


Ս* Լյձյ ԼյձՀ < ՆյՀ 

մ յ յ - Ա ՀԱ 
ձ Լ Հ Լ չՏ Ճ Ս յ ճ ՜ յ ^ յ է յ ^ յ ) 

• 

Ր * X I 1Տ1 տ 

& ձ8ԱՏՈՕՍ6 

6է. «*շյտօյւ*« 

Բ Ա Գ Ի Ն 
ԱՄՍԱԳՒՐ 

1Ա՝111՝է/11»Ի 

վ.ա>| ^Մ^ԱԳՒՐ 
Կ. ՍՍՍՈհՆհ 

408ԱԱԱԿ ՍՆԱԲԱՆ 

Ա\ւԴ ԱՄՆեՐ 
I. 
I. ՈՍԿՈՒՆՏ 

«ԱՓԱձեԱՆ 
«Լ. ՕէԱԿԱՆ 

1ԱՍՏԷ 
8 0. է 0 V * Թ յ I ձ Ւ1 

1153, » ա Օ Ս ա – 111**1 

Հեռաձայնի թ ի ւ 250078 

Գ Ր Ո հ Թ Ի հ Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Ն Ի Ն 

ՀԱՄԱՍՏԷՂ 

ԵԴ. Պ08ԱՃԵԱ1ւ 

V ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԷԱն 

ԵՐԿԱԹ 

ի . ԿՌԱ"0էԱ1ւ 

ԳԱՅԼ ՎԱՀԱն 

Հ՛ ՍԸՌԵԱէւ 

Ի ՛ ՓԱՓԱԶԵԱ՚ն 

ԳՐ– ՇԱձԻէԵԱն 

Զ– ՄԻՐԶԱՅԵԱ1 

ԱՐԹՈԻ*նԵ1ւ8 

8– Գ. 



Հ Ա Ր Օ Ն ՈՒ Կ Ա Ր Օ Ն 
(ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 4ՐՈ38Է մ Ը ԱՌՆՈհԱՄ) 

Այո գեղեցիկ պատռուածքը ղրկելով «քԿոգին»իՕ, Համաստեղ նամակի մը 
մէյ կը յայտնէ թէ աճ «՛քիչ մըն ալ նման է մեր ներքին թ-է արտաքին ագգ՛ գա-
ղափարական պայքարներուն, որոնք կը շարունակտւիՏ անիմաոտութեան հասնե-
լու աստիճան» ւ 

Միայն աէհիմսաաութձա՚՚ն, սիրելի՛ Համաստեղ: էրանի" թէ՚«՚ 
կարդալէ ետք ժողովրդական զրոյցի մը վրայ հիմնուած են մեր օրերուն 

հայութեան վիճակը պատկերացնող պատռուածքիդ քանի մը էշերը, ընթերցողը 
պիտի տեսնէ անիմաստության հետ նաեւ ծիծաղելին, նաեւ գարշելն, շահու 
համար անասունի թ-րիք ուտելու աստիճանին իյնող ստորնացած հոգի» 

ձատմուածքիդ մէյ երկու խեղճ գիւղացի հասած են ե ղե բա-ղաւե չտա կան 
այդ տխմար վիճակին՛ պատմուածքէգ դուրս* հասած է հոն չխրատուող հայոս– 
թ-իւն մը ամրողշ: 

Այգ օր Ս • Բարթողիմէոս վանքին 
օրն էր է Լերան քարերուն Լափ Հին օրե-
րուն տ չգիտես ո՛ր տեղէն, Սուրբը իր 
լայն մօրուսը Հովին տուած % մեղուող 
աստղի մը պէս իԼած էր Հարկապան լե-
րան կողքին* Վանքին քարէ պատերը 
րորրոս կապած՝ ժանգոտ երկաթի գոյն 
աոած էինւ 

Այգ օր մօտաւոր սւ Հեոաւոր գիւ-
ղերէն ուխտի թերթային տօնական նաշ-
խուն Հագուստներովւ Վանքին ներսը 
աղօթք, խունկ-պատարագ, րուրվաո. ու 
քշոցւ Գիւղական քահանային վրայ ծի-
րանափառ. լուրիս. է թանկագին թագէ 
ոսկի ու արծաթ ւ (Վանքը Հարուստ էր 

ել սակայն վանքի փոքրիկ գիւղի թզիկ-
ները աղքատ էին ու Հիւանդկախ) է Գուր– 
սը է Հաստաբուն , դարաւոր ընկուզենի-
ներուն տակ տօնավաճաո. կար է Պա ղա-
րին Համար կը տանէին նուոգ սերկեւիլ 
Ջն գուշէն ւ Արմաւի չափ խո չոր էա^էէ 
ՊԷսնիԷն է Կը տանէին գազպէ, նա պա/է 
շաքար, գորգ ու կապերտ իսկ 
լաչակ ու չալ ւ Կը տանէին ձի ու է.ոՐէ է 
էծ ու աքլոր, լոր ու կաքաւ* վանդակ 
ներուն մ ԷԼ փակուած է 

Այդ աոաւօտ շատ կանուխ ճամրայ 
ինկաւ էքոլկենց կարօն իր կովը տօնս*~ 
վաճաո. տանելու ւ ճիէհէ կով էր վրան 
փաք իստակ ւ Ամէն իրիկուն, նախիրէն 
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դարձին՝ կ՛՚անցնէր դեզի փողոցէն մեծ 
ուրով, Հորթին կարօտը գեղեցիկ աչքե~ 
բուն մէի 

էքուկենց կարոյին վիճակը լալ էր է 
Կովը մմնցուցած էր երեք ընձիւղ ել. մէկ 
կով) որ աոաջին ծինը ունեցած էր եւ 
այնքան նման իր մ օրը է 

կարօն գիրուկ Էր ւ Հագուստ կա– 
պուսաը, Հալ ու լաէվաՐԸ աոանձին փար-
թամութիւն մը կու տային ւ Հքաղկաւեր 
գէմքը րողկի մը Լափ աոողԼ էր ոս կը– 
լոր՛ ունէր լեցուն պեխ, թաւ յօնքեր եւ 
Հորթի աչքեր ւ Երեք մեծ րղող գինին ի– 
րեն չէր բաւեր ամբ**վԼ տարին եւ խելք 
կը Հասցնէր թէ՛ եկեղեցիին եւ թէ՛ գիւ-
ղական դպրոցին է 

Արեւը դեո. նոր ծայր կու տար ա– 
քաղս/դի փետուրներու դոյնղգոյն ճաղե-
րով։ Պարզկայ միջոցին մէԼ դեռ կը Հրն– 
չէին իրենց գիւղի աքաղաղներու Հատ 
Հատ պղնձեղէն ձայները Հեոուէն եկող 
սայլերու ծանր ճղոցներուն Հետ ւ Արշա-
լոյսն էր | որ կարծես նաշխուն գործը– 
լած մետաքսի մը պէս \ կը փաթթուէր 
սայլերու ծանր գլաններո ւն ։ 

Երբ գիւղէն դուրս , գէպի վանք տա-
նող գլխաւոր ճամբան մէԼ մտաւ էքու– 
կենց Կարօն, տեսաւ ուխտաւորներ, թէ՛ 
ձիալոր թէ՛ ոտաւոր ւ Ւրմէ շատ կանուխ , 
մօտ ու Հեո.ոլ գիւղերէն ճամբայ ելլող-
ներն էին։ Մէկն իր ետեւէն այծ մը կը 
Քա1էր 1 Կ՝ անցն էր փէՀլիվաննեբու խումբ 
մը Ծշոլ կողմերէն նաշխուած թէլլեկնե– 
րով ու ծանր պարանը փոքր էշի մը բեո.– 
ցուցած է Նոյն իսկ շատ կանուխ ճամբայ 
ելած Էր արԼ խաղցնող Մէշէտտի Հասա-
նը | ծանօթ՝ բոլոր գիւղերուն ։ Այդ ան-
ցորդներուն մէԼ I*քո լկենց կարօն էր մի-
նակ , կ՛՚ըսես կովին կճղակով կը քալէր է 
Մ մ եղներու շոգ ձանձրո յթին մ ԷԼ Հեղ մը 
ետել նայեցաւ է Հըմ։ կանգ առաւ կարճ 
պաՀ մը է ՀեոուԷն եկողը ան էր - Հա– 
րօն, որ նոյն ճամբան մէԼ մտած էր ա– 
քադիլի երկու բարակ սրունքներով ։ 
Հեոուէն գլուխը աւեչի֊փոքր կ՚՜երեւէր 
եւ կարծես Հո՛վ մը որ անցնէր թելի մը 
պէս պիտի շարժէր անոր Հասակը.* Գոս– 

ցէ այդպէս կ՚երեւէր որովՀետեւ միջո-
ցին մէէ սկսած էր ամառուան շոգը։ Հա– 
րօն գեղին խեղկատակն էր, Հաճելի բո-
լորին Համար եւ միշտ ալ Հետը կ՚իյնա-
յին է ինքը չէր վիրաւորուէր անոնց եր-
բեմն ան Համ կատակներէն, ել ո՛չ ալ ա– 
նոնք կը վիրաւորուէին Հարոյի լեղուի 
սուր խայթոցներէն է Բարակ շրթներուն 
Վրամ ունէր միշտ ալ ղաւեշտի բարակ 
ժպիտ մը յ Օր մ՚օրանց անոր մականունը 
տուած չէին, ինք ալ պէտք ունեցած չէր 
իր մականունին է Հարօ Էր եւ այդ անու-
նը այնքան յարմար որքան անոր բարակ 
սրունքները եւ նոյնքան բարակ քիթը եւ 
անոր քառսուն կարկտանով շալվարը եւ 
մանր պճլտուն աչքերը ։ Աչքեր որ կ՚ը-
սեմ , մէկը միշտ գոց էր թէեւ պատճառ. 
՚*Ը 1հաՐ Գո9 Ը.ԼԼաԼոլ– ՚ Հարոյին Համար 
մէկ աչքն ալ կը բաւէր գիւղին եւ մար– 
Գ"Տ ՎՐայ նայելու է Եթէ երկու աչքով 
նայէր գուցէ դժբախտ զգար է Հա րօն 
դժբախտ չէր է Այգ էր աշխարհի կարգը % 

Գիւղացիները ըսելիք, լսելիք կու-
նենա յին երբ Սանդքարի Հրապարակը կը 
Հաւաքուէին իրիկուան ճաշէն վերէ ի– 
րենց յոգնութիւնն առնելու եւ կը սպա-
սէին որ Հարօն գար ։ Ան որ կու գար 
առածին անգամ իր ձեռքը կ՚երկարէր մօ– 
տիկ մարդուն թ-ուր-ունի ք ըսա^Տք, ճը– 
զարսւ մը փաթթելու է 

- Հարօ է պիտ բանաս էտ մէկ 
աչքդ։ 

- էն ատեն &ՐԲ աշխարհի գործը 
կարգին ըլԼայ է 

Զարին մէկը անհամ կատակ մը ը– 
րած էր օր մը։ Հարո յին տրուած սիկա– 
րէթին մ էէ վառօդի Հատիկներ դրած էր 
եւ նոյնիսկ խանձած անոր վար ձգուած 
պեխերը է (Հարօն իր պեխերը միշտ ալ 
պահած Էր իր չունեւորի անցուկ սաՀ– 
մաններուն մ ԷԷ եւ օր մըն ալ մտածած 
չէր վեր առնել ինչպէս էքուկենց Կարո-
յի պեխերն էին) : Ծխախոտին Հետ խառ– 
նըլած վառօդի Հրավառութենէն յետոյ* 
Հարօն պեխերը սրբածդ մի քանի անգամ 
իր մէկ աչքը թարթած՝ ժպտացեբ էր յ 
ներկաներ ուն Հետ եւ բաժնած այդ ան– 1 
Համ կատակը ւ , նոյն գիւղացիներն^ 
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էին , որ զէնք յաճախ աշխատանքի կը 
կան չէին ըլլայ կաէի ԸԱաք կոսոի, ա յ– 
դեփորի | Լրաղացքը աղօն տանելու, ու. 
բազմազան գործերու Համարէ ԵԼ այգ 
գործերով Էր որ իր տունին Հաց ու. փի"~ 
լաւ. կը ՀասցնԷր է 

- Բարել է Հարօ ( Հայն տուաւ. Կարօն 
եւ դանդաղեցաւ որ Հարօն իրեն Հաս-
նէր է Ես ալ ըսի Էս ո*վ Է կու գայ - լէնգ 
լէնգ տ Ծ աքէս ըսի* 0 փական ենց կտուրի 
արագիլն է ելեր վանքը ուխտի կ՚երթայ։ 
Է՛Հ , գիտե՛ս ա, արագիլները Երուսազէ– 
մի Հետ կապ ունեցող թռչուններ են է 
Ջ ըլլա՛յ , Հարօ ( խնդրանք ունիս Ա • Բար– 
թոդիմէոսին ։ 

