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Գ Ի Ր Բ Ա Ն Ա Ս Տ Ե Ղ Ծ Ի 

Արտօնութի՛ւն, ո՜վ Բացարձակ, 
Սրբագրութեան, մեծ ուղղումի՛ 
էքոսւ ու բորբոս ամէԹ բսւնի, 
ԱմէԱ գործի ու կենցաղի մթնատեսակ: 
Արտօնութիւն սրրսւզրութ-եան՝ 
Փոքր մարդու սովորական փոքըր օրուայ, 
| |լ մեծ մարդու անմեծ օրուայ : 
Արտօնութիւն՝ -
Պատմութեան դ է մ ընդհանրական 
Սո՛ւր նայելու* 
Հարցսւպնդիչ նայուածքներով 
Խոսվելու անոր հոդին, 
Մերկացնելու իփղՑը անոր 
Ու յանճնելու՛ 
Հգօրսւկան ու խստադատ ապագային: 
Արհան աղտ կայ համբուն վ ր ա յ , 
Ես կը նողկամ։ 
Անիրաւի կոսւք կայ լեցուն դարի վրայ «ստսւգայթող, 
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Ապագան իսկ կարծ՛ես հեգնող՛ 
Կը զայրանամ ոլ կը պժգամ։ 
Արտօնութիւն՝ -
ժամանակին մէջ պաըաոզ խարդախ ոգին հալածելու, 
Րաււով կարմիր, ասմունքով խիստ* 
Խաղողներու սուտ սւյզեպան րոլռր մսւրդոց 
Չտալ հանգիստ, 
հսլիղ խօսքի անբուժելի տալ անվերջ խոց: 
Արտօնութիւն՝ -
Այր րւլալոլ , խօլ ամուսին նախանձավառ, 
ճշմարտութեան հրապայծառ։ 

Արտօնութիւն1 -
Արդարամիտ քանդումներու, կործանումի, 
Խորտակումի, 
Փոշեցրմա՛ն: 
Արտօնութիւն՝ -
Զայնեյաւ մ ե ծ , որոնք սրտիս վրայ կ ՚ի յնան 
Որոտ որոտ, տարափ տարափ, 
Հեղե՜ղ հեղե՜ղ, ջրվէ՜ժ ջրվէ ՜ժ : 
Որոնք ներսո հետզհետէ աշխարհ կտրող կ ՚ը լ լան խենթ գետ, 
||րոնք կ ՚ ը լ լան , կ ՚ըլ լան ահա ծո՜վ ոլ ովկիան, 
Ընդդէմ մ ո ւ թ ի ն , տգիտութեան ու բռնութեան։ 

Արտօնութիւն՝ -

ճակատագրէն կարգ մը մարդոց իրենց դերը ա՛լ ջնջելու, 
^ Ր Գ մը բառեր վերցնելու 
է»ւ գրելու խոր զայրոյթով՝ 
Տարրեր րսւււեր, տարբեր ոնով։ 
Նաեւ նոյնպէս* 
Բարոյական ու նիւթական հաստտսսոթեանց ճակատներէն 
Սրբելու ալ* 
Սուտ վերադիր, 
Անոնց կեանքին հետ անյարիր։ 
Արտօնութիւն՝ -
Այլեւս ա՛յլ անուն տալու 
կոթողներու, յուշարձանի ու մատեանի, 
Գաղափարի, սուրբի, քաջի, 
Գիտուններու, մարգարէի: 
Անհու ններուն ծա՜յր–ծայրագոյ(1 խււրշը միՕչեւ 
Գացոզ, հնչող, արձագանգող՝ 
Հսկայակա՜ն, հսկայակա՛ն 
«Ո՛չ» ըսելու ։ 

՚ ՝ 1 
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* 
«Ո՛չ» ըսելու՝ 
Դատավճոի, որ վնիո. չ է , 
Աղօթքներու, որ աղօթք չեն , 
Երդերու որ վանկ հն միայն, յանգ են միայն, 
իմաստ ուն՛ա՛յն։ 
Հեքիաթներու եւ վէպերու* 
Որ թ ե ւ չունին, աներկի՚նք են , 
Օր ոտք չունին, տնճամթա՚յ են ։ 
«Ոչ» ըսելու բոլո՛ր բոլո՜ր դեո. թաներուն, 
Րր իմաստի կեղծամ դրած՛ գանկ են ճաղատ, կը պտըտին, 
| |ւ կր տանին հետը իրենց միայն սւմլա՚խտ։ 

Հ . 

«Ոչ» ըսելու՝ ծանր ծանր լեււ մը Կշոոզ, 
«Ոչ» ըսելու» ամպի չափ մ ո ւ թ , մւսսյլաշոդ՝ 
Համբոյրներու, որ լեղի են , 
Որ կը մատնեն, որ յուդայ են ։ 
«Ոչ» ըսելու մրրիկի պէս սրբող տանող, 
«Ոչ» ըսելու դժոխքի պէս հրսւկիգող՝ 
Ամէն սիրոյ , որ չի գոհուիբ, 
Ամէն խղճի, որ չի գործեր, 
Ամէն ո ւ ժ ի , որ չ է ուղղուած բանտերու դէմ ցուրտ ու հսկայ , 
Որ բռնութեան սեւ բււունցք է միշտ անխնայ : 

* 

Արտօնութիւն1 -
Դեր ուգելու, ստանալու՝ 
իմ սեփական աստուածներէս, կապոյտներէս, 
իմ սեփական բարձունքներէս, անդունդներէս, 
իմ հոգիիս անդիներէ ՚ն , անդիներէ՜ն, անգիԱերէ՜ն։ 
դեր ուգելու՝ 
•Ներկայ կէտէն, ակնթարթէն, 
Անսահմանէն ու Յաւերժէն։ 
Դեր ուզելու՝ 
Ս՚շուշաթազ խորունկներէս, 
ճակատագրէ ՚ս : 
Դեր ուգելու՝ 
Ամբոխներէն մարգ էակի, 
Ամբո՜խ ամբո՜խ սա ամպերէն, 
իագմախուժսւն սա լոյսերէն, 
Խառնիճաղանճ սա ցաւերէն։ 
Ս՚տածման դ ե ր , արարքի դ ե ր , վեհագոյն գ ե ր ։ 
ի ա ՚ ն մը հսկայ1 

Րախտակշիռ, պատմակշիււ: 



Դեր ուղղումի, 
Գեր շատ յաճախ գրչակոծման, 
Գրչսւծեծի: 
՛հեր շողացող, չարահալած, 
կծղծահալած, սեւսւհալած: 
Ո՜վ Բացարձակ, 
$ոլր ինծի ղեր խաչող մարդու, 
Ս՚հծ թաներու եւ սուրր րանի, 
նորահաւատ խաչեցեալի: 
Գեր մը կ՛ուզեմ, կարմիր, կիզի՜չ, 
Աշխսւրհուղղի՚չ: 

Արտօնութ՛իւն* -
Հոգիիս մէջ մեհեաններոլ խորտակումի: 
կուռք փշրելու։ 
Աստաածներուն դ է մ թքնելու ։ 
Րանի համար միշտ տաղտկալի՛, միշտ տաղտկալի՛* 
Զանոնք ընդմիշտ վտարելու։ 
Արցունքիս հետ խառն խսսւն, 
Արիւնիս հետ խառն խառն, 
Թուքի լուա՛ցք մը սարքելու 
կեղտին համար սա ընդհանո՛ւր: 
Թո՛ղ ես քշեմ, ո ՛վ Րացսւրձակ, 
Ամէն մարդուկ, 
Էլ մարդուկի ամէն աստուած, — յ ո գ ն ա ծ , հինցած։ 
Արտօնութիւն* -
Անոնց փախի քաղցր պսւհուն, 
Օրրեք չըսուած, գաղտնի զէնքի նման պահուած, 
ճշմարտութեան խօսք ըսելու, 
Ս՚երկ ու պայծառ վճիռ տալու ։ 

Արտօնութիւն* -
Ապագայի կախարդական րառ յայտնելոլ 
Սա ներկայի դրան սեմին կեցած րոլոր հոգիներուն։ 
կ՛ուզեմ վարել Ցաւերժութեան համար նոր հիմ , 
Օր բերդն անոր ըլլայ ամուր, 
Հաւատակուռ: 
Տուր հրաման, 
Հոգւով , մարմնով, իմացոլթեամբ, 
Կախարդսւնիւթ մը ըւլալոլ 
Եւ ջահի պէս զմայլավսա* 
Աւետուելու մերթ դէպի անցեալ, 
Ս՛երթ ալ դէպի հորիզոնը* 
Անխորաչափ գալիքներուն։ 



Արտօնութիւն՝ - ւ 
Հոգիիս մէշ մոգութեան շունչ ն՛երփչելու, 
Հնչեցնելու հիմա այնտեղ կամքի փողեր 
ք|ւ գոռ թ մ բ ո ւ կ ։ 
Գոյն վաււելոլ հիմա այնտեղ 
նօթը հագար ծիածանի ու դրախտի, 
՚Նուագելու հոն երգեհոն խոր խոհերոլ; 
Ցետոյ , յետոյ , 
Տուր հրաման, ո՛՛վ Բացարձակ, 
Աւերակի փոշեհացով հնախոյզներ յագեցնելու, 
Մագաղաթի լաւաշներով պատմաբաններ կշտացնելու: 
Ս՚արդապուրի ճաշով սնած բռնակալին՛ 
Յայտարարեմ թ է չմնա՛ց անազատ մարդ, 
Թէ գայլի պէս* ծ հր ու սոված՝ 
կրնայ ման գալ , կրնայ ոռնալ, կրնայ մեռնիլ: 
Ել կամ տանիմ անգթութեանց տեսաբանին, 
Խունապ, յուղում, ըմբոստութեան լուրեր բագում, 
Լուրեր լո յ սի եւ ծառացման, 
Որ ան պայթի երա՜կ երա՜կ, 
Ւմ անօթի ժպիտիս տակ, նայուածքիս տակ։ 
Տուր հրաման -
Մոլորակի համար ուրիշ, 
Եւ Ադամի ու էւայի համար տարբեր, 
Ես անհամբեր՝ 
Սատանայի սեւ սուրհանդակ օձէն արագ, 
Հասնիմ, յայտնեմ, 
Որ չխտրուին, 
Չըլլան իրենք ալ խայտառակ, 
Հին, հողեղէն ամոլին պէս 
Ամօթակէգ: 
Տուր հրաման 
Երթամ ըսեմ ես կայէնին 
Ու կայէնին թի՜ւ չունեցող թոռնիկներուն, 
Ամէն դարոլ վրայ ինկած իր ստուերին՝ 
Թէ Աբէա ոզ* է , Կ՚ապրի > 

Թէ ուրախ է , կը պայքարի, 
Զօրք ունի շատ, 
Կամք անվհատ» 
Թէ ան անշուշտ պիտի յ ա ղ թ է , 
Տիեզերք մը քոլ աննշան գերեզմանիդ դիմաց կերտէ։ 
Մարդը գքհզ պիտի մոռնայ, Կայէ՜ն, Կայէ՜ն, 
Պիտի նետէ հեռու , անդին, անցեալներու ցուրտ խաւարին 
Պիտի յիշէ Աբէլը յ ի ն յ , Աքէա ^ զ ։ 
Այսպէս, այսպէս, 
Մարդկութիւնը բուն առաջնորդ, բուն ղեկավար 
Լո՜յսը միայն պիտի յ ի շ է , 
Լո՜յսը անուշ, լոյսը բարի՛։ 



6 ք՝ Ա Գ Ի % 

* 

Ըսեմ ասոնք ես կայէնի փշո՜ւր փշո՛ւր ոսկրահողին , 
Եւ հողէն այդ իժաթսւքոյց, 
Ել հողէն այդ ցուրտի՛ հանգոյց, 
Թո՛ղ նախանձի, կրկին կրկին, մացսսւ բուսնի, բուսնի եղիճ, 
Հազար թոյնի անհուն ճահին։ 

Արտօնութիւն՝ -
Գեղեցկութեան եւ անանցի խոր որոնման, 
Հմայ իչի ձ կնորաււթեան : 
Հոգիներու, ու ձայներոլ, ու ձեւերոլ , 
՛նաեւ լո յսի , նաեւ մութի ու կրակի 
Հանքապեղման: 
Արտօնոթիւն* -
փեզի այսօր բերելու նոր, այլատեսա՛կ կենսագրութիւն, 
՚Աոր տեսակի, մարդահամար, 
Անմահութեան նոր տեսակի բաժ՜նեչափեր 
Ս՚արդոց համար: 

Արտօնութիւն՝ -
Ժամադրութեան՝ մեծ ուժի հետ, խոր ուժի հետ, 
Ստեղծագործ բորբ ուժի հետ։ 
||ւնենալոլ ժամադրութիւն՝ 
Արդ ուժի հետ հսկայական, 
Արարչական: 
Ուժերու հետ՝ իրարու դէմ պայքար մղող, 
Ինձմէ անդին* փողոցին մէջ , բազմութեան մ է ջ , 
իԱձմէ անդին* ծովերոլ մ է ջ , հովերու մէջ , 
Երկինքի՛ն մ է ջ : 
Պայքար մղող զարհուրելի, անասելի՝ 
Ա11եզրիԹ մ է ջ , 
Եւ անեզրը իր մէջ իրրեւ համբոյր կրող, 
Ու վէրք կրող, կրա՛կ կրող հոգիիս մ է ջ ։ 
Ունենալու ժամադրութիւն* 
Ուժի մը հետ բոլորէն վեր, 
Ել բոլորին սեւ հարցերուն, 
Եւ բոլորին վարդապայծա՚ո. ձգտումներուն իրաւարար։ 

Ստեղծուածին հի՜ն հի՜ն վաշին տուած հովին, 
Կը սպասեմ արդ խոր անձկութեամբ, 



ԱււաԱ ձ նութեւսն ՈՆ երկունքի ամպերուն ՀԷջ, 
Արարչական լուսանշան հրամանի։ 
Ասարոտին ահա կեցած 
Ես ուժերու մեծ լեււներոլն՝ 
Վերելքներու կը սպասեմ արդ գոո. շեփորին: 
Հոդիս ըրած ստեղծական գագաթներու պայծաււ դրօշ՝ 
Կը սպասեմ արդ ղիս տոչորող սիրոյ բսսւի: 
Շրջած եմ ցարդ քաոսիդ մէջ , ո՜վ Բացարձակ, 
Չկան չուած լոյ սի նման, չարտասանուած րսւււի նման, երդի նման դեււ 

չերդուած, 

Շրջած այդպէս՝ սեւի ետին, ամպի ետին, ցուրտի ետին։ 
Տուր հրաման, տգիտութեան, տափակութեան, տկարութեան ու տաղտուկի 
Զիս րանտարկող չորս պսաւերէն ա՛լ ագսւտիմ, 
Ջ մնամ ես սիրոյ կողմէ չկանչուած ճառագայթի նման հատնող։ 
Արտօնութիւն՝ -
Վէրքը կեանքիսք վէրքը սրաիււ՝ կարմի՜ր, կարմի՜ր, 
Ազատօրէն ծաղկող լոյ սիդ հող ու թաղա՜ր միշտ ընելու։ 

ԵԴ. ՊՕՑԱՃՆԱն 



Հ Օ Ր Ա Ք Ո Յ Ր Ս 

Հինգ եղբայրներու, ամէնէն փոքրն 

էի ես ու. մեր աունին սիրելին չըսելու 

Համար շփացա հ՜ր: Հին է արմ ատ նետած 

ու. ճիւղաւորուած ընտանիք էր մերինը: 

Օլնէինք բազմաթիւ խնամիներ ու ամոլ– 

ճաներէ Ւ՚*կ մեր ՝ Հեռաւոր ու մօաալոր 

ազգականներուն Հաշիւը միայն Աստ-

ուած գիտէր • • • : ՀՀատկին ու \յնոլնգին , 

երբ , ըստ գաւառի սովորութեան մեղի 

այցելել սկսէին անոնք, ալ վերքր %էբ 

գար <. « Հիլրանոցը միչտ Ր^՚Ր^Է բերան 

լեցուած կ^րԱար է 

Հօրեղբայրներս միայն երկու. Հատ 

էին է Անոնցմէ մէկը (հուսաստան կ՚ապ-

րէր՛ միւսը նշանաւոր խման մըէ Հողին 

տակ ւէր գրուած՜՝ երբ ես գեռ շատ փոքր 

էի է Հօր եղբօր պակասը կը լրացնէին Հօ-

րաքո յրներսի ք որոնք Հինգ Հատ էին՝. Նա-

զելի , ԳոՀար , Ս՝արիամ, Աղաւնի , էրա– 

նուՀի յ Բոլորն ալ ամուսնացած տուն– 

քեղ էին եղած ու, ըստ իրենց վկայու– 

թեան, Հտաչտի քերուցք» ( * ) (լլլաԼո՚~ս 

Համար ղիս շատ կը սիրէ էն տ 

Հօրաքոյրներէս երկուքը կ՚ապրէին 

Ոէ–րՒձ քագաք ՝• Հայրս կը թՂ&աԿ.9էր ա՜ 

նոնպ Հետ ոլ. նամակ ստացած օրը , բո ր– 

բո քուած կարօտէ՛՛ն թէ ուրախութենէն, 

չգիտե՛մ Տ Գաւիթին Հմէյխանէ*ն երթա-

լով Հատ մը երկուք կը ճնկէր յ 

Ես չէի ճանչնա ր Հ եռա ւոր տեղեր 

բնակող այս Հօրաքոյբներս տ Անոնք, 

Հարս ըլլալէ վերԼ^ իրենց ամուսիններ 

բուն Հետ մեկներ էին ուրիշ քաղաք ։ 

կենթադրեմ թէ այս տեղափոխում-

ները տեղէ էին ունեցած աւելի բարե– 

կեցիկ ապրելակերպի մը ի խնդիր , բայց 

պիտի չզարմանամ , եթէ վաղր միւս օր, 

ապրող ազգականներէս մէկը ելլէ ու 

պնգէ յ թէ ազգասիրութիւնն էր անոնց 

պատճառը . . . : ՐրովՀետեւ , ինչպէս ծա-

նօթ է բոլորին, Հօրաքո յրներէս մէկուն 

ամուսինը յեղափոխական ծանօթ գէմք 

ու քարոզիչ—ուսուցիչ էր , ու կ*ուզէր ազ-

գին բոլոր զաւակները ինք գաստիարա– 

կել եւ իր ուզած ձեւով* « • 

Ըսի արգէն թէ Հեռաւորութիւնը 

պատճառ, չէր եղած որ մեր յարաբերոլյ– 

թիւնները թույնային, խզուէին հ ՝Հյա֊ 

մակներէն զատ , Որոնք ամէն Շաբաթ 

կէսօրէ ետք քաղաք մտն՛ող փոստի երկ-

ձի կառքերով կուգային , տարին քանի 

մը անգամ ալ, անոնցմէ կը ստանայինք 

քաղցրավենիքի ու մ ր գեղէն ի ծրարներ ա 

\թիքսարի կարմիր բրինձ, պաստեղ, չա– 

Րոց » բարեւ | կարօտի Համբոյրներ, քա-

նի մը շիթ արցունք, տեսնուած լաւ ու 

վատ երազներու պատմութիւն* ու չգի-

տեմ ինչ : 

Անառակութեան Համար մանկա– 

պարտէզէն վոնտուելէս ետք, իրական 

դպրոց երթալուս առածին օրը, հայրս 

ըսաւ, որ Հալ մենծ մանչ եմ՝ ու պէտք է 

որ ուշիմ ըլլամ . . , կարծես թէ այգպէս 

ԲԱա1Ը Ւմ ՊՂաԷԿ կամքէս կախ ուած ըլ-

լար . . . 

- Պէտք է շուտով կարգալ գրել սոր– 

վիս՝ որ Հօրաքոյրներուգ նամակ գրես, 

ա յգպէս Հուզեն, ըսաւ, իր մեծ ու ծանր 

ձեռքով գլխուս մազերը խառնշտկելով,. . 
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Այն ատեն Հասակէս իր բաճկոնակին 

էն վարի կոճակին կը ՀասնԷբ յ 

- իս բնաւ. քեղի Լափ պիտի ԼԸԱա՚է հ 

քու ետեւէգ պիտի շՀասնիմ է ըսի ես յու-

սաբեկ յ 

- Ինչո՞ւէ մա՛նչս։ 

- ՝քէանի ես մեծնամ* գուն ալ կը 

մեծնաս. ալ ինչպէ^ս կրնամ ետեւէգ 

Հասնիլ . • » 

. Չէ՛ 1 տղա՛ս, տեղ մը կու գայ, որ 

մենք ա՛լ կը գագրինք մեծնալէ* ատկէ 

զաա , կուգայ նաեւ ժ՜ամանակ մը , ոչ 

միայն չենք մեծնար ^ այլեւ., Հուր դպած 

բուրդի պէս , քաշուինք, պզտիկ-

նանք • • » 

խելքս չՀասաւ ա յս պզաիէլնալու 

պատմութեան • բայց Հարցապնդումի 

ժ՛ամանակ չկար « տնտես աղբարը ^ ճա~ 

շիս ծրարը ձեռքը | սպասէբ դրան 

առՀեւ է 

Ա՚այրս Համբուրեց ղիս թուշերէս ու 

ճամբու դրաւ » 

ճամբան շա՛տ մտածեցի գտնելու 

Համար) թէ մայրս ղիւ* ճամբու գրած 

պաՀուն ինչոՈւ կուլար . . . 

Ջկրցի եզրակացութեան մը գալ ու 

ըսի ինքնիրենս թէ սխալած ըլալու եմ, 

մօրս աչքերուն մ ԷՀ փայ/ոդր արցունք 

չ է ր . . . 

Այբուբենի պնակիս վրայ մանիշա-

կագոյն մելանովդ տպուած մեսրոպեան 

տառերէն ամէնէն առաՀ ճանչցած գիրս 

0 տառն եղաւ) որովՀետել մեր սեւ. ու 

ճերմակ մորթով կատուին աչքին կը նը– 

մանէր տ Յետոյ % ու 15 գիրերը իբրել 

ծնրադիր ուղտեր Հ Ֆէն > այդ օտարակա-

նը | չոՐՐոՐԳԸ եղաւ , որովհետեւ, չար– 

շաֆ^ե մէՀ Հով մտածէ բաղնիքի ճամ րէն 

աճապարանքով անցնող թրքուՀիի մը կը 

նմ անէ լ1 $ 

Զեմ գիտեր , թէ քանի* շաբաթ , կամ 

քանի՝* ամիս տեւեց մինչեւ որ իրապէս 

ճանչցայ Հայերէնի բոլոր տառերը յ ՛Բա-

նի՛9 քերական մաշեցուցի, որքա՛ն սիրտ 

ու Հոդի Հատցուցի՝ մինչեւ որ զանոնք 

իրար կապել սորվեցայ . . . Ձ գիտե՛մ , 

չե՛մ յիշեբ։ Ջեմ յփչեբ նաեւ թէ ք կար– 

Գ^Լ՜ԴՐ^Լ սորվելէս վերՀ եբբեւիցէ Հե-

ռաւոր Հօրաքոյրներուս նամակ գրեցի՛* : 

Պատեհութիւն ունի1* , որ անոնք բեւեռա– 

գրեբու նմանող թուղթերս իրենց ծոցէն 

Հանելով ցոյց տան գրացիներուն ու ը– 

սեն - 4լԱխպօբս ման չուն , է՛ն պզտիկին 

գրածն է • գրած մատներո՛ ւն մեռնիմ» . . . 

Խօսքը մեր մ ԷՀ. չգրելուս պատճառը , 

Հալանաբար ծուլութիւնս չէր, այլ սի-

րոյ պակասը; Ենչպէս ըսի է անոնք ղիս 

կը ճան շնային, բայց ես չէի* ճան շնար 

զիրենք » իրենց գուրգուրանքը վայելած 

չէի* մօտէն * » . իրենց ծունկերուն վրայ 

չէի նստած , ու սրտաբեկութեան պաՀե– 

բուս անոնք արցունքներս չէին սրբած $ 

Մեր մօտ ապրող Հօրաքոյրներս ըսես ( 

կը խենթենայի՚ն վրաս • Հպօյիգ պօսիգ 

մեոնիմ՚&նեբլ», հՀօրքուրը ղատագ առ-

նէտները ու Հղուրպան ըլլամֆները Հաշիւ 

չուէին: ՏԼիս պարուրող օգին չափ աէ 

սէր կաբ շուրթս։ զԱխպըրօրգի՝ Հան որ-

դի՝» կ՚ըսէին՝ ու ղիս կը սեղմէին իրենց 

կուրծքին. . . Ալ ի՛՛նչ ընէի Հեռաւոր, 

չճանչցած Հօրաքոյրներուս սէրերը* 

Ու իմ մանկութիւնը կ՛՚աճէր ու Հա-

սակ կը նեաէրճ Հօրս բաճկոնակին կո-

ճակներէն վեր։ Մէկ» երկուք. երեք... 

- Պարարտ Հողի մԷՀ ինկած Հաճա-

րի տունկի մը պէս արագ կը մեծնայ, 

կ՝ԸԱէր Հ " / յ ր ս 1 ու իր սիրտը , գիտե՛մ, 

կ՝ուո-էր յոյսով ու Հպարտութեամբ : 

1915^ անորակելի ոճիրը վերՀ գրաւ 

մեր երՀանկութեան յ Հազիւ աասնելՀինգ 

տարեկան էի % ^՚ՐԲ մեր օճախին մուխը 

մարեցալէ Մեր տան պատերը փլան , 

փլատակնեբուն վքաձ բո՛ւսնող եղիճնե-

րուն տակ մ ողէզներ վազվզեցին » » » Հա յ ֊ 

րըս մեռաւ սարին վրայ \ մայրս՝ էքփրա– 

տին մ ԷՀ՛. 

Ես պապերուս Հաւատքն ուրացէսծ՛, 

մեղանչած, ստորնացած, ստրկացած» 

շան պէս ծեծուած ու Հալածուած, շորս 

տաբի ՝Բիւրտիստանի լեոներուն մ ԷՀ թա-

փառելէ ետք յ օր մը ինքզինքս գտայ Աե– 

բաստիոյ, Ամերիկեան Հիւանդանոցին 
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մէՀ պառկած ։ Անգամ մը, երբ աչքերս 

բացի, բարձէս քով սեւեր Հագած կին 

մը նստած էր ու գուրգուրալէ ձեռք մը 

Հանց ընէր աենգաՀար ճակտէս վրա յէն ։ 

* Հօրաքո յրգ եմ, ըսաւ յուղում էն 

գողացող ձայնով մը, Աղաւնէ Հօրաքո յ« 

ՐԸԳ» «Զի չէ* ի Հօրաքո յրգ , կը յէչե" ս։ 

ինչպէ՞ս կրնայի չ յ ի չ ե լ . . . Տիչելու 

ա՛լ ո՛՛վ մնացած էր խոշոր գերգաստա– 

նէն... 

Գլխով Հասաաաական նչան աուի: 

Համբուրեց ղէս սիրով ու կարօտով, 

ու իր սիրտը փլաւ • . • 

ԶՀարցուց Հօրսէ իր մէկ Հատիկ ու 

սիրելի եղբօր մասին • մօրս՝ ու մերին-. 

ներու մասին• ի՞^՚ձ Հարկ վէրքեր խառ–» 

նելոլ*.» ինքն ալ չորս լման տարի ապ-

րած էր գեՀենին մ էՔ ու ծանօթ էր ա–~ 

նոր լայնքին ու եր կա յնքին ։ 

- Եկայ քեղ Պոլիս տանելու, ըսաւ 

արցունքները սրբելով , երբ լսեցի , թէ 

ոդք ես է զաւակներս Պոլիս ձգեցի ու վա– 

ղելով եկայ որ քեղ ալ Հոն, մեր քով 

տանիմ: Եր ալ. է որ Պո լիսն ալ չան Հող 

է , բայց Համեմատաբար ապաՀով է . 

Գա տնակիցները Հոն են՛, կայւ նաեւ ծո– 

վ ը . . . Է ՛ Հ , ո՛՛վ գիտէ... 

Ծովը , իր բառարանին մէ^, փրկայ-

թիւն կը նչանակէր յ 

Լռեց ու ինկաւ խոր մտածմունքի 

մէշ 

**• 

Զէմպերլի Թաչի աղքատի իր միակ 

սենեակէն մւէչ, ուր իր երեք զաւակնե-

րուն Հետ ես ալ Հապրէի մեր Պոլիս գա-

լէն է վեր, Հօրաքոյրս զիս իր տաքուկ 

ծունկին տակ խոստովանանքի նստեցոլց 

օր մը (Այս խոոսաովանանք բառը իրն 

է)՛ 

- Հիմա որ Պոլիս ես ու Հանգ– 

չեցար , ի՞նչ կը մտածես ընել, ի՞նչ պի-

տի ընես , Հարցուց օր մը յ 

- ԱրՀեստի մը պիտի Հետեւիմ ։ $ոլ» 

նը եղած ատենս , վագանձներուն , եղ-

բօրս քով հԷմԷնի&իոՆթիսն կ՝ընԷԷ , Հի-

մակ ալ կօ չկա կա բո ւթի էն կը սորվիմ: 

Մեր խնամիներէն մէկուն աղան կօշկա-

կարի խանութ ունի . խօսեցայ Հետը, 

ղիս իր քով պիտի առնէ իբրեւ աշկերտ : 

- Ինչ ըսի՛՛ր *«• 

- Ըսի կօշկակարի աշկերտ պիտի ըլ-

լամ , կօշկակարութիւն պիտի սոր վէմ * 

- Է, կը ձգե՞մ ես••« 

» ինչո՞ւ չես ձգեր | կօ չկա կա բու-

թի ւնը անպատի՞ւ գործ Է , Հօրաքո՛յր » • • 

- ՝ք՝աւ լիցի ւ արՀեսաին անպատիւը 

Հ ըլլար , բայց գուն դպրոց պիտի եր~ 

թաս է 

- Գպրոց երթալու տարիքս շատո՛նց 

անցած Է, ըսի ես վճռական: 

- Ջէ՛ յ անցած չ\է ։ Գպրոց երթալու 

ժամանակը Հիչ ^անցնէր ւ փեղմէ կուշէ 

կրծող շէն ել տալու Համար չէր որ մին– 

չեւ Ավազները օտքգ եկայ 

- Աղէ՚կէ Հօրաքոյր, շնորՀակալ եմ 

որ եկար ոլ ղէս Հետգ Բ^՚րէր Պոլիս ք 

բայց ալ իմ ի՛՛՛նչ գ՛զրոց երթալս մնացեր 

է » • . Զորս <|Հ կէս տարի լեոներուն մէ^ 

չօ պան ութ իլն ընելէ է գիտցած քիչ մը 

բանս ալ լաւ մը մոռնալէ ետք, աս տա–. 

րիքիո մ է յ ալ ես ի^նչ գպրոց երթամ... 

Արգէն շատ բան ալ չէի գիտեր. • • Հի– 

մա, այս պօ յովս, ո՞ր մ\էկ ծաղկոցի սե-

ղանին ետ եւ կրնամ նստիլ.« . ունկերս 

գրասեղանին տակ իսկ չե՛ն սեղմ ուիր... 

Վերջապէս ամօթ ըսուած բա՛ն մը կայ ։ 

- Ա՝եծ ըչլալգ կարեւորութիւն չու-

նի : Ամօթը, քիչ բան գիտնալուն մէՀ չ է , 

այլ տգէտ մնալուն ւ Վարժապետներդ 

կը Հասկնան։ Իրենք ալ Հայ են... Կ՝ըն– 

գունիմ թէ , աղա՛ս, ուսման ժ՛ամ ան ակդ 

քիչ մը ուշացած է , բայց անցած չէ ւ 

- ք՚այց Հօրաքո՛յր . » . 

- Հօրգ անուշիկ խաթերն Համար . . . 

- Հայրս մ է խաոներ այս գործէն 

՚էէՏ.՛՛՛ ԲոԴ.ոքեցի ես նեղացած է Եւ* 

րոց գացոզ չ ե ՛ մ . . . &ետոյ մեր բոլորին 

ապրուստի Հոգը վբագ Է, օրական տաս-

նըչորս ժամ կ՝աշխատիս որ մեղ ապրե– 

ցընես ու տուն կոլգաս Հոգիդ բերանդ 

եկած էԳէ՞չ կ՝ըլլայ, որ իբրեւ տան մեծ 

տղան, ես ալ քանի մ լ զուրուչ բերեմ 

տուն՛ . . Այս ձեւով, ես ալ, պարտքս 

կատարած ՀԱալու գոՀ ունակութիւնը 

կ՚ունենամ է 
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• Գուն պարաք չունիս ինծի. ես օգ– 

նութեան պէաք չուն ի մ . ք^րոց պիտի 

երթաս . քու խօսքղ պիտի չըլլա յ , ըսաւ 

մէկ. Լոլ–^՚ԼոէԼ 1 

- Հարցը | իմ կամ քու խօսքղ ըչլա– 

լուն մ՚ԷՀ չ է , ըսի ես ։ 

- Հապա ինչո^ւն մԷՀ է՛. իմ խօսքը 

պիտի ըէէայ , պնդեց ան % 

Յետոյ, աչքեր ուս մ ԷՀ տեսնելով որ 

տեղի տալու միտք չունիմ, նորէն սկլ1— 

սալ է 

- իմ խօսքս պիտի ըլլայ կ՚ըսեմ քե– 

ղի , կը Հասկնա՞ս , ի՛մ խօսքս » . . Չէ նէ , 

չէ նէ , կ՚ուրանամ քեզ^ ախպօր տղայ 

չունի՛մ կ՚ըսեմ «Փ* Պետրոս Յիսոլսը ին– 

աոր ոլրացալ նէ , անանկ ալ, ե՛ս քեղ 

կ՚ուրանա՛մ • • • 

֊ Հօրա՛քոյր... 

- Տունէն դուրս կ՚ընեմ քեղ՛ * * 

Զայնը փլաւ է Լեզուն կը սպառնար՝ 

բայց գլուխս առած էր թեւերուն մ ԷՀ 

կը սեղմէր կուրծքին* 

- հյօսք մաիկ ըրէ եավրո՛ւս, յետոյ 

կը ղղՀա՚ս . . . 

կուլաբ * 

- կ՚երթամ^ Հօրաքոյր , կ՚երթամ. .« 

Ա՝ի լար : Գպրոց կամ այէուր % ուր ուզես 

կ՝ երթամ , միայն թէ գուն մի լար... 

Ա՝ աղե ր ուս վրայ արցունքներ ինկան % 

կրակի պէս տաք արցունքներ Հ Ո ՛ ֊ յ 

կ՛՝ենթադրեմ , այս անգամ , ուրախու-

թեան արցունքներ . . . 

Հյա՚տ | շատ տարիներ առաՀ էր այգ է 

Հիմա Հօրաքոյրս , մտքով առոյգ ու 

մարմնով քիչ մը յոգնածդ կ՚ապրի իր 

զաւակներուն կերտած օճախին մէՀւ Փե-

սաներ , բազմաթիւ թոռներ ո՛ւ Հարսներ 

ունի յ Հ ի չ կը մնայ որ թոռան թոռը 

տեսնէ ւ Աինչեւ Հոգ Հասնիլը բազմաթիւ 

անգամներ խնդրագրեր է ներկայացու-

ցած Աստուծոյ՝ ու գլուխ գլխի խօսակ– 

ցութեան մտած Անոր Հետ՛. Ունեցած է 

վէճ ու անՀամաձայնոլթիւն օւէ ի վեր– 

Հո յ , իր ուզած ձեւով պայմանագրու-

թիւն կնքած • •« 

Աստուծո յ տուած խնդբագ րերէն ա– 

ոաՀինը, ըստ ՀօրաքրոՀս, «ինծի կեանք 

տուր որ զաւակներս սա շուներու եր-

կրէն դուրս Հանեմ, ապաՀով տեղ Հաս– 

ցրնեմ՝ֆը եղած է I 

Ու Աստուած լսած է իր ձայնը տ 

Տարիներ յեաոյ, ան նորէն դիմած 

է Անոր՝ ու խօսքի րռնուած Հետը. 

» ՚ Բ ի չ մըն ալ օր տուր է Տէ՛ր յ վաս– 

ա ակնին ուա իմ, շուքովնին շքաւորուիմ, 

խաղաղ, արեւոտ օր տեսնեմ քիչ մ ը . . . 

Չձգեցիր որ ամուսնուս օրով խնդայի, 

ձգէ՝ զաւկընեբուս շնոբՀիլ խնդամ . . . 

- Թող փ ափաքգ կատարուի՛, ըսած 

է Աստուած է 

է/ատ չանցած, Հօրաքոյրս ձեռքը 

ղոյգ մը մոմ, մտած Է տաճար, Աստու-

ծո յ տունը ւ 

- Տէր * VՐ11այ > աներեսութիւն 

մի Համարեր խնդրանքս» ձգէ որ կար-

գեմ | թագ ու պսակն ին տեսնեմ... 

- հուսար բարի , ըսած է Աստուած է 

խնդրանքդ կատարուի՛ . . . Ու Հօ– 

բաքրոՀս աչքբացութեան վյւայ մտքէն 

խնդալով զայն ճամբու է գրած տ 

իր երկու աղջիկներն ու մէկ Հատիկ 

մանշը կարգել, ամուսնացնելէ ետք, 

նորէն խօսակցութեան մտաւ Արաբչին 

Հետ. 

- ունկիս վյւայ թաց շորերով թոռ-

ներ կ՛ուզեմ • . . կ՛ո՛ւզեմ որ անոնց աղ– 

մու կով տունս լեցուի ու շէննա՛յ... ես 

մէկ պառաւ ու անպէտ կին եմ է ղիս Քովգ 

տանիս ի՛՛նչ պիտի ընես, գլխուգ պե– 

լաոյ . . . Զգէ կենամ կեցած տեղս • . • 

Ու երբ սիրտը պարպած գուբս կ ՚ ե լ -

լէր աղօթատեղիէն հ մէկու մը պէս, որ 

շատ կարեւոր բան մը իր նամակին մէՀ 

յետ գրութեան կը վերածէ, ետ դարձաւ 

ու առանց վարանումի , պաՀանՀատէրի 

մը պէս՝ ըասւ Աստուծո յ . 

- կ՛՛ուզեմ մարմնաւոր աչքերով թոռ–՚ 

ներոլս դպրոց երթալը , շրՀանաւարսւ ըլ– 

լալը յ տիփլոմա առնելն ալ տեսնել • . • 

Ու եթէ շատ չես գտներ, Տ է ՚ բ > անոնց 

նշանին ու պսակին ալ կ՛ուզեմ ներկայ 

ըլլալ • իմ գիտնալովս, թոռներուն պը~ 

սակին ներկայ ըչէալ ուզելը այպանելի 

բան մը չէ . . • 

I * . Հ . 
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Ահա այնտեղ, անապատին մէջ անսահման, 
Ուր սւրեւը երկու սրտեր կիզեց երէկ , 
Էլ կարաւանն իր կշւայթով հետքը թողոլց 
Աւսւզին վրայ յողնած ուղտին ու ֆէլ լահին, 
Հեււո ՚էն, հ ե ո ո ՚ ւ ն , առանձնութեան թեւերուն մէջ 
Հանգստացող քաղաք մը կայ , քաղաք մը հին, 
Քաղաք մը հ է ք , 
Փլատակուսւծ ու սգաւոր մէկուն նման։ 
Քաղաք մը հ է ք , 
Ուրկէ վաղուց 
Մեկնած էի անդարձ, անլուր, 
Հիմա տխո՜ւր 
Աւերակներն իր կսւն միայն– 
Աւերակնե՛՛ր, 
Հոս-հոն ցրուած հսկայ քարեր ու գամրաններ: 
2 կ ա ՚ յ փաււքը հին օրերուն յաղթանակի 
Ու կրակի, 
էրգը պաբար խաղաղութեան ու խնջոյքի։ 
Ջ կան մարդիկ զրահապատ, ւաւինաւոր, 
Չաստուածներու բագինին դէմ շուրջպար բոնող 
կոյսեր չկան։ 
Այնքա՜ն, այնքա՛ն 
Ամայի են փողոցներն ալ այգ քարուքանդ, 
Պարիսպները փլած կըքած, 
Որոնց վրայ 



Հզօր մարդիկ ման կու դային, 
Կը կռուէին։ 
Ու տակաւին կարասներուն դինին չ կ ա յ , 
Չկան այլեւս կանչեր ահեղ գինարբուքի, 
Գինարբուքի ու վրէժի • • • Տ 
Անոնք ամբողջ մեռած են ալ , 
Համատարած 
Հիմա միայն արձագանգն է որ կը հեւայ • 
Հիմա միայն քաղաք մը կայ , քաղաք մը հին 
Ու աւերակ, 
Քաղաք մը հէք 
Ու փլատակ: 

ի ս ւ լ մ ի ՜ ր . " 
ի՜նչ հեշտին է մթնշաղն այս լ ո յ ծ ու կարմիր, 
Աչքերու դ է մ ։ 
է լ աւագը անապատին ինչքա՜ն փխրուն՝ 
Ոտքերու տակ, 
Խաղաղ, մինա՜կ 
էրբ կը քալեմ դէպի հ ե ռ ո ՚ ւ ն , 
Գէպի հեռոլն , ստուերներուն։ 
Հոգիս դատարկ սափորի պէս 
կ՛ուզեմ բռնել լուսնակին տակ, 
Ու ճաճանչներն անոր բիւրեղ 
Օծել կապոյտ երազներով 
Ու տանիլ հոն, 
Հո՛ն • . . 
Հին յուշերուս ու երգերուս դամբարանին: 
Շուրջպար բռնել քարերուն մէջ փլատակուսւծ, 
Ու պարտասուն, ավւերս սրտիս վրայ սեղմած, 
Խօսիլ մութին հետ քաղցրօրէն, 
Հի՜ն օրերէն..– 
Հի՜ն օրերը անցան, գացին անվերադարձ։ 

ի սղմի՜ր • • • Իալմի՜ր • 
Իմ հայրենի հողին վրայ 
Գեռ կը մնայ 
Քաղաք մը հին ու աւերակ, 
Քաղաք մը հին ու փլատակ, 
Հագարումէկ տաճարներով ու գ մ բ է թ ո վ , 



Ու պալատով, ոսկի գահով, գահակալով, 
Պարիսպներով կրկնակ կերտուած, 
Ու բոլորակ աշտարակներ 
Երկնասլաց, 
Ու քաոասուն ամուր դռներ, 
Որոնց վրայ 
Խաչքար մը կայ , 
Ու խաչքարը առիւծ մ՛ունի, 
Որպէս խորհուրդ խաչ ու գէնքի. 
Ել անառիկ միջնաբերդով 
Քսպաքն այդ հին իմ պապերուն 
կործանած է ու կը մեռնի, 

* 

Անի՜, Ա ն ի ՜ . . . 
Քանի՜ , քանի՜ 
Դար շարունակ 
Ան փլատակ 
Մնաց մինակ, 
Ու գետն ահեղ 
Իր ափերո–լ(1 
Մռնչեց խու լ , 
Տարաւ փառքն իր գեղեցկութեան 
Ու սարսափը դիւցազնութեան 
Անապատի խոպան հողին ու Օտարին • 
Հիմա սուգով, 
Ափսոսանքով, 
Անի քաղաք նստեր կոլ լայ • • * 
կոլ լայ հոգիս անոր վրայ • • • 

Ահա այնտեղ, անապատին մէջ անսահման, 
Ուր արեւը ամբողջ ազգ մը կիզեց երէկ , 
Եւ կարաւանն իր կշռոյթով հետը թողուց 
Աւազին վրայ յոգնած մարդուն տառապանքին, 
Հեռո՜ւն , հեռո՜ լն , առանձնութեան թեւերուն մէջ 
Լացող քաղաք մը կայ հիմա • ՚ > 

Հալէ պ 
ՇԱՀՊԱ՚ե 
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«Լուսաւորիչ ժողոլեց զդիւան 
«Լցեց զնսաւն, 
«կաղ-Գեւն եկաւ, ասաց, համա՛ն, 
«Զիս մի՛ թսպեր ՛ի հոր ղնսւան, 
«կ ՚եղնիմ վանքին ես փոշեհան, 
«Տանիմ թափիմ Փրէ՞Պաթման, 
«Մինչեւ Քրիստոս գայ դատաստան։» 

ԱՒԱՆԴԱՎԷՊ 

Մշոյ Սուրբ կարապետ վանքին Ն ո -

ր ա շ է ն բակին մ\էլ Սուրբ Յարութիւն ա ֊ 

նունով գմբէթաւոր փոքրիկ մատուռ, մը 

կար՝ մօտ Հազար վեց Հարիւբ երեսուն 

աարեկան է 

Տարին անգամ մը միայն, ժամեր-

գութիւն կը կատարու էր Հոն։ 

Անմոռանալի է այն օրը՝ երբ Եղէ չէ 

վարդապետին Հետ՝ քանի մը տիրացու-

ներս Հոն գացինք պատարագելուէ 

Առաջին անգամն էր որ կը մանէի 

այգ մատուռը՝ որ կը կոչուէր Դ ե ւ տ ո ւ ն : 

Գուրսէն չատ էի դարձեր անոր բոլոր-

տիքը, Լոյեր անոր իւորաուբորտ և մամ-

ռապատ քարերը, եւ ականի գրեր անոր 

երկար ու նեղլիկ պատուՀաններուն, լը– 

սելու Համար անկէ եկող դեւերու ձայ– 

ները % 

Լար ուած փիղերով կը Հետեւէի այգ 

ձայներուն , որ կարողանայի Հասկնալ 

թէ այգ գեւերը ի՛՛նչ լեզու կը խօսէին, 

եւ ի՛՛նչ էր իրենց խօսակցութեան նիւթը « 

Շատ յաճախ, կարծես, Հայերէն բառե– 

բու փշրանքներ կուգայէն ականթիս, եւ. 

