
Մի մոռնար թ է խանդաղատանք եմ ունեցեր այս թուղթերուն վրայ : 

Փեգի համար անմատչելի է արուեստագէտը, որ լեցուց թուղթերը ։ Բայց 
«յարզ է ՚փրաը՝ թեռը։ 

Ինչ որ ալ ըլլայ բախտը, որ ինծի կը սպասէ, ես կը մնամ այս թուղ– 
* թձրտււն մէջ քեզ* արտէ, քեզ1 հոգիէ , քեզ՝ լռին սիրողը, որուն խոստովա-

նանքը կը բերեմ այս վերջին տողին։ 8 * 0 ՛ 
1916 ք ա ք – 
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• /Ւարդմանեցէք Աայաթ Նովայի դր-
բածները ու գուք պիաի գանկ արե-
ւելքին մ եռագոյն բանաստեղծներէն մէ-
կը, մեծագսյն զգացման մը արտայայ-
տէ լք. իբրձէ–Հ 

9 Աաչաաուր Աբովեան վեբ է աբե֊ 
լելաՀայ գրականութեան Հա մ ան ակ էն , 
պայմաններէն, կնիքէն ալ տարիքէն» 

9 Մ • Պէ չիկթաշչ1ա՝ե արեւմաաՀայ 

գրականութեան մէԼ% իմ ժողովուրդին 
քանի մը հղօրագոյն յատկանիշներէն 
վերանորոգ ապացոյց մըն է» 

9 Հետ բոա Գուրեան աւարտած կա– 
թոզիկէն է մեր ժողովուրդի ղգայնոլ– 
թեանէ 

9 Հարոնեան ութսունական թուա-
կաններուն» մեծատարած գեղեցկութիւն 
մըն Էդ արեւմտաՀայ ողջմտութեան ա– 
ււաքեալը, Հայ ժողովուրդին պարզուկ 
աոյսքինոլթեանց գումարը։ 

Փ Մեծարենց խորՀ ր դա լոր երեւոյթ 
մըն Է մեր գրականութեան մ Էի Այ-
սինքն մէկը այն չատ Հազուադէպ Հո-
գիներէն որոնք իրերն ու զգայնութիէՅ*– 
ները ոսկի գիծերու պէ» կը ^/՚^ք^* 
կալեն իրենց Հոգիէն ներս է 

• Գանիէլ Վարուժան մեծագոյն 
Հայքերէն մէկն է մեր քնարերգուս 
թե ան, եթէ ոչ մեծագոյնը I 

• Եղիշէ Ձարենց մինակը տուած է 
արեւելաՀայ ոտանաւորին ա՛ յնքան 
պատկեր որքան չէ ըրած անոնց քեր-
թողներուն ամբոզԼ շարանը, սկսելով 
Աբովեանէն < 

0 Վարուժանով կը Հպարտանանք, 
Գոլրեանով կը տառապինք ։ Մեծարեն-
ցով կ՛անուշնանքւ Վահան (Ւէքէեանով 
կը զգաստանանք ւ 

* 1 » . Տ ա ^ ք հ ա Տ , Օ , Օ օ ա կ ա Տ 

հ ւ 

ԳՈՒՇԱԿ ՏեՐՎԻՇԸ 

Չեմ գիաեր ծանօ՞թ է Հ^ղԷ մօրդ վկայու-
թիւնը , որ ըրած ( ինծի երթ «բ մը ձեր տունն 
էի՛ պաամեց այսպէս» 

ԱՀ, մայրդ, տագնապի մ ԷԼ էր երբ կաս-
կածն ունեցաւ քեզ իր կողերուն մ ԷԼ կրելուն ւ 
ԱՀաւոր թշուաոութիւն ։ իբ չարաչար աշիաաան– 
տանքը, միացուած Հ*րգ նահատակութեան դ Հա– 
զիս կրնար չոր աղանք մը ձգել իր ս՛ղոց ակ– 
ոաներուն տակ եւ իրենց բնակած Համեատ ՐԸ." 
նա կարանին մ ԷԼ չկար անկիւն մը քու խ անձ ՈՒ– 
րուրգ տեղաւորելու, ւ (|հ> դիմէր զանազան մի-
ջոցներու այգ զփ որձանք՜ֆը Հեռացնելու Համքքւր 
իր «՚էքքէ, երբ, օր մը, աուն վերադարձին, ա– 
ւէրակ Հղկի թի <էը գրան աո.Լեւ ն չմարեց բախ– 
տագուչակ աէրվիշ մը. իր վերԼին տասնոցը ձը– 
գեց անոր բեաչկիւլին ու սպասեց անոր պատ-
գամին I Տէրվիշը իր վիզէն կախ գոյնզգոյն քա– 
րերօլ շարոցին ծայրը տուաւ մօրդ ձեւէքը ու 
աէքէքէ յաո.ած կեդրոնի կապոյտ քարին վրայ, 
բարբաոեցաւ » 

- կին գոլ, գնա՛ տոլնգ, շարունակէ գործդ, 
վանէ միտքէդ չար ծրագիրներգ, ապաւինէ Աօ– 
աուծոյ, քք*՛^՛ • * յանձնուէ բախտին է մեծ ու-
թի** *ը 1Քա8^ելու մի՛ Լանար, գուն բախտա-
ւոր պիտի ըԱաս անով ւ 

Եկաւ տուն, մասամբ թեթեւցած իբ խո.ով– 

Տէրվիչը չէր սխալածէ ՛Բու մայրդ բախտա-
ւոր եւ մեծ եղաւ մեր Հայ մայրերու մեծութեան 

Տարգանք անոր յիշատակին, ու պաաիլ քե– 

ՁԱԳՐԷԱՆ 
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8 . ՕՇԱԿԱՆ 

Գ Ր ե 8 ՛ 

Վ . է Ո Ւ է Ա Ն Ե Ա Ն 

Դպրեվանքին մէջ հասակ նետած ՛այս 
ապերասան ու անոպայ գիւղացին իր 
գործով շատ մօտ է մեգի որպէսգի կարե-
նանք անաչառ ը լ լ ա լ : Ես ճանչցած եմ իր 
հայրենակիցները, մեր ցեղին մ ե ծ վար-
ձուրեսւն օրերուն։ Աւագսւկ ե ն , պոււնիկ 
են ու վայրենի։ Բայց ունին իրենց ճսւկ– 
տին վրայ այն անմահ շեշտը, որ Աստ-
ուած գարկաւ մարդուն ։ Օշական յ ա ն -
դուգն է եւ աւագակի պէս կը ճ չ ա յ ու կը 
թ-քնէ ճշմարտութիւնը՛ ներքինիներու 
աղտոտ երեսներուն՝ պոււնիկի նման որ 
կրքոտ է 1 ինչպէս բոլոր հայրենակիցնե-
րը : Հ ա յ գրականութ՛եան մէջ մ ե ծ եդած 
են անոնք, որ երակի մը րարութիւնը բ ե – 
րած են մեր շնչերակին։ Այսպէս Պ՛ 
Դուրեան մեգի րերած է ց ա ւ ը , Վ ա ր ո ւ -
ժան՝ գեղեցիկը ( պ ա ղ ) , Մեծարենցը՝ 
մելամաղձոտը ու մտերիմը, Վ * Տէր– 
եան՝ ջերմը, Սիամանթօ՝ շարժումը, 
Ց • Թումանեան՝ երգը (գիւղական) , Ա– 
Ահարոնեան՝ ցեղին վիշտը, է– Շ ա ն թ ՝ 
ագնիւն ու րարձրը, Համաստեղ ա. Թըլ– 
կատինցին՝ գեղջուկը, Ռ– Զարդարեաճ՝ 
վայրենին ( լաւագոյն ա ո ո ւ մ ո վ ) , իսկ 
Օշական՝ կիրքը։ Հ ա յ գրականութիւնը 
իրեն պարտական է ա յ դ ղօրաւոր շեշտը։ 

Օշական մեգի՝ երիտասարդներուս 
սորվեցուց կշռել մարզիկը մեր ափերուն 
մ է ջ : Սորվեցուց կշռել՝ կ ՚ ը ս ե մ ՝ ո ր ո վ -
հետեւ չենք ընդունիր յաճաիւ իր րերած 
կշիռը ։ Օրինակ Թումանեանի տուած իր 
ծանրութիւնը թ ե թ ե ւ կը գտնենք։ իսկ 
Չարենցինը՛ ծանր ։ 

Օշական՝ սորվեցուցած է նաեւ 
ղ ի , մենք որ վարպետ չենք ճանչնար, 
կատաղութհամր ո ւ առանց ընկրկումի 
կռուիլ յանուն գեղեցիկին, տապալել 
սուտ աստուածները ու հայհոյել կ ա -
ւատներուն։ Օշական մեր անմիջական ե– 
րէցն է ։ Աճ է որ պէտք է ա ռ յ ե ւ է ն ք ա -
լ է ։ Գլուխը բարձր՝ մ ե ծ յաղթանակին 
համար։ Ուսերը բեռնաւոր՝ բանաստեղ-
ծութեան անվախարինելի հարստու– 
թ ե ա մ բ ; Կեցցէ՛ Օշական; 

( « ե ա ւ ա ս ա ր գ * 1926» Ապրիլ) 
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Օշակա՛ն.*. 

Գրական առասպել եւ. գրչի դիւցա՛զն : 

՚ ^ ք քալէր, գեռ երէկ, Հայ Գրականութեան ան ղսւս աստն ի ամրող՚է եր-

կայնքէն՝ կաղնեհասակ ու. արծոլաբիբ, Գ» Վարուժանէ Անգապահ^ե պէս՝ 

փոթսրկախռ-ո՛ վ, ամպագոռ ձա յնէն արձագանգը պայթեցնելով լեռնէ—լեռ, 

արաաավարէ֊արաավար՝ 

- ՀհէՀ, ԷՀԷ՛ ձ արտերուն մէՀ վգող, աւաղակ» չմտնէ»** 

Ցէսուսէ կայծակնավառ, խարազանը ձեռէն՝ գեո. երէկ՝* կը մանէր 

Հայ դպրութեան խորախորհուրդ |քէհեա&ը , գրական Հաւատամք եւ ար-

ուեստէ տաղանդ աճուրդէ Հանած աՀարեկ լոլմայաւէոխներն ու Փարիսե-

ցիները խուճապաՀար փախուստէ մատնելով ելքէ դուռէն • • • 

Անդապա՛հ խստաբարոյ, որ աոհմա&ագանց չքնաղ Հարսէ մը ոտքը 

կը ՀաիՀախէր սատկած էչու մը յաղթ ծնօտով, որուն Հարուածներէն պըն–~ 

դադլուխ ի՛նչ գոմէշներ ճարահատ՝ ճահէճները կ՚ապաստանէին . Բայք 

նաեւ սերմաքաղ ասնխոնք յ+ւ. բազմավաստակ, որուն խորունկ գոգնոցէն ա-

փը Կ՚եչչէր մ է՛լա լման, որուն չայնշէ բուռը ա բչա լոյս է պէո կը բացոլէր 

Հարկերուն վրււճ, որ կը ցանէր յանուն ՏէրոՀ նշխարէն՝ Հայ արուեստէ ու 

Հոգիէ աստուածասուրբ սեղանէն, եւ ոսկեհատիկ ցորեններով ատոք Հաս– 

կեր ու. ծով Հունձքը Հոլժկոլ ուսին՝ կը տանէր ոլ կը բախ շէր Հայ երգիք֊ 

ներուն, իբրեւ լոյս ու նաշիհ • 

Ժամկո՛չ սրբա գործ, ֊որ կը Հնչեցնէր ՀմեռելներՀուն՝ մաՀոլան սեւ 

Գ*ճպ–խն, էակ էփառաց Հարսնեւորներհուն՝ ոսկեհունչ ղօղանՀ, բայց նաեւ 

լուսարար անսգէւա, որ կը վառէր Հոգիէ ու մտքէ աստղաճաճանչ մոմեր 

9Լ երփնաշող կանթեղներ Հայ դպրութեան խորանէն ու կամարէն ։ 

Այսպէս էր՝ Օշական անունով մարտնչող գբչէ ղէնոլորը երէկ» 

Այսպէս է լոկ գէր ոլ գէրք մնացած Հեղինակը այսօր I 

Բ1ալթիւնը ետ Է առած իր փոխատուութիւնը ափ մը ԲայՏ 

կաւէ անօթին մէէ պարփակուած ասաոլածա յինը, յա ւիտ են ականը ազատա– 

գըրուած է ընգմէշտ, ու կը մնայ լուսասփէւռ ել կենսաբաշխ ւ 

Ֆիգիքական Հասակը Հարթուած է ՛Հողի մակերեսէն, բայց այգ Հա-

սակին րարձբոլթեամր գիբքերու վաստակը կը մնայ կանգուն, ադամանդ՛-

եայ ժայռէ պէս, գալիք գարերն է վեր արձակելով շողարձակ ոլ չլացոլ– 

ցէչ էր լոյսը . 

Փր մնայ խումբը, այլ ոչ* բանա՛կը էր Հերոսներուն. էր արէւնէն ոլ 
էԻգԼրէն են ունդ առած ւոէպարները կ՚ապրին , կը շնչեն մեզի Հետ, կը բաժ-
նեն մեր ցաւերն ու ոլրախոլթիլնները, Հանդիսանալով անկողոպտելի ժա– 
ռանգորգները իր Հ**գիին «ոլ գաղափարներուն ւ 

Կը մնայ՝ էր շունչէն թրծուած ՈԼ էր արեւին տակ Հասակ նետած 



| ամբադՀ սերունդ մը սրբազան խենթերու, որոնք վեր կը բռնեն Հայ գրա-

կանութեան ծոլէն-ծուէն դրօշը առա Լա լոր դիրքեր ոլ վրայ ու կը աանին 

զայն նոր բարձունքներուն 

Այ» էր բնական բերումը իր կեանքին ու ստեղծագործութեան : 

Լոկ ծարաւ մը յագեցնող լուսակարկաչ ազբիւր մը չէր, այլ Հեղե-

ղային լուսակոՀակ թալալում մը, որ եկաւ ոլ անցաւ՝ Հարթելովդ իր Հետ 

արմաաախիէ տանելով շատ բանդ խել մը խախուտ ոլ մգլոտած խութերդ այլ 

սակայն մաքրելով մթնոլորտն ու ճամբան, կանաչութիւն ու բարիք ձգե-

լով իր ափունքներուն է 

ԱաԷոբականդ լոկ սրինգ մր չուր թին Հովիւ մը չեղաւ մանկութենէն 

Որբ այ» Հսկա յորդին * Այլ եղաւ նոր օրերու մտքի Սասոլնցի Գաւիթ մը, 

որուն ամեՀի մաՀակին աակ քո վ—քո վի կը խելօքնա յին դառներն ու գա յ– 

շերը ՀաւաոաբապԷո % ոբ կը քաշէր թոլր—կէծակին ու Հրեղէն Գոլբկիկ Ջա– 

լաչինով մին չես մա Հոլ աո*Հ մ անները կը Հալածէր այն Ս սրա—Մ ելիքները է 

որոնք կը փորձէին ծուատոել, խորտակել Հայոլ Հողին ւ 

Աչէտուածորգքձ» անգամ ունեցաւ ՛լինք Հալածողներ % իրեն թշնամի-

ներէ Ի»կ Օշական ինքդ Հակառակ դիւցազնական իբ Հոգիին եւ ութ՜երուն, 

մա՛րգ Էր ի Վ^րէ"Տ 1 Տկարութիւնն եր գտան իր մօս» ու խաչակրոլթի էններ 

կազմուեցան իր դէմ * 

Հայ Գրականութեան այո՛ Տորզանգեղը չընկրկեցալ ( չսլարտոլեցաւ 

երբեքV Համեստ՛ այլ Հզօր* մինակը կրցաւ փախուստի մատնել վարձկան 

բանակները է 

Բայց իբ ասկե փայլ սիրտը այնքան զերծ Էր սեվ ու սադրանքէ է 

աաաաւա&ային ոաեղծագոբծական հուրը այնքան բոցավառ ու բարձրա-

ցա յա էր իբ «/* եթէ կար իսկ՝ մանրուքը գնաց մոխիրին Հետդ իսկ 

կեանքէն եւ ոտեղծադործութենէն ցաթող լոյսը աճեցաւ ու աւելի եւս կ՛՚աճի 

Հիմաէ իր մաՀէն ասդին է 

Մեծ են անոնք, որոնյ Հաչւո յն կը դաոնա յ ժ՛ամանակի անիւը, որոնք 

ՀԽապՀԽաԷ աւելի կ՚ամրանան, կը բիւրեղանան իրենց պատուանդանին վքս*յ 

գաբերս* թաւալքի ընթացքին, ինչպէս ադամանդ–. 

Իրենց մամ տնակին մ էէ լեռնակուտակ Համբաւ դ աՀագնա դղորդ շե-

ք՛ փոթ Հանդիոաէցող շատ քիչ Հեղինակներ կան է ոբ իրենց Հմայքն ՈԼ բար-

ձունքը կրնան պաՀ ել իրենց մաՀԷն ետք՛. 

էք* ՏէմիրՀիալաշեանէն Հաղիլ Հատոր մը կը մնայ այսօր է 

Փիչեր ք շաա քիչեր աէրը կը մնսՕւ եւ Հարազատ դիմագիծը կ՚առնեն 

իր**ք "քգՀ+ր–* անունին ։ 

Օշական ընտրեք ամէնէն սուրբն ու վեՀագոյնը անուններուն, ոլ կըր– 

յա* պահել զայն ա*աղարա եւ լուսաճաճանչդ առանց րոպէ ՛է՝իսկ խոյւվե– 

րք մեր մեծագո յճ ննջեցեալին յալի տ են ական քունը է 

**.Վեր1ին լոասանկարին մէշ դրած փափախով դ տարիներէն կռան-

ուած ՈԼ կարծրացած դիմադիրովդ այլ արդար ու մեղմ Հպիտով՝ կը յի– 

շեցնէր Հայ Տեղափոխութեան անձնուրաց ու բաղում ճակատամարաներ 

շաՀա* ֆեաայի մ ր , ոբ Հոդը իԼած պաՀուն՝ ադգքն կեանքին ըրած֊ իր 

րնծ՚աՀամբերումներով, Հաւատքին բովանդակ ումգնութեամբ ի խորոց սըր֊ 

Տոի Հաղաղակէ Հերոսներու վայել ոսկեղէն պատգամը. 

Հ&արոանակէք մեր սուրբ գործը 

Հայ գոքրութեէսն վեՀ քա^եր* * 

6• 
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ՅԱԹՈՌՆ ՄՈՎՍհՍհ... 

- Ո՞վ սաանձնած ( Օշականի ա– 

ւ անդ ած դասերը • Հարց աո լի անց ե ալ-

ները Աստուծոյ սպասը ընող ընկերոՀ 

մըէ 

՚"–՚՛ քէ՛"է ը––*֊ ժպտելով ու աճապա-

րանքով աւեչցուց. 

«ՅաթօոՏ Մովօիսի նստաճ դպիրքՕ 
եւ. փարիսեցի ք>: 

ԱձՔ աչքի նայեցանք ու խնդացինք: 
Հա չուախնդիր Համեատութեամր մը 

ինքզինքը ար մ ան աւ որ Համարել տալու 

ռազմավարութիւն մը չէ որ կը փոր. 

ձէր այգ ազան է ԳաոՅւ շեշա մը կար 

իր ձայնին մէՀ, < ս ե ւ ե ր գ ի ծ ա ն ք » մը ւ 

Օչականի անարժան աշակերա մը չէր 

ինք, բայց անոր անմիջական յաիրգը 

Համարուելու յաւակնոաութիւնը չու-

նէր տ Փաաան ալ աուալ աաոր է փորձեք 

գանել ՛իր Հաթոո-ը* գրաւող, այսինքն 

Օչականը փոխարինող ուաուցիչ մը։ 

Ջ յա շոգեց ա ւ , Չկա՛ր ։ ԶգացիԴ , Աոի– 

կա ուրիշ խնդիր է սակայն: ինչ որ 

կ՚ագէինք ընդգծեչ Հաս* ցայց տրուած 

ոգին ( : Փիչեր կրնան մտածել այգ– 

«էէ"* Եաաեր մտածեցին այլապէս, ու 

փութացին Օչականի մաՀէն եաք, ա– 

նոր արժանիքները, տիտղոսները իւ-

րացնել գրականութեան պատմութիւն–– 

ԳՐԼլ"Վ> աս ու ան թ երթէն, աս 

ու ան բեմէն Հեղինակաւոր կարծիքներ 

բաշխելով։ 

Երկու տարի առաՀ, ճիչգ այս ®– 

րերուձ էր Հանդիպեցայ ընկերոջս, Ո՛– 

անկէ ասդին ամէն անգամ որ Շչակա-

նի մասին մտածեմ ու գրական եւ ու-

սուցչական մարզերուն մէԼ տեղի 

նեւիսծ կարգ մը երեւոյթները մտաբե-

րեմ, անխսւսափելիերէն անոր՚ ընկե-

ր՛՛ի էօ"քէ Կ"Լ Ղա1 չրթներուս. 

«ՑաթոոՕ Ս՝ովսիսի նոտան դպիրքՏ 
հւ փէսյփււեցիք»: 

8ԱԿՈՐ 
Ջահակիր ՝մըգ որուն լոյար կը չոլ– 

սալորէ Ժ՚Ւ* ԳաՐԸ» փաոքի կը աանի իր 

սերունդը եւ կր Հարստացնէ մեր ժողո-

վուրդն ոլ իր մչակոյթըւ ինք մինակը, 

բեկոր մը այս ժողովուրդի Հոգիէն, ԷՀ 

մը անոր պաամութենէն ել մեծ ընդ" • ֊ -

նակութիւններէն է 

Բայց, խոնարՀ մարգ մը, գիւղացի 

մը միչա, որո էն Հոգիին մ ԷՀ կը ծփայ 

Սլա ակերը իր ժողովուրդին եւ անոր վըշ– 

աակոծ ու մրրկոտ Հոգիին, ել որուն 

գործին մ ԷՀ կը գծուի այգ նոյն ժոզո– 

վուրգին գէմքը։ 

Վիպագիր , քննադատ , թատերագիր 

ել ուսուցիչ, այս ամէնը Հաստատ գի-

ծերով սակայն տ իւրաքանչիւրը ինքն իր 

մ ԷՀ բաւ՝ արժէք մը ել դէմք մը տալու 

Համար Օշականին : 

Իր գրականութիւնը* Համադրոլթի՛– 

նը այս բոլորին, կեանքէն ու գրական ու– 

թենէն, գրողներէն քաղուած փորձառու– 

թեանց Հոծ արձագանգովը, որ կը բարձ-

րանայ Հայ Հողէն ու Հոգիէն ել կ՛անգ– 

ր ա դաոնա յ Հայոց մշակոյթին զանազան 

կալուածներուն է 

Տարբեր ճիւղաւորումներ, թէքնիքով 

ել Հետապնդումներով, . բայց ։ թ°–թ»րին 

դեաինը Հայ կեանքը, Հայ մարգը,,. Հայ 

կինը, տունը, պատմութիւնը, նսեմ կամ 

Դ որշ » բարձր ու լուսաւոր է Հերով, դէպ-

քերով , արարքներով ւ ^ 

Իր գործը յալակնոլթեան ոլ Հա-

ւատքի արդիւնք մըն է ւ Տաւակնոլթիւն՝ 

Հասնելու բարձրագոյն իրականացումնե-

րու ք եւրոպական մեծ ու ծանր գործե– 

բոլ կողքին է Հաւատքի՚ Հատորները ի– 

բարու վրայ դիզելու, վիթխարի աշխա-

տանքով, մեծ ոլ Հեռաւոր տեսիլքներու 

Հետապնդումով ել անոնց Հասնելու, վըճ– 

ոականութեամբ 4 

Հարկ է այս տեսիլքներուն Համար 

ԴԻՐՔ^Բ պատոել , - ունի՛ յանդգնութիւ-

նը I Նուիրաղործոլած Համրաւնե" ր կոր– 

հանել Հասնելու Համար իրաւ փառքե-

րու ունի՛ քաՀոլթիլնը) , 

Գուրգուրա գին վերաբերում ու քա– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



ՕՇԱԿԱՆ 
Լա չերա՛՛նք նոր ծիլերու. Հանգէ պ , - տե-

սած եմ իր խանդաղատանքը տղոլ մը, 

նորի մը մէկ քերթուածին Հ անդէպ, որ 

գոն է տուն մը յաջողուած ք կը բովան– 

ղակէ, ինչպէս ոստրէն մարգարիտի Հա-

տիկ մը է 

ԱՀա մարգը Օշականի մօտ ( որ միա– 

ժամանակ գրագէտն է , քեն ադա աո ր , վի-

պագիրն ու. բարեկամը ։ 

իր գործը պիտի յիշատակոլի մ իշա 

Հայ գրականութեան մէէ իր բերած թարմ 

շունչին ք քննադատ մտքին ել բացած նոր 

ճամբաներուն Համարէ տ՛երեւս երբեք 

չՀասնի ան զանգուածներուն է Ոչ այս 

յոյսն ունեցած Է, ոչ ալ բաղձանքը ։ 

Շարժանկարի այս գարուն, երբ ր"լորը 

կը վազեն, քիչեր կանգ պիտի առնեն իր 

գործին աոֆել տ Անոնք որ թատրո՛նը կը 

փնտռեն , ո՛չ շարժանկարը, ոբ զանգ ուա– 

ծինն Է, կեանքի մակերեսէն քալողնե– 

բունը: 

Գիտի փնտռուի իր խոշոր յալյսկնու– 

թիւններուն Համար ալ, որոնք եթէ կէս 

ալ մնանէ եթէ պատրանք ալ դառնան, 

դարձեալդ գաղափարականներ պիտի մը– 

նան նոր գրողներու Համար, որոնց ա ֊ 

ռաքնոբգը պիտի ճանչցուի ան. դեռ եր– 

կար ատեն է 

իր գրագէտի ճակատը պիաի փայլիդ 

թէ իսկ կնճիռներով է մեր մեծ գէմքեբո լ 

կողքին դ թէել առանձին տեղ մը, բայց 

Հարազատ անոնց չափ ու Հաւասար ա– 

նոնց X 

Օշական ազգային դարձած գրագէտ 

մըն է , իր գործովն ու ոգիովդ պարզը– 

ւած դրօշակ մը պիաի մնայ Հայ գրա-

կանութեան մէլ : Հրաւէր մը գէպի յան՜ 

դոլգն վերելքներ դ կոչ մը նոր, երիտա-

սարդ գրողներուն՝ դէպի նոր Հորիզոն-

ներ , առանց ետեւ նայելու ւ 

Գէպի առա է նայող գրագէտն է ինքդ 

իր սերունդին եւ կը թ—֊ի՝ թէ այգպէս 

ալ պիաի մնայ դեռ քանի մը սերունդէ 

Պիտի մնայդ մինչեւ իսկ եթէ ուրա-

նան զինք է 

գ . մխիթարեան 

ՃԱՌԸ 

Օշական, էրր դրակսւնութեան դաս 
կու տար մեզի, օր մը, երեսուն տա-
րիներ աո այ , ընդհատեց ընթերցումը 
մեր ընկերներէն մէկուն եւ պոոաց 
բսւրկու թեամր՛ * ճ – ո չեմ ռւզեր, փը– 
ղայ... նււաէ աեղդ. . . » : Ա յ ս խ օ ո ք ը 