- Ի՛նչ խնդրանք է աղա կարօ յ կաթ 
տուող կովին երեսին որ նայիս, արդէն 
յայտնի էէ Էգ ^սուրբերը, մ եղայ Աստ– 
ուած, քու. կովին երեսն ալ չոէնին ւ ՛Բու 
կովին երեսը որ տեսնես* պիթ–11ւ(1 առա-
տութիւն Է է Աստուած զիս որ Զի՝–կի՝րԱ1 
ըրած Է ըԱել Է բան մը կայ սխալ ւ Էգ 
սխալը իմ մ ԷԼ Է թէ էն որ՝ ես ալ կգի-
տեմ ։ Զան կ՚ընեմ իմ Աա.րԱ1թ1» ալ Աս– 
տըծոյ կերպարանքով ստեղծուած Է է Ալ 
Հասկցիր աշխարհի բանը է 

Հարօն իր ուսին ձգած Էր ոտքերը 
կապած երեք աքաղաղ Ա • ԲարթողիմԷո– 
սի պազարին տանելու է Տան մ ԷԼ պակաս 
Էր թէ աղ, թէ օճառ, եւ թէ լուցկի * 

- էհ , ինչ ընենք) աղա կարօ , ես ըլ 
քեղի պէս ունեւոր որ ըլյայի • • • էդ պա-
զարին կով մը կը տանէի« 

կարօն ուզեց փոխել ղբոյցը* Նկա-
տեց գ որ Հարօն կրնար խայթել ղինք իր 
նետի պէս բարակ ժպտելով տ 

~ Հարօ | Հիմա քանի* զաւակ ունիս է 
- Հինգ զաւակ , աղա կարօ ՚ մէկն ալ 

ճամբան բոներ կու գայ տ 
- Նորէ* 1»ք Հար ցուց կարօն, էնպէս 

զարմանքով , որ Հարոյին պէս աղքատ 
մարգիկ էգ քան զաւակ չպէտք է ունե-
նան է Ըսել է Վարգերին գոգնոցը նորէ*ն 
վեր բարձրացեր է է կարո յի այգ խօսքե– 
րուն մ ԷԼ թագուն բան մը կարէ Հակա– 
ոյսկ ոբ Հարօն աղքատ Էր եւ սակայն է 

ունէր լայն կողերով , պսպղուն մարմնով 
կին մը է 

- է ի՚^՚է ընենք , աղա կարօ ք չունե-
ւորի Հալ է ւ ճրագ չվառենք - ձէթը 
խնայենք ըսելով Վարգերին Հետ կանուխ 
անկողին կ՚երթանք է 

Այս զրո յցներու ընթացքին կարօն 
երկարեց իր ծխատուփը ԵրուսազԷմի 
սատափ բանուածքով է 

Հարօն սիկարէթը փաթթած ատեն 
Հիացումով կը դիտէր Կարոյի կո-
վը , որ կ՚ըսես խումաշ Հագած, խանութ 
մի պէս կը քալէր ել մժեղներու պարս 
մը անոր գլխին ԼուրԼ կը դաոնար է 
Հարօն մի քանի անդամ ուզեց իր Հիա-
ցումը յայտնել ել սակայն ուսին ձբգ– 
ուած երեք աքաղաղներու կրկոլոցը գԻ^՚Ք 
կը Հեռացնէի իր ըսելիքներէն է 

- Ի՛նչ խաս կով ունիս | աղա կարօ • 
մեղք որ պազար կը տանիս ( որ գրամ 
ունենա յի • • • , որ էգ կովն ինծի ըլլար յ 
Վարգերը տասը զաւակ ալ ունենար Հոգ 
չէի ըներ) խօսեցաւ Հարօն "ԻԿարէթԻ 
թ՞՚-ղթռ թր1Կ»վ» 

Այգ պաՀուն կարոյին ալքերուն մ է– 
Լէն կ՚ըսես թրթուրի պէս կանաչ դեւ մը 
ելաւ ու մտաւ թանձր յօնքերուն մ ԷԼ է 
Ուզեց լաւ կատակ մը խաղալ Հարո յի 
գլխին* օգտուելով անոր տկար ութ են Էն ւ 
Այնքան անկեղծ տկարութիւն մը կար 
անոր ձայնին մ ԷԼ երբ ըսաւէ էԵթԷ էգ 
կովն իմս ըլլար* • * • 

կարօն կեցուց կովը Հոն, ուր ճամ– 
րին մօտ Հասա ուռենի մը կար զով շու** 
քով | ուր կենդանիները ամառուան Լ"ղին* 
Հանգիստ կ՚առնեն դանդաղ որոճումով է 

- Հարօ, կը տեսնես Էդ մեծ կաափք ւ 
խօսեցաւ կարօն մատով ցոյց տալով լայն 
ու կլոր կաւոփ մը որ երէկ ուշ աաենէ 
գուցէ վեր Լա լոյ սին՝ կուշտ փորով գո– 
մ էշ մը թրքած էր ե*. տակաւին անոր 
չուրԼ մրԼիւններ ել բղէղներ Հաւաքուած 
չէին, 

- Հա, թեմամ կշկոլբ մը ճըվէլէկ/ 
թոնիրին Համ ար է խօսեցաւ Հարօն Ա+— 
ասնց գիտնալու թէ ի՛նչ ըսել կ՝ուզէբ 
կարօն ւ 
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« Հարօ | որ էդ քլորը ուտես, էս 
կ"վը Ք*"Ժ հալալ։ 

Հարօն զարմացած գիտեց աղա կա– 
րոյին դէմքը։ Իրեն այնպէս թոլեցալ, 
որ աԼ աչքին եանր կոպը վեր պիտի վեր-
նար յանկարծ ։ 

- Ըսել կ՛ուզես ՚ •» Հարոյի ձայնին 
մ ԷԼ այնքան օտար րան մը կար, որ ար-
դէն զգաց է Եղածը կատակի սահմաննե-
րէ դուրս պիտի գար ։ ինչքա՛ն պէտք ոԼք-
նէր կովի մը։ Հարօն Հեզ մը նայեցաւ 
կուափ^ձ եւ պաՀ մը երեւակայեց է որ 
կովը իրն էր ել կապը բռնած իր տունէն 
ներս պիտի մտնէր։ Տան մ ԷԼ աման թ Է 6 – 

6|||էէ կաթով պիտի լեցուէին - մածուն, 
պանիր, կարագ • իսկ փոքրիկ– 

ները Լուրի տեղ թան պիտի խմէին % 
կարօն իր այգ խաղով կ՛ուղէր Հոտ 

բեմ մը սարքել Սանդքարին չուր Լ Հա-
ւաքուող գիւղացի Հանդիսականներուն 
երբ Հրապարակը մտնէր Հարօն։ 

էքուկենց կարոյին մ ԷԼ վախ մը սո-
ղոսկեցաւ յանկարծ, &ԻէԳ մողէսի մը 
պէս I *Ւեւդին խեղկատակը, Հարօն , այդ-
քան վճռական եւ ուժ՛եղ կամքով տեսած 
չէր եւ արդէն սկսած էր գործի • • • կա– 
բօն իր խոշոր աչքերը բաց գիտեց ։ Եթէ 
լմնցնէր էդ բոլորը» »• տեսաւ Հարոյին 
դէմքին գսյնը Հետզհետէ կը փսխուէր, 
թթուն դրուած երկար վարունգի գոյն 
առաւ դեռ. կէսին չհասած ։ կարօն կաւէ 
շինուած արձանի մը գոհ երեւոյթ առալ 
երբ Հարօն €վայ փորս* ըսաւ ու երկու 
ձեռքերով փորը բռնած գետին պառկե-
ցաւ է <Կըրթ 1 կըրթ* ^ըսես ամրողԼ փո-
րը դուրս պիտի գար ։ 

էքուկենց կարօն շահած էր գրաւը ։ 
–Ալ, ալ չեմ կրնար, կարօ է «Վայ 

փորս 
- Աստուած որ խելք չէ տուեր, ի՜նչ 

ընեն մարդիկ, խօսեցաւ կարօն, դըպ՜ 
Ըա9ի* եկեղեցիի խելք Հասցնողի Հով 
մը բռնած ճակատին եւ ուղեց կովին Հետ 
ճամբայ ելլել Հարօն իր Հալին ձգած ։ 

- Ոչինչ, Հարօ, կը մոռնաս երբ քիչ 
մ՛աւելի խելք ունենաս է աւելցոլց կարօն 

1էԻա9ալ թէ Հ^րօն ինչպէ՚ս յանկար-

ծակի, մէկ ձեռքով փորը բռնած Հասալ 
վայրի կենդանիի մը պէս ու բռնեց կո-
վին կապը այնքան ժիր, որ կարծես ալ-
քի մ ագի լներ ր//ա յին * 

- Ո՞ւր, Կարօք էս կովին կէսը իմն 
է , պոռաց Հարօն եւ բարկոլթենէն սկսալ 
կակազել < 

- Բայց դռան չի թ ե մամ ց IIՆ ցիր, Հա-
րօ ։ 

–Իմն է կովին կէսը է կարօ։ Ես կե-
րած եմ կէսն էդ կաափ/ձտ Ջ է" որ ամ– 
ԲոզԼը Կ՝արԺէր թ ե մամ կով մը... 

- ի՛նչ կ ուզես , որ ընենք, Հարօ է 
կէ" չենք կրնար կիսել։ կարոյի 

այգ խօսքերուն մէԼ դեռ թագնուած կա-
տակը կար • 

- կարօ, կարօ, գուն իմ լէշին վրա– 
յէն կ՚անցընես էս կովը ։ 

կարօն ի զուր փորձեց կովին կապը 
ազատել Հարոյի մագիլներէն յ կարօն ա– 
ւելի վախցաւ երբ տեսաւ Հարոյի փակ 
աչքը բացուած էր յանկարծ ։ Այնքան ու-
ժեղ էր զայրոյթը ։ Հարօն ու կարօն 
բռնած կովին կապը, իրենց զայրոյթէն 
կրնային քարանալ կովին Հետ երբ Հեռ– 
ոլէն տեսան ձիաւոր մը, սպիտակ հա-
գած , խոճայի ծանր փաթթոցով» 

- Այ, էգ խոճային Հարցնենք, խօսե-
ցաւ կարօն ։ 

- Հարցնենք • ըսաւ Հարօն այնքան 
վստահ որ իրն էր իրաւունքը է 

Խո ճան՝ պարսիկ էր է կանգ առաւ 
ձիով երբ տեսաւ երկու մարգոց դէմքե– 
բուն վրայ փոթորիկ մը կար, իսկ կովը 
իր գլուխը կը խանչէր ճանճերը վանելու 
Համար I 

- հոճա էֆէնտի ։ 
- Ա՝ահրապա է 
- Հալ—Հեքիաթ • • » 
«•» Եո կերած եմ կէօը • • • 
- Բայց ամրողԼը կերած չէ է 
Եւ արդէն խոճային խօսք չէին ձգեր 

վիճելով երբ խոճան խօսեցաւ. 40 °Ր /Ր~ 
ռած անապատականի մը պէս» իր սպի" 
տակ մօրուքի պատկառելիութիւնով ։ 

- Ամօթ է, Հէմչէրիներ ։ Ալլահի գա– 
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տաստանը կա յ ։ Եթէ ամբողջը կով ^ 
կ՛արժէ, կէ»ը Հէլպէթ կէ» Կ»վ է• խ*~ 
կեցաւ, խոճան ել. արգէն Հարօն այնքան 
գոՀ մնաց , որ աԼ աչքին կոպը նորէն 
՛Լար իԼաւ ։ 

- կովն ինչպէ՚ս կիսենք, խոճա է– 
ֆ էն աո ի ։ 

- Կովյլ կիսելու, պէաք չկայ, հէմչէ-
րի , կ՛ուզես թեմամցնել քու. կո-
վը յգուն ալ էն միւս կէսը կեր է 

Այգ մ է կը անակնկալ էր թէ՛ Կարո-
յին եւ թէ՛ Հարոյին Համար, եւ. ար-
դէն Հարոյի բարակ շրթունքներուն 
Վրա յ խեղկատակի բարակ ժպիտը կե-
ցաււ 

- Ես Համաձայն եմ, խոճա էֆէնտի ։ 
Թէ որ մնացածն ալ կարօն ուտէ այն ա– 
տեն արըշ-պսւրըշ ճամբայ կ՚իյնանք։ 

- Իսկ գո"ւն | Հարցուց խոճան կարո-
յին ւ կարօն շատ ու֊չ Համաձայնեցաւ.• 
դեռ զայրոյթ կար անոր ալքերուն մէԼ։ 
Է՛Հ , ոչէնչ ( մի քանի անգամ ալ ինք 
Վըրթ կըրթ* կ՚ընէ եւ արդէն տէր կ՚ըլ-
լայ իր կովին է 

էէոճա էֆէնտին Հսկեց է որ կատար-
ուէր ԱլլաՀին օրէնքը• եւ արգէն սկսալ 
կրթկրթաէ կարօն• փորին մ ԷԼ կ՚ըսես 
երկրաշարժ էր մտեր ու 4էվայ փորս՚խ ը– 
սալ ու դետին պառկեցաւ է 

- Բան լկայ % Կարօ, որ մեծնաս, որ 
խելք ունենաս կ^անցնին էդ բոլորը է Հա-
րօն լուծած Էր իր վրէժը կարոյի նոյն 
բ առերով» բայց որ դեռ ուտելիք կարէ 

- ՏաՀա կովին ոտքերը ,գլուխը իմն 
Է | կարօ տ Իմ կովի ոտքերով ճամբա յ չես 
կրնար ելլել, խօսեցաւ Հարօն միեւնոյն 
ատեն խոճային նայելով ւ Այս անգամ 
իր բարակ ժպիտին մ ԷԼ անգութ բան մը 
կար « անգութ Էր ԱչչաՀի դատաստանը որ 