սակայն , անկարող էի յստակ գաղափար 

մը կազմել այգ մասին է 

Ու այսօր, երբ առիթը եկած Էր 

մատուռէն ներս մտնելու, ուրախ էի , 

բայց ամբողՀ մարմինովս կը յ՛լողա յ ի է 

Շրթունքներս խածնելու աստիճան 

սեղմած եւ փիղերս պրկուած՝ երբ սեմը 

անցա յ , ԵղիշԷ վարդապետը , ներս կանգ-

նած , զգուշացուց զիս որ չիյնայի քէէ 

անդին գտնուող ծակին մէ^է 

Այգ ծակը բերանն Էր այն անդուն-

դին, ուր, Սուրբ Գ ր ի ք ՚ Բ Լուսաւորիչը 
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լեցուցած էր րոլոր Դաւերը յ երր Գիմե– 

ար է եւ Գիսանէի կռատունը քանդեց , եւ. 

անոր աեդր բարձրացուց այո մատուռը՝ 

որ կորիզն եղաւ, ապագայ Մշոյ Սուրբ 

կարապետի ընգարձակածաւալ վանքին ։ 

Երբ ներս մտայ., քարայրային պաղ 

ու խոնաւ, օդը զարկաւ. գէմքիս հ Խո-

րանը տակաւին մութ էր ։ կանթեղն ու 

մոմերը գեո. վառուած չէին՛. Արեւի շող 

մը միայն, նեղ ու երկար պատուՀանէն 

ինկած էր արծաթեայ խաչելութեան վր– 

բայ: 

Հայր Աուրրը մոմերն ու. կանթեղը 

վառեց տ Աւետարանը խորանին մէՀ շըւո֊ 

կըռտեց % Զգեստաւորուեցաւ ել սկսանք 

ժամերդութեան է 

ԱնՀունօրԷն լար ուած էի ես, եւ կը 

դոզայի է Թալ. ու խորՀրգալոր ձայներ 

մը կոսգային գեանին տակէն, եւ ես՝ 

կէս չուար ած ( կէս սարսափաՀաբ , ժա-

մագիրքը սկսայ կարգալւ Բուրվառը 

խոլնկի ու կնդրուկի բոյրերով կը քեցը– 

նէր տաճարը է 

Մէկ կողմէ կը կարդա յ ի , եւ միլս 

կոզմէ՝ աչքիս պոչովը զնտանին բերա-

նին կը նայէի, թէ արդեօք պիտի կրնա-

յի9 տեսնել քանի մը գեւեբ՝ որոնք գը– 

լուխնին ծակէն գուբս Հանած՝ պատա-

րագի արարոզութեանը պիաի փորձէի՞ն 

Հետե լի լ յ 

Գելերը բնական է որ գ ելա ան մէՀ 

ԸԱային է 

Երբ «ԽարհոՆրդ իպփ(Աք սկսանք եր-

գել, նոր ձայներ սկսան լաւի լ , խորուն-

կէ՛ն , խորունկէ՛ն , գեանին տակէն ։ 

Աչքերս , բնազդաբար , դէպի խորա-

նը ուղղուեցան , ուր պատարագիչ Հայր 

Աոլրբը Հատուածներ կը կարդար, սկի– 

Հը կը խաչակնքէր, բուրվառով էորս 

գին կը խնկարկէր, յալիտենութեան 

դոներն ոլ պատուՀանները կը բանար է 

ու չէր տեսնէր սակայն, որ տարաչխարա 

Հիկ կերպարանքով եւ քրմական զգեստ-

ներով մ է կ ը , ֊ կաղ Գելը իր կողքին 

կանգնած՝ բա զինական ընթերցումներ 

կը կատարէր , իր արեւաշունչ գրքէնէ 

Մէկէն , պղտոր ու անկապակից ձայ– 

ները սկսան դաշնաւորուիլ, ել մեր Հայ-

րենիքի բոլոր աղբիւրները, առուներն 

ու գետերը, սկսան միասին երգել իբրեւ 

դպիրներ՝ մեՀենական չարական մը է 

Ուչի ուշով կը Հետեւէի անոր բա– 

ոերո ն , ել կը տեսնէի, որ մեր Հուրերը 

քերթողական ոդիով իրապաշտ Հայեցո– 

ղութիւն մը ^արտաբերէին ւ 

ձԳութաններոլ երգը դագրած է ար-

դէն Հերկուած արտերու մէՀ յ Արեէս/–. 

խանձ սերմնացանները արեւին փառա-

բանութիւնը կը կատարեն, եւ սերմերը 

քնքշօրէն Հողին արգանդին մ ԷԼ կը ծլին ւ 

զկա նա չա զա րգ ա նտառներէն խոր ա– 

խոբՀուբդ երաժշտութիւն մը կը լսուի: 

Աիրակարօտ Հովերը ծառերուն Հեա կը 

պԱուին է եւ ՛ մ ա ն ր ու րԷ՜Սէ կենդանիները 

կեանքի յոյգերովը կը խայտան » 

€Գիսախռիւ մրրիկները, բանաս-

տեղծներուն Հետ, միջոցին մԷՀ կը պա–, 

րեն: Լեռնակուտակ ամպերուն Հեա սը–* 

րախաղութիւններ կը կատարեն եւ գա– 

Հաւանգներու կրանիթեայ պատերը կը 

թմբկաՀաբեն է 

ՀԲուրումնաւէտ ծաղկաստանները 

գարնանային երազներու պէս կը ժպտին ։ 

Թաւշեայ զեփիւռը մերկամարմին սէրե-

րու Հետ կը պարէ, ու կեանքը կարդա– 

սա արուի , կը խայտայ ու կերազէ է 

ՀԲարձրաթռիչ արծիւները միջոցին 

մէջ կը սուրան: կապտածարաւ երեւա-

կայութիւնը անոնց Հետ կը Հրցի) ել ի– 

մաստասէբները կապոյտ տարածութիւն՛ 

ներուն մէԼէն Անծանօթին դռները կը 

բախեն է 

հՄ արգագետ իններու զմրուխտեա յ 

խաղաղութեան մԷՀ մանուշակները ա– 

մօթխածօրէն կը ժպտին յ Անտէր ու ան– 

տիրական Հովիւները իրենց սրինգնե-

րուն Հետ կը մխան, եւ աստեղազարդ 

գիշերը անոնց վյւայ կ1արտասուէ ։ 

«Աշնանային Հնձաններէն երանական 

Հուրեր կը վազեն ւ Աիրաբոբբ Համբոյր-

ներու վրայ պճպճացող գինի կը սրսկեն , 

եւ Հեթանոսական խրախճանքները ոգե– 



Բ Ա Գ Ւ % 17 

ղէն քերթողութեամբ մը կը շառագու*. 

նին» X 

Ես յՀսփշտակութեամբ կը Հետեւէի 

այս երդերուն , որոնք մեր շարականէն 

շէին նմաներ % Երբ յանկարծ ձայները 

սկսան մեղմանալ, վե բահուելովդ Հեռա-

լոր արձագանգներու % Կաղ Գելը աներե-

ւութացաւ։ Պատարագիչ Հայր Աո լրբին 

ձայնը նորէն Հնչեց՛ որանին առՀեւ 

կանգնած՝ Պատարագամատոյցէն Հատ-

ուածներ սկսաւ կարգալ , բանալ յալի-

աենութեան դռներն ու պատուՀանները 

ել փռել իր նայուածքը անոր խորՀըբ– 

դ աս քօղ տարածութեանց վրայ։ 

ւ • > Աշխարհ քօղասարսուռ ստուեր-

ներու՛՛՛ Յարաշարէ ծով ձեւերու եւ 

ղոյներու հ խաբուսիկ շուք ի րա կան ու-

թէ ան յ անգրդիռ պար թեւաւոր աղՀիկ– 

ներու է ան կենդան բաժկի երկնային 

Հնձաններու , անհպելի մերկութիւն ան– 

Հըրապոյւր գեղեցկութեան, ծփուն ըստ-

ուերնեբ անշօշափելի շրթունքներու է ա– 

դամանդակուո. գաՀ վերացական արքա-

յութեան յ ան բո յ ր ծաղկաստաններ ա– 

մուլ երեւակայութեան է եւ աՀաւոր Հա-

լոցներ անմեղ մեղաւորներու• • • է 

վար պիտի առնէր անոր ճակատէն, եւ 

լուսապայծառ, պսակով մը զայն պիտի 

դնկր իսկական պատարագի շի գերին 

մ է ի 

Ու այսպէս , մտածումներուս մ ԷՀ 

թաղուած* կը նայէի անոր աչքեբուն տ 

ի՜նչ վեհութիւն ել Հպարտութիւն ւ Ա– 

նոր տաճարին պատերը քանդուած են 

թէեւգ աննիւթական բագինը , սակայն , 

կը շարունակէ կանգուն մնալ ( որպէս 

անուրանալի եւ յաւիտենական իրակա– 

նոլթիլն , վեՀ ու վսեմ, ամէն մարդու 

Հոգիին մէՀ^ եւ կը լուսաւորէ կեանքը 

իր բազմագունակ երեքներով բ ՛ ՛ ՛ ւ Պաշ-

տամունք ծիլին* որ Հողին գգուող Հեր– 

մութեանը մ\ԷՀ կ՚աճի ու կ՛ուռճանա յ »• • » 

Վարդին՝ որ իր բուրումնաւէտ գեղեց-

կութեան մէջ՛ ամ օթխածութենէն կը 

շառագունի • > • : Ջրվէժ՜ին՝ որուն փրփրա– 

կոծան ^"1-ր^ՐԸ՛ դիւցազներգութեան մը 

տողերուն պէս կը շառաչեն» » • է էեոնե– 

րու որոնց Հաստաբեստ ուսերը աստզա~ 

ծորան երկինքը վեր կը բռնեն • • • է փեր-

թողէն՝ որուն ներաշխարՀին մ ԷՀ՝ լուսա-

ցընցուղ արեւածագին, անթառամ ծա 

կասաաններ ել Հերարձակ մրրիկները 

կ՚ալեծփին * 

Ու երբ պատարագը վերՀացալ է Ե— 

ղիշէ վարդապետը գնաց իր խուցը, իսկ 

մենք՝ մեր ննՀարանը \ 

Անկողնիս վ յ ՚ ա յ երկարած՝ թաղուե-

ցայ խորՀրդածութիւններոլ մԷՀ տ « . ՛Մեր 

քրիստոնեայ նախնիքը նուաստ ծա-

ռայի մը պաշտօնը տուեր էին Կազ 1՝ե~ 

\ինգ որպէս վանքի փոշեհանը է Տարին 

տասներկու ամիս է ան պիտի Հաւաքէր 

տնտեստունէն , վարդապետներու խու-

ցերէ ն ու բոլոր բուխեր իկնե րէն Ժհխ1» 

ու փոշին, եւ շալկելով պիտի տանէր 

թափէր Տիգրիսի փրփրա կոծան Հուրե-

րուն մէՀւ 

խեղճերը, սակայն, չէն մտածած 

երբեք, որ ժ՜ամանակը, այգ աննախա-

պաշար դատաւորը, օր մը% այգ պիտակը 

Գիշեր մըն ալ, երբ կազ Դ»հն.ը ին– 
նակնեան բարձունքներուն վրայ կը թա-

փառէր , եւ մրրկաբեր ամպերուն Հետ 

կը խօսէր | յանկարծ ( գետինը սկսաւ 

գոզալ ել տեղատարափ մը ծայր 

տուաւ • կայծակները սկսան ճեղքռտել 

մութը յ Վանքը՝ ուրուականի մը պէս կը 

շարժտկէր մրրիկին մԷՀ: Զանգակատան 

խաչը լուսնեակի մը պէս կը շողար ( եւ 

մեր Հեթանոս Հայրերուն գանկերը գուր* 

խուժ՜ելով Հողին խորութիւններէն՝ ճը– 

րագներոլ պէս սկսան վառիլ է Իսկ պրն– 

տանին մ ԷՀ նետուած գելերը՝ ճիչերով 

ու աղաղակներով գուբս թափուեցան եւ 

սկսան պար մը բռնել Աոլրբ Յարութիւն 

մատույլին բոլորտիքը տ 
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կազ Գէւը՝ ուրախութենէն խելա-

գար ած՝ մրրիկէն մԷՀ կ՚ոստոստէ տ Լեռ.«» 

նէ լեռ կը շ է ն ք ս ւ յ : Մէկ ոտքը մէկ չերան 

կատարէն հ մէլս ոտքը միւս չերսւն կա– 

տարին՝ կը դիտէ վերացած ճրագազարդ 

մեր հողը, ել կը պոռայ աՀաւոր ձայ– 

նով մը» 

Գիտէի՛ հ դիակի՛ որ, օր մը պիտի 

վերադառնայի ւ Յարութեան օրն է այ~՜ 

սօր ւ Աստուածաշունչ դեւերու օրը : 

Ու ես , երբ ուշի ուշով կը նայէի ա– 

նոնց , զարմանքով տեսայ որ անոնք այն-

քան ալ անհամակրելի էակներ չէին է 

Ընդհակառակն, անհունօրէն գրաւիչ 

մարդիկ էին անոնք։ Ունէին կամք ու 

վճոականութիւն ։ Հայրենասիրութիւն ե. 

նուիրում » իրապաշտ ել գազափարա– 

շունչ Հայեցողոլթիւն , եւ քրմական լու– 

սա պաշտ ութիւն « 

Ու մէկէն յ Րիւրակնեան բոլոր աղ– 

բիւրները, Ար ածանին ու Ա՝ եզրագետը ձ. 

Աասնոյ ու Աել սարերու բոլոր ձորերն 

ու քարայրները սկսան երգել Յաբու-

թե ան Երգը 1 

Երաժշտական ոՈր գլուխ—գործոցը 

կրնար մրցիլ անոր Հետ, ուր կ՚ելեւէ– 

Հէին մեր լուսափրփուր ամպերը, մեր 

լուացուած կապոյտըէ մ եր երկնամուխ 

լեռները ( մեր լուսաթաթախ Հողը , մեր 

Հազտրաշէն տուները , մեր մրրկոտ անց-

եալը ել մեր կալերոլ պսպղուն ոսկեփո-

շխն։ 

Ու այգ գերագոյն Համանուագին 

առՀեւ կանգնած է մեր կազ Գեւը, որ 

մազերը Հովերուն, եւ ներաշխարՀը բո~֊ 

ցերով ճարճատուն, կը վարէ զայն գի՜ 

ւօրէն, աչքերը ուղղած արեւածագին՝ 

որ Րիւրակնեան լեռներու ուսին վրայ 

կը ճեղքուի որպէս Հսկայ նուռ մը հ 

V– Ծ• 
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կը համբուրեմ հո՛ղը օտար, 
Ուր կը հանգչի մասո՛ւնքը ձեր , 
Ո՛Վ տարաբախտ իմ եղբայրներ, 
Որ կարօտով ինկաք ի աղաււ։ 

Բեկո՛ր մ՛եդալ հայրենիքի՝ 
Զեզմէ մէն մի՛ն , երկրի ՚ս վըրան, 
Բընակսւրա՚ն ու գերեզմա՛ն 
Երկիրս ամբո՛ղջ ըրիք ձեզի : 

Դուք սըփոեցիք, գ ո ՚ յ գ ափերով, 
Զեր ծաղիկնե՛րը Մ ա յ ի ս ի , 
Վերածեցիք մո ՚ լթ-ը լ ո յ ս ի , 
Վէրքը՝ երգի՛ սիրագորով: 

Դուք ցըրուեցա ՚ք երկրիս վըրան, 
Ո՜հ, քալեցիք դուք ծ ա գ է ծ ա գ , 
Բայց ոլորտի՛ն մէջ միացաք՝ 
Փողվլողենէ ՚ջ , յ աւեր (հսկան: 

ՀՐԱՏ ՝Բ1ԱԱՐԵ1,8 
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ԾՈԻՆԵՐԸ ԵԿԱՆ 
էւււււււււււււոււււււււււււււււււււււ՚ւււօօւււււււււաւււււււօււ՚ւ՚ւււ՚ւ՚̂ ւււ՚ււ11 ւաւււււււււււււաււււււււււււ 

Աալվւստոր Տալիական պեխեր \ Օր՜ 

ուան ընթացքին մեծագոյն խնամքը կը 

տանի այգ պեխերուն, որոնք դարձած 

են գէպի վեր յ սրածայր է երկու լուսնի 

մաՀիկներ կազմած–, իրարու գէմ բաց-

ուած՝ իրենց մէՀ առնելով սովորական 

քիթ մը\ Կօշիկի ներբանները նորոգած՝ 

դժուարին աշխատանքին մ ԷՀ իսկ Լէ թե՛ 

րանար պահոլ մը Համար վար Ղ^Լ 

գործը եւ ստուգել պեխերուն ճչգու թիս՛ 

նը , որոնք կարծես իր պատիւն ու էու՛-

թիւնը կը կազմեն գիւղէ ամբողջ 3 0 0 

տունի բնակշութեան Համար է Շատեր 

ուզած են Էր արուեստագէտի Հակում-

ները Հետեւցնել ա յդ բացառիկ պեխե-

րէն , ԻսԿ ուրիշներ1 իր աշխատանքին \ 

Այո , Հալիմ Անտոն, Հնակարկատէ մը 

աւելի, կարգին կօշկակար մըն է , ար-

ուեստի արՀեստաւոր մը, թէել իր Հա– 

մեստութիւնը երբեք թոյլ չէ տուած ի– 

բեն ընդունի լ ա յդ իրականութի ւնը 

Հանրութեան մ ԷՀ ւ 

ք*ր փոքրիկ աշխատանոցը կորսա ած 

է զիւղէ թաղէն Հէն ու քարաշէն աու.– 

ներուն տա կը շարուած ախոռանման եւ 

կամարածածկ խանութներուն մէՀ։ Բայց 

այս կրպակը չէ նմանէր Հնակարկատէ 

մը աշխատանոցին, ամէն բան կարգին է 

եւ չնոբՀքով, որովՀետել նախ՝ առար-

կաները կը գոյանան ցած սեղանէ մը, 

նոյնքան ցած աթոո\է մը, տախտակէ 

մաՀճակալէ մը եւ անկիւնը դրուած կա-

շիի զանազան ոլորներէ . երկրորդ՝ սձ» 

ղանին վրայ զանազան մեծութեամբ գա-

մերը ունին իրենց առանձին րաժիննե-

րը , մուրճերը կա խո ւած են կաշիէ Օ–• 

ղակներէ , իսկ նորոգուած կամ նորոգ– 

ու ելիք կօշի՛կները շարուած են - միշտ 

ճաշակով - պատին տակ յ Շատեր ըսած 

են, որ Հալիմ Անտոն կօշկակար մը 

պէաք չէր ըլլար, այլ»** 

Այս բո1որը կարելի է տեսնել աշ-

խատանքի պա Հուն եւ Հիանալ ւ Բայց 

երբ մայրամուտին, ինչպէս անփոփոխե-

լի սովորութիւնն է , կը փակէ կրպակը 

եւ կ՚իջնէ փողոց՝ բոլորովին նորու^ 

թիլններ կը Հրամցնէ գիտողին, Հիաց-

մունքի Համար յ Շ\էկ ոլ. կիսով թափած 

մազերը սանտրած կ՝ԸԼԷայ դէպի ետ , Ո– 

րոնք Հուրի կամ էւղէ ծփանքէն՝ Հարթ 

մակերես կազմած, ^այելէէ *զէս կը 

փայլին % Երկարատեւ Հակած աշխա-

տանքի արդիւնք՝ քալած պաՀուն է թե– 

թեւ կույլ մը յառաջ կը մղէ սրածայր 

պեխերը։ Բայց ամէնէն աւելի աչքի 

ղ պչոզը իր երկար Հասակն է ։ Գիւզա** 

ցիք՝ որոնք միշտ ունեցած են ինքնա~ 

գովութիւնը իրենց գիւղէ սերունդէն լա՛ 

ւառոդՀ վիճակին Համար, այսուՀան– 

ղերձ վարժ չեն եղած նման երկար Հա– 

սակի մը տեսքին, եւ շատեր ուզած են 

զայն նմանցնել աւելի ՀՀիւսիսայինիֆ 

մը, «.Աժնապիֆ, քան էէրմանի)ի մը։ Ա— 

յ ո ՛ , ոչ մկկ զարմանք, Հալէմ Անտոն 

Հայ մ ըն է , աոնուազն էր պնդումովը է> 

Թէեւ դիւղացիք իրենց ընթացիկ Օր-

ուան մէջ յաճախ զուարճութեան Հա-

մար կը խօսին Հալիմ Անտոնի եւ անոր 

յատկութիւներու մ ասին , ա յնո լամե– 
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Հարցը վերաբերի անոր անցեալին ւ Ար-

դարեւ. Հա չիմ Անաոն իր անցեաչին մԷՀ 

գեղեցիկ երիաասարգ մը եղած է , էԱլա 

Աժնապի թամամ) ։ Արդէն իր այս յիա* 

սունը անց աարիքին մ ԷՀ իսկ պաՀած 

սլացիկ եւ. բարեձեւ, մարմինը Հառանց 

նկատի առնելու, թեթել. կուղը) , եւ. կա– 

պոյտ ծովանման աչքերը ցոյց կու. տան 

վւառաւոր ֆիղիքական ներդաշնակում* 

թիւն մը իր երիտասարդ օրերուն է 

- /*այ<ց ինչո՛՛ւ, չէ ամուսնացած եւ 

մնացած է ամո՛ւրի տ 

• Ա՜Հ ք որ ունենաս այդքան գեղե-

ցիկ արտաքին՝ շաւՓ ունենալու սիրոյն 

կը մնաս առանձին • ••( 

Այս Է ընգՀ անուրին կարծիքըI Աա-

կայն իրականութիւնը այն Էէ որ Հա չի մ 

Անտոն մինչեւ օրս ցոյց տուած է բա-

ցառիկ անտարբեբութի ւն մը կիներուն 

Հանգէսլ, բացառիկ յարգանքով արտա՛-

յայտուած՝ Հակառակ անոր որ գործը 

եղած է շատ անգամ շփացած եւ սակաչ»«. 

կութեան ի գին շատախօս կիներու Հետ , 

անշուշտ զանց առնելով ա յն գաղտնի 

Համակրանքի կապերը որ ունեցած է , 

կամ ունի Ս՛արիին Հետ է Աակայն ոչ մէկ 

ճշգրիտ գաղափար այս մ ասին , լոկ խօս««. 

քեր՝ մանուած գիւղացիներու կողմէ , 

տուներէն ներս ւ 

Գիւղի նոր շուկային մ ԷՀ կը գանը֊, 

լի մսավաճառ մը% որուն կը դիմեն դԱ–֊ 

րեթէ բոլոր միս գնող կիները յ Ոմանք 

կը Հիանան եւ ծածուկ իրար կը մղթեն 

ցոյց տալով %աժիպին բազուկները է »*« 

րոնք, միսը կտրած պաՀուն, կ՛ուռին 

պայթելու աստիճան. թէեւ ուրիշներ ալ 

պժգանքով կը նային այգ արտառոց մե– 

ծութեամբ մկաններուն ւ ՏամենայնդԷպս 

դարձեալ իր խանութն է ուր կը դիմեն, 

որովհետեւ \յաժիպ նախ, լուրՀ է կինե֊ 

բուն հետ, երկրորդ ք լաւ եւ մաքուր 

մսագործ։ ճիշգ եղբօր Հակապատկերը \ 

Ա՚իակ կինը որ ոտք շի կոխեր այգ 

մսավաճառատունը եւ 1 9 աարիէ ի վեր 

ոտք չէ կոխած՝ Մ արին է » ինչո՞ւ ։ Է՜Հ » 

պէտք է մեր գիւղը *"պրիլ այսպիսի տա-

րօրինակութիւներու Հանդիպելու. Հ ա – 

մարէ ՈրովՀետեւ Մարին Նաժիպին կինն 

\Է , իսկ բաժնուած են մօտ 19 տարի ա–֊ 

ռաՀ, խռոված ու երգում ըրած ո ՛ չ ի– 

բաբ միանալ, ո ՛ չ ուրիշի մըդ եւ ո ՛ չ ալ 

թոյ լ տալ մէկը միւսին ընելու Համար 

ա յ գ . . . » 

Հակառակ իրենց մ ԷՀ եղած ատե** 

լութեան, Աարին, չի թերանար յաճախ 

պատմելու կիներուն է իր առա Հին սիրա-

հարութիւնը \քսւժիպի Հետ ւ *ԼերՀինս, 

պատանի երիաասարգ մը^ մարմնի ցու 

ցագրութեան առաջնութիւնը կ՚առնէր, 

գրաւելով դատաւորներէն մեծ բաժակ 

մը | միեւնոյն ժամանակ Մարիէն՝ անոր 

Հոգին ւ Ամիս մը ետք ամուսնանալու, 

աւելի ամիս մը ետք իրարմէ Հեռանալու 

1 9 երկար տարիներու Համ ար, եւ թե-

րեւս ցկեանս\ Ոչ մէկ զաւակէ Այժմ 

Մարին կը պտտի ազատ—Համարձակ, 

մերժելով Բ"լոր առա Հարկները իր գե-

ղեցկութեան Հիացողներուն, միեւնոյն 

ժամանակ Հանդուրժելով գիւղացիներու 

Համարձակ որակումին - խենդ Մարի• •• 

%աժիպ երբեք չէ Հրաժարած մօ– 

տէն քննելէ Մ արիին ընթացքը, եւ թե– 

րեւս ներէր անոր, եթէ այս մէկը Հալիմ 

Անտոնը ճան շցած չըլլար է Մ արի , գիտ-

նալով որ \,աժիպ իր սեփական միսը 

կու տայ մեքենային՝ երբ տեսնէ դինք 

Հա չիմ Ան տոնին Հետ , կարծես դիտմամբ 

անոր կրպակէն դուրս չի գաբ եզեր ք 

Այս Է ան Է , Հալիմ Անտոն, բազմաթիւ 

անդամներ տեսած Է Նաժիպին սուր դա-

նակին սուր ծայրը աչքերուն առՀեւ ըս– 

պաոնագին ճօճուոզ է 

«* • 

Առաւօտ մը , Հալիմ Ան տոնին քովը 

գացիք տարօրինակութիւներու Հանդի-

պելու տ րամ ագրութեամբ , եւ տեսածս՛ 

ուրիշներու պատմելու նախածրագրով \ 

Երբ յայտնեցի թէ Հայ մըն եմ՝ շատ 

պաշտօնական ձեւով թօթոլեց ձեռքս իր 

կաշիի նման կարծրացած մատներով ւ 

Գժբախտաբաբ կը խօսէր թրքերէնդ եւ 

ես շատ Հմուտ չըլլալով ա յ գ լեզուին՝ 

բաւական դժուարութիւն կրեցի զինք 
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լա լա պէս Հասկնալու. Համարէ Այ&ոլՀան–. 

գերձ կոտրտած թրքերէնով մը խօսեցայ 

Հետը է 

• Հայաստանին ես խասսճա՚ Հա՛-

լիմ Անտոն ւ 

- Շըշ է ըրաւ, յանկարծ, ցուցամատը 

դրած շրթներուն կ ա յ , շ ը ՚ շ , թող չլը– 

սեն տնօրէնները է 

էս չփոթած Լորս դիս սկսայ նայիլ, 

բայց անդրադառնալով, որ յուսացած 

տարօրինակութիւներուս սկիզբն էր 

այս՝ ձեւով մը Հբճոլեցայ եւ ուզեցի 

շարունակել կոմէտիանւ 

- Ի*նչ կայ, ո՞վ կը լսէ մեզ, կա-

մացուկ մը Հարց տուի անոր: 

- Թուրքե՛րը է ո ՚ Հ | տնօրէնները • • • 

Այս անգամ զարմանքս եւ շփոթս 

արդար են ել. ես յիրաւի չկրցա յ վեր ցրց-

նել այս կատակը ու ըսէ՛ 

- Ի՞՛նչ թուրք, / ՚ ՞ ձ չ անօրէն, Հ ա – 

Անառն, 

- Լոէ՛ յ ԼՈ-Է՛« ցած ձայնո՚վ խօսիր, 

չե՞ս գիտեր Հոս պատերն անգամ . . . 

- Աստուած ի ՛ մ , քեղի կը Հարցնեմ 

Հաայստանէ"ն ես , եւ դուն • • • 

Տանկարծ ընդոստ ձեւով լռեցոլց 

զիս , պաՀ մը Լորս գին նայելէ ետք, 

լրտեսի մը Հաշուետուութեան ձայնով 

խօսեց ալ. Հատ—Հատ , իւրաքանչիւր բա-

ռին Հետ ուսիս ճնշելով կաշեծածկ դա-

նակի սուր ու փայլուն ծայրը յ 

- Գիշե՛րը , լուսինը չբարձրացած, 

եկո՛ւր մօտս , ես լոյսը կը մարեմ ել քե-

ղի կը սպասեմ, քեղի կը խօսիմ, կը 

պատմեմ ամէն բան, Հիմա գնա՛, գնա՛ 

քանի դեռ վբայ չեն եկեր շուները...» 

Մ եքենական շարժում ով կը պատ-

րաստուէի Հեռանալ առանց իսկապէս 

ըմբռնելու, անոր միտքը, երբ ձեռքի նը– 

շանով շատ լուրէ երեւոյթ մը առած՝ 

կանչեց զիս ։ Աօտեցայ եւ կապոյտ աչ– 

քերուն մ ԷԼ վախի ու կասկածանքի յըս– 

տակ արտայայտութիւն մը կարդացի՛. 

Կը սպասէ ի անՀամբեր . երեւութապէս 

ունէր ըսելիք մը ինծի, բայց կը վարա-

տէր I Ի վերԼոյ եր եսը ծածուկ ձեւով 

խաչակնքեց , Երբ չհասկցայ միտքը՝ 

Հբկնեց խաչակնքումը ել գլխով Հարց-

ման նչան ըրաւ, է Ըմբռնեցի զինք ել վի-

րա ւորուած ձեւանալով ըսի • 

- Անշո՛ւշտ, անշո՛ւշտ ւ 

Ապա դարձեալ որոշ վարանումէ մը 

ետք, իրական գողով մ ը , բաճկոնակին 

կոճակը քակեց եւ ներքին շապիկին վը– 

բայ խնամքով ամրացուած զինանշան մը 

ցոյց տուաւ եւ Լունչը պաՀած՝ գէմքին 

Հարցական արտայայաութեամբ կախ– 

ուեցաւ աչքերէս է ժպտացի եւ Հաստա– 

տեցի գլխու մեղմ շարժումով մըէ Յան-

կարծական ձեւով գէմքը պայծառացալ 

եւ անմիԼապէս շտկելով կուրծքը, զար-

կաւ ուսիս ել լրբացած՝ ըսաւ, գաղտա-

գողի աչքերը ոլորելով չորս գին, գիտ– 

մամբ բարձրաձա յն » 

- Գիշե՛րը, գիչերբ ^էԸ լմննան կօ-

շիկներդ, երթաս բարի, եւ անմիՀապէս 

լծուեցաւ անաւարտ գործին տ 

Հեռացայ այգ կիսաքանդ շուկայէն* 

դրեթէ չՀաւաաալով տեսածիս ու լսած-

ներում հ Ես որ տրամ ագրո լած էի ամէն 

նորութիւն պատմել ուրիշներուն՝ որո-

շեցի մնալ լուս., լուռ.՝ այս չուրԼ եւ 

խոբՀբդաւոր յայտնութեան շուբԼ։ 

Կէսօրին Հանդիպեցայ իրեն ճաշա-

րան • քիպաադէմ բարեւեցի զինք երբ 

անցաւ մօտէս, բայց ի զարմանս ինծի, 

բարե լա չառաւ եւ շատ բնական ան տար– 

բերութեամբ մը գնաց տեղա լոր ուեցաւ 

ճիչգ դիմացիս սեղանը քանի մը քայլ 

անդին՛, ճաշի ամբողՀ տեւողութեան ըն– 

թացքին, դիտեցի այգ մարդը, և ոչ մէկ 

անբնական շարժում չգտայ անոր Քով • 

Յանկարծ խենթ մտածումը ունեցայ թէ 

արդեօք կատակի մը զոոՀ գա ցած եմ , 

եւ ուզեցի անմիԼապէս ստուգել այգ, 

մօտեցայ անոր սեղանին ել ըսի. 

- Բարի ախորժակ , Հալիմ Անտոն ։ 

- Շնորհակալ ե մ , նմանապէս \ 

Ապա ծռեցայ եւ ական Լին գրեթէ 

փսփսացի • 

- Այս գֆչեր, լուսինը չբարձրացած յ 

Ընդոստ ետ քաշուեցաւ, զարմացած 

նայեցաւ գէմքիս ես անմիԼապէս Հաւա– 

ՔելոՎ ինքզինքը աճապարանքով գուրւ§ 

նետոլեցալ ճաշարանէն, Հալածանքէ 
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փախուստ տուողէ մը պէս ք ՛Ա՛" ձգելով 

բո լո բվին շփոթ գրութեան մը մԷՀ։ 

Ա՚ինչեւ մեր մ՜ամ ագրո ւթեան սլա Հը 

չդագրեցայ մտածելէ այս պատահածի 

մասին ք գտնելու Համար ելք մըէ բացա-

տրութիւն մը որ սլարզէր այս ամրողՀ 

խորՀրգաւոր արարը առաւօտեան յ ՛ ք ի չ 

մը քալեցի գէսչի Հքարշարա յի ակը, ուր 

գեղեցիկ գիշերային ամայութիւն մը կը 

տիրէր է ասչա քայլերս ուղղեցի գէսլի 

Հին շուկան^ կամ արաՆ ածկ թաղերուն 

մ է Հէն անցնելով, ուր կրունկներս չարա-

գուշակօրէն կ՛ արձագանգէին խորՀրգա-

ւոր պարապին մէՀւ ՊաՀ մը ծղրիթին 

սգականչին մտիկ տուի եւ շուտով գար–֊ 

ձայ անկիւնը վճռական քայլերով: Ոչ 

ոք կար Հռն $ կասկած՜ներս արդարացած 

էին է կատակի մը ղոՀ գացողի ամօթան-

քով կը պատրաստուէի վերադառնալու, 

երբ սուլոց մը գրաւեց ուշադրութիւնս, 

ստուեր մը անցաւ մօտէս եւ ըսաւ• 

- Հետեւէ՛ ։ - Անոր երկայնահասակ 

ստուերն էր է Ուղղուեցանք գէպի թզե-

նիները , գիւղէն քիչ անդին• աղբիւրի 

մը կազմած քարայրի մը մ ԷՀ առաՀնոր– 

գեց ղիս ։ Արդար ըլլալու Համար կը 

խոստովանիմ որ սարսափը պատած էր 

ամբոզՀ մարմինս, բայց ճակատագրին 

Հաշտուոզ եւ անոր առանց սակարկու– 

թե ան յանձնուողի մը պէս Հետեւեցա յ է 

Հո՛ն , ձեռն ա լապտեր մը ա Լքեր ուս աո– 

Հեւ պարզեց շատ ԼուրՀ գէմք մ ը , եւ 

վերէն Հատ—Հատ ծորող Հուրի սուզուած 

կաթիլներ : Ապա, երկար տեղեկատը– 

ւութիւն մը ըրաւ ինծի, երբեմն լուսա-

ւորելով եւ Հսկելով քարայրին մուտքը ւ 

Պատմեց դրացի գիւղերէն, տուաւ անոնց 

վիճակը, ճշդեց ՈՐՈԼ կացութիւններ ՚ – 

Ա . . . գիլզը 1 3 կռուող, 7 զէնք) Տ ՛ ՛ ՛ 

գիւղը \ 8 կռուող , երկու մոսին , մէկ որ-

սի Հրացան % Իք՛՛՛ի ^ԷՀ, 3 մեռեալ, 

Վ՛ ՚ ՛ ի մ ԷՀ քանի մը վիրաւոր . » • եւ այս– 

պէս Ա ՚ ՚ ՚ ե ր ո ւ եւ Տ • • ՚ ե ր ո ւ շարան մը^ 

որոնց իսկական անունները երբեք չկըր– 

ցայ Հասկնալ իրմէ է Էզբափակեց այս 

խօսքերով– էս խօսեցայ անոր Լ մեծին) 

քու մ ասիդ, շատ ուրախ է եւ մօտ աաե– 

նէն քեղի կ՚ըսէ իՈնչ պիտի ընես յ Գրել 

գիտե՞ս է Շատ , շատ աղէկ • * « է Եւ այգ 

խօսակցութեան ամբո ղՀ տեւողութեան 

ինքզինքս գտայ Հայ ազատագրման 

շարժումներու ժամանակին մ ԷՀ եւ 

իսկապէս ապրեցայ այգ պահերը, ց . 

րոնք կը կարհէի կորած են յաւէտ է Ու 

բաժնուեցանք ։ Վերադարձայ տուն , ուր 

անհնար եղաւ քնանալ յ Արդարեւ, պա-

տահածին մասին մտածեք ր ինքնին երազ 

մըն Էր ամբողՀութեամբ ։ 

ՏաՀորդող քանի մը շաբաթնեբու 

ընթացքին յաճախ այցելեցի Հալիմ Ան-

աոն ին կրպակը է Երբեմն կը պատահ Էր , 

որ ժամ եր շարունակ մնա յինք լուռ է ել 

ես այդ պահ եբուն կը քննէի, երկար կը 

քննէի այս առեղծուածային մ ա բ գ ը , ա– 

ռանց երբեք յա Հողե լու թափանցել անոր 

նեբսը եւ ծանօթանալ իրականութեան, 

որովհետեւ միշտ քննութիլեներս երեւան 

կը բերէին Հաստատումը այն կարծիքին % 

Հալիմ Անտոն կատարելապէս նորմալ 

մարգ մըն էր ե՛ւ մտքով ե՛ւ. ֆիզիքա-

պէս է Երբեմն կը պատահ Էր, որ խօ-

սէինք զանազան նիւթերու շուրՀ, նոյն– 

իսկ ներկայ ք ընթացիկ քաղաքականում 

թենէն ճառէինք, ել ոչ մէկ նշան | ոչ 

մէկ Հետք՝ մատնող այն գիշեր իմ ճանչ-գ 

ցած Հալիմ Անտոնը յ Հետզհ ետ Է , տես-

նելով որ գիմացինը ուրիշ մըն Է ( կամ 

ուրիշ մըն Էր այն գիչեր՝ եւ երբեք չ՛ան՜ 

գրագառնաբ այգ մ ասին, ես ալ փակեցի 

ա յգ Է Հը եւ ա շխատեցա յ ճան շնալ ա՛ յս 

մարգը, իբր եւ Հնակարկատ եւ վարպետ 

կօշկակար Հալիմ Անտոն, որուն շատ 

Համակրեցայ է մ ան աւանդ երբ անոր մ ԷՀ 

տեսայ ազնուական Հոգի մը ^ Հայու աղ– 

նըւական Հոգի մը է իաէալապաշտ մը՝ 

ապրող բոլորովին այլ աշխարհի մը մ ԷՀ 

եւ կասկածներս փարատեցի, թէ ան 

թուրք մըն էէ Իր երկար ել շատ անգամ 

անհասկնալի պատմութիւններու ընթաց-

քին , պարզեց ինծի շատ բաներ, քիչ մը 

ամէն հայոլ գլխէն անցած եղելութիւն– 

նեբ ։ Եղած է քիւրտ բէկի մը "րգեգիրը 

փոքր տարիքին է ծնողներու վայրագ 
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Հարգը տեսնելէ ետքէ Մնացած Է անոնց 

մ ԷՀ եւ քիւրտի զաւակները կոչած Է եղ-

բայրներյ մինչել սկսած Է գաղտնի գոր*> 

ծակցութիէՖ ունենալ Հան ոնց» Հետ, 

մինչել օր մը բախումի մը ընթացքին՝ 

փախած ել յանձնուած Հ ա յ ե ր ո ւ ն , «.Աս-

չաններուն»–, ել. անշուշտ ի բրել Հայ, 

մայրենի լեզուն ու իր տոՀմիկ անունն 

իսկ մոռցած՝ ինկած Է Հայ գաղթական 

կոՀակներու գիրկը) եւ ազատանի տարի-

ա յս օտար ափերու Վրա յ իր գո յու-

թիլնը շարունակած՝ Հնակարկատու– 

թեամբ ել քիչ մը ամէն միՀոցաւ, ինք > 

Հայու զաւակ , քիւրտի զինուոբ, վարժ 

ձիալոր » » » յ 

Եւ ես կը մտածէ ի . «խեղճ մարգ , 

երեւի ուզեց Հետ» այն Հին օրերը խա-

ղալ , ես իրեն յիշեցուցի իր անցեալը իմ 

լոկ Հայ ըԼԼալովս, եւ ես զէնք փոխա-

գրեցի Հին շրՀանակի մը մ է Հ , ստիպելով 

զինք վերապրի լ իր կեանքը Հի՛ն օրերու 

տուայտանքին Համընթացի տ Մեծ Հա-

մակրանքով մը կապուեցայ անոր եւ այւ– 

նուՀեաել ամենայն լրՀութեամբ մօտե-

ցայ իր Հարցերունւ 

Հինգշաբթի օր մ ը , նստած իր կըր– 

պակին առՀել կը խօսակցէինք, երբ յան՛ 

կարծ բռնեց թեւէս, նետեց զիս կրպա-

կէն ներս է Հապճեպով գոցեց դռները ել 

ամրացուց նիգերը ակնթարթի արագում 

թեամբ : Մութին մ ԷՀ կը լսէի միայն ա– 

նոր Հելքը եւ շարժող շրթունքներու շը– 

շուկը , էլ անիծ էր եւ կ^աղօթէր . . . իսկ 

դուրսէն, կը լսէի յսաակ , գիւղի Հինգ– 

վեց տարեկան երեխաներոլ աղմուկը, 

որոնք չար Ապաոյի առաՀնորգու թեամբ, 

իրենց մեծերը ընդօրինակող ^ընտրու-

թիւն՝» կը խաղային, պոռչտուքով եւ 

երգերովէ 

Երբ աղմուկը Հանդարտեցաւ, զգու– 

շութեամբ բացաւ դռները ամբոզՀ դրա-

ցի խանութպաններու եւ անցորդներու 

Հետաքրքիր Հանգիսատեսութեան չրՀա– 

նակին դիմաց , ապա դարձաւ, ինծի յոգ-

նած եւ դառնագին երեւոյթով մ ը , ը– 

սալ • 1 ՚ 1.1 I») 

- Գացին, գացի՛ն շուները , այ<ս ան֊ 

գամ ալ ազատեց անք է 

Եւ ես ցաւով գիտեցի այս Հիւան-

դագին մարգը, որ կ ապրէր քառասուն 

տարիներ առաՀ ստացած Հարուածներու, 

ազգեցութիւնները , ե այս ցաւագար ամ-

բոխին , ուր մարգիկ անգիտակից կամ 

մոռցած ամբոզՀ ազգ մը իր արմատէն 

քանգող Հարուածները՝ կողերնին բըռ– 

նած կը խնդային Լպիրչ եղանակով: 

Բաժնուելէս առաՀ, մտերիմ ձեւով 

թօթուեցի անոր ձեռքը 1ւ երախտապարտ 

ձեւով մը շնորՀակալոլթիւն յայտնեցի 

կեանքս փրկելու իր տրամագրութեան 

Համարւ Եւ տեսայ անոր աչքերուն մ ԷՀ 

վառուող Հրճուանքի մը փայլը, այն 

Հրճուանքը որ կ՚ունենայ կեանքի փրկա֊ 

բար մը միայն ւ 

ինծի Համար այլեւս յստակ Էր թէ 

ի ՚ * ն չ գիրք պիտի ունենայի՝ մօտենալու 

Համար Հալիմ Անաոնին։ էուրՀ եզանա–, 

կով ապրիլ իր Հետ իր ողբերգութիւնը, 

ենթարկուիլ անոր բոլոր, մեր մտածում-

ներուն Համեմատ ծիծաղելի , ա՝րարք– 

ներուն, ունկնդրել Համբերութեամբ ել. 