կայծակի պէս զարկաւ մեգի - րարե՜ 
ր ախտար սւր -*. Օրական կ "արհամարհէր 
ճսաը գրականութեան մ է յ եւ րեմի վը– 
րայ : Թշնամի է ր անոնց, որ գրակա-
նութիւն ր €աոի կը վերածէին: Գէմ էր 
հո.ե «արութեան, որուն մ է յ աժան դը– 
րականութիւն կը տեսնէր: 

Բեմ չէր ելլեր ա յ գ շրյանին եւ ֊ իր 
դւաաււսւնգութիւնն իսկ կ ՚ ընէր պարզ 
իւօսակցութեան պէս, աքէն ա. ձախ է®, 
սսւանց պաշտօնական ձեւ մր սսսլու իր 
քսածին։ ճիգով արդէն րսաերը դուրս 
կը րերէր րերնէն եւ ռեւեոեալ աչքե-
րով սեղանին կը նայէր մտածում մր 
տսդոլ համար։ Շարժման մ է յ էին իր 
ձեռքերը։ Արմսաւներա. պէս դուրս կՔ 
րերէր րսսւերը իր մտածումին իարէն 
եւ. կը կշոէր զանոնք: իրակա&ութիւՏ 
եւ նշգրտութիւն կր փնտռէր: 

Օշական գանգուածին մարգը չէր 
եւ. իր արուեստը, իր փառասիրութիւ-
նը նաեւ ժողովուրդէն վեր կր րոնէր 
այդ շրյանին։ Տարիներ վերյն է միայն, 
որ ան, սկսաւ մեծ նշանակութ՜իւն տալ 
ժողովուրդին, որուն մօտեցաւ ցաւոտ 
հօր մր պէս եւ դժուարութեան մը 
մատնուեցաւ անշուշտ։ Հայեցի՝ դրա-
կանութիւն կր պաեանյէր մէկ կոդմէ4 ՚ , 
արդար դնսւհատա&ք&եր ընն լ ով անոնց, 
որ յսւյօղած Էին տալ րան մր մեր հա-
ւաքական կեանքէն, մինչ միւս կալմէ , 
իրական արժէքները րարձր ոլորտներու 
մ է յ կը տեսնէր միշսւ: 

քանդուածին մարդը չէր Օշական 
եւ կ ՛արհամարհէր ձ ա ռ ը ։ 

Ն – 0 . 
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ԱՐԱՄ ձԱՏԿԱՋ 

ԻՐ ՀՄԱՅՔԸ 
Իր աստանդական՝ բայց օգտաշատ* կեանքի ընթացքին ամէնէծ շատ 

գրագէտ աշակերտ հասցնող ասա յյ ի տ ք\ եղաւ Աչական, րան մր* որ պզտիկ 
փսա-ք մը չէ սեւէ մարդու կամ ուսուցչի համար։ Դժուար չէ այս հ ր ե ա յ – 
թին բսւցաաբ»լթիւ6 մր գտնելր։ Իրրեւ գրագէտ ու քննադատ, մեծ էր իր 
աճունին հմայքը, ու նոյնքան ՜մեծ1 իր գրական հոտառութիւնը • տաղ մին 
ւքէջ իսկ կը Ցս՚նչնար խոստումնալից վւսղաայ գրագէտը, ու քաջալերական 
երկու իյօսքսվ, կր դնէր գայն ուղիղ ձամբու վրավ: 

Իր արտաքինով, խօսուածքով, կենցաղով, շարժուձեւով, գեղացի մր 
ըլլալով հանդերձ, իր աշակերտները իրհ(տ նմանելու վւափաք ունեցած ե6 
միշտ՛՛– անոնց անուններուն փակցուցած «Մենձ Աղանհր»ր, «Ջորպաքփնե– 
ր » ը , «Մե8ծ Փիլի«ոփայ»նհլւը, «Մենծ Բանաստեղծներդ, ոչ միայն չէի& 
վիրաւորեր ու խրտչեցներ գանոնք, ա յ լ ե ւ , մտերմութեան տաքուկ լարով 
մը կը կապէին գանոնք իրեն։ 

Պոլիւ», Ա • Պատերազմի զինադադարէն վերջ , վեր հրատարակուիլ սկսող 
«Ազասամարտ»ի էջերէն լսուող իր տիրական ձայնը, որ զգաստութեան կը 
հրաւիրէր շրջապատը, հպարտութեամր կր լեցնէր իր աշակերտներուն ՜սիր-
տը : Իրմէ դաս առնելը կը համարուէր թսւխաասւրււլթիւ(», ա. իր Պոլսեցի 
աշակերտներուն ամէնէն անառակներն իսկ կր յարգէին գայն ու կը պսաե– 
կառէին իրմէ ; 

Գրական ու քննադատական իր վճիռներօ&ն ու տեսութիւնճերուն հետ 
կարելի էր չհամաձայնիլ, րայց զինքը մտիկ չընել կարելի չէր է ՚Թ&նադս*– 
տեց անկաշառ կերպով ու անխնայ՝ առանց վախի ու առանց երկրորդական 
հաշիւներու; Այս ձեւով լման քառասուն տարի իշխեց իր շրջապատին ու 
պատին գամեց համրակները։ Օշականի ն իրե&ց համար տեղ մը սաղ մը լաւ 
բան ըսած ըլ լալը , մարդիկ իրրեւ իրենց արժա&իքիճ փաստ կը գործածէին 
• ւ կը գործածեն դեռ • ՚ ՚ 

Այսօր չկայ ինք՝ ոլ իր մահււվ թափուր մնացած տեղը գրաւող մ ր * 
՛թանի մը արժանաւորներ, հրապարակագրական պայքարի մէք կը սպառեն 
իրենք զ ւ ժ ե բ ր ո ւ ասպարէզը մնացած է տնտնց՝ »րոճք բարեկամական կամ 
կուսակցական կապերէ առաջնորդուած, անւսրժաճ ա&ձեր»ԱԼ կամ գործե– 
րոլ շուրջ ներբողներ կը հիւսէն կամ ուրացումներ կ՛արձանագրեն» Օշա-
կանի համար չհաւնիլը համոզում, անհրաժեշտութիւն է ր , որովհետեւ աճ 
կը հաւատար թ է առանց այդ սրբազսմծ դ4գտմալթեա& յառաջդիմութիւ6 
կարելի չ է ր ; Դպրոցին մէջ ալ , ինչպէս դուրսը, հաւճած շարադրութիւն» 
ներուն համար իսկ անհատնում «ք*այց»եր ունէր , « լ աճպատձա» ա յ դ 
չհատնող բայցերէն հատ մը երկուք կո,լ « ա ր շարադրութիւնը գրող տղռւն 
իբրեւ ն ո ւ է ր • • • : 

Գնահատական իր մէկ խօսք ն էր որ զիս կսալեի գրակա&ութհան: ք>ոզ 
օրհնեալ ըլրսյ իր յիշատակը։ 

Ա . Հ . 
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ԶՐՈՅՑ 

օ & ս ա ւ ՚ ն Ւ Հ ե տ 

( Մ & Հ է յ Ն I * 9Ր Ս.1է>Ս.* ) 

ԳՐԷ8՝ 

ՏԻԳՐԱՆ ՈՍԿՈՒՆհ 

(իշական Պէյր"ւ֊թ եկած է՛. Գրեթէ 
փախած* Գազե ոտին ի դժոխքէն, պայ– 

թո՚ւմներէն դ Հրացանաձգութիւներէն , ո– 
րոնց իր արդէն ակար սիրտը չի գիմա– 
նար I 

&ւ այս՝ փախուաոը ինծի կր յիձ^քՇ՜ 
նէ արիշ ^ք՛ ականաաեսի վկայոլթիլն– 
հերով պ՚աոմուած, այս անգամ ձքեզ 
Գոլիս Էն, որ այլեւս անշնչելի դարձած 
է , թուրք ոստիկանութեան յաճախակի 
խ ո սլար կութիւններով։ ֆորս տարի շա-
րունակ մայրաքազաքի մ էէ փախստա-
կան , տունէ տուն կեանք մը ապրելէ 
ետքդ աոաջին մեծ պատերազմին Օշա-
կան վերջին ՈԼ յանդուգն ճիգ մը կ՝ընէ 
ազսաա ա շխաբՀ նետոլելոլ, բայց ան-
դունդի մը վրայ էն, որ կրնար կԱել 
զինք% մաՀոլան ոանիլ, երբ կեանքն էր 
դինք կանչողը՝ իբ Հաւատքին միակ աղ– 
բիւրը ։ Օշական կը յաշողի գերման ըս– 
պայի Հագուստով, փոխ առնուած Հրա-
պարակէս գիր բարեկամէ մը, անցնիլ 
Գազկարիա եւ օձիքը աղատել տ 

Այո անգամ ալ Նոյն փախուստը, ա1– 
շոլշա %ուազ եղերական պայմաններու 
բերումով է 

Օշական Անթիլիաս Է; իյաղաղ ան-
կիւն մը աշխատանքի է ք)ւ երբ կ՚երթամ 
զինք տեսնելու* էլ ըսեն թէ քնացած է է 

աւելի յոգնած ։ 

Ծանօթներ չենք 3 իր գրականութիւ-
նը կը ճանչնամ այնքանը որքան այգ զօ-
րականութիւնը կու. տա յ ինքզինք յ / /է 
ընդհանուր կարծիքն այն որ այդ գը~ 

րականութիւնը շատ դժուար ինքզինք 
կու տայ % 

Վեհարանին մէ^, երբ ուրիշներ կը 
խօսին , ես կ՚ապրիմ 0շականով , անոր 
Հերոսներով - ^հէոնարՀներով^ -
ասնը է Պաշտօն, Մատմաղել Էլան, ^ո– 
պիճը, մանալանգ այս վերջինը* օղիի 
շիշին մԷՔ անցեալը կանչող մենակեաց 
ձկնորսը: 

Հէս ժամ՛ ետք Հիւրընկալ Ա բբա զան ր 
զիս ու ուշեղ իշխանը կ՝առաջնորդէ 0— 
շականի յարկաբաժինը: իշխան արդէն 
ծանօթ է Օշականին : 

Կը մանենք Օշականի սենեակը» ք՝ի– 
Ժւաքա Հագած մարգ մը կը տեսնեմ դի-
մացա , կարճաՀասակդ բոլորովին ճեր-
մակ է ցանցառ մազերով է 

Ծ ր բազան ը սբաՀ կը հրաւիրէ բոլո– 
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բըս է Կը նստինք սեղանի մը չՈէ֊բՀ ւ Օշա-

կան դիմացը, թիկնաթոռի մը վրայ % կէս 

մը ծալլապատիկ տ 

Ուրեմն ա՛՛յս է Օշականը » Հ Հար թեն– 

ք»ի անողոք դատախազը ։ Երբեմն ան-

գութ յարձակումներով ծանօթ Օշակա-

կանը , որ վիճած է տարիներ շարունակ է 

Հարուածած է կիսաստուածներ * ահագ-

նադղորդ մուտք գործած է մեր գբ ա կա-

նո ւթենէն ներս, տապալած կալէ մ եծ ու-

թի ւնն եր , փոխալւէնը արժէքներ լուսա-

ւորած, իր Հիացումը Հաս ցուցած մին– 

շեւ պաշտամունքի, իրաւ գրքի մը առ– 

Հեւ, որուն տակ սիրտ մը կը թրթռայ, 

ուր կեանքը կայ տրուած* իր մթամած 

խորութիւններով , շքեղ լոյսերով ւ Ու 

նաեւ իր մարգոց կիրքերով, ատելու– 

թեամր, սէրերովյ 

Ո*–րեմն ա՛՛յս է Օշականը, որուն 

շուրՀ, երկու տարի առաՀ բարձրացած 

Ժխտումի , անարգանքի , բանադրանքի ա– 

չիքը բովանդակ սփիւռքը խռովեց » 

Ա յ ո ՛ , գիմ ացս նստող մ արդը Օշա– 

կանն է տ Իր աշակերտներուն եւ բարե-

կամներուն վկայած Օշականը։ Լուռ ոլ 

աղմ կարար , դաժան Ու գորովալի, յան-

դուգն ոլ երկչոտ , խելացի ու միամիտ է 

Բա յց ա յո երելոլթականն Է է Խորքին մ ԷՀ 

Օշական Հաւատարիմ Է միշտ ինքղինքին, 

իր Ժողովուրդի կեանքին Հաւատացող 

Համեստ զաւակն Է ան, խոնարՀ՚ ինչպէս 

իր ստեղծած Հերոսները, փայլատակող 

ինչպէս անոնք կիրքի պա Հ ո ւ ն ։ 

Ընդհանուր բնոյթ կրող խօսակցոլ– 

թիւններէ ետք, կը կարդամ պատրաս-

տած Հարցարանս , որ կը բաղկանա յ վեց 

կէտերէ ։ 

- Բայց, տղաս, կ՚ըսէ Օչական մտիկ 

ընելէ ետք, այդ իւրաքանչիւր հարցու-

մի մասին կարելի է առանձին Հատոր-

ներ դրելւ ինչ որ կը վերաբերի իմ ա– 

պադայ ծ բագի րնե բուն , գործերոլ Հրա-

տարակութեան , չեմ գիտեր թէ ժողո-

վուրդը որքա՛ն կը Հետաքրքրոլի ա՛-

նոնց մ ով, սակայն կրնամ ընդՀանուր 

առմամբ գրականութեան վերաբերեալ 

ձեր Հարցումներուն պատասխանել, պա յ– 

մանաւ որ առանձին արուին անոնք։ 
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Ընտրենք Հինգերորդ Հ ա ր ց ո ւ մ ը ի ՞ & չ 

պիտի ըլլայ սփիւռքի գրական ուղին: 
Այս մասին ձեր թ^՚րթը Հրատարակեց 

չարք մը գրողներու կարծիքները։ Գրէ՛* 

- Գրականութիւնը անպայման ժո– 

զ ՚ ՚ վ ա ր գ է « Մ եր Ժողովուրդի Հ ոգին իր 

միութիւնը կը թոլի վտանգած՛. բ//ալ է 

Սփիւռքը այգ միութիւնը սկսող ել տար– 

աըղնում ը իր վախճանին առաՀնորգող 

վիճակի մը մէՀ կը տեսնեմ է Գանգատիլ 

մեծ մարդու պակասէն, տաղանդի սո-

վէն՝ կը նշանակ\է անգիտել բոլոր գրա– 

կանութիւնները պայմանալորող օրէնքը , 

- Հասարակութիւնը, որմէ կը րխին բո-

լոր գործերը: Այգ Հասարակութիւնը այ-

սօր կաբելի է տեսնել բազմաթիւ կոտո– 

րակումներոլ. մէՀ՝ դժբախտաբար իրա-

րու բոլորովին Հակադիր կեցուածքնե– 

Ր ո վ ։ Հոն ուր երեսուն տարի առաՀ մենք 

կո-իւ կը մղէինք իրարու գէմ, Լկ*ակնար– 

կեմ մեր քաղաքական պայքարներուն) 

Հոն այսօր չունի գոյութիւն նոյնիսկ 

տղա յամտոլթիւնները արդարացնող աք– 

գակ: Այսօր կը կռուինք կռուած /»//ա– 

լու Համար յ Երբեմն ընդդէմ մեր կամ-

քին » Օրակարգեր , գժնգակօրէն իրարու 

դէմ լարոլած են ։ Եւ այգ պայքարը դար-

ձեր է այն անկարելի վիճակը, ուր ոչ 

մէկ իրաւ գործ կրնայ արմատ արձա-

կել։ Մեծագոյն Հանճարն իսկ սփիւռքի 

մէՀ չունի ընելիք, որովհետեւ իր գոր-

ծը կը Հանդիպի, պիտի Հանդիպի Հոգե-

կան սա ժայռաստանին\ Ըսեր եմ շատ 

մը տեղեր, թէ ոչ մէկ ատեն պոչսաՀայ 

լեզուն ըԱայ ծնունդ տուած այս աստի-

ճան յղկուն ( ձեւական կատարելոլթեամբ 

օժտուած, ինչպէս նաեւ արուեստի դե-

րագոյն ձգտումներում» Հաղորդ իրագոր-

ծումներու % Եւ սակայն նոյնքան սաոյգ 

է որ ոչ մէկ գործ կարող է եղած ակօս 

բանալու4 Հայ Հոգիի ցրուած բիւրալոր 

ճառագա յթները իր մ ԷՀ կեդրոնացնելու է 

1 8 9 0 – ի ն ալ, մեր օրերու Վէրքերը եւ 

պայքաբները յէշեցնող սաստկոլթեամբ 

խմորումներ կային մեր ժողովուրդի զա-

նազան խաւերուն մ ԷՀ ։ Բա յց Հր ան գի 

յօդուածները , Արփ իա ր ի յարձակումնե-

րը, Հակառակ անոր որ ընկերային սուր 
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վէրքերու, անդրադարձումներ կը թը– 

ւէին, գիտակցութեան կնիք եւ. ում ար– 

ժեւորեցին ։ - Այաօր ալ *ՊանգՈլխաի 

կեանքէն» կամ էՕրոլան կեանքէն» չեն 

կորսնցոլցած իրենց գրական կշիոը ւ Չեմ 

կրնար ձեզի սա ալ անուն որեւէ գործի 

սփիւռքէն, որուն Հանդէպ մեր Հեաա– 

ՔԸՐՔՐոլթԻւ^1Ր է չրսեմ գուրգուրանքը 

չենթարկուի րիրա Ոլ զա լրացուցիչ բե-

կումներ ու ւ Ազգային աարողոլթեամր 

ղործ մըն էր Համ ասա եղի պատմումը, 

թանկագին անով՚% որ անվերադարձ փրր~ 

կութիւնն էր կորս ուած աչ– 

խարՀի մը ժողովուրդին է Եւ սա կա յն 

ձեւլի ծանօթ Է, անոր անունը միշա ք ր 

Ժընդակ ծամ ածռոլթիւններոլ ծնունդ 

կու տայ , նոյնիսկ Հոն Որ ընդունարանն Է 

Ը չլա լու Հայ ժողովուրդի ամրոց ք ապ-

րումներուն : Այս մէկ Հատիկ օրինակը 

կարելի է տարածել սփիւռքի վրայ, այս 

անգամ Ժխտօրէն արժելորելոլ աղկաղկ 

ապրումներու , ի)ակ յուզումներոլ ոսկե– 

զօծ՛ումը, ճաճանչալորումը ւ Ներեցէք 

ինծի որ անուն չտամ, բայց գիտցէք որ 

այս երկու օրինակներուն մէՀտեղ կ՝իյ~ 

նայ սփիւռքի գրականութեան ամէնէն 

ծանր տազնապը: Ունի գոյութիւն մեր 

դարաւոր երազը, որուն մէկ թեւը կը 

Հաւատանք որ կը Հանգչի մեր պապե-

րուն Հողին ւէրայ % բայց որուն միւս թե-

ւը սփիւռքի զանազան կեդրոններէն դար-

ձեալ կտրուած, ինկած է կախ ւ մեր 

տղաքը, այսինքն անոնք որոնց պարտքն 

է մ^ր գրականութեան սպասը գործա-

դրել , իրարու Հանգէպ անմարդկային 

անընկալչութետմբ մը կը շարունակեն 

անգիտանալ ինչ որ գրականութեան մը 

գերագոյն պարտքն է ԸԱալուէ ԸԱել թէ 

Հայրենի Հո՛ղ է Հարկաւոր գրականոլա 

թեան մը աճումին՝ ըսել է արդար են։ 

Ըսել թէ այս ժողովուրդը չէ ստեղծեր 

Պոլիս՝ ուրանալ է անոր իրագործումնե-

րէն ամէնէն գեզեցիկներէն մէկբ• եւ Պ ՚ ՚ ~ 

լիսը Հայաստան մր չէր » 

- 6ողնեցայ, կ՚ըսէ Շչական. միւս 

Հարցումներուն կը պատասխանեմ այլ 

առիթով։ Օրինակ, կրնաս գալ Հինգշաբ– 

թի Հ ժամը 3-30-քՏ» ետք աղատ եմ. կըր– 

մ ան րամ աանար էն խօսիլ ւ 

հօսակցոլթեան մէչ% Օշական կը 

յայտարարէ . 

- Տղաս, Օշական կը Հաւատայ 

միա՛յն կեանքին, եթէ այգ կեանքը աը– 

ւալ ձեզի, իր պարտքը վճարած կ՝ԸԱայ, 

Այրողէ վարդապետութիւն մըն | -

սիկաւ Հաւատալ միա՛յն կեանքին, աւ 

այգ չափանիշով կչռեչ բոլոր գրական 

գործերը։ («Ինծի Համար Խորենացին մեծ 

է այնքան, *»րքան իմ ժողովուրդին 

կեանքը կը տեսնեմ իր գործին մէի) է 

Օշականին Համար կեանքէն գուբս 

արուեստ չկայ է Այս Հ—աաաաոլմը իբ 

վկայութիւնը պիաի այն նոր գոր-

ծին մէջ, որուն վրայ Օշական կ ՛աշխա-

տի ատենէ մը ի վեր է - « Մ ե ր կ ե ա ճ ք ի ճ 

պէս»ք աասը Հատորնոց վէպ մը պիաի 

ըլլայI *իմ ժողովուրդին կեանքը, կ՝ըսէ 

Օշական է ոչ թէ վիպական ձելով, այլ 

այնպէս ինչպէս կ՚ապրոլի է քիչ 

մը խորացուած ւ Արգէն երեք Հատոր 

գրած եմ ւ Հատոր մը պիաի ներկա յա– 

ցընէ Պ ռուս ան » Օշական պիաի աայ ք ր 

ռոլսայի կախաղանները I Պիաի աայ տա-

րագրութիւնը, ոբ ինծի պատմուած է 

բազմաթիւ ականատեսներու, , II" 

րոնց ճշմարտախօսութեան վրայ կաս-

կած շունիմ» Պիտի տամ Հ,Տէր֊&օր*Ը« 

- Գրագիրներս բաւական մեծ Էին, 
կ ՚ուգէի ձեր կարծիքը առնել նաեւ մի-
ջազգային գրական շարժումներու մա» 
սին։ Օրինակ, ի՞նչ կը մտսւծէք ժիտի 
մասին, որ վերջերս Նոպելեսւն մրցանա-
կին տիրացաւ ւ 

–\յոպելեան մրցանակը աշխաբՀի մե– 

ծագ ո յն յիմարութիւնն է , կ՚ըսէ Օշա-

կան , որ սովորաբար կը արուի ակադե-

մականներուն ւ Գրականէ աւելի քաղա-

քական նկատումներ ուղղութիւն 

տան անոր բաշխում ին % իսկ Ժիա գա~ 

տարկ գրող մըն է ւ իր նորոլթիլնն ( որ 

Հմայիչ կը գար ձնէ իր գործր ւ ֆրանսա-

կան նոր սերանգը կը Հիանա յ էհիս*ի 

վրայ, ինչպէս մենք աաենօք կը Հիանա-

յինք Սիպի լի ւ Ե• Գոլանճաենի կամ Մ Ա՛-

լէ զե ան ի ( անշոլշա պաՀելով միշտ Հա-

մեմատութիւները ւ Ու վերոյիշեաչ ե– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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րեքը միՀակութիԼններ են՝ երբ մեր վար-

պետներն Է Էն երէկ դժբախտաբար յ \ոյնն 

Հ պա բադան նաեւ, էհէաէ է 

- Ուրեմէ կ ՛արդարացնէ՞ք Պէնտան: 
- քՒչ, այգ ոլղղոլթեամր չէ որ կր 

րննադաաեմ ժիտը : 

- երր Ժիտի դպրոցը կը քննադա-
տէք, պէտք է նոյն վերսւրերոսքը ունե-
նաք նաեւ Րրուաբ-ի, Վւսլէրիի, Սիւարէ– 
գի եւ Ալէնի հանդէպ։ 

–Ոշ , այս մաս էն կր խօսինք ^ ք ք Ր ՚ է 

անդամ : 

հքօսք կ՝ր/լայ նւսեւ \իկողոս Սա-

րաֆ/, ան է մասին : 

«– ՚նիկողոս նոր կր սկսի , կ՚ըսէ 0– 

շական : 1 ՚ ր 4՝,Վէնսանի անտառը^է եթէ 

ոչ գլուխ գործոց մը, ինչպէս կ՛ր՛՛է Անդ-

րանիկ, գործ մ լմւ է՝ իրաւ, ապրումնե– 

բով՛. 