խոճային յուլունքի նման ալքերուն մ ԷԼ 
կարծրացած Էր 1 Խոճան գոՀ դԷ^ՔոՎ 
նոյնքան գոՀ մօրուսով ճամբայ ինկածէ 
Բարի գործ մը կատարած Էր այգ օր է 
կատարուած ար գար ութ են Էն գոՀ Էր նաև. 
Հարօն եւ. այդ պաՀուն միայն յիչեց, որ 
ինք ոտքերէն կապուած երեք ա քաղաքը– 
ներ ունէր ուսին ձգած վանքին պա զարը 
տանելու ։ Վախը փորին* փնտռեց աքա-
ղաղները ու. գտաւ, չորացած առուի մը 
մ ԷԼ ւ Աքաղաղները այգ իրարանցումին 
մԷԼ անկիւն մը մոռցուած, կրկռալով 
ձէն ձէնի, կապուած ոտքեբնին ազատե-
լու ճիգով Հեռացեր ու ինկեր էին չորա-
ցած առուին մ ԷԼ ւ Հարօն իր աքաղաղնե-
րը ուսերուն նետած ճամբայ ինկաւ. % 
Թոյլ Էին ոտքերը - էկըրթ, կըրթ* է Կա-
րօն եւս դժուարութեամբ ինքղինք Հա-
ւաքեց կովին Հետ ճամբայ իյնալու ել 
արդէն պիտի ուշանային պա զարին Հա-
մար է 

Հարօն աո.Լելն ինկած կը քալէր իր 
լենդ սրունքներով։ Արգէն մինակ՝ երբ 
իր ետելէն լսեց կարո յին ձա յնը ւ 

- Հարօ ։ 
- Ի՞նչ կայ , կարօ է 
Էս առաւօտ մենք Հանդիպեցանք Էս 

ճամ բուն վրայ։ Ղ՛ուն ուսիդ ձգած Էգ 
Հալերն ունէիր իսկ ես իմ կովը - շատ 
բարի ւ 

- Շատ բարի , կարօ է կրկնեց Հարօն ։ 
- Հիմա ալ, Հարօ, ես իմ կովն ունիմ 

դուն ալ ուսիդ ձգած էգ Հալերը - էգ ալ 
բարի է 

» էգ ալ բաբի - կրկնեց Հարօն է 
- Բայց աղբերս ք մենք ինշո*ւ կե-

րանք էգ թրիքը։ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ. 

I 
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Հ Ա Ր Ց Ո Ւ Մ 

Ես եւ ոչի՛ ՛նչ՛ 
Միայն, միայն, րւաւ ու խաւա ՛ ՛ր , 
Պատրա՛՛նք խորունկ , տխրանոինչ : 
Ի այց կայ հտիս անցած կեանքի դաժան հեքիաթ–, 
Րայց կայ սաջիս նոր սկսող ցաւի ուղի, 
Ու շուրյս կայ մարդու արդիւնք1 

Փուշ ու Փոշի: 

Մարդիկն ամէն, ամէն , ամէն , 
Այսպէ՞օ կ՚ապրին, -
Ծուէին, ծուէ՞ն։ 
Այսպէ՞ս կ՚ապրին, 
Տարակոյսի եւ վախերու սեւ ծուխի մէ՞ջ, 
Արգելքներու պատի՞ն առջեւ , 
Ի անտի՞ մը մ է յ ։ 
Ուրիշ րան չե՞մ, 
Րանաարկեա՞լն եմ լոկ մարդերու դծսւծ վարքին, 
Աստուսւծներուն հոս հոն ըսած րւաւ ու խօսքին։ 
Ապրի՞լ հարկ է , թ է բանի մը հպատակիլ։ 
Ցայն մը լսել հողին տակէն կամ երկինքէն 
ք)ւ վի"ղ ծււել: 
Ելլել երթալ Յովնանին պէս 1փնուէ* կրթե լ , 
Կամ կէտ Ձուկին ընդերքին մէջ իսկոյն հալի™լ: 

Խորհրդաւոր ընկալո՞ւչ եմ հոդւով , մարմնով , 
Եւ ըստրուկ երկու հատ ո՞տք* 
Մինչեւ շիրիմ, 
Մինչեւ շունչս վերջի՜ն, վերջի՜ն։ 

Ամէճ մսւմրայ ուրեմն սո՞ւտ • 
Սո՞ւտ արեդսւկ, սո՞ւտ բլուրներ, 
Սո՞ւտ բնութիւն ո ւ եււուղեո.: 
•քաղաքները ուրեմն սո ՞ ւտ , 



1 
Ամբոխները ամբողջ պատրա՞նք , 
ծաղիկները մարգսւգետնին ցնո՞րք, խաբկա՞նք : 
Կինը ստուե՞ր, թ է գո յութիւն : 
նոճեստաններն ո ւ մարմարներն անդարձ մեկնած հոգիներուն4 

Երա՞գ անհուն։ 
Րոլոր ասոնք տժգո յն «Ես»ի արտացոլո՞ւմ, 
Խօլ գսսւանցա՞նք • 
Չգիտցուած ինքնապսւտի՞Ժ: 

Արձագանգ է միտքս հիմա 
Ո՞ր հեռաւոր աստուածներու խոր խոհերու , 
Ո՞ր մեծ սիրոյ ջերմութիւնն է սէրս եկած այս կեանքին մ է յ ՛ 
Կրկնավառուսւծ, 
Եւ իմ մէջէս* 
Հեռուն վաւսւղ, հեռուն կիգող, ժամանակի խորո՜ւնկ հեււուն: 
Տարածութեանց ու դարերուն հասցէն սրտիս 
- Անծանօթի՛ յաւէտ հասցէ - 1 

Ուրկէ* եկած1 ես ո՞ւր կ ՚երթամ։ 

Մեծ Ուրիշին, Մեծ Օտարին մասնի՞կն եմ ես , 
Դէմ տարե՞րքն եմ , 
Թէ փշուրն եմ յաւերժակսւն, ամբողջական Հարագատին: 
Ես հեռուին նշանը չե՞մ, ^ 
է/երկաներուն, մօտիկներուն մէջ պտըտող: 
Ես չե՞մ բերած ինձմէ գաղտնի գաղտնիք այստեղ, 
Ջե՞մ վաճառորդ անգիտակից, 
Եւ այստեղէն ես չե՞մ տանիր ինձմէ գաղտնի1 ուրիշ գաղտնիք: 

Խօսք մըն եմ ես, միտք մըն եմ ես , սիրտ մըն եմ ես , 
Կ՚երթա՜մ, կ՚երթա՜մ, 
Գալիք ըսուած արքայական ոստանին մէջ: 
Այլ երբ կ ՚երթամ, 
Յաճախ կ՚ըսեմ — կա՞մ թ է չկամ: 

Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ ծնայ հո , 
Հարցո՞ւմ տալու, թ է ապրելո՛ւ։ 

ԷԳ* 406ԱՃԵԱն 



է է Լ է է է 

Ն . Պ Է Շ Ւ Կ & Ա Շ Լ Ե Ա Ն 

Փ Ա Ր Ի Զ Ա Հ Ա Յ Մ Ը Պ Է Յ Ր Ո Ի Թ Ի Մ Է Ջ 

( « Ա Մ Է Ն Ո Ւ Ն Ա Ղ Ջ Ի Կ Ը » ) 

ՄՈՒՏՔ 
Տիրան ու Վար գան \) ոլրէնեան եղ– 

բա յ բները* աւելէ քան քառասուն տարի 
առա Լ, Հալէսլէն ծովեզերք գաղթելով , 
Հասան Պէյրութ ւ 

Երկու եղբայրները բաւական 
էին զարգացումի , ու Հալէսչի մ ԷԼ պաշ-
տօնավարած էին իբրեւ ուսուցիչ ։ 

Իրենց ծնողքին մաՀերԷն ետքը, ծա– 
խելով իրենց տունը, անցան չիրանան-
եան ծովեզերք, առեւտրական նպատակ-
ներով ւ 

Տ իրան, երէցը, որոշեց անցնիլ Ֆր-
րան սա է Վարգան վճռեց Հաստատուիլ 
ՊԷ յրութ։ 

Երկու եղբայրները իրարմէ բաժնլչ– 
ւելէ քանի մը օր առա Լ, ունեցան կարե– 
լոր խօսակցութիւն մը, որ ահաւասիկ • 

Կրտսերը ըսաւ • 
- Կը Հեռանաս* երթալով Ֆրանսա ւ 

ԱրտասաՀմանի Հայուն ու Հայաստանի 
մ ԷԼ գտնուող Հեռաւորութիւնը երկու եր-
կիրէն աւելի ըլլալու չէ։ 

Աւելի շիտակ պիտի ըլլայ ըսել– 
Հայուն ու Հայաստանի մէԼ գտնուող Հե-
ռաւորութիւնը՝ կէս կամ ամբողԼ աչ– 
խաբՀամասէ մը աւելի ըԱալու չէ է Հայը 
պէաք չէ Հեռու ըլլայ Աս իա յ էն ու Եւրո– 
պայէն է 

- Աս ի ան շատ ընգարձակ Է , իսկ Եւ– 
րսպան՝ Համարձակ ւ Հրաժարելու չէ 

% V ՄիԼին Արեւելք է։ Հին 

Հայերը Հ եքիաթնեբու մ ԷԼ, Հեռաւորով 
թեան չափը կ՝որոչէին Հեօթը լեռ, եօթը 
ծով անգինֆ ըսելով։ 

- Այն ատեն, եօթը լեռը, եօթը ծո-
վը կամ եօթը Հրաբուխը մեծ Հեռաւո-
րութիւն մըն էր։ Մի՛ մոռնար որ Հին 
Հայերը լիճը կ՚անուանէին ծով, գա լա– 
ռը՝ աշխարհ , իսկ քանի մը նահանգը 
տիեզերք ։ Պզտիկ ըԱալով^ ամէն բան 
մեծ տեսած են է 

- Մեր մեծ տեսնելուն պատճառը 
մեր Հոգեկան մեծութիւնն է եղած։ Հա-
յերը միայն Վանա յ Լիճը անուանած են 
Բզնունեաց Հքով է Պատճառը միայն մե-
ծութիւնը չէ, այլ աղի ըլլալյը ։ 

- Vելանի լիճն ալ ծովու տեղ գրած 
են՛ իսկ Օւրմիոյ լիճը ովկէանոսի տեղ, 
աղ ալ է պգպեղ ալ շատ ունենալուն I Հի-
մա, Հեռաւորութիւնը Հարթուած է ա– 
րագութիւնով։ Մէկ օրուան ճամբան 
փերթուի մէկ ժամէն։ Շնորհիւ էր Ֆը– 
րանսի , Ալի թալիայի , ԼուֆթՀանսայի , 
\)ապենայի ։ 

- Բայց կայ ու կը մնայ հեռաւոր ու– 
թիւնը բարքերու, որոնք շուտով կ՛այ– 
լասեբեն գաղթականները, Հայ ըլլան թէ 
ոչ։ 

- Եթէ քիչ մը կը չարափոխեն, շատ 
մըն ալ կը բարեփոխեն։ 

- Տակաւին Ֆրանսա յի Հ ողուն վրայ 
ոտքգ չգրած, արգէն սկսաբ արտայայա– 
ուի լ լեւանթէնի պէս* Մի՛ մոռնար մե– 
ծերուն մ եծագո յնը - Մ եր Մ ասիսը ւ 
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- աս էսը չեմ կրնար քալեցնել 
Հետս աանէլէ Եթէ աշիարՀի մ ԷԼ բան մը 
կայ որ յաւիտեան էր աեւյր մնալու. է% 

17 աս էսն է է Անոր պատկերը սրա էս Վրայ ք ՛ 
« Մէկ բան լալ. գիտնալու ես« Հո՛ս 

է որ Հայը կրնայ ապրէ լ է բրել. Հայէ 
- Եւ֊րոպայԷ մ ԷԼ է սակայն, որ Հա-

յր կրնայ ապրիլ իրրեւ մարդ * 
- Հայը Հայ ու. պէս ապրելու, է , մար– 

դու. պէս ապրելէ աւելէ % Թող որ եթէ 
Հայը Հայու պէս ապրի, կաաարեալ 
մարդու, պէս ապրած կ՛րցայ ւ Եւբոպան 
սակարան է • հոն մարդիկ անդադար կ՚ել-
լեն ու կ՝ի քնեն • բայց Հայոլթէւնը հոն 
դատապարտուած է մէայն ի Լնելու • • • 
մինչեւ դերեղման < 

- Ըսածէդ մ ԷԼ, թէել ճշմ արտու– 
թի*3* կա յ, բայց ամէն Հայոլ Համար չէ 
այդ ճշմարտութէւնը է Ինծ է ելեւէԼ պէտք 
է , որպէսզէ ելած ատենս կառ չէ մ դիրքի 
մը ու Հոն մնամ տ Հոն եթէ սակարան է, 
Հոս ալ սակարկութեան աշխարհ է ւ ՛հա-
յէ որ սույլ ծախես ԷնքղԷնքգ * 