Հաւատքովանցեալին պատկանող ե. իր–՛ 

րեւ ներկային պատաՀած՝ անոր պատ«•» 

մութիւննեբըէ Արդարեւ, անոր Համար 

գոյութիւն չունէին քառասուն երկար 

տարիները, մեզ այդ օրերէն բաժնողէ 

Ան կապրէր տակաւին ի՛ր լեռներուն 

վ ր ա յ , ի՛ր ողբերգութիւնը, տակաւին 

կարող չէր սրբել ալքերէն իր կոտոր– 

ուած ծնողներու պատկերը, կարող չէր 

դուրս գալ այն ահռելի ել քստմնելի 

դժոխքէն , որ Հայ ժողովուրդի աչխարՀն 

էր գարուս սկզբնաւորութեան՝ 

իր սեփական Հողերուն վրայ։ Ան մաս– 

նակից էր տակաւին Հայոլթեան ազա-

տագրութեան «.շարժման» մ ը , կը Հաւա-

տար անոր Հաստատ գոյոլթեան, կը 

Հաւատար նաեւ որ ես մասնիկ մըն եմ 

այդ կազմակերպութեան, նուիրումով 

կը նայէր ալքերուս մէՀ և ես անոր դէմ– 

քին վրայ՝ կը կարդայի եղբօր Համար, 

պ զգա կցի եւ արենակցի մը Համար զոՀ^ 
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ուելու իր ա՛ն կա շառ. պատրաստակամ ոօ– 

թիւնը է Զէի ուզեր ի գերել Հանել իր 

ամրողՀ Հաւատքը , չէի ուզեր փշրել ա-

նոր երազներու ամրողՀ աշխարհը զէնք 

1/նցելով կանչել վայրագ իրականա*– 

թեան, նշելով եւ ճշգելով իր դժբախտ 

տեղն ու վիճակը • » » 

Գիչեր մ ը , Հարուածուածի մը նման 

մօաեցաւ ինծի եւ • 

- թուները յ շուները եաեւէս են , 

մեր կեանքը վյոանգի մ ԷՀ է : 

Ինծի Համար Հաճոյքէ մը աւելի 

սրբազան իրականութեան մը Համազօր 

կը գաոնային Հետ ղՀետէ անոր ցնոլւ քնե-

րը , ե. ես | անկեղծօրէն խոստովանելով, 

կը զգայի սարսուռներ մարմնիս վրայ, 

երբ մութին մ ԷՀ կ՛ որոնէ ի անոր ցոյց 

տուած ուզղութեամբ՝ շուները: Ո՛չ մէկ 

շան է ք*ա յց ծա չլա ած թուղթ մը կը սա-

ՀեցնԷր ափիս մԷՀ եւ կը Հեռանար Հապ– 

ճեպով ք 

Ա՝ ա աներ ուս մ ԷՀ պինգ սեղմած ա յգ 

թուղթի կտորը, ամրողՀ Էութեամ բս 

փոխագրուած կը զգամ կէս գար առաՀ, 

Հո՜նք մեր լեոներոլ վրայ ել կ՝ապրիմ, 

իսկապէս կ՛՚ապրիմ ի բրել այն մ՜ամա– 

նակներոլ շնչող էակ է այն ամէն ապ-

րումները , որ ունեցան Հայու չարիքին 

եւ դժբախտութեան վերՀ մը գնելու ւոէն* 

չէն բռնկած սրտեր է Երկար կը մ ոլորիմ 

լուսնի շողերուն տակ , վերադառնալու 

Համար տուն եւ երկիւղածութեամբ բա-

նալու ա յգ թղթի ծ ալլո ւած կտորը , աչ-

քեր ուս առՀեւ պարզելոլ մանկական ան-

ճոռնի եւ անՀաւասաբ չափերով գիրեր • 

Աո. ա Հին ակնարկով ոչինչ Հասկցայ, յե– 

տոյ անգրագարձայ թէ Հայերէն տառե-

րով գրուած, թրքերէն տողեր էին անոնք, 

ուր կ՚ըսուէր 

Հ՚Բիւրտ բէկը ք^ոլ–ՐՔ զինուորներուն 

Հետ տեսնուեցաւ։ Վաղը Հշաւաղան» 

պիտի յարձակին Շ • . * գիւղին վրայ , 

թուրքերը ձորի կողմէն, իսկ քիւրտերը 

նախ բերգը , ապա վանքը պիտի գրա-

ւեն է Մեր տղոց լուՐ "՛ուր է թո*Լ պատ-

րաստ կենան, պիտի Հարգեն, պիտի 

Հարգեն • • • 

Հ . Ա՛ » 

կարդացի քանի մը անգամ այգ տո– 

ղերը, ամբողՀութեամբ ձուլուելով Հոն 

պաՀուած րառերան իմաստներուն Հետ, 

եւ սարսափը ապրեցայ պատաՀելիքին , 

սարսափը ապրեցայ անոնց է որոնք այս–՛ 

պիսի նամակներ շատ գրեցին եւ շատ 

կարդացին , եւ այսպիսի բո վան դա կու– 

թիւններու իսկական պատկերները շատ 

տեսան ւ Եւ անկարող զգալով բան մը ր– 

նելուգ Հեկեկացի առանձնութեանս մ ԷՀ։ 

՛քանի մը օր ետք, թեւէս ամուր 

քաշեց դէպի մութ անկիւն մը ել ըսաւ 

շնչասպառ ՚ 

— Տարի՞ր ) յանձնեցի^ր նամակս 1 

յանձնեցիռր ։ 

Մեքենաբար Հաստատեցի որ տա-

բած եմ ապաՀով ձելովտ 

- Տեսա*ր շուները է տեսա՛*ր ( ընե– 

չիքնին ըրին ) ընե լի քնին ըրին նորէն • • •> 

Գնա՛ | գնա՛ շուտ լուր տուր , վաղր , վա-

զը պիտի Հարդեն կեավույաներս • • « ել 

քրտինքի խոշոր կաթիլներ պատեցին ա– 

նոր տենդոտ ճակատն ու գէմքը$ 

Օրըստօրէ անոր վիճակը աւելի կը 

վատթարանար , թղթիկները աւելի յա– 

ճախակի կը դաոնային, լուրերուն Հա– 

մեմատութիւնները չափազանցութիւն-> 

ներու կը Հասնէին: իսկ գիւղացիներուն 

երբեմնի զուարթ գէմքերը փոխուած էին 

երբ կ՛ա բա ա յայառուէին Հալիմ Անտոնի է 

գիւղի քսան տար ուա յ բնակչի մասին $ 

Շատեր մտաՀոգ ձեւով զանազան բացա– 

տբութիւննեբ կը յօրինէին ք Հաստատե– 

/ով թէ ստոյգ է լսածնին $ />այց ոչ ոք 

կրնար Հասկնալ անշուշտ էական պատ-

ճառը Հալիմ Անտոնի այս անբնական 

վիճակին ու ընթացքին յ 

՛նախկին օրերու նման այլեւս մ ա 

րամ ուտին կրպակը փակելէ ետք փողոց 

շէր իՀներ , այլ կը քաշուէր ներս , առան-

ձին , կամ կը Հեռանար գիւղէն (երբեք 

չկրցայ գիտնալ թէ ո՛ւր կը րացակայէր 

այդքան երկար մամեր) ւ իսկ երբ պա~* 

տաՀէ ր որ անցնէր գիւղէն, իւրաքան–** 

չիւր քայլափոխին լ&գոսա կը դառնար 

ետեւք իւրաքանչիւր շշուկին ու ձայնին 

կը ցնցուէր եւ կը քննէր այն կողմը* 

սարսափաՀաբ դէմ քով է Ե*– ես լոլո. ( 
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խորքիս մ ԷԼ պաՀած գառն կսկիծով մ ը , 

կը Հետեւէի անոր յ 

Անոնք որոնք ժամանակի մը Համար 

Համոզած էին իրենք զիրենք, թէ Մա~" 

րին է իր խենթութեան պատ ճառը այժմ 

գագրած էին Հաւատք ընծայելէ այգ 

ցնորամիտ բացատրութեան է Իսկ Մա– 

րին, միայն գլուխը կը շարժէր երբ կը 

տեսնէր այս փառաւոր արտաքինով Հ նա– 

կարկատը, որ իժեր\է սարսափած մանոլ• 

կի մը նման կը փախչէր մարդոցմէ , ծա-

նօթներէ , կը փախչէր ամէն բանէ որ կը 

շնչէ ու կ՚ապրի, ամէնուն մէԼ տեսնելով 

շուները է 

Օր մը գի1 գացիք Հաւաքուեցան ել 

տարին զինք քաղաք, Բ՚ք՜հԼ^էէն« Երկու 

շաբթուայ բացակա յոլթենէ մը ետք վե– 

րագարձաւ գիւղ: խոլորի զարմանքին 

յաԼորգեց ուրախութիւնը գտնելով դար-

ձեալ Հալիմ Ակտոնը , իրենց ղուարճա– 

խօս նիւթերոլ առարկան ւ Մ արին , իր 

կրպակին առֆել կուժ մը կոտրեց բարի^ 

գալուստ մաղթելովտ կը զգուշանա յի ա– 

նոր Հանդիպելէ, մտածելով առիթ 

չտալ դարձեալ Վ/*Ր յէ էէ1 Լու~ Հալածիչ 

պատկերները անցեալին է 

Ամառը արդէն Հասած \էբ իր վերջա-

ւորութեան եւ Աեպտեմբերը կ՚ապրէր 

մեր գիւղի մէՀ իր վերքին ցուրտ ու անձ-

րեւոտ օրերը, ծանուցելով ձիւնաբեր 

ձմեռ մը։ 

Գիշեր մ ը , ամփոփուած մտիկ կ ՚ ը -

նէի երկինք պատռող դղրդիւնը ամպրո-

պին ու ապակիները ծեծող անձրելի ան– 

Համաչափ Հարուածներուն՝ երբ դուռը 

ուժգին թակուեցաւ եւ մարգ մը նետ-

ուեցաւ գոն էն ներս , ամբող^ութեամբ 

թրջած: Հալիմ Անտոնն էր ։ ՝(քոցէն Հա-

նեց մ աչած ու կեղտոտ ծրար մը ել խը– 

նամ քով դրաւ գիրկս * ու Հրամայեց որ 

բանամ: ՛Ներքնաշապիկին վբայէն քակեց 

զինանշանը եւ դրաւ ափիս մ էջ • ապա 

ժանգոտ ապաՀով—ասեղի մը վրայ ամ– 

բացուած թալիսմանի նման կտրուած 

լաթ մը աւելցուց վրան ել յենուելով 

պատին՝ Հրամայեց որ բանամ ու կար-

դամ ։ 

֊ Ծրարին մէՀ պա Հ ուա ծ էր Հին 

«տասնոցէ մը ել քանի մը կապարներ, 

ծերունիի մը մաշած ու դեղնած նկարը է 

Զինանշանին ետելը փորագրուած էր «Ա» 

տառը, իսկ թալիսմանին մ\ԷԼ մասունքի 

մը նման տեղա լոր ուած էր գրութիւն 

մ ը , որուն մեծ մասը ԼնԼուած էր թուղ-

թի ծալքերուն եւ շփումի տակ. յա մ ե– 

նայնդէպս այս կ ՚ ը ս է ր • 

«.Որդիս • • • • Աստ . . . » որմի . . . . Ա ֊ 

զատ • »» • Հայրե • • • • եւ սիրոյն 

. . . . Արտս.... ք« . * » »» 

Հօր մը պատգամն էր վստաՀօբէն , 

իսկ Արտաշէսը ինքն է ր ։ Երբ Հարցա-

կան՝ աչքերս վերցուցի անոր վբայ ել 

գոչեցի Արտաշէ՚ս , Հին ու. անթեղուած 

յիշաաակներոլ մ էջէն ծանօթ բառ. մը 

փնտռողի նման դէէ՚մքը լուսաւորեց եւ 

մանուկի մը նման ժպտաց, ապա խուլ 

ձայնով մը ըսաւ 

- Այո , վերջացաւ, ամ էն բան վեր– 

ջացաւ: Ես իմ պարտականութիւնս կա-

տարեցի ։ Հլուները պիտի սպաննեն զիս : 

Այս «.ջխընըԳ ես քեզի կը յանձնեմ, լալ 

պաՀԷ, եւ մի՛ տար շուներուն» տես ի ՛ ն չ 

լաւն է զէնքը, տասնոց է , Հայրս տուաւ 

ինծի) դեռ շուները չկոխածէ ինչե՛ր լի-

րի պաՀելոլ Համար ասոնք» »– Հիմա ես 

կեբթամ, ես կը մեռնիմ, շուները իմ 

կեանքս ալ պիտի առնեն, ես գիտեմ, 

բայց ես չեմ թողուր ( չեմ թողո՛ւր • « • 

Հա՛ Հա՛ < « ՚ . . . > 

Եւ նրբանցքին մ ԷԼ կ*արձագանգէր 

անոր չարագոյժ խնդուքը, եւ անձրեւող 

պարապին մէջ կը կորսուէր է Հեռու էն 

մերթ ընգ մերթ քաղցած շնա գա յլերոլ 

վոՀմա կային կանչը կոլգար անձ րե լին 

Հետ բախելու, պատուհանիս ապակինե-

րուն , զիս մտանելով կոյր սարսափի մը՝ 

շուարած, առարկաները գրկիգ մէԼւ 

ՏաԼորգ օրուայ ամբոզՀ ընթացքին, 

անոր կրպակը մնաց փակ՝ մատնելով 

գիւղացիները շփոթութեանյ ԱյնուՀ ե– 

տեւ մնաց միշտ փակ, ա յգ կիսաւեր 

երեւոյթով կրպակը ։ Բոլոր ճիգերս ա– 

պար գիլն անցան գտնելու Համար Հալիմ 

Անաոնը , Հետք մը ունենալու անորմէ է 

Գիւղացիներու առա Հին օրերու մ տաՀո– 

գութիւնը ՀետզՀետւէ՝ կը նուազէր ե գ ի ւ * ֊ 
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զը կը գանէր իր սովորական կեանքի խա-

ղաղ ու զուարճալի թաւալումը է 

Տարի մը վերՀ գարձեալ գացինք ա– 

մառանոց նոյն վայրը I Աոաջին քայլերս 

ղիս ճղեցին գէպի Հին շուկան , ուր հան– 

գիպեցայ ախուր աեսարանի մ ը , որ վայ՛ 

րագ տպաւորութիւն թողուց վրաս: 

Տանտէրը քան գա ծ՜ էր Հալիմ Անտոնին 

Համեստ կրպակը ^ եւ վերածած փայ-

տանոցի մը^ կրպակը ուր ան անցուց իր 

քսան երկար տարիները ներբաններու 

վրա յ Հակած: Գրացի խանութպանները 

սովորական ձեւով կը ղրաղուէին իրենց 

առուծախով ; Հոգիիս մ ԷՀ զգացի պարապ 

մը% պարապ մը որ կ՚երեւէր այգ ամբողՀ 

Հին շուկային մԷՀ՝ Հաքիմ Անտոն Հոն 

չէր* 
Պատահական գրացիի մը Հարցուցի 

թէ լուր մը ունի^ն անկէ : Շատ կարճ ձե-

ւով պատասխանեց՝ կեղծ մ՜պիսւ մը գէմ– 

քին. *Լա ՐւաԱա՚Հ» և անմիՀապէս դար-

ձաւ գործին է 

՝(յոյն գիշերը , բարիգալուստի եկած 

էին մեզի մեր Հայ դրացիները եւ ան-

շուշտ խոսակցութեան դարձաւ 

Հալիմ Անտոնին վ յ ՚ ա յ : 

- . . ՎերՀերս ելած էի Պիսքէնթա 

պտուղ գնելու Համ ար ( աշքերուս չՀա– 

ւատացի երբ տեսայ Հալիմ Անտոնըէ 

նստած անկիւն մը կ աշխատէր : (ք օտե-

ցայ խօսելու է բայց չճանչցաւ զիս եւ 

սարսափած աչքերով նայեցալ երկար X 

- Նորէն շուները եկան ( կը մրմնՀէր ինք-

նիրեն ; ($աՀորգ օր պտուղ ծախողին 

Հարցուցի իր մասին, ըսաւ թէ մեկնած 

է ուրիշ գիւղ մ ը . . . 

- Ջեմ գիտեր — մ ԷՀ մտաւ ուրիշ մը 

— իրրեւ թէ անցեալները ՛էինք տեսած 

են $)արայեա , բայց յետոյ նորէն ան– 

Հետացեր է*** 

- կրելի որոշած է այցելել Լիբանա-

նի բոլոր գիւղերը % կատակեց մէկը եւ 

բարձրաձայն խնդաց առանձին : 
- իսկ Հիմա յ Հիմա ո*ւր է » 

« Անպայման աշխարհիս մէկ ո լ Հ ՚ Ի լ 

ծա յրը X 

Հալիմ ԱՀետոն երբ Հայ մը կը տես-

նէր , թրքական Հար գերուն մղձաւանՀր 

կը վերապրէրէ 

- Այո, անպայման աշխարհիս մէկ 

ծա յ ր ը , ուր Հաւանաբար Հեոյււ ըլլար 

շուներէն... 

Տ ՛ ՎԱՐԱԳԷԱՆ 
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Երր հալեցսււ ձիւնը փխրուն, 

Գնաց ամպը, եկաւ արեւ , 

Ծառը կապեց կանանչ տերեւ1 

Ծիծեռնակը - մսկաո թ-ռչուն -

Դարձաւ կրկին 

Լըքած բոյնին: 

Ուրախացան մեծ ու փոքրիկ, 

Էւ հիւսեցին երգ մտերմիկ* 

«Րսւրե՜ւ, րարհ ՚Ն 

Ո՜վ լուսաթ-եւ 

Գարնան անոյշ պատգամաբեր, 

Ամբողջ ձ մ ե ռ , 

Կարօտսւհեւ 

Երագեցինք քեգ անհամբեր, 

Որ ցրտահար երդիք ներուն, 

Մեր Արտերուն 

ք՝երես տաքուկ, նաշխուն արեւ՛ 

Հագա՜ր բ ա ր ո վ , 

Դուն սւնվըրգով՝ 

Եղիր հի ՚ ւրը մեր քիւերուն» ։ 

Գովերգն առաւ խելքը գ լ խ է ն , 

Ելաւ սիրտը վեր հասակէն, 

Կարծեց՝ ի՛նքն էր տէրը գարնան, 

Բաբախուն մաս մ ՚Արարիչէն , 

Ու հիւրըկալ տան կըտուրէն 

Ծիծառն անմիտ՝ ձըգեց գիլ ձայն՛ 

«ԾԻ՜ւ—ծիւ, 

Ծ ի ՜ ւ - ծ ի ւ , 

է 



* Ա Գ է ՝ \ . 

Ի՜նչ ե16 իմ քով անգղ ու ա ր ծ ի ւ . • ՚ : 

Սուր թ-եւերով 

Մ Կրատեցի ամպերը ր-ռւխ, 

Ըրի անհետ* մ է գ , մառախուղ՛ 

Իմ տաք շունչով՝ 

Հալեցուցի ձիւն ու կարկուտ, 

թերի հոպին* վ ա ՛ ր դ , անանո՛ւխ, 

Մըռսւյլ գիւղին՝ երկի՛նք կապոյտ, 

Շողշողուն լո՛ յս* երդիքներեւնւ, 

է՛ս ե մ ձեր տէրն երախ տարժան, 

Գիւղին իշխա՛ն, 

Աոանց ինծի չ ո ւ ն ի ՚ ք գարուն» ։ 

Ծիծեռնակին երգն ինքնագով 

Լըսեց մարդ մը քաջակորով, 

Վերցուց գետնէն քար մը խոշոր, 

Պոռաց անոր. 

«Զարնե՞մ գ լ խ ի դ » 

Ո՛վ սընամիտ, 

Թէ՛ հիւրն ըլ լաս մեր՝ լաւ օրին, 

է ւ թ-է ծրտե՞ս մեր կըտուրին՛ 

Չոր կոկորդիդ հերիք տաս գ օ ռ , 

կարծես ինքգինքդ ամենագօր, 

կոլ գայ գարունն ինքն ի՛ր կ ա ր գ ո վ . 

եյե՜ղն ա ղ ա ր ծ ի , 

կըտուց ու թ-եւ պահէ քեգի՛ 

Տ է ՞ ր ը գ ի ւ ղ ի ն – – 

Տես որ չըԱաս կերը անգղին* 

Մ ՚ ը ն ե ր դուն քեգ ծաղրի ա ր ժ ա ն , 

ւքոյլցա՞ր փախուստդ անցնող աշնան՛ 

Թ է չես սիրեր խօսքհրըս խ ի ս տ , 

Ուտել ձեռքիս քարը գ ը լ խ ի դ ՝ 

էղիր տէրը միայն ր ո յ ն ի դ , 

է ր գ է ե ր գ ը ՚ դ , ապրիր հ ա ն գ ի ս տ » ։ 

ԳԱ8Լ ՎԱՀԱ՛Ն 
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Պետրոս ^ա՜Զեան ֆսւսնուլ 
սերունդի՛ն պատկսւնոդ երիտսւ՛ 
սսւրդ Գրող, մրն է, որ, ւքասնսւ» 
«.որարար ուշագրաւ, կր դաււնայ 
իր այս ս|ասււքու.սւ4քին մէ-շ ի 
յայա բերած կեանքի իր սու.ր 
(յդայնոհ&՜իւՖով հհ սքաւուՈքԼու. 
կար ողու.&–եաւէր։ 

կ՛արժէ՛ խոր լարոհ<ք»ւԼ ես 
ու.շագրու,0–հաւքյւ կարդալ այս 
պատԱ՚ոևսյծքր, որ իր պարզ ու 
հարազատ ձեւփն էքէ-շ՛ կ՚ընդգրկէ 
Սփիսւքի այն ւէհծ Թուականը, 
որ «քեծ փոքրա.Թխ.Ններոհ Թուա-
կան (քբ եւլսււ» ՛նոյն ատե՛ն։ Կ՚ակ– 
Նարկենք ֆայրե՚նագարձի՚ե, զոր 
փոքր մարդիկ ^աւ.ասւաք1ւնական 
ատեան՛ներ սարքելու. սւււիԹի մր 
վերածեցի՛ն, խոցելով Սփիւռքի 
րովանդւսկ 0այու.&–եան սւրժա* 
նապատու.ա.Թխ.նր։ 

•Գօտի՛ն» իր սրտաո.ու.չ պար՛ 
<լա.(Ւեսյն ւքէ՚յ այդ. խորոսնկ վէր– 
քր պատ մոգ լոհռ. աւքքսւսւոանա* 
գրի ւքր տարուլու,0–իւ.նր ա.նի։ 

Ջեմ գի տեր , ուրկէ գա ահ՛ էի ա յգ 

գօաէն: Ան Հիւսուած \էր մետաքսէ եռա-

գո յն դերձաններով % կարմիր , կա պոյա , 

նարնջագոյն հ Եւ աղուոր էր է Ես կը սի-

րէ ի զայն, ինչպէս պիտի սիրէ ի Աստու-

ծոյ գօտինք կա պո յա երկնակամարին 

վրայ, անձրելէն ել կայծակէն յետոյ* 

կանաչ, գեղին ու վարգագոյն երանգնե-

րով, ու կը կապէի ճիչդ ինչպէս Աա– 

սունցի Գաւիթ– կայծակէ թուրը կը կա-

պէ ր մէՀքին ու կռուի կ՚երթար Ա՚սրամե– 

լիքին զէմ ։ 

Ես պատանի էի գեո., պզտիկ Հասա-

կով ու ճակատիս ինկող մազի խոպո-

պով է Պզտիկ տղայ մ ը , որ երջանկու-

թիւն կը գտնէր թիթեռնիկ մը Հալածե-

լով կամ ցանկապատէն անցնող կատու 

մը քարկոծելով: Ա՚եր տունը կը գտնուէր 

գիւղաքաղաքին վարի կողմը, Հո՛ն ուր 

այլեւս պարտէզները ձեռք ձեռքի տուած 

շարուած էին մինչել գետեզերք է Գետը, 

Հեռուն, կը մռնչէր ինքնիրեն , գինովի 

պէս կը տատանէր , յետոյ , քիչ անգին կը 

ծ՚աչլէր թեւերը ու կը Հեռանար գժտուա-

ծի պէս ւ 

Իրիկունները աՀագին եռուզեռ ԿՐԷ— 

լար մեր թաղին ^ԷՀ* Հո^կէ կ՚անցնէր 
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նախիրը, Հարսնեւորներոլ խումբի մը 

պէս աղմկելով ել. ցատկռտելով։ Անճոռ-

նի Էշեր կը զռային յ ՛քուռակները կը 

վազվզէին շփացած տղաներ ու. պէս : ՛քո– 

վերը իրենց "("Հերը տնկած կը միզէին 

աղմուկով է ու ֆէլլաՀուՀիներ , գետէն 

թափուող թրիքները խլելու Համար, գի– 

րար կը Քաշքշէին ճչալով ու ՀայՀոյե-

լով: Փոշէն ել աղբի գարշաՀոտութիւնը 

կը լեցնէին թաղը: ՚հռներոլ առՀեւ նըս– 

տած կիներ ներս կը փախչէին : Պուտերու 

վրայ | կատուները կը վազէին սաբսա– 

փաՀար , եւ էրէկոլնըէ կատուէ պէս , ԸԳ՝ 

գուշութեամր կը սողոսկէր տանէքներէն 

վարւ Այն ատեն մենք խումրով կը մըա–*. 

նԷԷն^ե նախիրին մ ԷՀ, ճարպիկները կը 

նետուէին էշերու վյւայ ու երկու ոտքե-

րով իշուն փորը սեղմած կը քչէէն քա– 

ռասմր ակ : ք)ւրիյներ , կովերուն պո շերէն 

բռնելով է կը վազէին Հր ասաՀնակի նմանէ 

Ա՝ ենք նախիրին կ՛ընկերանա յէնք 

մինչել աղբիւբ է որ գիւղաքաղաքի կեդ-

րոնն Էր է ընգարձակ Հրապարակի մը 

մ ԷՀ: Աղբի՚-րը Հուր կուտար ամբողՀ գիւ-

ղաքաղաքին , ԷնչպԷս սէբտը արէւն կը 

ղրկէ մարմնի բոլոր մասերուն տ Անոր 

շուրՀը կենդանիներու եւ բանուորներու 

մեծ բազմութիւն Կ ՝ Ր / / ա ր ամէն էրէ– 

կուն, ուխտաւորներով լեցուն վանքի մը 

պէս է Հոն կուգային Հովիւները խանձը– 

լած երեսներով ու մեծ տրեխներով: Հոն 

կ՛ըլլա յին շուները լեզունին գուբս ձը– 

գած ու շուտ բուն է մշակներ* որոնք խո-

տի խուրձեր կ՚ունենային իրենց անութին 

տակտ Հոն կը գիմ Էր երկաթագործըէ ե– 

րեսին սառած քրտինքը լուալուէ Հոն 

կուգային խումբ խումբ ազՀԷկներ գռյ– 

լերը էրարոլ. զարնելովդ արագ ու խու-

սափուկ շարժումներով։ Հոնկէ կ՚անց-

նէ էն տուն վերադարձող Հայ կօշկակար-

ներն ոլ նպարավաճառները մտաՀոգ ել 

անՀաղորդ , անտարրերոլթեամբ դէտե-

լով չորս կողմը է 

Հոն կ՚ըլլար աղօթելոլ պատրաստ-

ուող արաբ Հաւատացեալը՝ թեւերը 

սօթթած ու մօրուքէն Հուրէ կաթիլներ 

կախ ուած ւ Մ զկիթը. ազբիւրին ձախ 

կողմն էր Տ պզ՚՞իկ րլ«լրի մԱ վ բ ա յ * 

Հսկայ թեւը գէպի երկինք կարկառած՝ 

ուրկէ ամէն իրիկուն Ալլւսեին միութիւ– 

նը փառաբանող Հաւատացեալին մելա-

մաղձոտ ու երկիւղած ձայնը ալիք ալիք 

կը թրթռար օգին մէՀ ու. կը խառնուէր 

ֆէլլաՀուՀիներու մետաղային քրքիջնե-

րուն եւ կովերու ր առա շիւն ին ւ Այն ա– 

տեն կը գագրէր աղբիւրի փ էշեբոլն մ ԷՀ 

բուրգ լուացող կիներու Հռնդիւնը է Եր՜՛ 

կիլղած թեւեր եւ աչքեր երկինք կը բար-

ձրանային մոլեռանդ ընծայումով ու Հո-

գիներէ փրէք ող Հառաչանքներ՝ խաղա-

ղութիւն ել գութ կը Հա յցէին ան երե– 

ւոյթ կլաՀէն, 

Մե՜ծ է Աստուածը»*՝» 

Այգ պա Հուն ես կը չտապէի ակումբյ 

Արդէն, մզկիթին պզտիկ բլուրէն ես կը 

տեսնէի անոր սպիտակ ճակատը ու սիր– 

տըս կը թրթռար յուղում ով եւ ուրւս– 

խութեամր։ Ակումբը սեփական տուն ի 

անդորրութիւնը ել տաքութիւնը կուտար 

Հոգիիս է Հոն կուգային մտածումի ել 

զգացումի միեւնոյն կայծէն բռնկած «ք– 

զանեբ է Վառվռուն է զուարթ եւ տարօրի-

նակ տղաներ , որոնք կօշկակարի աշկերտ 

էին կամ կ՚աշխատէին փուռերու եւ եր-

կաթագործի խանութներուն մ՛ԷՀ ու կը 

քրտնէին Հացի եւ ապրուստ է Համար \ 

Բայց Հոն, ակումբէն մ ԷՀ կը խնդային ել 

կ՚երգէէն ուրախ սրտով տ Մարզանք կ՝ը–~ 

նէ էն եռանդով ու յետո յ , **ւշ գիչերին է 

կր Հեռանայէն տնտնալով, անութներուն 

տակ մ է յ մէկ գէրքեր՝ «Խենթը», «Զար-

թօնք» կամ «Անդրանիկի Տուշերը» : 

՛քաղց լւ էին այգ տղաքը իրենց խեն-

դութեան ու վեբացումին մԷՀ։ Աիրա– 

Հա բներ էին չես գիտեր ի՛՛նչ բանի է Հո-

ղի"՛ է Գաղափարի* է Ազատութեա՛՛ն տ Ու 

կը խօսէին ք կը վիճէին կամ կ՚երգէին ա– 

նոնք տաք , վճռական եւ ան գի Հող ւ Ա՛-

կումբը կենդանութիւն կ՚առնէր անոնց 

շուն շէն եւ կեն գան ութ է ւն կուտար ա– 

նոնց երդերուն : կ՚եռար մեծ կաթսայէ 

մը պէս ու կ՛եռացնէր սէրաերը է 

Ապէտակ, երկյարկանի շէնք մըն էր 

մեր ակումբը Տ մեծ պատուհաններով ու 

լուսաւորէ Անիկա , իր բարձր Հասակով, 

ճերմակ ձիու վրայ Հեծած իշխանի մը 
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նման կը տիրապետէ ր Հայկական թա՛-

ղէն , ԳԼոլխը գեղին ու կարմիր լոյսերու 

մ ԷՀ ողողուած է 

Անոր պատշգամէն առՀեւ ( ղ իւղա– 

քաղաքը զգետնուած ուղտի մը նման կը 

փռուէր աղմկոտ ու Հողագոյն խրճիթ-

ներով։ Հեոուն, մաՀասարսուռ էյփ րա– 

տը օձի մը պէս կը ֆշչար • աէՔ^*ՐԸ հԸ 

թարթէր ու կը վազէր ամօթաՀար է 

Տաք էր ակում րին մթնոլորտը: 

Շարժ՛ում եւ եռանգ կային անոր սենեակ-

ներուն մ ԷՀ է կ՛ենդանութիւն ել աշխա-

տանք • Չափահասները, օրուան յոգնու– 

թենէն ետք, Հոն կոլ գային նարտ խա. 

ղալոլ կամ գիրք ԼԲագէբ կարդալու է 

Գայլիկներ մարզանք 1լընէին թակին մէՀ։ 

Ուրիշներ յեղափոխական երգեր կ՛եր– 

գէէն անկիւն մը է Ու ք^սէք եւ պատուբ– 

Հ անները գոց սրաՀի մը մ ԷՀ ժողով կ*ըք 

լար լուրՀ ել Հանգիսասւր է 

Աասնաւոր Հմայք եւ վարակում ու-

նէր գրադարանի սրաՀը ։ Էէրերո՛ րդ յար-

կը է Խորհրդաւոր Էր ք ինչպէս եկեղեցի 

մ ր ։ Հոն կը մտնէին , ինչպէս Հաւատաց-

եալէ/երը կը մտնեն սրբարան մ ը , յար-

գանքով ու երկիւղածութեամբ ՚. Բատե-

րուն վ րա յ , քով քովի շարուած էին գա-

ղափարի եւ մտածում է Հերոսներու նը– 

կարներ ։ ճակատը, փոշեթաթաւ դրօշա-

կի մը ծալքերուն տակ՝ ՚Բրիստափորի 

նկարն էր % ոսկեգոյն շբ Հանակի մ է Հ , մ ա– 

նըր աԼքերը մեղէ սեւեոած ել մելա-

մաղձոտ ժպիտ մը շբթներուն Տ ԱՀ կող-

մը ՏԼալարեանը, Հօր մը բարի նայուած-

քով ել ձախին քիոստոմը իր խոնարՀ ե– 

րեւոյթով ։ 

կային դեռ. Հայրիկը, Աեբաստացի 

Ա՛ ուր ատ եւ թ՚եՀլերեան ։ Գէորգ Ջաւուշ , 

Համազասպ ել Անդրանիկ յ 

Կիրակի օրերը առտուընէ բաց կըլ-

լար ակումբը է Ո՞վ Եփրատ կ՚երթար լո-

ղալու չ կամ պարտէզները ծիրան կամ 

նուռ ուտելու՛ Ամէն մարդ կը չտապէր 

ակումբ * ՄէՀտեղ կ՝եԱկին փողն ու թըմ– 

բոլկը , դա լա ղանն եր , պարաններ և Դրօ-

շակներ է Ամէն կողմ է սկաուտներ ու գայ-

լիկներ կը դիմէին ակումբ, կարմիր—կա-

պոյտ ժապաւէններով, գեղին եւ կանաչ 

փողկապներով է Ակումբը Հարսնետան մը 

պէս կը թնգար ուրախութեան եւ ձայնե-

րու մէՀ\ Մէկը պայուսակը կը յարդա-

րէ ր գաոն աճապարանքով է Ուրիչ մը 

գայլիկներու փողկապները կը չտկէր 

թմբկաՀար Ալեքսան իր թմբուկը կը 

թրթռացնէր , փորձի Համար , իսկ փողա-

հար ճորճ պատշգամ էն ուշացած սկա-

ուտները կը կանչէ ր փողովւ ք*Ոնչ կայ, 

ի՛՛նչ կայ։ Ու խմբապետը կը յայտարա-

րկր * 

- Ար չա՛լ դէպի լե օները ։ 

Ու Կէյնայինք լեոները։ Գրօշախօ– 

սութիւն , Հետախուզական նշաններ ։ Ու-

րախութիւն , յոգնութիւն, երգ եւ վերա-

դարձ իրիկունը X ԱմբոզՀ Հայկական թա-

ղը ոտքի կելլէր յ կիներ, աղՀիկներ կը 

լեցուէին տուներու առՀեւ ել տանիքնե-

րու վրայ է Բոպիկ տղաներ կը վազվզէին 

մեր շուրՀը ։ Ֆանֆարի ձայնը կը լեցնէր 

զի ղաքաղաքըէ Փոշի, իրարանցում եւ 

աղմուկ է 

Ա կտուտները եկա՛ն • • • 

Մ ենք չարքով կ՚անցնէինք փողոցնե-

րէն ոլ կը Հասնէինք ակումբէ Հոն խըմ– 

րապեաը կը պոռա ր -

- խմբովի՛ն կա՛ց։ 

Ոտքերու երկու ձայն« կը գադրէին 

բոլոր ձայներն ու շարժումները է Այն 

ատեն բո լորս մէկ, եռանդով ու սար-

սուռով կը սկսէինք երգել է 

- Ա կտուտները եկա՛ն,*» 

/ * 

Այգ ամառ մեր գիւղաքաղաքին Հա– 

յոլթիւնն ալ ոտքի ելաւ է 

Զի՛* բաւեր, որ Հայը ուրիշի Հողին 

վրայ տուն շինեց , տուն փոխեց է Վազ– 

՚Էըղեց , քրտնեցաւ, թիթեղէ տունը ա– 

ղէ՚-Ա ըրաւ ։ Աղիւսը քարի վերածեց ։ Զի՛՚ 

բաւեր, որ Հայը Հացի եւ գործի Համար 

կռուեցաւ, ուրիշի լեզուն խօսեցաւ, ու– 

բիշի Հագուս՛տը Հագաւ։ ՀայՀոյեց , օղի 

խմեց, խնդաց ւ ԶիՈ բաւեր, որ Հայը ե– 

կեգեցի շինեց, գերեզման փորեց է Աղ°~ 

թեց եւ անիծեց տ Աուսաց ել սպասեց է 
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Մեծ պետութիաններ ժողովի նստեցանք 

ռուսը եւ գերմանը պաաերազմ Աքէն, 

գերէ առէն % գերէ տուէն • Հայը սպա-

սեց է Տ ը ր չ է չ ճառ խօսեցաւ, Ա թալին 

ժպտեցաւ թերթերու մ է Հէն, Հայը նայե-

ցաւ անոնց Հ էացում ով է ծափաՀարեց 

մաքուր տրամագրութեամր, Հաւաաաց 

ր ոլորէն ու սպասեց է 

Ու Հիմա աշխարՀ թող ըս՛է– Հայը 

ծովոլ վյՐայով Հա յասաան պէաէ եր-

թ ա յ ։ իրաւունք չէո , աշխա՛րՀ թող ըսէ տ 

= %երգա՚ղթ է ներգա՚ղթ • • • 

Ե՞՛րբ եղած է յ որ Հայը նաւով գաղ-

թէ Հա յասաան ։ ԵՈրր եղած Է է որ Հայը 

երգով ու ցնծութեամր երթայ Հայաս-

տան : ԱնԷկա նաւ նստած Է երթալու Հա-

մար Ամ երէ 1չա , 3) ր ան սա է (Հունաստան , 

բա յց Հա յասաա՛՛ն , ե" րբ եղած է 1 

Տարօրինակ է Հայուն Հայրենասէ– 

րութէւնը ։ Գեղնած արտէ պէս պզտէկ 

կրակով կը բռնկէ ան ։ Ըսէ՛ք էրեն Հա-

յաստան կամ Արարատ , էՀմ է ած էն կամ 

Աելան։ Անէկա մէկ վայրկեանէ մ ԷՀ պէ– 

տէ մոռնայ քառասուն տարուան քրտէնք 

եւ գառնութի ւն է ՛քառասուն տարուան 

տուն | գործ եւ յոգնութէւն է 

Ու մեր գիւղաքաղաքը թմր ութ են է 

սթափած ձէու մը նման ցնցուեցաւ։ 

Տուներ ծա խո լեց ան է & անութներ գոց– 

ո լեց ան ։ կիները շուտ-շուտ լուացք ը– 

րին, տուն ժողուըրտեցին տ Բուրգէ Հա-

գուստ Հ իւսեցին եւ գոնե բու առՀեւ 

խումբ խումբ նստած ձիւթ ծամեցին ւ 

Այրերը շուկայէ մ ԷՀ Հաշիւ տեսանէ 

պարտք Հաւաքեցին, պարտք վճարեցին ։ 

Ապրանք | պարան եւ գամ գնեցին ։ Տ ո լ – 

նին փայտէ մաՀճակալները սնտուկ շի-

նեցին ։ Շինեցին եւ սպասեցին է 

Ամէն օր լաւ լուրեր կը ՀասնէէՆ \ 

Պատուէ րակներ , քարոզ , բանախօս ու,-

թիւն։ Կարմիր եւ ճերմակ քարթեր, 

հանգանակութիւն & ՀալԷպԷ մԷՀ անա– 

կընկալ եւ յուզիչ բաժանումներ ։ Գիշե-

րը գուռ ծեծելներ։ Պէյրութի մԷՀ՝ քսէ– 

րանթ-ինա։ ձ<«ք., թաշկինակներ եւ ար-
ցունք ։ Ու Հայաստա՛ն , Հայաստա՛ն • *» 

* 
իմ Հայրս սրճարան ունէր։ Մեծ չէր 

այգ սրճարանը։ Երկու գոլդ., քանի մը 

տասնեակ աթոռ, ել սեղան է Աուրճի գա– 

լաթներ, օղիի Հոտ ել թղթախաղ» 

Ես յաճախ կ ՚ ե ր թ ա յ ի Հոն« Հայրս 

լա ր ուա ծ ոգեւորութեամբ կ՚աշխատէր։ 

Անիկա սրճարանին շարժուն մէկ մասն 

էր կարծես ( որ ոստայն Հիւսող սարգի 

մը պէս կը վագվգէր այս կողմ էն այն 

կողմ ։ Ես Հոն շատ անգամ կը տեսնէի 

մարգէկ) որոնց գլուխները ծունկէն 

կա խո լած խոշոր սմբուկներու նման Հա-

կած կ՝ըլլայէն սեղաններուն վյրայ։ Տե-

սակ մը կռուելու մարմաՀ կ՚ունենայի 

անոնց Հանղէպ , ամէն անգամ որ անոնց-

մէ մէկը պոռար կամ բան մը պաՀանՀէբ 

Հօրմէս յ Բայց Հայրս զարմանալիօրէն կը 

սպասարկէր բոլորին ։ 

Պատերազմի տարիներ էին ւ Տորեն 

չկար » Փղապանները մոխիր կը խառնէին 

ալիւրին: Շատեր Հացի աեզ արմաւ կ՛ու«• 

տէին 5 ՜նպարավաճառ էՕաչօն շաքարը եւ 

արմաւը կը թրՀԷր եւ յետոյ կը ծախէր ։ 

Աուրճը անգտանելի էր ։ Հօրս գործերը 

գէշ կ՛ընթանային « 0աճախորգները ա՛-

ւելի պահանՀկոտ կ՝ԸԱային է սուրճին 

մԷՀ սիսեռի Համ կը գանէին ւ Օղին կո-

կորգը կ ՚ ա յ ր է ր % խաղի թուղթերը հին– 

ցած էին ւ Բայց սրճարանը պարապ չէր է 

Պարապ պտրտողները շատ էին ։ Օղին 

նոյն քանակութեամբ կը սպառէր է Սուր-

ճի և թ է յ ի գաւաթները շուտ շուտ կ՛ազ՛ 

տոտէին ու կը լուացուէին % բայց գրամ 

չկար։ Հայրս մատիտ մը գրած ական– 

Հին ետեւ% լեզուով բթամատը թրՀելով 

գեղին տետրակներ կը թղթատէր, կը 

գ ր է ր , գիծ կը քաշէր, կը Հայհոյէր։ 

Պարտիզպան իլիասը բողկի եւ ստեպղի-

նի բերքին կը սպասէբ է Հալօ կարապետ 

տեղէ մը գործի խոստում առած էր եւ 

շուտով գործի պիտի սկսէր է Արուշին 

տղան գիւղէն ցորեն պիտի բերէր է Կլա– 

յա գործ %շանը գարնան կը սպասէբ ։ 

Նա ճար Ար թին մի՛շտ գինով էրէ Ու Հայ» 

րըս գլուխը ծռած կը Հաշուէր % կը 

մ ր թ մ ռ թ ա բ , . գրամ չունէք ^ մի՛ խա-

ղաք , մի՛ խմէք ւ Մենք ալ տունիկ՛ ղսԻ» 
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ւակի տէր ենք, ե ղ բ ա ՛ յ ր , բերաննիս եր-

կի՞նք պիտի բանանք ւ 

- Զո՛ւր, ՀուՐ յ Աւտիս » 

- Գաւաթ մը օղի • • • 

էքալլէթ– • • « «ղիին ալ , գործին ալ > 

սրճարանին ալ • » • 1 

Այգ ամ՛ աո. Հայրս ծախեց սրճարա-

նը է Ի՞՛նչ Աքէ աք կար . վաղը-միւս օր , 

պիաի երթայինք: Հոն սրճարան պիաի 

չբանեցնէր * ա՛չ Հերիք չէԲր Հ Երեսուն 

աարի աշխատեցաւ։ Հոն ծերերը չեն աչ՜ 

խասա իր • կուտեն , ^ խմեն, Հանգի սա 

կ՚ընեն : Պզտիկները ձրի գպրոց կը յա-

ճախեն Տ կառավարութիւնը ամէ՛ն բան 

կը Հոգայ, աո էն կոլ տայ , գործ կու 

աայ , կրթութիւն կու տայ ՚. Գրամը եւ 

ոսկին արժէք չունին Հայասաանի մէՀ՛. 