Հինգշաբթի վերադառնալու խոս-

տումով Հրաժեշտ կ՛առնեմ Օշականէն ։ 

Մութը արդէն պատած է ։ կաթողի-

կոսարանի բակին մ ԷՀ դպրեվանքի աշա-

կերտները խումբ խումբ Հաւաքուած են է 

Բաւական ՀեռոլԷն, կր նայիմ Հոն, ուր 

Օշական նստած է Հիմա: կը յէշեմ Բ • ֊ 

&*աշեանի մէկ յօդուածը (.ճգնաւորը էր 

խուցէն մէՀֆ ; 

Մէա յն կեանքէն Հաւատացող ճըգ– 

նա լոր ; Տ արօր էնա* կ , չէ՛* • « • 

- Սփիւոքի մէջ վէպ կրնա՛՛յ դրուիլ ։ 
Իքլնչ կրնան ըլլալ ա յ դ վէպին յատկանիշ-
ները : 

Սնչուշտ կ*ակնարկէք սփիւռքի վէ՜՝ 

պը կազմակերպելոլ, ձելով մը զաբգա– 

ց ընելու % սձւոբ մ ԷՀ սփիւռքին գլխաւոր 

կերպարանքները տեղաւորելու , ներկա յ 

տագնապներուն անդրադարձը դնելու ։ 

՚ Բ ի չ մը ընդարձակ արարքներոլ ելք կոլ 

ւասյ այդ Հարցումը ինծի է Պարտաւոր եմ 

ըսելու թէ ոչ մէկ շբՀանի մեր կեանքը 

պա բզած է տագնապներու այն ծանր կը– 

• շի"–ը յ երան մԷՀ կ՚ապրին կրակէն մա-

զապուրծ զանգուածները ել այդ սփիւո~ 

քին մէՀ աչքերնին բացող ել իրենց բո-

լո՛ր տսէոուածներէն Ուրացուած երիտա-

սարդները ։ Վէպը 1 աւելի ընդարձակ ա– 

ո ումով արուեստը Ուրիշ բան չէ եթէ ոչ 

այգ ապրումներուն ոճաւորոլմը՝ սե-

րունդին գրական ախորժակներուն կնի-

քով ւ Եթէ Ի՛՛՛ՐՔԸ այսպէս Հաստատուն 

կերպով ինքզինք կը պար տագր է իմ նկա-

տառման - Հայ կեանքն է խոՐՔԸ% նետ-

ուած բազմազան քազաքակրթոլթեանց 

գռիհներուն է ենթակա յ իրարմէ աւելի 

քայքայիշ ազդակներու մաշումին , ան-

պաշտպան իրմէ, ինչպէս իր պապերէն * 

զայն նուաճելոլ արարքը կը մնայ 

առաւել քան խնդրական, վիճելի, քէ՜ 

բար Հերքող ճաշակներու եւ էսթէթիքա– 

ներոլ չարիքին է Այս Հաստատումին Հե-

տեւանքը իմ ետեւն Է ։ Սփիւռքը ծագած 

օրէն մինչեւ այսօր մեզի եկած է վէպին 

խայտաբղէտ նկաբագրովըւ 1890—^ե Րո~ 

չոր մեր վիպասանները գիտէին թէ է ՚ ն չ 

կ՚ընէ էն եւ զիրենք կարդացողները գէ~ 

տէէն թէ ի՛նչ կ՚ոլզէին վիպասանէն։ 0է– 

սուն տարի ՚էերՀ յ մեր վիպասանները ոչ 

մէկ պատասխանատուութեան զգացում 

ունին իրենց պարտքէն, ինչպէս կարդա-

ցողներ ը ոչ մէկ սպասում իրենց մա– 

տսւցուած թղթեղէնէն՝ իրենց քննելիքին 

Հաշլոյն։ Փարիզ, Պոս թօն , Ծ ի Հին Արե– 

՚ ^ԼՔ » մեր վէպը եղՀերոլաքաղ է , կամ 

թերթօն եւ կամ անձնական ապրումնե-

րու վերլուծում տ Ողբերգականը այն է 

որ անցեալ յատակ ունեցող վէպերը ^«՚" 

բա շուք Հալածանքով մը մ երժոլեցան՝ 

էր անցեալէն Հալածուած մեր ընթերցէ 

զէն : Ողբերգականը այն է որ առօրեան 

նիւթ ունեցող մեր վէպերը չարաշուք 

կերսքով ազդեցոլթեան տա՛կն են առօր– 

եայ թեթեւութեան, նորոյթէ , շատա-

բանութեան է Ողբերգականը այն է որ 

ներքին խորագոյն ապրումներու՛ Հետա-

մուտ մեր ուրիշ վէպը ինքղինքին մաս-

նաւորեց գետիններու, անդոլնգներոլ 

պեղումը, ուրկէ ոչ մէկ ցեղային բխում 

ի յառաՀագսւնէ չէր սպասելի է Ջեմ բա-

նար ա յս անուանումներուն ետին տես– 

նըւելիք վիպողներուն առաման« Արդի 

վիպասանը կամ թերթօնագէրը կամ ի ն ք ֊ 
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նապաշտ է , կա՛մ Հեքիաթճի է ^ ^ն– 

չո՚Ղ. այսպէս դասաւորուած է գրական 

այս սեւլին ճակատագիրը մեր մ ԷՀ, ատոր 

պատասխանը կը գտնենք սփիւռքի մի՛ւս 

ճակատագրին մ ԷՀ, ուր տիրականը, ը°՜ 

Վոիպողականը օրուան Հացն Է գոլցէ, 

կամ օրուան Վաք^*1Ք1Լ ւ կամ դրացիին 

ադՀկան ժպիտը ։ Հասարակութիւն մը 

չանի գոյութիւն սփիւռք անունին տակ, 

որպէողի անոր պատկերը եղող վէպը մե-

ղի սրորղէր միոլթեան նկարագիրը ։ Կը 

ղարմտնաք թ երելս, երր Հեղի ըսեմ որ 

Ամերիկայի մեր Հոծ գաղութը կամաց 

կամաց կը գոցէ դոները արտամերիկեան 

Հայ Վէպին, փառասիրելով օթօքթօն վէ-

պի մը կազմութիւնը է նոյնքան զարմա-

նա էի է որ Փարիզի մեր վիպողները ի– 

րենցմէ գո<լր« ուրիշ վէպ չզիՀթ կար-

դալու։ Մի Հին Արեւելքը վէպի Համար 

անընդունակ պայմաններ կը պարղէ թէ՛ 

վիպողին, թէ՛ Հասարակութեան է ԱՀա՛ 

ձեր Հարցումին շատ ամփոփ պատաս-

խանը ։ ԹԷ կաբկէ" Է սփիւռքը էր վէ-

պին մԷՀԷն գրականութեան կերպարան-

քով նուաճել Հարց մըն է որ ինձմէ Լա՛յն 

Վերքածում կը պահանՀԷ* Ո՛չ դուք, «Հ 

ես ոլնիմ այգ մ ամանա կը է Կը գոՀանամ 

դիտեք աալով միայն թէ վիպողներուն 

բոլորին Համար աչ Հասարակաց տագ-

նապ մը դառնալու իր ել ընթերցող Հա-

սարակութեան մէՀ Հարկադրական ան– 

Հրրագետը լեցնել աշխատիլ, երբեք ղիՀու– 

մով դէպք՛ ղանգոլահները, որոնցմէ կար– 

գացո*իւը չէ՛ ոբ գրականութեան մը ճա-

կատ ագի րը կը կնքէ ։ Զանգուածներու 

գգայնութեան ել տագնապներուն բորբ 

թափովը ոգեւորուած վիպողը պատկե-

րը պէտք է իր մէՀ զգայ ամէնէն առաՀ 

յաւիաեն^կա՚ն արուեստին է Զէնքը կար-

դացողին թիւէն, Համակրանքէն սսւաՀ 

մտածէ անոնց, որոնք իր գործը պիաի 

կարգաձւ երեք սերունդ վեր Հը, եւ պիտի 

ըլլան Հաղորդ իր ապրումներովն, մե՛ր 

ապրումներուն * Ասիկա չի նշանակեր 

աւեչոլշտ արՀամարՀել ժամանակը, ժա-

մանակակիցը* Ասիկա կը նշտնակէ սպա– 

ոարկեչ Հարազա՛տ արուեստին, որ մէ՛կ 

գրեթէ անփոփոխ, դարերու քառոլ– 

ղիներուն, ել ուր փոխուածը երանգո՛վ 

է պայմանաւոր Հ Եթէ աչք նետէք չքեղ 

փառքի Հասած եւ այսօր դիակ մեռելնե-

րու գէզին, ձեր Հիացումը աւելի աճած 

պիտի զգաք պատկերին առՀեւ "*–բէւ 

ղործերոլ, անո՛նք ալ վէպ է որոնք նպա-

տակ ունեցան առնո-լազն քանի մը սե-

րունդ ապագայի գոՀացումըէ Կը խօսիմ 

օրինակներով, այսօր Հիմնովին անտար-

բեր ենք Տաստաեւսքիի կրօնական տագ-

նապներուն , աստուածախո յո յուղում– 

ներուն ել այն ան Հոլն չարչարանքնե-

րուն , զոր միսթիսիզմը կը յօրինէր ռուս 

մեծ Հոգիին ընդերքներոլն ։ Բայց անոր 

մայրե՛րը, կինե՛րը, անոր Հայրե՛րը, 

անոր թշուառնե՛րը ու անոր խենթե՛րը 

առաւել քան երբեք Հանդիպելի են ամ– 

րողՀ աշխարհի երեսին։ Տ"*ոտաեւսքի իր 

ժամանակէն վերցուցած այգ տիպարնե-

րով կը ծառայէ յաւիտենական մարդուն ։ 

Այս օրինակը որպէսղի Համոզուիք թէ 

գէշ գրուած բայց կեանքով յորդ եւ 

թրթռուն մեր իրապաշտ վէպը այսօ՛ր 

ալ իրաւ է , թէեւ մեր նրբացած ճաշա-

կը ել բազմապահանՀ ախորժակները գո-

հացում շստանան անոր մատուցում էն է 

Արուեստի Հանդէպ խղճմտութիւնը երր 

կ՝ա*ւաս Հարկեմ անդրանիկ պայման ըս– 

փիւռքի վէպին, նկատի ունի մ ժամանա-

կի՛ աչ Հանգամանքները, որոնք կը ճրն– 

շեն գրողին, ինչպէս ընթերցողին վրայ է 

ՋոՀողութիւն գրողէն - ճակատագրական 

է ասիկա Հայ արուեստագէտին Համար 

- բարեացակամոլթիւն ընթերցողէն. Որ 

երբեք չի մտածեր իր գրողներուն ճա-

կատագրին։ Այն օրէն որ Հայ վէպը 

դագրի իր թեթեւութենէն, իր ծանր յ ա ֊ 

^ակնոլթիւններէն, ինքնատպութեան ի 

խնդիր իր գառածումներէն եւ դաոնա յ 

կենդանի արուեստի պաշտամունք մը–, 

աւելի բա՛րձր, ընդարձակ մարգերու 

խաւի մը վրայ, այն օրէն Հայ վէպը–, 

սփիւռքի վէպը իր ոտքին տակ կ՚ունե-

նայ ամուր յենարան. Այն երիտասարդը 

որ պիտի գայ այդ վէպին ծառայելու, 

պիտի ընէ այդ բանը ոչ թէ այս կամ 

այն գոՀ ձգելու թշուառամիտ նաՀան– 

քապաշաոլթեամբ մը% այլ իր միՀսցաւ, 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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իր ժողովուրդին մէկ պահի՛ն վրայ, 

մէկ խալին վրայ դրոշմելու իր Ժողո-

վուրդի Հոզիին անմահ նկարները է Այն 

օրէն որ մեր ընթերցողը ողորմութեան 

մը ձեւով չվերցնէ իր հասցէին զրկուած 

վէպ մը* ել մուրացկանի մը դէմ պար-

զուած նեղսիրա հոգիով չնետէ մէկդի, 

առանց թերթերն իսկ կարելոլ երիտա-

սարդ վիպասանի գործին է այն օրէն մեր 

վէպը կը դաոնա յ ե՛լ գեղեցկութիւն ե՚Լ 

պարաք տ Գիտեցիք որ չխօսեցայ Հանգա– 

նակներէ, համագումարներու պաագա– 

մ ած յօդուածներէ, ոչ ալ ընկերային այս 

ու այն յաջողած կամ հալածուած վար– 

դապեաոլթեանց հրամայականներէ ւ Վէ-

պը իրա՛ւ միայն կրնայ ըԱալ% եւ ոչ թէ 

ոլրիչ րան է Տուէք՝ բանուորի մը հոգին 

իր բոլոր իրապաչաոլթեամր • անոր ե– 

րաղներոան րոէոր թարմութե ամբը • գառ– 

նոլթեամբը. աո լա ծ կ ՝Ըէլաք վէպ մըէ 

որ նո՛յնն Է իբր արուեսաի գործ՝ Մոս– 

կոլա , Նիւ—Եորք է Փարիզ % Լոնաոն • • • 

Պէյրութ: 

- Սվփսւքը թատրոն կրնա՛՛յ ունե-
նալ : 

- Վէպին համար ձեզի մաաուցոլյսծ 

նկաաողոլթիւնները առաւելագոյն սասա-

կութեամր կը ներկայանան թաաբոնի 

վրայ ւ Այս աազնապը՝ Հեղինակի եւ ըն-

թերցողի , թաարոնին վրա յ կ՚աւելնայ 

ո ւ ր ի ՚ չ ալ ազդակներովդ Որոնցմէ մէկ 

քանին կու աամ անունով - ա ) թատե-

րական աւանդութիւն , ր) թատերական 

չէնք դ գ) դերասաններ, դ) թատերական 

գրականութիւն ։ Ասոնք մէկիկ մէկիկ 

իմանալ, իրենցմէ առնելու Համար ան– 

Հրաժեչտ հետեւութիւնները, ղիս պիտի 

տանէր Հեռուներըւ ինչ որ այսօր իրԲ 

ներկայացում կը Հաստատենք սփիւռքի 

բարձրագոյն խաւերէն մինչեւ խոնաբ-

հագոյնները, ոլբիչ բան չեն եթէ ոչ Հե-

րոսական կամ միմոսական խաղ մը I Հե-

րոսական քանի որ զօրալոր անհատա-

կանութիւներ անկարելին կաբելի կ ՚ ը -

նեն որոչ արժ է քով խաղեր տալու Հա-

սարակութեան մը է որ երբեք ա յգ ձեռ-

նարկի ձ ւոնրութիւնը ի վիճակի չէ զգա-

լու 1 Պիւտճէ փակելու, նպաստ մուրա-

լու | ընկերակցական կամ կուսակցական 

Հանգանակութեան կերպարանքներով ( 

մենք այսօր կը սարքենք ներկայացում-

ներ է առա՛նց տառապելու յ Երբ որ վեր– 

ցընենք մեր ուշադրութիւնը աւելի ան– 

չահախնդիր դ Ո Լ 1 ՚ ի չ խօսքով արուեստի 

հետամուտ գործածումներուն դ հոն ալ 

կը Հան դիպինք Հակադիր փորձանքին՝ 

մոլրացուելով սրահ բերուած Հասարա-

կութեան մը աղէտին : Ահ՚Գ% թատրոնը 

պա յմ ան ա լոր է Հասա րա կութեամր - որ-

քան ատեն որ սվւիւռքը Հասարակութիւն 

մը չէ դ թատրոն չի կրնար ունենա լէՄ ենք 

ունեցանք մեր թատրոնները, երբ ու-

նէինք այդ Հասարակութիւնը ( 1 8 6 0 ) 

1 9 1 0 , 1 9 2 0 ) ։ Թուականներ ասոնք՝ ո– 

րոնց մէջ թատերական արուեստը Կ*Ի՜՝ 

րագործէր գոնէ պայմաններէն մէկը 

զինքը փնտռող Հասարակութիւնը • Այ՜ 

սօ՞ ր : Թող պատասխանեն ներկա յա ց ում 

սարքողները : 

Հասարակութեան պակասին ուղղա-

կի Հետեւանքն են միւս պակասներըւ Ա— 

տեն մը մեր ամէնէն թչուառ արարածը 

վարժապետն էր: Այսօր այգ թ չուառու-

թեան մէջ դերասանը խլած է առաջնու-

թիւնը՛. Աչ մէկ անուն ունիմ տալիք գոր-

ծող դերասաններու՝ որոնց մէջ իրենց 

արուեստը Հասկցող մարգեր չեն պակ-

սիր 8 Բայց իրենց պակասը արուեստին 

պարտագրած խղճահարութիւնն է % էրե– 

լալ Հայաշատ կեդրոն մը% առանձի՛նդ 

շատ շատ կնիկը միասինդ երկոլ չարթը– 

սլան մէջ Ոտքի նետել տասն էն աւելի 

անձնաւորութիւն պարոլնակող խաղ մը* 
ՈԼրԻէ թան չէ եթէ ոչ ի՛նքզինք վաճառել« 

Մեր դերասանը չեմ գիտեր ինչպէս կ՛ապ-

րի Փարիղ՝ յիշելոլ Համար երբեմն թէ 

բեմ մը կայ, որուն Հանդէպ պարտքեր 

ունի ւ քառորդ դար է անցած սփիւռքէն 

ու զարմանալի չէ որ դերասանի ոչ մէկ 

զօրալոր դէմք ըլլայ ինքզինք պարտա-

գրած է Մարդիկ կը շարունակեն խազե-

րը 1910^ ռերերթո լարին, ոբ իր կարգին 
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1 8 8 0 – ^ թ՚սփթփուք մըն է է Ալ չեմ խօ֊ 

սիր արուեստէ գործերէն տոթելիք 

ուաբութիւններէն, Հաւանարար անյաղ– 

թե լի՝ որպէսղի չփորձուին է Մեր դերա-

սանը - միտքէս չ՛ անցնիր իր թշուառոլ-

թիւնը արհամարհել - միչտ պատուակալ 

սպասաւոր մըն Է այս կամ այն միու– 

թեան , կուսակցութեան ակումբին ։ 

Դերասանէն ետք անցնիմ խաղին է 

կը ղտնեմ ՛լիս աւելի քան յոռետես » 

սանըհինդ տարի է ո՛չ մէկ խաղ է Ջեմ 

ղարմանար ( վասնզի խաղը երրորդ պայ– 

մանն Է թատերական կեանքին մԷ^ է 

Հասարակութեան եւ դերասանին պա-

կասէն վեր ջ, խաղին ինքնաբեր չգոյու-

թիւնը կարօտ չէ վեր լուծ մ ան է Զուն ի մ 

նկատի հոս ու հոն տպսւած աղայա մը– 

տակտն փորձերը եւ կամ ծանր հանդէս-

ներու մէջ խորթ զա լկի պէս նետ ուած 

գործերը, որոնց ոչ ոք պիտի գթայ ։ է լ 

սակայն որքա՛ն հզօբ տագնապներ, որ-

քա՛ն ծանր բեկումներ այսօր կը յուղեն 

մեր զանգուածները ւ Կը խորհ իմ թէ 

նախնական միջոցներով գոն է , որոնց 

մատուցումը ժողովուրդէն դուրս չի մը– 

նար, ատեն է , երբ իսկական բարեխըղ– 

ճոլթեամբ մը, մենք վերա բերուինք մեր 

դժբախտ այս արուեստին հետ ։ 

Կ՚ընէգուն ի մ ոբ թատերական չէնքե– 

րոլ պակասը, յարմարոլթեանց չգոյոլ-

թիւնը պզտիկ ազդակ մը չէ , մեր թատե-

րական դրականութեան եւ գործոլնէոլ– 

թեան տարածման, պտղաբերման է Կը 

մտածենք ակումբներ դ վարժարաններ դ 

եկեղեցիներ կառուցանել, յաճախ մ ը– 

տածումէ գործի ալ անցնելով ոչ մէկ 

միտք որ պէտքը տեսնար թատերական 

սրահի մը\ Վաչկատունի սա հոգեբանու-

թիւնն է որ մ եր խաղերը կ՚ընէ տրտմօ– 

րէն վիժուկ , ապայժմէ կամ տղայական ։ 

Տետոյ, քանի մը խօսք հեղինակի՛ն 

ալ վրայ դ որո»ն երեւան գալը ամէնուն 

հետեւորդը միայն կրնայ ըԱալ: Եւ սա-

կայն, սփիւռքը չյայտնաբերեց թատե-

րական հեղինակ մը երբ մանաւանդ նո-

րերը առնուաղն շքեղ թատրոններու վա-

յելքն ու փորձառութիւնը ունեցան իրենց 

ճամրուն վրայ է Անուն չեմ տար՝ 

իւրայատուկ տառապանքէ մը ար գի լ– 

ուած, մարգերը չշփացնելու ան կարո– 

բողութենէն մատնուած։ Սփիւռքը թատ-

րոն չի կրնար ունենալ ։ 

$ . Ո– 

ՊԷյրութ–, 25 Յունուար 1948 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



ԻՆ2Պէ« ՀԱՅՀՈՅԵՄ... 
ներգաղթի օրերուն Է ր ։ ժողովուրդը բաժնուած Էր երկու մասի ։ Հայրենադարձի ա յ դ 

բարեդէպ պահը վերսւծուած է ր մեծ սակարանի մը*. Իրարանցում, կ ւփւ , մ ա ե ՝ իրարու կը 

յ ա յորդէին հայ կեանքին մ է յ ։ Թերթերը կը յ ո ր դ է ի ն ասւելավաււ յ օ դ ո ւ ա ծ ն ե ր ո վ ։ 

ճիշդ ա յ դ օրերուն, էրուսաղէմի հայոց պատրիարքութիւնը Օշականի գրական ե ւ 

ուսուցչական քաոսւոՕամեւսյ վաստակին յոբելեանը տօնելու գաղափարը յղացաւ եւ յ ա յ -

տարարութիւնը ըրաւ իր պաշտօնաթերթին մ է շ : Դաշնակցութ իւնը խանւյավաււուեցաւ ա յ դ 

գաղափարով։ Հսւկսսւակորդ ճակատը, ընդհակառակն, գտաւ հաւսւր փրցնելու նոր ս ա ի թ 

մը ե ւ անցաւ գրոհի ։ Օշական յօդուածով մը չ է ր հասնած Հայաստանի գրականութիւնը ։ 

Այս էր մեկնակէտը գրոհին։ Ու մենք ականատես եղանք մրցանիշ կոտրող աղմկարարում 

թեաճ մ ը : Դատի աււնուեցաւ Օշականի անձը: Դատի աոնուեցաւ անոր գրականութիւնը: 

Ըսուեցան անմիտ թաներ: Տպուեցան չ գ լ ա ւ ե լ ի ք բ ա ն ե ր : 

Շուտով հասկցուեցաւ սակայն, թ է ինչ կար ա յ դ րոլորիճ տակն ու վրան; Մ ա ր -

դիկ՛ ընդհանրսւպէս Օշականէն անտեսուած գրչակներ, մանր բանաստեղծներ ո ւ մանրա– 

մանր արձակագիրներ, սաիթը յար մար նկատած էին իրենց հին հաշիւները մաքրելու ե> 

նււր հաշիւներով Հայաստանին կ ա պ ո ւ ե լ ո ւ ։ ժամանակը ա յ դ պ է ս կը պահանյէր : Պսւրագա– 

ները այդպէս կը պարտաւորէին։ 

Օշականը կ ՚ամբաստսւնուէր իրրեւ Դաշնակցական, յետադի մական: Հայրենիքի ո » 

խերիմ թշնամի ու դաւաճան: նկատեցին գինք կսւխուելու արժանի մ է կ ը : Ըսին տակաւին 

ուրիշ շատ բաներ: 

Այս խաչակրութիւնը իր ծանր անդրադարձը ըրած է ր վրան: Տխուր է ր Օշական, 

մահու չ ա փ : 

Խաչակրութեան րուււն շրյանին, իր սենեակը հաւաքուած էինք դ ա ր ձ ե ա լ ։ էրկըն– 

ցած էր խարխլած իր տիւանին վ ր ա յ , յ ո գ ն ա ծ ու յուսահատ մարդու մ ը պ է ս ։ Կը խօսէինք 

թերթերուն մ է յ երեւցած թ ո ւ ն ա լ ի ց յօդուածներուն մասին: Կը բողոքէինք : Կը հ ա յ հ ո -

յ է ի ն ք : Ինք զ ր ե թ է չ է ր մասնակցեր մեր բողոքներուն ։ Տ է ր պատասխաներ նաեւ մեր հար-

ցումներուն : Գլուխը կ ՛օրօրէր առանց աչքերը գետնէն բարձրացնելու ։ \ ռ ե ց ի ն ք պաճ մը 

իր լռսւթենէն ագդուած։ ճիշդ ա յ դ վայրկեանին, յանկարծ ձեււքը նետեց սեղանին, թ ո ւ ղ -

թերը խաոնեց, նամակները մէկ կողմ նետեց ե ւ ապա մեգի դաոնալով ըսաւ՛ 

- Կ՛ուզեն որ Դաշնակցութեան հ ա յ հ ո յ ե մ ։ ինչպէ՞ս հ ա յ հ ո յ ե մ Դաշնակցութեան։ 

Չէ * որ Վարուժանը ա յ դ կուսակցութեան անդամ է ր ։ Չ է " որ Սիամանթօն, Սեւակը ան-

դամ է ի ն ։ էրուխանին, Տարդաբեանին, Դե դամին կուսակցութեան ինչպէ*ո հ ա յ հ ո յ ե մ ե ո ։ 

Լոլո էինք մ ե ն ք ։ Երկու ձեռքերը գրպաններուն մ է յ մխրճած, գ լուխը կախ, դ ա ր ձ -

եալ գետին կը ն ա յ է ր : փիչ մը ետք նորէն խօսեցաւ՛ 

- Դաշնակցութիւնը մեր նահատակներուն թափօրն է ։ ի մ բերանս վարժ չ է սրբսւ– 

պըղծսւթեան: 

ւէերչին բառերը արտասանած ատեն կարծես թ է մարդ չկար մ օ տ ը ։ կը խօսէր ինքն 

ի ր ե ն ։ հու լ ձայնով մ ը ։ Աոանձին եկեղեցի մտած ե ւ խոստովանութիւններ ընող մարդու մը 

պ է ս : կարծես կը խօսէր Վարուժանին, Սիամսւնթոյին, Սեւակին ե ւ գրչի իր միւս ընկեր-

ներուն հետ, անոնց հոգիները չվրդովելու յայտնի գգուշութեամբ մ ը ։ 

Գահ մը լ ո ո ւ թ ի ւ ն տիրեց ։ 8ետոյ ոտքի ե լաւ ի ն ք ։ կէսօլւ է ր , պիտի մեկնէր տուն: 

Բաժնուեցանք ի ր ա ր մ է ։ ք)ւ տարի մը ետք ամբողշովին բաժնուեցանք։ 

Իր ստեղծած պահը չ է բաժնուած սակայն հոգիէս եւ վստահ ե մ որ ամբողչ կեան-

քիս ընթացքին պիտի տ ե ւ է մ է շ ս ։ Ականյիս մէշ կը մնան իր քաղցր ձայնին արձագանգները • 

- Դաշնակցութիւնը մեր նահատակներուն թափօրն է ; ինչպէ՞ս հ ա յ հ ո յ ե մ Դաշնակ-

ցութեան՛ • • • Պ՛ Ա՛ 



Ջ 

ՓՈԽԱՆ ԼԱՑԻ 

1 * Ա Ր Կ Ո Ի Թ Ի Ի ն 

Հալէպէ 19481 Ուսուցիչ էմ Ազգ. Հայկազ-

եան վարմարանշ է Բեղուն, քարի, չքեզ *րեր 

են է Լազութը ո ւնի եր Հլու աաղանգաւոր ծերուկ– 

1*քւ ^ ^ " ք ^ " "– ՚ ՚ / ՚ Ք 6 ՛ Միաա^ 

էանն Է, փափա խաւարը՝ $՛ Օշականը. Աաենին, 

Հոլաէյ այս երկու խիզախ երիաասար դները, 

կ»ւ աք գաք ու քաէ ծերուկներ են Հիմա է էքաե– 

ղավառ են Հայոլթեամթ% ել Հայոլթիւնը ի– 

րենցՏով։ 

Փեարուար 17–/ առտուն է խոլմրի մը Հեա 

ղի—Է Բեկնին Հարապլուս, Էփրաաի ափը, իրի-

կունը վերադառնալու Համ աք Հա չէ ահ յ 

.Փեարուար 19-ին, +աէքՏ ճԻձԴ 7–* է» €Աքե– 

ւելք^ի խմքագրաաան մէկ սենեակը քաշուած Ա՛ 

Ե֊ոոլկեանն ու եա էլը ՎԻճՒն* Օշականի Հես, 

դրական քաէաքաէ Հարցերու ք^-քԼէ քա՛ն ալով 

նեղը ձգել մեծ եւ տարօրինակ ծերուկը, մեր 

աե լական րնդդիմախօսութեամբ եւ առարկու– 

թիկներով« Անդիիդ ենք. կզուգենք խօսեցնել 

զէնք եք. ավալ մեք Հակաճառողի դիրքի մ էի 

Ժամ մը այսպէս« Տեաոյ Հայրաբար մպաելով 

ըաակ. 

- էգուա՛ րգ, աու սա երկու ՀՀայբենիքֆները 

եւ գիշերը ուքի Գյիկոզոաին ՀԱարաֆեան) 

գրածը ՛կա ր գայ՛ վազը &իշգ ա 7" մ՜ամ ու5> պիսէի 

խօսինք այգ գրուածքի մասին. ըսելիքներ կան I 

Ժամը &–ին ուրեմն Հո» ենք, գիշեր է"՚ՐԻ ՚ 

գնա,, . . 