Երբեք մէտք չուն ի մ ինքղէնքս ծա-
խու Հանելու է Պիտի հիմնեմ առեւտրա-
կան դործ մը ու ծախելէքս պիսւի ըԱայ 
ապրանքէ Գրամադլուխս բաւարար Է 
այստեդէ Համարէ Իսկ քոլ դրամագլուխ 
խըգ Եւրոպայէ Համար, գուցէ ան բա լա– 
բար ըԱայ է 

- (1ւնիմ նաեւ աննիւթական դրամա– 
գըլուխ մը, որ կը բաղկանա յ երիտասար-
դի եռանդէս եւ ցեղային ձեռներէցութե– 
նէսէ 

Կը մաղթեմ սրտանց՝ յաԼողութիւձ է 
- Նոյնպէս եւ ես, նոյնքան սրտագին 

կերպոՎ ։ 
- Հասցէդ Հարկաւ կը Հաղորդես է 
- Բն ականաբար » 
- Պիտի գրես անշուշտ եբկարօրէն է 
- Եթէ պատասխան ընդունի մ տ 
- Պատասխան մը չեմ թողուր ան> 

պատասխանի է 
- Ամէն անգամ երբ պատասխան ըն-

դունի մ | Հետեւեալ օրն իսկ կը պատաս– 
խանեմ ւ 

Եթէ Հետեւեալ օրը չէ, քան է մը 

օր ետքը կը փութամ անպատճառ, պլի-
տաս խան ել պատասխանէդ | 

Ու մեծը մեկնեցաւ ւ 
կէզբնեբը, ամէսը անդամ մը գրե– 

ցէն էրարուէ Հետզհետէ գրեցէն երեք 
ամէսը անգամ մը, ետքն ալ վեց ամէսը 
անգամ մը յ վերԼապէս , տարէն անգամ 
մը, 

Երկու եղբայրներուն նամակները1 

նախ ամսաթերթ էէն, ապա եղան ե– 
ոամսեայ Հանդէս , ատեն մը ետքը դար-
ձան կէսամեայ պարբերաթերթ, վերԼա-
պէս է ըլլալու Համար տարեգէրք լ 

իրենց նամակադրութէւնը չէր կըր~ 
նար խուսափէլ Հողմացրէլ Հայերու 
թղթակցութեան ճակատագէրէն, սր է 
նախ նամակներու սաստկոլթէւն, ապա 
սակաւութիւն, եւ վերԼապէս ( սով է 

Տարօրինակը այն է որ նամակները 
երբ ամսաթերթ էին, կը բաղկանային 
վեց ԷԼԷ < Երբ եռամսեայ եղան է ԷԼան ե– 
րեք ԷԼի» Վեցամսեայ ըլլալովմնացին 
երկու ԷԼ է Իսկ երբ փսխուեցան տարե– 
դիրքի, խտացան մէկ ԷԼի մէԼ։ 

Տիրան Ֆրանսայի մ ԷԼ, երկու տար-
ուան վերիվայրումներէ ետքը, յաԼողե– 
ցաւ տիրանալ գործ ատ ունի մը, ուր 
կ՚աշխատին քառասունէն յիսուն բան-
ուորներ է 

Ամուսնացաւ ՀայուՀԷԷ մը Հետ, ու 
բախտաւորուեցալ երկու գաւակներով • 
երէցը աղԼէկ, միւսը մանչ, անունը Ար– 
մ էն, որ կամայ ել ակամայ փսխուեցաւ 
ու եղալ Արման I 

Ամուսնացուց ազՀիկը , ՎարգուՀէն , 
որուն ամուսէնը մեռա*. արկածաՀար ւ 
Տիկին ՎարդուՀԷ աղջիկով մը մնաց այ-
րի « ՚Բանէ մը տարէ ետքը, մաՀացալ 
քաղցկեղէ « 

Կրասեր Աուրէնեանր մնաց Պէյրսւթ, 
ու բաւական բանուկ փողոցէ մը վրայ 
բացաւ խանութ մը ւ 

Ամուսնացաւ ՀայուՀԷԷ մը Հեա, 
բախաաւորոլելով երկու, մանչով ու մէկ 
աղքէկով . 

Տարէներոլ ընթացքին գ ղնեց երեք 



տուն, զանազան թաղերու մէք, որոնցմէ 
մէկուն մէք կը բնակի է 

Տարիքի ու. տկարութեան պատճառ^ 
ներով՝ խանութը յանձնեց իր մանչե-
րուն, Ի^՚Ք քաշուելով գործէ է Ամուսնա-
ցուց իր զաւակները ( որոնք Հիմնեցին ա՛-
ռանձին րոքներ ւ 

Վար գան, առողջական վիճակը պա– 
աըրուակելով* ճամրորգեց ղէպի Փա-
րիզ , ուր մնաց երկու ամիս եղբօրը մօտ, 
առնելով իր կարօտը ել իրագործելով 
Փարիզը տեսնելու փափաքը ւ 

Մեծը իր Փարիզ Հաստատուիլը, 
գործարանատէր ր//ա/ր , ամուսնանալը, 
երկու զաւակ ունենալը, ինչպէս նաեւ 
մնացեալ մանրամասնութիւնները վե-
րագրեց ճակատագրին, ըսելով • 

- ճակատաղ իրս այսպէս է եղեր ։ 
Իսկ Պէյրութաբնակը նոյն բանը կ՚ը-

սէր | տարբեր բառերով • 
- Բախտին ուզած էն բան մը պակաս 

չ՝ՐԱաՐ 1 ինչպէս նաեւ բան մը աւելի։ 
Ա՛յս է եղեր իմ Բախտս ։ Փա՛ռք Աս 
ծոյ ։ 

Փարիզ Հաստատուած եղբօրը տղան, 
Արմէնը, Հօրը Համաձա յնութեամբ Հա-
սած էր Պէյրութ, մնալու չորս—Հինգ ա– 
միս։ Կ՚ուզէր վայելել Հօրեղբայրը, աղ-
վականները, Հայութիւնը Լիբանանի։ 
Ունէր մանաւանգ ամուսնական նպատակ։ 
Այգ մասին գրած էր երէց եղբայրը 
կրտսերին է 

Արմէն անցած էր երեսունը։ Բոլոր 
Հայ երիտասարդներուն պէս , ինքն ալ կը 
փափաքէր կին մը ունենալ Հետեւեալ 
յատկութիւններով– ղեղեցիկ, քաք, քա– 
քառողք , ճարպիկ , աշխատասէր , տան-
տիկին , Հաւատարիմ։ Արմէն աւելի ըլ-
լալով կը պաՀանքէր որ իր ապագայ 
կողակիցը ըլլայ նաեւ յոտից գլուխ , նաև 
ներքնապէս Հայ Հայախօս է Արգէն այս 
վերքին պա Հանքին պատճառով կը գըտ– 
նըվր Պէյրութ ։ 

Արմէն ի փոխարէն ունէր Հոգի« 
միտք, մարմին ու գրպան, որոնք պա-
,տպ չէին . 

Աահուն կերպով կը խօսէր Հայերէն ։ 
Այս Հրաշքը կատարուած էր, շնորՀիւ 
ծնողքին, տանը այցելող մտաւորական-
ներուն , Մոլրատեան Վարժարանին, ուր 
յաճախած էր քանի մը տարի, տակաւին 
շնորՀիւ մասնաւոր գասերոլ, բայց մա-
նաւանգ շնորՀիւ իր խորարմատ սիրոյն ք 
Հանգէպ Հայերէնի ։ 

Արմէն, Հակառակ վկա յուած ճար-
տարագէտ մը ըլլալուն, կ՚աշխատի Հօրը 
գործին մէք, ի բրել տնօրէնը գործարա-
նին ։ 

կուսակցական չէ , այլ կողմնակից է 
Համերաշխութեան, Համագործակցում 
թե ան ։ կը ճանչնայ , իր յայտաբարու– 
թեամբ, կոլսակցոլթիւններոլ առաւե-
լութիւները ու թերութիւնները ։ Մ ե– 
ծապէս կը փափաքի որ վերք գտնէ Հա-
յոց մէք, կուսակցական Հակամարտում 
թիւնը ։ Բարեկամներ ունի գրեթէ բոլոր 
Հոսանքներու մէք, ու անոնց Հետ եր« 
կարօբէն կը խօսի եւ կը խօսեցնէ» Ար-
մէն կ՚ատէ կուսակցականներէն անոնք 
միա յն , որոնք ոխակալ, մՈվեռանգ են է 
Իր բնաբանը , յորդորակն ու վերք արանը 
եղրայրութիւնն է ։ 

Արմէն իր պէյրութաբնակ Հօրեղբօր 
կողմ է Լոր թէել անկուսակցական, բայց 
բուռն կերպով Համակիր է Գաշնակցութ՛ 
թե ան) անուանուեցաւ «Ամէնուն Աղբ ա– 
րիկը» ։ Արմէն ալ իր Հօրեղբայրը ան-
ուանեց ^Ամէնէն ԲարբառիկըՀ , առանց 
սակայն ըսելու անոր երեսին։ 

էք ւ Հօրեղբայր ու եղբօրորդի ամիս-
ներով խօսեցան, վիճելով, Հակաճառե-
լով այնքան ախորժակով, որ կարհէք 
կ՚ըմպէին ՏՀաՀլէի օղի , ճաշակելով սե-
ղաններ լեցնող,ամէնէն ծակաչքները կըլ՜ 
տացնող լիրանանեան աղանդերները ( 
որոնք մէկ անգամ էն կը բերուին, լայ-
նարձակ փայտէ ափսէով, կամ առաք– 
քը առնելու Համար յաճախորդներուն 
սպասումներուն, ել կամ առաքքը առնե-
լու Համար սպասեակին երթեւեկներուն ։ 

Պիտի տանք իրենց ասուլիսներէն 
կարեւորները է 

իրենց ընգգիմախօսութիւնները Համն 
ու Հոտն ունին ըմպելիին ԶաՀլէի է 



ա ւ Գ Ի ն 1) 

իրենց գաղափարները, կարծիքները , 
արտայայտութիւնները կը նմանէն ա» 
ղանդերներուն Լէրանանէ է 

Իրենց մօտաւորութիւններն ու միու– 
թիւններն աչ կը յիշեցնեն մածունը Հքթո– 
րայի, որ կը մեղմէ խստութիւնը օղիէն 
ու խաոնակութիւնը աղանդերներուն է Ել 
արդէն այգ պատճառով է որ (կը կար-
ծենք • • •) ՀՀաՀլէ օղեւէա աւանէն ՔՈՎ՝ 
Շթորա աւանը կը պաարասաէ պանծալէ 
էր մածունը ։ 

Եթէ էրենց ասուլիսները կրցանք 
ներկայացնել նոյն Համերով ու Հոտե-
րով, յայնժամ մէայն բարե յա քող կեր-
պով սարքած կը Համարէնք գրական—եր– 
դիծական այս Համեստ խնքոյքը։ 

ԳՆՈՒՄ ՄԸ՝ ՊԷ8ՐՈՒԹՒ ՍԷՏ 

ՓարԷղաՀայ Արման, օր մը, կը ֆա-
նար չրքէլ% էբՐ^*– ակամայ Խմպա^, 
ՊէյՐոէ–թի կառքերուն կրկէԱէն մէք ին-
կած ք երբ ինքզինքը գտաւ գլխարկավա-
ճառի մը ցուցափեղկին աո.քել, ու գր/– 
խարկի մը շատ Հաւնելով* մտաւ կրպա-
կէն ներս է 

Խանութպանը ժպիտէ է/այծ մը գէմ– 
քին վրայ, դիմաւորեց Արմանը ու Հաբ– 
ցուց• 

- Անպատճառ Հայ էք, այնպէս չէ" ք 
ՓարիղաՀայը բառ մը սխալ գործա-

ծելով պատասխանեց • 
- Հայ եմ է ու վարդապետի տղայ եմ ։ 
- ի՞նչ» »» Ուրեմն ԵրուսաղԷմցի էք է 
- Ո՛չ՛ Փարիղցի եմւ 
- Փարիսեցի՛* • » . 
- Ո՛չ, էքոն շէր, Փսւրիզիէն, Փարիղ-

ցի ։ 
Հ*"՛ է ՓարԷղԷն էք։ Ըսել է Փարի-

զի մէք ալ Երուսաղէմի պէս է. .. տ Կը 
մաղթեմ որ, օր մը, չեպիսկոպոսի տը– 
ղայ եմֆ ըսէք * Զեր Փարիղցի ըԱալե ալ 
յայտնի է ։ 

- իԴչպէս յայտնի է. .. 
&եր ճաշակէն, քանի որ խանութս 

մաաք գնումի Համար, եթէ չեմ սխալիր է 
- Այո՛, ձեր ցուցափեղկին մէք գըլ– 

խարկ մը տեսայ ու Հաւնեցայ I 
- Կը շնորՀալյարեմ ձեր Փարիղցիի 

նուրբ ճաշակը ։ կը շնորհաւոր եմ նաեւ 
ձեր լրքութիւնը • • • 

Լրքութի^ւնս . . » 
- Այո՛, որովհետեւ միայն լուր Լ 

մարգիկն են որոնք կը գործածեն գըլ– 
խարկ տ V իւսները , ան լուր քները եւ ան-
բարոյականները , գիտնալով որ արմանի 
շեն գլխարկէ, կը շրքէն գլխաբաց։ Լուրք 
մարգէկւ շատ քիչ մնացած են» աՀա թէ 
ինչո՛ւ յաճախորդ չկա յ ։ Լուրք մարդ 
գտնելը գժուարացած է , ու գործերը գէչ 
են ։ Հաճեցէք ըԱել թէ ոՈր գլխարկն է 
ձեր Հաւնածը ւ 