Հարուսա աղքատ չկայ ՚ Ադա ծառայ 

չկա յ ։ Ամէն մարգ պիաի աչխաաի է կա-

ռավարութեան , քաղաքականութեան 

պիաի չխառնուի է Ու Հայրս կը խօսէր , 

^ վեր լուծէր եւ ամէն բան լա՛ւ կը 

գանէր, ամէն բան կատարեալ, ու ձեո^ 

քերը գրպանին մ ԷՀ՝ կը պաըաէր Հան-

գիստ եւ ուրախ սրտով: 

Ես գօտիս– կապած կը Ա՛ՀԷ ի շուկա-

յին ու թաղերուն մ ԷՀ: Հիմա ամէն մարգ 

կը Հեաաքրքրոլէր գօտիովս % Զարման-

քով կը դիս*,էին ղիս եւ կը բացական-

չէին - Եռագոյն գօտի* • • • 

Ես կը Հպարտանայի է իմ խանդա– 

վառութիւնս սաՀման չունէր • մօտ օրէն , 

գօտիիս գոյներով դրօշակներ պիտի տես-

նէի Հայասաանի երկնակամարին մէՀ՛, 

Արդէն, երեւակայոլթեամբ ինքզինքս կը 

փոխագրէի Հայաստան եւ գօտիս կա-

պած կը մտնէի Երեւանէ Զմայլանքով 

կը թափառէի փողոցներուն մ է Հ , պաաե– 

բուն վրայ կը տեսնէի ֆեաայիներոլ նը– 

կարներ է Այս Հրապարակին մ ԷՀ ՝Բրիս– 

տափորին արձանը կար, միւսին մԷ-Հ՝ 

Արա մ ինը • Ոստիկաններ կը խօսէին Հա-

յերէն ել Հայերէն գլխաաառեր ունէին 

իրենց ուսնոցներուն եւ գլխարկներուն 

վրայ՛. Ու օրէ օր կ ՚ ա ճ է ր անՀամբերու– 

թիւնս ։ 

Պզտիկ միՀադէպ մը սակայն, եւ ին– 

֊ ծ ի Համար անհասկնալի չեմ գիտեր ի՛նչ 

մը յեղաշբՀեցին ամէն բան ։ Ինչպէս փո-

թորիկը կը տարտղնէ պարտէզի ծաղիկ–, 

ները^ նոյնպէս իմ բոլոր երազներս եւ 

խանդերս ցրուեցան եւ աժգունեցան , 

Հովին յանձնուած ծաղէկներու Աք,էս է 

0/ւ մ ը , շուկային մԷՀ կռիւ ըրի մեր 

թաղեցի ճեմ ի լին Հետ, որ ինձմէ բաւա-

կան մեծ էր• 

- Այս գօտին Հանէ՛, ծօ՛ է ըսաւ &ե– 

միլ արՀամարՀանքով յ 

- Ջեմ Հաներ, ԸսՒ է իրարու 

փաթթուելով տապլտկեցանք շուկայի 

Հողերուն մ է Հ ։ 

Նոյն օրը, Հայրս վար առաւ մեր 

տունը կախուած Հ՛ Տ՛ Գ ՛ ի զինանշանը, 

զոր ես գծած էի եւ որուն վբայ գբոււսծ 

էր Ազատութիւն, կամ Մ ա ճ : Իրիկունը, 
ընթրիքէն վերՀ Հայրս ըսաւ ինծի մեղ– 

մութեամբ * 

- Այս գօտին Հանէ՛ այլեւս, տը– 

ղա՛ս . . • 

Զարմանքով նայեցայ Հօրս ել 

փղձուկ մը խեղթեց կոկորդս է Այգ օրէն 

տառապանք մը ինկաւ էութեանս մ ԷՀ, 

օրերը մելամաղձութեան ու տարակու-

սանքի շղթայ մը Հիւսեցին մանոլկի ե– 

րեւակայութեանս մ\ԷՀ յ Երկու֊ անգիտա-

կից զգացողոլթիւններ իրարու կը բա-

խէին սրտիս մ է Հ ։ Հանել, ինչո՞՛ւ յ ՀՀա– 

նել, ինչո՞ւ։ 

Բնազդը յաղթեց սակայն ու ես չհա-

նեցի գօտին է 

Մայրս յաճախ կը թախանձէր : 

- Մեզի դաշնակ կը կարծեն, տղա՛ս, 

Հայաստան չեն տանիր յետոյւ, ի՞՛նչ պի-

տի ընես ա յս գօտին • « • 

Հայրս կր Հանար Համոզել– 

Ես, Հոս, կլա յա գործ պիտի ըլլայի 

կամ շատ—շատ կօշկակար ւ Բայց Հայաւ1աա 

տանի մ ԷՀ զիս մեծ դպրոցներ պիտի 

զրկէր է Կրնայի ըլլալ ի՛նչ որ ուղէի , երկ-

րաչափ , բանաստեղծ, ր մ ՚ ի ՚ շ կ , ի՛նչ որ 

ուղէի է Հոս ապագայ չկար, ինք ծեր Էր 

այլեւս ու չէր կրնար ուսմանս ծախսը 

Հոգալէ Հոն ամէն բան շատ է ր ։ Գիրքէ 

ակումբ , սկաուտ ։ Ամէ՛ն բան յ Մ իա՛յն 

այս գօտին պիտի Հանէ ի , միայն այս 

գօտի՛ն • « • 
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Բայց ես կը յամառէի ել. Հակառակ 

Իր աՐգէ՚ԼՔէ^՛ ա^էն գիշեր կլ երթայի ա– 

կումբ է Հոն երիտասարդները կը վիճէին 

տաք—աաք > Հա յա սա ան , անկախութիւն , 

Համայնավարութիւն ։ քՒէել շաա բան 

չէի Հասկնար անոնց խօսածներէն, բայց 

կը զգա/ի է ՈՐ խրոխտ էին այդ աղաքը , 

աա՛ք ու վճռական յ Անոնց Հայրենասի– 

րութիւնը քաղցրութիւն կու. տար իրենց 

Հզայնութեան ու ՀայՀԱյանքին, եւ ես 

կը սիրէ ի այդ տղաքը, կը սիրէ ի այգ ա– 

կումբը • • « 1 

Կիրակի մը ուշ եկա յ տուն յ Բանա-

կումէն կը վերադառնայի սկա ուա ական 

պայուսակը կռնակիս է Գուռը բացողը 

Հայրս Էր» 

- Ո՞ւլք Էիր մինչեւ Հիմա ։ 

- Ա կա ուտ ական բա • • • 

Տ անկարծ ում գին Հարուած մը ըս– 

տացայ գէմքիս եւ ուշաթափ ինկայ Հօ– 

րըս ո աքերուն տակ է 

Ա յս դէպքէն վերՀ, Հայրս երեք շա-

բաթ չխօսեցաւ Հետս 9 Ջեմ գիտեր զդՀա– 

ցա*ծ էր ըրածին, թէ քէն պաՀած էր 

ինծի դէմ ։ կը նստէր սենեակին անկիւ-

նը ել լուռ կը ծխէր է Ե» տխուր կը դի-

տէի զէնք եւ կը յուզուէի լալու չափէ 

փ*« 

Տարիներ անցած են այդ օրէնէ Հայ-

րըս չկայ այլեւս ու մեր գիւղաքաղա-

քէն ո՛ չ ոք գա ցած է Հա յա սա ան ; Ներ-

գաղթը Հարսանիքի պէս սկսած էր Հոն 

եւ յոլղարկաւորութեան պէս վեր Հա ցած տ 

(\ւ. Հիմա պ երբ կը գրեմ այս տողերը է 

չեմ գիտեր է թէ ո՞ւր կորսուեցաւ եռա-

գոյն գօտիս , բայց գիտեմ, թէ անոր ե– 

րեք գոյները սիրտս օղակեցին ու Հիմա, 

ներէ՛ Հա՛յր, որ ես չեմ կրնար քակել 

ա յգ գօտին » • 

ՀԱՃԵԱՆ 

I 

1 



ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱՒՕՏ 

Համբոյր մը ես քիչ մը երագ 
Որ այտ 
Առաւօտը անուշ (Լայ է 

Դսւռնայ 
Ցնորք, բո յր ու հաշիշ» 
Հոգիիս 
Համբոյր մը եւ քիչ մը գինի՝ 
Տրտմութիւնս ցօղոլի . 

մը գինի 

կարօտս գինովնայ, 
Լ ա յ ։ 

Համբոյր մը եւ քիչ մը կրակ, 
Տաք. 
Որ սիրտս այրուի , 
Տաղուի • 

մը գինի 
Հոսի, 
Վարգերը արթննան, 
Դոզան • ) 
•քիչ մը կրակ 
Թափի, 
Ու գարունը բոյնւկի։ 

Համբոյր մը ու գանակ 
Որ սէրըս արիւնի, 
Որ արիւնը հոսի, 
Յստակ 
•քփչ մը արիւն կ ա թ ի ։ 
Համբոյր մ ը , 
Առաւօտ ու երագ։ 

ՌՈԻԲԷՈ» ԴԱՋԱՆՃԷԱՆ 



ԳՐԱԿԱՆ ՄՏԱշՈԳՈհԹհհՆՆեՐ 

Ս 1 & 1 1 Ի 1 1 ն ճ Օ 

ՏագնապաՀար է ւքիՀազգային գրա-

կանութիւնը , որ կը թաւալի մղձաւանՀի , 

նորութեան , անիշխանական յանդգնու-

թեան ալիքներով է որ , սա կա յն ք կեանքի 

նոր ըմբոնում մ ը , մշակոյթի նոր ձեւ 

մը Հ երջանկութեան եւ ինքնաբաւութեան 

նոր ուղիներ կ՚որոնէ անընգՀաա , առանց 

Հանգրուանի յ 

Ու այս խելապտոյա յորձանքը գրե– 

թէ կէս գարէ է վեր էանցեալ մշակոյթի 

ել ըմբռնումներու ուրացում ով յ կը ծա-

ւալի , Հ՚ըեգգրկէ նորաՀաս սերունդները, 

աւելի աաբօրինակութիէննեբու գարա– 

շբՀանի մը վերածելու Համար մեր ապ-

րած տասնամեակները է 

Երկարաձիգ այս ժամանակաշրջանը , 

երեք սերունդներու յաջորդականութեան 

վյրայ կը աարածուի յ 1)լ այսօրուան նոր 

սերունդը իր սաացած ժառանգութեան 

ամբոց Հական նկարագիրն ունի եւ չ*ԼԳար 

թէ Հարազաա զաւակն է անօրինակ այն 

վերիվա յրումներուն , որ բաժինը եղան 

քսաներորդ գարու մեր ապրած ամրողՀ 

ժամանակաշրՀանին ք 

Այս խօլ վազքին ընթացքը կը չա. 

րունակուի % Հանգի սա մաածման , անց-

եալը ա յգ լուսարձակին աակ քննելու եւ 

ապագայ Հորիզոնները լուսաւորելու ոչ 

ժամանակը կ***յ եւ ոչ ալ տրամադրում 

թի՛նը ։ 

Հել ի Հել արշաւ մը է 

Արագութեան գար է 

Հիւլէական նոր ժամ անակաշր Հան տ 

Անձնասէր ապրումներ , անմի Հա կան 

եւ առօրեայ վայելքի Հ եաապնգում մը 

շոգեպինդ հ մինչեւ մաՀուան սաՀմանըէ 

Այսպէս է մեծամասնութիւնը , խո-

շոր ) շարժուն եւ գործօն զանգուածը է է ւ 

այնքան մեծ է թափը առօրեայ իրագար– 

ձոլթիլններուն է որ Հասաաաուն ք աե– 

լական, մնայուն արժէքը չի նշմար– 

ուի լ ն ո յ ն ի ս կ կ՚՚արՀամարՀուի ել կը 

մերժուի որպէս ժամանակավբէպ է 

Այսպիսի մթնոլորտի մը ՚ է է Լ կ՛ապ– 



է Ա Գ Ի ն 

րինք, եւ երբ գրականութիւն կ՚ընենք. 

Հարցական խնդիրներ կը խուժեն մեր 

Այս անձկութեան մթնոլորտի լալա-

գոյն րնորոչումը Կ՝Ը^Է ՎաՀԷ 0լական , 

երր լուսարձակի աակ կ՚առնէ արեւմոայո– 

քի գրական նոթ Հոսանքները ^Բագին^ի 

մ էշ* 1 
«Այս է մեր կեանքը, ոլ Արդի Գրա-

կանութիւնը ուրիշ բան չ է ե ր ֊ է ոչ մեր 
կեանքի դդայնո-լթ-եան պաանէնը: Մ ե ծ 
եօրդ գերեզմանաքարին վրայ ՐՈՔԷՐ 
պիաի ի սպաս, հր-է դրոդ ե ս » : 

Ափիլյլքի Հայոլթիւնն ալ այդ մըթ– 

նոլորտին մէՀ կ՚ապրի ւ 

Արեւմաեան մեծ ու. փոքր ազգերոԼ 

գրական անգասսաաններէն մեր Հայեաց-

քը դարձնենք Հա յ կա կան «փոքր Ածուինք ։ 

Գժրախաարար մեր մեծ Հօր եւ նոյնիսկ 

Հօրը գերեզմանաքարերը գոյութիւն Հու-

նին , որ պէս զի շռյսյլանք ընէինք , անոնց 

գերեզմանաքարերուն վրան բոքէր խա-

զա լու » 

Երբ զուգաՀեո. մը կ՛ուզենք ընել մի-

ջազգային արդի գրականութեան եւ Հայ 

գրական շարժման միջեւ, կամ երր կը 

փորձենք բաղդատական վերլուծմամր 

մ եր ուզին գանել, կուգանք ա յն եզրա-

կացութեան ( թէ մենք մի Հա զգային խառ-

նարանին մէՀ գանուելաէ Հանդերձ , բա-

ցառիկ ինքնայատկութիւնն ռւնինք կեգ– 

րոնանալոլ % Ափիլյլքը որքան կեգրոնա– 

խո/*» իրողութիւն մըն է ֆիզիքապէս, 

Հայ մտածողութիւնը ներքին մղումով 

մը նոյնքան կեդրոնաձիգ է ։ Հեաեւա– 

բար մենք պիաի որ դե գրենք մեր ներքին 

ապրումներուն յալոոլկ ճանապարհը, ա– 

էլաՀնո րգե չո ւ Համար Հայ միաքը ։ 

Գատմական դէպքերու ել վերիվայ-

րումներով արդիւնք է այն ծանր ո * ֊ մը– 

յոաՀո գութիւձւնեբով ծանրաբեռն մթնո-

լորտը ա ֊ ր , աՀ-ա » Կէս, գաբէ ի վեր կապ֊ 

բի մաբգկութիւնը ւ 

Համա շիարՀա յին առաջին պատե-

րազմը ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) , Հնգամեայ արիւ-

նոտ ճակսսոամարանևբով, կը խաթարէր 

մարդուն նկարագիրը ե*. բարոյական ըմ– 

բըոնսւմները է Անէծքի պէս Համամարդ-

կային խիղճին կուգար ծանրանալ Հայ 

ժողովուրդի մէկ միլիոնի Հարգը, եռա-

ցող արեան Հոտը տարածելով ազդէ 

ազգ, ժողովուրդէ ժողովուրդ , անասնա-

կան բնազդով զինելով խելագար զանգ– 

ո ւ ածները , որոնք եր կբոբգ Հ ամ ա շխա ր-

Հային պատերազմին ( 1 9 3 9 ֊ 1 9 4 5 ) իրար 

պիտի բզկտէին Հինգ միլիոնով, տասը 

միլիոնով է 

Ոճրապարտ աշխարհ ի մը արիւնալի 

քաոսին մէջ կը խրէր մարդկութիւնը, 

տակաւին շապաքինած առաջին պատե-

րազմի նիւթական եւ բարոյական քայ~ 

քայիչ վէրքերէն՛. 

Այս երկու մեծ պաաերազմններուն 

վրայ պէտք է աւելցնել պոլշեւիկեան յե-

ղափոխութիւնը ( 1 9 1 7 ) ւ որ քաղաքացիա-

կան անսաՀման պատերազմներու դույլ 

կը բանար եւ «Ամբոխները խելադայս. 
Ուած» քանի մը տասնեակ միլիոն մար^ 

գոց կեանքը կը Հնձէին« • • 

— Ապա պէսւք Հ ձԻէ)*Լ ի տա լա կան ֆա– 

շիզմը եւ գերմանական նացիզմը, որոնք 

Եւրոպան եռացող կաթսայի մը վերածե-

ցին X կաթսան պայթեցաւ արեան *քէջ 

խեղդելով մարդկային բազմամիլիոն 

•զանգուածները » 

Տասնեակ մը տարիներէ ի վեր պաղ 

•պատերազմի շրջան մը կ՝ ապրինք : Ա՝արդ– 

կութիւնը արեան գոլորշիներէն տակա-

ւին սթափած չէ , իր Հ ա ւասարա կշռույ-

թի ւնը գանելու. Համար % 

Կէս գարու ընթացքին տեղի ունե-

ցան վերոյիշեալ դէպքերը ել բնականօ– 

րէն ստեղծեցին իրարու յաջորգող մղձա-

ւանջային այն մթնոլորտը , որուն մէՀ 

կ՝ապրի մարդկութիւնը է 0ւ « Ա ր դ ի Գ ր ա -

կանութիւնը ուրիշ բան չ է եթէ– ոչ մ ե ր 
կեանքի գդայն»ւթ–եան պսւտճէճը»: 

հր մօր մանածը ներկող այս աշխար– 

Հին մէջ մենք ո՛՛ւր ենք է 

Մենք ամէն տեղ ենք, այգ աշխարհի 

բոլոր անկիւնները բռնած է Փոքրիկ կեդ-

րոն մը ոանինք մեր բնաշխարՀին մ ԷՀ, 

•». զանազան կեդրոններ% երկրագունդի 

Հինգ մեծ աարածութիւններուն վրայ է 

Կէո գարու մղձաւանջը ապրեցաւ 

Հայ ժողովուրդը ամէնէն դաոն պայ– 
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մանն էրուն մԷՀ^ եւ. անոր ամէն մէկ բե– 

կորը մրուրը քամեց գառն ր ամ՜ա կին է 

Տոո֊ին եւ յոռեգոյնը ապրող այօ՛ ժողո– 

վարգը Ցաւետեսռւջ-իւնը մերժեց։ Ապ-

րեցաւ է որովհետեւ կ՛ուզէ ր ապրիլ։ 

Այն պահ ուն , երր աշխարհ ի Հզօրնե– 

րը | իրենց նիւթական եւ կարողական 

ուռճացման ընթացքին , յոռետեսութեամր 

կը աաոապին, մենք լսւսառեաււ.թ–եան 
կառչած կը մնանք, որովհետեւ ա՛լ բան 

մը չունինք կորսնցնելիք: 

ի ս կ մեր ՈԳԻՆ չկորսուեցաւ Ան մեր 

գոյոլթեան ներգոյակ ուժը եղալ. եւ ա– 

ղաղակեց աշխարհի երեսին. 

Թէ՝ ես կամ | կը շնչեմ եւ կը սս1 եղ-

ծագործ եմ Հ 

Թէ՝ յա մ առօր էն կը մ երէք՜ եմ յոռե-

տեսութիւնը որ քայքայում կը նչանակէ $ 

Թէ՝ լաւատեսութիւնը յոյսի լոյս 

մըն է որ մեր քառուղիները պիտի լու-

սաւորէ ( 

Պատմական իրողութիւն մըն է մեր 

գոյութիւնը ։ 

Այգ գոյութիւնն ինքնին Հրաշք մըն 

է յ որ կը ծածկէ մեր ներքին թե բութի ւն– 

ները , նոյնիսկ սիրտ մաշող թերոլթիւն– 

ները & 

Ոմանց Համար թե րեւս քմաՀաճ 

թուին իմ Հաստատումներս Հայ ժողո-

վուրդի կեդրոնաձիգ մտածման եւ գո յա« 

տեւելու լաւատեսութեան մ ասին , քանի 

որ արտաքին երեւոյթները ժխտական 

են։ Աակայն էուրՀ վերլուծում մը Հայու 

ներաշխարՀին՝ պիտի Հաստատէ իմ պըն– 

ղումներսյ 

Այս տրամաբանութեան վրայ յեն– 

ուած՝ երբ կը փորձեմ ուղի մը որոնել 

մեր Արգի Գրականութեան համար , ղէմս 

քառուղիներ կը բացուին։ Մենք արդէն 

երկրագունդի մեծ ուղեւորներն ենք, բո-

լոր ճամբաներն ալ կտրած անցած ենք էւ 

մեր պայուսակները միշտ պատրաստ են 

մեկնումի Համար։ 

Ե լ սակայն մեր Հոգիի մէկ յենակը% 

կարկինի մէկ ոտքին նման, խարսխուած 

կը մնայ Արարատի գագաթին, իսկ միւս 

թեւը լայնածիր շրՀանակ մը կը կազմէ 

աշխարհի բոլոր Հորիզոններուն վրայ։ 

Այս կէաէն՝ կրնանք գիւրութեամբ 

գտնել մեր Արդի Գրականութեան ճանա-

պարհը . Ու ան պիտի անցնի քառուղինե-

րին պարմանիի մը յանգգնութեամլ 

ինչպէս պիտի ըսէր Գեղամ Բարսեղեան , 

խանղավառ. ԳՐ°չակիր մը իր օրերու 

րական շարժումին յ 

Պիտի անցնի այգ ՃանապաբՀէն քրր-ա 

Հութեամբ, խորունկ խորհուրդով, ար-

դէն աշխարհի բոլոր փոթորիկներուն 

ծանօթ ։Երէկուան գիլզի նեղ Հորիզոննե-

րէն նոր գուբս ելածը չ է , որպէսղի 

շուարաՀար րյ/այ բազմազան ճանս*– 

պարՀներու վքաք * Օչ "էլ լե գուներու 

անգէտ մը, որ միայն իր սաղմոսը գիտէ 

երգել: 

ԼուրՀ առաքելութիւն մը ունի Հայ 

գրագէտը, Հին թէ նոր կամ նորաՀաա , 

որ պիտի ունկնդրէ իր ստեղծագործա-

կան Հարազատ երակի բաբախումներուն ( 

պիտի ստեղծագործէ որքա՛ն այաԱո»֊ 

էոով , նոյնքա՚ն խորքով : 

Միշսւ ներքին ապրումի մըէ ներքին 

ճգնաժամի մը ներզօր մղումով միայն 

Հայ գրողը կրնայ ինքզինքը պա բզել։ 

Ու այգ պարագային՝ անոր երկուն-

քը Կ՝ըլլայ Հարազատ , սովորական բա-

ռով իրաւ ւ 

Հարազատ եւ իրաւ գրականութիւն 

մը կ՚ըչլայ նաեւ Հայեցիդ ազգային գոյ-

ներով ոլ խորքով՛. Զմոռնանք որ տիե-

զերական Հայ գրագէտի մէկ ոտքը ամ– 

բօրէն յենած է Արարատին ։ 

Մենք կրնանք, եւ պարտինք ոսկե–. 

գոյն ծաղիկներ քաղել արեւմտեան ա– 

ռաքաւոր գրականութենէն , միայն պատ-

ուաստ մը բերելու մեր նոր գրական 

զարգացման։ Աակայն տուրքեր չենք 

կրնար տալ ամէն մէկ նորաձեւութեան 

եւ քմաՀաճ ծայրայեղութիւններու։ 

Շլացումի մատնուելով՚ աւելորդ 

շռայլութեան եւ անաբգիւնք ցուցամո-

լութեան մը զոՀը չենք ուզեր դառնալ ։ 

Ներկայ գարու յիսուն տարիները 

ճգնաժամային նկարագիր ունին ։ Այգ 

պաաճառաւ , Հակադիր առա Հա դրութիւն՛՝ 

ներ ոլ որոնումներ պարբերաբար կը 

նետ ուին Հրապարակ , լուծումներ գտնե– 
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լու նոր քաղաքակրթութեան մը, որմէ 

դժգոՀ ենք, ր*սյց որ Հարկադրուած ենք 

ապրիլ այղ մթնոլորտին մէջ է 

Աակայն մենք կը գի տա կցինք թէ 

յիսուն տարիներու վրայ տար ած ուած 

մղձաւանՀային կեանքը բնականոն կեանք 

մը չէ է թէ անձնասէր եւ բարոյական 

Հիմնական ըմբռնումներէ զարկ մտայ-

նութիւն մը նոր եւ տեւական մշակոյթի 

մը Հիմը կազմելու տուեալներ չունի ւ 

(ք արդկութիւնը ջղագարներու, կա-

պը կտրած յանդուգն անՀատներու, անձ-

նասէր չաՀագէսքներու ք յուսաՀատօբէն 

նաՀանջողնեբոլ, բարձր արուեստ ար-

ժէքները ուրացողներու անձնատուր չի 

կրնար ըԱալ։ 

Մ անաւանգ որ ներկա յ դարա շրՀանը 

գիտութեան յաղթանակներով պսակուած 

ֆ, գրեթէ բոլոր ճիւղերուն մէջ։ Հա– 

բըստութիւնը մեծ ծաւալ ստացած ՛է է 

Բարեկեցութեան աստիճանը ամէն օր 

կ՚աւելնայ։ Մարդկութեան մէկ խո չոր 

տոկոսը լծուած է գերմարդկային ճիգե-

րու, բնութիւնը յաղթելու, Հ ի ւան գու-

թի ւնները վերացնելու, մարդկային 

զանգուածները ազատագրելու ւ Այս երե-

ւոյթներուն վրայ պիտի Հիմնաւորուի 

մարդկային քաղաքակրթութիւնը եւ իր 

բնականոն Հունը պիտի գտնէ ։ 

Այսպէս կը Հաւատանք մենք ։ 

Միջազգային գրականութիւնն ալ 

դուրս պիտի գայ իր քաոսային Հակա– 

սութիւններէն եւ բարձրանայ ա յն ո– 

լորտներուն, ուր այսօր, գիտութեան 

չնորՀիլ միջմոլորակային ճամբորդները 

կը ճախրեն ։ 

Գետնաքարշ կեանքէն քիչ մը վեր ւ 

իսկ մենք, մեր փոքր ածուն պիտի 

զարդարենք նոր ծաղիկներով, լու սա– 

չողշող արշալոյսները դիմաւորելու փայ« 

լը մ եր աչքերուն մ ԷՀ ւ 

Կ– ՍԱՍՈԻՆԻ 

I 
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ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈԻթԻՒՆԸ 

ԲԱՆԱՍՏեՂ^ԱԿԱՆ՛ ԱՐՈհեՍՏԻՆ Սէձ 

գ. 

Ս՝ էն Լել. Հոս մենք խօսեցանք մէայն քերթուածէն արաաքէն կազ-

մական յատկոլթիւննե րէն , որոնցմէ ստացուած երաէհշաական տպա լորու 

թիւնը կրնայ գաչն ըլլալ խորքէ յուզական նկարագրին Հետ, ր այց այսու– 

Հանգերձ քերթուածէ յօրէնուածքէն վրայ գուրսէն Հանգերձ ուած ձեւեր 

են է Այժմ տեսնենք քերթուածէն ներքէն երաժշտականութիւնը , որ պայ– 

մ ան ա լոր ուա ծ է խորքէ մշակման եղանակովդ» է ս հ ֊ ա/Գ եղանակը տարրեր 

է խնգրոյ աոարկայ երկու, արուեստներուն Համ ար՝ էրրեւ արդիւնք յօրէն– 

ման տարրեր տարրերու կէրարկման * 

բ) Երր երաժշտական Հնշէւնները Հանն շան ակ) կո չեցէնք, զանոնք 

նկատէ ունէէնք մէայն լե պո լական տեսակէտովէ է բրել նէլթական բովան– 

գակութենէ գատարկ տարրեր յ Այլապէս՝ Հնշէւնները ունէն էբենց Ա1պԱ1ւո~ 

րական նշանակութիւնը: Անոնք արտաբերման էբենց զանազան եղանակնե-

րով (տեւողութեան եւ բարձրութեան աստիճանով, այս կամ այն կերպ 

թեքումով) եւ էբենց յօգաւոր մէոլթէւններով զգայական անգրագարձնե– 

բու ծնոլնգ կու տան մեր Հոգեկան աշխարՀ էն ներս : Անօսր ու տարտամ 

անգրագարձներ, որոնք լեն սեւեռուիր մասնաւոր աո֊արկայի մը կամ պա-

րագայէ մը վրա յ է բայց որոնք էբենց տպա լոր ական նկարագրով մեր զգա– 

ցողոլթէւններու այս կամ այն կալուածէն յատուկ են արդէն՛. Ահա լեզ– 

ուականօրէն աննշանակ , բա յց տպա ւորական արտայայտութեան ընդունակ 

ձայնական այս տարրերուն վերջնական հիւսքովն է որ մենք կ՚ունենանք 

երաժշտական ապրումէն ամբողջական տարազը յ Ուրկէ կը Հետեւէ թէ ե– 

րաժշտական ապրումը, առանց առարկայական պատկերացման, լոկ տպա-

ւոր ական մէիցներով փոխանցուած Հոգեկան վէճակ մըն է է 

Բանաստեղծութեան նիւթեղէնը կը կազմեն լեղուին տարրերը 

գաղափար նշող բալլերը, որոնց բաղադրութիւներով կ՚արաայայտենք մեր 

իմացական աշխարհը՝ մեր մտածումներն ու զգացումները» Բանաստեղ-

ծութիւնը եւս, էր կալուածէն մկ9, կրնայ որոշ չափով օգտագործել էր 

տարրերուն ձայնական-տպաւո րական յատկութէւնները։ Բ առերու շեշտա-

կան արտաբերումները, բ առերու կապակցոլթիլններուձ առոգանական ե ֊ 

զանակալորումները (ձայնին դադարներովն ու ելեւէջներովը) յաճախ ան֊ 

Հրաժեշտ են լեղուական արտայայտութեան ճիշգ ու յստակ իմացում էն 
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Համար։ ՛Նոյնի սկ ամենապարզ ձայնարկները, որոնք միատարր Հնչիւններ 

են Լա՛, է ՛ , օ՛՝) , ըստ պարագայէն իրենց առած արտայայտական եզանա-

կովն ու. երանգովը րաոականօրէն անտարազելի, անմիջական արձագանգ-

ներն են մեր Հոգեկան այս կամ այն արամագրութեան՝ անշուշտ ընգհա– 

նուր եւ տարտամ նկարագրով մը։ Կը նչանակէ թէ բանաստեղծութեան 

նիւթեզէնը Հայթայթող լեզուն ունի նաեւ իր երաժշտական բաժինը։ Աա– 

կայն աոաԼ չերթանք յ Ասոնք լեզուական արտայայտութեան օժանգակ մի-

ջոցներն են միայն՝ երկրորգական սաՀմանափակ գերով մը եւ երաժշտա-

կան տեսակէտով նախնական կիրարկութեամբ մը։ Բանաստեղծը երաժիշ-

տին ազատութիւնը չունի իր իմացական տարրերուն ձայնական կազմին 

Հետ խաղալու։ 

Արգ՝ բանաստեղծական արուեստին ծառայող բաոեբուն յատուկ է 

իրականութիւնները մեզի ներկայացնել իրենց առարկայական ինքնութեամ– 

բրէ Բաոերոլ կապակցութեամր կազմուած խօսքի միութիւններով մեզի 

տրուածը իրերու եւ երեւոյթներու յարաբերութեան իմացական պատկե-

րացումն Է : ՕւրկԷ կը Հետեւի թէ բառերով տարազուած Հոգեկան վիճա-

կը, բանաստեղծական ապրումը, մեղէ կը փոխանցուի կեանքի առարկա-

յական պատկերացման եղանակով (բառերուն միքնորգութեամբը) : 

Բայց ա յն ատեն՝ ա յս երկու արուեստներուն ստեղծագործական 

միջոցներու տարրեր առանձնայատկութիւններէն կը ծագին նիւթի (ՏԱյ©է) 

մշակման տարբեր եղանակները՛ 

1 Երաժշտութիւնը, իր աննշանակ Հնչիւններուն տպալորական 

արտայայտոլթեամբը, ընդունակ չէ իր մշակման՝ նիւթ (Տ11յ6է) գարձող 

երեւոյթը պատկերացնելու իր առարկայական գոյաձեւովը։ ք* վիճակի չէ 

զայն կապուած պաՀելու իր մասնաւոր պարագաներուն, որոնցմով անիկա 

պիտի առանձնանար, անՀատականանար իր տեսակին մ ԷՀ: Եր աժշտական 

արուեստով մշակուած երեւոյթը իր տեսակին ընգՀանուր նկարագիրը կը 

կրէ, տեսակին վերացական տիպարն է , ո ՛ չ մասնաւորը։ 

Մինչգեռ բանաստեղծութիւնը, առարկայական պատկերացման 

ընգունակ իր տարրերով, մշակուած երեւոյթը կը ներկայացնէ իր անհա-

տական զգեստաւո բումով՝ զայն առնչելով իր մասնաւոր պարագաներուն։ 

Ասով՝ բանաստեղծութեան կողմ է արուեստագործուած երեւոյթը մեզի կը 

ներկայանայ իբրեւ իր տեսակին մէջ եզակի իբականութիւն ։ Շանձնեցէ՚ք 

նոյն նիլթը ^ օրինակ՝ Վաթեռլոյի պատերազմը . ա յ ս երկու արուեստնե-

րուն մշակման եւ պիտի տեսնէք արդիւնքներուն տարբերութիւնը ։ Երա-

ժշտութիւնը մեղէ պիտի չկրնա յ ըսեչ թէ՝ ե՛՛րբ, ոՈ ւր , որո՛՛նց միՀել տե-

ղի ունեցած է այգ պատերազմը, թէ ո՛ր կողմին Համար ի՛նչ նպաստաւոր 

կամ աննպաստ իրադարձութիւննեբ ունեցած է անոր ընթացքը, թէ ո ՚ վ 

յաղթած է , ո՛վ յաղթուած՛ թէ որոնց կողմէ ի՛նչ գիլցազնագործութիւն֊ 

ներ կատարուած են. ո՛վ մեռած է , ո՛վ մնացած, եւայլն, եւայլն։ Աւրկէ 

կը Հետեւի թէ գժուար պիտի ըչլայ գտնել արուեստագէտի «նրրին» զգա-

յարանք մ ը , որ կարենայ, առանց նիւթի անուանումին , մեղէ յայտնել թէ 

Հեղինակը ո՛ր պատերազմէն ներչնչուած է ։ Մինչդեռ բանաստեղծութիւնը 

է վիճակի է այդ պատերազմը մեզի ներկայացնելու իբբել ա՛յդ պատերազ-

մը՝ զայն առնչելով իր բոլոր մասնաւոր պարագաներուն՚ բոլոր Հեւայլեղ-

ներով Հանդերձ ՛, Գարձեալ՝ տուէ՛ք մեր «Կռունկ^ը իր լոկ նոսագային գոր– 

ծագրոլթեամրը եւ գտէք նիւթին բանաՀիլսական ւէ լա կումին անծանօթ 

մէկը » " ր Էր երաժշտական «գերաշնորհ» զգայարանքովյլ կարենայ բացատ– 
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րել ձեղէէ նոյնիսկ ընգՀանրոլթեամբ մը, թէ անիկա Հայ պանդուխտին 

տառապագին կաբօան է իբ Հայրենի երկրին ես իրեններուն Համար, թէ 

էսն է կա. անցնող կռունկին կը պարզէ իր Հոգեկան կացութիւնը^ թէ՛*՛ եւն. տ 

Աքս պէս են երկու, արուեստներուն մշակման եղանակները տ ՚ Երմ>– 

ժըշտական ապրումը մեզ կը գնէ տարտամ զգայութիւներու եփուն մըթ– 

նո լորտի մը մ ԷՀ, որ կը խուսափի կեանքի նիւթական երեսներէն։ Մինչ 

բանաստեղծական ապրումով մենք առաւել կամ նուաղ չափով յարած կը 

մնանք արտաքին աշխարՀ ի առարկայական պատկերացում ին ։ 

Եւ. սակայն իր միջոցներուն սահմանափակ կարելիութենէն իսկ կը 

բղխի թե րեւս երաժշտական արուեստին գերազանց ոյժը. 

իր տարրերուն բնութային բերումովն իսկ անընղունակ րււա/ով 

իրերու ել երեւոյթներու, առարկայական պատկերացման՝ երաժշտական 

արուեստը զանոնք կը ներկայացնէ անջատելով զիրենք մասնաւորող ա– 

ռաբկայական ու պարագա յական առնչոէթիւններէն անհատաբար տ Ասով 

ներկայացուցած կ ՚ բ յ / ա յ զանոնք իրենց ընգՀանուր , վերացական գո յաձե-

ւովը յ Իրենց տիպարա յին գո յաձեւովը յ 

Անշուշտ բոլոր արուեստներուն կոչումն է կեանքի յուզական խոր-

քը Հաղորդել մեր Հոգեկան աշխարՀինէ Աակայն ա յգ խորքը այնքան աւելի 

յուզական է ու Հաղորդական, որքան անոր փոխանցումը նուաղ ենթակա յ 

է նիւթական տարրին մի^նորդութեանը։ Արգ՝ երաժշտական իրագործում 

մ ը , իր տեւողային տարրերուն անօսբութեամբը, աւելի ընդունակ է յու-

զական ապրումը մեզի փոխանցելու առանց նիւթական զգալի միջնորդու-

թեան մը անմիՀական տպաւորութեամբ ւ 

Երաժշտական երկէն մեկնող այգ տպաւորական Հոսանքը մենք 

կ՚ընդունինք կրաւորաբար՝ առանց դատողութեան Հակակշռին ։ Մ ինչ բա-

նաստեղծական երկի մը իմացական բովանդակութեան մեր առա Հին մերձե-

ցումը աւելի քննական է՛ բանաստեղծական ապրումը իբ յուզական ըն-

թացքը կ՚առնէ մեր դատողութեան Հաւանութեամբը։ 0*֊րկէ կը Հետեւի թէ 

բանաստեղծական երկէն միջնորդաբար ստացուած յուզական վիճակը նուաղ 

ներուժ է քան երաժշտականը ։ 

Արգ՝ մեր այս բաղդատականէն ինքնին կը Հետեւի արդէն քնարա-

կան յօրինումներու երաժշտական մշակման ներքին պայմանը* 

Իր յօրինումներուն վրայ երաժշտական արտայայտութեան Հետա-

մուտ քնարերգակը պիտի գիտնայ իր Հոգեկան վիճակները ներկայացնել՝ 

կարելի չափով խուսափելով զանոնք թանձրացնելէ առարկայական ու պա-

րագայական մանրամասնութիւներով, այսինքն՝ ձգտելով ընգՀանրակա– 

՛Սին, վերացականին անօսրութեանն ու տարտամոլթեանը : Ասիկա պիտի 

ազդէ անշուշտ իր աբտայայաական տարրերուն ել տարազներուն ընտրու– 

թեանը , որով անիկա պիտի Հրաժարի զանգուածեղ իբականոլթիւններու 

ծանր ու ծաւալուն պատկերացում էն՝ յարելով նուաղ շօշափելիդ աւեչի 

Համեստ իրերուն –. Պիաի Հրաժարի թանձր ու պոռոտ գոյներէ , գոռ ու ճչան 

ձայնԽրէ, որոնք Հանդիսական ցուցագրութիւններն են կեանքի աղմկոտ 

բեմին. պիտի նախընտրէ ծփուն ու խուսափուկ երանգները , մեղմ ու քըն– 

քուշ Հծծիւննեբը, որոնք խաղաղ բխումն են իրերու Հոգիին % 

քնարերգակը պիաի գիտնայ իր ապրումները թեթել պաՀել կարծր 

մտածումներու ճնշո՜ւմէն11 նախընտրելով դիմել մեր տպաւորական իմա–4 

ց ո ւ մ թ , սր աւելի ապահով ճամբան է յոյգերու փոխանցումին, քան թէ 
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գէմել մեր դատողական իմացումին, ուրկէ ապրումը մեզի կը Հասնի քիչ 

մը թօթուըւած ու ամ՜գոյն» 

Մեր սա րացատրութիւնները բոլորովին տեսականութեան մ ԷՀ 

չպահելու Համար տանք այս եղանակով մշակուած քնարերգական նմոյշ 

մը դիմելով դարձեալ Տէրեանին, որ մեր կարծիքով ամէնէն երամ ի լա 

բանաստեղծն է մեր մ ԷՀ* 

Մոռանա՜լ , մոռանա՜; ամէն ի ն չ , 
ամենին մոռանալ* 

Ջ ս ի ր ե լ , չ ի ո ր ե ի լ , չափսոսալ 
հ ե ռ ա ն ա լ . « « 

Ա յ ս տանջող, ա յ ս ծնշող ցաւի մ է ջ , 
գիշերում ա յ ս անշող 

Արդեօք կա՞ յ իրիկոսոյ մ ո ռ ա ց մ ա ն , 
մոռացման ոսկէ շ ո ղ . . . 

Մ ի վայրկեան ամենից հեռանալ , 
ամենին մոռանալ* 

Խաւարում , ցաւերում քարանալ 
մեն - մ ի ա յ ն . . . 

Մոռանալ , մոռանալ ամէն ի ն չ , 
ամենին մոռանալ * 

Ջսիրել , չ տ ե ն չ ա լ , չ կ ա ն չ ե լ , 
հեռանա՜լ • * • 

Ու Հիմա Հարցուցէք դուք ձեզի. իոնքր մոռանալ, ի*նչ բանի մա– 

սին չափսոսալ, ինչի՛՛ն չտենչալ, ուրկէ* Հեռանալ» «. է ՛Բանի մը քերակա– 

նական խնդիրները Լամէն ինչ, ամենին) առարկայական իրականութիւն 

մը չեն թանձրացներ է Եւ սակայն մենք կը զգանք քադցբ փոխանցումը մ ե– 

զի% ամէն ինչէ Հրաժարումի, ինքնա լքում ի սա տարտամ վիճակին, որ 

այնքան Հարազատ է բանաստեղծի Հոգեկան կեանքի մէկ պա Հուն: Պայման 

չէ անշուշտ, այս արդիւնքին Հասնելու Համար, ենթակային գէմքն էսկ 

ծածկել գերբայներոլ անոբոշութեամբ \ Տէրեանի քերթուածներու չաբքէն 

գոց աչքով կաբելի է զատել այլ օրինակներ է կարելի Է նման օրինակներ 

ունենալ նաեւ $ԼարեանԷն է Բայց մենք աւելորդ կը գտնենք արտագրու-

թի ւններով երկարաձգել մեր գրութիւնը է 

Անչոլչտ երամ չտա կան մշակման սա եղանակին Հետ գաշնօրէն կա-

բելի է կիբարկել նաեւ ձեւի երաժշտական մշակման այս կամ այն պայմա– 

նը. ասոր օրինակները անդին տեսած ենք արդէն ՀՏէրեանէն և ՀՀարեանէն) ։ 

Եւ սակայն • • • 

Տեսական ու գործնական սա բոլոր ցուցմունքները չեն կրնար վե– 

բահուիլ բացարձակ վարկով թեքնիք կանոններու, որոնց գործադրու-

թեամբ տրուած ըլլայ վերՀնական արդիւնքներու Հասնիլ ւ Բռնազբօսուած 

կիրարկութիլնները ձախորդ արդիւնքներու պիտի յանգին, Իսկ չափազան-

ցութեան• զեղծումները բանաստեղծական արուեստին նկարագիրն իսկ կը 

խաթարեն ւ կականը միշտ արուեստագէտին օժտուած զգայարանքն է , որ 



է Ա է հ-% 

ինքնաբերաբար պիաի գտնէ յաՀող իրագործումներու ճամբան յ Այգ զգա-

յարանքին ջերմութիւնը ընգունակ պիտի ըԱայ տաղին վրայ 4անգէս եկող 

ամէնէն Հաստատուն տարրերն անգամ անօսրացնելու• մնացածը ձեւին 

երկրորդական յարդարանքն է միայն է 

ծ 

իսկ այժ՜մ կրկնենք՚ քնարական յօրինումներու վրայ փնտռուած սա 

երամ՜ չտա կան յատկութիւնը կարելի եւ անՀբաԺ՜եչա պայման մը չէ բանաս-

տեղծութեան բոլոր սեռերուն Համար ւ Բանաստեղծութիւնը, ամէնէն ա– 

իմաստովդ արտայայտուող արուեստն Էն Անոր քնարական սեռին Վրա յ 

երամչտական սա պայմանը տպաւորական օժ՜անդակ մըն է միայն ւ Բա-

նաստեղծութեան միւս սեռերը, առանց այգ պայմանին, նուաղ ընդունակ 

չեն կեանքի երեսները իրենց նուաճումին տակ առնելու• աւելին՝ կեանքը 

սեւեռելու իր ծաւալուն ընթացքին վրա յ ։ Էլ ի վեր Հո յ , ՐՈԷՈՐ տեսական 

վերլուծումներէն վերՀ, Հարկ է արդար ըԱալ արուեստի բոլոր տեսակնե– 

բուն վերաբերմամբ՛ Արուեստը մէկ է ըստ էութեան՝ իբրեւ ոգեկանին 

բխումը իրերու եւ երեւոյթներու կեանքէն. տարբեր են միայն իրագործի, 

ման ձեւերը X Արուեստներէն իւրաքանչիւրը, իր արտայայտական միջոց-

ներով ել անոնցմով իրեն սահմանուած կալուածին մ է ջ , ընդունակ է Հաս-

նելու գեղեցկութեան ամէնէն ընտիր գոյաձեւերոլ իրագործումին ւ 

ԵԳ• ՏԱԱՆԱՊԵՏԵԱՆ 
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ԳՐԱԳԷՏԻՆ ԿՈ2ՈՒՄԸ 

Վերնա գրին հետ կու գայ անշուշտ ❁ 

բացագանչութիւնը՝ Հի՛՛նչ ըսել է գր ա. 