կը կար գա մ մինչեւ մամը 1։ (քուրա Է. կը 

մանեմ անկողին է կարելի* ( քնանալ ՚ վազը ի– 

րիկոլն գրական աՀեղ ճակատամարտ մը պիաի 

մզուի Հակայի մը գկմ է ՊԷաք չէ քէ-ր 

ները նոյնոլթեամր կլլել ։ Պէաք է զինուիլ 

կրակել մինչեւ վեր Հին փամփոլչաը 1 

Վէրմակը գլի/ուա քաշած՝ կը մա ածեմ. Հա-

ւանական է որ սա բաները ըսէ– եթէ ըսէ՛ պէաք 

է սա, «ա, սա ել սա աոարկոլթի ւնները ընել» 

կը խօսեցնեմ Օշականը, կ՝ընգգիմախօսեմ իրեն, 

կր ճոխանան ըսելիքներս, եւ կ՚ըլլայ առաւօա ւ 

Ուրախ արամադբութեամր եւ կարծիքներով 

սպառազէն՝ կ՚երթամ դպրոց է Հազիւ մուաքի սե-

մէն ոաքս ներս գրած, պաշտօնակից մը կ՚ըսէ. 

հՏեաա*ր Հ մարգգ գացե՜ր է Ջեմ Հասկնար թէ 

ս"վ է մարգա, է,"վ Է որ գացե՜ր Է. Տնօրէ՞նը, 

որ Հիւանգ էր ու Պէյբութ մեկնած» Ո՚վէ «-

էՐայց Օշակա՛նը, չիմացա՛՛ր գեռ) % - Ապո՜ւշ է 

Ու Հայհոյանքի պէս բառեր կը փրթին րերնէս 

0 լականին ուղղուածէ - զԱսւե*նը գաար մեոձե*՛ 

ղու, անճշտապա՜հ ծերո ,ւկ. այսօր մամը եօթէն, 

ութէն, իննէն վեր1 մեռնէիր« Գիշերը քեզի Հեա 

վիճիմ, «ւ դուն մեռա՛՛ծ ըլլաս արդէն է ան– 

խի՚զճ>ւ 

իլ մամեր ամբոզֆ այն տպաւորութեան աակ 

եմ, որ մեծ սխալ մը, մեծագոյն անիրաւութիւն 

մը գործեց Օշական, գո&Հ՝ օր մը եաք չմեոձե– 

1-Վ1 

Ե• Պ՛ 
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ԳՐԱԿԱՆՈհԹեԱՆ ՄԱՍՒՆ 

• Աշխարհի սկիզբէն մինչեւ այսօր 
ք ե յ ւ բ ո ա ծ մը յոս|ու1է|ւ հսՏ^Էո մըն է ; 
Տեսիլներու, ձայներու, խռովքներու 
տեսակ մը համադրութիւն: Շատ քիչ 
անգամ մտածելու արարքի մը Փաստը։ 

• Հմայքը, աոային պայմանն է 
քննադատի մը համար: Երկրորդ պ ա յ -
մանը՝ անկախութիւնն է : էբրորդ ՝ 
հմտութիւն– չորրորդ՝ անաչառութիւն– 
հինգերորդ՝ կիրք՛ վեցերորդ՝ հաւա-
տարմութիւն եւ վեբյապէս եօթներորդ՝ 
լ ր յ ո ւ թ ի ւ ն ։ 

• Գրականութիւն մը չի կրնար ա– 
նիլ աո.անց լայն, խոր, հգօր քանի մը 
գաղափարներու, յդացք&եբու, նպա-
տակներու նպաստին: 

$ Գրագէտ մը հարագատ է այնքան, 
որքան աւելի շատ ու արդար տարրեր 
վերբերէ ցեղային զգայութեան աւազա-
նէն։ 

Փ Գրականութիւնը ոչ լաւ ոն մը ո ւ -
նենալն է , ոչ ալ լաւ մթերք մը գաղա-
փարներու։ Երկուքին բարւոք, խնամ– 
եալ միացումովն է պայմանաւոր մեծ 
գրագէտը: 

9 Գրականութիւն մը կազմակերպ-
ուած ճիգ է , իրաւ ընկերութիւն, արի 
հաւատք, ու դրական գնացք: 

• Մեր գրականութիւնը հրաշք մըն 
է ուղղակի, երբ գայն տեսնենք, իր 
սկիզբին ու զարգացման դժոխքին մ է ք ։ 

• Գրականութիւնը ամէնէն շաղ– 
փսպփուն պատրանքներով կ ՚ապրի յա– 
նախ։ Զանոնք կործանել երբեմն՝ սըր– 
րապղծութիւն, կ ՚ ընդունիմ ։ էրբեմն ալ 
բարիք՝ ընդունեցէք: 

$ Արուեստագէտը յարութիւննհր ի– 
րագործող աստուածն է : 

Փ Գրագէտը րաոերոլ կախարդական 
գործաւորն է անշուշտ, բայց ա յ դ գոր-
ծաւորը պարտքին տակն է կեանքին 
վրայ աշխատելու: 

Փ Գրականութեան պատմութիւնը 
պատմութիւնն է ժողովուրդի մը ա մ է -
նէն տարածուն, խոր, բախտորոշ ապ-
րումներուն : 

8– ՕՇԱԿԱՆ 

Տ Ղ Ա Ս ԱՐԹՆ8ՈՒՐ ԶԻՍ–. 

նախաճաշն ու ճաշը վանքին մէՀ կընէր 0– 

շական, փաոանգաւորաց վարժարանի րաժան– 

մունքէն։ ինք ճաշարան չէր էրթար է ճաշը իրեն 

կու գարէ Տզաքը Հերթով կը կատարէին ա յդ 

պար աքը ւ Վերջին երեք տարիներուն Հ.8ի մ արա֊ 

պետ՚ֆին մ աաո լցուած նոյն ծառայոլթիւնը մ իա– 

կ ըսէ ուր կերպով կատարեց շարքային Հյիմարֆս է 

յ 
Ամէն առտու, եկեղեցիէն դարձին ^ նախ կը 

Հչգէի իր ներկայութիւնը եւ ապա կը վազէի ճա-

շարան։ \,ոյն ղիրքին մ էշ կ ՝ըլլար մ ի լա, կռնա– 

կը դրան գ արձոլցած, դէմքը պատուհանին ու 

գլուխը Հակ : կ՚աշխատէր արագ, անընգմէՀ I 

Կը վերադառնայի մօտը նախաճաշի ափսէով 

ու զոլարթութեամր կը բարեւէի ղինքւ կամաց 

մը գլուխը ետ կը դարձնէր, կը Հանէր ակնոցը 

ու չայն ժպիտով մը կը կաաակէր. 

I– Եկա՛ր, Հայոց մեծաց իշխան ։ 

Մ ինչ ինք թէյը Կը խմէր, ես նոյն արագոլ– 

թեամր նոր գրուած էՀերը կը Հաշուէի ։ .կը գը֊ 

րէր 20 Հատոր լեցնելու կոչուած իր նոր վէպըէ 

«կեանքին պէս» : Տասը տարի կը պահ, ան չէր մեզ-

մէ այգ գործին Համար» տայի՛նք: Հաւատ– 

քով ու աղօթքով, ի Հարկէ մեր աղօթքները շատ 

վստաՀ ելի չէին ի բարձունս բնակեալ մեծ Ան– 

վըստաՀելիին մօտ, Անոր եւ մեր միՀել խախուտ 

էին վս աա Հո ւ թե ան կապերը ւ ԱյսուՀանդերձ, 0 ֊ 

՛ականի պարագային, կը Հաւատայինք կարծես, 

թէ մահը արգիլող ուժ մը կրնար գոյութիւն «Լ– 

նենաչ, պէտքը կը զգայինք բարեգութ ու Հայ 

գրականութեան բարեկամ Աստուծոյ մը, որպէա– 

ղի խնայէ իրեն, գրուին մեր ժողովուրդին վեր֊ 

ջին Հարիւրամեակը պարագրկելոլ ելած այգ 

լայնատարած էչերը, Օչականեան քչեր է Ատս լար 

ու խիտI կեզուածէ Տաք։ Արիւնով գրուածէ 

Աճապարանքով կը խմէր թէյը Ոլ վերսկը– 

սելէ սսսսչ՝ կը կրկնէր իր չրթներուն դասական 

դարձած նախադասութիւնը. 

–1 Տզա՛ս, արթնցուր զիս, չմոռնաս, եթէ 

տարուած մնամ կը մեռնիմ. • . 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Արտօնութիւն ունէ ր միայն մ է/չու/չէս ժամ 

աշխատելու ու կը վախնար իր յաւիշսէակռւթիէն– 

ներկն, վերացում՚ին մԷ1 ժամանակն ու ինքզին-

քը մ ոռնալու վտանգաւոր Հետե/ անքներէն I Գործ 

ունէր, պարտք ունէր, զղուշութեամ ր կը վար-

ուէր ինքն իրեն Հետ է 

- Հարոն, ժամանակը եղաւ, կ՝Ը"Էի սլայմա– 

նաժամի աւարտին : 

- Այսքան շո"ւտ, Հեոացի՛ ր, Հիմա կը սատ-

կեցնեմ. . . 

կու տայի ժամ ագոյցը՛. ՋԷր Հալպտար՚ւ 

կը հաշուէր գրի առնուած ԷԼերը եւ յետոյ կը 

Համ ոզուէր՛ 

- ճիչդ էէ եզեր Էէ 

Գրուած Է Հերէն կը Հասկնար անցնող վայր– 

կե աններ ան թիւըՀ Համացոյցի պէս րան մըն ալ 

ինքն էր արղէն։ Մեքենայ մըն էր կարծես ու– 

•լեղը ու կը ղր1ր այնքան արագ ու շատ, Ար-

քան արագ ու շատ գրելու ի վիճակի էր ձեռքը տ 

Գրականութիւնը րնախօսական երեւոյթ մըն էր 

իր բխում մը՝ յորգ ու անպարփակ–. 

իր կարելիութիւններուն պաՀանֆած ժամա-

նակը շարուեցաւ իրեն ։ $սււ>ի փոխարէն ապրե-

ցաւ մէկ տարի ու գրուեցան ծրագրուած գործին 

մ իա յն երկու Հատորները I 

Տղա՛ս, արթնցուբ զիս % 

Եկած ենք Հիմա խում բով, Վարպե՜տ, աչա֊ 

կերա, բարեկամ, համակիր, եկած ենք ամէնքս 

ու կը պ ոււանք • 

- Արթնցիր, ժամանակը եկած Է- + 

Մեղմէ մէկը թերեւս պիտի ուզէր գերերը 

փոխել ու ը՚ել՛ 

- Արթնցուբ ու արթուն պաՀԷ մեղ Վարպետ, 

"րղէ-զէ մԿ Հ-էգի* *եէէ պԷ❁՝ *էւ մւ " " 

ւելի գաժաննանք, խոժոռինք, ձեռնարկենք մեծ 

պեղումներու, տարածուինք, ծաւալինք, ծաւա-

լենք Հայասաանեայց գրականութեան փա ոքը, ա– 

ճեցնենք փառակիցներուդ թիւը, արթնցուբ ու 

արթուն պաՀԷ մեզ, Վարպե՛տ՛ • • 
(Հատուած) է՛ V՛ 

.ՏՏՑՏՋ ֊Յ 
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6. ՄհՍԱՔԵԱՆ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹ ՄԸ ԹԱՂԵՑԻՆ* 

ճառագայթ մը բազմանչոյլ է շքաոա– 

գայթը կը թաղուի* է ԱՀա տեսէք վեր– 

ֆալո յսը բոցավառ., ոբ կը խորասուզուի 

Հորիզոնին վրայ յ կը թաղուի* է 

Օշական տակաւին ի վիճակի էր ըս– 

տեղծագոբծելոլ, երբ գա լյա գիր երակ մը 

պայթեցուր իր սիրտը։ 

Եւ ինչ եղերական զուգադիպութիւն է 

ինկաւ ճիչգ այն ճամբան վրայ ո– 

բուն սարսափները պատմելու ձեոձար-

կած Էր, «Ա՚նացորգաց*ի վերջին չարքը, 

աբեան ճանապարՀով յ 

Այն ճամրուն վրայ ուր ամբողջ Ժո-

ղովուրդ մը փոլիացաւ Ակնունիներով , 

Զարդարեաններովդ Խաժակներով , Բժ ՚ 

Տաղաւարն աններով , V ՚ Մ ինասեաննե– 

ր ով , ճանկի լլե աններով յ Ապա ել 5©<– 

րապներով ել ՎարդգԷսնեբով է 

Ինք Հրաչքով վղւկուած Էր Հա յա– 

1ինջ սպանդէն, ել աՀալյսսիկ իր տեղը 

կը զանէ նոյն ճամրուն վրա յ է 

Ատով իսկ նորաբաց փոսը կը գառ– 

նայ խորՀրդանչան մը այս գերեզմանա-

տան մ Էջ.– Հողվրտիք՝ մեր իմաստուն 

ժողովուրդին բառով ք 

Օչական պէտք է մնայ այստեղ, յի– 

չեցնելու Համար թէ իր երկունքը կանգ 

առաւ, իր շունչը սպառեցաւ նոյն երա– 

զովէ 

Իր մաՀըդ խորապէս կսկծալի, կր 

դառնա յ կատաբեալ ողբերգութիւն մը, 

ճիշգ անոր Համար որ չկրցաւ լրացնել 

ձԱրեան ճանապարՀով%ը * Այն իՆէ որ 

սկսած Էր <.Մնացորդաց%ովդ կը կազմէ 

ամէնէն վճռական ՎԿայսւթիւնը ծրա– 

գըրուած գործին մեծութեան, խորու-

թեան ։ 

Ա՚նաց որ , ո՞վ պիտի փորձէր չափել 

խորութիւնը Օչականի մշակած գրակա-

նութեան է Մանաւանդ այս գորշ օրերուն ( 

ուր որեւէ դպիր կամ չինովնիկ, յետին 

թշուառականը, կրնար ճակատ ել ար-

ժէք մրոտել յ 

Ուսուցիչ՝ յետամնաց գիւզի մը մէջ, 

Օչական զգոլչութեամբ մտաւ գրական 

անդաստան ր , Հեքիաթներ Հիւսելով » 

Բայց, առաջին օրէն իսկ օտար յա– 

ոաՀապաՀ գրականութեան ընթերցումը 

դարձաւ տեսակ մը մոլութիւն՝ իրեն Հա-

մար \ Հյարաթը առնուազն մէկ անգամ 

Պրուսայէն Պոլիս կԴքնէր Հեւ ի Հել, 

Փարիզեան գէրքեր, մասնաւորապէս 

ձքէՈՅԱՈ յ© ք>ՏՈՇ6 » եւ անոր Հրա-

տարակութիւները փոխ աոնելոլ եւ վե-

րադարձնելու Համար է 

Երբ ՀետզՀետԷ տիրական գիրք 

բռնեց Հրապարակին վրայ, կը խոստո-

վանէր թէ երկու Հազար Հատոր կարդա-

ցած է արդէն ։ 

Անշուշտ այդ է մէկ պատճառը, ե– 

թէ, տարիներու ընթացքին, դարձաւ 

զարտուղի դէմք մը,ե՛ւ արտադրութեամբ 

ե՛լ լեզոլով ւ Այլ մանաւանդ լիզոլով, ոբ 

մինչեւ վերքը մնաց խորթ եւ. խրթի+ւ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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(ք իայն երեւութապէս անմատ չեչի ւ 

Ափսոս որ առիթ չեղաւ, մեր աշ-

խարհարարին վերածել նմոյչ մլա վլէքնա– 

ցորդաց»ի Հոյակապ ԷՀերէն է Առանց րս– 

տոբակէտ փոխելու, որպէսզի տեսնէինք 

թէ ինչ պիաի ըԱար իր տպաւորութիւ-

նը է 

Ամէն պարագայի մ ԷՀ, այգ լեզուն 

եթէ կր դժուարացնէ ընթերցումը, Ո— 

չինչ կը պակսեցնէ իր սա եղծագործս լ– 

թե անց Հիմնական արժէքէն յ 

Հեղումը - իր րառով - այնքան յորղ 

եւ սրընթաց, թերեւս թոյլ չէր տար ոճի 

նրրութիւններով ղրաղի լ ։ Ապացոյցճ իր 

բարի, երբեմն սկեպտիկ ժպիտը, մեր 

գիտողոլթեանց առթիլ է 

ՊաՀ մը աչքի առՀեւ բերէք իր ա– 

ն ընդհատ երկունքը Հեքիաթներէն մին– 

չեւ էՄն ացոբդացֆի երկու Հազար է Հե-

րը - միայն տպագրոլած մասը– է Տետոյ 

այն Հազարաւոր Է Հերը որ կը մնան ան-

տիպ է Եւ դեռ այն միսա Հազարները ղսրս 

պիտի լեցնէր ւ 

Այն աննման դէզին քով լաբեցէք իր 

քննադատական տեսոլթիւնները, սկսե-

լով այլեւս պատմական քՀարթենքֆնե– 

րէն, եւ ապա լեռնակուտակ ոլսումնա– 

սիրութիւննեբը , մենագրութիւնները, 

վերլուծումները, թատերախաղերը - տր-

պա գիր թէ անտիպ I 

Ու վերՀապէս իր «Համապատկերֆը, 

որուն 1 2 Հատորներէն միայն մէկը լոյս 

տեսած է Հ թերեւս ալ ուրիչ աշխատու-

թիւնն եր ու ծբագիրներ * 

Աչքի առՀել բերէք այս աննախըն-

թաց, այս Հոծ եւ յարաճոլն վաստակը, 

ել դուք վճռեցէք թէ որ բարձունքին վը– 

բայ թառած պիաի ըլլար 6՛ Օչական, 

որեւէ օտար գրականութեան մէՀ։ 

Եւ այս բոլորը ի չաՀ գալոց սե-

րունդներուն ։ Անսպառ գանձ մը յալի– 

տենական Հայրենիքին Համար, որուն 

այսօրուան տժգոյն մանրանկարը այն-

քան տմարդի գիրք մը բռնեց իրեն Հան– 

դէպ ւ օտարոտի կարգուսարքի մը Հետե-

ւանքով : 

Ոչինչէ Այն յոբգաՀոսան, անհամ ար 

բազմութիւնը որ Հետեւեցալ իր յոլղար– 

կալորոլթեան, ՀալԷպի եկեղեցիէն մին– 

չեւ ազգային գերեզմանատունը, այն ար-

ցունքները որ Հոսեցան իր Հողաթում-

բին վրայ, այն կրակոտ երիտասարդու-

թիւնը որ դագաղը կրեց ուսերուն վ/"՛ 

բա յ , - այս իրողութիւնէ՚երը եւ նո յնքան 

պերճախօս եբեւոյթներ է Հարիւրապատիկ 

աւելի /կարժեն քան ամէնէն չռա յ լա բան 

վկայոլթիւննձբը աղանդաւոր, Հատոլա-

ձ ամոլ Երեւանէն եւ անոր գոյնղգոյն 

բանբերներէն * 

ԱմբողՀ քաղաք մը ոտքի, խորապէս 

յո լզուած եւ երկիւղ՛ած է 

(ԼՀա թէ ինչպէս թաղեցինք այս բա-

ցառիկ գէմքը, 8 • Օչական, որ սերունդ-

ներու երախտագիտութիւնը չաՀեցաւ է 

Իրրեւ գրագէտ—քննագաա* իր Հոծ եւ 

մշտաՀոս գրիչով, եւ ի բրել ուսուցիչ իր 

վերանորոգիչ շունչով է 

ճառագայթ մը աբեան ճամբուն 

վրայ է Գերագոյն սփոփանքը մտքի Հե-

րոսի մը Համար, որ նոյնպէս արիւն քա-

մեց , անդադար պ եղելու , քրքրելու, վեր-

լուծելու Համար Հալածական ժողովուր-

դի Հոգեկան խորոլթիլններն ու բար-

ձունքները է 

Պիտի կրնայի՛՛նք ցուցնել յիչատա– 

կարան մր քան արձանագրութիւնը իր 

ստեղծագործոլթեանց ։ Իր մչաանորոգ 

երկունքին աւ վաստակին \ Անօրինակ՝ 

նոյնիսկ իրենց Հակասոլթիւններով է 

Մ ԻԱ Ա՛ԲԵԱՆ 

Կիրակի 22 Փեւորուաբ, 1948 
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Ալեւոր գրազ Էտը տեղ մը ըսած է որ Սվփսւքի գրագէտին 
գերագոյն, աղեխարշ տագնապը չի գար 

Իր աոանձնութենէն (արուեստը տիեգերք մըն է , իրմով լհ– 
ցընելու, րազմսւմբոխելոլ համար իր սպասարկուները), 

Իր լքումէն (որուն կը վարժուի մարդ, մանաւանդ հայ գրա-
գէտը, հրր կր խորհի թ է իր ժողովուրդը ինչ կրցաւ պահել իր ան– 
րաւ գեղեցկութիւններէն, հսւրստութենէն որպէսգի իր գրողներով 
գրաղելու իր անընդունակութիւնը մեր օրերուն շանար դարմանել) , 

Փառքը կրելու իր անկարոզութենէն ( մ ե ր հ ե ք ի ա թ ն ե ր ը ե ր -

բեմն կրակէ սաղաւարտով կը պսակեն մեր փաոասէր նախարար-
ները) , 

Ոչ ալ Հեռանկար Հանգիսաին իրեն գրուած էԸէէաէոլ իր րախ– 

աէն (իր ընկերները մեոան սուրի տ ա կ ) ։ Այ Ջ աագնա՞պը, ուրեմն է 
- Անիկա ձեոակերտն Է խու լ , անսփոփ, անխուսափելի ցաւի 

մը որ կարճ օրը հեղ մը կը թ օ թ ո ւ է անոր հոգիին այնքան ընդար-
ձակ տանարը, անոր հսկումն ու քունը կը փոխէ գսւհանդական մըղ– 
ճսււանջի, անոր ներքին նայուածքին փոելով 

- Մ արմէնան, այնքան աւագ, այնքան տ ժ գ ո յ ն , այնքան լ ո ւ ո , 
անայց ու չորցած, ինչպէս է գիրը նեղոսի հովիտին, հոն ուր կը 
պակսին գետին յուրերը: 

- Փրկիչը, այնքան անդաշն, այնքան լքուն, նեղ, սւնկանաչ 
ու անյոյս, գերեզմանատուն ւքը ըլլալու այնքան անկարող: էրու– 
սաղէմը իր րոլոր փսւււքը կը կապէ իբ հոգեւոր գինուորներուն: 

- Բէր էաչէպը, այնքան քաղքենի, պուպրիկ, արուեստակեալ, 
սուտ, ուր մեռելներուն արձանները կը –շարունակեն պատմել կեղ-
ծիքը նոր Րսւրելոնին։ 

Ջեմ եղած Սփիւոքին ուրիշ հանգստավայրերուն մ է յ : Իմ տե-
սածներուն այս ահաւոը «նշո՜ւմը՝ հրր իմ մտքին կը րացուի իմ 
գեղին անուշ գերեզմանը, իմ ծննդավայր քաղաք էն դարձեալ հ ո ծ , 
կանանչի, յոյսի մ է յ խղղուած գերեզմանատունը, հօրս կուշտին 

Կը հասկցուիլս՛ արդեօք, սա սուգիս մ է յ տ 
Սփիսւքի գրողին 
- Գերեզման մ ը , - . 
Երա՜զ, 
- Արարաս,\ւ շուքին, 
նոյնիսկ աււսւնց քարի։ Ու աոանց նշանի, գիրի, 

րայց տաք հո՜ղը վրաս՝ իմ պապերուն արեան հանքերուն։ 

^ Հ՚Ր՚աղՀանքֆ) 
. ^ ^ ^ ^ ^ 6 • ՕՇԱԿԱէւ 
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ԳԵՐԵ&ՄԱՆ 8« ՕՇԱԿԱՆԻ 

կեցիր, անցո՛րդ գերեզմանին մօտ այտ Ս՚ու|պոԱ1, 
Որուն հային ունէր գանձեր միշտ անսահման* 
Անոնք յալ էտ խաւարին մէշ պիտի շողան, 
Ինչպէս եթ-է շիրիմն ըլլար Աստեղատուն • • • 

Տե՛ս, քեգի հետ խորհուրդին մէջ առաւօտեան, 
Սուրր կրակին մ է յ իր անմահ նըւադներուն, 
է լ հրայրքով կախարդ սիրոյ սարսուռներուն, 
Հսկումի է կեցեր շքեղ Սայսւթ–Նովան • • • 

Եւ կան ըոլոր մեր քերթ՛ողները նահատակ, 
Իրենց խոհուն ճակատներով լուսապսակ, 
Խրախ տապ արտ ա(ար՝ որուն րարրսան ոսկի 

Իր ձիւնաձեւ թւփչքին մ է յ պահեց կրկին 
ինչ որ Մտքէն րխեցաւ օր մ ՚ յսպթանակի, 
իրրեւ պարծանք Հայաոտանեայց Հայրենիքին՛ • • 

ԱՐՍԷն ԷՐԿԱԹ 
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և. ԼԷՅԼԱՆհ 

ՄԱՐԱՇԻ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ 
( Ա18ՆՍԼԿ&Ն « « հ Շ Ա Ր Օհ «ՈՕ^ՕՐ ) 

1 8ունա.ար 1920 

է Ո՛Ր ՏԱՐԻ՚ • • 

Մէյտան—քքքպէղի մեր բանակատեղին խրախճանքի մէջ է այսօր է Եր՜ 

գեր է ծիծաղներ եւ զուարթ ժխորներ կր ժայթքեն լեգէոնականներով 

րաններէն : 

Առաւօտուն՝ աոաա գինի բաժնուեցաւ, գումարտակներուն ւ Գինով-

ցած աասնապեա մր անիմաստ ու ծիծաղելի Հրամաններ կը պոռայ իր զին– 

ոլորներուն ու կը ՀայՀոյէ անոնցէ ԱմերիկաՀայ Հ.մ տալՈրականՖ կամա լոր 

մըէ գարմանատան աււ^եւ, ճառ կը խօսի գաբմանուելոլ եկոզ չորս—Հինգ 

զինուորներուէ ԱոլԷտիացի մարմնեղ էսային այնքան խմահ– է , որ գետին 

կը պառկի՝ վիրաւոր գոմէշի մը պէս՚ քանի մը լեգէոնականներ զայն գըԺ— 

ուարութեամր կը վերցնեն ու կը տանին գէպի իր վրանը է 

Մ ենք, սպաներս, պաշտօնական տարազ Հագած, կը մտնենք ճաշա– 

սրաՀ՛. Տասներկու սպայ ենք - բացի մեր Հրամանատարէն, որ ինքզինքը 

ՀՑակոբ Նահապետ» կր կոչէ ոլ մեղ՝ իր որդիները, ինծի «ՊէնԺամէն» ա– 

նունը տուած է , սպաներուն ամէնէն երիտասարդն ըլլալուս Համար ւ 

ճաշասրաՀը մեր տրամադրութեան տակ գրուած կայարանի շէնքին 

մէկ ընդարձակ բաժինն է : կաղան,չի առթիւ՝ անոր զոլռն ու պատոլՀան– 

ները գրասանղոլած, շր9անակոլահ են մրտենիի ոստերով ։ Պատերուն վ ը ֊ 

րայ, դափնիի ճիլզեբոլ միֆեւ, ֆրանսական ել Հայկական փոքրիկ դրօ-

շակներ եզբայրօրէն ղրկած են զիրար յ 

Սեղանը ճոխ է , զարդարուն՛. Ծաղիկներ ու պտուղներէ Էլ զանազան 

ըմպելիներու շիշեր, կողք կողքի կանգնած, Հրամանի սպասող զին ոլորնե-

րու կեցուածքով ; 

Ենթասպանե՚րր չարքով կու ղան , կր շնորՀաւորեն մեր Նոր Տ՚^րին 
ո ւ ՀԸ մեկնին նոյնպէս շարքով՛. 