- 0ա՚.. . 
- Ա՜ ք թոյլ տուէք որ կրկին շնոր-

Հաւորեմ ձեր մ ա ր գա ր է ա կան ճաշակը, 
որ գիտէ ընտրել ։ Այս գլխարկին կտորը 
անգլիական է, ձեւը՝ ֆրանսական, է"կ 
աշխատանքը էտալական ։ Մէլանօ գա– 
ցած ու գնած եմ, եւ ստացած Լիբանանի 
մէք վաճառելու մենաշնորՀը։ Ուրեմն 
ծախողն ալ, ձեր ծառան , Հայ կա կան է ։ 
Այս գլխարկը Պոքոքա մէացեալ, մեծ 
Հաստատութեան գլուխ գործոցն է է Ան-
շուշտ լսած էք՝ թէ գլխարկի աշխարՀա– 
Հըռչակ երեք գործատունները (Օթէլլօ 
Պորսալինօ , Եակօ Փորիզէլյի ել Տէզտէ– 
մոնի ՛Բաբէ Աանի) միացած են, ու եր-
րորդութիւնը էրենց մականուններուն՛ 
առաքին վանկերով անուանած են Պոքո– 
քա, որ եղած է գլխարկաշէնութեան մե– 
ծագոյն Հաստատութիւնը, ամրակուռ, եւ 
անմրցելի, ել որուն ընգՀանուր ներկա-
յացուցիչն եմ անարժանաբար ։ Այս նոր 
Հաստատութեան արտադրութէւնները 
գլխարկներ ըԱալէ աւելի* պսակներ են, 
նոյնիսկ թագեր։ Նաեւ արդիական սա– 
ղաւարտներ ։ Եւ աՀաւասիկ ձեր Հոտա-
ռու ճաշակով ընտրած գչխարկը ւ Հաճե– 
ցէք փորձել... Ո՛չ. այս մէկը մեծ Հ. աա 
առէ՛ք. կեցէ՛ք, ես թաղագրեմ ձեզ. Հիա-
նա Ա. . Հաճեցէք Հայելիին մէք Հայիլ եւ 
Հէանալ ձեր վրայ... էԴչպէա կը գըտ 
նէք– • • Տասը տարի երիտասարդացաք... 
ի՞նչպէս գտաք. . • 

- Գէձ չէ ՛ ՛ 
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Ոչչ Գէշ չէ – 
- Գէշ չեմ այսպէս • • • 

Հքաա Համեստ էք ւ Գուք այս գր/– 
ի» ար կով եղաք իրական քււնթ յ կատար-
եալ մարքի, նոյնիսկ թրէնօ 5 

- կը չափազանցէք 11 
» Գլուխը իր գլխարկը գտաւ կամ 

գլխարկը գտաւ, իր գլուխը « 
«– Այսինքն ըսել կ՝ուգէք թէ սանը 

գլաորեցալ ու, գտաւ, իր կափարիչը • • • 
կ՝աղա շեմ ու. կը պաղատիմ եւ. խո-

նար Հ արար կը խնգրեմ է որ չնախատէք 
ո՛չ ձեր ճաշակաւոր գլուխը , ոչ ալ այս 
Հանճարեղ գլխարկը է Իսկ գլտորելու 
խնգիր չկայ ՚ընգՀակաոակն աւելի բարձ-
րացաւ ձեր գլուխը այս գլխարկով, ինչ-
պէս այս գլխարկը ձեր գլուխ ով է 

- Ուրեմն ամէն ինչ բարձր է է Բայց 
գլխարկին գինը շատ բարձր ԼըԱայ•«» 

- Իր բարձր արժէքին Հետ բաղդա-
տելով^ գինը ցած է է 

- Ի՞նչ է գինը։ 
- Միայն եօթ անասուն լիբան ան ե ան է 
- Հիմա կը խենթենամ • • • 
- Ի՞նչ... Բայց ինչո՞ւ գուք խենթե-

նաք ւ Բ՛ոյլ տուէք որ ե՛ս խենթենամ ։ 
Խենթենալու իրաւունքը ի՛մս է , քանի որ 
այսքան աման կ՝աո.աքարկե մ արքայա-
կան թագ մը։ Արգէն խենթեցած եմ կի– 
սովին ւ Եթէ ատանկ քրցար , այս ԳՐք 
խարկին Համար պէտք էր պա Հանքէ ի աո.– 
նըւաղն Հա բիւր ոսկի ։ 

- Զափազանց սույլ է է 
- Զափազանց սոՈւղ է Գոն է այգ խօս– 

ՀՀ մԻ՚ ԸԱԷՔ* Զեղչ մը ուղեցէք , զեղչ մը 
պաՀանքեցէք, բ այց, ի սէր Աստուծոյ, 
Հ չափազանց սուղ է* խօսքը մի՛ ընէք » Կը 
յոլղէք զիս ա յգ խօսքով։ 

- Այնքան սուղ է որ ինչքան ղեղչէք% 
նորէն սույլ պիտի ըլլայ է 

- Անշուշտ լսած էք որ աման ապ-
րանքն է սուղը | 

- Որքան ալ ամանը սուղ ըԱայ, ու 
սուղը1 աման, աս գլխարկը իր սղութեան 
մէք սուղ է% կը ներէք։ Անաք բարով։ 

- Կեցէ՚Ք՛ «"կ՛ Կէրթաք, եղբայր| 
Ա՛Հ % ինշպէս յայտնի է ձեր կրօնաւորի 
աղայ աասւ ՚ • • $աւ ւէք գէաեԲ • * • 

-» Նախ՝ ես կրօնաւորի տղայ չեմ։ 
էՏէրտԷրի տղայ* պիտի ըսէի ու չփոթե– 
ցսայ... 

- Աւելի գէշ, Հայրենակից։ Տէրտէ– 
րի տղաքը բնաւ տալ չեն գիտեր ։ Ես ձե– 
ղի սա գլխարկով լ ո յ ա լ շինեցի, իսկ գուք 
Հտէրտէրի տղայ» մնալ կ՝ուպէք է է՛ , 
լա՛լ • գին մըն ալ գո՛ւք ըսէք •« • 

- Փարիզի մէք ծնած, մեծցած ըլլա-
լով* սակարկելու սովորութիւն չու– 
նիմ... 

- ՛Բանի որ սակարկելու սովորութիւն 
չուն իք | վճաբեցէք ուրեմն եօթանա սուն 
ոսկի ։ թէ՛ չէք վճարեր , թէ՛ պակաս գին 
չէք տար է Եղա"լ ասիկա • . . 

- Ըսի թէ չեմ վարմուած մսւրշանտէ 
ընելու... 

- Մայւշանաաժ չէ աս ։ Առաք ար կու-
թիւն մըն Է ։ Գին մը ինձմէ, գին մը ձե– 
նէ։ Եո ըսի գլխարկին իրական գինը• 
գուք ալ ըսէք ձեր քսակին կարողութեան 
գինը։ Ու թերեւս զեղչով մը կամ զոՀո– 
ղութեամբ մը, Գ1խարկը կարելի ԸԱայ 
բարձրացնել ձեր գլխուն վբայ... 

- Ես կու տամ յիսուն ոսկի է 
- է՛ , աղբար ի կս , խիղճ ունեցէք է 

Սա ազնուական գլխարկը յիսուն ոսկի**» 
Եթէ ճէպէլ Տրիւզէն եկած մէկը ըԱա– 
յիք, պիտի չզարմանայի * Բայց Փարի-
զէն կու գաք ու Հարկալ գիտէք որ աս 
գլխարկր Հոն աոնուագն կրկին գին ու-
նի ։ Լսոլա"ծ բան է որ ազնուականի մը 
ազնուական գլխարկը անազնիւ գնով մը 
ծախուի ։ Գոն է վաթսուն ոսկի Ըսէիք * 
ինձմէ տասը լի բ ան ան ե ան զեղչ ուզէիք է 
Գինը կոտրէիք, բայց արժէքը ւգահէիք.. 

- Վերքին խօսք» յիսունըելՀինգ ոս-
կի է Եթէ կարելի է, կու տաք. ապա թէ 
ոչ... 

- Եղբայր, Հայրենակից ենք• ատկէ 
ղւստ, Համաքաղաքացի կը սեպսւինք, 
քանի որ Պէյրութն ալ Մերձաւոր Արե-
ւելքի Փարիզն է։ Փարիզի մէկ մասնա– 
ճիւղն է մ եր քաղաքը ։ 

- Այսինքն • « • կարելի* 
- Երկու փարիզցիի Համար անկարե-

լի բան կա՞յ • » • է Տոլ^՛ գնաց է Բայց ու*– 
նիմ երկու պայման • « • 
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- ի՞նչ են ձեր պայմանները • • • 
- Նախ՝ այս քաղաքին մ էք ո՛չ ոքի 

ըսելու Հէք այս գլխարկը ուրկէ՛ եւ ի՛նչ 
գնաէ առահ՜ րլլալնիգ . • » 

- ինչո՞ւ... 
- հԻ1ւչո՞լ&ն կայէ Որովհետեւ ղիս 

սնանկանալու վրայ պիտի կար հ՜են է Օ՛-
րովՀեաեւ լոող Պէյրութցիները գունդա-
գունդ վրաս պիտի վաղեն է աս գլի/ար-
կը՝ աս գնով գնելու, եւ ղիս պիտի կոր-
ծանեն է Հասկցա՞ք թէ ինչո՛ւ է Երկրորգ 
պայմանս ալ սա Է որ ( այս գնումը Պէյ-
րութ Էն գուրս ալ լսուելու չէ» եթէ Պո– 
քոքա Հաստատութեան ականքը Հասնի , 
իմ ականքս կը քաչեն • « • 

ՓարիղաՀայը կը վճարէ յիսունըՀինգ 
ոսկի , ու գլխարկը կը զետեղէ գլուխը է 
Հինն ալ ծրարել կու տայէ Խանութպա-
նը կ՚ըսէ. 

- Հայրենակից , չաՀ մը չընելէ զատ , 
վնաս ալ ըրի է Բայց շաՀս Հոգեկան Էէ 
Հոգին ալ Հոգալու Է է Շա՛տ, շա՛տ լաւ 
վայլեց աս գլխարկը ձեզի է Աս աշխարՀի 
մ Էք , ամ Էն րան վճարողի նը չէ , այլ վա յ– 
լեցնողինն է I է՛, ես ալ, աս գործին մէք, 
մոլութիւն մը ունիմ • երր գլխարկներէս 
մէկն ու մէկը գլխու մը վայլէ, վայել– 
քը իմս կ՝ըլլայ, ու ալ գինի մինի չեմ 
նայիր ւ Տկարութիւն մըն է աս, բայց 
ճաշակով տաղանդաւորի մը տկարու-
թիւնը է Բարի վայելում տ ՝Բիչ առաք, իր՜ 
րեւ վարդապետի տղայ ներս մտաք խա-
նութէս , իսկ Հիմա իրրել արքեպիսկո-
պոսի տղայ դուրս կ՚ելլէք կոր խանու-
թէս է Տարոսը ձեր սրրազան Հօրը ( որ 
մեր ալ Հայրն է՛»» 

ՓարիղաՀայ Արմանին աւսսքին գոր-
ծը եղաւ , գլխարկը գլուխը է ներկայա-
նալ կէսօրին Հօր եղբօրը, աանը ճաշասը-
րաՀին մէք, ու յաղթութիւն մը ծանու-
ցանողի նման յայտարարել * 

- Հօրեղբայր, այսօր պզտիկ աֆէր 
մը ըրի* Եօթ անասուն ոսկի արմող գՐ(~ 
խար կը սակարկելով յիսունըՀինգի ու– 
էլի է Սակարկել ասոր կ՚ըսեն է Երեսիս 
մորթը Հաստցուցի ոլ յիսուն *>օկի ըսի, 

յետոյ ալ Հինգ մը աւելցուցի է Պէյրու** 
թաՀայը, ըստ իր սովորութեան, ուզեց 
զիո կոթել, սակայն կոթը ես իրեն Հը~ 
րամցոլցի ւ կարծեմ դէշ աֆէր մը չէ ը– 
րածս է 

Հօրեղբայրը գլխարկը ձեււքը կ ՛առ– 
նէ, ու ներսը դուրսը քիչ մը քննելով* 
Կ՚ըսէ. 

- Աս աֆէր^ք Համար աֆէրին չեմ 
կրնար ըսել, որովՀետել շնորհքով կոթ– 
ուած ես է էիամը Հինգին քեղ, գլխ՛արկիդ 
Հետ, տեղ մը պիտի տանիմ, որպէսզի 
Հասկնաս թէ կերած կոթգ կատարեալ 
կանգուն մըն է է 

- Բայց, Հօրեղբայր, կը սխալիս է 
Ասիկա քոլ գիտցած, գործածած ԳԸՐ~ 
խարկներէգ չէ է Միլռրք՝^ գլխարկ Է է 

- Ատ լքիլորա^ գլխարկդ՝ մուրաց-
կանի գլխարկ կը դաոնա յ մէկ արձրեւ 
ուտելովւ ժամը Հինգին պիտի տեսնես* 
թէ ատ գլխարկին բուն գինը ի՛նչ է • • • 
Գուն ան ըսէ1 թէ որմէ՞ գնեցիր գլխար– 
կը... 