գէտի կոչում, իՈնչ կոչում. գրագէտը 

կը գրէ իրեն յաաուկ ոճով, եղող 

ապրումներու., ՂԴս՛յնութիւննե բու , ւքՀ»– 

տածումներու, ցանկա թիլններոլ եւ աե— 

սի լքներ ու. մ ասին. ա յսքան ։ ԻնչոՈւ խօ-

սիլ կոչումի մը մասին» մանալանգ երբ 

աղաա երկիրներու, գրագէտներու մասին 

է խօսքը • գրագէտներու, որոնք պետա-

կանացած՛ պաշտօնեաներ չեն ու բացա-

յայտ կամ լռելեայն ըմբռնելի Հրահանգ-

ներու չէ որ գոհացում կու տան գրե^ 

Այո՛ սակայն ամէն գրագէտ ծնունդ 

է երկրի մ ը , ժողովուրդի մը^ մշակոյ-

թի մը% կամ տարբեր մշակոյթներու 

հ ամսւգրութեան : Երբ կը գրէ , ինչքան 

ալ աչքի առաջ չունենա յ զէնք կաղմաւո-

բոզ պայմաններն ու իր ընթերցողները հ 

պիտի կարդացուի ան, թէ իր մ՛ամանա– 

կակիցներէն , թէ յետնորդներէն, եթէ 

իրաւ գրագէտ մըն էէ Իր մտածումնե-

րը յ զգացումները , ապրումները , աշ-

խարհ Էն ու մարգոցմէ առած իր տեսիլք-

ները պիտի ազդեն ուրիշներու Հոգեկան 

եւ մտային աշխարՀ էն վյւայ* թե րեւս էր 

երկրին, լեզուին Ոլ ժողովուրդին ան-

ծանօթ եղողներու վյւայ• թե րեւս իր 

մաՀէն գարեր ետք, իր գերեզմանին ուր 

Ըէլաքն իսկ չգիտցողներու վրա յ • թե– 

րեւս նոյնէսկ էբրեւ անուն մը մէայն, 

այլեւս ամբույսով ին անպատուած մ արմ– 

նէն ու մարմնական յէշաաակներէ ան-

գամ։ Րռվ էր Հոմերոս , ոՈվ եղած է 

Շ է յ ք ս բ է ր * Ստեղծագոբծութեամբը իր 

հոգիին, մտքին ոլ գրչին, իրաւ գրա– 

գէաը կը դաոնա յ ի՛նքը՝ Հկազմաւոբող 

ազդակ» մը ուրիշներու Հոգիներուն ու 

մտային աշխարՀներուն. ուրեմն՝ առա-

ջացնողը ւիուիոխութիւննեբու, մղողը 

Համակերպոլթեան կամ Ընդվզումի, 

նոյնիսկ յեղափոխութեանց, մարդուն 

, կեանքը պայմանաւորոզ բոլոր մ ար զե-

բուն մԷՀ՝ - գեղագիտական ^ կրօն արա– 

րոյականգ իմաստասիրական , գրական , 

գիտական է ընկերային , Հասարակական , 

արդարութեան , քաղաքացիական , տըն– 

տեսական ք քաղաքական ւ 

Գրագէտին ստեղծագործական աշ– 

խտտանքը չի վերջանար իր գրածին ա– 

ւարտումովը < թերեւս նոյնիսկ , երբ 

մեծ է ան, Հոնկէ կը սկսի • ատկէ՝ իր 

կոչումը։ 

«Մեզմէ ամէն մէկը պարզապէս 

պատրանք մը ունէ աշխարՀ էն՛ բանաս-

տեղծական պատրանք , ուրախ է տրտում է 

աղուոր կամ տխրաշունչ• նայած էր 

խառնուածքէն» է 

«Գրագէտին կոչումը այգ պատրան-

քը վերարտադրելն է Հարաղատօրէնէ 

արուեստի բոլոր միջոցներով որ սոր-

ված է | որ կրնայ գործածել) է 

հՄ եծ արուես՛տագէտները անոնք 

են ( որոնք մարդկութեան կը պարտա-

գրեն իրենց մասնաւոր պատրանքը»տ 

Ա՝ ո բա սան է տուած այս սաՀմ անումը 

ճէչգ է եւ այսօր • անՀրաժեշտ է , մա– 

նաւանգ գրականութեան եկող նորերուն 

Համար, կենդանի ապրումէ մը վերա-

ծել զա յն : ԱնՀ րաժեշտ է զգալ կոչումը • 

ապրէլ կոչումը է 

Միմիայն պատմութիւն մը պատմե– 

լը | ընթերցողը Հետաքրքրելը , զուար-

ճացնելը , կամ յուղելը չեն, ու չեն կըր– 

նար ըլլալ նպատակը իրաւ գրագէտին X 

Գէւրէն ճամբա յ են ատոնք, աժան ծա-

վ/ահա ր ութ ե անց ու ժամանակաւոր Համ-

բաւէ ճամբայւ» իրաւ գրագէտը կը մեր-

ժէ գի*–րինը ՚ իր ստեղծագործութիւնը 

կը դաոնա յ տաժանակիր աշխատանք ( 

ցաւագին ծննդաբերութիւն մը։ Ան կ՛ու-

զէ պարտագրել մեզի % պէ՚տք է ուզէ 

պարտագրել մտածել, ըմբռնել ներքին 

իմ աստը դէպքերուն ու երեւո յթներուն ւ 

Երեւոյթները , տեսարանները , մարդիկ 
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ձէ աչխարՀը յազումներ պատճառած են 

իրեն՝ տարբեր ուրիշներու. յո լիզումնե-

րէն , գէթ երանգներով, գէթ աբտայայ–, 

աութեան ձեւով ք Այգ ի՛րը, միա՛յն իրը 

եղող յուզումն է , որ ան կ՛ուղէ մեղէ 

պարտագրել երբ կը յազողի՝ մեր ձեո– 

քէն մ ԷՀ կ՛ունենանք զինք անմահութեան 

տանող գլուիլ գոբծոց մը ւ 

Զինքը յուղող Հարցեբուն մօտեցած 

ըլլայ գրական կողմէն թէ բացասական, 

նկարագրած ԸԱայ գեղեցիկը թէ տգե-

ղը , վեր հանած ըլլա յ սուտը թէ Տշմ ա– 

րիաը, խորքին մէՀ նախընտրութիւն մը 

ունի յ ունի ի՛ր գեղեցիկը , ի՛ր գրակա-

նը , ի՛ր ճշմարիտը , ի՛ր աոողքր ։ 

Գրագէտը կոչումը չունի քննագա-

տե լու է վիճելու ուրիշներուն Հետ է Բու-

ժելու ւ 4(Ուրիշներուն Հետ ունեցած մեր 

վէճերով Հռետորութիւն կընենք, մենք 

մեղի Հետ ունեցած մեր վէճերով բա-

նաստեղծութիւնդ Կ՛ԸսէՐ մեծանուն բա-

նաստեղծ Եից : Գրագէտին պարտակա-

նութիւնը մեր մ,ԷՀ արթնցնելն է յուզու– 

մը , որ կը տանի բուժումին է 

ինքն իբ մ Էշ եւ ինքն իր Հետ միայն 

ան պարտաւոր Է վիճիլ* ք՝այց պարտա-

ւո՛ր Է վի^իլ ք չմնալ մա կերես ին վրայ , 

այլ իՀնել իր ներաշխարՀին խորերը , 

այնտեղ խլրտացող զգայնութիւններն ու 

ճչմարաութիւնները լոյս աշխարՀ բերե-

լու Համար է 

Ներքին այս Հոյակապ վէճը սակայն , 

արդիւնաւոր ըլլալու Համ ար ^ պէտք է 

որ Հեղինակին Հոգեկան Հարստութեան 

ընկերանա յ լայն ու կաբելի եղածին չափ 

խռբ ծանօթութիւնը իր ժամանակին ու 

միՀավայրին, որուն ծնունգն Է ինքւ 

Զի բաւեր լեզու ունենալը է աղուոր 

ու Հաճելի ոճի մը տիրանալը« չի բաւեր 

դիւրին յուղումներ գիլրալ փոխանցելը 

ընթերցողին • չի բաւեր նոյնիսկ իրական 

կեանքը վեբարտագրելը պատմ ուա ծ քնե-

րով կամ վէպով * գրագէտը պարտաւոր 

է ճչգել իր Հերոսներուն գոյակէտը ժա-

մանակին ու տարածքին մ էշ է Համլեգ 

կը կարդաց ո լի՛ այսօր, բայց Համլեգ 

կարելի՞ ՛Է գրել այսօր նոյն պատահար-

ներով . բնական Էր իր գարուն ու Տանը– 

մ արքայի կամ Անգլիոյ մ Էշ. անբնական 

պիտի ըլլայ այսօ՛ր, Բոնկոյի մԷՀ։ 

Հերոսի մը գոյակէտը չի ճչգուիր 

յա ռա Հա բան ի մը մ էշ կատարուած յայ^ 

տարարութեամբ մը» անոր գոյութիւնը 

տարածքին ու ժամանակին մ է շ , կախում 

ունի Հեղինակին մտային ու Հոգեկան 

Հարստոլթենէն. իրաւ գրագէտը նախ 

ինք պարտաւոր է ըլլալ տարածքին ել 

ժամտնակին մէշ որոչ տեղ մըյ. 

Պարզ է որ ամէն մարգ ս*եղ մը 

կ՚ապրի ու որոչ թուականի մ ը . այգսքէս 

ալ ամէն Հեղինակ, ամէն գրագէտէ ժ՚ա– 

մանակ ու տարածք , սակա յն , ունին շատ 

նեղ սահ մ ան ա լոր ում Էն մինչեւ շատ լայն 

սահ մ անաւ որում մը* գրագէտին ապրած 

քաղաքն ու երկիրը որպէս վայր, ՈԼ իր 

կեանքի մէկ երկու տասնամեակը որպէս 

Ժամանակ . կամ աշխարհը , երբեմն տիե-

զերքը՝ որպէս վայր, ել անցեալ ժամա-

նակները ներկային մ ԷՀ խտացուցած ու 

ապագա յի տեսիլքներով Հարստացուած՝ 

ժամանակը տ 

Գրագէտին պարտականութիւնն է 

առնու ազն ճանչնալ իր ժամանակը, աշ-

խարհային կարելի եղածին չափ Լայն 

տարածքի մը վրայ– ան պարտաւոր է 

ունենալ գէթ ընգՀանուր ծանօթութիւն 

մը իր ժամանակի Հիմնական Հոսանքնե-

րուն դէպքերուն, գաղափարներուն, 

վարկածներուն է ինչպէս ել գիտական , 

տնտեսական , եւ քաղաքական ըմր բռ-

նումն երուն մասին I 

Առանց այգ ծանօթութեանց գ բագէ՛– 

տը իր ժամանակն ու ժամանակակիցներ 

բը ըմբռնել չի կրնար, կամ պիաի ըմ– 

բըոնէ թերի > մակերեսային ձեւով ւ Ա— 

աանց անոնց, իր յուղումները պիտի չու-

նենան անհրաժեշտ խորութիւնն ո*. ճըչք– 

մարտութիւնը, որով պիտի քրլլան ՀԻրմ, 

վարակող ւ 

Պատմսլյսծք մը , կամ վէ"Հ իր 

րոլսր զաւակներուն մորթուիլը տեսած 

մօր մը մասին, նոյն՝ իսկ Հայ մօր մը 

սին, տարբեր տարրեր յուղումներ պիաի 

առա Հա ց նէ մեբ մ է շ , երբ Հեղինակին ծա-

նօթութիւները կ՚ընեն այնպէս, որ ան 

կը տեսնէ գէպքյէ իբրեւ խելագար ՝ 
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րագործէ արարք, կամ որպէս ընտանե-

կան վրիժառութիւն, կամ որպէս ցեղա-

յին ատելութեան մասնակի արտայայ-

տութիւն յ կամ ընղհանուր, ծրագրուած 

ցեղասպանութեան մը մէկ մասը էբրել% 

կամ որպէս ֆրէօյտեան րարգոյթներու 

արգիւնք, կամ յանցապարտ երիտասար-

դութեան մը մղումները արտայայտող 

երելոյթ Տ եւայ/ն ։ 

ինչքան ընդարձակուի Հեղինակին 

տեսողութեան Հորէզոնը գ ինչքան խորա-

նա յ ան իր ունեցած ծանօթութեանց 

մ ԷՀ) աշխարՀ ի ու ժամանակի զանազան 

րմբոնումներուն եւ Հոսանքներուն մա-

սին , • այնքան իր ներքին վէճը բեղմնա-

ւոր պիտի Բէէայ 1 արդիւնքը գեղեցիկ ու 

վարակիչ յ 

Հեղինակի մը մեծութիւնը ուղիղ կը 

Համեմատի իր տեսողութեան լայնքին ու 

խորքին է 

Եթէ կարենայ Հեղինակը, իր Հո-

գիին ու մտքին Հարստացման ընթաց-

քին , ներքին Հ արցականներՈւն պատաս-

խանները փնտռած ժամանակ ( իր խորա-

ցումը Հասցնել երեւոյթներուէ ապրում-

ներու եւ զգացումներու նախատիպար-

ներուն յ ել եթէ յաՀողի վերարտադրել 

զանոնք , այն ժամանակ պիտի տայ ան– 

մաՀութիւնը իր մ ԷՀ առած գործ մըէ 

քանի որ անցնող ու գալիք ապրումնե-

րը է Հոգեկան ու մտային կառոլցուածք– 

ները այգ նախատիպերուն երանգալոր 

փոփոխակներն են ու պիտի րլչան • որով 

իր կեանքի բերած նախատիպերը միշտ 

ալ պիտի ըլլան ըմբոնելի , տեսանելի , 

օրինակելի % 

իր կոչումը իրականացնելու Համ ար 

գրագէտը ունի պարտականութիւնը չՀա* 

մակեբպելու։ Ամէն ներքին Համակեր-

պամ տեղքայլ \է• ամէն տեղքայլ նա– 

ՀանՀ է ու մաՀ է Գրագէտը կեանքին կը 

ձգտի, իր տեսիլքի կեանքին, իրը եղող 

պաակեբացումներուն իրականացման ։ 

Գրագէտը բացառութիւնն է , բացառիկը 

որուն աչքերը բաց են ու Հոգին տեւա– 

բար տիեզերքին ունկնդիր ընկալուչ մըն 

է է իր չորս կողմը կ՚եռայ առօրեայ 

կեանքը, ազդող եւ ազդեց ութ իլն կրոզէ 

Հարստացնող ու թշուառացնող, դեղեց– 

կութիւններով Հարուստ, բարձրացնող 

ոլ նոյն ատեն գետնաքարշ ընող տ> իր 

չորս կողմը իր նման մարդիկ են , որոնք 

սակայն չունին գրագէտի կոչում է քանի 

որ չունին գրագէտի զգա յնութիւննե ր ու 

տեսողութիւն է Անոնք պարտաւոր են 

յարմարիլ կեանքի պայմաններուն է ըն-

կերութեան գրած օրէնքներուն է ստեղ-

ծած ապրելակերպին հ 

Գրագէտը ոչ միայն պարտաւոր չէ 

յարմարելու , այլ պարտականութիւնը 

ունի րնդվզելռԼ) չհամակերպելու իր 

Հոգիին մ ԷՀ, իր ներքին աշխարհին մ ԷՀ : 

իր գրականութիւնը իրը Հ\է միա յ ն , իր 

ժամանակակիցնեբունն է ՈԼ ապագայ 

սերունգներունլԼ* իր տեսիլքը վաղուայ 

աշխարհը կրնայ ըլլալ՛ որով ան պար-

տաւոր է ներքնապէս երբեք է^ՂաԸէլել 

անձնատուութեան Գր°շակը ու յամառօ– 

րէն Հետապնդել իր ներաշխարՀի դեղեց– 

կու թիւններուն ապագա յ իրականացուր* 

մը Հ իրական յուղում ին առա Հաց ում ովը է 

փոխանցումովը ընթերցողին ։ 

Գրագէտը մարդկութեան Համար 

մտքի ու Հոգիի սնունգ ծամելու ու մար– 

սելի վիճակի դարձնելու կոչումը ունէ է 

Ե լ որովՀետեւ ան ժամանակակից մըն է 

Հիմա մեզի ք իր ներառածը, ներզգացա-

ծը առաւելա բա ր յուսաՀատեցնոզ բան 

պիտի ըլլայ։ Թոյն պիտի ըլլայ աւելի 

քան մեղր * Մթէն աւելէ՝ քան պայծառ, 

գահավիժող աւելէ* քան բարձրացնող ։ 

Իր կոչումն է այգ բո լորէն դիմանալ% 

տոկալ։ Այգ թո լորը մարսել առանց մա– 

Հանալոլ, թոյնէն Հանել մեղրը, խաւա-

րէն դուրս քաշել էոյսը , նաՀանՀը վերա-

ծելու Համար յաղթական յառաՀխաղաց– 

քէ։ 

Ա՛ ասնաւո բա բա բ Հայ կեանքը , Հա յ 

մշակոյթը կարիքը ունին կոչումին գի-

տակցութիւնը ունեցող , ներքնապէս չՀա֊ 

մակերպող , չպարտուոզ գրագէտներու , 

որոնք պէտք է պարտագրեն մարդկու՞-

թեան կեանքէ զէրենց մասնաւոր պատ-

րանքը», Հայուն եւ Հայ գրագէտէն յա-

տուկ մասնաւոր պատրանքը՝ . վաղուայ 

էրականութէւնլլ։ ± Բ *. ՓԱՓԱԶԵԱՆ 
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կան դիրքեր , որոնք մեր մ ա ահ՜ ում ր 

կը աանին գրախօսականի մը սաՀմանա-

փակ շրՀագհ՝էն դուրս՝ անպարագիծ աա-

րփծքներու.) ուր խորՀբգածութեանց թե-

լադրանքին մդում ովր՝ կ՛ ուրուագծուի 

այդ գրքերու էոլթենէն բխող, վկայու-

թեան մը Համազօր արժէքով– Հոգե– 

խստորութիւնն ու դիմագիծը սերունդի 

մը եւ ժամանակաշրջանի մը յ 

Աերունգ մըէ որմէ կը յայտնաբեր– 

ուի մարդը յ - անոր կազմաւորման ներ-

քին գործօնը՝ արեան ժառանգականու-

թիւնը, ժամանակի երակներէն Հոսելով 

կը փոխանցուի նոր ժամանակնեբուն, 

բերելով իր Հեա անպայմանօրէն նաեւ 

անցեալի նեխանքին– չմարսուած ցան– 

կոլթիլններոլ ե. պոռթկումներոլ - գիր՜ 

տը , 11 իա խառնուած առոզֆ եւ կենսա– 

խա յա տարրերու Հեա է 

Ասկէ, երկուութիւնը սերունդի մը 

կամ մարդու մը դրական եւ ախաաւոր 

Հոգե խառնութեան եւ դիմագծին, որոնց 

ա րաացո լացումը յստակ գծերով կը 

յայտնաբերուի արուեստի եւ գրականու-

թեան կալուածէն ներս ։ 

Երնրորդ ստորոգելին սերունդի մը 

դիմագծին կազմաւորման բարեշրՀո ւ– 

մին՝ արտաքին գործօններու կաղապա-

րող ազդեցութիւնն Է - ա յստեղ դրակա-

նը կամ Ժխտականը վերստին կը միՀա– 

մըսւեն , դաստիարակութեան հ միջավայ-

րի եւ գաղափարներու ճամրով մեղմա– 

ցընելով է յղկիչով կամ անհետացնելով 

նոյնիսկ յ արեան ճամբով փոխանցուած 

Գիրտը : • Այն ինչ որ ժխտական Է , այնէ 

ինչ որ ախտաւոր Է ել կամ ընգՀակա– 

ռակը, Հակադիր եզրով մը արտաքին 

գործօնները առաւել եւս կը ՀրաՀրեն 

ներքին գործօններու ճամբով փոխանց-

ուած ժխտականը է դարձնելով զայն ա– 

ոաւել եւս ցցուն, առաւել եւս տեսանե– 

Լէ՛ 

ինչո՞ւ սակա յն ա յս խորՀրդահու– 

թիլնները դիրքի մը առթիւ % որ գրակա-

նութեան լուսանցքին վրայէն պատաս-

խան մըն Էհ գրական Հարցի մը շուրջ, 

ուղղուած Հայաստանի մէջ ապրող ծա-

նօթ եւ տաղանդաւոր բանաստեղծի մը։ 

Այս ինչո՞ւն, անոր Համար պարզա-

պէս , որ երիտասարդ գրող Հքօզոս Ա ը– 

նապեանի «ԱՕդրշիրիմեսւն Ցայներ»*» , 
Չարենցի «Թուղթ բանաստեղծ բարե կա– 

միսդ քերթուածին զեղչուած ձեւով Հը– 

րատարակութեան առթիւ, Լոր լոյս տե-

սաւ Անապեանի կողմ էն իսկ խմբագըր– 

ւած « Մ ի շ ն ա ր ե ր դ » / ՛ մէջ) , պարզ պաշտ-

պանողական պատասխան մը չէ ուղ– 

ուած, Ջարենցի զեղչուած քերթուածին 

առթիւ, իր զայրոյթն ու ատելութիւնը 

բանաձեւող, Հայաստանի ծանօթ եւ տա-

ղանդաւոր բանաստեղծ Գուրգէն ՄաՀ ա՛-

րիին , այլ Անապեանի գիրքը է ենթագի-

տակցական ճամբով արտայայտութիւն 

մըն Է , ուր յստակօրէն կ՝արտացոլայ 

սերունդի մը դիմագիծը եւ Հոգեյաաա– 

կը սրբուած, մաքրուած ժխտական եւ 

ախտաւոր տարրերէ ընդդէմ այլ երկին-

քի մը աակ ապրող եւ ա յ լ արտաքին 

գործօններու կաղապարող ազգեցու– 

թեամբ մեծցած սերունդի մը ՄաՀ սէ-

րէ է սերունդին, ժխտական ել այլամերժ 

Հոգե խառնութեան է 

Հաւանաբար խոցոտուի շատերու 

նուրբ եւ քաղքենիացած ընկալչութիւնը , 

երբ ըսեմ, թէ Հակառակ մեր ցանկու-

թեան , Հակառակ Հայութիւնը մէկ եւ 

ամբողջական ներկայացնելու մեր ԴԸՐ~ 

քուն ակ պահանջին կեանքը իր անյեղ-

լի օրէնքներով սլ սլայմաննեփով ՀաՀՈՀ^ 
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թիւնը վերածած է մասնիկներու., որպէս 

մտայնութիւն, որպէս ներհակ հոգեկան 

ա շխա րհնեբոլ արտայայտութիւն յ 

Սնապեանի « Ա ն դ ր շ ի ր ի մ ե ա ն Ձ ա յ ն ե – 

^յ» արտաքին կեղեւի տակի միՀու– 

կով կը բանայ վարագոյրը աշխարհի 

մ ը - Խորհրգա յին Հա յասաան , ււ^ւ ^ 

ներքին եւ արտաքին կառոյցովն իսկ 

հակագրութիւն մըն է* Հայոլթիլնը տա-

բազե լու. ամբողջական ըմբոնում ոփ , ո 

ժողովուրդ յ 

ինչպէ"ս է - Այնպէս ինչպէս ոբ է 

մեր կեանքը, ինչպէս որ է մեր շօշափե-

լի ել թափ անցեալ իրականո ւթիւնը , 

ինչպէս որ են մեր մարգերը է 

իրկու գրողներ հ Երկու, մարգիկւ 

Աոաջինը Հայաստանի ծանօթ 1ւ տա-

ղան գա լոր բանաստեղծներէն՝ Գուրգէն 

Ա՝ ահարի՝ մտած արգէն վաթսունի դըռ– 

նէն ներս է Երկրորդը գաղթահայ գրողէ 

քննադատի անհանդարտ խառնուածքով 

Պօղոս Անապեան, ծնած , մեծցած սփիւռ՛ 

քի մԷՀ, որ մտած է արդէն երեսունի 

սեմէն ներս $ 

Երկու գրողներ ։ Երկու հայ մար– 

գ ի կ . . . ։ 

Առաջինը , Մ ահ արին , իր « Ս ա պ ա -

տաւորին գերեզմանն անգամ չի ուղղի» 
գրութեամբ ) լոյս տեսած վԱովետա կան 

Հայաստան» ամսագրին մէջ% Զարենցի 

զեղչուած քերթուածին առթիւ, իր զա յ– 

բոյթն ու ատելութիւնը հասցուած է 

Հձվսեմագոյնֆ աստիճանի մը Հետեւեալ 

<էնրբին* որակումներով « Կ ր ի լ ո վ ե ա ն 

ք ո թ ո թ ։ Ընկած բերդի օրապակաս ի շ -
խաններ : Ընկած րերդի ուրուականներ: 
Ընկած րերդի աճպարարներ: Ընկած 
րերդի տեսարաններ : Գողութեան վ ա յ -
րում րււնուած քսակահատներ: Անմաքուր 
գրիչներ հ Կենդանի մ ե ռ ե ա լ ն ե ր : կ ե ղ ծ ի -
քով ու նենգավախութեամբ գր աղողներ: 
Խարդսփարդիներ»: 

Բայց որո՛նց ուղղուած են ա յս նե-

տարձակումները ւ Ուղղուած են գրող 

Անապեանին եւ բոլոր անոնց , որոնք, 

քաղաքականապէս Ա՝ ահարիի ունեցած 

Հաւատամքէն տարբեր Հաւատամք մը 

ունին | 

Եթէ ՄաՀարիի յօդուածը սահմանա– 

փակուէր ՀայՀոյանքով միայն , չեմ կաբա 

ծեր, թէ գրող Անապեան իր « Ա ն դ ր շ ի – 

ր Ի մնան Զսւյներ»ք գրելու գաղափարն 
իսկ պիտի յղանար, այլ պիտի կարդար 

եւ լռէր, սակայն Մ աՀարիի « Ս ա պ ա տ ա -

ւորին գերեզման® անգամ չ ի ուղղի» 
յօդուածը՝ ՀայՀոյանքի սահմանէն ան-

գին ախտաբանական երեւոյթի մը յա-֊ 

տուկ ել որոչ հայելիացումն է^ ուր կը 

ցոլա յ Ա՝ ահարիի մտածելակերպը , շա– 

ղախուած՚ ատելոլթեամբ, այլամեր– 

ժութեամբ ել այլ ժխտական տարրե-

րով | որոնք կը ք /ատեն ժողովուրդի մը 

եւ ազգի մը ամբողՀականութեան րմ– 

բըռնողութիւնն ու անեղծութիւնը : 

Ա՝ահարի Հայ է , բառին լրիւ ու խո-

րունկ իմաստովյ Հայ ըլլալու մեղքին 

Համար , տասնամեակ մը ամբողՀ տառա-

պեցաւ , ծերացաւ՝ աքսորի սառնամա-

նիքներուն մէջ& Աակայն իր Հայութեան 

ծիրը ամբողջական շրջագծով մը չի բո-

լոր ուիր , այլ այլամերժութեամբ եւ 

«Ա՝ենք ենք Տ է ր ը » Հոգեբանութեամբւ -
Այստեղ, կը բանամ փակագիծը Հաստա-

տելու , որ աբտաքին գործօնները - գա-

ղափար , միջավայր եւ դաստիարակու-

թիւնը - արեան ճամ բով փոխանցուած 

ախտաբանական տարրերը մեղմացնելու 

կամ ի սպառ անհետացնէ լու փոխարէն ( 

Ա՝ ահարի ին եւ իր սերունդին մէջ առա-

ւել եւս զարգացուած գ առաւել եւս Հրա~>. 

Հրած են զանոնքւ 

Գրական Հարցի մը շուրՀ, երբ Ա՝ա– 

Հարի կը գրէ Հետեւեալ տողերը, ուղղե-

լով խօսքը Անապեանին եւ բոլոր ա– 

նոնց, որոնք, իր ունեցած Հաւատամքէն 

տարբեր Հաւատամքի մը գետնին վյրայ 

են կեցած - կ՛անցնի ՀայՀոյանքի ան-

մեղունակ սաՀմանէն ել կը մտնէ անՀա-

տական է նոյնիսկ մշակութային գետնի 

վրա յ , - ջլատող սահմաններու մ ԷՀ ւ 

Մ ահարի կը գրէ,– «կար ժամանակ, 
որ դ ո ւ ք ուզում է ի ք տէր կանգնել հ ա յ 
ժողովուրդի ստեղծած ամբողջ ժ ա ռ ա ն -
գ ո ւ թ յ ա ն ը , բ ա յ ց ա յ ն խլեցինք մենք ձեր 
ձեռքից • մերն են այսօր Նարեկացուց 
սկսեալ մ ի ն չ ե ւ Ա . Իսսւհակեանը»։ 
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Ա յ ո ՛ , Հ խլեցինք մենք ձեր ձեռքից», 

որուն ի պատասխան Ափիւռքահայ գրող 

Անապեան , իր «Անդրշխրիմեան Աայնե-

րձուն մէշ կը գրէ- «Ո՛՛վ էր մեղաւորը 
վերջապէս, մե ՞նք , որ «ուղում էինք տէր 
կանգնել հայ ժողովուրդի ամրողջ ժա– 
ռանգոլթեանը» , թ է իրենք, որ իրենց հո. 
դիներէն արմատախիլ ըրած էին նոյն 
ա յ դ ժառանգութեան մեծագոյն աոկռ– 
սը : Մարդոց սսւջեւ, պատմութեան ա ռ -
ջեւ , արուեստին աււշեւ ո՞ր մէկն է դա-
տապարտելին, մեր իւրացո՞ւմը, թ է ի– 
րենց ուրացումը (էջ 7 8 ) » » 

ԱպաՏ ԷՀ 80-ի վրայ՝ 

«Մեր ձեռքից այն խլելով Մա– 
եէսրին կը խորհի արդեօք որ ա յ դ ձե-
ւով մե՞գ կը սնանկացնէ։ Եթէ ա յ դ է իր 
մտահոգութիւնը, ըսելիք չ կ ա յ , լաւ 
ընտրած է իր ճամբան ու կասկած չկայ 
թ է կը յաջողի։ Եւ չի զարմանար ան-
շուշտ ե թ է աւելցնենք, որ մե՛նք եւս 
տրամադիր ենք ու պատրաստ նման սը– 
նանկոլթեան մը ենթարկուելու; Դաշ-
նակցական ամէն մարդ, Դաշնակցու-
թեան համակիր ամէն անհատ, մտսււո– 
րական ը լ լ ա յ թ է բանուոր, գրող ըլլայ 
թ է խոնարհ ընթերցող, մոլեռանդ ը լ -
լայ թ է չափաւոր՝ սիրով պիտի խոնար-
հէր սնանկանալու ա յ դ կերպին ա ռ ջ և » : 
էզրափակելով իր խօսքը՝ ԷՀ 82-ի վ ր ա յ , 

Ա՛նապեան կը Հաստատէ -

«Առէք բոլորը, խլեցէք «այն մեր 
ձեռքից», սնանկացուցէք մ ե գ ։ Միայն 
թ է այս ձւեւով մեր ձեռք էն՛ «այն խ լ ե -
լով» մե՞նք կը սնանկանանք արդեօք, 
թ է դուք վերադարձած կ ՚ ը լ լաք ձեր սը– 
նսւնկութիւններէն»: 

Այս մէՀրերումը կ՚ապացուցանէ գը– 

ր ող Անապեանի ոգիին անսպառ խան դա-

վա ռութ ի ւնն ու սէրԱ) երր երէկի ու-

րացուածները %արեկացիէն մինչեւ 

Րաֆֆի , մինչել Վարուժան և Աիաման– 

թօ այսօր կ՚իւրացուին ԱաՀարիին, ա– 

նոր սերնդակիցներուն եւ Գիտական Աո– 

ցիալիղմին կողմէ , որոնք դեռ երէկ, 

մեր օրերուն , որպէս յետագիմական գը– 

պիր կ՚որակէին Նարեկացին, որսլէս 

քանդիչ ազգայնամոլութիւն Հրահրող 

մոլեռանդ գրող Րաֆֆին, իսԿ Ա իա– 

մանթօն Հակա յեղափոխութեան ձայնա-

փող մը միա յն ; 

Այս զոյգ մէՀյրերումները երկու 

գրողներէն, պարզապէս անոր Համար, 

որոՀեաել շեշտակի ել Հատու արտա– 

յայտութիւններն են , ոչ միայն անոնց 

Հեղինակներուն, այլեւ նոյն ժամանա-

կաշրջանին մ ԷՀ ապրող երկոլ մաայն ու-

թի ւններուն $ 

Հայութիւնը, որպէս ցեղային ըմ– 

րըոնում եւ մտայնութիւն, որպէս «(/՝են֊ 

քի ել Գոսքիդ ժխտում , իր ամ բոց Հա կան 

ծ իրով, իր անսաՀման նուիրումով, ա– 

ոանց քաղաքական Հաւատամքներու կաշ-

կանդիչ օրէնսդրութեան , կ արտայայտ-

ուի Սփիւռքի մէշ ՆնաՆ, Հասակ նե-

տած՝ Անապեանի խ օ ս ք ի ն մ է շ , որուն 

Համար Հայաստանը վեր է ամէն տեսա-

կի նկատումներէ, իսկ Հայոց դպրու-

թեան երկնահուպ սլացքին առՀեւ կը 

նսեմանան, կը չքանան քաղաքական ա– 

մէն տեսակի Համոզում եւ դիրքաւորում: 

Արտաքին գորՆօնները, որոնք Ա ը– 

նապեանի սերունդի մը դիմագՆին կազ– 

մաւորման Հոլովոյթը Հասցուցին իր լը– 

րումին.– յղկեցին, մեղմացուցին և տա-

կաւ առ տակաւ անհետացուցին՝ ներ-

քին գործօններու ճամրով փոխանցուած 

ժխտականը, որովհետեւ գաղափարները, 

որոնք ձեւաւորեցին Հոգեկան աշխարհը 

Անապեանին եւ սերունդի մը՝ ներշնչող 

ըլլալէ առաՀ ներչնչեալն էր՝ հայու– 

թեամբ յ Նեբչնչեալ գաղափարները դար-

ձան ներշնչող եւ կերպարանաւորեցին , 

Հակառակ մ իշավայրին՝ Ափիւռքի աննը– 

պաստ կաղապարին, սերունդ մը, որուն 

խօսքն է Անապեանի « Ա ն դ ր շ ի ր ի մ ե ա ն 

ձայներ»^ : 
Աակա յն ա յս խօսքը, չուռ ինքն իր 

մէշ կը տառապի , կը խոցոտուի , անոր 

Համար, որովՀետել այգ խօսքին տուն 

տուող շարժառիթը , խափանիչ արգելք 

մըն է , Անապեանի խօսքին համահայկա-

կան արձագանգին տարածմանը՝ Հայ 

մարգոց Հոգիներուն եւ մտքեբուն մ է շ , 

որովհետեւ Հայաստանի ծանօթ եւ տպ-գ 
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էլան գա լոր բանաստեղծ , (/՝ ահարի , իր 

«Սապատաւորին գերեզմանն անգամ չի 
Ո ւ ղ ղ ի » խօսքովՏ թաթաւուն այլամեբ– 

ժութեամբ ել սեփականատէր ի յոիւոր-

տանքներով կ՛ արտայայտէ Հ ոգեխառ– 

նութիւն մը, որ ժխտումն է Անապեանի 

մտատիպարի հայուն, որուն կառոյցը 

համահայկական ձեւուէ բարձր կը մնայ 

Հ.Մենք եւ Գուքի» 2ձաաԻչ եւ անՀատո-

ղական Հոգեբանութենէն ։ 

ճակատագրի ել դիպուածի ղոլգա-

դիպոլթեամբ Ս՛ահարին ել իր սերունդը 

ծնան մեր բնաշխարհին մԷՀ։ Հասակ նե-

տեցին ՈԼ բարձրացան Հայաստանի մ ԷՀ 

- հոս նկատի չեմ առներ Հայաստանի 

քաղաքական պիտակը* Համայնավար ի– 

րաւակարգ կամ ոչ Համայնավարական, 

- այլ պարզ Հայաստանը, որ սեփա-

կանութիւնն է բոլոր Հայերուն, ա ռ ա ն ց 

քաղաք ական դասակարգի մը մենսւշը– 
նորեն ըլլալու չտես եւ անրնական իւրա-
ցումներուն ։ 

Ա՛ ահ արին եւ իր սերունդը , Հակա-

ռակ այս նպաստաւոր պայմաններուն , 

Հարազատ երկիր եւ Հարազատ ժողո-

վուրդ , իրենց դիմագծի կազմաւո բումը 

ինկաւ մոլեռանդ եւ Հատուածային աղ-

ճատումի մը պատմական կաղապարին 

մէՀէ ոբ կը կազմէ Հիմքը գիտական սո– 

ցիալիզմին է - Մարքս—լենինեան տոկ-

ման , այնքան միա կողմանի , ա յնքան 

կեանքին Հետ խոտոր, որքան ա յգ այ– 

Էամերժ տոկմային նախահայրը Ի^՚ՔԸ. 

Ա՝արքսը , որուն տեսութիւնները , պատ-

մական խորքով զուրկ են գիտական որ-

եւէ բնորոշում է , ՐԱաԼոՎ արդիւնքը 

նոյն ինքն Ա՛ ար քսի անհատական կեան-

քին եւ ցեղային ծագման ստորակայու-

թեան է 

իր կամքէն անկախ, արտաքին ազ-

դակներու ճնշման Հետեւանքով, մեր 

Հայրենիքը եւս ի շարս ուրիշ երկիրնե-

րու ինկաւ այս այլամերժ մարքսեան 

տոկմա յին ազգեցութեան տակ , ուր 

մարգը անհոգի մեքենայի վերածելու իր 

անկարելի մոլուցքին մ ԷՀ իսկ պարաբի 

ւած , այսօր քառասնամեակ մը վերՀ , 

աստիճանաբար կ՝ արձանագրէ կեանքին 

եւ անկէ բխող բնական Օրէնքներու յաղ-

թանակը ի վնաս տոկմա յին է 

Լաւատես եմ։ ՀերՀ ի վերՀոյ 

կեանքն է , որ կը ճշդէ վար գա պետու-

թեան մը յարատեւութեան չափն ու տա-

րողութիւնը։ քառասնամեակ մը վերՀ 

Հոն բարձրացող սերունդը չէ այն, ինչ 

որ էր 30–40*"4ա*՛ Բ ուականներուն բար-

ձրացող սերունդը , որուն Հոգեխառնու-

թիւնն ու դիմագիծը թրծուեցաւ Գիտա-

կան Աոցիալիզմի մոլեռանդ ա յ լամ եր– 

ժութեամ բ եւ Համէն ինչ մեզմով կը 

սկսի»ի Հիւանդագին յաւակնութեամր, 

որուն խօսուն ել պատկերաւոր արտա-

յայտութիւներէն մին է , Հայաստանի 

ծանօթ ել տաղանդաւոր բանաստեղծ 

Մ ահ արիի ՝ հ Սապատաւոր ի ն գերեգմա նն 
անգամ չի ուղղի» յօդուածը։ 

ինծի Համար Անապեանի «Անդրշի– 
րիմեան Ձ ա յ ն ե ր դ , գրական վէճի մը 

չուրՀ պարագայական պատասխան մը 

ըչլալու պիտակը կը խորտակէ 1ւ կ՛անց-

նի գրքերոլ այն շարքին, որոնց Հեղի-

նակները) վկայութեան մը մագաղաթ– 

եայ ամրութեամբ 1չ արտայայտեն գի~ 

մագիծը սերունդի մը% որուն ցեղային 

ըմբռէաղութիւնը ամբոց Հականի չբքա– 

գծին սահմանումովը զերծ կը մնայ 

աղճատումներ Է ել Հատուածական մո-

լուցքներէ 8 

Աւելին, «Անդրշիրիմեան Զայնհր»^՝ 

ձայնն է սերունդի մը, որուն Համար 

Հայաստանը Հայաստան է առանց վե-

րագիրի եւ որուն Համար Հայոց մշա-

կոյթը ցեղին Հոգիին եւ մտքին դեղեց– 

կագո յն եւ մշտանորոգ ժա յ թքումն է , 

ուր կը տրոփեն սրտերը Նարեկացի էն 

մինչել Րաֆֆի, կոմիտասէն մինչև Խա– 

չատոլրեան, Վարուժանէն մինչեւ Ջա– 

րենց ել ՄաՀարիէն մինչեւ Համաստեղ ։ 

ԼԵԻՈՆ ԳԱՐՄկՆ 
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Է Ւ Ր Ո Պ Ա Կ 1 Լ 1 ւ Ո Ի Ա Մ ե Ր Ւ Կ Ե Ա ՚ ե 

Ա Ր Դ Ի Գ Ր Ա Ա Ո ւ Ո Ւ Թ Ւ Ո ւ 

բ. 