Կը նստինք ճաշի՛. «Կենացներ , կատակներ, ղոլարճախօսՈլթիւններ ւ 

ճաշի վերջաւորութեան, երբ շ ա ն փ ա ն հ ի շիշերն իրարու եաելէ կը 

" 1 ա մ թ Ր ՚ , կը Հասնի սուրհանդակը : Ուրախ բացագանչութիւննեբ , Բոչորը 

նամակներ ու քաւէ^Լր կամ պատկերներ ոլ Iալէրներ կը ստանան է Ես ո– 

չինչ, ոչինչ . . . Աշխարհը մոռցած է ղիս , 

Մեր Հրամանատարը դեղին պահո,րան մը կը բանայ , կը կարդայ, «է՝ 

մաաՀոգ գլուխը կը շարժէ 

- Լուրերը գէչ են, կ՚ըսէ մեղի։ Մ արա չի շրԼակաները ապստամբած 
են եւ ճամբաները բռնուած թուրք Հրոսախումբերով։ Այդ քաղաքէն դէպի 



էէ 

իոլաՀիէ եկող սպայ մը եւ երեք զինուորներ սպաննուած են, երկու օր ա– 
ոաՀ, Աաբըլաբի ել Շէքէր-Օվայի միՀեւ։ 

Նո՛ր Տարի . . . 

«Լուրերը գէշ են» ։ Ու ես՝ ոչ մէկ խրախուսիչ երկտող ոլնիմ, ոչ մէկ 
մաղթանք , ոչ մէկ րարեւ։ 

Փրփրուն բաժակս կր տանիմ չրթներոլս՝ գինովնալու խենթ փափա– 

2 Ցոմաւսւր 

Վէճ ու աղմուկ կայ ր անակաաեգիին մ ԷՀ՝ եբէկուան ցնծութեան ու 

ուբախութիւններուն տեղ ։ 

Ֆրանսացի ենթասպայ մը ապտակեր է Հայ լեգէոնական մը։ $ւ բար– 

կաճայթ ձայներ կը Հնչեն• Հւէ՚նշ իրաւունք անի– վայրենիի տե*ղ կը գը՜-

նեն մեզ».,. 

հո շոր երախաներս լ կր նմանին զինուորներր, մ անաւանգ Հայ գին– 

ուոբները է Անոնց Հոգեկան վիճակն ու արամագրսլթիւնները կը փոխոլին, 

կը տարբերին, օրերուն եւ չատ անգամ ժամերուն Հետ, պարագաներուն 

աղգեցութեանը Համ եմ ատ ։ 

Անոնք երբեմն պարզապէս ամբոխ են, երբեմն ալ աստուածատիպ 

գեբմարգ է 

Պէաք է ճանչնալ ժողովուրդի մը Հոգին , ցեղային նկարագիրն ու ապ-

րած պայմանները անոր ղին ոլոր զաւակներուն կարենալ Հրամայելու Հս*~ 

մար։ Այս պարագային անտեսումն է , որ յաճախ թիւր իմացութիւներ ու 

գժուաբութիւններ կը ստեղծէ ֆրանսացի աստիճանաւորներուն եւ Հայ լե-

գէոնականներուն միՀեւ։ 

Զայրոյթի աղաղակները կը շարունակեն Հնչել. Ժ՜նշ, վայրենիի 

տե՛՛ղ կը գնեն մեղ,ֆ • • • 
Ա՛Հ , տաքգլուխ է պաշտելի՛ աղաք տ 

ձ 

Ծեր վաշտին Հրամանատարը ՀրաՀանգ ստացաւ վաղն իր իկո՛ն ու-

ժեղ Հոկատ մը ղրկել Պաղչէ ։ Ջոկատը Հոն պիտի միանայ դէպի Ծարաշ 

քալող ՚Բօրնըլուի զօրասիւնին տ– 

3 Տուճա֊ար 

Պաղչէ մեկնելիք իկատր կը բաղկանայ գնդացիրային երկու յիսնեա– 

կէ եւ երեք յիսնեակ Հետեւակներէ* Անոր պետ նշանակուած է տեղակալ 

Հափաըվիէլը է Գնգացիրայիններուն կը Հրամայէ տեղակալ Ֆապրը, ես՝ 

Հետեւակներուն ւ 

Բանակատեղի կը թողունք բոլոր տկարներն ու անփորձները եւ ա ֊ 

նոնց տեղ ուրիշներ կ՛ընտրենք Ա. վաշտի միւս գումարտակներէն ։ 

մեկնինք ժամը 1Տ–ին> մասնաւոր գնացքով, Սպաները, աստիճա-

նաւորներն ու բազմաթիւ լեգէոնականներ՝ կայարան Համախմբուած՝ յաի– 

ղութիւն եւ յաղթական վերադարձ կը մազթեն մեզի ։ 

մեկնող լեգէոնականները խանգավաոուած են ։ Կոիւի գաղափարը ո– 

գեւորած ւ գինովցուցած է զանոնք, Երբ գնացքը կը շարժի՝ անոնք կը սկը– 

սին ղուաբթօրէն ծափ զարնել ո. երգեր «Մենք անկեղծ զինուոր ենք*.,. 
Հկոսւեցէք աղերքՖ • « * • « 

ժամը 2ձ–ին կը Հասնինք Պաղչէի կայարանը, ուբ քօմանտաԹ *օր– 
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նըլուն մեղի կը սպասէ ւ Ան իրեն Հետ ունի ֆրանսական 4 1 2 – գ ա ն գ է ն 
մէկ ու կէս գումարտակ, երկու, գումարտակ սենեկալցի, յիսնեակ մը ձիա– 
լորներ ել. խումբ մը տեղացի Հեեեալ ոստիկան զինուորներ է Ս պաները կր 
Հաւաքէ կայարանի մէկ փոքրիկ խուցին մ ԷՀ, կը բացատրէ մեզի կացու-
թիւնը եւ կարմիր նշաններով քարտէս մը փռելով մեր առՀել՝ ցոյց կու տայ 
վտանգաւոր կէտերն ու մեր Հետեւելիք ճամբան ւ 

Տետոյ, անմիՀապէս, զօրասիւնը շարժման մ ԷՀ կը գրուի է Կէս գիշեր 
է արգէն ։ կ*անցնինք Պաղչէ էն , լոլո, ոլ անաղմուկ , եւ կը բարձրանանք գա-
լարուն ձորն ի վեր, գէոէէ Հիւսիս—արեւելքէ կածանը նեղ Է ու գժո լար ան-
ցանէ լի : Հսկայ ապառաժներ՝ աՀալոբ Հրէշներու նման՝ Հակած են ձորին 
վրայ է Թշնամին անոնց գագաթէն միայն մէկ գնգացիրով կրնայ կոտորել 
բո լորս ալ ։ 

Վերելքը ՀետզՀետէ տաժանելի կը ղաոնայ ։ Փանի մը ձիեր ել Հորի-
ներ էլ իյնան, կը գլա որին յ Զօրասիւնը՝ յոգնած ու ուժաթափ՝ կանգ կ՚առ-
նէ պաՀ մը է 

Փօմսւնսաւն փօրնըլուն կը Հրամայէ վերադառնալ Պաղչէ ւ 

- 1)6աւ - էօսմ... ճտաւՀ– էօսվԼ. 
Տարիքոտ լեգէոնական մը, գլուխը տբտմութեամբ շարժելով, կ*ըսէ 

իր ընկերներուն • ^Հաւատացէ՛ք, որ լալ նշան չէ այսպէս կէս ճամբէն վե-
րադառնալը է Գժբա խտութիւն մը պիտի պատաՀի՝»: 

4 Ցա֊Օոսսր 

Առաւօտ • ցուրտ , բայց պայծառ , արեւոտ ; 

Պաղչէ է Ամ անոսեան Հովիտ մը՛ պարտէզներու ծառեր էն գրկուած 
տուներ՛ մամռապատ պատերով Հբ աղացն եր յ Գիւդր երկոլ մասի բաժնող 
գետակ մը է 

Զօրասիւնը կը բանակէ Հայոց եկեղեցիին մէՀն ու բակը ել գետակի 
ափին % Լալ մը կը Հանգստանանք ու կը քնանանք ամրողՀ ցերեկոլան ըն-
թացքին ՚. 

Գիշերը, երբ լուսինը կը բարձրանայ մին չեւ զենիթ, ճամբայ կ՝ ելլենք 
դարձեալէ Այս անդամ կը քալենք գէպի արեւելք՝ լեռն երուն վրայ էն։ 

Այրանի մօտ։ Վրաններ։ Զինուորական փ ոքր բանակատեղի մը, Ուր-
կէ Հեծելազօրքի ֆրանսացի սպայ մը կը միանա յ մեր զօրասիւնին՝ խումբ 
մը սփահինէրո^ միասին։ Հետն է իր գեղեցիկ ու քնքուշ կինը, զոր ա յդ– 
I՚ոեղ կը թողու ։ 

- Լուրերդ ոլ նամակներդ չուշացնես, եթէ ղոլն պիտի ուշանաս, կր 
պատոլիրէ կինը ։ 

- ԱնՀոգ եղիր, ամէն օր կը գրեմ։ իսկ եթէ մինչել մէկ շաբաթ չվե-
րադառնամ , կ՝ եր թաս Ատանա ու Հոն կը սպասես ինծի ։ 

Տետոյ Հրաժեշտի յուզիչ խօսքեբ կ՝ըսեն իրարու։ Եւ երկար Համբոյ-
րով մը կը բաժնուին իրարմէ ։ 

Կը շարունակենք քալել ։ 
Երիտասարդ ֆրանսոլՀին՝ սպիտակ ոգիի մը պէս՝ կանգնած կը մը– 

նայ վրանին առՀել, խոշոր քարի մը վրայ, աՀ թելը օգին մ է ի Աետարա– 
կոյս՝ ան նայուածքով պիտի Հետելի զօրասիւնին, մինչել որ մեծ բլուրին 
ետեան անցնինք եւ իր ամուսինին սխուէթ*, ալ, մերիններոլն Հետ, կորսր– 
ւի, անտեսանելի դառնա յ իր տամկացող աչքերուն։ 
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Արշալոյսը չքնաղ Հրաշք է Ամանոսի լեոներուն վրայ $ Շէկ շողերու, 

ցնցուղում՝ անաաոներուն մէ^: 

Մեր զօրասիւնը՝ մարդկային երկար չղթաներու վերածուած՝ կ՝իքնէ 

Տաղի կողերն ի վար , նեղ ոլ զիկ֊զակ կածաններէ յ 

Լերան սաորոար, լքուած ու կիսաքանդ Ջրաղացի մը առֆեւ, կանդ 

կխաոնենք, կը Հաւաքուինք յ ՛Հանի մը վայրկեան Հանգիստ։ Նախաճաշ։ 

Բաւական Հեռուն , դաշտին մէ^, ԲԱ՚ակի ստորոաը նստած է գիւ-

ղակ մըէ Պէլ՜Փոլնարն է։ Այղտեղէն կը սկսի ըմրոսսւ ու վտանգաւոր չըր– 

Հանը ։ 

փ ճ մ ա ն տ ա ն ՚Բօրնըլուի Հրամանով՝ կ՝ րնկ Լրանամ Հեծելազօրքի սպայ 

Տը Ֆալօային, ոբ յիսնեակ մր ձիաւորներով պիտի երթայ Հետազօտել Պէլ– 

Փունարն ու զօրասիւնին բանակելու տեղը որոշել է Կր քշենք արագ, արագ ; 

քիայռոտ լեոներէն ձանձրացած եւ դաշտի կարօտը քաշող ձիերը թափ կոլ 

տան իրենց բաշերուն, սանձերը կը ծամեն փրփրոտ երախներով ել այս 

Հարթ տարածութեան վրայէն խօլաբար կը վազենք կարծես կը թռչին։ կար-

ծես գետինն է | որ կը սուրայէ կ՝արշաւէ մեր Հակառակ ուղղոլթեամրէ 

Պէլ—Փունարը կը պա չար ենք երեք կէաերէ : Ա իա լորն եր ել զինուորա-

կան տարազով մարդիկ կը նչմարուին Հոն։ 

- թ՝շնա մ ի* են արդեօք է 

Հեռադիտակները կը տանինք մեր աչքերոլն5 

•ււ Ո՛չ, կիլիկեան Հեծեալ ոստիկան—ղինոլորնեբ են։ Երկոլ Հոգի կը 

զրկենք անոնց մօտ ել կը տեղեկանանք, որ իսլաՀիէէն եկած են, այնտեղի 

ֆրանսական կառավարիչին ՀրաՀանգով, որ պէս ղի ճամբայ ցոյց տան մեղի է 

ՄԷԿ ո լ կկս ՛ք՜ամ վերՀ՝ զօրասիւնը կը Հասնի, կը բանակէ գիւղակին 

առքեւ։ Պզտիկ, Հօդագոյն վրանները կը տնկուին ։ է լ պաՀակախոլմրեբ կը 

դրուին շրջակա յ բլուրներուն վրայ ։ 

Այդտեղ կը գիչերենք՛. 

6 8ա&ուար 

Զօրասիւնը՝ գանգաւլորէն եւ ռաղմաճակատի ն մօտեցող գունդի մը 

բոլոր ղգոլչութիւններով՝ կը յաոաշանայ Շէքէր֊Օվայի Հովիտէն։ միա-

ւորները յառաիսպաՀ են ։ Գումարտակները՝ տասնեակներու բաժնուած եւ 

6Ո Հօե&1օՈ Լսանդխաձեւ) կը Հեաեւին իրարու Հ 

էս, երկու յիսնեակ Հետս, կը քալեմ լեռեերու քարքարուտ ել մա-

ցառներով ծածկուած փէշերէն՝ իբր ձախ կողմի կողապաՀ ( ֆ լ ւ ս ք ե – կ ա ր տ ) ւ 

ԱՀա՛ ըմբոստ գիւղակ մը՝ բլուրի մը լանջքին ; Բնակիչները կը քաշ-

ուին, կը փախչին դէպի ետեւի սարերուն ղազաթները։ իմացած ենք, թէ 

անոնք են Մ արա շէն եկող սպային եւ զինուորներոէն ս պանն ի շները ւ 

Հրաման կը ստանամ անմի1ապէս գրաւել այգ գիւղակն սւ այրել 

զայն։ Լեգէոնականներուն աչքերը կը փայլին; Հ ր ա ՛ չ ք ֊ այս անգամ թուր-

քի՛ն տունը պիտի այրի՝ Հայոլ ձեռքով։ 

. . ՚ ՚ Բ ի չ յետոյ ծուխը կը բարձրանայ, բոցերը կը ճարճատին» Աճիս–, 

տան Ար տաշը ոգեւորուած է է Ա» դին– ան գին կը վազէ եւ կը Հսկէ որ տնակ 

մը ,ի"կ կանգուն չմնայ ։ , 
- ծ ՚ օ ՛ , այս տունը ինչոոլ չէք բռնկցուցած, կը պոռայ, իբ զին ո լոր– 
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ներուն ։ Ան կրնայ բողոքել ու. դաա բանալ ձեզի դէմ* արհամարհուած ըլ-
լալուն Համ ար ••• 

ԷԼ մաիկ ընելով պաաերուն մ ԷՀ պահուած Հարիւրաւոր, Հազարաւոր 
փամփուշտներուն պայթիւններր՝ կ՝Ըսէ խնդալով. 

- քՏօտ Ժ6 0 1 6 Ա ՛ " մարդիկը բաւական լու ունի ն եղեր... 
Աճիւտան Տըմլաքեանը Հեռադիտակով լեոնեբը կը զննէ՝ փախ չալ 

թուրքերը տեսնելու Համար ։ 
Ես, ծառի մը տակ կանդն ահ, ՂՒւ՚ԼսյԿւ1 լափող ՀրդեՀը կը դիտեմ 

Հաճոյքով– ինչպէս պիտի դիակի իժերու բոյնի մը քանդուիլը կամ աՀա– 
լոր Համաճարակներու մանրէներ պարունակող քոլրՀերու դէզի մը Հրկի-
զումը է 

- Այո՛, տեսայ. շատ երկար չտեւեց, կ՚ըսէ Հազարապետ ՚Բօրնըլոլն 
դոՀունակ ժպիտով մը, երբ կ՚երթամ յայտնել իրեն, թէ իր Հրամանը գոր-
ծադրուած Հ– արդէն է 

* * * 

Աարըլար գիւղն ալ պարապ է ւ Անոր բնակիչներն ալ լեոնեբը քաշ՛՜ 
ուած են եւ միացած ապստամբներուն հ 

- Այս գիւղը չպիտի* այրենք , կը Հարցնեն լեգէոնականները է 
՛Ծ եր թսւրք մը, երկար, սպիտակ մօրուքով, եւ սպիտակ գր°ձակ մը 

ձեռքը, կ՝իՀնԷ մեր առՀեւ։ Կը բարեւէ՝ մինչել գետինը խոնարՀելով է \քւ 
խորամանկ ձեւերով ոլ խաբող խօսքերով կը Հանայ Հաւաստել, թէ ժողո– 
ղովուրգը փախած է վախէն եւ ոչ թէ լեռ բարձրացած չար նպատակներով : 

փօմանտան ՝Բօբնըլուն չարք մը պատուէրներով ազատ կ՝արձակէ 

զայն : 
Ս արըյարը պիտի չայրիտ 

կը նայիմ Հեռացող թուրքին է Թուրք Հոգիին մարմնացումն Է ան ւ 
Շան պէս քծնող զօրաւորին առՀեւ ։ իսկ տկարին Հանդէպ՝ վայրագ, գէ՜ 
չատիչ գազանտ Երբ այլեւս չ՚երեւիր , իր պատկերը կը գծուի՚ մաքիս մ ԷՀ, 
արիւնոտ եաթաղանը ձեռքը, յօշոտուած կիներու եւ երախաներոլ դիակոյ-
տի մը վրայ կանգնած՛՛» 

Մեր Հրամանատարը ազատ արձակեց զայն է 
Սարրլարը պիտի չայրի՛ •» . 

Էլ—Օզլու կր Հասնինք արեւամուտին է Բնակիչները զեռ նոր Հեռացած 
են գիւղէն է կրակի վրայ թողուած կերակուրի կաթսաներ կ՚եռան չատ մը 
տուներու մԷՀէ 

Զինուորները յողնած են ու ծարաւի յ Ազատութիւն կը տրոլի անոնց 
մանել գիւղ, տուներէն ներս, ո՛ւր որ ուզեն ւ 

խումբ մը սենեկալցիներ մածունով լեցուն խոչոր կաթսայ մը կը 
շբՀապատեն եւ իրենց ձեռքերը շերեփ ըրած՝ կը սկսին ուտել է ճերմակ մա-
ծունը կր կաթի անոնց սել կզակներէն ւ Ուրիշ սենեկալցի մը բռնած է Հալ 
մը, զոր սզՀ ողՀ կը փետտէ % 

Ֆրանսացի զինուորները, Հանգստանալու Համար, մաքուր տուներու, 
կը նային* 

Լեգէոնականները փախշելոլ պատեհութիւն չգտնելով գիւղին ան֊ 
մ ի Հա կան չրՀակաները պահուըտած քանի մը ըմբոստ թուրքեր կը ձերբա-
կալեն ու կը բերեն Հրամանատարին յ 
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Հաւանական յարձակումի մ ր դէմ պաչապանուելոլ համար, անհրա-

ժեշտ պատրաստոլթիլնները կր տեսնենք։ Մեր քոկատին կր վստաՀոլի Հիւ-

սիսայգն ճակատը։ Ա ե ր ժ ա ն Գաս պար Մենակն ու իր կէս-յիսնեակը կը տա-

նիմ այդ կողմի բլուրին ւլաղաթր ու կը տեղալորեմ իբր պաՀակախումբ: 

Հոն, թուփերով եզերուած– փոսի մը մէՀ, Հագուստեղէններու, ել անկողին– 

նեբու դէզ մը կայ, որ երբեմն կը ցնցոլի, կը շարժի՛, ի՞՛նչ կայ անոր ներ– 

քեււ Լեգէոնականները կը շբքապատեն ել իրենց Հրացաններուն ծայրովը 

կը խառնշտկեն զայն։ Յանկարծ վերմակի տակէն կ՝ելլեն երկու թրքուհի-

ներ (տարիքը առած կին մը եւ երիտասարդ, սիրուն, բայց կոյր աղքիկ մը) ։ 

Մութը կ՚իջնէ : 

էքս կը վերադառնամ զի*֊զ 5 

Գիշերուան ընթացքին՝ մեր պաՀակա խում բերը բաւական թուով ա– 

պըս տամ բներ կը բռնեն լերան կողերուն վրայ՛. 

7 Յունուար 

ձերբակալուած ապստամբներուն Հարցաքննութիւնը վերֆացալ։ 

նոնց մեծ մասը կը գնդակաՀարուի գիւզին ետելի ձորակին մԷ^, սենեկաչ– 

ցիներու յիսնեակի մը Համազարկերով։ Ֆրանսացի ենթասպայ մը կու տայ 

ՕՕԱթ ճ© Հէձօէ-ները* Խոշոր փոս մը կը փորով, ու դիակները կը թաղուին 

անոր մ Էի 

Հրամանատարութիւնը իմացած է , որ Հարիւրաւոր Հոգիներէ Բազ~ 

կացած Հրոսախումբեր կու գան Մ արա չի կողմէն՝ մեր վբայ յարձակելու 

Համար * 

միաւորները Հետազօտութեան կը ւլրկոլին ։ Անոնք կը վերադառնան 

իրիկուան գէմ՝ թշնամիին Հետ Հեռոլէ Հեռու Հանդիպում մը ունենալէ 

Վ Կ 1 ՝ .1 Ո ՚ ՚ Է 
ՊաՀակախումբերը կ՝ուժեղացնենք ։ 

Հորիզոնին սեւ ամպը կը մեծնայ, կը բարձրանայ, կը տարածոլի ՚. * 
**« 

Խոժոռ գիշեր* Կը պառկինք առանց Հանուելոլ, ամէն մարդ իր զէն-

քին Հետ, Հաւանական ու յանկարծակի կռիւի մը Համար պատրաստ վիճա– 

ԿԻ ՛ Է Ի 
8 Յունուար 

թշնամիէն լուր, կենդանութեան նշան չկայ ։ Ո՛՛ւր գացին, ի՞նչ եղան 

այն ձիաւոր ու Հետեւակ Հրոսախումբերը, զորս մեր Հետազօաիչները տե-

սած էին երէկ՝ Ալթուն ՚Բէօփրիւի ել Զագալլրի միթւ։ 

Այս իրիկուն Մարաչ պիտի Հասնինք է Պահակախումբերը կը կանչը֊ 

լին, կու գան միանալ գումարտակներուն։ Ամբոզ1 զօրասիւնը կը Հաւաք-

ուի գիւղին մէէաեղի փոքրիկ Հրապարակին վրայ ել կը սպասէ մեկնումի 

Հրամանին » 
Երկնակամարը մռայլ է։ Սել ամ պա կոյտեր նստած են լեռներոլ գըլ– 

խուն տ 

- Պիտի անձրեւէ» Ւրէուած Հաւերոլ պէս պիաի մտնենք Մարաշ, 

կ՝ըսէ կատակախօս լեգէոնական մը իր ընկերներուն՛. 