- Խանութին ճակտին վրայ Գաբրիէլ 
գրուած էր է Կը ճանչնա՞ս«» • 

- Զճանչնամ կ՝ԸԱա՞յ է Նախկին մե-
ռելաթաղ մըն Է, որ Հիմա վարդիկը ողք 
ողք կը թաղէ դլխարկով է 

- Աս ի՜նչ քաղաք է Պէ յրութը ՚ • • 
Երբ եօթանասուն լի բանան եան ուզեց, ես 
երեսո՞ւն տայի • » » 

- Նոր էն կը կոթուէիր է 
- Ի՞նչ •• * Հապա քանի՞ տալու Էի է 
- ՏասնըՀինգ. շատ շատ տասնըեօ-

թըէ 
Երեսիս մորթը կաշիի չեմ կրնար 

վերածել է 
- կամ կաշիէ դիմակ մը գիր եւ կամ 

Հրաժարէ՛ գնումէ ք 
- Հօրեղբայր, քէյրութի մէք, սա-

կարկու թիլն լ։ խայտառակութիւն մըն է է 
- Աակարկոլթիւնը լալ բան Է • կը 

բանայ մարդուս աչքը, կը սրէ միտքը, 
կը պարգեւէ Համարձակութիւն, կ՛ապա– 
Հովէ շաՀէ 

- Շա՞Հ... Որո՞ւ Համար » 
- Խելացի եղողին Համար է Առաւե-

լապէս գնողին Համար I էլրսպայի մէք, 



առեւտրական մր* իւրաքանչիւր ապրան-
քէ կր շահի Հարիւրին երեսուն է Արեւել-
քի առեւտրականին մենք շահ կը թո-
ղունք Հարիւրին աասր—տասնըհինղ , 
պինղ սակարկելով է 

- էքս չեմ ուզեր որ ո՛չ գնորդը կոր– 
սրնցնէ ( ոչ ալ վաճառորդը ։ 

- Վաճաոորգր իր չահը չիովին կը 
Հանէ ղոլրսէն եկողներէն։ 

- Ինչո՞ւ դուրսեցին կորսնցնէյ 
- Հ*ր1 Ի ՎլրՒյ» ՝»մ1,Ն բ^ի մէք, 

կ՛ր չլան կորսնցնողներ ւ Երանի՛ թէ , օր 
մր, ես դարձեալ Փարիզ գամ ել կորսրն– 
ցընելու, այսինքն կոթուել ու ի վիճակի 
րլլամ ։ կոթուիլն ալ վա յելք է, նաեւ պա-
տիւ | 

- Բտյց ես կը պնդեմ տեսակէտիս 
Վրայ • սակարկելը սատանայի գործ էէ 

- Բայց ի՞՛նչ Է մարդկային ամբողք 
գործունեութիւնը Հ եթէ ոչ սակարկու– 
թիւն ։ Մ արդուս գլխաւոր սակարկու– 
թիւնը Ա՝ ահ ո լան Հետ է ։ Մ արդը կը վը– 
ճարէ տառապանքի տուրքը, տաղանդը, 
ղնելոլ Համար ժամանակ ,այսինք կեանքէ 
Կը քանայ տառապանքի տաղանդը կարե-
լի եղածին չափ քիչ վճարել, ու կարելի 
եղածին չափ շատ ստանալ ժամանակ ։ 
Առաք, մարդը տառապանքի տաղանդը 
շատ վճարելով, կր ստանար քիչ տարի-
ներէ Հետզհետէ մարդը սակարկութեան 
մէք սատանացալ, ու Հիմա քիչ վճարե– 
լով՝ կը ստանայ շատ, ու սկսած է պա– 
հան քել Հարիւրքսանէն Հարիւր յիսուն 
տարի է ՄաՀը որ մ կրատելով կը ծախ Էր 
կեանքը, Հիմակ եղած Է կէս մեծաքա-
նակ առեւտրական, ու իր դիներն ալ 
զեղչած է։ Եթէ սատանա յա կան սակար– 
կութիւնը չըԱար, սնանկացած էր մար– 
ԴԸ է մանրավաճառ Մ ահուան կողմ է է 

" Հ°րեղյւայր, ատ ՐՈԷՈՐ ըսածդ 
ՀիւԳ Է է սակայն, քանի որ կեանքը ար– 
ղէն սակարկութիւն մըն է, լալ չէ՞ որ 
ղոնէ գնումներու Համար պակաս ԸԱայ 
սակարկոլթիլնը, ինչպէս Փարիզի մէք։ 

- ՛Բեղի Հարցում մը ունիմ ընելիք. 
Փարիզի քէք սակարան կա՞յ. . . 

" Ել փառաւոր սակարան մը է 

՚ սատա– - Աակարանը սակարկութեան , 
նատեղին է է Լմնցաւ ։ 

- Բայց Փարիզի մէք, ամէն մարգ 
սակարանով չի զբաղիր ։ (ք ինչդեռ Հոս, 
ամէն մարդ ստիպուած է սակարկել։ Ա– 
Հաւոր կորուստ ժամանակի ։ 

- Փարիզի մէք, գացինք ոլ տեսանք, 
գնումի մը Համար, քառսուն անգամ ա– 
՚-ելի Ժամանակ կը վատնուի ւ էրիկ մար– 
ԴԸ իրեն Հագուստ մը ապսպրելու կամ 
վերարկու մը գնելու Համար, պարտաւոր 
է իր տիկինը Հետը տանիլ, որպէսզի աի– 
կինը Հաւնի, տիկինը ընտրէ ՚. Եւ երբ 
գնումի մը մէք կինը մտնէ, օրը ոչ թէ 
իրիկուն, այլ գիշեր կ՝ըԱայ, նոյնիսկ 
Կէս դիլեր» ու գնումի գործը շարունա-
կելի•։ Մինչդեռ հոս, Հաճոյքով ու Հինգ 
վայրկեանէն կ՚աւարտի սա կար կութ ի լ– 
նը, երբ մանալանդ վաճառորդ ու գնորդ 
ճարպիկ ՔսւմպագձձՀւ են։ 

- ՚Բիչ մը մանրամասնէիր. . • 
- Առեւտրականը առաւելագոյն գնին 

լարը կը նետէ ու վրան կը կանգնի աոյ– 
ժամապէս ։ Յաճախորդը նուազագոյն գը– 
նին լարը կը նետէ ու վրան կը կենա յ 
նոյնպէս առժամապէս ։ Վերը եղողը՝ 
ՎաՐԸ կեցողին Հրաւէր կ՚ուղղէ գնի լա-
րը բարձրացնելու ։ իսկ վարը եղողը՝ 
վերը կեցողը կը Հրաւիրէ որ գնին լարը 
իքեցնէ : Երկուստեք կը գործեն ։ Վերը 
եղողը կամաց կամաց կ՝իքնէ, վարը ե– 
ղողն ալ կամաց կամաց կը բարձրանայ, 
մինշեւ որ գտնուին դէմ դէմի , միեւնոյն 
լարին վրայ» խանութպանը կը քանայ 
շատ կոթել, յաճախորդը կը ճգնի քիշ 
կոթուիլ ւ 

- /Օանութպանները երբ խոստովա-
նանքի երթան , պէտք է ժամերով խոս-
տովանին խաբեբայոլթիւններ է 

- Նախ՝ Հայաստանեայց Եկեղեցիին 
պատկանող մեղաւորները չեն երթար 
խոստովանանքի է Մ եր մ էք, միա յն ան-
մեղները, այսինքն նախակրթարանի ա– 
շակեբաները կ՚երթան խոստովանելու ։ 
իսկ եթէ պատահ ի որ Հա յաստանեա յց 
Եկեղեցւոյ պատկանող խանութպան մը 
խոստովանանքի երթա յ, ան ալ իր մեղ– 
քերը քահանային առքեւ կը թափէ մե– 
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ծաքանակ, իբրել լՕ մը ապրանքէ. < • 

ձ 
Ժամը Հինգին, փաբիզաՀայ Արմանը 

Ու պէյրութաՀա յ Հօրեղբայր Վար գանը 
կը մանեն ուրիշ գ էխ ար կա վաճառի մը 
խանութէն ներս ։ 

Հօրեղբայրը կը պոռա յ • 
- Ծօ՛ Աեղրոս , սա գլխարկին ճիշգ 

նմանը ունի՞ս••• 
- Չունենամ ՀլԸԱ.ա<* 4 * Ուզածիդ 

Լափ ։ Աա գլխարկին ծախելու մենաշնոր-
Տ^յ առած եմ ։ Ե՛ս է որ կու աամ միւս 
գլխարկավաճառներուն է Աո՞լրճ ապսպը-
րեմ թէ օշարակ • •« 

- ժամանակ շունինք յ Ուրեմն ամա-
նով կրնաս աա լ \ 

- Հարկաւ է 
- Հանէ՛։ 
- Ահաւասիկ է 
- Գի՛նը... 
- ԲԼգի Համար քսան ոսկիէ 
- ԻԱ՚ք 
- Թող աասնըինը ըլլա յ, խաթերգ 

Համար է 
- Իքի՚Բ* 
- Տասնըութ թո՛ղ ըլլա յ ւ բար եկա– 

թե ան սիրոյնէ 
- Ւ&րւ 
- Եղբայր ենք մենք • տասնըեօթը 

տուր ։ 
- Ի ՇԻ՛Ր՛ 
- Հոգիգ սիրեմ, ա՛լ իյնալիք բնաւ 

տեղ չմնաց է Հո ղուն վրայ եմ է Ասկէ ալ 
վար իքնելոլ Համար, գերեզմանս փորել 
տալու ես ։ Աստուած վկա յ, խաէ վկա /1 
ա՛լ իքնալիք տեղ չուն իմ ։ 

- Իքի՚ր« կ՚ըսեմ է Գերեզմանգ փոր-
ուած է. մէկ ոտքգ գերեզմանը գիր ու 
իք իր* Կրնաս միւս ոտքգ ալ գերեզմանին 
մ էք գնել X Մ ի՛ վախնար ՚ նորէն յաբու՛-
թիէն կ՛առնես։ Իքի՚ր։ 

- ՛Բանի որ յարութիւն առնելս կ՛ա– 
պաՀովես , տասնըվեց ոսկիի տուի գըը՜ 
խար կը՝ գնաց է 

- Մ Էյ մըն աԼ իքի՚բէ 
- Աղբար , մեռած մարգուն կը Հը՜ 

րամ այե՞ն է Մ եռցուցիբ ու գեռ էիքի՚բՖ 

կը պոռաս է Ասկէ վար գմոխքն է, ի"կ 
գուն ինծի յարութիւն խոստացար ւ Լրս– 
ուա՞ծ բան է որ դժոխք ի քած մէկր յա<– 
րութիւն առնէ է Հոգ չէ, խաթերգ Հա– 
մար թո՛ղ դժոխքը մնամ է Տո՛ւր տասնլ*~ 
Հինգ ոսկի ։ 

- Շնորհակալութիւն ։ Անաս բաբի » 
ՓարիզաՀայը բերանաբաց ու աՀՀր 

բաց Հօրեղբայրը գուրս կ՚ելլեն վաճա-
ռատունէն է (Իսկ խեղճ խանութպանին 
աչքը ու ամէն կողմը կը գոցոլին, բաց 
մնալով միայն բերանըէ Այնքան բաց, 
որ գլխարկ մը ու գլուխ մը կրնային ներս 
մտնել անվտանգ)։ ՚Բիէ ^ Հեռանալէ 
ետքը| Հօրեղբայրը կանգ կ՚առնէ ու 
սէւ 

- Գուն, Պէյրոլթի մէք. Հայէ մը 
գլխար մը գնելէ առաք, Հայէ մը գլուխ 
մը գնելու ես է Եկուր տես որ ո՛չ մէկ 
ՊէյրութաՀայ կը ծախէ իր գլուխը, ե– 
թէ նոյնիսկ մէկէ աւելի գլուխ ունենա յ, 
եւ գուն ալ տաս իր ուզած գինը է 

- Ինչո՞ւ... 
- է՛, աս աշխարՀիս մէք, ամէն 

մարգ իր գլխուն հ ալն ած է• իսկ Պէյրում 
թաՀայը աւելի քան՛ ՊէյրութաՀայը իր 
գլխուն Հիացած է, ել պատճառն ալ քե– 
զիպէսներն են է 

- Ես ՊէյրութաՀայերուն գլուխները 
շեմ գոված։ Լուէն աը լա* ՛ ՛ 

- ՊէյրութաՀայերը քու գովեստիգ 
պէտք չուէւին, Հիանալու Համար իրենց 
գլուխներուն ւէրայէ ՛Բու միամտութիւնգ 
բաւական Է , որպէսզի գնահատեն իրենց 
գլուխները • • • 

- Ուրեմն զիս անխե*լք կը կարծես • •• 
- Անխելք չես , բայց անգլուխ ես է 

Պէաք եղած տուփը չունիս, խելքդ չթրո*– 
ցընելու Համար։ Բայց ճարը կայ• կեր-
պով մը կրնաս նոր գլուխի մը տէր րլ– 
լալ։ 

- Եւ ո՞րն է այդ կերպը •»• 
- Ամուսնոլթիւնր է Պէտք է կարգլ^ 

լիս ՊէյրութաՀայոլՀիի մը Հետ է Թէ՛ 
գուն կը շահիս, թէ՛ ՊէյրութաՀայուՀին 
Կը չաՀի , թէ՛ Հա յա պաՀ պանում ր կ՛ար-
ձանագրէ յաղթանակ մը է Այս կոթողս^ 
կան գաղափարիս Համար, կ՛արժէ որ 



գլուխ էգ Հանէս աա տասնըՀինգնոց ԳԸձ՛՜ 
Ւ-բկգ ւ 

- Հօրեղբայր, ձեռքիդ աակը կլոր 
Ոէ. կուտաւոր բան մը կա՞յ» . 