Այսօր Գրականութիւն բառը «մը– 

տաւորա կան—գո րծուն էութիւնդ րաոին 

Կը ձգաի զուգագիպիչ ։ Գիտնա կաննե– 

րու, թէքնիսիէններոլ շուարած տիրա– 

կա էութեան տակ ինկող նոյնքան շուա– 

ֆւսծ այս քաղաքակրթութեան մ ԷՀ եթէ 

կա յ զգասա, գիտակից ու յստակատես 

դատում մ ը , այգ ո՛ Հ կրօնականին ան-

Համոզիչ եւ ուշացած երջանկութեան 

ոստանի մը իւոստումն է , ոչ աչ քաղա-

քագէտին անբարոյական բարոյականը 

այլ մաաւորականին անկաշկանդ արտա-

յայտութիւնը, գրագէտին երկը ։ Աակայն 

ինչպէ՞ս սաՀմանել բ աո. մը, որ կը պատ– 

չաճի ոչ միայն արձակագիրին, թատե-

րագրին ու. բանաստեղծ ին ա յ լ նաեւ 

քննադատին , պատմաբանին , իմաստա-

սէրին | ընկերաբանին, տնտեսագէտին ու 

նոյնիսկ Հրապարակագբին» Հաւանաբար 

ոչ իսկ սաՀմանեչը կարեւոր է , ա յ լ 

միայն դարը պրկոզ ուժերու ցանցին մէՀ 

գի տա կ ց իլ անոր ներկայութեան ու պաչ– 

տօնին (*)տ 

Ֆրանսական միտքը ու արուեստի 

զգայնութիւնը, գարուն ամէնէն բեղու-

նը , արթունն ու նուրբը է ու ֆրանսական 

մ տաւորա կանո ւթիւնը կէս գաբ առաՀ 

(*) Եւ՛րոպական ւքեծադոյն գրական պար» 
րերսւքՒեր&երր գերւսզանցօրէն նուփրա.ած են քա-
ղաքական, րնկհրսւյին, իմաստասիրական, տն-
տեսական ոհ քննադատական պրպտու.9ներոհ. 
գրականը կր գոյացուի պատահական քեր0՜ու.սւ» 
ձուԼ մր կաւք տպաւ՛որապաշտ գրա.0՝եաւքր Ա՛ր։ 
Ս՛ի այն մ՛եր ու. խաղաղականի քանի մր կւլգինե– 
րոհ յքէ-յ է որ $ին ֆօրւքխ.լր գեո. ի զօր ա. է։ 
(քենք տակաւ. կր գսւգրինք գրականութիւն ար* 
արտագրող ժողովուրդ, րլլալէ ա» կր վերսւձափնք 
գրականութեան նիհԹի «քր։ 

արդէն գիտէին ա յս ճշմարտութիւնը է 

Տարօրինակ չէր ուրեմն, որ քսաներորդ 

գարու նոր մտաւորականի նոր տիպարն 

ալ Յէբանսա յէն գար։ Ա՝ տա լոր ականը թէ 

ստեղծումի, թէ դատումի ել թէ ալ ըն-

կերային պարտալոբոլթեանց ու պայ-

քարներու Հանգոյցն է , ու Աարդկային 

Եղբայրութիւնը բանտերու ճակատին չէ 

որ պէտք է գրուի ա յ լ անո՛ր ճակատին է 

Աալբօ , Աէնթ էքսսիւպերէւ, Առակօն՝ 

ամբոզՀ մտայնութեան մը փոփոխութեան 

նշաններն են ։ Փղոսկրէ աշտարակները 

այլեւս ինսփը1ւ ՍթՕր&ձրու. մէՀ կը շը– 

պըրտուէին Ե ՚ ֊ ր ո պ ա յ ի մի՛ւս ծայրն ալ, 

քիուսիոյ մ ԷՀ^ ուր Մ այակովսքի , էսոէ՝– 

նին ու իրենց սերունդը Լա յգ շարժումին 

մէկ տարտամ արտայայտութիւնը Ջա– 

րենցի քով կը տեսնուի) յեղափոխուէ 

թիւն է կրօն, ազգայնականութիւն Ո1ր 

արուեստ մէկ թափի մ է Հ , ըմ բոս տա կան 

մէկ շունչի մէՀ կը Համադրեն։ Այս Հա-

մադրութիւնը սակայն շուտով կը խախ-

տի քիուսիոյ մ ԷՀ, ուր քաղաքականը կը 

տիրապետէ միւս տարրերուն տ Զ գտում ը , 

ըլլայ Արեւմուտքի ըԱայ Արեւելքի մ ԷՀ, 

նոյնն է - մտաւոբականոլթիւն մը կը 

կազմուէր, ազգային ու տնտեսական ի– 

բոզութիւններէ անկախ՝ եւրոպական 

մտաւորա կանութիւն մը , ամէն տեսակ 

բռնութեան դէմ, ըլլայ ֆաշիսթ րռնու– 

թիւնը Ապանիոյ ու Գերմանիս յ մ ԷՀ, Աէ" 

լայ Համայնավար բռնութիւնը այսօր։ 

Հք արմում ին Հեա ( մ արդ կլա փորձուի 

«դասակարգդ, անունը տալ\ կը շինուէր 

նաեւ սահմանում ը, տարիներու ընթաց-

քին : Ավան–կարտ որեւէ ցնցիչ շաբժււ*յ– 

մ է աւելի կարեւոր է այո զուա տեսա-

կան նորութիւնը է 
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Ասյլանտեանի միւս ափը՝ երեւոյթը 

աարրեր է ։ Հոն գրական աւանգութեան 

ու առհասարակ արուեստի հան գէսք ԼԱՐ" 

էութեան պակասը չարիք է ու Բարէք * 

Ամերիկացիք կը փորձէին նիւթի քաղա-

քակրթութիւն մը կուտակէ լ , ու ժամա– 

նակ շատ չկար աննիւթական արժէքնե-

րու համար ։ Եթէ հաւաքաբար երջանիկ 

կը թուէին , անհատաբար դժբախտ մար-

գիկ էին ու գինովցած առասպելով, ղոր 

իրենք կերտած էին իրենց մասին կը 

գոհանային արուեստն ու մշակոյթը 

յանձնելով շատ նեղ փոքրամասնութեան 

մ ը ։ Հէմինկոլէյ , Շթայնպէք , փոլտուէլ , 

Բասոս եւ ուրիշներ («(/՝ոլորած Աե– 

բունդ) անունը կու տար անոնց կ • 

Հթթայն) պարկեշտ ^ թարմ գրական ու-

թի ւն մը կը մշակեն , իրապաշտ ու պատ– 

ուելիական , արուեստի ու հրապարակա-

գրութեան կէս ճամբուն: Այ՛ս գրակա-

նութեան արժէքը այն է է որ տարբեր է 

եւրոպականէն թէ իր նիւթաէ ԼմիՀա– 

վայր է զգա յարանք ու իտէալ՝ բա յց ուր 

պակաս է մարգը որ ժամ աղբավայրն է 

եղերականին ու պատահականին) ու իր 

•ոճով) որ մերկ , բացօթեայ ու աճա– 

պարուած հազուագիւտ հմայք մը ունի 

իր ժամանակին համար% Մ ի Հին հանրու-

թեան մ իքին ճաշակին մ ա կա ր գա կին ծը– 

փացող այս գրականութենէն գուբս կը 

մնայ միակ մեծ գրոդր զոր ստեղծած է 

Ամեբիկան - 3)"լքնըր ; 

Ո՛՛՛բ գարու մարգ է Ֆոլքնըր ։ Ա՝արգ 

կը վարանի ըսելու - բոլո՛ր գարերու» 

Ւէ համա շխարհայ\ին շողարձակում մը 

ունի՝ գուբս է կասկածէ։ կայ ֆոլքնըր– 

եան տիեզերք մը՝ ինչպէս կայ պալզաք֊ 

եան , մանեան, ճո յսեան տիեզերք ւ Ամե– 

Ր ի կաց ի է այն չափով որ իր տիեզերքին 

արմատները միայն Ամերիկայի մ ԷՀ կըր– 

նան ապրիլ, անոր հերոսական անցեա-

լի առասպելային ճարտարապետներու 

- բախտախնդիր , սեւամորթ , զինուորա-

կան , ոճրագործ, պոռնիկ ու կրօնաւոր, 

ու տակաւին անթիւ խելագար , այլան– 

ԳաԿ» այլասերած կիսամարդեր՝ որոնց 

•ճակատ ագի բները կը թաւս, լին հատորէ 

հատոր , ճմռթկուած ու. հոյակապ , խառ՛ 

նըլած բնութեան նոյնքան անդրդուելի 

գնացքին, անասուն ու գերմարդ միա-

սին քաշքռտո լելով ամպե բուն մ է Հէն ու 

փոշիին մ ԷՀ) ցեխի, սերմի ու արիւնի շա-

ղախ մը | ինչպէս եղած ըլլալու է նա-

խամարդը - տիպարներէն քամելով իր 

մելանը։ Այսպէս է որ անոր երկին գիւ՝*. 

ցաղներգական որակը զինք դուրս կը 

նետէ Ամերիկայէն ու Հարաւէն, կը վե– 

ր ածէ զայն յա ւ ի տ են ա կան մարդուն) այ-

սինքն ճգնաւորին ։ Եւրոպան աւելի կը 

գնահատէ Ֆոլքնըբը քան Ամերիկան, 

հ աւանա բա ր անոր համար որ իր ոճը , 

արուեստի ըմբռնումը ու մ ան ալանդ բը– 

նազանցական թէմաները - ժամանակ) 

ճակատագիր - արձագանգ չեն գտներ 

ամերիկեան զգայնութեան վրայ։ 

Փակելէ առաՀ ա յս շրՀանը, կ՛արժէ 

յիշել լեռնաշղթային վեր Հին գագաթը, 

Ա՝ ի լ զի լ • Ա՛ իայն վերՀերս է որ Եվրոպան 

այս հին—նոր գրագէտին գիւտը ըրաւ ։ 

ճոյսի ու Բրուսթի ժամանակակից այս 

գերմանացին ) վերՀին օղակն է գերման 

գրականութեան հանճարներուն որոնք կը 

կոչուին ՚Բաֆքա ու &՝ • Ա՛ան յ Այս երեք 

գրողներու հասարակաց առանցքը փիլի՜ 

սոփայական այն խոր թափանցումն է ) 

որով երեւան կը հանեն այն ահաւոր հա-

կասութիւններն ու փատում ը որոնք ան-

յոյս ու եղերական ճակատագիրն են 

մարդուն ու մարդկային ընկերութեան 1ւ 

զորս կը փորձէ քօղարկել) մոռցնել տալ 

բանականութեան ու կեղծ լաւատեսու-

թեան վրա յ, կա ռո Լցուած Արեւմտեան 

քաղաքակրթութիւնը։ Գժուար չէ այս 

ըմբռնումի ետին տեսնել Նիչէն, որ ար-

գէն կը հնչեցնէր ահազանգը եւրոպա-

կան մշակոյթի կործանումին ) գերեզման 

առաՀնորգելէ վերՀ կրօն, բարոյական ու 

բանականութիւն կոչուած Հկեղծ—ար– 

ժէքնձրըֆ յ Նիչէի պէս , Աիւղիլ ալ միս– 

Թէք Է ) Ի^՚Է՚ղԷ" եղած են, զանազան չա-

փերով , բոլոր մեծ միտքերը։ Հիթլէրա-

կան շբՀանի խելադա բումն էր որ ստի-

պած էր Մ իւղի լին լռել) կարենալ փըր– 

կելու համար գոն է իր վարկը իբրեւ 

մարգ ։ 

ճոյս ) Ֆոլքնըր ) փաֆքա ) թ՝. Ա՝ան , 
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էչիըթ ք Բէրանտէ լչօ , ^ազանզաքես ք 

Մ իւղէ լ 1 Իւնամունօ , Մ աչբօ , ՚Բէօսլըր , 

Վալէրէ , Օրուէլ , Հաքսլի՝ գրականում 

թեան ճամբով ու Աբէնկլըբ, Հայտէկըր՝ 

իմաստասիրութեան ճամբով, յէէ^Լոլ 

Համար միայն գլխաւորները, առա Հին 

սերունդը կը կազմեն Արեւմուտքի մը– 

աաւորականութեան այն թելին, ՐԳ՜՛ 

գացած է ( զանազան ձեւերով, եւրոպա-

կան մշակոյթի մօտալուտ սնանկութիւնը 

ու Հակազդած է 19 գարու երՀանէկ տա֊, 

փակութեան է Ն Է էէ ի ապաբարո յութէւ– 

նը ո լ ապակրօնութիւնը , Մ ար քսի նիւ-

թապաշտութիւնը ստեղծեցին անհաւա-

տութեան այնպիսի զօրաւոր Հոսանք մ ը , 

• որուն գէմ եւրոպական քրէստոնեայ, 

բանապաշտ քաղաքակրթութիւնը անկա-

րող եղաւ գիմագբելէ Գրագէտներն ու 

իմաստաս՛էրները աոնուազն աւելի յ(Լս~~ 

տակատես, պարկեշտ ու տրի են քան 

քաղաքագ՛էտները, կրօնաւորներն ու 

վարժապետներըէ Ոմանք նետուեցան 

զանգուածներու փրկութեան Համար մըւը– 

ւող պայքարին մԷՀ, քէէ մը Համոզու– 

մ ո վ , քիչ մը դերասանութեամբ ու Հա– 

լանաբար յանցանքի խուլ զգացումով 

մըն ալ, ու բաւական մըն ալ իտէալիզ– 

մով ել յա Հողե ցան, Հերոս կամ անճա-

րակ՝ քէձ ՚^Ը Գորե՜ տեսնել ու նոյնիսկ 

մեռնիլ՛. Ուրիշներ միսթիսիզմի սանդու-

խին քանի՞երորդ մատին մագլցեցան ու 

Հոն կառչած մնացին տ Գեո եղան որ 

փորձեցին գոն է արուեստն ոլ գեղեցկու– 

թիւեը փրԿեԼ ընգՀանուր քայքայումէն, 

բայց ուշացեր էէն, ոբովՀետԼւ գեղեցկու.-

թէւնները արդէն ս պանն ած էէն Գեղեց-

կութիւնը , ու եթէ զանգուածները ար-

ուեստէ աւելէ Հաց է ու քունի պէտք ու-

նէին՝ իրաւունք ունէին, ոլ եթէ իշխա– 

նաւոբները ճշմարտութենէ ու գեղեց-

կու թենէ աւելի երՀանկութեան փրփու-

րին պէտք ունէին՝ անոնք ալ իրաւունք 

ունէին: Մ տածումի ու ստեղծումի մար– 

դիկն էին որ յեղափոխականէն ետք՝ ա– 

ռաՀին անգամ զգացին, թէ ազատութիւ-

նը շատ աւելի ծանր ստրկութիւն մըն է 

քան բուն ստրկութիւնը, մանաւանդ երբ 

ամէն քա յլափոխի քաղաքակրթութեան 

սովաՀար կամ յղփացած կամ ալ անգի-

տակից կերպարանքը կը նայէր իրենց 

աչքերունէ Ի վերՀոյ, ի՞նչ կարելի Էր 

սպասել մշակոյթէ մ ը , ոբ քսանհինգ 

տարուայ ընթացքին բռնապետական 

վարչակարգ ու մարդկային ոգեկան ու– 

թեան ստորնացում կրցած է միայն ըս– 

տեղծել - Հ ամայն ավար ութ իլն , ֆա-

շիզմ , նացիզմ, ամերիկեան նիւթապաշ-

տութիւն • • • ; կեանքը , մանաւանդ ար-

ուեստի մ ԷՀ՝ լրՀսւցած է այլեւստ Այսօր, 

երգիծանքը դրա կանո ւթենէն դուրս շր– 

պըրտուած է ԳՐ^թէ էբր^*– անվայել 

կեցուածքյ ինչպէ՞ս Հեգնել մարդէկ, 

ի՞նչ խէղճով խնդալ մարգոց վբայ՝ ո– 

բոնք արդէն անէծուած են մ է յ մը մարդ 

ծնած ըւչալու ոզբերգութեամր : Երգի-

ծանքը ներկայիս օրաթերթերու ու շա-

բաթաթերթերու վայել կը նկատուի, 

որովհետեւ այդ մամուլին է , որ վերա-

պահ ուա ծ է առհասարակ մարգոց խակ, 

անգութ ախորժակներուն գոհացում 

տալ Տ \յերկայ գրական անդաստանին 

մ ԷՀ, չկայ մէկ Հատ տիրական գրող, որ 

երգիծանքի առարկայ ընէ մարդկային 

տկարութիւնները տ յքաբ , ըմբոստու– 

թիէն , ուրացում, ՀայՀոյա՚նք նոյնիսկ 

- ա յո ւ Բայց ո չ Հեգնանքէ Մարդկային 

Հաւասարութեան ու յանցանքի եղբայ-

րութեան ա յս զգացումը նոր գրակա-

նութեան յատկանիշներէն է է 

Այս եզբայրութեամբ միասին սա-

կայն, արդի մ տա լոր ականն եր Էն եւ ոչ 

մէկը իր միՀավայրին Հետ Հաշտ էր է 

ՀՀոլտ մտածումէ ոլ գէր է մէՀոցաւ ար-

տայայտուող արուեստէն տեղը կ՚առնէ ր 

ակնոցէ ու զուտ զգայարանքնեբու ար-

ուեստը, ապրումէ տեղ զգայնոլթէւնը 

կը դաոնար ստեղծումի մղիչ ուժը։ Աչ– 

խարՀը կը փսխուէր սինէմայի տեսա-

րաններու արագութեամբ, ու նոր ժամա– 

նակներու Համար նոր մարդիկ պէտք 

էին, նոր արուեստով ւ Մեծ քաղաքնե– 

բու մ ԷՀ, մարդիկ խաչբառերու անշար-

ժութեան ու խճողումին մ ԷՀ բոն ուած ( 

բանտարկուած, ուս ուսի ու Հաւաքական 

շնչառոլթեամբ տարուած դէպի առանձ-

նութեան սենեակները ել անանձնական 
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մտերմութ ի իններու, պարտադրուած տա-

ռապանքը՝ կը կորսնցնէին տակաւ Հա-

ւաքական կեանքի մը Հին շղթաները, 

Կ՚չձչլա յ՝ին խոբՀրղալոր լռութիւ ններ ու 

անհասկնալի աղմուկներէ Բայց մանա– 

ւանգ՝ կը ստեղծուէր արդի Ժամանակ– 

ներոլ յաաուկ երեւոյթ - անՀաաը ու 

մարդկութիւնը է Երկուքին միՀեւ՝ դայ-

եակներու արՀ եսաա կցական ընկերու– 

թիւնները , պետական տուրքը ու մի– 

Հազգային թուրիսթներու շուարած՜, 

տրտում բայց անդիմադրելի արշաւանք՛ 

ներըէ Այս պայմաններու տակ ի՞նչ սահ– 

մանում մշակոյթին ու մշակին ւ Համայ-

նավար աշխարհին մ ԷՀ Հարցը լուծուած 

Էր է վճռական ու աՀաւոր ձեւովէ բայց 

լուծուած Էր : Աղատ կոչուած աշխար-

հին մ ԷՀ լուծում ը կեանքը պիտի բերէր * 

Այդ կեանքը մեր Հայ Գրականութեան 

կողմէ ոբգեդբուած քիչ մը երազանք, 

քիչ մը սկա ուտ ական խանդ, քիչ մը թա-

ղական Հոգաբարձուի 915–^ մօտէ լ ի– 

մաստութիւն , քիձ ^Ա. քառթ—փոստալի 

ճշմարտութիւն իրար խառնելով ստեղ-

ծած նախանիւթը չէ ւ Այլ Պատերազմը, 

1 9 3 9 – ^ ։ Այսինքն՝ ոչ թէ լաց ու կոծը 

աղեխարշ բանաստեղծի՝ այլ մռայլգ 

խիզախ թափը նոր միտքերու, որոնք 

ցաւը կը փոխեն արուեստի ։ 

1 9 4 5 ։ 
Բա4ց շատ բան չփսխուեցաւ է Պատե-

րազմ ըսուածը Հաւանարար գոն Է մէկ 

բարիք ունի - մարդիկ ու մարդկութիւնը 

յանկարծ կը գիտակցին իրենց բոլն 

էութեան, այն զոր ճաշարան, փողոց ու 

սենեակ կը ծածկեն մեր աչքերէն, մարգ 

էակին գազանային բնոյթն ոլ քաղաքա-

կրթութեան կեղծամըտ Հիրոշիման աւե-

լի վնաս բերաւ Ամերիկայի քան ճափո-

նի՛. Համակրելի քսաս-պօյ ներս ՈԼ մար– 

գարէաշունչ Մորմոն տեսլահաբները Հա– 

բիւր տարուան ընթացքին փսխուեր էին 

հիւլէական ռումբը նետող ճիւաղին ու 

զայն ղրկող երՀանկագոյն ընկերութեան՝ 

որ ժառանգեր էր եւրոպական մեծ մշւս– 

կոյ թին արժէքները. . . , ինչ մեծ բա-

ռեր, ինչ փոքր կը թուէր բո վան գա կու– 

թիւնը սակայն, Մերկ, գողգղՈլն, շ ը ֊ 

ւարած ու քարայրի մը բերնին կոլկոլղ 

ըրած՝ մարդկութիւնը։ Այսպէս էր որ 

զայն տեսան արուեստագէտները։ 

Ու յուսախաբութիւնը, յուսալքումը 

աւելի խորացան հ մեր գարու մշակոյթի 

բաբո յական վաք ամ–ը աւելի մեծցաւ , 

զանգուածը աւելի զանգուած եղաւ ու 

նշոյլ մը հաւատք, որ դեռ. կը մնար քա-

ղաքակրթութեան Հանդէպ՝ կորսուե– 

ցաւ։ Այս ամայութեան մ է Հէն յանկարծ 

ցայտ ստացան ու ինքզինքն ին պարտա-

գրեցին քանի մը յատկանշական երե-

ւո յթներ ։ 

Նախ փիլիսոփայութեան մ ԷՀ։ Գո– 

յութենապաշտութիւնը նորութիւն չէ ու 

մինչեւ Աոկրատ կԴՀնէ" թէ կը մագլցի 

վերելակը։ Բայց ուր ոբ երթայ՝ շատ 

քիչ անգամ ան ցիրուցան անՀատներու 

մօտ բնազանցական ապրումէ դուրս կըր– 

ցաւ ելլել, յետպատերազմեան գրողներու 

եւ փիլիսոփան եր ու Համար ան վեր ած-

ուեցաւ կեանքր ապրելու հ ըմբռնելու 

ու դատելու զգայնութեան մը ։ Գոյու-

թենապաշտութիւնը իր բացասական կող-

մով մերժեց մարդկային դիւրին ^ վիրա– 

ւ ֊որ պատրանքները , ուրացաւ ե ր Հան կու-

թի ւնը ու ընկերային արժէքները, բայց 

իր դրական կողմով տիեզերքի բոլոր 

յ ւ ր օ ժ է ք թ - Է օ ր ն ե ր շ գարձոլց դատարկ բե-

մին մէՀտեղ կայնած մարդուն վ ր ա յ է 

զայն Հրեց , քաշեց ու շպրտեց գա սա լի յ» 

աստուՆոյ մը ու լուսահոգի բաբոյա կա– 

նի մը ձգած պարապը լեցնելու վիթխա-

րի Հպարտութեամբ % յոլսաՀատութեամբ 

ել մարգկայնութեամբ ։ Այս ուղզու– 

թեամբ զարգացուած փիլիսոփայութիւ– 

նը, Հոգեբանութիւնը, ընկերաբանուս 

թիւնը եւայլն մնացին ու կը մնան լոկ 

եւրոպական երելոյթներ ։ 

Փիլիսոփա յութենէն ետք գրակա-

նութեան մ ԷՀ, վէպի ու թատրոնի ճամ– 

բով՛. Տեսոլթիլններոլ ու թռիչքներու 

խաժամուժը եւրոպական մտածողուս 

թեա՚ն մԷՀ կրնար միայն երկնել, ուռ-

ճանալ X Ե ւ րոպա՝ այսինքն Ֆրանսա , 

յետպատերազմեան խառնարանին ու 

փնտռտուքին սիրտը է Գրագէտ-մտաւո– 

րականի տիպարի ազդեց ութ եան տակ , 
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ընգՀանուր սնանկութեան տրամագրու*– 

թեան մ է Հէն նոր ճամբաներ կը բանա յին 

գրողներ | երբեմն է»ումբով, աւելէ յա-

ճախ ինքնագլուխ : Ու ա յգ ճամբան եր էն 

կ՝ընթանար , գլուխը կախ ու մէայնակ՝ 

գրեթէ նոյն տիպարը - ոչ թէ մարգը 

ինչպէս որ է , շատախօս ու երջանկու-

թեան մուրացկան՝ ա յ լ մարգը էնչսլէս 

որ կը աեսնէ զայն մ է Հատը, էնչսլէս որ 

կը տան է զայն պատմութեան մրրէ կը, 

վե րածուած կմախքի ու վրան պրկուած 

ու անէմաստօրէն թրթռացող Հիզերու, 

անՀազորգ ու եղերական , ուրիշ ապ– 

րալներու մտերմութեան աարրերայէն 

կարօտ մը լեցուած ոսկորներուն մէՀւ 

Աարթր, ՚Բամիւ, Ժընէ ու Տը Պովոլար , 

Իօնսքօ ու Պէքէթ Կը յաւակնէն իւմսւ– 

(ւիսթ գրականութէւձ մը ընել ու Հալա-

նա բար ճիչդ է ա յգ մասամբ ւ Աակայն 

եթէ կեանքը ելք չունէ, բարոյականը 

աւելորգ բեռ մըն է մարգոց արգէն նի– 

Հար խիղճերուն վրա/ ***- ե թ է , վեր Հին 

Հաշոլով՝ ոչ ապրիլը ոչ ալ մաՀը ար-

ժէք մը ունէն, ուրեմն է ՞ ն չ էմաստ ու-

նէ էնքը, իւմսւնիզւքը: 
Այնպէս որ արուեստագէտը կը դառ– 

նայ ոչ թէ էր գարուն խէղճը, այլ էր 

ա շխարՀ է պաՀակը, վկան, դատապարտ-

ուած տոկալու յայտնատեսութեան ու 

մանաւանգ յս տա կա տեսութեան գերէն , 

կոչում մը, որ կը վկայէ պարապութեան 

մ ԷՀ՝ թէ Ա՚արգը չկտյ, ա յ լ կան մոլո-

րած ենթակայութէւններ , էրար Հան– 

գէպ նողկանք, աոնուազն անտարբերու– 

թիէն ծորող, չզթայուած ազատութեան 

Հարիլր մէկ տարուան անէծքին է Ըլլան 

վ է ՚ զ ի թէ թատրոնի Հերոս, մարգիկ չեն 

զուգադիպիր իրենց բուն էութեան, ու 

ֆրանսացի կամ սեւամորթ, միասեռա– 

կան կամ ոճրագործ, պոռնիկ կամ դա-

տարկապորտ՝ բոլորն ալ մեր բուն էու-

թիւնն է , որ կը ներկայացնեն մ եզէ է 

Ա՚արգկային ՀաւասարութԷւնը Հէմա է որ 

կ իրագործուի ,ոչնչութեան մակարդակէն 

ու արուեստը կը Հասնէ էր զտագոյն ար-

տայայտութեան, ազատագրուած ամէն 

տեսակ ընկերային կախարդանքներէ ու 

քնաբեր իտէալներէ : Սրէ կայ է ան՝ որ կը 

գեղեցկացնէ մարգն ու էր ճակատագէ– 

րը, որ Հաճոյքէ կամ բաբոյականէ սի– 

բո յն կը նահատակէ ճչմարտութէւնը, 

այսէնքն այն որ կը կազմէ մարդ արա-

րած էն զոյգ րնութէւնը - իրական ու– 

թեան երՀանիկ կամ տառապագին ղոՀը 

բայց նաեւ գերիրականութեան մը Հաս-

նի լ փորձող կի սա Ատուածը յ 

վ . ՕՇԱԿԱՆ 
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ՄՈհՀԱՄՄԷՏ ՈհԱԼԼՒ - ՈԻՏՏՒՈւ եեԿԷՈւ 

Ոլալքյ-Ուատին Եէկէն ծնած է Պոչիս 

ձ^յ^աին , ազնուապետական ծնողքէ մը։ 

Ա՚եծ Հայրը Մ ոլՀամմէա—Աչի փաշայի 

քրոՀ որգին էր ։ իր ազնուութեան եւ 

մարգկայնութեան խմորլւ կոլգար Աէէ– 

ուիթ այղ մեծ գերդաստան էն է 

Iքեծ Հա յրը | երբ տակաւին պատա-

նի էր % մօրեղբայրները ղայն կոչեցին 

Եէկէն , որ կը նշանակէ քեռորդի ։ Հե-

տագային ա յգ անունը եղաւ իր ընտա– 

նիքին մականունը տ 

Ուա լի–Ուաաին մանուկ էր տակա-

ւին , երբ Հօրը Հետ փոխագրուեցաւ է– 

գիպտոս ։ Վեց տարեկան էր ( երբ Հա յրը 

մեռաւ, ել ինք մնաց Հօբեղբօրը Աչի 

Հայտաբ փաշայի խնամակալութեան 

տակ, որ այդ օրերուն Եգիպտոսի ելեւ– 

մըաական նախարարն էր ։ 

Ուալի—Ուտտին գրուեցաւ հԷլ էն– 

ճէլթ ԳէՂՐոՏԸ 5 Այս վարժարանը Հիմնը– 

ւած Էր եյըտէյուի Մ ոլՀամմ էտ թ՚օվֆի– 

քի կողմէ, ուր կը յաճախէին իր եւ Ե-

գիպս բաբէէր գաս ու զս. սկները ։ 

զանազան թերթերուն, ինչպէս «Էլ-Գա– 

ե ի ր է » , «էւԼ- ՚եիլ» , եւ «Էլ-Միք իաս», 
միեւնոյն ատեն փարեց պետական զանա-

զան պաշտւ ՛օնն եր 

քքւալի—Ուտտին իր մայրենի լեզուին 

(թուրքերէն) կողքին , էլ ԷԹՃԷլ վարժա-

րանին մ ԷՀ տիրապետեց արաբերէնին եւ 

Ֆրանսերէնին : անօթ ա ցաւ նո յնպէս 

յունարէն եւ անգլերէն լեզուներուն ։ 

Ուալի—Ուտտին գրականութեան Հան-

դէպ պաշտամունքի Հասնող սէր մը ու-

նեցաւ : իր ամբողջ ժամանակը տուաւ 

ուսումնասիրելու եւ գրելու: Գրեց բա–, 

նաստեղծութիւններ , քաղաքական , ըն-

կերային եւ զուտ գրական յօդուածներ , 

եւ իր մասնակցութիւնը բերալ իբրեւ 

խմբագիր եւ աշխատակից Եգիպտոսի 

քսաներկու տարեկան է ր , երբ վե-

րադարձաւ իր ծննդավայրէ Պոլիս, ուր 

մնաց ութ ամիսներյ Հոն ականատես 

եղաւ կառավարիչներու անաբգարոս-

թիւններոէն | խաբդախութիւններոէն եւ 

իշխանութեան գլուխը եղող մարգոց 

գաւագրութիւններուն յ Տեսա լ. կաշառա^ 

կերութիւնը , ղրպարտութիւնները , ""՚ -

տը եւ այգ բոլոր ապօրինութեանց ան– 

մեո զոՀերը ։ Երբ վերադարձաւ Եգիպ-

տոս , սիրտը լեցուած Էր գարշանքով եւ 

Հոգին* զայրոյթով։ Եւ պայքարելու 

Համար այդ յոռի բարքերուն դէմ , Հիմ-

նեց «էլ իսթիքամա» (Ուղղամտութիւն) 



ք՝ Ա * 

թերթը է Աակայն «Աւղղամաութիւնդը 

երկար չապրեցաւ, հ որովՀեաեէ. անոր մԷՀ 

յա յտնուած ճչմ արաութիւնները վիրա– 

սորեցին օսմանեան բռնակալները , 

րոնք արգիլեցին թերթին Եգիպտոս էն 

գոսրս գ*"լը ես ւ նիւթական անձկութեան 

մատնելով պայն , պատճառ գարձան ա-

նոր դադարման է 

Սակայն Ո՚-ալի—Ուատին չդադբեցաս 

ուղղամիտ ըԱալԷ եւ շարունակեց իր 

պայքարը ստորագրելով յօդուածներ ե– 

գիպտական այլ թերթերու մ ԷՀ, միչտ 

դատապարտելով ղուլումը ել զգաստու-

թեան կոԼ ույԼդելով պատասխանատու 

անձեբուն է 

Սուլթան Ապտիւլ Համիտ փորձեց 

սիրաչաՀիլ գրագէտը եւ 1898–/՛ ն Պոլիս 

կանչելով մաքսային վարչութեան ես 

կրթական գերագոյն խորՀուրգի անգամ 

նշանակեց զայն։ Սակայն այս փայլուն 

ել շաՀաբեր պաշտօնները չկրցան կաչա^ 

ռել իր արդարադատութիւնը, եւ ոչ ալ 

այդ տիտղոսները ի վիճակի դարձան իր 

աչքին ծածկելու տիրող ապականութիս– 

նը , կաշառակերութիւնը ե ամէնէն աման 

դիներով ծախուող խիղճերուն գործած 

աւերները տ Հակառակեցաւ կրթական 

նախարարին ել Ապտիլ Համիտի դիւա-

նապետին , քննադատեց Սուլթանին 

սէՀ բազուկը նկատուող Ապոլլ—Հու*. 

տա կոչուած տխրաՀռչակ անձը և իրենց 

Հանգամանքները ի վնաս ժողովուրդին 

գործածող պետական միւս պաշտօնեա^ 

ները է 

թշնամիները շատցան է Ամ բաստան– 

ուեցաւ որպէս պետութեան գէմ գործող 

անձ, տան չուր Հը սկսան վխտալ դաւա-

դիրներ եւ լրտեսներ ։ Ի վերՀոյ ձեր-

բակալուեցաւ ես աքսորուեցաւ Սերտս֊ 

տիա ։ Աքսորավայրին մէՀ գործ մը գ ը ֊ 

տալ եւ ընտանիքը իր մօտ կանչեց՛. Եէ-

կէն եօթը տարի մնաց աքսորավայրին 

մէՀ՝ ենթարկոսելով Հոգեկան եւ ֆիզի-

քական անՀամար տանջանքներու ւ թԱր-

քա կան սաՀմանա դրութեան ( 1 9 0 8 ) Հըո.– 

չա կում ով ազատ կացուցուեցաւէ Վերա-

դարձաւ Պոլիս , ապա՝ Եգիպաոս ։ Հոս 

իր բարեկամները եւ մանաւանգ իր գը– 

բականութիւնը գնա Հ ատ ո ղներ այ քոյնի 

Հաւաքոյթներ կազմակերպեցին է պատիլ 

իրեն, արտայայտելով իրենց սէրն ու 

գնաՀատանքը տառապած գրագէտին է 

ԱյնուՀետեւ ինքզինքը գարձեալ ու աՀ« 

բողքովին նուիրեց լրագրական ասպարէ-

զին է Յօդուածներ ստորագրեց «Էլ Աե^ 

ր ա մ » , «Էլ Մ ա ֊ ա յ յ Է տ » ե. «Ար–Րսւէտ–էլ– 
Մ ա ս ր ի » թերթեբուն մէՀ: Խմբագրեց 

« է լ Ի դ տ ս ւ մ » թերթը % որ լոյս կը տես« 

նէ ր Աղեքսանդրիոյ մ ԷՀ։ Զորս տարիներ 

կանոնաւոր թղթակիցը եղաւ քԱէլ-^111. 

հուր» գրական Հանդէսին, եւ նոյն Հրր– 

Հանին գրեց «Աս-ՍաճաԷֆ-Էս– Աուա» 
(Սեւ էջեր) եւ «է լ Թէճսւրիպ»(Փորձոս. 

թ ի ւ ն ն ե ր ) խորագրով երկու Հատորները : 

1 9 1 4 – / ՛ ծ Եգիպտոսի մ ԷՀ կազմ ուած 

Հաքք անեան նախարարութեան անգամ 
ընտրուեցաւ եւ նոյն ատեն կոչուեցաւ 

բարձր պաշտօններու։ Աակայն իր 

տանձն ած ա յս նոր գործ անէութիւնը 

երկար չտեւեց ։ 0՝Ա1պօ կոչուած Հիւան– 

ղութիւն մը , որ տեղա լոր ուած էր ներ– 

սը , օր ըստ օրէ սաստկացաւ եւ 1919–^^՛ 

ստիպեց զխնք որ Հրաժարի իր պաշտօնդ 

ներ էն : Բուժուելոլ Համար քաչոլեցալ 

Հա չուան գիւղը, եւ մեռաւ 1921—^5» : 

0լաչի-Ոլատին Եէկէն ունի բազմա-

թիւ Հատորներ ։ Այս Հատորներուն ամե– 

նակարեւոբներն են՝ 

ա ) «էլ Մալում ուսւլ–Մ անհուլ» 
(Ծանօթն ու անծանօթը) : Ասիկա երկ.-
Հատոր գիրք մըն է , ուր Եէկէն կը բա-

ցատրէ քաղաքականութեան եւ բարե– 

կարգութեան վերաբերեալ տեսակէտ-

ներըտ ՏաոաՀաբանին մէՀ կ ՚ ը ս է – է ր ր 

բռնակալ պհտութիւննհրը անցնին ե ւ 
մարդիկ արդարութեան երանութիւնը 
ճաշակեն, ա յ ն ատեն մ ի ա յ ն հաճոյքով 
կը կարդան ա յ ս դիրքիս պէս դիրք մ ը » ։ 

Բացա յա յա է , որ դիրքին նպատակը ար՛ 

գարութեան կոչ մըն է , որովՀետել զու• 
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լումը էր ամենատգեղ ել. վայրագ կեր-

պերովը տաբածուած էր ամենուրեք է 

մ ԷՀ կան նաեւ. Էր աքսորավայ-

րէն՝ Աեբաստէոյ ժողովուրդէն եւ անոր 

պատմութեան նուէրուած յատկանշական 

էշեր, 
ր) «Աս–Սահաֆա-Ասսուտ» (Սեւ է – 

յ ե բ ) : Այս Հատորէն յա ռա Հա բան էն մ ԷՀ, 

Եէկէն կ ՚ ը ս է . 

«Սեւ էշեր»ը յօդուածներ ե ն , որ 
«էլ Աուգսւթթամ» թ ե ր թ ի ն մէջ յաջոր», 
դարար լ ո յ ս տեսած ե ն ։ Անոնցմով ո ւ -
զած եմ քննադատել մեր կեանքին կարդ 
մը ե ր ե ւ ո յ թ ն ե ր ը : Երբ սկսայ հրատարա-
կել զանոնք, ընտրեցի Ջ ո ւ հ է յ ր ծ ա ծ կ ա -
նունը , որպէսզի անձնական բսւր եկսւ– 
մութիւններ ա ր գ ե լ ք չըլ լան անոնց մ ս ւ . 
սին ազատ կարծիքներ յ ա յ տ ն ե լ ո ւ ։ Րսւյց 
բարեկամներս ձսւնչցան զիս ե ւ թ ա ք ն ը ^ 
ւ ե լ է հ ր ա ժ ա ր ե ց ա յ » ։ 

«Սեւ էջեր» գէրՔԸ Կը պարունակէ 
քաղաքական եւ ընկերայէն Հարցեր շօ-

շափող յանգուգն յօդուածներ, որոնցմէ 

կարեւորագո յնները կը կոշոլէն %(\սփո– 

րէ նեղուցը ձմրան գէշերներունֆ, <ւԱպ– 

րէլ 1–^՛ եւ (*ամաղանէ սուտերը» յ եւ 

«.Կէնը* ։ 

գ ) «Աթթաճարիպ» (Փորձութիւն– 
ն ե ր ) : Այս Հատորէն յ առա Հա բան էն մԷՀ 

կը կար գանք 

«Ահաւասիկ պատկերազարդ տաււա– 
պանքներ ե ւ մարմնացեալ գանգատներ* 
ասիկա ցաւոտ սրտի մը նուէրն է ցաւոտ 
ս ր տ ե ր ո ւ . . • : 

«Փ»բձութէւններ*ուն մԷՀ Հ երեւան 

շատ ցցուն կերպով յոռետեսութէւնը, 

զայրոյթը , յուղումը ել յեղափոխական 

ոգէն յ մ ան ա լան գ Հետեւեալ գլուխներ 

բոան մԷՀ.. « ի ն չ պ է ՚ ս կը մեո-նին գ ր ա -
գէտները Արեւելքի մ է ջ » , «Չտեսութիւնն 
ու մ ե ծ ա մ տ ո ւ թ ի ւ ն ը » , «Երկու գազան նե– 
րու միջեւ* հայր ու ա մ ո ւ ս ի ն » ։ 

գ) «է լ Տիվան» (Իանաստեդծութեան 
դ ի ւ ա ն ը ) ։ Այս գործէն յա ռաՀա բանը գը– 

րած է Եէկէնէ անձնական բարեկամը, 

Ան թուն էլ ճ ո ւ մ է յ է լ յ Հատորը կը բո-

վանդակէ ազգայէն , քաղաքական , գով^. 

ուերգական ել պարսաւանքէ երգեր, 

էնչպէս նաեւ ուրախ եւ տխսւր առէթ-

ներով գրուած– շնորՀաւո րական ել մխէ^ 

թարական ձօներ, ամբովՀ Հաւաքածոյ 

յէն մ ԷՀ կա յ մէայն Լորս տուն սէրեր– 

գութէւն » 

Ցէշեալ Հատորներէն զատ , Ուալէ– 

Ուտտէն ունէ բազմաթէլ ուրէշ Հատոր^ 

ներ , է նքնագէր ել թարգմանութ է ւն է ո– 

րոնց մեծ մասը կորսուած է է 

ՈւալԷ—ՈւատԷ ապրեցաւ ա յնպէսէ 

ժամանակէ մը մ ԷՀ, երբ արաբական աշ-

խարհը կքած էր կրօնական նեղմտու.– 

թեան, տգէտոլթեան ել օսմանեան բըո~ 

նապեաութեան լուծէն տա կ X Աակայն 

Եէկէն էր ղօրաւոր անձնականութեան ե 

գերզգայուն սրտէն մ ԷՀ ունէր ներքէն 

ում– մըէ որ զէնք կը մղէր այգ ապակա– 

նոլթեանց գէմ բողոքելու հ պաՀանՀելով 

բաբեկաբգութէւն կեանքէ բոլոր մարզե-

րուն մ ԷՀ: Վճււակամօրէն լծուած էր շէ-

նէ շ քանգումէ մըէ քՕօսելոլ ել գործելու 

կերպերուն մԷՀ մէայն էր սրտէն ու 

մտքէն 1լ անսար Զէնք շյրՀապատող 

թշնամէները , ըլլան անոնք կուսակցոլ. 

թէւններ ^ ըյյան պետական պատասխա-

նատու անձնաւորութէւններ , 

զէնք շեղեցնել էր արմատական յւ^քր 

բունքներէն ։ ՈրովՀետել Եէկէն այն ան-

ձերէն էր | որոնք ունէն որոշ նպատակ ճ. 

որոշ ուզեգէծ, որոնց Հաւատարէմ կը 

մնան ե ՛ լ աքսորէն մ ԷՀ ե ՚ Լ էբենց եղած՛՝ 

սպաոնալէքնեբուն ընթացքէն 1 

քաղաքական էր յօդուածներուն 

Եէկէն Հանաց քանդել Հէմը զու լու– 

մ էն, զոր մարմնացած կը տեսնէր Ապ– 

աէ"–լ Համ Էտ Է եւ Էր մեզսակէցներոէն 

մ ԷՀ : Ան Հանաց բարձրացնել ազատույ-

թեան ել ճշմարտութեան ձայնը ամէն 

տեղ ւ Գրականութեան նուէրուած էր 

յօդուածներուն մ ԷՀ ողբաց արելելքցէ 

գրագէտը եւ կոչ ըրաւ արեւելքցէէն, ոբ 

գրականութեան մ ԷՀ Հետեւէ քսրեւմռւտ– 
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քին է Եսկ ընկերային յօդուածներով 

պայքարեցալ մոլեռանդութեան , ագի– 

աութեան, մեծամտութեան եւ ընկերա-

յին այլ ժխտական երեւոյթներուն դէմ ւ 

Եէկէնի րոլոր գաղափարները - գը– 

րական , ընկերային , քաղաքական - կը 

միանան, կը ձուլուին իրարու, կազմելու 

Համար մարդկայնական գրականութիւն 

մ ը , որ կը ձգտի գէ՛պի մարդկային այն-

պիսի ընկերութիւն մ ը , ուր կը տիրեն 

ապատութիւնը , արդարութիւնը եւ սէ-

րը : ք)ւալի—Ու֊ասւին ապատութեան սիրա– 

Հար մըն էր եւ ազատութեան Հանդէպ 

իր ունեցած պաշտամունքին Հաւատա-

րիմ մնաց մինշեւ իսկ աքսորին մ ԷՀ, 

ֆրանտին մ ԷՀ եւ մաՀուան սպառնալիքին 

տակ ։ Ան իր աչքերը պտըտցուց օսման-

եան կայսրութեան տարածքին վրայ եւ 

ամ էն կողմ զուլում տեսաւ: Տեսաւ չրդ– 

թայակիր անմեղներ, տեսաւ բանտերու 

խոնաւ խուցերուն մ ԷՀ արգելափակուած , 

կեղեքուած ։ Ցաւէն ու յուղումէն Աւ-

րի՛ն լացող իր ԳրիՀը լեցուեցաւ ու գը՜ 

րեց քննադատելով եւ դատապարտելով 

պատասխանատուները, Ապտիւլ Համ ի ան 

ու իր վարձկան չարագործները: 

Րւալի—Րլատին թուրք մըն էր , բայց 

ան ազատութիւնը միայն թուրք ժողո-

վուրդին Համար չպաՀանՀեց, այլ պա– 

Հան Հեց զայն մինչեւ իսկ իր ազգին թըչ– 

նամի նկատուող Հայերուն Համարէ «Էլ 

Մալում ք)ւ֊ալ Մա՚նհուլ» դիրքին առա– 
Հին Հատորին մԷՀ գլուխ մը կայ Հետեւ— 

եալ վերնագրով՝ «Ազատութեան նահա-
տակ մեր հայ եղբայրներուն յարդերը» ։ 
Սապէս կը սկսի այս գէուխը– 

«՛Նկարիչ ՌոսլԷնսի վրձինին կը կա-
րօտի նկարագրութիւնը • որովհետեւ բա-
նաստեղծի մը կարելիութիւնները չեն 
բաւեր այս զարհուրելի տեսարաններուն 
համար»: 

իսկ ձ & ֊ ր գ է Հին վրայ կ՝ աւելցնէ 

«Ամենուրեք դիակներ կան։ Դիակ-
ները արիւնաթաթաւ են ։ Արիւնը կը հո-
սի դաշտերուն մէջ : Աչքին տեսածը մըտ– 
քին երեւակայածէն տարրեր Է . . . » * 

%ո յն գլուխին մ ԷՀ կ՛անդրադառնայ 

Հայկական Հարդե բուն մԷՀ թուրքին եւ 

քիւրտին խաղյցած դերին եւ մասնալո– 

րապէս Ապտիւլ Համիտի գերին ել կ*ը– 

" է – 

«Ապտիւլ Համիտ մտածեց շահսւգոր– 
ծել քիւրտերուն տգիտութիւնը եւ հսւ* 
յերուն հետ ունեցած անոնց թշնամու– 
թիւնը, դաւելու համար հայերուն 1ւ ա– 
պա զբաղցնելու համար հանրային կ ա ր . 
ծիքը, որպէսզի մոււնան զինէք եւ չզրա՜" 
ղին իր մթին գործերով»: 

Ուալի—Ուտտին Եէկէն միայն քաղա-

քական ազատութեան Համար շպա յ քա-

րե ցաւ ՚ ան բարձրաղաղակ կոչ ըրաւ Հը– 

րաժարելու կրօնական մոլեռանդութենէն 

եւ մարդիկը Հրաւիրեց , որ կրօնքը մ ի– 

Հոց մը ընեն Հասնելու Համար մարդկայ– 

նօրէն կարելի կատարելութեան: 

Ասոնք են այն Հարցերը, որոնց Ուա-

լի—Ուտտին նուիրեց իր գրականութիւ-

նը յ Անոր գաղափարները եւ զգացումնե-

րը արժանի կ՚ընծայեն զինքը դասուելու 

ընկերային Հարցերու մչակման մ ԷՀ Համ-

բաւ չաՀած մեծ գրագէտներու կարգին ւ 

Գալով իր գործածած լեզու ին, Հակա-

ռակ թուրք մը ըլլալուն , անիկա արաբա-

կան պերճաբանութեան գրօշակիրներէ ն 

է , անվիճելիօբէն է 

Ուալի–Ուտտինի ոճը բանաստեղծա^. 