Տ անկարծ ու ժգին Հրացանաձգութիւն մը՝ արեւմտեան բլուրներէն։ 

Գնդակի տարափ։ թ՛շնամին, որ անշուշտ մեր շարժումները կը գիաէր Հեռ– 

ոլէն, չնշմարոլելոլ Համար՝ ավեւէն գիւղին այծի Հօտերն ու նախիրը քա– 
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լեցնելով^ մօտեցած, գրաւած է մեր պաՀտկախոլմբերուն թողուցած դիր-
քերն ո ւ կր կրակէ մեր վրայ ւ 

Գիրք կր բռնենք տուներուն ու անոնց բակերու պատերուն ետին ւ Ծեր 
րոլոր Հրացաններն ու գնղացիրներր կր սկսին 1ործել։ 

Կը նայիմ ՍերԺան (քմրատին - այգ մտալորական ու խիզախ երիտա-

սարդին, որուն դէմքին վրայ տարօրինակ մ պիտ մը կը շողայ։ 

Ծեր քով կեցած ֆրանսացի ղին ոլոր մր ղետին կր տասլտլի աՀալոր 
ճիչով մը։ Գնդակ մր ճեղքած կ որովայնին վարի մասը ել աղիքները դուրս 
թափած։ Ցալէն կատղած՝ ղետնի քարերը կը կրձ կ յ կ՛ուղէ խօււիլ , բայց չի 
կրնար։ ք>երանը կը բացխվւէ երեք անղամ եւ ցնցումով մը Հոդին կ՛ալանդէ ։ 

՝Բիչ անդին սենեկալցի մր կը զարնուի , կ՚իյնայ անշունչ յ ք1 ր մէկ րն– 
կերը կը մօտենայ իրեն, կը կոան այ, կր նայի դէմքին, յետոյ մեզի դաո-
նալով՝ կ՝ըսէ ՀանղարսւօրՀն ՚ 

- Լ ա ^ & թ86 հ օ ո ք ո - շ ռ . . . 
(<(,Կրի–կրի»ն սենեկալցինեբոլ ֆ է թ իշն կ՛. Վայրի կենդանիի մաղերէ , 

խեցիներէ , ոսկորի կամ մետաղի կտորներէ շինուած տեսակ մը յուռութք, 
զոր իրենց վիզէն կը կախեն ե. կամ ապարանՀանի պէս իրենց թելին կ^անցը-
նեն ։ Եթէ ՀԿրի—կրի^ն ղօրաւոր է՝ կրնա յ խավ/անել ամ էն վտանգ ել արգի-
լել մաՀը՛ իսկ եթէ տկար է ու աման ՛լնուած՝ վա՛յն է եկեր զայն կրոդի 
գլխուն) * 

Հազարապետը յարձակումի Հ բաւէ ան կոլ տայ։ Լեգէոնի Հո կա ա էն 
Արա աչի յիսնեակը կը խոյանայ դէպի Հիւսիսային բլուրին գագաթըէ Անոր 
ձախ էն յ ֆրանսական երկու յիսնեակներ կը յառաջանան՝ արագ ոստում-
ներով ։ 

Աենեկալցիները կը բարձրանան արեւմտեան կողերն ի վեր, անդա-
դար կրակելով, սակայն անզգոյշ ու պաղարիւն, իւրաքանչիւրն ի Հարկէ 
ապա ւին ած իր €Կրի–Կրի>ի զօրութեան: Ու մէկ մամոլան մ ԷՀ երկու մեռ-
եալ ել տասնրՀինդ վիրալոբ էլ ունենան ։ 

ա փ ւ տ ս ւ ն Արտաշն ալ վիբաւորուած Է : Երկու լեգէոնականներ զա յն 
շալկած կը տանին դէպի մզկիթ, ուր կը գտնուի զօրասիւնին րմիշկը։ Ես 
կը սիրեմ այդ կորովի ել միշտ զուարթ են թաս սլան : կ՚երթամ տեսնել զին– 
քը։ Բժ՜իշկը ծռած է վրան ել վէրքը կը քննէ։ Գնդակ մը մտած է պորտէն 
քիչ վեր, ծակած է ստամոքսը ել կռնակէն դուրս ելածյ 

խե՛ղճ ԱրտաշՀ Բայց իր դէմ քը ցաւի կամ յոլսաՀատութեան որեւէ 
արտայայտութիւն չունի։ Ո՛– ը^՚էէկը կը Հաւաստէ, թէ վէրքը այնքան վը– 
տանգալոր չէ ու մէկ ամիսէն բոլորովին կապաքինի։ 

Կը վերադառնամ կռուողներուն մօտ ւ 

Ժամը 2 1 ։ 

Այս իրիկուն խաւարը խիտ է եւ ցոլրտր խոնաւ, թափանցող ւ 
Ծառախոլղ ։ Երկինքը կործանած է ու իր պաղ աճիւնները խառնը– 

լած են մթնոլորտին : , 
Կռիւը տակաւին կը չարոլնակոլի բլուրներուն վյրայ։ 
Տեղակալներ Տը Ֆալօան եւ Ֆապրը՝ խումբ մը ձիալոբներով՝ կը 

մեկն էն գէպի Մ արաչ , այնտեղէն օգնական ում– բերելու Համար | ( ո 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Հափաըվիէլն ու ես, խարխափելով, Լեգէոնի իկատին ռազմագիծը 
կը քննենք ւ 

՝Բափտըվիէլը կը վերագաոնայ գիւղ՛. Ես կը մնամ առածին գծին վրայ։ 

Հ* 
Ուշ գիշեր ։ 
Համացոյցս մոռցեր եմ լարել՛, ժամը քանի՞ն եղաւ արգեօք։ 
Խալարը կը տժգոլնի։ Հիլանգ պայծառութիւն մը՝ մառախուղէն թա-

փանցելով՝ կը Հասնի ղեաին՛. Արշալոյսը գ1,ւ Հեռ» լ է սակայն։ Լուսինը 
ծագած ըլլալու է ։ 

Գիւղին մ էշ աքաղաղ մը կը կանչէ եր կոլ անգամ ու կը լուէ: էշ մը 
կը զռայ։ 

թշնամին կը փորձէ նաեւ Հարաւէն յարձակիլ մեր նա Հան Հի ճամ– 
րան կարելոլ եւ մեզ բոլորովին պա շարելու յոյսով ։ Լերան ստորոտի մեր 
գնգացիրները կատաղի կրակ կը բանան ։ 

Բարակ անձ ր ել. մը կը սկսի տեղալ: 

9 8ա.&ուալւ 

Անձրելը գագրած է ել կոիւը մեղմացած տ Ո՛– երբեմն արեւը կը նայի 
ամւզեբու պատռուածքներէն ։ 

(քարաշէն մեզի օգնութեան եկող ուժը, որ երկու թնդանօթներ ունի 
եւ կը բաղկանա յ աւելի քան 500 Հոգիէ, կը Հասնի կէսօրին ։ Անոր Հրամա-
նատարը բերած է նաեւ Մ արա շի եւ շրխսկանե րան թուրք երեւելիները, որ– 
պէս ղի անոնց միֆոցաւ բանակցութեան մտնէ ապստամբներուն Հետ եւ փոր-
ձէ գիւանագիտոլթեամբ գագրեցնել կռիւը ։ Ի զո՛ւր սակայն ։ Ապստամբ-
ները յա մառ են • . • 

Կռիւը կրկին կը սաստկանա յ ։ 

իրիկուան դէմ անձրեւն ալ կը վերսկսի ։ 

Տողն ած եմ ու անքուն։ Բայց ՚Բափտըվիէլը կը փափաքի, որ նաեւ 
այս գիշերն անցընեմ բլուրի ռազմագծին ՚Լրայ ։ 

- Գիտես որ, կ՝ըսէ ինծի, արշալոյսէն աոաՀ պիտի թողունք Էլ—Օզ– 
լուն ու պիտի մեկնինք գէպի Մարաշ։ Գիրքերու լքումի միջոցին առա ջին 
գծի մեր յիսնեակներուն մօտ րԱալդ անհրաժեշտ է յ Պիտի քաշուիք ձախ 
կողմի ֆրանսական գումարտակին Հետ, որուն Հարիւրապետին պարտակա-
նութիւն տրուած է մեկնումի վայրկեանը իմացնել ձեզի ճիշդ ժամանակին։ 

10 0ՈՆնա.ար 

՝Բնացեր մնացեր եմ պատնէշին մէկ անկիւնը, խոշոր քարի մը ետեւ Հ 

Տղաքը փաթ-աԹիա (ծածկոց) մը նետեր են վրաս, որպէսղի չթրՀիմ ու չմր-

սիմ ։ 

Աերժան Թովմաս Աբր աՀամեանը կ՝արթնցնէ զիս ու կը յա յան է , թէ 

մեր ձախ կողմի ֆրանսացիները քաշուած են արդէն՛, ի՞նչպէս թէ քաշուած 

են՝ առանց մեզի իմաց տալու՛. 

Փոքրիկ Հետազօտութիւն մը կատարել կոլ տամ աՀ ոլ ձախ ՚. Աչ կողմն 

ալ պարապ է , բաց է Բարեբախտաբար՝ թշնամին չի գիտեր, որ միայն մենք 

մնացած ենք իրեն դէմ ։ 
Աճապարանքով կը թողունք պատնէշներն ու կ՝իրենք բլուրն ի վար \ 

Գիլզին մէշ ոչ ոք։ 



« ւ ^ ^ ^ ^ - * Ա է I» % 

Կը բռնենք Մ արա չի ճամբան ու. կը վազենք, կը վազենք ։ ՚ 

կը Հ ասն ինք զօրասիւնին՝ եբբ պզաիկ կամ ուր Հէ մը կանցնի ան է (ք եր 

ուշացումին պաաճաոը կը բացատրեմ ՛Բա փարվի է լին , որ անմիՀապէս կ՛եր-

թայ Հազարապետը տեսնելէ 

Լոյսը կը բա ցոլի \ 

* * * 

Անամպ, կապոյտ երկինք տ Հաճելի արել ։ 

Թե թել շողի մր կը բարձրանայ դե ան Էն : 

Աք—Սու գետակը պղտորած Է Հեղեղէն ել վւրվւրած է 

Ալթուն ՚Բէօփրիւն անցնելէ յետոյ, տմզոյն ղաչտ մը կը տարածոլի 

մ եր աոՀել է 

Հեռոլն , Աի*րր Տաղի քղանցքին , ղ ր եթ կ սփոոբոտր , Մ աՐաչը կ՚երեւի 

իա շոր ճերմակ բիհի մը պէս ւ Այգիներով ծ ահ կո լած բլուրներ կը շրիս պա-

տեն զայն։ 

ճամ բո էն եզրը, անմշակ արտի մը երկայնքին , զօրասիւնը կանգ կ՚առ-

նէ | կը նստի ճաշի ։ 

Կը մօտենամ սենեկալցիներուն տ ՚ Բ ի չ առաՀ *Կրէ~Կրէ՝>> ը գտած էի, 

զոր կը բարձրացնեմ օգին մ ԷՀ ու տէրր կը Հարցնեմ ։ Շատ սեւ ել երկայ– 

նաՀասակ մէկը նստած տեղէն կը ցատկէ , վազելով կոլ ղայ, €կրի–կրի%ն 

կը է՚Լէ ձեռքէս ու կը Համբուրէ զայն քանի մը անգամ հ Տետոյ Հարգո լած 

ու այլանդակուած ֆրանսերէնով մը շնորՀակալոլթիւն ել երախտագիտու-

թիւն կը յայտնէ ։ 

- Ասոր փոխարէն ի՛՛նչ ծառայութիւն պիտի ընես ինծի, եթէ Ս են ե– 

կա լ գամ, կը Հարցնեմ իրեն : 

- Գուն գալ Աենեկա՞լ։ 

- Այո՛ է Ձանձրացած եմ այս պաղ աշխարՀԷն ել սպիտակ մարգերէն է 

կ՛ուզեմ Սենեկալ գալ ու Հոն Հաստատուիլ՛. Աղուոր մուԱՕ (կին) մը կոլ 

տակ ինծի։ 

Ս՚ւք^րը Կը փայլին I Նայուածքը կ՛երկարի Հեռաւոր Հորիզոններուն՛ 

անտարակոյս կարօտովը տաք, ա յրող արեւի , մեծ, մ ութ անտառներու, 

անսաՀման տարածոլթիւններու ել Հասակագեղ խափշիկոլՀիներուէ Ու ձայ– 

նը կը ստանայ կարօտախտի թրթռուն շեշտ ւ 

- Սիրո՛ւն, սիրո՛ւն վմուսօֆ մը, կը պատասխանէ է Գռ՛ան ընտրել ու 

առնելէ Էս քեղ այնտեղ շա՛տ, շա՛տ ծառայոլթիլններ ընելէ 

Բայց յանկարծ արտայայտութիւնը կը փոխոլի եւ տեսակ մը կեղծ 

մտատանՀոլթեամբ կ՛աւելցնէ» 

- Ո՛չ, ո ՛ չ տ Սենեկալցի կին ո՛չ լալ քեղի Համարէ Գոլն ափսոսէ Վեր– 

Հը, քնացած աաենգ, վմուսօ%ն քեզ խեղդել ոլ ուտելէ 

- Զիս ուտե՛՛լ է . ^ 

- Ուաել." Սպիտակ մարդու ( կ օ պ ի ) միսը չատ լաւ ըԱալ • • . 

Արդեօք կատաոկ կ՚ընէ Հետս այդ սեւամորթը։ 

Կը նայիմ դէմքին։ Իր մսլիտը կը լայննայ, ծիծաղի կը փոխոլի* ել 

սպիտակ ակռաները կը ցցուին՝ դիչակերի Տանիքներու չարքի մը պէս է 

Ինծի այնպէս կր թուի, թէ Այիրիկէի ողին կանգնած է առՀելս ։ 

Տ ետ ինք ։ 

Ծարա չի առՀել յ ( 
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Բազմութիւն մը կը յորդ ի % կը հեղեղոլի քաղս, քէն դուրս ու կոլ գայ 

մեր կողմը։ Այնպէս՝ ինչպէս մեղուները անձրեւոտ ու ցոլրտ եղանակէ մը 

յետոյ, գարնանային պայծառ, արեւով ողողուած փեթակէ մը դուրս կր 

իա լմեն ւ ՚Բազաքին հայերն են , որ մեզ դիմալորելու կու գան ։ 

Բազմութեան մ ԷՀ կան զինարձակոլած քանի մը նախկին լեգէոնա-

կաններ է 

- Ի՛նչ լալ հասաք, կ՝ըսէ մեղի անոնցմէ մէկը։ թուրքերը պատրաստ-

ուած էին քաղաքին հայերը կոտորել։ Բայց երր իմացան ձեր գալը՝ ցրուե– 

ցան ու ամէն մէկը ծակ մը մտաւ։ Ի՛նչ լալ հասաք– , • 

Երր քաղաք մտնելովդ փողոցներէն ոլ շուկաներէն կլ անցնինք, հայ ե– 

րիտասարգներէ ել պատանիներէ րաղկացած թափօր մը կը քալէ մեր առ– 

Հելէն՝ ազգային խանդավառ, երգերով ել ուրախ րացագանչոլթիւններով։ 

- Աստուծոյ սիրոյն, ՚էե րք թուէք այս աւելորդ ցոյցերուն, կը պո-

ռանք իրենց է 

Զո"վ կարելի է լռեցնել։ Մեր ժամանելուն շնորհիւ փրկուած ըլլա-

լու միամիտ հաւատքը գինովցուցած է ամէնքն ալ։ Երրեմն կանգ կխաոնեն 

փողոցներուն անկիւնները եւ իրենց ձայնին րովանգակ ուժովը կը գոչեն» 

վկեցցե՚ն հայ կամաւորները» կեցցէ՛ ազատարար Ֆրանս ան՛ձ : Ու կը ծափա-

հարեն , կը ծափահարեն • • • 

թուրքերը դաժան դէմքերով կը նային խանութներու խորերէն, մրզ– 

կիթներու գռներէն եւ տուներու պատուհաններէն, քւլայնոլթեամր կը շար-

ժեն իրենց գլուխը եւ հայհոյանքներ կը վ&փսան ։ 

Ու թրքական դրօշը կը ծածանի միջնաբերդին վրայ*»» 

11 ՑոնՕուար 

կանգնած եմ զօրանոցի լայն սանդուխին զլ"ւխը եւ կռթնած մեծ դ ը ֊ 

րան անկիւնին ։ 

Նայուածքս կը թափառի Մ արա շի վրայ։ ՛Բանի մը բլրակներու կրկ-

նակին ու կողերուն կառչած քաղաք մը։ Մէքաեղը մի քնարերգը թրքական 

դրօշով, անոր առքեւի ձոր էն վտակ մը կը հոսի: Տոները տեղ-տեղ շատ 

խիտ են, իրարու սեղմ ուած , մէկը միւսի ուսին հեծած։ Հայ եկեղեցիներու 

ղանգակատ Ոէնները հաղիլ կը յանգգնին իրենց գլուխը բարձրացնել թաղե-

րէն վեր ել ստրուկի աչքերով կը նային գոռոզ մինարէներուն ։ 

Ջեմ գիտեր ինչո՛ւ% նայուածքս չուտով կը ձանձրանա յ , կը յոգն ի, 

ու կը դաոնա յ գէպի զօրանոցին ներսը ւ 
Եւ Հոգիս կը հետեւի նայուածքիս • • • 

ձ 

Զօրանոցը մեծ գործարանի մը տպաւորութիւնը կը թողուէ Հայ լե-

գէոնականներ եւ ֆրանսացի ու մալկաչ զինոլորներ կ՝ելլեն ու կը մտնեն 

գռներէն I Ներսը եռուզեռ կայ : Միջանցքներէն ու սրահներէն կր լսուին 

բարձր ձայնով խոսակցութիւներ , երթեւեկի դոփիւններ, ծիծաղներ ոլ եր-

գեր է Ժխոր | 

Բակին մէջ չաբուած են 6 5 – & " 9 1"Բս թնդանօթներ ։ Մ արա շի ֆրան-

սական ուժերուն միակ հրետանին է այգ է 

•Բօրնըլոլի զօրասիւնէն միայն մեր յիսնեակները զօրանոց եկան։ Ֆա– 

պըրն ոլ իր գնդացիրային յիսնեակները մնացին քաղաքի հարալային թա– 
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ղը, սենեկալցիներոլն Հետ է Ֆրանսական գումարտակները տեղաւորուեցան 

լատին եկեղեցիին մէՀէ 

Մեր ճթօթՕէՇՅ՜՚Ք ԼճաշասբաՀ) կը գանուի նախկին գերմանական Հիւան-

դանոցին մօտ, երկյարկանի տան մը մ ԷՀ : Տասնըվեց սպաներ կ՝ընթրենք 

Հոնէ Շատերս գեո. նոր ծանօթացած ենք իրարու եւ արգէն մտերմացած, 

եղբայրացած է Բանակը մեծ ընտանիք մըն Է իսկապէս \ 

Ա եղանին չուրՀ, էնթրիքի միՀոցին, կը խօսակցինք քաղաքի կացու-

թեան, թուրքերու տրամագրութիւններուն ել Հայերու մտավախոլթիւննե– 

բուն մասին է (1ւ կարծիքնե՛ր , կարծիքնե՛ր • .» Հակասական , գոյնղգոյն է ()ւ 

եզբակացոլթիւններ յոռետես ու լաւատես ՚ 

- Թուրքերը կը պատրաստուին յարձակիլ մեր վրայ է Շր Հա կան եր Էն 

բազմաթիւ ապստամբներ կոլ գան միանալ անոնց է 

- Մեր ուժերը քիչ են՛ սակայն բաժանումներն ու տեղաւորումները 

կատարուած են նպատակայարմար կերպովէ 

- Հայ բնակչոլթեան վրայ կարելի չէ շատ Հաշուել, քանի որ անզէն 

է ու անկազմակերպ • • • 

- Այսօր Այնթապէն եկող քօնւ|Ուա–2ք յարձակումի ենթարկուած է 

Հրոսակներուն կողմ է ւ իսլաՀիէի ճամբան արդէն փակոլած է բոլորովին» 

Եթէ Այնթապի 
ճամբան ալ աիակուի , մեր վիճակը շատ Հաճելի Հը1ԼաՐ 

X . Տ * 5 ՝ . ( անթել Հեռագիր) չոլնինք. ոչ իսկ թղթատար աղաւնիէ 
- Սակայն Գերմանիան ծունկի բերող Ֆրանսան մեծ Է ոլ Հզ°Ր • Ե*– 

ղօբավար կոլոօն Պէյրութ կը գտնուի՛. Ամէն պարագայի տակ, չենք մոռ– 
ցըւիր ու չենք լքուիր... Ընթրիքէն յետոյ* զուարթ խօսակցՈլթիւններ է 

ինձմէ աւելի երիտասարդ սպայ մը կայ Հոսէ Զուարճախօս աղայ մը, 

որ խո չոր գաւաթով մը սուրճ կը խմցնէ աթոռի մը վրայ նստած իր շնի-

կին է Եէ– զանազան կատակներով բաւական կը խնդացնէ մեզ է 

Ես շուտով €գիչեր բարի՝» կ՚ըսեմ բոլորին, որովՀետել գլուխս կը 

ցաւի քիչ մը։ 

Զինուորական իշխանութեանդ առժամաբար տրա մա դրուած Ամերիկ– 

եան Աստուածաբանական ճեմարանի շէնքին մէՀն է իմ ննՀա սենեակս, ո– 

բո էն մէկ անկի էն ը լար ուած Է բանա կախշտիս ( լ ի Սւը ք ա ն ) է 

VԷյաան-կքպԷզԷն մեկնելէս ի վեր, առաՀին անգամն է , որ անկողնի 

՚^էք. ԿՇ պառկիմ է Սակայն քունս կ՚ուշանայ, կը յամառի չգալէ 

Տենգ ունիմ ։ 6ոգնոլթիւննեբո՛՛ւս , կամ պաղառութեա՛՛ն մը Հետե– 

ւանքն Է արդեօք, թէ ճիՀանի մ ա լ ա ր ի ա ս կը վերադառնայ ։ Բարակ ու սոլր 

սուչիէն մ ը կը Հնչէ ականՀներուս խորը ծղրիթի ճիչի մը պէս է *Բիչ առաՀ– 

ուան խօսակցութիւններն ու վիճաբանութիւները, կատակներն ու ծիծաղ-

ները յաՀորդաբար կ՝արձագանգեն գանկիս մ ԷՀ է 

Երեւակայութիւնս տարօրինակ ու չար տեսիլներով Հոգիս կը չար-

չարէ՛. . 

Կը տեսնեմ Հսկայ ՀղՀիկ մը, որ իր թեւերը կը տարածէ քաղաքին վե-

րել է Տուները կը շարժին, կը քաշեն.՛. Մզկիթները Սուլթան Համիտի կեր-

պարանքը կը ստանան է ՄաՀուան ուրուականը կ՝իՀնԷ միՀնաբերդի կողքն 

ի վար՝ թրքական դրօշն ուսին ել պողպատէ խոշոր մահիկ մը մանգաղ ը– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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րած։ Վիթխարի բու. մը կը թաոի զօրանոցի ճակատին, ֆրանսական եռա– 

գոյնին քով ։ 

Եւ. ճաշասրահի շնիկն ահա, որ կը մեծնա յ , կը մեծն ա ՛ յ , ԿըԱայ 

Հրէշ ահաւոր աչքերով ել արիւնոտ ժանիքներով։ Ու ֆրանսացի երիտա-

սարդ սպան, ծեր դիւանագէտի տարազ Հագած ել սպիտակ ձեռնոցներ գը– 

րած, խոչոբ գաւաթով մը սուրճ կը մատուցանէ անոր... 

12 6ուճաար 

Տժգոյն եմ է Բայց Հանզիստ կը զգամ ինքզինքս։ 

Բարձիս կռթնած՝ կը կարդամ Աօռիս Ծէթէրլինկի « Մ օ ն ն ա Վ ա ն – 

Պ՛ուրսը սքանչելի արեւ կայ։ 

Կէսօրէ յետոյ պտոյտ մը կը կաաարեմ քազաքին մէք։ Ջրառատ քա-

ղաք մըն է Մ արաչը: Առուակներ կ անցնին փողոցներէն յ Գրեթէ ամէն տան 

բակէ ազբիւբ մը կը ժայթքի: 

կը ծանօթանամ քանի մը Հայերու Հեա եւ կայցելեմ Հայոց կեդրո-

նական Վարժարանը : 

13 8ոմաւ–ար 

կանուխ կ՚արթննամ ։ Ոչ արեւն է ծագած դեռ, ոչ ալ զարթօնքի փո-

ղը Հնչած ։ 

Արշալոյսը նոր կը րացոլի ։ կարմիր նշոյլ մը կը Հրդեհէ պատոլՀա– 

նիս ապակին, եւ սենեակիս մութը կը Հիւծի, կը փարատի վարդագոյն լոյ– 

սի մը թափանցումէն ։ 

կը յիշեմ, որ Աուէտիոյ Հայաբնակ շբքանը այսօր կը տօնէ կաղան-

դը՝ վաղը Նոր Տարին տօնելու Համար (ըստ Հին տոմարի) տ 

Այս պաՀուն, անշուշտ, կաղանդի խարոյկները կը ճարճատին եւ մա-

տուռներուն կոչնակները զուարթ օրէն կը Հնչեն Մուսա լերան կողերոան 

վրայ1 

Այնպէ՚ս կը բաղձամ Հոն ըչլալ Հիմա, անցնիլ Հայրենի գիւղէո ազ– 

բիէ-րին առքեւէն, կանգն ի լ մեր տան բակի շեմին, եւ անակնկալ ժամանու-

մովս անսահման ուրախութիւն պատճառել իմ կարօտովս տառապող բարի 

Հայրիկիս... 

18 Ց ա Խ ս ո ր 

կացութիւնը Հետզհետէ կը վատթարանա յ : թուրքերը սկսան իրենց 

խանութները փակել I Արիւնոտ, ահաւոր դէպքերու նախազգացումը կ՛անց-

նի ամէն Հոգիէ է 

Զօբավար ՚Բերէթը Այնթապէն Հոս եկաւ երեք օր առաի Այս միի– 

ցին, երբ այս տողերը 

կը գրեմ, ան կ՚երթեւեկէ բակին մէ^ պՈ&Է «ը ֆօ– 

լ ի ս մը գլխուն ։ Մաատանշ երեւոյթ մը ունի I 

Երկու օրէ ի վեր կռիւներ տեղի կունենան Այնթապի ճամբողն վրայ է 

Հոն ղրկուած 

ձիալորները՝ ծանր կորուստներու ենթարկուելով՝ ատիպուձ– 

ցան վերադառնալ։ Հրոսակները կրակած են նոյնիսկ ամերիկեան դրօշ 

պարզած ինքնաշարժի մը վրայ, որ ամերիկացի երկոլ միսիոնարուհի եւ 

միսիոնար մը կը տանէր Այնթապ է 

Միակ բաց մնացած այդ ճամբան ալ փակուած է ուրեմն է 
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Թրքական թաղերր կր լեցուին շրՀա կաներ էն եկող ապսաամր գիւղա-

ցիներով ; կ՚երեւի թէ՝ այսւոեղ, քաղաքին մԷՀ ալ , կռիւներ ր կր սկսին Լու-

ս՛ով տ 

Թուրք երեւելիները իրենց արեւելեան դաւադիր իէորամանկոլթեամր 

կր Հան ան Մ արա շի Հայերը անփոյթ ու անպաարասա վիճակի մ ԷՀ թողուլէ 

Համաձայնութիւն ու բարեկամութիւն առա Հարկելով անոնց եւ յայտարա– 

բելով, որ իրենց թշնամոլթիւնը ֆրանսացիներուն դէմ է միայն* «• 

Անցեալները՝ Գահիրէէն ընկեր Ստեփան էսա յեան նամակով մը ի– 

մ ա ցուցած էր ինծի, թէ Աեբաստացի Մուրատին քոյրը Մ "՛բա լ կը դտնուի 

ու տեղեկութիւններ ուզած էր իր մասին է Այսօր՝ բազմաթիւ Հայերու Հար– 

ցընելով, զայն գտայ բժիշկ Արչակ Պօղոսեանի տունը է ՄիՀաՀասակ, թուի» 

ու լեցուն մարմնով կին մըն Է։ Մուրատը չեմ տեսած, րայց պատկերներէն 

դատելով իր քոյրը չատ կը նմանի իրեն տ 

Հոն, նոյն տան մէՀն է նաեւ Դ՛աշնակցական յայտնի մարտիկ Վար– 

գան Շահ պաղը, Որ ընկերակցութեամբ Անդրանիկի վաշտապետներէն զէյ– 

թունցի Տովնան ՚Բէրէկեանի՝ եկած է Մ 

արաշի Հա յոլթեան ինքնապաշապա– 

նոլթիլնը կազմակերպելու Համարէ Մազերը ալեխառն են՛ բայց նայուած– 

քը րոցեղ Է դեռ ել արտայայտութիւնը կորովի ւ Տարիքոտ վագրի մը տպա-

ւորութիւնը կը թողու վրաս է 
Տովնանը չտեսայ յ Ան Շէքէրլի թաղը ընտրեր է իբր գործուն էու-

թեան շրՀանակ տ 

19 Յ ա Խ ս ո ր 
՛Ծնունդի առաւօտ յ 

Ի՛նչ տխուր կ՝ըլլա յ եղեր Հարդի սպառնալիքին տակ գտնուող մ֊ողո– 

վուրգի մը տօնած Ծնունդը՛՛՛ Հայ եկեղեցիներուն զանգակները կը Հեծե-

ծեն ցալագինօրէն ւ 

Մեծ 
աւետիսը թունաւոր Հեղնանք դարձած՝ կը քըքՀայ Հոգիներու 

ական Հին. «խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի» ՚ • • 

Ու Հերովդէսի ճիւաղ ոգին՝ թուրքի աչքերով կը նայի Հայ տուներէն 

ներս է 

Հայերը աղօթքի կը վազեն յ Մ ինչ թուրքերը կը Համախմբուին մրզ– 

կիթներուն մԷՀ՝ անլուր արհաւիրքներ պատրաստելու Համար է 

՝ Խիտ բազմութիւն մը լեցուցած է քառասուն Մանկունք մայր եկե– 

զեցին, ուր կը մտնենք սենեկալցիներոլ վաշտին ֆրանսացի հարիւրապետ– 

ք^՜էչկէն Հետ է Այնքան ՀերմեռանդօրԷն ու Հոգեկան վերացումով կ՛աղո-

թեն , որ կարծես մ արմնա ցած աղօթք են ամէնքն ալ I 

էՓա՚ռք ի րարձոլնս Աստուծոյ%՛՛՛ 

Զանգակի ղօղանՀ ։ 

խորանին բոլոր մոմերը կը վառին ։ 

խոլնկի ծուխերը թանձրանալով կ՛ամբողիսցնեն տաճարին ել վայր-

կեանին խորՀրգալորոլթիլնը է Աղօթ 
ողներուն ձեռքերը կը բարձրանան, կը միանան իրարու, եւ 

նայուածքները երկիւղածօրէն կ՚ուղղուին դէպի վեր. . . «ծէ յերկիր խաղաղութի՞ւն* ՚ ՚ ՚ Ա՛Հ , ցնորք է այգ՛- Հրեշտակի զա– 