« $1 եռքիս աակ դան ո լա էէ ԷՆ ձեռքը 
խնդրելու. Համար, ձեռքդ բարձրացուր 
ու գլխարկդ Հանէ եւ նեաէ • • • 

- Ո՞ւր նետեմ... 
• ՚Բեզի աա գլխարկը յիսունըՀինգ 

ոսկի ծախողին քիթին բերնին ք 
- Կ*ելլէ ուրիշ ՓարիզաՀայու մը կը 

ծախէ Հարիլր ոսկիի ւ Ցուցնելիք աղքիկգ 
եթէ աղուոր ու կուաաւոր է, եթէ ար-
մանի է ՓարիզաՀա յու, գլխարկս օգր 
կը նեաեմ է Արդէն իմ Պէյրութ գալուս 
նպատակներէն մէկը ամուսնութիւնն է։ 

- Գիտեմ ւ Գլխարկդ տո՛ւր Հովուն, 
իսկ ւիարիզաՀայութիւնգ ալ՝ ծովուն է 
էլ տանելիք տեղս ներկայացիր գլխա– 
բաց, 

- Ես ճակատաբաց պիտի ներկա յա– 
նամ • • « 

- Իրաւունք ունիս , քանի որ Փարի-
զաՀա յ ըլլալուդ Համար, գլուխդ կոր-
սընցուցած ես, ու մնացած ես մ իա յն 
ճակատով, որ գէշ ցուցափեղկ չէ է Ար– 
դէն գլխարկ կը գործածես՚ գլուխ չում 
նենալդ ծածկելու Համար է 

- Հօրեղբայր, երբ աղջիկտեսի եր-
թանք, կը յուսամ որ այդ կարգի խօս– 
քերով զիս չես խայտառակեր ւ Բայց կը 
պահես ՓարիզաՀա յու անունս եւ պատի– 
ւըս ու խելքս < . • 

Մեռեալներուն Հանգէպ որքան ալ 
սէր ու յարգանք ունենամ՝ չեմ կրնար 
միշտ բարձր պահել։ Վերք ի վերքոյ, 
մեռելները ծանր են, ու կը թաղեն. .. 

- Կրնա՞մ գիտնալ թէ ղիս ո՛ր ըն-
տանիքին պիտի ներկայացնես, իբրեւ 
թեկնածու... 

- Բեղ պիտի տանիմ ճինպողաղեան 
ընտանիքին։ Բայց լաւ գիտցիր որ ատ 
տունէն ներս մանողը, չի կրնար մինակը 
գուբս եԱել անկէ։ ճինպողազե անները 
ունին երկու ագԸկ, մէկը միւսէն կսւ– 
տան(Ա ու կատաղի է 

- Սկսայ վախնալ, Հօրեղբայրէ 

- Վախը սկիզբն Է իմաստութեան, 
ինչպէս նաեւ վախճանը... ամուրիու-
թեան ։ 

- Ե՞րբ պիտի ներկայանանք ճինպո-
ղազե աննե րո ւն ... 

- Համբերութի՛ւն։ Թող որ ժամա-
նակը ինք որոշէ ժամադրութիւնը ։ 

- Ուրիշներու կողմ է չխ լուին ճին– 
պողազին ազբիկները ։ 

- Անհոգ եղիր է ճին պո ղազը լսած է 
գալուստդ, ու կը սպասէ մեր ա լսելու-
թեան յ Պէտք չէ աճապարել յ Չմոռնամ 
ըսելու որ ճինպողազին չպատմես գըլ– 
խարկ մը գնած ըԱալգ յիսունըհինգ ոս-
կիի է Երկու սեւ գիծ կը քաչէ քու վյը– 
րագ ։ 

- Ինչո՞ւ ոչ երեք գիծ... 
- Ինչո" ւ աւելորդ տեղը մատիտը 

մաշէ։ Երկու գիծը բաւական է խաչ մը 
գծելու Համար։ Եւ. այսոլՀետել մինակդ 
որեւէ գնում չընես է 

- Ինչո՞ւ չմարզուիմ սակարկութեան 
մ էի 

- Լա՛լ, սրճարան մը երթանք ու 
սակարկութեան մասին դաս մը տամ քե– 
Գէ՚ 

Ահա թէ Ի՛նչ դասախօսութիւն մը 
տուաւ Հօրեղբայրը սակարկութեան մա-
սին , սրճարանին մէք • 

- V ակար կութիւնը խազ մըն է, ո– 
րուն մէք յաճախորդը յա քո դելու Համար , 
պէաք է ունենա յ մարզուած միտք ու դե-
րասանական յատկութիւն է Այգ խազին 
մ Էք կը յա քո ղին ա՛յն յաճախորդները՚ ո– 
րոնք կամ կծծի են, կամ խելացի է ԱՀտ 
խազը շահելու միակ կերպը - Տաճա– 
խորգը պէտք է Հիանա յ ու գովէ իր ընտ-
րած ապրանքը է Գինը Հասկնալէ ետքը, 
պէաք չէ սուղ գտնէ , ընգՀակառակն ար-
դար , ապրանքին արժանի ւ Գլխաւոր խա-
ղը երրորդն է* Հակառակ Հաւնած, Հիա-
ցած իսկ ըլլալուն, Հակառակ գինը սուղ 
չգտնելուն, ինք ի վիճակի չէ վճարելու 
այգ գինը։ Թէ ինչո՛ւ ի վիճակի չէ, յա-
ճախորդը գիւտաւոր, Համոզիչ սուտ մը 
պէտք է գլտորէ, ու պիտի յա յան է թէ 
որքան տրամագրելի գրամ ունի է Վարպետ 
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յաճախորդը, սակարկութեան խազէն շը– 
նորհիւ ( ապրանք մը չաա աւելէ աման 
կրնայ գնեի քան եթէ դնէր զայն երկրէ 
մը մ էք ուր դէները որոշուած են ։ Մ ար– 
դէկ կան՝ որոնք երր դէանան թէ դնում 
մ է մը խաբուած են , երրեք չեն մոոնար 
այգ ամոթալի պարտութիւնըէ Իրենց 
այնպէա կը թուի թէ Հրապարականախաա 
եղած են, կամ բազմութեան մը աո.քել 
ենթարկուած են գանակոծումէ, իսկ երթ 
այգ նոյն անձերը ապրանք մը շաա ա– 
ման գնեն, էրենց այնպէս կը թուէ թէ 
ճակաաամարա մը շաՀած են է Աակար– 
կութէւնը անզէն մ ենամ արա մըն է ւ Մ ե– 
նամարա մըն է մաքէ ւ Զէնքով մենա– 
մ արաը արգէլուած է , սա կա յն անզէն , 
առեւտրական ու մէամամանակ մ տաւո– 
կան այս մենամարտը կը չարունակուէ 
աշխարՀԷ մեծ մասէն վրայ - Հարաւա-
յէն էւրոպա , Ասէա , Ափրէկէ , Ովկէա– 
նէա | Հարաւա յէն ոլ կեդրոնական Ամ ե– 
րէկա ւ Ս ակար կութէւնը անմաՀ է քան է 
գո յութէւն ունէն Հրեաները , Հայերը, 
Հոռոմները ( Հելլենները , իտալացէները , 
Ա պանէացէները , Արարները ( Աա փշիկ-
ները ել Նէօ փէ լնէ կեցէք է Աակարկում 
թեան մ Էք կորսնցնողները անո՛նք են, ո– 
րոնց երկիրներուն մէք սակարկութէւն 
գո յութէւն չունէ ւ Անոնք ալ մեծաքանակ 
ու մեծ ապրանքներու վրայ կը սակար– 
կեն 

» Հանքածուխ, նաւթ, ձգա– 
խէմ, պղինձ , երկաթ, ոսկէ » Հերքապէս , 
աշխարՀը դարձած է շուկայ ւ Ու սակար– 
կութէւնը անգէր օրէնք է Մեծերը մեծ 
խարերաներ են, փոքրերը% փոքր խարե-
րաներ լ Հանճարեղ կ՚ըսեմ ա՛յն պզտիկ– 
ներուն | որոնք մեծերը կը խաբեն < Ու 
կը սրբացնեմ ա՛յն խաբեբան, որ էր ող– 
քոլթեան , սէրայօժար , աոաաաձեոնում 
թեամբ ել անխտրականօրէն կու տայ շա-
Հած ը իր ժողովուրդէն ւ Հասկանո՞ւմ 
ես... 

- Նետած քարդ լեբան չափ է ու լոյ-
՛՛է պէ" արդար է , 

ԱՍՈհԼՒՍ ԸՆԴ1ԱՆՈՒՐ 
Կիրակի միիրէի%% Հօրեղ֊ 

բայր Հար դան ու եղբօրորդի Արմանէ 
երբ պաՀ մը մէնակ մնային ճաշաաենեա– 
կին մէք, Հօրեղբայրը Հարցուց. 

- է՚ք խօսէ նայինք է Արմէն... Ար– 
գէն ամէսը անցաւ որ Պէյրութ ես % Ի՞նչ 
են ապալորոլթէւններդ մեր քաղաքէն • • • 

- Պէյրութը նոր Աոդոմ մըն է է 
- Նոր Աոդոմ մը, որ էր սուրբերը 

ունէ, Հէն Աոգոմէն շաա աւելէ ւ էք անգ-
թացա՞ր մեր մեծ ու պզտէկ սուրբերուն 
եւ Հէն ու նոր մարտիրոսներուն • »• 

- ի՞նշպէս կ՚ապրին սուրբերը ան-
սուրբներուն մէք••• 

- ինշպէս որ կ՚ապրին սուրբ անա-
սունները* անսուրբ անասուններուն 
Հետ. • • է Անսուրբները կը յաւակնէն ը– 
սեւ Բէ էրեն9 մէ1 Կռ ""՚րրերը • 
կերպով մը ճշմարտութիւն է ա յգ • ան-
սուրբները կ՚ուտեն սուրբերուն գլուխ-
ները , էնշպէս կ՚ուտեն սուրբ անասուն-
ներուն միսերըւ Ահա թէ է՛նշպէս կը պա-
հեն էրենց մէք՛ Ա էս ուսն ալ այս ձ եւով 
կը պահեն իրենց մէք. ղայն ուտելով ել 
ըմ պելով է Մ ի ւս կողմ է , սուրբերուն կո-
չումը նաՀատակուիլն է է Եթէ անաուրթ-
ները չըԱան | սուրբերը չեն կրնար մ ար– 
տիրոսանալ է 

- Ուրեմն ճիշգ Է տպաւորութիւնս է 
- Ծաա ալ ճիշգ չէ է ՃԷշգ ըլլալով 

Հանդերձէ Պէյրութը փոքր աշխարՀ մըն 
է, աշխարհն ալ մեծ Պէ/րութ մըն էէ 
Ուրեմն ամբողք աշխարհը լայնատա-
րած Աոդոմ մըն Է ւ ԱագայԷլը վերականգ-
նած է Աոդոմը, որ դարձած է աշխար– 
Հակալ, որուն կայսրութեա՛ն մէք ո՛չ 
րեւը մարը կը մտնէ% ո՛չ ելեկտրակա-
նութիւնը կը մարի ւ Աոգոմը կը տէրէ 
թէ՛ Հէնէ թէ՛ Նոր Աշխարհներուն, թէ՛ 
Հմայր> երկէրներուն, թէ՛ անոնց անհա 
րաղատ որդիներուն, այա ինքն գաղութ– 
ներուն է Ներկայիս, անհարազատ արդի-
ներէն ոմանք էրենք ալ մայր դաոնալով, 
աշխարՀ էս է ա յա ինքն Աոգոմէն, բաւա 
կան պա կաեցալ անբարո յականսւթիւնը է 
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- Ո*րիչ պարագայ մըն աչ մա ած ել 
աո ւալ. ինծի է Լիբանանի մ էք, տուրք վը– 
ճարել գրեթէ չկայ ւ Լա՛ւ., Հապա պե-
տութիւն ր ի՛նշպէս կը Հաւասարակշռէ իր 
Ա| իսո6Է6՚«« 