կան շունչով մը տրոփուն է $ Ա յգ շուն-. 

չը շատ յաճախ իր արձակին մ ԷՀ աւելի 

շեշտ ուած է քան թէ ոտանաւորին % 

ՎերՀացնելու Համար պիտի ըսէի 

ԱՀաւասիկ թուրք մը, զոր կարելի չէ 

չսիրել որպէս մարդ եւ գրագէտ * Տարօ-

րինակ բայց իրաւ է այս պարագան 9 

Աենք Համոզուած ենք, որ Ո ւալի—Ո ւտ– 

տինի ֆիզիքական Հայրը թուրք մըն էրդ 

ֆիզիքական մայրը ծագումով չէրքէզու– 

Հի մ ը , բայց գրագէա ք) ւա չի–Ա ւտտին ը 

եւ մարգ Աւալի—Ուտտինը ծնունդն էր 

արաբական գրականութեան ել արա բե-

րէն լեզոլին է 

ՈԱէԴԷն ԶԱ՚ՕՈՑԵԱՆ 



կարճ Հասակէ փա քսուս ա մը , ա՛նկէ 

տեւաբար ազատագրուէ լ ուզող մը կար– 

հես։ Հազէ ւ ազատագրուած ու մ է էա-

կութեան փարէ աստէճանէն վրայ կանգ 

առած մը սակայն ։ \յէՀար մարմնէ պրր– 

ծէ՛ լ փափաքող մը յետոյ ։ Ել է վերՀ**յ 

անկէ Հազէլ Հազ պրծած, Հաղէլ Հազ 

ճողոպրած մէկը բայց եւ այնպէս։ Մէկ 

երկու սանթէմե թրով մէայն Հեռում չ/Հ– 

լա յ կարճութէւն ըսուածէն է րլլա յ նէ– 

Հարութենէն տ 

Տէսունէն վերՀ, ընգՀանբապէս կրի 

կամ լա Հո ւա րգ քօմլէի մը մ ԷՀ մտած վա– 

յեէռլԼ ել մաքուր մարգ մը , փայլուն սե. 

կօչէկներով, բարձրաՀունչ ծէծաղովտ 

Լայն զուարթախոՀութեամբ, լա յն չէ՜ 

նութեամր , լա յն տրամ ագրութեամ ր ։ 

ք^այց ել մերթ լնգ մերթ մ է Հա մ տող ու 

շրՀապատը զսպող լրՀութէւն մըք խըս– 

տութէւն մ ը , կարծրութէւն մը գէմքէն 

ւէրայ ։ Այս ոչ տարօրէնակ, ր այց սովո-

րականէն գերէվեր մարգը եղաւ Հայ ճե-

մարանէ անօրէն Լեւոն Հյանթը, երկու 

տասնամեակէ աւելէ կեանքէ մը ընթաց 

քէն : Ուրախ, խէստ , արգար է Եսկ ա– 

սոնցմէ աւելէ * կանոնաւոր , մաքուր , 

յստակ ։ ԱռողՀութեան եւ աշխատանք 

քէ պայծառ. ՔաՐոդէէ ^Ը. 1 Ա երունգէԳձ 

մ ԷՀ լաւատես ութէւն պատրաստող ան– 

նա Հ անՀ կամք մը։ Իրեն Համար Հոս յ է չ -

ուած բոլոր բառերուն յաղթանակէն է 

խնգէր, անվե՚րՀ պայքար մղած քաՀա– 

մարտէկ Հոգէ մը յ առաւելագոյն տոկույ– 

նութեամբ նկարագէր մըէ 

Շարունակենք ղէտել Պոլէս ծնած եւ 

էր Աեղբոսեան մականունը շատոնց Լքէ~ 

քած ք գէպէ մեծ մ տա ւոբա կանո լթէւն 

մեծ քայլ նետող այս մարգը, ոբ այն-

քան քէչ պոլսեցէ մնաց ք որ գրեթէ կով՛ 

կասաՀա յոլ մը չափ կո վկա սա Հա յ գա ր– 

ձալ։ Որ գերմանական Համալսարաննե-

րէն բաւական դասաւորուած մէտք եւ 

քէչ մըն ալ էր ատեն էն նորութէւնը ե– 

ղող անաստուածութէւն բերաւ է Ղ*մուար 

է ր , է Հարկէ 1 արեւմտեան (քւրոպա ըլ-

լալ ա յգ թուականներուն եւ չազգուէլ 

ր նագէտութեան վերասլաց ճախրանքնե-

րէն Հ Գյ՜ուա ր էր է կասկած չկա յ գըմ– 

ուսւր՝ ազատ Է լ ժխտումԷ եւ տ Է եղերա-

կան յոոետեսութեան մռայլ օրէն չքեգ 

կ է սա սա ուածներէն , ու չտան է լ Հետգ ա– 

րեւելք կամ այլուր՝ քէչ ՀքոփէնՀա-

ուըր հ բաւական մը Նէ չէ ) բաւական մը 

իպսէն ; Գմուար էր » 

Բա յց շարունակենք դէտել տա կա– 

ւէն յ Գէորգեան ճեմարանը աւարտած եւ 

ե ր էտա սա ր գութ եան մուտքէն անշաՀե– 

կան պոեմա մը ել Հաղխւ սէրուն - գէ*~– 

րէն երգեր յօրէնող այս գրեթէ ապար– 

դէւն բանաստեղծը ։ Գէտել էր 4&էն՝ձը , 

4(Ո՚եր աոանուՀէն՚ֆ եւ մէւս պատմուածք– 

ներուն մ ԷՀ թատերական տրամաթէղմէ 

քանէ մը բացայայտ շնոբՀներով ներկա-

յացող ա րձակագէր Ա եղբոսեան ը ։ Ղ՚Էտել 

ապա , ա յս անգամ դեղեց է կ անակնկալէ 

մը աո Հել. գրուած մէկու մը Հ էացա կան 
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նայուածքով, մեծ թատելւագիր մ ր , տա-

ղանդէ եւ ինքնատպութեան մ ԷՀ ոստում 

կատարած մէկը, Հայոց գրականութեան 

բարձունքներէն յաղթականօրէն ժպտող 

եւ անդուլ Հանագրութեամբ բարձրօրէն 

յստակացած մարգըւ Գիտել Լ. Շանթը 

իր գլուխ—գործոցներէն ետք է 

Լաւ կոփուած , սանկ արձանավայե լ 

գլուիւ մըՀ արեւմ տա Հա յ մ եծ թատեբա– 

գէր էն Գէուխր 1 գրեթէ միշտ վեր, միշտ 

ուժա կան ու նո յն ատեն իմ ացա յա յտ 

րոնուածքի մը մ ԷՀ : Համարեա մ է Հակ 

մեծութեամբ այդ գլուխը, տարիներու 

^ընթացքին, մտածման գմբէթ մը ճար-

տարապետած Լայն ճակատ մը ունէր, 

խոՀերու ր ոլորշագիծերով լի ։՛ Ունէ ր ա– 

պա մեծութեան շուքով դէպի բերան իՀ– 

նող քիթ մ ը , սակաւ գէմք մը երկու Հա-

ւասար մասեբու բաժնած է Յետոյ՝ ու^ 

րախ ժպիտի, կիսասքօղ Հեգնութեան եւ 

պատշաճ խօսքերու վարժ, քաՀաՀմուտ 

բերան մ ը , Հեղինակի բերանէ աւելի դե-

րասա՛ն բերան մը կարծես, ինչպէս չատ 

քիչ բացաոութեամբ, բոլոր բերաններու 

պարագան է արգէնէ Արաթոիչ պե– 

խերը, դէմ քին վբայ գէպի արեւելք եւ 

արեւմոլյոք սլացող, որոնց մասին կը 

վկայեն կարգ մը նկարներ եւ կենսագիր 

մ ը , կը պատկանին երիտասարդ, Հեռու, 

սաՀմանագրական թուականներու Հյանթի 

մ ը , եթէ չեմ սխալիր է 

"Նշանաւոր էին մանաւանգ թանթին 

խիստ փայլուն ակնոցները, խիստ շար-

ժուն ու մերթ ալ կէտի մը վրայ յամա– 

ոօրէն սեւեռուն մանր աչքերուն վրայ : 

Մանբ աչքեր, պիտի Աոէր «թշուառնե-

րուն Հեղինակը, բայց Անհունին ուղղը– 

ւած խոշո ր նայուածքով։ Համակ 

կեանք, Համակ եռանդ եւ ծայր աստի-

ճան արթնութիւն եղող այգ մանր աչքե-

րը Հորիզոն եւ խորութիւն գրկող ըն-

դարձակ նայուածքներ ունէին իսկապէս, 

երբ առօրեայէն կտրուած ըլլային, երբ 

մանկավարժական դիտումներէ Հարկա– 

դըրուած սուր յունգիմանութիւններ կի– 

րարկելոլ պաշտօնը չունենային էV. -. 

ւ ա տ ւ 

Կէտի մը վբայ աչքերոլ խոր ու եր-

կա՛ր սեւեռում ը վՀին Աստուածնեբ&ու 

անբ Համ ոլ Հեղինակին : %կա յսրդի բարձ-

րաշնորհ եւ բարձբարժէ՛ք Հեղինակին ւ 

«ինկած բերդի իչխանուհի»ի իչխանա– 

տի՛պ Հեղինակին է *Օչին–Պայլ»ի՛ Հեղի-

նակին է 

Կէտ մը , եւ վերացած կամ կեգբռ-

նացած Լեւոն Շանթ մը յ Երեւակայեցէք 

ինքզինք յանկարծօրէն փոխելու, ա ՛ յ լ 

մէկը ընելու, կարենալ Հիփնոսացնելո՛ւ 

պէս բան մը։ Եւ Հիմա դուք նայուածք 

ընկալող այս կէտին , այս կեգբոնացոլ– 

մին ու ինքզինք գանակի պէս սրող Հե-

ղինակին միՀեւ ազատ էք այլեւս գոյա– 

ց ընելու Վասիլ Լեկապէն ներքինին, 

գոյացնելու Պէաքար լեր ան ձիւնափայլ 

մաքրութեամբ Հաննան ։ կամ ՀՀին Աստ– 

ուածն երսուն Վանահայրն ու Աբեղան ։ 

կամ Աննա իչխանուՀին» կամ խելացի եւ 

դժբախտ Օչին-Պայլըէ Բայց այս բոլորը 

ուր ի՞ շ տեղէ կու գան արդէն, թէ կոլ 

գան նման կէտէ մ ը , նման կեգրոնացու– 

մի պաՀէ մը* այսինքն՝ մտասոյզ Շան-

թէ մը ։ Կը Հագնին , միչա տխրութեան 

•գորշ ներքնազգեստի՛ մը վբայ ք իրենց 

գա ղափ արա սլաց Հոգիին եւ կուռ նկա-

րագրին վեբՀին Հագուստը , զրահ ան– 
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ղերձը աւելէ &իչգ\ մանելու Համար նախ 

Հատորէ մը մ ԷՀ եւ ապա բարձրանալու 

եւ իրենց Հետ բարձրացնելու Համար բե– 

մ է վրա յ հ յուղումդ երազ ու տագնապւ 

ձ 
Հէատ կողմերով) Էր ընկերոՀ էւ գոր-

ծակիցին) ւ Ազբալեանէ Հակապատկերն 

էր Լ • Շանթ ։ է • Աղբալեան գէր էր . 

նէՀար էր Շանթ ։ Առա Հինին գէսերը խո-

շոր էէն, Հաստ , կարծես ցրիւ» վերՀի– 

նինը՝ մանր , նուրբ , կարծ՛ես ամփոփ է 

Տարէքէն աւելէ ցոյց կու տար Աղբալ-

եան ) Շանթ՝ Հազէւ էր տարէքը : 

(Հետոյ) Աղբալեան իմացականում 

թէւն էր եւ էր գործը էմացական մարզ 

ընդգրկողէ Աակայն Էր գրաւոր աշխա-

տանքներ Էն գուբս) զգացակա՛ն Էակ Էր 

աւելէ է ՄԷ՚ոքԱ առաՀ ծնած էր թերեւս , 

բայց անդրանկութեան իրաւունքը տը– 

ւ ահ՛ էր կարհ՛ես սրտէն է ՀՀգացական թոլ," 

լութէւձ մը կը տեսնէէր աէրան է տեսակ 

մը մեղկութէւն ) կարհ՛ես լքում է կամ 

գէբքէ մ ը, այսէնքն Հեղինակէ մը Հիւս 

ՐՇ պէաէ ընէր է^քգէ^՚ք եւ կամ ալ բա-

րեկամէ մը։ Հէւրութեան գացողի կամ 

Հէլր ընդունողի պէս բան մը եղաւ ար-

դէն կեանքէն մ ԷՀ է 

Լ• Շանթէ Համար այս աոյսւե լա բա ր 

զգացական բաները նուազագոյն ապրու-

մէ սաՀմանէն անդէն չանցան բնաւ։ Ա– 

սոր մ ԷՀ) արուեստագէտէ անՀ րաժե շ– 

տութեամբ մ ը, սէ՚րտը պէտք էր առաՀ 

հնահ ըլլար • թերեւս ալ հնահ էր • բա յց 

անգրանէկ եղբայրը էր քով մէտքը թը– 

ւեցաւ մէշտւ Ամէն Էնէով կեգրոնաձէգ 

այս երեւելէ մարգը շէր ուղեր զգացնել 

բնաւ, թէ տեղի կու տա յ սրտէն աո.Հել, 

էնք որ նախ սրտէ՛ն սպասը կոչուած էր 

կատարելու , գեղարուեստ ական գրակա-

նութեան մշակ մը ԸԱալով է Արուեստի 

խառնուրդէն մ ԷՀ ուզեց աւելէ մէտք կ ա ֊ 

թեցնել քան սէրտ ւ ՕաՀողեցալ թէ ոչ1 

ա ՛ յ լ բան է ատիկա ւ Ա՝ենք կ՚ընդգծենք 

իր միշտ ընդգծել ուզածը, - ձգտո՛ւմը % 

Աղբալեան է ել. Շանթէ այս Հակա-

պատկերներուն առՀեւ կը տարուէր մարգ 

երբեմն մ տածելու* 

թէ էնչո*լ է Հէն Աս տուածներէն ու 

«ինկած բերդէ ԻշխանոլՀէէն ա՛յս մսւր–, 

գը չէ գրած | այսէնքն Ն * Աղբալեան , եւ 

էն չո՛ւ ասոնց մասէն գրագատութէւն ը– 

նողը ա՛յն մարդը չէ եղած, այսէնքն Լ • 

Շանթ ւ ինչո՛* լ էմացա—զգացական մար-

զերու այս սխալ բաշխումը Նախախնա-

մութեան կողմ է ) սա երկու մարգոց մ է– 

Հեւ է Ա յ ո ՛ ) կարծես մարզերու փոխանա-

կս լթէւն մը կատարած Ը1էային անոնք» 

մարզերու գողութիւն կամ կողոպուտ 

պէտէ ըսէէ) եթէ այնքան բարեկամ չըէ^ 

լա յէն էրարու է ա յնքան խո՛ րապէս մ տե– 

րէմ X 

Իր մասէն ըսուած ուր էշ ամէն էն չէ 

աւելէ, սակայն) մարդկային կամքէն 

Հերմեռանդ Հաւատացեալներէն մէկը ե– 

ղալ Լ • Շանթ) ըլլայ էր ապրած ընթա-

ցէ կ կեանքէն մ ԷՀ) ըլլայ գրական կալ-

ուածէն ներս » Կրնանք զէնք կամքէ մար՛ 

գարէ մը կոչել նոյնէսկւ Հայկական փո– 

ՔԲՐ չափանէ շով՝ զա րագուստ րական 

մը։ Իր այգ աՀարկոլ կամքէն ճամ բով 

ան վանական մը կոլրցուցած է Հ.ՀԷն 

Աս տուածն երսուն մ ԷՀ յ Բացառէկ սէր 

մը ել բացառէկ սէրոյ սքանչելէ եկեղե– 

ցէ մը ուզած է Հ է մնա քանդ ընել է նո յն 

գրքին մԷՀ) քէչ մը անդէն) ուրէշ մեծ 

վանականի մըէ այ\ս անգամ 1ԼանաՀօր մը 

պարագայէն) այգ վանաՀօր մ ԷՀ գնելով 

աննաՀանՀ կամքէ մը եղերական պա յ– 

թուցէկներէն ։ 

կամքով Հարստացած ) մեկուսացած , 

ներքէն կեանքէ մ է յ մէկ (հոպէնսոն 

9՚րէւղօ եղած) կուռ ու կարծր նկարա– 

գրով մը՝ մեծ տէպարէ սաՀմաննեբուն 

վրա յ կանգնած գեղարուեստական կեր-

պարներ են Շանթէ երկերուն բոլոր գըլ– 

խաւոր այրերն ու կէնեբը է Կամ քէ դուրս 

փ լ ա ն ի մը վրայ) խառնուածքէ տարրեր 

գէծերով ընթացող ել այգ ձեւով էր 

լէակատար աճումը էրագործած տէպար 

չեմ յէշեր որ ունէ) չունէ գրեթէ Լ. 

Շանթէն թատերական ամբողՀ վաստա-

կը է Կէրքերն էսկ խելացէ կը թուէն Հոն 

ել Հպատակ՝ կամքի այս կամ այն ցուց՛ 
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մ ունքին է Կոյր բռնկում, կո յր սանձար-

ձակութիւն, Կ ո յ ր շղթայազերծում չեն 

այգ կիրքերը է կամք մը սանձած Է զա-

նոնք եւ կը վարէ ( ա չ ք "ւ– առաջնորդ 

Կ՝ըսայ1 

կարճ ըսած յ Շանթին ամբողՀ կեն-

լւաՀայեացքը կամքը ունի իրեն Համար 

իրրել փիլիսոփայական պա ա ուան գան է 

Բայց Ի Հարկէ այս չէ բոլորը տ կայ 

աւելին ւ 

կամքին քով եւ կարծես բնականօ– 

րէն կամքին Հեա նոյն օրը ծնած եռան-

դագին աշխատանքի մը մարդը եղաւ ան 

մինչեւ վերՀէ Պակսիլ չգիտցող աշխոյժ ի 

մը անսպառ, շունչն ու աւիւնը ւ Ա՝ արդ– 

կէեյին Հանքի աՀաւորներէն է ր , ան-

խոնջներէն է Տաղանդին քիչ կը Հաւա-

տար յ թերեւս րնալ չէր Հաւատար է Կը 

թուէր արդէն թէ շատ չէ ունեցած տա-

ղանդ կոչուած երկնատուր ձիրքէն, աշ– 

խարՀ եկած օրերուն ։ կը Հաւատար սա-

կայն է եւ այս անգամ իր Հաւատքին բո-

լո՛ր թելերով^ աշխատանքին % ճիգերուն 

յարատեւութեան: Ու կարծես Լ • Շանթ 

իր տաղանդին Համար Հարկատու եղաւ 

միայն ու միայն աշխատանքին ։ Տարի-

ներու անդուլ ճիգի մը է քրտինք թափե-

լու աՀաւոր, խելացնոր կանոնաւորուէ 

թեան մը ( կամքով ու քրտինքով խլեց 

ան իր գրականութիւնը ու գրաւ գա գա– 

թի մը վրայ է 

Ծուլութիւնը^ որ անխնայօրէն Հար-

ուածեց Աղբալեանը) չյաՀողեցալ մօտե-

նալ Հ/ան թին ։ Կը վախնար , կը սոսկար 

ծուլութիւնը , գլուխը թե թեւ մը երեր– 

ցընող այս մարդուն շուքէն իսկ % Որով– 

Հետե լ այգ մարդը խորապէս կը զգար , 

թէ փոքր արտօնութեամբ մը, ծուլուլ 

թիէն ըսուած մահացու բանը կրնայ 

ծանրագոյն Հարուած մը տալ ի վերՀոյ 

իր գրականութեան ւ ԳրականութենԷն\ 

աւելի՝ Հայ ճեմարանին, որուն Հոգը 

Հաղացքարի մը ծանրոլթեամբ նստած կը 

մնար աւելի իր քան ուրիշներու վրայ ։ 

կրնա՛՛ր թո յ լ տալ, ուրեմն, որ անհո-

գութիւն մը, անՀոգոլթեան մէկ խե՛ղճ 

կոտորակն անգամ գայ եւ խորտակել ու՛ 

զէ Սփիւռքի իմացական ու Հոգեկան մեր 

Հացին այդ առա Հին ու նուիրական Հբա– 

ղացը ։ 

*** 

Վիճակացույցը , այսքանէն ետք, 

վիճակացոյցներով բաւական զբաղած Լ • 

Շանթին ւ Վիճելի՝ բոլոր վիճակացոյց– 

ներուն պէս է Կոլ տանք զա յն առանց թը~ 

ւ ան շան ի ( քանի մը կարճ եզրակացու-

թիւներով ։ Բանաստե0 ղծ է Եր տաղաչա– 

փութի ւններուն մ ԷՀ Հազիւ կռաՀելի կա*, 

րսղութիւն մըն է ան . քիչ մը թարմ տող 

է , քիչ մը սիրուն պատկեր, խակ պար-

զութիւն։ Այսինքն քանի մը ցոլք, Հազիւ 

է Հերուն Հասած՝ իսկոյն փախչող, ցըն– 

դոզ: Բանաստեղծութիւն կայ աւելի իր 

թատերդութիւններուն մ ԷՀ» երբեմն սա-

կայն ի զուր ներկայութեամբ մը , նոյն– 

իսկ վնասակար է 

թատերգաոկ տ Այո՛ է թատեբգակ Է 

Լ. Շանթ, իր խոցելի կողմերով Հան-

դերձէ \թոյնիսկ երբ իր թատերդութիւն-

ներուն մ ԷՀ տեղ տեղ կը վիսլէ նո յնիսկ 

երբ անտեղիօրէն բանաստեղծական շը– 

ռայլանքներոլ մ ԷՀ կ ՚ ի յ ն ա յ յ Երբ կառու-

ցում լլ թերի է ել բերուած Հոգեբանու-

թիւնը՝ անբալարար ։ ԸնգՀանուր այս 

րաներուն մէՀ թատերական տարրը կը 

մնայ միշտ ալ գերակշիռ ել կը փրկէ 

զինք, տալով իրեն արուեստի իրագործ-

ման պատուաւոր մ ի Հին մը։ 

Վիպագի՞ր ։ Հազիւ թէ է թատերգու– 

թեան մը սկզբնական ճաշա^կն են իր 

պատմուածքն ու վէս(ը ) թէ թաաերգու– 

թենէ փախչող ձանձրոյթի մը շարունա-

կութիւնը պարզապէս ւ Յստակ չէ է թա-

տերական սեւագրո ւ թիլններոլ տպաւո-

րութիւն կը ձգեն անոնք աւելի » 

իր ՀայերԷՈնը , քերականութի"ւնը , 

գրականութեան պատմութիւնը, Հ ո գե-

րանա թեան ընթաոցքը է Աւելորդ յոգնու-

թիւն եղան անոնք» տաղանդի մը շուքին 

տակ բուսած Հասարակ խոտեր է Շանթը 

մեր գրականութեան կաղ\ւիներէն ընող 

ել ժայռի մը ծոցէն բարձրացնողը թա– 

տերգոլթիլնն է է Հոն է որ կը բարձրա-

նա յ , Հոն է որ կը բարձրացնէ՛ է 

ծ . է– 
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«Գարերէն մինչեւ. մեղի երկարած* 

կիսակործան տաճարի մը անկործանելի 

փառքը երգելով կը սկսի «Արձան ագի– 

ր*ըգ ապա կը Հեղեղէ «Լոյթի սէր* մ ը , 

կը յայտնէ լոյս ի տենչ մը» գիտութեան 

կուտակած նուաճումներուն, բերած 

լոյսթն ^բարիքին Հակառակ՝ անծանօթին 

Հմայքով տարուած կ*երգէ Հոգիին յա-

ւիտենական կարօտը»* 

Ու որքան լայննայ ծիրը գիտութեան* 
Ահազանգն հոգիին կը նետէ ձայնն իր 
Աւելի՛" ո ւ ժ ե ղ , խուլ ո ւ ալրագին • • . : 

Ընթերցումի «նախընտրելի պաՀ% 

կը գառնայ յետոյ , «Ա՝իքերկրական%ի 

Հետ բանաստեղծական ղբոյցլ ու նոյնա– 

ցում, ձՈճիրֆին գէմ ընգվզում, «Բա– 

նասաեղծներ՝ֆոլ մարգկային արու յատ– 

կութիւններն ու Ներքին ու անկաչառելի 

մեծութիւնները տարփողող ԷՀ, ու <<էքա«< 

րաւներֆ ու «Երկրին Համար ու մար-

գոց* գրուած երգ ու աղաղակ, 

Ո՜վ գար հ զ օ ր , արիւնի ե ւ աւերմսւն, 
Տ արան ջ ատման հ ի ւ լ է ի , 
Բարձունքներուդ վրայ դ ի ւ ա յ ի ն , 
կամքիդ վրայ* պատաււոսաւն ա յ ս 

կուրծ՜քով, 
Պայտումներուդ ամեհութեան մ է յ 

անվախ 
Պիտի ե ր գ ե մ ես անվարան հ ո գ ի ո վ , 
Ամբողջական, անեղ ծ ե փ սէրն ա ն հ ո ւ ն : 

է լ հրակէզ այս դ է մ ք ե ր ո լ միսերէն 
Վերակազմեմ անարգուած ա ս տ ո ւ ա ծ ո լ . 

թ ե ա ն դ է մ ք ը լ ո յ ս , 
Ա յ ս ալքերուն մարդկային անարտսւյայտ 

կուրութեան 
Պիտի րանամ կենդանի լ ո յ ս ն ա յ գ ա յ ի ն . . . 

Տետոյ ներքին անՀանգստութիւններ 

յայտնաբերող «ԱաւաՀանգիստ* Է «Ար-

ձանագիրեր , «0 ուռթ ի գաչտեր-ֆոլ բա-

րիքը արգարօրէն բաշխելու տրամա-

դրութիւն է ՈԼ երջանկութեան «Տե– 

սէլք** 

Կ թ է ծնի վերջապէս օրն յ ա ղ թ ո ւ թ ե ա ն 
մ ե ր ներքին 

Պիտի ը լ լ ա յ օրը ա յ դ ՝ երջանկութեան 
յ ա ղ թ ա ն ա կ : 

թարմոլթեամբ լեցուն եւ իրենց ըս– 

տ եղծագործ աշխատանքով օրուան կըշ– 

ռոյթը տալու ելած մարգերը պատկե-

րացնող «Առաւօտ մը» կ ա յ տակաւին 

դիրքին մ ԷԼ) սանձակոտոր ուժերու տի-

րակալ ու միաժամանակ անդունդին եղ– 

րին կանգնած յուսաՀաա ու պարտեալ 

«Մ արգ մը* կայ , «Ներքին դաշտ ան կա-

ր՛» ի անդունդ ու բարձունք , «Այ գա յին) 

թարմութիւն ու թրթռում, «Ամառնա– 

յին* առատութիւն ու բաշխուելու վա-

րակիչ բաղձանք. մեր երկիրը արիւնով 

ներկող, աւերակի վերածող բանակնե– 

բուն դէմ ծառացող ըմբոստ $եղի մը 

«Ուժ եւ ոգիֆն կը ծաւալի կարգ մը է– 

Հերուն մէՀէ ուր՝ աւերակին, փլատակ– 

ներուն % մոխիրներուն վրայ* Հաւատքով, 

տքնութեամբ ու յամառութեամբ «ժա-

մանակի գրոՀին գէմ ծաւալուն) , 

Նոր սերունդներն են՝ կրկին 
Ս՛եր երկյփն մ է շ , ի սփիւշւս, 
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Հերոսական գուպարով կուրծքերն իրենց 
կը պսւրզեն 

Հտգարամեայ գ ո յ ո ւ թ ե ա ն : 

Ու վերջապէս Հքյամի րամ» ի չուայ 

տութիւե ը յաղթահարող վանառիկ բորր 

սրտերֆոլ յատկութիւնները իմաստասի-

րելէ եաք, բանաստեղծը կ՛ապրի վեր Հին 

վայրկեանը, ուր իր Հոգիին մ ԷՀ կուտա-

կած գանձերը բաշխելու փափաք մը կը 

դաոնա յ կրկին, սրտին գինին Հոսեցնե-

լու տենդ մը կը դաոնա յ , սիրոյ եռանդ , 

Հայրենական սարերուն *Լրայ արեւհե– 

րուն Հետ գրկուելու ցանկութիւն ու 

ցրուած ուժերը մէկտեղուած տեսնելու 

եչՀսղ. 

Ու հոգիս անխոնջ 
Ամբողջ կեանքի մը պայքարներէն վերջ՝ 
Ապրի գերագոյն հրճուանքն յ ս պ թ ո ս . 

թ ե ա ն ։ 

Այս մտածումներուն, տրամադրող 

թիլններուն ու այս վիճակներուն է , որ 

կը Հանդիպի ընթերցողյլ, երբ կը քալէ 

յիսուն մեծադիր ԷՀերու վրայ փռուած 

«Արձանագիրֆի տասնինն քերթուածն 

րոլ մ է Հէնք Գիրքին Հերոսը, այսինքն՝ 

բանաստեղծը երկու մարդ է , առաՀինը՝ 

աշխարՀի ու գիտութեան թոՀուրոՀին 

դիմաց կանգնած տագնապաՀար մարդն 

է , աշխարհի բոլոր մարգերուն պէս, 

իսկ երկրորդը՝ իր Հայրենիքին ու ժո-

ղովուրդին ճակատագրով ապրող տա-

րագիր Հոգի մը։ 

՛քնարական կալուածին մ ԷՀ անձնա-

կան ապրումներ չի Հանդերձեր թ՚օփալ-

եան, այլ կը նետէ ինքզինք, պիտի սի-

ք՛ էինք ըսել կ՚արձակէ իր Հոգին անմի– 

Հական կեանքի յորձանապտոյտին մԷՀ 

ու սեփական իր Հէղերով ու մտածում-

ներով ընկալած նիւթերը կը դնէ տո-

ղերուն մԷՀ, պաՀելով միչա օրինաչա– 

փութիւննեբը, բանաստեղծի իր լրՀոլ~՛ 

թիւնը I Առանց քարոզչութիւներէ ազ-

դուն լու եւ առանց քարոզչութեան, իբ*+ 

րեւ մարդ մը, որ բարձրագոյն կոչում 

մը կը զգայ իր մ ԷՀ, € յանուն մարդկա-

յին բարձրագոյն աստղին» ապրող բա-

նաստեղծ մը իբրեւ ք որ յանուն այգ 

բարձրագոյն աստղին կը խօսի, կ^որո-

նէ , կը ճգնի , Կ՛ երկն է է կը փնտռէ ստեղ-

ծագործ շունչը, թափը, կիրքը։ Մարգը 

իր բուն էութեան , կոչումին տանող , 

բարձրացնող ճամ բան , զանհ ունասո յր 

կարօտ՛»ի թեւերով , Հանհունատենչ Հո~* 

դի» դառնալով, ՎԼանՀունատենչ ծարաւֆ 

յայտնելով ու <Հունին վյրայ Հոգեկան) 

Հանդիպելու փրկարար պատգամ մը տա-

չով։ 

թ՚օփալեանի բոլոր բանաստեղծու-

թիւները կընթանան Հակասութիւննե– 

բով է կառուցում ՈԼ փլուզում է Ոճիր ել 

արդարութեան ծարաւ ։ Առատութիւն եւ 

աւեր ։ Բռնութիւն եւ անկաշառ մտա-

ծում ։ Լոյս ել ստուեր * Ապանդ ու ապ-

րելու յամառութիւն ։ Գիտութիւն ու ՀՀք– 

փոթ ։ իրականութենէն վերցուած այս 

շաղախով կը սկսի կառուցանել իր քեր-

թուածները եւ իր անձին՝ մտածումնե-

րուն եւ զգացումներուն մասնակցող 

թեամբ կը շինէ աչխարՀ մը , որ կը բռնէ 

ընթերցողը եւ շատ մը կէտերու վրայ կը 

կապէ իրեն ւ 

Սփիւռքի մԷՀ, մէկ երկու ուրիշ բա-

նաստեղծներու Հետ* թ՚օփալեան ընթեր-

ցողին կը ներկայանայ իմացական եւ Հո-

գեկան բարդ կացութիւններու մ ԷՀ սու 

ուելու շեչտուած Հակումով մը է կ՛ա– 

ոանձնացնէ նիւթ մ ը , կ՚առանձնանաք 

անոր մԷՀ ու կը խօսի լեզուով մ ը , որ 

շատ ծանօթ չէ Հայ մարդուն ի Ատոր 

Համար Հաղորդականութեան պակաս մը 

կը մատնանշեն իր քերթուածներուն 

մ ԷՀ է Այս Հատորին մեծ մասին մԷՀ, սա-

կա յ ն , պիտի Հաստատէք է որ ճիչդ չէ 

այգ դիտողութիւնը ։ Բան մը կ*ըսէ բա-

նաստեղծը , ըսուածը սովորական բան 

մը չ է , ծանօթ եղանակով մը չէ ըսուած, 

բայց յստակ է , Հաղորդական է է վարա-

կիչ է , ներկայացուածը մտածում ըԱայ 

թէ զգացում, պատկեր ըլլայ թէ խ ո ր ֊ 

Հուրդ կամ այլաբանութիւն» Ց ս տա կու-

թի ւն ու Հաղորդականութիւն Բ^րող 

տարրերը բանաստեղծութեան մը առա– 

Հին պայմանները չեն ք բանաստեղծս^ 
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թեան մը արժեւո բումին մ ԷՀ գերակշիռ, 

գեր մը չեն կատարեր , բայց Հստակու-

թիւնն ու Հաղորդականութիւնը ոչ մէկ 

ատեն վնասած են բանաստեղծութեան , 

եթէ կայ էականը, խորքի Հարստութիւ-

նը : Կը պարզուի, որ նոյնիսկ ամէնէն 

անձեւ ապրումը, ամէնէն կնճռոտ մը– 

տածումը, բ արգ Հոգեվիճակը կարելի է 

թուղթին յանձնել պարղագոյն տա բաղ֊ 

ներով, տանիլ ընթերցողը անծանօթ 

ճամբաներէ գէպի անկոխ գետինները ս/– 

ռանց անոր դժկամակութեան Հանդիպե-

լու անպատեՀութեան յ «Արձանագիրեր 

մնալով Հանդերձ նոյն Հեղինակին նա-

խորդ գործերուն ցեղակիցը է ընթերցո-

ղին ել իր միՀեւ ան մ ի Հա կան կապ մը 

Հաստատելու յաւելուածական արժանիքը 

կը բերէ տ կարեւորագո յնը սակա յն ա յս 

Հատորին մ ԷՀ, ք^օփալեանի ինքն իր վը– 

բայ տարած յաղթանակն է , նախորդ գոր-

ծերուն վյբա յ բերած յաւելում ը , աճե-

լու , ինքզինքը կարենալ նորոգելու իրո-

ղութիւնը ։ Տժգնութիւն , սպառում մատ-

նող քերթուած գրեթէ չունի թ՚օփալեան , 

ընդհակառակն, կը պաՀԷ իր աշխուժը, 

եռանդը ք տենդը իր բոլոր տողերուն 

մ է ի 

Բիւզանգ քՒօփալեան Սփիւռքի բա-

նաստեղծութեան մԷՀ սակաւաթիւ այն 

ընտրեալներէն է , որոնց մ ԷՀ բանաս-

տեղծութիւնը կոչում է , ամէնօրեայ վի-

ճակ, տեսակ մը ներքին սնունդ, ան– 

Հ րաժեշտ ութ իլն ։ Այս Հանգամանքը կը 

զատէ զինք եւ իրեն Հետ մի քանի գէմ– 

քեր ասպարէզին միւս անուններէն, նոյն 

իսկ կոչեցեալ բանաստեղծներէն, որոնք 

ուրիշ կոչերու կը ծառայեն այսօր, ապ– 

շե ցուցիչ գա սալքութեամբ մը յ Բանաս-

տեղծական անցեալ մը ունին այս վեր– 

Հինները ե բանաստեղծութեան Հետ կապ 

չունեցող առօրեայի մը մ ԷՀ գլխիվայր 

խրած կամ ան արգաւանդ լռութեան մը 

մԷՀ թմրած՝ կը մսխեն իրենց ժամա-

նակը, կաբոզութիւնները, իրենց Հին 

վարկերը՛. Երեւոյթին Հոգեբանական եւ 

ախտաբանական պատճառները փնտռե-

լու եւ մեկնելու առիթի մը չեն կրնար 

վերածուիլ այս տողերը, դասալիքներու 

պարագան յիչեցինք դիւրըմբռնելի գար– 

ձընելու Համար ճշմարիտ խառնուածք-

ներու յ ԸԱել կ ուզենք նորոգուիլ ու ա– 

ճիլ գիտցող խառնուածքներու ել 

տիկ փա յփլու մներէ ետք յան՚կարծօրէն 

շի Հող խառնուածքներու տարրերու*– 

թիւնները յ Ու նորոգուիլ գիտցող, ա Ա՛-

ստիճանաբար աճելու ընդունակ խառնը– 

լածք մը ունի թօփալեան, մէկն է ա– 

նոնցմէ , որոնք անընդհատ կը պեղեն ի– 

րենց նեբաշիւարՀը ել Հոգիին դռները 

բաց կը ձգեն արտաքին աշխարՀ ի բա-

նաստեղծական Հեղումնեբուն դիմաց է 

Գեղեցիկ խօսքերու սուտ Հմայքով 

շի խանգավառոլիր թ՚օփալեան, լեգո լա-

կան ճարպիկ դարձուածքներով Համբաւ 

շինելու Հետամուտ բանաստեղծ մը չ է , 

պատրաստ նիւթերը յանգի ել չափի 

տակ առնելով ընթերցողին զգացումնե-

րը որսալու կը կիրարկէ անպարկեշտ ո ՛ չ 

մէկ միՀոցւ Հեռու է նոյնպէս այս կամ 

ա յն բանաստեղծին Հարկատու դաոնա-

լու վտանգէն է Առանձին մարգն Է ան 

երբ կը գրէ* իր նիւթին Հետ գէմ դի՜ 

մաց , զայն տարրալուծելու աշխատան-

քով տարուած ( անոր իսկութիւնը, բա-

նաստեղծական մասը բռնելու տառա-

պանքին անձնատուր ։ Այս Է պատճառը, 

որ նոր են իր բառերը, նոր են իր պատ-

կերները, մտածումները, ինչպէս նոր Է 

ինքը կեանքը, բանաստեղծութեան ըմ– 

րըռնումը , բանաստեղծութիւնը է 

Բ • &՝օփալեան ել իր սերնդակիցնե– 

րէն մէկ երկուքը մտածումը բանաս-

տեղծութեան առանցքը դարձնելու լոլո, 

պայքար մը տարին և. իրենց քերթուած-

ներուն մ ԷՀ զգացումին տուին Հետեւա-

կի գեր մ ը ՛ . Այս ճիգը իրենց բերած նը– 

պաստն է մ եր բանաստեղծութեան ։ 

կարգ մը տողերու մթութիւնը 

պակսեցնելով, կարգ մը Հատուածնե-

րու ցրտութիւնը բարեխառնելով եւ 

կարծրութիւնը մեղմելով՝ քՒօփալեանի 

քերթուածները, վստաՀ ենք, աւելի 

լայն արձագանգ պիտի գտնէին զանգուա-

ծին մօտ յ 

«/. 



ՄԻԹԷ ԿԸ 8ԻՇԵԴ Թէ ԻՆՉ ԸՍԻՆ ԵՐԷԿ... 
Շնորհազրկումի ենթարկուած մենաշնորհ Զարենցին, Բակունցին , 

քՒոթովենցին եւ մէկ երկու ուրիշ շնորհալի գրողներու գմբախտ կարաւա-

նին միացուելով այլապէս բախտաւոր ուած կի սա շնորհ բանաստեղծը, որ 

կը կոչուի Վահրամ Ալազան , «Աո վետ ական Գրականութիւն» ամսաթերթին 

մ ԷՀ ( 1 9 6 0 , Թիլ 1 0 ) , ստորագրած է Հանրապետական Հայաստանին վերաբե-

րող քսան է Հնոց « Տ ա ր օ ր ի ն ա կ տ ա ր ե գ ր ո ւ թ ի ւ ն » մը։ Այգ յօգուածին մԷՀ, 

Ալազան, խարղախազրի իր ստուերը ԷՀ աո ԷՀ թանձրացնելէ ետք, խօսքը 

ընթերցողին ուղղելով կեզրակացնէ 

- «Չգիտեմ* մեր «տարեգրութիւնը» կը թաւ֊սւրարի՞ քեզ, թ է ո չ ։ 
Մի րան լաւ գիտեմ, որ 1920 թուակսւնից յետոյ ծնուսւծ քաղաքացիները 
եւ գալիք սերունդները, սոյն աշխատութիւնը կարդալով, գէթ– հեռաւոր 
գաղափար կը կազմեն Դաշնակցութեան տիրապետութեան մասին։ Մի րան 
լաւ գիտեմ, որ արտասահմանեան դաշնակցական մամուլը իիստ հայհոյե-
լու է ինձ ։ Բայց ա յ դ մասին ես րնսււ չեմ մտահոգսււմ, կեանքումս երրեք 
չեմ գրել Դաշնակցութեան դուր գալու ակնկալութեամր»: 

Որո՞ւ։ 

Գաշնակցութեա՞ն ։ 

Այս ի՞նչ ապօրինութիւն է սակայն։ Ի՞նչ սահմանազանցութիւն է 

ասիկա։ Եթէ Ալազան եւ իր ընկերները իրե՛նք ալ Դաշնակցութեան գուբ 

չգալը գրամազլուխի պիտի վերածեն, ի՞նչ դրամագլուխով Հայաստան 

պիտի երթան հապա արտասահմանի հոսհոսները: 

Ա՝ եղի համար երկրորգական խնդիր է գիտնալ ԼԼ լա ղանին Հանդէպ 

Գա էակցութեան «արտասահմանէ, ան մամուլ»ին դիրքը եւ ստուգել Գաշ– 

նակցութեան ոչ—արտասահմանեան մամուլին աշխարհագրական տեգը : 6ե– 

տոյճ այս ի՛՛՛նչ Գաշնակցութիւն է նորէնյ Գաշնակցութիւն ըսուած բան մը 

կա՞յ , դաշնակցականներ գոյոլթիւն ունի"ն : 

Վերի արձակը գրելէ ութ տարի աոաՀ, այս նոյն մարդը Հ,Գաշ– 

նա կցականն երին» անունով ( « Բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ի Ս ի ր տ » է շ 1 2 8 ) տաղաչափեալ 

իր անմտութեան մԷՀ կը գումէր» 

Ի այց դու նրանց, իմ ժողովո՛ւրդ, 
նզովք ունես միայ ն պահած, 
Դու թաղել ես նրանց վաղուց, 
Դու թաղել ես նրանց անդարձ։ 

1952 

Ութը տարի աոաՀ Վաղուց ել անդարձ» թաղուածին լուրը տալով 

կը զուարճանա յ ։ 

Ութը տաբի ետք «վաղուց եւ անդարձ» թաղուածին դուր չգալու 

մտահոգոլթիւն մը կր յայտնէ ։ 

Եղա՛" լ սակա յն ասիկա ։ 

Բայց այս մարգերը կը յիշե՞ն միթէ ինչ ըսին երէկ, գիտեին ինչ 

կըսեն այսօր, կը զգա՞ն, թէ ի՛նչ պիտի ըսուի իրենց վաղը։ 
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ԳԻՏԵ՛Ն ԻՆՉ Կ՚ԸՍԵՆ ԱՅՍՕՐ... 