ժւցւէւտ6ժ 
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ռանցանք ։ ի՞նչպէս կարելի Է խաղաղութիւնը ք քա%Է թուրք ցեղը կապրի 
ու կձապրեցուի աակաւին ։ 

20 Ցուճաաբ 

Ամերիկեան (նախկին գերմանական) «Պէյթշտլօմ» որբանոցին անօ-

րէն ուՀ ի Էն Հետեւեալ ան գլեր էն երկտողը կը ստանամ • 

«Պէյթչալօմի տզաքը չաա ուրախ պիաի րցան, եթէ դուք եւ ձեր են-

թասպաները կարենաք ներկայ ըլչալ իրենց Սնունդի Հանդէսին , որ տեղի 

պիաի ունենա յ այսօր (երեքշաբթի), 20 Յունուար, կէսօրէ յետոյ, մամը 

երկուք ու կէսին%: 

Զորս ենթասպայ կը տանիմ Հետս : 

Շէքէրլի թաղէն անցած ատեն, մեծ դմրէթով մզկիթէն վայրադ ա– 

ղաղակներ կը լսենք ւ քՏռպոտ ձայն մը, որ թուրք կրօնաւորի մըն է ապա– 

Հովաբար , ներսը խռնուած ամբոխը զէնքի կը Հրաւիրէ ւ Մզկիթին մէկ պա– 

տուՀանէն փաթթոցաւոր գլուխ մը դուրս կր ցցուի ու սպառնալիւքներ կը 

նետէ մեր Հաս ցէին՛. Կ՝անցնինք անաարրեր ձեւանալով ւ 

Որրեբուէւ Հանդէսը սկսած է , երբ կը Հասնինք Պէյթշալօմ է Հանդի-

սավայր սրաՀը լեցուած է երկսեռ րազմութեամր մը է Որբանոցի երգչա-

խումբը, զ/1 Ր կը *ԼարԷ երաժշտագէտ Պրն • ՚Լազարոսեան, Քա13Ր Ոլ– մելա-

նուշ երգեր կ՚՚երգէ ՚ – Բայց ոչ մէկ երգ, որ յեղափոխական ոգի կամ վրէժի 

զգացում արտայայտէր։ կարծես Ա՛յգ " ՚ ք ՚ Հ ք թրքական զազրելի րարրարո– 

սոլթեամբ խողխողուած ծնողներու զաւակները էըէլայէն : 

Պատուելի մը երկար ճառ մը կը խօսի Հեղ ու քսսրի կեանքի քաղց-

րութեան ը մասին ։ 

Հանդէսէն վերք, երեք ֆրանսացի սպաներ եւ ես կ առաջնորդուինք 

ընդունելութեան սրաՀը, ուր տնօրէնուՀին եւ ուրիչ երկոլ ամերիկացի օ– 

րիորգներ կընդունին մեզ է 

Հոն կոլ գայ նաեւ Պրն՛ %ազարոսեանը իր գերմանացի շնոբՀալի 

տիկինին Հեա է 

Ֆօնօ մը եւրոպական յիմար եղանակ մը կը ճչայ՛. ԱմերիկոլՀինեբը 

կը զոլարճախօսեն, կը ծիծաղին, կը պարեն ֆրանսացի սպաներուն Հետ։ 

Ու կը զարմանա՛ն, որ ես չատ տխուր եմ այսօր ։ Այգ օտար Հոգիները չեԴ 

գիտեր արդեօք, թէ 

այս պաՀուն՝ թրքական եաթազաններն ու կացինները 

կը յեսանուին, կը սրուին դարձեալ արդար ու անմեղ ժողովուրդ մը կո-

տորելու Համար՚ » • 

Երբ Պէյթչալօմէն զօրանոց կը վերադառնանք՝ փողոցներուն մէք կը 

Հանդիպինք զինուած թուրքերու։ 

Հրոսախումբեր կ՝ի թ՛են դիմացի այգիներն ի վար։ 

Հայերը կաճապարեն իրենց տուները ապաստանիք փոթորիկը նա-

խազգալով թաքստոց մտնող թռչուններու պէս Հ 
Մեծ, զարՀուրելի եղեռնի մը վտանգը կը ճախրէ մթնոլորտին մէէ։ 

Ն 
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Գրքին ներածական բաժինով իր ընդ-

հանուր տեսութիւնը առա Հա գրելէ ե. յա-

րակից քանի մ ը նախադրեալ խնդիրներ 

պարզելկ վերՀ՝ Հեղինակը կ՛անցնի լեզ– 

ուի Հիմնական արժէքներէն իւրաքան– 

չ ի ՚ ֊ ր ի ն ել. անոր տարրեր—տարբեր դո յա-

ձելերուն քերականական—իմաստասիրա– 

կան բացատրոլթեանը է Օա Հոր դա կան ե– 

րեք գլոլխներոլ մ ԷՀ առանձին—առանձին 

նկատի առնուած են քերականութեան տե-

սակները | կարգերն ու պաշտօնները։ 

Գրքին վերՀին գլուխը յատկացուած է 

Հեւլինակին տեսոլթիւններուն եւ ուսու-

ցողական մեթոտին մանկավարժական 

կիրարկութիւններուն ։ 

Ս՝ ենք գիտումը չոլն ինք գրքին ամ-

բողՀ բովանդակութիւնը տալու Հոս , 

կամ յաւակնոլթիւնը՝ զայն գրախօսելոլ 

իր բոլոր երեսներոլն վրա յ ։ Ա եր նպա-

տակն է ներկայացնել լեզոլի գիտութեան 

արդիական տեսութիւն մը ընթացիկ քե-

րականութիւնն եր ու Հին ցած ըմբռնում-

ներուն դիմաց : կարելի է առարկել Հե-

ղինակին կողմ է լեզոլական այս կամ այն 

Հարցին տրուած բ ացատրոլթեանն ու 

լուծումին , սակայն այս պարագան ըստ 

էութեան չի խախտեր անոր ընգՀանոլր 

տեսութեան վարկը, որ լեղուական երե-

ւոյթներու ճիչդ ըմբռնումով Հիմնաւոր-

ուած է տ 

Բայց թերեւս դիաել արուի որ լեղ-

ուական մեքենան վարող վերոյիշեալ 

Հիմնական արժէքները , իրրեւ խօսքի ազ-

դակներ , բոլորովին անծանօթ չեն քերա-

կանութեան գիրքերոլն ։ է լ իրաւ ալ մենք 

տեսանք արդէն որ այդ դիրքերը կը խօ-

սին թէ՛ վմաս ունք բանի» էն (քեր. տե– 

սակնեբ) թէ՛ քեր. ձեւերէն ոլ պաշտօն-

ներէն : 0ւ դիտենք թէ՝ ուսուցիչ ոլ ա– 

շակերա, քեր. վերլուծման մը ընթաց-

քին , տուեալ խօսքին մ ԷՀ բառերուն քեր • 

նշանակութիւնը ճշդած ըլլալոլ Համար, 

ինչքան ղիւ րոլթեամր կ՚արտասանեն 

պատրաստի տաբաղներր (Հասարակ ա– 

նուն , եզակի ոլղղյսկան, ենթակա յ , 

եւայլն) յ Բայց իրապէս կատարուած այս 

ղորհողուիէիւնը քեր. եզրերու մեքենա-

կան թուում մըն Է , որ կ^ անգիտանա յ 

բառերուն տակ գոյացող իսկական ար-

ժէքները ։ Էլ, ասիկա անոր Համար որ 

դասական քերականութիւնը բառերը նը– 

կատի կ առնէ ըստ ինքեանս, իրենց տե– 

սակային սկզբնական ինքնոլթեամբը եւ 

տուեալ կազմական կամ քեր. ձեւովը, 

ի յառաՀադոլնէ իսկ սաՀմանելով անոնց 

արժէքը յ էւ ճիշդ է անշուշտ որ բառե-

րը իրենց սկզբնական նշանակութեամբն 

իսկ տեսակային ինքնութիւն մը կը թե-

լադրեն մեզի (թէեւ շատ անգամ երկդի-

մի) ւ Բայց, ինչպէս գիտել տՈլինք մեր 

նախորդ մէկ ծանօթագրութեան մ ԷՀ, ա-

մ էն էն աւելի Հաստատուն բնոյթ աբտա– 

յա յտող բառական տեսակն իսկ կրնա յ իր 

ինքնութիւնը փոխել խօսքին մ ԷՀ տ Այս-

պէս՝ ք ա ր սիրտ (փոխ. ք ա ր ե ղ է ն / ք . մա-

կանուն) ։ - իսւրձր շէնք (մականուն) , 

բ ա ր ձ ր խօսեցաւ (մակբայ) , ր ա ր ձ ր է ն կը 

թռչիս (անուն) ։ - Տղաքը տենդագին 

կ՚աշխատէին (մակբայ), տենդագին աշ-

խատանք (մականուն) , եւայլն է Բառե-

րուն տեսակային ինքնութիւնը խօսքի 

դ րութեան մ ԷՀ Է որ երեւան կոլ գայ : 

Ու դարձեալ ճիշդ Է որ քեր • ձելը կը 

սաՀմ անափակէ բառին վերա պա Հո լած 

շարաՀիւսական յարաբերութիւնը խօս-

քին մ ԷՀ՛ բա յց այս սահմանափակումն 

ալ բացարձակ չէ, քանի որ քեր՛ ձեւ մը 

յարաբերութեան միակ եղանակի մը 

սահմանուած չէ։ Ա՛ենք դիտենք թէ Հո-

լովական միակ ձեւ մը յարաբերութեան 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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որքան տարրեր եղանակներ կրնայ ար– 
աա յա յա ել : Օրինակը տանք աշխարհա– 
բարին բացառականի ձեւովը > Այս նուէ– 
րը իբ ուսուցիչէն ստացաւ (բնթ. խըն– 
գիր) Պ է յ ր ո ւ թ է ն մեկնեցանք Հա եղի 
պբգ • /սնգիր) - հ ա յ ր ե ն ի ք է ն խօսէ մեղի 
(վերաբերման պրգ՛ Ի՚^գԻր) ՚~ Մ եր Հո-
յակապ յի լա աա կարանները քանդուեցան 
թ ո ւ ր ք ե ր է ն ( ն ե ր գ ո ր ծ ո ղ խնդիր) - Ծ ն ո ղ -
ք է զուրկ մանուկներ (,ԿյոՐԳ Ւ^՚ԳՒր) * 
ելայլն տ Գիտենք նաեւ թէ բայա կան ձեւ 
մը ժամանակային քանի—քանի յարաբե-
րութիւներով կրնայ կիրարկուիլ։ Առ-
նենք սահմանականի ներկայ կոչուած 
ձեւը՛ Տզաքը կ ՚ ա շ խ ա տ ի ն ( ա յ ս պահ ուս. 
ներկայ) - Վաղը կր խօսիմ իրեն (գալիք 
եղելութիւն • ապառնի) «– հյիզաիյ երի– 
աասարգը կ ր նետՈւի կատղած ալիքնե-
րուն վրայ, անոնց փրփրած երախէն կը 
խլէ մանուկը եւ կր յաԱձնԷ ղաբհուրան-
քէն այլայլած մ օրը (կատարուած եղե-
լութիւն • անցեալ)• եւայլն, եւայլն։ 
Զերկարենք օրինակներու Հարքը, որ 
բազմազան է եւ անսպառ է Այս քանի մը 
օրինակները կը բաւեն ցոյց տալու Հա-
մար ոբ բառին ձեւը եւս չի կրնար վերք" 
նականապէս ճշգել անոր քերականական– 
չարահիւսական արժէքը խօսքի գրութե– 
նէն գուբս է Բառը լեզոլա կան ոլրոյն եւ 
ինքնաբաւ միութիլն մը չէ ՚ բառը խօս– 
քով ծագում առած է եւ խօսքի գրու-
թեան մէէ է ոբ կը ստանայ իր լեզուլս– 
կան—քերականական արժէքը, այսինքն 
իր գոյոլթեան իրաւունքը ւ 

Ասկէ կը հետեւի որ խօսքի մը վեր-
լուծման Համար պէաք չէ մեկնակէտ ու-
նենալ րառերուն տեսակային սկզբնական 
ինքնութիւնը եւ տուեալ քեբ • ձեւը գըտ– 
նելու Համար նաեւ անոնց պաչտօնը , այլ 
պէաք է վարուիլ Հակառակ ընթացքով, 
այսինքն մեկնի լ րառերուն պաչաօնէն 
ճչգելոլ համար նաեւ անոնց արտայայ-
տած տեսակային բնոյթն ու ձեւին չա-
րահիւսական նչանակոլ թիւնը, վերքին 
Հաչոլով անոնց քեբ• ամբողջական ար-
ժէքը իրրել խօսքի անգամնեբոլ է 

Ասկէ կը հետեւի նաեւ ոբ քեբ» վեր-
լուծման Համար առաջադրուած ո՛րեւէ 

խօսք պէաք է նկատի առնոլի իբրել ոլ– 
րոյն տարազ մը, բառերոլ առանձին դը~ 
րութիլն մը, որուն բաղադրիչ տարրե-
րուն քեր. արժէքները նոր պիտի ճըչ– 
դըւին իրենց յարաբերութեան եղանակ-
ներուն համաձայն, ել ոչ թէ տուեալ 
խօսքը առնել իբրեւ պատրաստի տարա-
զի մը մէկ օրինակը, որուն տարրերուն 
արժէքները ճշդուած են ի յա ռաքա գո ւ– 
նէ կատարուած դասակարգութիւններու 
ել սահմանումներու համաձայնէ 1*սկ 
այս պարագան չի կրնար, անշոլշա, 
հերքել մեր այն հաստատումը թէ լեզուն 
մեր մտածման տարրեր—տարբեր գրոլ– 
թիւնները արտայայտող տիպարային ա– 
ռանձին տարաղներ ունի, որոնք տեւա– 
պէս կ օգտաղոբծուին մեր մտքին կող– 
մ է գաղափարներու նոյնօրինակ բաղա-
դրութիւնն եր կազմելու համարէ Որով-
հետեւ՝ տիպարային այգ տարազները 
ի սկղբանէ բառական գոյաձեւ չոլնին է 
Անոնք կը կազմուին լեզուի ներքին ար-
ժէքներուն յարաբերական գրութեամրը՛ 
անոնք մ եր իմ ացոզոլթեան մ էէ են ի/^ 
րել մեր հիմնական գաղափարներուն թա-
քուն րազադրոլթիւնները, իբրեւ մեր 
մտածման դբոլթիւններոլն լեզոլյսկան 
անօթները է Հարկալ անոնց զօրութենա-
կան գո յաձեւը ի վերջոյ պիտի վեր ած-
ուի բաոերոլ նիւթական տարազին։ իայց 
թէ տուեալ բառական տարազը կամ խօս-
քի տուեալ գրութիւնը գաղափարներու 
ի՛նչպիսի բաղադրութեան մը կամ է ինչ 
որ նոյնն է, լեզուի ներքին արժէքներու 
ի՛նչպիսի յարաբերական դրութեան մը 
կը համապատասխանէ՝ ա՛յս է որ պիտի 
ճշդէ քեր՛ վերլուծումը։ Իսկ այդ ճ ը շ ֊ 
դումին համար հարկ է խօսքին անդամ-
ները նկատի առնել իրենց յարաբերական 

ցանցին մէջ։ 

՛Բեր՛ վերլուծման հարցին առնչա-
բար մատնանշենք նաեւ այլ հին ըմբըռ– 
նում մը, որ տակաւին կը յամենայ քե-
րականագէտներէն ոմանց քով եւ որուն 
համաձա յն քեբ–շաբահիւսական երե-
ւոյթները տրամաբանական խիստ կար-
գապահութեան մը ենթակա յ են է Անշուշտ 
լեզուն ունի իր տրամաբանութիւնը եւ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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իւրաքանչիւր լեզու իրե՛ն յատուկ տրա-

մաբանութիւն մը։ \)ակայն ասիկա՝ չէ՛ 

այն իմաստասիրական սիսգեմաթիք ար– 

րամախոհոլթիւնը, որ նաիւագրեալի եւ 

Հետեւութեան Հաստատուն յարաբեբոլ-

թեամր պայմանալոր է եւ որ կը թուի 

թէ չի պատշաճիր լեզուական երեւոյթ-

ներու Հող երանական կալուածին ։ Եթէ 

լեզուն Հպատակ եղած Ր//աՐ ղուտ աը– 

րամտիւոՀոլթեան մը օրէնքներուն, ին– 

չո՛՛՛ւ լեզուները իրենց քեր ՚ առանձնա– 

յատկոլթիւններով տարբերէին իրարմէ ՚ 

կամ, մանաւանգ, ինչու տուեալ լեզուի 

մը Հոլովոյթի տարրեր շրջաններուն մ ԷՀ 

հ ամա պատասխան եր եւո յթները տ ար-

բեր կերպաւորումներաէ ներկայանային: 

Այս ՛Լեր Հին առարկութեան օրինակները 

առնենք Հին ու նոր Հայերէններէն։ Գի-

տենք որ գրաբարի մ ԷՀ մականուն վե– 

րագիրը թիլով ու Հոլովով կր Համա-

ձայնէր իր յա բաբե բակից եզրին Հետ• 

այսպէս՝ այսր տան, որգւովք իմաստ– 

( ա վ ք ՛ իսկ արգի Հայերէնի մ ԷՀ վերա-

գիր եզրը կը մնայ անփոփոխ ՚ ա յ 11 տու-

նէն , ի մ ա ս տ ո ւ ն որդիներով յ Գիտենք, 

դարձեալ, որ գրաբարի մ ԷՀ ստորոգչա– 

կան վերադիրը (Հին անուանումով՝ ստո-

րոգելի) կը Համաձայնի ենթակային կամ , 

երբ ստորոգիչ բայը ներգործական է , 

սեռի խնդիրին Հետ« բ ա ր ե կ ա մ ք եւ ս ի -

ր ե լ ի ք կոչեցան նոքա.- ր ա ր ե կ ա մ ս եւ ս ի -

ր ե լ ի ս կոչեցին զնոսա յ իսկ այսօր Համա-

ձայնութեան այս եբեւոյթը անհետացած 

է՛ Անոնք ր ա ր ե կ ա մ կոչուեցան ~ Զա-

նոնք ր ա ր ե կ ա մ կոչեցին։ Արդ՝ այս զու-

գահեռ. ձեւեր էն ո" րն է տրամաբանակա-

նը, ո՞՛րը անտրամաբանականը, ոչ մէկը, 

ոչ միւսը Հ թերեւս դիտել արուի որ լեց-

ուի մը ընթացիկ քերականութիւնը՝ այգ 

լեզոլին տուեալ մէկ շրՀանին յատուկ ե– 

բեւոյթներուն ամբողիլթիւնն է եւ թէ 

պէտք է անոր տրամ արան ական յօրին-

ուածքը նկատի առնել ինքն իր մ ԷՀ՛. Այս 

պարագային օրինակները վերցնենք ար-

գի Հայերէնէն՝ զանց ընելով նոյնիսկ 

արեւմտաՀայերէնի եւ արելելահայերէնի 

ՀԼանտբամ ա բանա կան» տարբերութիւնե-

րը լեզոլին թէ՛ ձելաբանական երեսին 

վրայ, թէ մանալանգ խնդրառութեան 

մ ԷՀ է Ընդհանուր կանոն մըն է նախադա-

սութեան մ ԷՀ ենթակա յին ել ստորոգիչ 

բային թուական Համաձայնութիւնը» 

արդ՝ ի^նչպէս այս կանոնին պատշաճեցը– 

նենք յիշեալ եզրերուն յարաբերութիւնը 

Հետեւե ալ նախագ ասոլթեան մ ԷՀ ՚ (ես) 

հօրս հետ գիւղէն կը վերադառնայինք: 
Ո՛՛րն < կը վ ե ր ա դ ա ռ ն ա յ ի ն ք յոգնակի ըս– 

տորոդիչին ենթական։ |)Ս լռելեայն դե-

րանունը իր եզակի ձելով ենթակայի թբ~ 

լական պատշաճութիւնը չունի , իսկ հՕ|111 

հ ե տ կապակցութիւնը անոր Հ ամադասե– 

լի եզր մը չէ , որպէսզի յոզնակի ստորո-

՛լի էին Համար բազմակի ենթականեր րն– 

գունինք ։ Այս պարադային՝ տրամաբա-

նութիւն փնտռող քերականագէտը, Հան-

գոյցը լուծած Ըէէա էոլ– Համ ար , երկու 

եզրերուն միասնութիւնը (ես—Հօրս Հետ) 

պիտի վեբածէ ե ս ՈԼ հ ա յ ր ս Համադա-

սութեան՛ բայց ասիկա արդէն տուեալ 

եզրերուն քեր» յարաբերութիւնը խեղա-

թիւրել է ։ - Գարձեալ՝ ո՞՛ւր է Հռչակ-

ուած կանոնին արամաբանականոլթիլ– 

նը, երբ ստորոգի չ բայը, փոխանակ են-

թակային , իրրեւ ստորոգչա կան վերա– 

դիր ներկայացող անունին Հետ կը Հա-

մաձայնի՛ Գաղտնին բնակարանը ա ն -

տ ա ռ ն ե ր ն ու ձ ո ր ե ր ն են ։ - Ուրիշ օրի-

նակ ։ Գիտենք, իրրեւ ընգՀանոլր Կա" 

նոն, որ նախադասութեան մը կազմու-

թիւնը աոնոլագն երկու Հիմնական ան– 

դամներոլ կը կարօտի՝ ենթակա յ անու-

նը եւ ստորոգիչ բայը, որոնք քերակա-

նական սերտ միասնութիւն մը կը ներ-

կայացնեն։ Այս պարագային իոնչպէս 

բացատրել կարգ մը միագէմ բայերոլ 

անենթակա յ գործածութիւնը՛ կ^անձրե– 

ւէ Այս կամոլրՀէն չ՝անցնոլիր, եւայլն։ 

Հոս ելս Հին կամ Հին ցած քերականագէ– 

ար , յանուն տրամաբանութեան , պար-

տաւոր պիտի ըյյայ տուեալ եզրերուն 

Հարազատութիւնը խանգարելու զանոնք 

վերածելով^ Անձրեւ կը տեղայ • Անցնիլ 
կ ա ր ե լ ի չ է ձելեբուն ։ Սակայն քերակա-

նագէտին իրաւունք տրոլած չէ խօսքի 

տուեալ ձեւ մը այլ ձեւով մը փոխարի-

նելու՝ զայն քտրամաբանականֆ դարձք** 
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նելու Համար ՀԱ՝ենք մէկգի կը թողունք 

իրապէս կանոնազանց ել. անտրամաբա-

նական այնպիսի ձեւեր, բակառութիւն– 

ներ եւ. ան կապակցութիւնն եր, որոնք սա-

կայն , իրրեւ Հրնդունուած սխալներ* 

գործածական են լեզուին մէէ, մանա-

ւանդ ժողովրդական լեզուի մէէ) ։ 

ինշպէս կը տեսնուի, լեզուական ե– 

րեւոյթներու վերաբերմամր կարելի չէ 

վճռական ոաՀմանումներով խօսիլ ել նա-

խադրեալ կանոնի մը անչեղ կիրառու-

թիւնը սպասել միշտ տ Կը պատահի կա-

նոնէ կամ ղտրամաբանոլթենէ% չեղոլմ– 

ներ , որոնք սակայն այլապէս բացատրե-

լի Լն ։ է\ րսվՀետեւ լեզուական երեւոյթ-

ները վերացական բացարձակ տրամաբա-

նութեան մը օրէնքներովը չեն ղեկավար– 

ուիր միչտ ՚ անոնք բացատրելի են մ ա– 

նաւանդ իբրեւ Հոգեբանական երեւոյթ-

ներ յ ինչպէս դիտել կու տայ կալիշէ՝ լե-

զուն ո ՛ չ թէ զուտ տրամաբանական մե-

քենայ մը, Ա՛յլ Հոքէետրամա բանա կան օր-

կանիղմ մըն է I 

Վերջապէս դիտել տանք նաեւ Հին– 

ցած քերականութիլննեբու ուբիչ մէկ 

սխալ ըմբռնումը, որուն Համաձայն եր-

կու կարգի վերլուծումներ կը ճշդուին ՚ 

պարդ խօսքի (նախադասութիւն) վերլու-

ծում , զոր ք ե ր • վ ե ր լ ո ւ ծ ո ւ մ կը կոչեն եւ 

բարդ խօսքի (նախադասութիւններու 

միութիւն) վերլուծում, որ տ ր ա մ ա բ ա -

ն ա կ ա ն վ ե ր լ ո ւ ծ ո ւ մ կոչուած է է Այս բա-

ժանումը պարզապէս կամայական է ու 

անտեղի, քանի ոբ քեբ • տարբեր կաէ~ 

ուածներու պատկանող տարրեր որակի 

գործոզութիւններ չի ներկայացներ ։ 

Պարղ թէ բարդ խօսքի անդամներս էն յա-

րաբերութիւները նոյն Հիմնական ար-

ժէքներու խաղին կը Հպատակին է Բարդ 

խօսքի մը անդամներուն (նախադասու-

թիւնն եր ել նախադասոլթիւններոլ կա– 

պա Կց ութ ի լններ) շարաՀի լսական առըն– 

չոլթիլնները նոյն են, ինչ որ են պարզ 

խօսքի Համապատասխան անդամներուն 

բառեր ու բառական կապակցութիւննեբ) 

յարաբերութիւները ։ Այսպէս* Տիսուս 

մ ա ր դ ո ց ե ղ բ ա յ ր ո ւ թ ի ւ ն ը յայտարարեց -

Ցիսոլս յայտարարեց որ մ ա ր դ ի կ ե ղ ր ա յ – 

ն ե ր ե ն ի ր ա ր ո ւ : իյ օսքի այս երկոլ միոլ– 

թիւն ներուն մ էէ ընդգծուած Համապա-

տասխան եզրերը սեռի խնդիրներն են 

նոյն 4էյայտարարեցի բա յին ։ Գարձեալ 

Ա ծ ա ն Հաւը չեն մորթեր՛– Այն Հաւը, Որ 

կ ՛ ա ծ է , չեն մորթեր ։ Այս օրինակներուն 

մ ԷԷ ընդգծուած եզրերը վերադիր են 

Հհաւը» անունին յ Ուրիշ խօսքով՝ երկոլ 

կարգի օրինակներուն մ ԷԷ ալ լիզոլին 

նո յն մեքենականութիւնն Է որ երեւան 

կոլ գա յ է 

Ա՚ենք վերոյիշեալ գիտողութիւնները 

կապեցինք խօսքի քեր՛ վերլուծման, որ 

շարաՀիւսական թոԷոՐ երեւոյթներուն 

վբայ աարածոլող իմացական գործո-

ղութիւն մըն էտ Իբր այգպիսին քեր՛ 

վերլուծումը կրնար լա լա պէս ծառայել 

մաքի զ ատոզական մշակման , մինչ այ-

սօր , ընթացիկ քերականոլթիւննեբոլ 

թիւր ու թերի ըմբռնումներով, ամուլ ու 

անպէտ քեբ՛ ՀրաՀանգի մը կը վերած– 

ուի գպբոցներէն ներս » 

Կա լի չէի քերականական ընդհանուր 

տեսութեան առնչաբար տուինք նաեւ ա– 

նոր նկատողութիւնները յարակից խըն– 

դիրներոլ վերաբերմամբ։ Տուինք ո՛չ թէ 

թարգմանաբար , այլ բացատրաբար , յա-

ճախ բանալով գրքին սեղմ տողերը եւ 

բացատրութիւները ընդլայնելով մեր 

անձնական դիաողոլթիլններով իսկ բա-

ցատրական օրինակները, ինչպէս կը տես– 

նըւի արդէն , մեր լեղովն Հայթայթուած 

են։ Այսպէս վարուեցանք, որովհետեւ 

Հեղինակին կ"ղմէ նկատի առնուած Հար-

կերէն չատեր ը եղած են նաեւ մեր անձ-

նական խորհրդածութեան առարկայ եր-

կար աաենէ ի վեր։ Բայց, ամէն պարա-

գայի տակ, տուեալ երկը ներկայացնե-

լու մեր եղանակով Հեղինակին տեսա-

կէտները չեն այլափոխուած։ 

Սակայն «Քտտօւ (1« ջ ւ ՚ ձ ա ա ճ ո ք © թ8> ՚– 

օեօԽ^ւզԱ^-Ր լիակատար քերականու-

թիւն մը չէ* Հեղինակը Հոն լեզուական 

երեւոյթները նկատի առած է իրենց ընդ-

հանրութիւներով՝ առանց աարածոլե– 
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լու անոնց կողմնակի երեսներս ւն վրայ յ 

Հիմնական խնգիրներու մ ասին տրուած 

սեղմ սահմանումներուն եւ բացատրու-

թիւներուն քով անտես թողուած են երկ-

րորդականն ու մասնակին ։ Բա յց այս 

սլար ադան մեղադրանք մը չի կրնար ըյ– 

լալ Հեղինակի Հասցէին, որ իր այս եր-

կով առաջադրութիւնը չէ ունեցած գըսք" 

րոցական քերականութեան ամբողՀական 

դասընթացք մը ներկայացնելու։ Անոր 

գործը կաբելի է նկատել սիսգեմաթիք 

գասրնթացքի մը բացատրեալ ծրագիրը 

կամ , ինչպէս ինքն իսկ կը կոչէ, ա ֊ 

է ե օ ժ օ 1 օ ք ւ 6 մ Ը ։ ° ր ձեռնհաս ուսուցչին 

կողմ է կրնայ ընդլայնուիլ անհրաժեշտ 

լրացումներով ըլլալու Համար ամբող-

ջական դասընթացք մը ։ 

Հարկաւ լեղոլական երեւոյթներու 

իմաստասիրական բացատրոլթեամր ա– 

լան դե լի քեր• դասընթացք մը մատչելի 

կրնայ ըլլալ լեղուի ուսման մասնագի-

տական դասարաններուն, առնուազն լի– 

սէի մը հտշեօէ–^ դասարաններս էն , ուր 

իմաստասիրական դասերը որոշ տեղ մը 

ունին ։ Եւ Հետեւաբար, իր տուեալ բո-

վանդակս ւթեամ բ Կա լի չէի գիրքը օգտա-

գործելի կրնայ րԱալ մանաւանգ անոնց 

կողմ է , որոնք լեղուի մը ուսումն ոլ ու-

սուցումը իրրեւ մասնագիտական ղրա-

ղում ունին : Սակայն, ինչպէս Հեղինակն 

իսկ դիտել կու տայ, իր իմաստասիրա-

կան սահմանումներէն ել բացատրու-

թիւներէն մերկացած՝ մ եթոտը օգտա-

գործելի է նաեւ աւելի խոնարՀ գասա–^ 

րաններոլ Համարէ Այս պարագային՝ Էա-

կանը աղուն իմ անալի դարձնելն Է բա-

ռերուն տակ գտնուած լեղուական ար-

ժէքները եւ անոնց յարաբերոլթիլնները ։ 

Իսկ այն դասարաններուն մ ԷՀ, ուր տը– 

ղան տակաւին ընդունակ չէ տրամախո-

հութեան (ք8190ՈՈ61Ո6Ոէ) եւ կը խրաչի 

իմաստասիրական րացատրոլթիլննեբոլ 

եւ սահմանումներու վե բացական ութ ե– 

նէն, Հարկ է կիրարկել ուսուցման դէմ– 

յանդիման եւ փորձառական եղանակը։ 

Հեղինակը իր գրքին մանկավարժական 

կիրարկութիւններոլ. բաժինին մ ԷՀ կը 

խօսի ուսման տարբեր աստիճաններուն 

պատշաճող ուսուցողական եղանակներէ, 

բայց մեր առա^ադրութենէն դուրս է ա– 

նոնց մասին խօսիլ՛ մանաւանգ որ մենք 

աւելի վարկ կու տանք ձեռնհաս դա սա-

ւան գի մր ուսուցողական էԱԾէ՜էն % քան 

թէ չտփուած—ձեւուած մանկավարժական 

եղանակներու կիբարկութեան ։ 

Կը կրկնենք յ® ցւ-տառաւ՛© 

ք > 8 ) ՚ օ հ օ 1 օ ^ 1 ՚ գ ս 6 – ք կրնայ առարկելի ըլ-

լալ իր այս կամ այն երեսին վրայ, սա-

կայն Հաւանական առարկութիւնն եր էն 

չեն տուժեր Հեղինակին տեսութիւնն ու 

մեթոտը։ Առանց իւրացնելու քերակա-

նական զանազան խնդիրներ ու վերաբեր-

մամբ Հեղինակին րոլոր լուծումներն ու 

բացատրութիւնէ՚երը՝ մենք լայնօրէն օդ– 

տըւած ենք խնդրո յ առարկա յ երկէն՝ 

մեր կիրարկած գասրնթացքի կազմու-

թեան Համար։ Եւ կը կարծենք որ եկած 

է ժամանակը, երբ Հայ լեղուի ուսուցի-

չը պէտք է այլեւս ընտելանա յ լեղուի 

գիտութեան եւ ուսուցում ին արդիական 

տեսութիւններուն միանդամ ընդմիշտ Հ ը– 

րաժարելով Հնագիտական քերականու-

թեան մը մգլած գիտելիքներէն ։ Այս 

պայմանով միայն քերականական ուսու– 

մը իրեն արժանի վարկը կը ստանայ այլ 

ճիւղերու կարգին • այս պա յմ անով միա յն 

քերականութեան ուսուցիչը կ՚ունենայ իր 

աւանդած ճիւղին շաՀեկանոլթեան Հա-

ւատքը եւ անկէ թելադրուող ուսուցո-

ղական խանդը . եւ այս պայմանով միայն 

աշակերտին Համար քերականութեան 

ղասը կ՚ըլլայ իմացական Հաճոյքի պա-

տեհութիւն մը՝ միանգամայն ընդլայնե-

լով անոր ծանօթութեանց շրքանակը եւ 

մշակելով անոր իմաստասիրական մտա-

ծողութիւնը ։ 

Ել որքան շուտ* այնքան լաւ ւ 

ԵԳ. ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

(Շար. 3 ես վհրշ) 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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թ Ա Գ Ի Ն Ի 1 9 6 4 - Ի Ր Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ի Թ Ի Ի Ն Ը 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ 

ՀԵՂԻՆԱԿ 

ԼԵԻՈՆ ԳԱՐՄԷն 
ԱՐՍԷ՚ե ԵՐԿԱԹ 

ԽՈՐԱԳԻՐ 

» > 
8 . ԳԵՂԱՐԴ 
> » 

» » 
Ս Ա8 ԱԹ-1» Ո ՛ԼԱ 

» 
» 
» 
> 
» 
> 

է . ՋԱՐԵնՑ 
Ս– Տ Ա Ր 0 Ն 8 Ի 
ՑՈՎՀ • Տ Ի Ր Ա Զ 
Ս • ԿԱՊՈԻՏԻԿԵԱ՚ն 
ՄԱՐԻԱ ՑԱԿՈՐԵԱ՚Ս 
Ս– ՄՈՒՐԱՏ ԵԱ՚ն 
ԱՐՄԷ՛Ս ՍԵԻԱՆ 

» » 

» » 
ԱՐՄԱ՚եՏ 

» 

Օ Դ Ա Լ Ա Ր 

Ս այաթ–՚Սովա 
Գերեզման Սսւյաթ–՚նսվսւյի 
Սգաւոր Մայրեր 
Թաղում վկաներու 
Շիրիմ նպոսւի մը համար 

Ե ր կ ի ւ ղ 

՛հիւթերդ հիւսւնգ աղու մը համար 
Իրիկուն 
Ամսսւ 
Գերեզման 8– Օշականի 
Սայաթ–՚Նովայի կտակը 
Ծ ա ր ա ւ 

Աստղը 
Րլրուլի պէո ձայն է տալի 

Մ է իւօոք ունիմ 
Ամէն սաղի մէչըն 
Աշ խ արհումըս ախ չիմ քաշի 
«Րսւնի վոլր յան իմ 
Արի համօվ ղուլուղ արա 
Աշխարըս մէ փանյարա է 
Ուստի գու քաս 
Րլրոլլի հիդ 
Չ ՚ ի ս ասում 
Արի ինձ ան գան կալ 
Աոսւնց քիզ ինչ կ ՚օնիմ 
Դու էն գըլխէն 
Սայաթ-Ն^վա 
Ա ա յ ա թ – Ն ^ վ ա 

Աայաթ- ՚Ս^վա 
Ա ա յ ս ւ թ - ^ վ ա 
Աայաթ– ՚ն^վա 
Վերջին գիշեր 
Հ պարտութիւն 
Առաքեալը 
Աչուըներ 
Յիմարը 
Ապրիլ այնպէ՞ս 
Կիսկատար գեղօն հոսհոսական 

ԹԻԻ 

1 

1 

՝ձ 

7 
Տ 
9 

11 
11 
12 

2 

8 
2 
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76 Ր Ա Գ Ի 1 

ՀԵՂԻ՛ՆԱԿ 

ԳԱ8Է ՎԱՀԱն 
ՇԱՀԱՆԳՈԻհւՏ 
Գ ն Ւ 

> 

» 
Մ– ԹԱԻՐԻԶԵԱՆ 
Գ– ՍԻՀՈԻՆ 
» » 

» » 
Գ – Գ Ե Ղ Ա Կ 
» » 

Ռ • ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ 
ԵԳ– ՊՕՑԱՃԵԱն 

» » 

ՑՈԼԱԿ ՏԻՐԱՆԵԱՆ 
ՎԱՐԳՈՒՆԻ 
Վ . ԹԷՔԷԵԱՆ 
Ա– ՆՈԻՐԵԱՆ 
Ա– ԳԱՌՕՆԷ 
ԱՐՇԱԻԻՐ ՄԿՐՏԻ2 

«ԼԱ1.ՈԻՀԻ 
» 

Օ– ՍնԱՊԵԱն 
» » 

> » 
ԱՐԱՄ Հ Ա 8 ՚ ) Ա Զ 

ՄԵԼ ՚^ՈՆ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱն 
ԱՐՍԷ1 ԵՐԿԱԹ 

» » 

Ն– ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱն 
» » 

> » 
Բ– ԿՌԱՆԵԱ՚ե 
ւ » 

» » 
» ֆ 
> > 

» I 

» » 
ԱՐԹՕ ԴԱԻԻԹԵԱն 

» > 

» > 

ԽՈՐԱԳԻՐ ԹԻՒ 

Խմբավարին ցպիկը - առակ 3 
Բնութեան խոստումը 
Աշնան գազել 5 
Պո Էտի վիշտը 5 
Մանկութիւնս 9 
Մուրացիկը 6 
Իմ կորսուսւծ մանկութիւն & 
Աշնանային 6 
Ծսսւերուն 6 
Աչքիս դիմաց 6 
Ծիծղուն անցեալը 11 
Իրիկուն Էր 7 
ժ ա յ ռ ը 7 
Մարգեր,մարգեր ,գուք մանր ո լ կեղծ 10 
Սէրե՜ր , ս է ր ե ՜ ր , դ ո ւ ք ամբասիր 9 
Մայր ո լ մայրութիւն 9 
Ծսււասլի մը Մարսէյլ 10 
Կոյրը 11 
Կարօտի կանչով 11 
Գորտերի հեքիաթ 11 
Չկանչես, Ջյիշես 11 
Ու չեկար 11 

ԱՐՏԱԿ 

Եանսւ–էանա 1 
Հայկական տ ի ր ո ւ թ ի ւ ն 3 
Ամենայաղթ Րժիշկը 7 
Ութը կամ ինը երեխայի հանած ա ղ -

մուկին մէջ տարբերութիւն չ կ ա յ 2 
Գիշեր 2 
Սիթսւշնորե 2 
Փոքրիկ դագաղը 6 
Փարիզահայ մը Պ է յ ր ո լ թ ի մէջ 2 
Գեղագործը - Թատերախաղ - 5 
Ց • Պարոնեանապսւսսււմ • • • 11 

Հայկական կատակերգութիւն 2 
» » 2 
» » 3 
» » 4 
> » 5 
» » 6 
» » 7 

ժ ի պ թ ի 2 
Պատասխան 7 
Մարգը 9 



* Ա Գ Ի Ն Ո 

ՀԵՂԻՆԱԿ 

ՆԵՐՍԷՍ ՎԻՐԱՊԵԱՆ 
Ա . ԱՐՓԻՆԷ 
Է;Գ. Պ08ԱՃԵԱՆ 
V ԶԱՐԽՈԻՏԵԱՆ 
Ս– ՇԱՀՆԱՏԱՐԵԱՆ 

ԽՈՐԱԳԻՐ 

Հ . ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ 
Զ– ԳԻՐԷ&ԵԱՆ 
ժ– ԱԹԹԱՐԵԱՆ 
> > 

» » 
> > 

Ա– ՖԱՐԱՃԵԱՆ 
Գ– ԳԵՂԱԿ 
Ա– ՀԵՐԱՆ 
Գ– ՄԱՀԱՐԻ 
Կ– ՄԵՀԵԱՆ 

3 * + Ի Ւ Ր * Ճ Ե Ա Ն 
8– ԶՈՐԵՑԻ 
Ա. ԵՐԷ8ԵԱՆ 
ՇԱՀԱՆԳՈՒԽՏ 
Մ– Մ Ի Ր Տ Է 
Գ Ո Ի Տ 8 Ի Պ– Մ Ի * Ա 8 Է Լ Ե Ա Ն 
ՇԱՀ ՊԱՆ 
Ղ– ԺԻՐԱ8Ր 
Տ– ՍՈՒՐՈԻԶԵԱՆ 
Հ– ՔՈՋԱՐ 
Մ– ՆԱ8ԻՄԱ 

Ա– ԼԷՅԼԱՆԻ 
» > 

Ա– Ս– ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԱՆ 
8– ՕՇԱԿԱՆ 

» » 

» » 
» I 

Ապտակը 
կորսուած Փավլովան 
10 հազար ւքեթյւ ունկնդրութիւն 
Հեռացիր 7 Մի յիշեր 
Հողին խորհուրդը 
Բարեհամ աղրիւրը 
Յոյն երեխաները կ ՚ուզէին հայերէն 

երգհլ 
Սիրելի Փօլատեան - %ամակ -
Հերոսը 
Արձակուրդի պատմութիւն 

> » 

Արդարութիւն կ՛ուզեմ 
» » 

Արեւ քոյրիկը թող քնանայ 
Հայրենի տուն 
Մեկնումը 
Գիշեր 
Անոնք վերստին կ՛արմատանան 

(Տեսիլ մը) 

Բաները կը մեոնին 
Վեղարիկ 

Դուն դիտես այլեւս 
Սիրտը՝ որ կը մերժէ ծերանալ 
Կտակը 
Շունն ու տղաս 
Յատակը 
24 ժ ա մ 
Մօտ չես 
Ուսուցիչը 
Ադսւմանդեսւյ յոբելեանը՝ 

Թարգմ • • Տ ՛ 
Հայկական Լեգէոնը 

» > 

Հայկական այբուբենը 
Ծակ-Պտուկը 

՝ Մնացորդաց յ Հատուածներ 
էրր պատանի են 
Պահողը 

ԹԻԻ 

2 
3 

ԷԴ– Պ08ԱՃԵԱՆ 
» » 

» » » > » » 

ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ 
Սայաթ-Նովա 

Րաց նամակ Կ– Զարեանին 
Ինտրա 
Հայրենի հող 
8 * Օշակսւն Վիպասանը 

4 
4 
8 

9 
4 
4 
5 
6 

10 

11 
5 

5 

6 

7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 

9 
9 
9 

10 

10 
11 
1 2 

ս 

12 

1 

6 ք 

8 
18 
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78 * Ա Գ Ի % 

ՀԵՂԻՆԱԿ 

ԵԴ– ՏԱՍՆԱՊԵՏ ԵԱՆ 

> > 

» » » » 

Մ– ԻՇԽԱՆ 
» » 

8– ՕՇԱԿԱՆ 
> » 

» » 
ՀԱՄԱՍՏԵՂ 

Ն– ՊԷՇԻԿԹԱՇԷԵԱՆ 

» » 

» » 
Կ– ՍԱՍՈՒՆԻ 
> > 

Ս– ՎՐԱ8ԵԱՆ 

Ն– ԱՂՐԱԼԵԱՆ 

Գ– ԹԱԳՈՒՈՐԵԱՆ 

ի . ԹԱՇԵԱՆ 
Ա . ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ 
Պ– ՍԵՒԱԿ 
ԷԴ– ԲԱՇԵԱՆ 

Վ ՛ ՕՇԱԿԱՆ 
» » 

» > 
> » 

Լ– ՄԿՐՏՋԵԱՆ 

ԽՈՐԱԳԻՐ ԹԻՒ 

՛Թանի մը յատկանիշներ 
I) այ աթ–Նռվա յ ի արուեստէն 1 

Իմաստասիրական քերականութիւն 9 

» » 10 
» » 12 

Սայսւթ-Նովա սիրերգակ 1 
Օշական քննադատը 12 
Երթ հիները կը կարդանք 1 
Եդիշէ Ջսւրենց ( Հ ա տ ո ւ ա ծ ) 1 
Հաստատումներ 12 
Սայաթ—Նովայի 250-ամեակին առիթով 1 
Սրտաբուխ խօսքեր՝ Աայսւթ–Նովայի 

250-ամեակին ա ռ ի թ ո վ 1 
Սնապեան, Ջսւրեան եւ սովետական 

ոէալիգմը 9 
Կ՛ Ջսւրեանի նաւուն ա ռ թ ի ւ 10 
Սայսւթ-Նովա բանաստեղծը 1 
3 - Օշական 12 
Բան մը Սայաթ–Նովայի մասին 1 

Սայաթ–Նովայի հետ 1 
Սայաթ–Նովայի արուեստին 

յատկութիւնները 1 
250-ամեակին առիթով 1 
Մ ե ծ գուսանի յսւյտնագործողը 1 
Մեծ ըղձաւորն ոլ բեգարածը 1 
Ջսւրենցի Սայաթ-Նովեսւն տաղերը 1 
Գրական հարցեր 2 

» » 6 
» > 7 

՝ Ագգային գրականութիւն ո ւ հ ա յ -
րենի հող 8 

Հեռանկարային գրականութիւն ե ւ 
յարակից հարցեր 2 

» » 3 
» » 4 

Արդի Խորհրդահայ գրականութիւնը 5 
> » > 6 
» » » 7 
» » > 8 
» » » 9 
» » » 10 
» » » XI 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



ա գ ի է , 

ՀԵՂԻՆԱԿ 

Ջ– ՄԻՐԶԱ»ԵԱՆ 

ԽՈՐԱԳԻՐ 

79 

թիի 

ՏՕՔԹ– Գ– ԱՍՏԱՐՃԵԱՆ 
» » » 

Պ– ՍՆԱՊԵԱՆ 
» > 

» » 
» » 
Ր– ՓԱՓԱԶԵԱՆ 
Գ– ՇԱՀԻՆԵԱՆ 
8– ԶՈՐԵՑԻ 

Մ– ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ 
» » 

Ա . ՕՐԱԳԵԱՆ 
V ԺԻՐԱ8Ր 
Ն– ՋԱՐԽՈԻՏԵԱՆ 
ԱԼ– ԹՕՓՃԵԱՆ 
Ե– ԳԱՍ ՊԱՐ ԵԱՆ 

» է 
» » 

Ա– ՆՈԻՐԵԱՆ 
Հ– ՏԱՐԳԱՐԵԱՆ 
8– ԳԵՂԱՐԳ 
Վ . ՄՆԱ8ԱԿԱՆԵԱՆ 
Ա– ՀԱ8ԿԱԶ 
Տ– ՈՍԿՈԻՆԻ 

Հեթա Թոս Հայաստանի 
չափարանութիւնը 

Արուլ ՛Ալտ Ալ-Մա՚սւրրի ՚ • . 
» > » 

» > » 
«Տրիաոան եւ Իզոլգ^ի մի փոփոխակը 
ԱհմԷտ Շէվգի 
ճիպրան Խալիլ ճիպրան 

» » > 

Գրականութիւնը կեանքէն կու գայ եւ 
մարդուն կը պատկանի 

Ազգային գրականութիւն 
Իր դէմքը (Եգ՛ Պօյաճեան) 
8 • Օշական Ուսուցիչը 
Անձնաւորութիւնը վէպին մ է յ 
Գիմաստուեր Վ՛ Օշականի 
Պատմութիւն Հայ գրողներու 

թշուսաութեան 
Ուսուցչապետ Լեման-Հաուփթի 

» > 

էչմիածնայ մայր տավարի, մասին 
Սթրաթֆորտ օն էվըն 
Վէպին արուեստը 
Վահագն Կարե՞նց թէ––– Փօլ էլիւար 
Նկարչո թիւն եւ նկարիչներ 

» 
> 

» 
Ծաղկեպսակ մը եւս 
Ի մ Ժ խ տ ո ւ մ ն ե ր ս - I ՛ Բա շալե ան -

Առակը 
Մոլեգնած փոքրիկութիւններ 
իր հմայքը 
Զրոյց Օշականի հետ 

8 
10 
12 

3 

4 
4 
5 
4 
4 
5 
7 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
11 
12 
12 

ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՔՐՈՆԻԿՆԵՐ 
Խաչիկ, Արարատեանի արտասանական 

երեկոն 
Սիմոն Մաշարի տեսիլքները 
Վասքոյի հեքիաթը 
ժողովուրդի թշնամին 
Գրական համերգ 
քքօմանօֆ եւ ժ ի ս ի է ք 
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ՀԵՂԻՆԱԿ ԽՈՐԱԳԻՐ ԹԻԻ 

Ց՛ Գ՛ Ցուցահանդէսներ 2 
Մ ՛ Պ՛ ժան Կիւվտէրի արուեստի վարժարանը 4 
Ե՛ «Ութը կիներ» 5 
ժ– ԿԻՒՎԷՐՋԻՆԵԱՆ Ակնարկ* Ապսպրէ արուեստի մասին 9 
ֆ » ՛նկարիչ Ասատուր Պգտիկեսւն 11 

ԳՐՍ>0ՍՈհԱԾ ԳհՐՔեՐ 
«Գայլի Աւետարան» ԳԱ8Լ ՎԱՀԱՆԻ 4 
«Մարդը ափի մ է յ » Պ– ՍԵՒԱԿԻ 6 
«Լոյսերը» կ . ՓՕԼԱՏԵԱՆԻ 7 

ՆՇՄԱՐՆԵՐ 
«Սայաթ-Նովա-Ե • Ջսւրենց–8 • Օշական» 1 
«Նախարանին վերջաբանը» 2 
«Գրական պատնենսււորում» շ 
«Հալն այս մի պատսա» 3 
«Տեսան աւեր, Թուրք ու Դաշնակ» 6 
«Ախ այս էմինը» 6 
«Տասնըյոթ» յ 
«Աււանց», «Աււանց»ի ղ 
«Մեր տան գաւակը» § 
«Թխուած քներ» (վԳրական Թերթ») 8 
«Գարձեալ գրական կողոպուտ» («Գրական Թերթ») $ 
«Վարպետին վարպեստւթիւններէՕ» • ՚ • 8 
«Վարպետին մէկ նոր վարպետութիւնը» 8 
«Մաոդցեդունտկանները» լՕ 
«Աստուած երկինքն է . Լենին լէ՛ Ռուսաստան» 10 
«Զի թէպէտ» • « • չ յ 
«Ջորրորդ Տարիքը» 11 
«՝8ովի սիւնակին ծանօթութիւնը» 11 

ՆԱՄԱԿՆԵՐ 
Գրական հարցերու վհրարերեալ «Բագին»ի մէջ լոյս 

տեսած են հետեւեալները -
Ս» 8 – է ն ՝ Ե– Տարենցի «Մուսայիս» քերթուածին մասին 2 
Հայկ Նահապետեանէն՝ Պ– Սնապեանի «ծ® այգ շունն եմ* 

գործին առիթով Հ 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԼՈՒՐԵՐ 
Մշակութային լուրեր 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 
Խմբագրականներ 1 , 3 , 12 



ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ 

«Բագին»ի գ . տարուան համար սւպահոփսծ ենք աշխատակ-
ցութիւնը արտասահմանի լաւագոյն գրողներուն, որոնք գրական եւ 
վերլուծական գրութիւններով պարբերաբար պիաի երեւին թերթիս 
մ է յ : 

• 
Նոր տարուան ընթացքին ընթերցողները մեր «Նոր անուննե-

ր ո ւ ն տակ պիաի հսւնդիպին իրական նորութիւններու, որոնք ար-
դէն կը գտնուին խմբագրու թեանս տրամադրութեան տակ յ 

• 
• տարուան թիւ ով կը սկսինք հրատարակել Կ՛ Ասւսունիի 

«Սարերու Ասլան» խորագրով ընդարձակ կեԱսագրավէպը, որուն 
գլխաւոր հերոսը Գէորգ Չաւուշն է եւ ամբողջութիւնը կ՚ընդգրկէ 
մեր ազատագրական շարժումը: 

• 
Մեծ կղեոնի յիսնամեակին սաիթով, նոյն Եղեոնին գոհ գա– 

* ցած նահատակ գրագէտներուն պիտի յատկացնենք մեր Ապրիլի թի-
լը , որ պիտի ունենայ մեր միւս բացառիկներուն չափ այլազան ու 
խնամուած բովանդակութիւն: 

«Բագին» լայն տեղ պիտի տայ միջազգային եւ արաբական 
գրական շարժումներուն եւ դէմքերուն: Խմբագրութիւնս հետամուտ 
պիաի ըլլայ իւրաքանչիւր թիւի մէջ ունենալու անդրադարձ մը կա՛մ 
եւրոպական եւ կամ արաբական գրականութեան մասին: 

• 
Ինչպէս անցեալին, այսուհետեւ եւս մօսւէն պիաի հետեւինք 

Հայաստանի գրականութեան եւ պիտի ըսենք մեր խօսքը բացասա-
կան թ է դրական երեւոյթներու պարագային։ 

• 
Պիտի շարունսւկուի «Դէմքեր» բաժինը եւ աոաջին թիւով պի-

տի տանք Նարեկացիին «դէմք»ը, ընդարձակ ծաւալի մը վրայ բըո– 
նըւած: 

/>֊ ՜ ՚ ՝ ( 1 



ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱԺՆԵԳԻԾ 
ԼԻԲԱՆԱՆ 30 Լ– ՈՍԿԻ 
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 
հատավաճառ շ Լ– ոակի 

Վարչութեան հ ա ս ց է – 
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