կանխող էշին վ ր ա յ մատնան չուած նմոյշին պէս անպատասխանա-

տու. ելոյթնեբ շատ ստորադրած են Հայաստանի բանաստեղծները, պատ-

մութեան եւ ճշմարտութեան դէմ գրոհելու անմիտ փորձեր՝ որքան որ 

կ՝ուդէքէ Հեռուն չերթանք՛. 195ձ–/& Հրատարակուած եւ «Բանաստեղծի 

Ս ի ր տ » անունը կրող իր նոյն Հատորին մԷՀ, է պ ի գ ր ա մ ն ե ր ո վ շարքին՝ նոյն 

Ա լա պանը անպատեՀ չէ Համարած Հրատարակութեան տալ քսան տարի ա– 

ռաշ դրած իր Հետեւեալ է պ ի գ ր ա մ ը -

Կ. Զ ՛ 

Արտի շուկայում 
Հանելով ճււչակ, 
Վայում է վայում 
Մի ծաիոլ գրչակ; 

1933 

Արտի շուկայում Հռչակ Հանած ել ան վերք վայող այս ծախու Գ(ԼԸ– 

չակը ծանօթ է անշուշտ ընթերցողին ւ Կ. Զ • սկզբնատառերը կոստան Զար– 

եան անուն—մականունին սկզբնատառերն են: Այսքան ձրիօրէն գրչակ յոր-

քորքուողր կոստան ՏԼաբեանն է ։ Ե՛–, երբ բառերը այս անպատասխանատը– 

ւութեամբ շուկայ Հանուին է անոնց չա լակալո րնե րը , ի՛ Հարկէ , պիտի ր/– 

լան ու մնան միայն այնքա՛ն բանաստեղծ, որքան մնաց ու է Ալազան է 

1933—^5/ Ալազան կրնար տակաւին այդ բառերով մօտենալ Զար– 

եանին յ ինք աւելի երիտասարդ էր եւ կոստան ՏՀարեան այսօրուան Զար– 

եանը չէր է Ալազան նուաղ կը ճանչնաբ բառերուն արմ՜Էքը եւ կոստան ՀՀար– 

եան նուազ բառ արմեւոբած էր՛. Կոմունիստ էր Ալազան, կոմունիստ չկրր՜ 

ցաւ ըչլալ Աարեանյ Բայց 1933—^ծ գրուած եւ թուք ոլ բորան փորձառու-

թիւն մը ապրելէ ետք, երբ 1 9 5 4 – գ ի ր ք կը Հրատարակէ եւ դիրքին մէշ 

նման անպիտան ու անյարիր բաներ կը զետեղէ, այդ մարդը շրշան մը եւ 
ա յ ղ 1Րէ.անին մէշ իր տրամադրութիւնը բնորոշելու առիթ մը չի տար ան-

պայման ընթերցողին, այլ կը յայտնէ իր Հոգիին ոչ պայծառ երեսներ էն 

մէկը եւ մտքի Հասունութեան Հին ու տՀաս մէկ կարողութիւնը։ 

Բայց կոստան Տէարեանին ն ուիր ուած այդ քառատող պարսաւին 

ամէնէն ուշագրաւ մասը «Ծա խո լ գրչակցի մասն է ՚ ձԾախոլ գրչակ%ին 

Հանդէպ Ալազան ին ցոյց տուած խիստ վերաբերումն է ուշագրաւը է ինչ– 

պէ*ս Ալազան այսքան անփափկանկատ գտնուած է ծախու գրչակներուն 

Հանգէպւ ինչպէ՞ս թոյլ տուած են Ալազան ին, որ դատապարտութեան 

խօսք ըսէ ծախու գրչակներու դէմ ւ Ջ է* մտածած ինք, Հաշիւ չե՞ն ըրած 

իւրայինները, թէ կրնան քիչ մը աւելի գին վճարելով օր մը իրե՛նք գնել 

միշտ գնելի ծախու այդ գրչակները, գնել ու տանիլ Երեւան, պարացնել, 

ներշնչել եւ կրկին ղրկել արտասահման, որ պէս դի « Ա \ | փ շ ո ւ կ ա յ ո ւ մ » այս 

անգամ իրենց Հաշւոյն Հանեն Հռչակ եւ վայեն անվերշ։ 

ք 
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ԿԸ ԶԳՍԼԴ, ԹԷ ԻՆ2 ՊԻՏԻ ԸՍՈԻԻ ԻՐԵՆՑ ՎԱՂԸ 

Կ ոստան ՏԼաբեանին առնշութեամր այսպիսի աղեղ ելոյթի մը սեւ 

յիշաաակը կապած֊ է իր անունին Հայաստանի մԷՀ ապրող ուրիշ բանաս-

տեղծ մը եւս , Աողոմոն Տարօնցին, «.Բանասաեղծութիւններ» ( 1 9 5 4 ) ժողո-

վածուի Է պ ի գ ր ա մ ն ե ր ո լ բաժնին մ ԷՀ դարձեալ , « է շ ը 1 | ս ս ւ ն ա 1 ա ւ մ ) ոտանա-

ւորով է Պատմութիւնը Հետեւեալն Է– 

- Օր մը ՕԼեւսը Ապոլլոնին կը ՀրաՀանդԷ Պառնաս կանչել «աշխար–* 

հոսք հղած պոետները բ ո լ ո ր » ; Ապոլլոն կը գործադրէ ՀբաՀանգը։ Ծեծե-
րը՝ Հոմերոսէն մինչեւ Զարենց՝ կը Հաւաքուին Պառնաս 

ԷՆ երր ի պատիւ Զեւսի 
Հիւրերը քնարներն աոան, 
Յանկարծ, որտեղից , էշ մի 
ԱմրՈղջ կոկորդով գ ռ ա ց : 

- Վեհափսւ ՚ււ • • • Մոռացել էք դ ո ւ ինձ « • • 
Ու. կրկնեց գըռոցի գիլ արիան։ 
Մինչ Ջեւսը կատաղած գոչեց • 

- Լ ո ի ՚ ր , ո ՜ վ կոստսւն Զարեսւ ՚Թ։ 

Օրին՝ «Հասարակ մաՀկանացունեբուն իսկ չվայելող այս գռեհ կտ-

ցումնին գէմ մեղմէ մէկը ընդվզելով՝՝ կը գրէր ՚ – 

Ս • Տարօնցին կրնա՛՛յ ը ս ե լ , թ է օր մը Կոաոան Զարեանին գործերը 
պիտի չհրատարակուին Հայաստանի մէջ : էակ հրատարակութեան պարա-
գ ա յ ի ն , մտածա՞ծ Է արդեօք իր անունին կապուած վերի մնայուն արատը 
սրրելոլ մասին։ 

Այս տողերր գրուելէն ու տպուելէն ասդին անցած են ընդամէնը 

վեց—եօթը տարիներ։ կ. Զարեանի գործերը չհրատարակուեցան տակաւին 

Հայաստանի մ ԷՀ, բայց գործաւորը ինքը երեւցաւ Հայաստանի Հրապա-

րակներուն վրայ, գրողներու տան մ ԷՀ, ձայնասփիւռին առՀեւ, թերթերու 

սիւնակներուն է Ու խօսեցաւ ւ Ոչ անշուշտ Պառնաս քշուած անշուք կեն-

դանիին Հղի լ արիան» Հանելով, այլ ՏարօնցիԷն Հասկնա լի լեղուով մը։ 

իոնշ ըրաւ սակայն ինքը՝ Պառնասի վրայ գրագէտ Զաբեանը լրբօ-

րէն քաշքշող բանաստեղծ Տարօնցին: ՈղՀո յնի ի բրել խօսք իր պառնաս՝եան 

պառաւամիտ ներշնչո՛՛ւմը կարդաց ՏԼարեանին, թէ սմքեցաւ անոր դիմաց , 

Հանալով մոռնալ ու մոռցնել անմոռանալի ոլ ամօթալի իր ելոյթը յ 

Գրողը, ոբ ի պաշտօնէ ճշմարտութեան մարդն է , սպասաւորը յա– 

ւի տ են ական յատկանիշ կրող րանեբուն, իրաւունք չունի ընթացիկ խըև– 

դիրներէն աղդուելու, մանրին մԷՀ մանրանալու» Հտպիտի փոքրիկ գերե-

րով բաւարարոլելու իրաւունք չունի բանաստեղծը է Այլապէս, այ լա– * 

պէս ի՛նչ։ 

Գիւրի"ն է միթէ նման վարկաբեկիչ ելոյթի մը յիշատակը կրել։ 
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\քովերոլ ընգյատտկեայ աշխարհին 

այս նկարիչը է ար գէն Հասուն աա ր իքի 

մը մԷՀ ներկայիս , եղած է Լիբանանի 

Գեղարուեստից կաճառի առա Հին աշա-

կերտներէն ( 1 9 4 6 ) է գասընկեր ունենա-

լովՀ՝ Ապութի , Պասսլուս եղբայրներու, 

1&"՚չիֆէի նման անՀ ատականո ւթիւննե ր , 

որոնք ծանօթ ու ցայտուն գէմ քերն՝ են 

Լի բանան ի արգի գեզարուեսաին : 

Երեք աարոլան դասընթացքներու 

Հետե .սղութիւնը այս յարկին տակ1 

էլ սւրգասաւորոլի Աանեթիի, Աեզար ճէ– 

մայէ լի նման աբուեսաի դասատուներու 

Հմուտ ցուցմունքներով։ Գիծերու եւ 

գոյներու կրած Հոլովոյթը, պարոլնա– 

կաՆ գաղտնիքները սեփականութիւնը կը 

դաոնան իր ղգայարանքնեբուն եւ գա-

տողութեան՝: Աակայն դպրոցը չորս պա-

տերոլ ետին ինկած փոքր աշխարՀ մըն 

է միշտ, արուեստի օրինագիրքը որքա՛ն 

կենսատու նո յնքան եւ անՀատական 

խոյանքներու սանձ մը, շրՀագիծ մը յա– 

ճախ յ Ու Կէօվերշինեան արուեստով 

խանդավառ., խլրտումներով կենսայորգ , 

սակայն դեռ ընելիքը չդիացող, սեփա-

կան ուղին չունեցող , այլ ուղիներու 

ՀսԽգոյցի մը վրայ շլմորուն ւէրձնակիրն 

է Աքատեմիէ ն դուրս եկած պաՀուն ։ 

Օայտնագործումը կ՝ ուշանա յ : / / ւ 

ին ք տասը տարի շարունակ, ինքնամփոփ 

ու ինքնաշխատ որոնումով մը կը փնտռէ 

ի՛ ր ինքնութիւնը , սեփական աշխաբՀը , 

ապրուստը ապաՀովելու Համար միաժա֊. 

մանակ Հի ւսուածեղէնի գործարան մը 

աշխատցնելով յ 

1958^ յ օր մը է ճիւնիի ծովաՀայ– 

եաց եկեղեցիին մ ԷՀ ուշադրութիւնը կը 

գրաւեն պատուհաններուն գ" յնըղ՜ 

գոյն ապակիներըյ Ա՚արմարներուն 

վրայ նշուլող անոնց թափանցիկ երանգ– 

ները կ՝ընկալէ իր պաստառներուն վր– 

բայ՛. Աակայն փորձերը ցոյց կուտան, որ 

Հերմութենէ զուրկ անոնց ԼոյԱերը չեն 

բաւարարեր զինք մարդկային՝ ապրում-

ները գրսեւոբելոլ է Այգ օրերուն ձեռ-

քին տակ ինկած եւ աշակերտութեան օ– 

րերոլն գծած ջա֊րերՈՆ խաղը ներկա յա– 

ցընող իր մէկ Հրանկարը զուգորդուս 

թիւն՛ մը կը կազմէ մտքին մԷՀ վ ի թ - ր օ – 

նեբոլն մեղմ ու պայծառ գոյներուն ։ 

Զո՛ւրը, ծովուն 2.ոլ–ՐԸ Համատարած* 

էութեան մը , ամբոզՀութեան մը խոր– 

Հուրդը կը պարփակէ , ել նկարչութիւ-

նը, Համամարդկային լեզու, կրնայ 

լայն ու խոր ներշնչման ազրիւր ծառա-

յեցնել անոր վէտվէտումներն ու քօղար– 

կած անդունդները է Ա՝անաւանգ՝ ա– 

ռանձնացման, 67ձՏ1011–^ նոր ապաս– 
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էոանարան մը կ՚ընծայէ ծովյչ իրապաշտ 

աշխարհին մԷՀ զգայարանները արորած՝ , 

արիւնոտած արուեստագէտին • Ու 

վերչինեան իր ներՀայեցողութիւնը միա-

ցուցած իր նայուածքին կը սուզուի Հու-

րերուն խորը : Հոն՝ գէսերը կառաձըգ– 

լին, կ^աւրուին՝, ու գոյները կը դաոնան 

ամենախօս լեզու է Զուրին տակ, "ՐՈԼ 

մակարդակէ մը վար, ֆիզիքական եւ 

բնախօսական զգայնութեամր մը արդէն՝ 

մարմինը - ն ի ՚ ւ թ ը ֊ կը կորսնցնէ իր 

ծանրութիւնը, կ անէանա յ կարծես - գէ-

սքի Հուրերու խոՐԸ սուզում ը կը բերէ 

աեսակ մը արբեցում , եւ կը մնայ միայն 

միաքը (6Տթք1է) վերացական իր գոյա-

վիճակին մ է ի Այսպէս է որ Կէօվէրշթ*֊ 

եան ՀետզՀետէ կը Հասնի վերացակա-

նութեան (ծհտէւ՚յսոօո) , քւ§Ղ1ՐՅւէւք որոշ 

տարրեր պահելով Հանդերձ տ 

ինքնավստահ ութեամբ գօտեպինդ՝ 

իր գործերը կը Հանէ Հրապարակէ Ա» 

ցուցաՀանդԷսը կը սարքէ Փարիզ, կալէ– 

ո.ի Տ՝օտէոնի մԷՀ , 4 0 իւղանկարով, 1 9 ( ) 1 

Ապրիլ—Մայիս ւ կը գնահատուի : Գործե֊-

րուն կէսէն աւելին կը ծախուի ։ Ալ կը 

դաոնա յ պաշտօնակա՛ն նկարիչ, եւ կը 

վճռէ այնուհետեւ շարունակել իր ճամ-

բան : 

Տարի մը չանցած առա Հէն էն՝ տուաւ 

իր երկրորդ ցուցաՀանդԷսը Պէյրութի 

կալէռի Փիքալ/ մ ԷՀ ՚. Հակառակ ԱւպըԱ– 

ա ր Է՛ արուեստի քիչ տոկոսով Հաղորդ 

աեղւոյս Հասարակութեան՝ կէօվերչին– 

եանի իւղանկարները խրախուսիչ շահ ա– 

գըրգռութիւն մը ստեղծեցին : Լրագիր– 

ներ թէ Հեռապատկեր արձագանգ ար– 

լին իր յաջողութեան է 

կէօվերչինեան նոր աշխարհ մը կը 

բերէ մարգոց զգայարանքներուն, երե-

ւակայութեանծովը՝ մակերեսի լու-

սավառ ծփանքներէն Հար , Հուրերու խո-

րութեան մէշ թանձրացած ստուերն՛ե-

րով , թափանցող չողեբու տարտամ լոյ– 

սերով ։ խաղաղութիւն մը կը բերեն ա– 

նոնք, ինքնամոռացում մը : կը գտնենք 

Հոն՝ ինքնագիտա կիցին արտացոլումը, 

գիտակցութեամբ տրուած թեքնիքի մը 

խաղերով յ կէօվերչինեան կը Հանայ տալ 

աոաջին, մ ա ր դ ո ւ ն անկեղծ արտայայտու-

թիւնը. ատոր Համար ալ կը դիմէ իր 

ենթագիտակցութեան , վախնալով կար-

ծես քաղաքակրթութեան բերելիք խա-

թարումներէն իր ստեղծագործութեան տ 

Այս իրողութիւնը մեկեակէտ ունենալով 

կը բացատրուի նաեւ Հուր ի խորութեան 

մէշ կայծկլտող թրթիռները, ճառագայ-

թող լո յսե ր ր , պսպղացող աստղերը , ո– 

րոնք մոգութեան մը Հարկատու չեն եր– 

բեք ։ Այլ արուեստագէտին էութեան 

խորը խաւ կապած Իզմիրի Հսկայածա– 

ւալ Հրդեհին բոցե բուն Հրեղէն յի շատ ա– 

կը Հաւանաբար (1922"^ ^րբ Հազիւ 

չորս տարեկան կա ր ել կը գտնուէր ա յգ 

քաղաքը) , որոնք տարօրինակ , բայց ոչ 

մերմելի բաղակցութիւն մը կը կազմեն 

Հուրերու յատակին1 Հիլ լէական պա յ– 

թոլմներոլ ե Հրավառումնեբու այս գա-

րուն մ է շ ՛ . 

Կէօվերչինեան զարգացած վեցերորդ 

զգայարանքով նկարիչ մըն է՝ արդիա-

կան ուղիներու. վրայ իր ինքնութիւնը 

ճշդող է 

Հիմա որ վերՀնականապԷս նուիր– 

ուած է նկարչութեան ասպարէզին՝ 

վերՀնական Հանգրուանի մը Հասնելու 

Համոզումն ու յանդգնութիւնը կը գըտ– 

նենք իր գործին ոլ անձին մԷՀ։ 

6՛ Գ* 
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Պէյրութի Հ . ծ » Ընկերակցութեան 

«ՎաՀրամ Փափազեան» թատերախումբը , 

որ էր գործունէութեան ՀՈՐՐՈՐԳ տարին 

կը թեւակոխէ , Մարտ 8 , 9 , 1 0 և \ Ն ֊ ի ն , 

3 ո վակի մ եան—Մտն ո ւկ եւմն< վարժարանի 

կիլլպէնկեան ՀանգիսասրաՀին մ ԷՀ ներ–– 

կայացուց , ֆրանսացի ծանօթ թատերա-

գիր Մ արսել Փ անե ո լի քՒոփազը յ 

թոփազ պատմութիւնն Է պարկեշտ 

ուսուցիչի մ ը , որուն Հաւատքները, Հա-

մոզումները իրար ետեւէ կը խորտակ-

ուին , Հարուածուած կեանքի իրական ու-

թէն էն , ուր գրամի ուժը կը տիրէ ու կը 

ծածկէ ամէն տգեղութիւնէ թոփազ, տա-

ռապելով Հանդերձ , կը փոխուի ինքն 

ալ ու կը սկսի պաշտել ա յգ նոր Աստ-

ուածը ւ 

Ընկերութեան բարոյական ըմ բըո.– 

նումներուն խաթարումը ցոլցաՀանող 

այս թատերակը, անուղղակի ձաղկումով 

մը կը գոՀանայ, քանի որ թոփազէն 

ետք, կը բերէ վեր Հին պարկեշտ մարգն 

ալ, թոփազի պաշտօնակիցը քհամիզ, 

երկրպագելու գրամին յ 

թոփազի ր եմ ա գրիչն էր Պրն • Պերճ 

էէազլեան, որ նոյն ատեն յղացած էր 

տեքորներոլ նախագիծը ու կրցած է ր , 

առանց իրապաշտ տեքորներոլ, 1"ո ՐՔԸ 

կա խո լած վարագոյրով մը միագոյն, ել 

մէկ երկու վերացական ըմ բռնումով կա-

ռո լցո լած թեթեւ որմերով, ստեղծել 

միջավայրը, մթնոլորտը • Անշուշտ իրա-

կան էին գործածուած կաՀ կարասին ու 

առարկաները« երբեմն չափէն աւելի ի– 

բա կան , օրինակ՝ Ս՝Ա1չ պատ կե բազար գ 

շաբաթաթերթի այն թէւը, որուն վրայ 

տիեզերաչու կլէննի նկարը կար , եւ որ 

էհը կրնար Աւշագրութիւն չգրաւել եւ 

անբնականս ւթեան պա աճ առած ժպիտը 

չառա Հացն ել . կամ որպէս վիճա կա թեր-

թիկ գործածուած տեղւոյս «Ջանասէր» 

պարբերաթերթի առա Հին է Հը , որուն 

վյրայի խոշոր գրերով անունը սրաՀէն 

տեսանելի էր եւ • • • ընթեռնելի յ %ման 

թերութիւններ մանր կրնան թուիլ, սա-

կայն ա յգպէս չէ ։ Ամէն ճիգ պէտք է 

թափել բեմագրութեան մը ժամանակ , 

անբնականս ւթեան նուազագոյն ԳԳա մ՜ 

նութիւնն անգամ չտալու Համար Հան-

դիսատեսներուն Հ 

թերեւս բեմական անյարմարու-

թեան ց արդիւնք էր միմիայն վեբէն վար 

տրուող լոյսերուն բերած չուքը դերա-

կատարներուն աչքերուն վրայ • բայց 

պէտՔ էր վերացնել զայն, գէթ կողքե-

րէն եկող զօրաւոբ լոյսերու միՀոցով։ 

Ան Հրաժեշտ էր նաեւ դերակատարներուն 

գիրքերը դասաւորել այնպէս , որ կարե-

լի ր լ լա ր խուսափիլ, չափէն աւելի ան-

գամներ է կռնակը ժողովուրդին, կամ 

կիսովին ժողովուրդին խօսելու անպա– 

տեՀութենէն ւ ԸնդՀանրապէս պէտք է ա– 

ւ֊ելի չուրՀ ուսումնասիրութեան մը են-

թարկուէին գերակատարներու շարժում– 

ները, երթեւեկը, որ պէս զի անոնք տեղի 

չունենային , յաճախ , միմիայն տեղէն 

շարժած Ը1Լալու Համար * 

Ուսուցիչ, ապա ճարպիկ առեւտրա-

կանի փոխուած թոփ ազի դերը, խութե– 

բով լի գեր մըն է , Հակառակ իւրայա-

տուկ տիպարի մը գոյութեան : Պրն* 

Վարդգէս իւրնէչլեան, կրցաւ պատուով 

դուրս գալ զա յն ներկա յացնե լու դժուա-

րին պարտականութենէն տ 8աՀող էր ան 

մասնալորաբար առա Հին երեք արար– 

ուածներուն մ ԷՀ, միամէտ , ամ պերուն 

մ ԷՀ ապրող թոփազյը ներկայացուցած 

ժամանակ ւ Գլխոլ բոնուածքը, արտա– 

յայտութիւնները ( ձայնին շեշտերը ^ 

մինչեւ անգամ ձեռքերոլ շարժումները 

(մ ան աւանդ երկրորդ արարին, երբ 

փաստէլ—Պէնակ զէնք կը քննէ նայուած-

քով, տեսնելու Համար թէ արտաքինով 

ներկայանալի՛4 է , տպաւորի՞չ է ) շատ 
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յաճախ եղան արտայայտէ Լ, յարմար 

թոփազի տէպէն ու տպաւորէ է ւ %ոյնը 

Լենք կրնար ըսել, դժբախտաբար, նոր 

պա յմ աններուն յարմ արած ու գրամ ր 

գործածել գիտցող թ՚ոփազի մասէն. 

Պրն • ի ւբնէ շլեան ի խաղարկութիւնը ա յգ 

վերՀին արար ուա ծ էն , չկրցաւ տալ ներ-

քին մշտական պայքարլա (ծ՛ոփ ազին, ներ՜ 

քէն տառապանքը է Բառերը Հոն ԷԷն , 

սակայն շեշտերը ^ եւ մանաւանգ ծուն-

կերու յ սրունքներու | գլխոլ շարժումնե-

րը, Համապատասխան չէին, ել անլըբ– 

Հութիւն մը բերէն գեր ԷՆ, որը տեղէն 

էէբ1 

Օր» Լու լու էՕայեան, Աէւղէէ ղերէն 

մ ԷՀ , կատարեալ յաՀողութիւն մը արձա-

նագրեց է իր ամէն մէկ շարժումը, աչ–~ 

քերու եւ գէմքէ խաղերն եղան բնական 

ու յարմար պատկերացուող տիպարին* 

իր ձայնն ու ըմբռնումը ըսուածին, մե-

ծապէս կը նպաստեն էրենյ ՛էրամ էն ե– 

տեւէն Հաք ոք ( գրամ էն Համար ամէն էնԼ 

դո Հող, գրամ է Համար ամէն աեսակէ 

խաղեր սարքող կնոՀ տէպաբը կրցաւ 

ներկայացնել ամբողջական յաՀողույ-

թեամբ։ Եթէ տարբեր աեսակէ գերեր 

եւս նոյն յաՀոզութեամբ կարենայ խա-

ղալ Հայ բեմը գերասանուՀԷ մը շաՀած 

պէտէ ըլլայ • պէտք է տրուէ էրեն այգ 

առէթն ալ յ 

Յայտնութիւն մըն էր մեղի Համար, 

Օր՛ Կարէնէ Տատրեան, որը թոփազի 

մ ե քեն ագրո ւՀ է էն փոքրէկ գերը ստանձ-

նած է ր , Հազիւ քան է մը տող ունենա-

լով որպէս բաժէն, որ սակայն , այգ փո– 

քըր գերէն մ ԷՀ երեւան բերաւ կատար– 

եալ գերասանուՀԷԷ մը բոլոր կարողուս 

թէլնները յ Պէտք է տեսնել ղէնքը, ըմ– 

բըռնելու Համար թէ ինչոու կ՚ըսեն «չկայ 

փոքր եւ անարժէք գեր% • • » Օր • Կ • 

տըբեան , էր կեցուածքով, քալուածքով է 

գլխու բռնուածքով, աԼքերոէն ար տա– 

յայտութեամբ , կզակէն շարժումներով , 

կրցաւ ամբողՀ Հոգեկան աշխարՀ մը 

ներկայացնել, մանաւանգ երբոր*՛է ա– 

բա ր ուած է վերՀաւորութեան , երբ Թո– 

փաղի Հոգեկան տագնապի վերՀէն մասն 

է , ել ուսուցէչը կը փոխուէ գործէ մ ար-

գո լ է Օր • Կ • Տաարեան պարտաւորու-

թիւնը ունի շարունակել ու զարգացնել 

էր այգ բացառէկ կարողութէւնները ւ 

Ռոժէ աը Պէրվէլ (Գրէգոր Սաթամ– 

եան) է ՝Բաստէը~Պէնակ (թորոս Աար-

զէսեան) , տանելի բնական ութ եան սաՀ– 

մ աններուն մ ԷՀ պաՀեցէն էբենց գերերը I 

Գժ բա խտաբար նոյնը Լենք կրնար ԸԱեէ 

մէւս գերակատարներուն Համար ւ Տնօ– 

րէն Մէւշ (Գէորգ I) ողոմոնեան՝) անբնա-

կան ու չափազանցուած շարժումներով 

ոլ պոռոցներով՛ Օր՛ էրնէսաէն Մէ*–շ 

ՀԱ րբուՀի Գոճայեան) շա փ աղան ց ուած 

կոտրտուքներով ու նախադասութեան 

բառերը սխալ տեղեր կտրելով իրարմէ» 

Տէկ • ՊաբոնուՀԷ (Աստղիկ Պասմաճեան) 

գոց սորվածէ արտասանութեամբ, եւ 

անտեղի երթեւեկութէւններով» Պատ կա՜ 

ոելէ ծերուկը (Տարութէւն թումայեան) 

էր երէտասաբգութեամբն ու չափազանց– 

եալ վայելչութեամբ , եւ անէմաստ դաո-

նալու աստէճան դանդաղ խօսակցուս 

թեամբ • ք&՝ամէզ ( Զալէն Գա լուս տ եան ) 

էր սովյէովի խաղաբկութեամբ , ԼրատԷ 

վեր Հին արար ուածին մ ԷՀ իր արտասա-

նած մէկ տողէն, ուր կրցաւ ամբողջա-

կան ապրում մը գնել է երբ կ*ըսէր Թոս՛ 

փաղին «թ՛երեւս ես թշուառ մըն եմ, 

բայց խեղճ չեմ») թատերակի ներկա-

յացման մակարդակի բարձրացման չնչն-

պաստեցին : (քաՀող էր ծ առա յի գրեթէ 

անխօս գերով, Պրն• կարպիս Տանձիկ– 

եան ւ 

Զնպաստեցին ներկայացման , նաեւք 

դերերուն լրի*~ գոց սորվուած 1ԲԼԼաԼԸ 

կարգ մը գերակատարներուն կողմ է 

(մինչել անգամ, տեղ տեղ , թոփաղ) եւ 

թարգմանական թեբութիւններ, որոնք 

ըսուած տողին իմաստը կը փոխէին ո*. 

կը տանէին տարօրինակութեան, կամ 

անիմաստոլթեան (բարեբախտաբար ոչ 

շատ մեծ թուով) ւ 

Զենք ըսեր այս բոլորը, յոԼԱաՀու-

տեցնելու Համար խումբը, կամ բեմա-

դրի Լը • այլ ընգՀակառակը, մղելու Հա– 

մար զիրենք յարատեւելու եւ Հասնելու 

աւելի լալին, լւսլագոյնին * 



70 I՝ Ա Գ Ւ >, 

Տ Ւ Ւ Ո Ո ւ Տ Ւ Ի Ր Ա Ն 

Հինգշաբթի , Տ Փետրուարին - ապա 

Շաբաթ 1 0 ու Կիրակի 1 1 Փեարուարին -

Ամերիկեան Համալսարանի Աւէսթ Հոլին 

մ ԷՀ ներկա յագուեցաւ. Ալպէն Վալապրեկ 

անունով մէկու, մր երեք արարուածնոց 

կատակերգութիւնը , կազմակերպուէ 

թեամբ Հայկ ակումբի , բեմագրութեամր 

ու մասնակցութեամբ գերասան Ե դուարդ 

Զալիրասաի է 

Սնոպ|ւզւքլւ ծաղրող այս՝ ժանգոտած 

ու անբնականութիւններով լի ( մենաիւօ-

սութիւննեբով կա ր կան ուած, Հասարակ 

խեղկատակութեան ներկայացուիլը, ա ր– 

եւեստին կամ Հայ բեմին մատուցուած 

ծառայութիւն մը չենք Համարեր , ինչքան* 

ալ որ խնգայ ժ՜ողովուրդը, ի տես մար-

գոց գլուխը անցուած կողովներու, կա-

կազողներու , կամ սեղանին վրա յ ելլե-

լով փեսային կեղծ փաստաբանական ճա-

ռը մտիկ ընող աներՀայրերոլ • Հայ բե– 

մը չէ օգտոլոզը Հոս, ո ՛ չ ալ արուեստը։ 

ձՆի՚^ւթը» ա յս թատերակին ։ Զ՛ար-

մեր պատմել, քանի որ նիլթ գոյու-

թիւն չունի, այլ անբնական ու արուես-

տական դրութեանց կաոոյց մ ը , այն ալ 

թուքով փակցուած ու երերուն X 

Առանց անկեղծօրէն զգացուած բառ 

մը ունենալու ըսելիք, բեմ բարձրացան 

տաժանելի պարտականութիւն մը կա-

տարելու Համար դերասան էգ» Զափ– 

բաստ ու զինք շբՀապատոզ սիրողներն 

ու կամաւորները, անՀամաչափ կարո-

ղութիւններով, եւ մանաւանգ անՀա– 

մա չափ պատրասաութեամբ յ կա յին դե-

րակատարներ որոնք դպրոցական բեմի 

մը վրա յ գտնուելու տպաւորութիւնը կը 

Հգէին » առանց կարենալ գրաւելու գրպ– 

րոցական Հանդէս մը գիտողի ներոզա– 

մըտոլթիւնը յ 

՛Ներկայացման ամենայաՀոզ դերա-

կատարը | ամենա բնական խաղարկու– 

թեամբ ա վերը յի չուած բոլոր աննպաստ 

պայմաններէն ետք -• եղաւ Պր՛ Տ* 

Աս լան ե ան , իր ունեցած շատ կարճ դե– 

բովը առա Հին արար ուածին մ ԷՀ , որպէս 

նպարավաճառի աշկերտ Թէոտոր ւ 

(ՀաՀող նոյնպէս , քիչ մը չափազանց-

եալ չորութեամբ , Տիկ՛ Ժ՛ Աս լան ե ան , 

կոմսուՀիի դերով յ Պր* Վ* Վարդապետ– 

եան, որ ծանօթ սիրող մըն է , այս ան-

գամ ինկած էր արդէն իսկ աննպաստ 

դերի մը - աննպաստ չափազանցութեանց 

մ ԷՀ՛ Օր՚ Անգինէ Տիտիզեան բեմական 

անվիճելի կարոզութեամբ սիրող մըն է , 

որ իրեն տրամ ագրո լած գերը է– կամ 

չտբամադրուածը, որը որ կ*ուզէք - կըր՛ 

ցաւ պաՀել բնականութեան տանելէ սաՀ-

մաններու մ ԷՀ։ 

Պր ՚ Եգ • Զափրաստ , Հէն ու փորձա-

ռու, ծանօթ դերասան է . որով ոչ մէկ 

դժուարութիւն ունէր անշուշտ բեմին 

վ բ ա յ , մտնելու ՝Բ ոքա րա իէի գերին մ ԷՀ, 

ու զա յն դարձնելու կարելի եղածին չափ 

կենդանի ու ծիծաղաշարժ։ կարգ մը չա– 

փազանցութիւններ, կամ մենախօսու-

թեան ձեւով կատարուող ե ր կա խօս ու-

թի ւնն եր , կուգան երեւի Հին վարժութե-

նէ մ ը , կամ անիմաստ թատերակին քիչ 

մը Համ տալու միտում էն։ 

Պր • Եգ ՚ Ջափրւսստը պիտի նախըն– 

տրէինք տեսնել աւելի արժէքաւոր թա-

տեբա կներոլ մ ԷՀ։ 

Գերեր ունէին նաեւ Պր« Ա • Արծրու– 

նի (Ալպէբ Տիւրան փաստաբանՕր* 

Ասթրիտ Աւետեան (Օր՛ Թուրէ լ) Պր՛ն՛ 

ՊաՀարեան (ժաւանոն) , Պրր Ն՛ Մ ե– 

նենտեան (Պարպարիէ) , Պր՛ Զ՛ Լամպա-

ճեան ԼՀյարվէ եւ ժորժ) ։ 

Բ. Փ. 



Ւ Ա Գ I» 1 77 

ԵՐԳՋՈհձհ ԹԱւաՐԱ ՓԻԼհՈՍԵԱՆ 

ատ Յօոիքատձյտշտոտ 

Դոոծ 8է»ՐԱ»\. Ա ճ կ Ս ՚ ծ Ա Ն հ 



7 8 

ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԵՐԸ 

Բ Ա Գ Ի Ն 

գ ւ ս տ ւ ո ր 

ՊԱՐԲեՐԱա»՝ ԿԻԼՒԿԻՈ8 ԿԱ&Ո1ՒԿՈՍՈՒ&ԵԱՆ ԴՊՐե«ԱՆՈՒ8 

Վեցերորդ տարին թեւակոխած է Անթէլի աս է դպրեվանքին՛ այս 

պարբերաթերթը՛, կարելէ է ըսել բարձրաճակատ մուաք կրնայ գործել ան 

էր կեանքէ վեցերորդ շրՀանէն ներս՚ մեր տրամադրութեան տակ են Հին– 

գերորգ տա բո լ ա յ , 1961–^ երեք թէւեբը (Բ ՛ ը ու Գ ՛ ը մէացեալ ձելով) ո– 

րոնք էբենց 270 էշերով լուրՀ Հրատարակութիւն մը կը կազմեն է 

Հոս ալ, ինչպէս «Ջտհակէր^է մ ԷՀ, կը Հանգէպէնք Հայերէնի ու 

Հայեցէութեան պապակը բաւարարոզ մաքուր լիզոլէ մը և. խնամուած բո-

վան գա կութ եան է 

«Գլաձոր»էն պէտք է սպասել առա ւելա բար ուսումնասէրական 

յօդուածներ; կան այգ յօդուածները, բալա բար չափով մ ը , դպրոցական 

մօտեցումէ շատ աւելէ լուրՀ մօտեցումով մը պատրաստուած յ Գնահատու– 

թեան արմանէ կը գտնենք, («Մ • Մաչտոցէ առաքելական գործունէութէլ– 

նը»* Վարգ գէս սարկաւագ Գոճապապեան ։ - «Ատեփաննոս իմաստասէր Ա է ւ– 

նեցէ*՝ Տ ի դրան սրկ ՚ Բալայեան: - «Հ/աՀապիվանի մոգովը*՝ Նշան սրկ ՚ 

Յովսէփեան։ - «ՏՀապէլ էսայեան*՝ Հրայր սրկ՛ Աչճեան) յ 

Բաց աստի՝ գրական Հրճուանք մըն է ուսումնասիրութեանց կող-

քին, Հանդիպի լ նաեւ գեղա բուեստական կտորներու, ոմանք ուշագրաւ, 

ոմանք նոյնիսկ ուժեղ։ Առա ւե լա բաբ միացեալ Բ • եւ Գ» թիլերուն մ ԷՀ է 

որ Հանդիպեցանք գրական որոշ արժէքով ԷՀերու՝ Հթ՛ափող կաթին գինը*, 

ուր Ա՚անոլկ Զոլոյեան երեւան կը բերէ դիտելու կարոզութիւն մ ը . «.Այն– 

ճարի գարունը*՝ ուր Գ՚ քՒասլագեան կ՚երեւայ նկարագրելու ընդգծուած 

շնորհքով մը՛ իրեն կը պակսի սակայն կեդրոնացման ու կառուցումի կա բո-

զութիւնը դեռ« եւ վեր Հա պէս , հԱ՝կուչը (առա Հին մասը Ա. թիլին մ ԷՀ) , 

ուր ի յայտ կու գայ գրական յնորՀքով ու կարողոլթեամր օժտուած Վարդ– 

գէս սարկաւագ: Վերցուցէք էր պատմուած քէն առա Հին է Հը նախամուտի 

յ գ է ս ֊ ֊ բ ա ն մը, եւ վեր Հին է Հը՝ յուղումի աւելորդ շե շտա լորում մ ը , 1լ ունե-

նաք շատ յա Հող կտոր մ ը , ուր կաբելի եղած է կեանքը տալ, վերստեղծել 

տրամագրութիւնները յ 

Օւրախութեամբ կարելի է յիշատակել նաեւ, Արա Մանճիկեանի 

«Եւ երեւցաւ լոյսն ճշմարիտ* փոքրիկ պատմուածքը, գրուած ամբոզՀու^ 

թեամբ գրաբար լեզոլով (Ա՛ թիւ) եւ որուն միակ արժէքը գրաբար գըր– 

լած ԸԱալը չէ* այլ նաեւ ապրում ով արտայայտուած ըԱայն էէ 
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Եօթանասունքը չորս աարեկան մանրակազմ մարդ մ ը , հոգեպէս ծե– 
րութենւէ հեռու , ժիր , արագ, յարաշարժ։ Կար ծ՜ե ա բոլորովին ուժ ու սըն– 
դ ի կ : Այսպէս մարդ մը եղաւ տեղւոյս Աէն ժ օ զ է ֆ համալսարանի հայագի-
տական ամպիոնին հիմնադիրը, Հ . Յ ո վ հ ՛ Վ,՛ Մըսըրեան։ Մարտ 4-ի բազ– 
մամեայ այս յոբելեարը, հայագիտական կալուածի մէջ իր յիսնամեայ 
մարտնչումներով, զարմանալի է որ Մայիսի խաղաղական օր մը ծնած ը լ -
լայ , փոխանակ մարտական ամսու. մ ը , օրինակ Մարտի բոսւնւ օր մ ը ։ Բայց 
լաւ որ «հայագիտականի բազմաթիւ աշակերտները անհանդարտ Մարտը 
ընտրեցին, իրենց ուսուցչապետին յիսնամեայ գործունեութեան յոբելինա» 
կան հանդէսը կատարելու համար։ Այդ ընտրութեսւմբ, կամ ըսենք նման 
երջանիկ զուգադիպութեամբ մ ը , լաւագոյնս բնորոշուած եղաւ այս մեծ 
յիսուսեանին յոգնիլ ու խաղսպիլ չզիտցող ոգին։ 

Յիսուն տարուայ գործ , յիսույնւ տարուայ պտոյտ, երթեւեկ, րն– 
թերցում , պրպտում, բաղդատութիւն ե ւ ՛ » . եւ այս ամէնուն դիմաց, այս 
բլո՛ւր մը ճիգին դիմաց, այս գրեթէ առո՛ւ առո՛ւ քրտինքին առջեւ* վաքր 
մարմնով մարդ մ ը ։ 

Յոբելեար հայրը նշան՛ակեց* ասդին երթալ , անդին ե ր թ ա լ ։ ՞Նշա-
նակեց* այս երկրէն այն երկիրը անցնիլ, այս քաղաք էն այն քաղաքը, այս 
մատենադարան՛էն այն մատենադարանը։ ՛նշանակեց* խօսիլ բազում եռսւ(Լ– 
դ ո վ , գործել բազում եռանդով։ Օգտակար ըլլալ* երբեմն մասնաւորներու 
եւ յանախ ընդհանուրին։ Յուսախաբ չընել ոչ ո ք , չվերադարձնել ձեռնու-
նայն. կարգադրել բան մ ը , մեծ կամ փոքր։ 

Մարդ մըն է , դէմք մըն է , նկարագիր մըն է հայր Մըսըրեան.։ Տո– 
կուն հայ մը* իր ազգէն յամառութիւն ու ջիղ ժառանգած: ժ՛առանգած 
ոտքեր՝ որոնք աշխարհին երկայն ճամբաները քալել անցնիլ գիտեն։ Գլուխ 
մը ապա՝ որ դժոլարութիւններոլ դ է մ բախելէ հաճոյք կ ՚ ա ռ ն է , երիտա-
սարդութեան ատեն, թ է տարիքը առած ժամանակ։ 

Հայագիտութեան քարքարուտ գետիններուն սլուլաօզըր մեքենան 
չեղաւ, ժայռերն իսկ տակնուվրայ ընող, ինչպէս իրմէ առաջ եղան Գա– 
թըրճեանները, Այտընեաններն ու Անառեանները: Անոնց խորութեան եւ 
բարձր մակարդակին հասնելու համար, պակսեցաւ իրեն կեդրոնացումի 
բացառիկ ընդունակութիւնը։ Անոնք կրնային բւմնտարկել իրենք զիրենք 
սենեակի մը մէջ եւ գործի մը մ է ջ ։ Հայր Մըսըրեան չկրցաւ կամ չուզեց ։ 

Բագին կը մաղթէ հայր Մըսըրեանին երկար կեսւՑ՚ք եւ աշխոյժ՝ 
շարունակելու հայագիտական գործը, մնալով մինչեւ վերջ հայ ոգեկան 
արժէքներու դեսպան* արաբական հիւրընկալ այս երկիրներուն մ է ջ : 
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