- Տարիներ աո.աք, պելճիքացի ան-
ուանի ելեւմտագէտ մը, լսելուԼ որ Լի-
բանանդիները տուրք շեն Վճարեր, եկաւ 
Պէյրութ է ուսումնասիրելու մեր ե լել– 
մուտքը, որպէսզի մեր գրութիւնը իւրա– 
ցընէ ել կիրարկէ զայն Պելճիքայի մէք։ 
Ս՝ արդ ր Հակառակ քանի մը ամիս մեր 
մօտ մնալուն եւ Հակառակ իր բոլոր քան– 
քերուՏւ, չկրցաւ մեր ելեւմուաքէն ներս 
մտնել, որով մեր ելեւմուտքին մէք էն 
չկրցաւ ելլել։ Ա՚արդը դմայլանքով եկաւ 
ու դարմանքուէ մեկնեցաւ ւ Ոմանք ալ կը 
պնդեն՝ թէ ընդ Հակառակն եկաւ զար– 
մանքով ու մեկնեցաւ զմայլանքով ։ իր 
մեկնելէն առաք, երբ Լիբանանի պետա– 
կան անձնաւորութիւներէն ոմանք Հար-
ցուցած են՝ թէ ի՛նչ է իր ուսումնասի-
րութեան եզրակացութիւնը, Պելճիքացին 
պատասխանած է - ՀԵղածին պէս չարու– 
նակեցէք, քանի որ գուք գաղտնիքը ու-
նիք* ձեր ելեւմտական լաբիւրինթոսէն 
ներս մտնելովգիլրութեամբ ալ դուրս 
ելլելու։ Արեւելքը աշխարՀն է Հրաշքնե-
րու ։ կամ գուք ունիք թռչող գորգեր, 
որոնցմով կը կարգադրէք ձեր գոբծերր, 
ել կամ ունիք քառասուն գողերուն գան– 
ձալի քարա յրը է որուն առ քել կը պոռաք • 
զԲացոլէ՛, Աեզամ...*> ել ամենայն ինչ 
կ՛ընթանա յ Հրաշագործութիւնով •. է 

- Ի՞նչ է ուրեմն Լիբանանցիներուն 
լաբիւրինթոսին գաղտնիքը . • • 

- Լիբանանի մէք լաբիւրինթոս չբ– 
կայ, այլ կայ լոյս է Ամէն բան պարզ է 
ու պայծառ ։ Լիբանանցիները ո՛չ կու 
տան, ո՛չ կ՚առնեն ւ Լիբանանի կառավա-
րութիւնը ո՛չ կ՚առնէ, ո՛չ կու տայ յ Ա՚ինչ– 
դեռ ուրիշ կառավարոլթիւննեբ իրենց 
ժողովուրդները քամելով տուրք կ՝առ-
նեն , ել իրենց ստացածներով կը շինեն 
օդանաւեր գ Հրասայլեր , Հրթիռներ , 
զ^քեր, ղրաՀաւորներ եւ ընգծովեաներ ։ 
Այսինքն իրենց առածները կը նետեն քու^ 

րին ու օղին մէք։ Լիբանանը կառավա-
րողները իմ աստուն են, քուրին ու օգին 
մէք բանիկ մը չեն նետեր • ընդՀ ա կա ռակն 
քուրէն կ՚առնեն քրածինը, օղէն՝ թըթ– 
ուածինը , ու կը սնուցանեն ժողովուրդը ։ 
Ու պրծաւ գնաց է 

- Գանք Հայկական ելեւմուտքին։ 
Մուտքը ոխ է, ելքը կռիւ է տ Ֆրանսա– 
Հայերս զերծ ենք այս կարգի կագ ու 
կռիւներէ ւ 

- Որովհետեւ գա դրած էք Հայ ըլլա– 
էէ ։ Հայութիւնը մեր կեանքն է, իսկ 
կեանքը կագ ու կռիւ է , պայքար ու պա-
տերազմ է ։ Հանդարտութիւնը մ իայն 
մահուան մէք կ՚ըԱայ՚. Գուք իբրեւ Հա-
յեր կիսամեռ էք, ծերանոցի մէք սպա-
սող, սպառող Հոգեվարքներյ իսկ մենք 
ողք ենք ու առոզք ւ Ել կը կռուինք ։ Ա՝ե– 
նէ ամէն մէկը կ՛ուղէ ըսել- «Հայը ե՛ս 
եմ, ես քենէ աւելի Հայ եմ, ե՛ս եմ ի– 
րական Հայը ու ճշմարիտ Հայ քրիստո– 
Նեան. . .%> ւ Զիրար գերազանցելու պայ-
քար մըն Է, մրցում մըն Է մերը։ 

- Եղբա յր եղբօր գլո^ւխը ուտելով է 
Փոխանակ կռուելու, միացէ՚ք եղբայրա– 
բար ։ 

- Ա՚իանա՞նք. որո՞ւ դէմ կռուելու 
Համար•» 

- Զեր խելքը միտքը կռիւ է։ 
- ՈրովՀեաել կենսունակ ենք• մեր 

կիները անգամ առնական են ( ամ աղոն 
են, սպարտացի են։ Կ՛արժէ որ միանանք, 
կռուելու Համար ֆրանսաՀայ կոչուող 
ազգազուրկներուն դէմ ։ 

- կը ներես, Հօրեղբայր, երբ ըսեմ՝ 
թէ կռուազան գազան դարձած են Պէյ~ 
րութցիները է Գալով քեզի, անպատճառ 
կը կատակես ։ Ես վստահ եմ որ դուն տը– 
րամարանոլթիւն ունիս, ինչպէս նաեւ 
խիղճ ւ կարելի չէ փառաբանել ոճիրը ••• 

» Զարհուրելի զրպարտութիւն X Ո՜ 
ճիրը փառաբանող չկա յ ։ Փա՛ռք Աստու-
ծոյ , Հայ եմ ես, ու Հայ քրիսաոնեայ \ 
Գատապարտելով կը դատապարտեմ Ո— 
ճիրը, որ կը գործուի մեր մէք, դագա– 
թացած գաղափարներու ղօրաւոր բախոլ– 
մ էն։ 
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» Պակաս թո՛զ ըԱան այգ գաղափար-
ները է որոնցմէ ՆնաՆը սճիր է ւ Գաղա-
փարներու Նով մը անգամ% կաթ է է մը 
Հա յու արիւն շարժերէ Մեր մեՆագոյն 
գաղափարականը պէտք է ԸԱայ Հայոլմ 
թիւնը, Հայերէնը, Հայրենիքը ։ իսկ 
Պէյրութի Հայ գաղութը կը յաւակնի թէ 
ի նքն է մ աաւորական կեդրոնը արտա– 
սաՀմանի Հայութեան է 

ՀինԷն ի վեր, ամէն մէկ կեդրոն, 
իր սպիտակներուն քով* ունի իր սելերը է 

- Մանաւանգ կարմիրները ւ 
- կեդրոնին մէք արիւնը կ ՝ըԱայ աաք 

ու կ՚եռ.այ, կ ՝ՐԱայ յորդ ու կը Հոսի « • • ւ 
իսկ դուք ՖրանսաՀայերդ կը աաոաւղիք 
անարիւնութենէ ։ Արեան ներարկումի 
պէաք ունիք։ Պէաք է մենէ արիւն աո– 
նեչ, ոլ ՖրաԽսՀայոց ներարկել I 

- Զեր արիւնը ձեզի պահեցէք ։ իսկ 
եթէ շաա է , մարգ գլուխ յիսունական 
աղրուկ փակցուցէք I 

- Մ ենք կը պա ական ինք Հա յոց ազ-
գին միքերկրականեան ճիւղին է Միքեր– 
կրականցիները Հինէն ի վեր ուժական, 
որով անՀանդարա եղաՆ են։ Հին 0ոյնե– 
րը կ՚ըսէին - Հ Զգուշացէք իրենց աո. աքէն 
գիրը Հկամա՚ֆ եղող երեք ժողովուրդնե-
րէ , էերեք կամածներէ, որոնք են Կէէէ՜~ 
կեցէները, կապադովկէացէները եւ Կրե– 
աեցիները։ Մ էքերկրականցէները մէշա 
զոՀող ու զոՀուող եղաՆ են I Փէւնէկեցէ– 
ները եւ կարգագէնէցէները ունէէն իրենց 
Մ ողոքը, Հռովմայեցիները էրենց կրր՜ 
կէսները ւ Սպանէացէները մէնշել Հիմա 
ունին էրենց ցլամարտերը է 

- Բայց ձեր ցլամարտը եզյրայր եղ– 
րօր գէմ է։ 

- Մ է՛ մոոնար Գորսէքացէներուն 
վանտէթթ-աձ ւ 

- իա շեմ կրնար ոէրել Պ է յրութաՀա– 
յերէն կատաղիները • կը սիրեմ մէւսնե– 
րը... 

- Մ էւսնե* րը. ատանկնր ալ կան ... 
Այս տաք ու կարմ էր նէւթը փո– 

խենք ... 
-• հօսինք ուրեմն անարիւն նէւթերու 

մասին ւ 

^ ՛Բանի որ տպաւորութէւններս կ՛ում 
զես լսել, խօսէմ նաեւ ՊէյրութաՀայե– 
րուն Հէւրասէրութեան մասին է 

- Շահեկան նիւթ Է. խօսէ՛ է 
՜ Երր ՊէյրութաՀայ մը Փարիզ կը 

Հասնի | կը զարմանայ որ կայարան լեն 
փութացաՆ գինքը գիմալորելոլ ել գըր~ 
կարաց ու Համրո յրներով ընդունելու, 
գեղանի Փարէզուհէները է Իսկ երր Փա– 
րէզահայ մը Պէյրութ կը Հասն է (էմ պա-
րագաս տարրեր էր ա^ու^ա) է կը գար– 
մանայ որ Պէյրութէ էր բարեկամները, 
որոնց տեղեկացոլցաՆ էր էր գալուստը, 
շեն եկաՆ զէնքը գէմաւորելուէ Օր մը 
եաքր, կը լսէ որ էր բարեկամները բա– 
նավէճ ունեցաՆ են I Ամէն մէկը էնք ու-
զած՛ է դէմաւոբել ժամանաՆ Փարէղահա-
յր ւ Բանավէճը փոխուաՆ է կռիւի, եւ 
ամէն ոք Նանրապէս կամ թեթեւօրէն 
վէբաւորուաՆ է, ու բնականաբար կը 
Նառայէ անկողն է ւ Ուրեմն ՓարիզաՀայը 
ի՛նք կ՚երթայ անոնց քով, Հիւանդտեսի է 
իւրաքանչիւրին ցաւ կը յա յան է, որ գին-
քը գիմաւորելու եռանդէն մղուաՆ վխ~ 
րաւորուաՆ է։ Անգամ մը սակայն, Փա– 
րիզաՀայ մը, հիւանդանոցը, նոյն սրա-
հին մէք գտնուող վիրաւոր Հերոսներուն 
կ՚ըսէ- վԵղրայրներ, ինչո՞ւ կռուեցաք, 
թող միասին գայիք, ղիս դէմաւորե– 
լոլ*>՚ֆէ Վիր աւորներէն մէկը կր պա-
տասխանէ - *Այն ժամանակ, ամէն ոք 
պիտի ուզէր քեզ իր տան մէք Հիւրասի– 
րել, ու պիտի Նագէր տաք կռիւ մը, ու 
մենէ քանի մը Հոգի պիտի մեռնէր է 

- իլ գուք ՓարիզաՀայերգ կ՚ուզէք 
որ ձեր Հիլբասիրութեան խնգրով մեռ-
նի՛լն Պէ յրութաՀայերը • • • 

- Ոտքիդ տապանին տակը պագնեմ, 
Հօրեղբայր. Պէ յրութաՀա յերը ի՛նչ կ՛ում 
զեն ընեն, սա կա յն թող չմեռնին զիրար 
սպաննելով է 

- Շատ կը խօսիս Պէ յրութաՀայերոլ 
զիրար զարնելու մասին է Մէկ բան լալ 
գիացիր որ ՊէյրութաՀայե բուն եղբայ-
րասպանութեան մէք անգամ եղբայրս 
սի բութ ի ւն կայ < 

- Ի՞նչ.** Համ մ Է՞... Ուժով բսնեմ 
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աթոռս ու տեղանը, որովՀետեւ ատ խօս– 
ՔՐԳ Կրնայ ղիո թռցնել . . . 

- Եւ սակայն, թռուցեալ ես է 
» Արդեօք սիրելովդ ղի բա՞ր կր խեղ-

դեն , թէ սիրելով ղիրար կ՛ուտեն • • • 
> Պէտք է ամէն ինչ բացատրել նըր– 

րամ՛արմին բայց պնդագլուխ Փարիզա– 
Հայոց է ՊԷ յրութաՀայերր իբրեւ Հայեր 
քաք են , իսկ իբրեւ քրիստոնեաներ կա– 
աարեալ են է Երբ Պէ յրութաՀայ մը կը 
սպաննէ ուրիշ Պ է յրութաՀա յ մը, դիտէ 
թէ իր սպաննած եղբայրը պիտի երթայ 
արքայութիւն, Իսկ ինքն ալ պիտի մտնէ 
գմոխքէ Ուրեմն կը տեսնե՞ս որ Պէյրու– 
թաՀայուն եղբայրասպանութեան մ Էք 
անդ ամ եղբայրասիրութիւն կայէ 

- Բանի որ այգպէս է, ես փոխեցի 
մտադրութիւնս է 

- Այսինքն••• 
» Ես մտագրած էի ՊէյրութաՀայե– 

բուն քարոզել որ սիրեն իրենց եղբայր– 
ները ւ Հիմ ա, ստիպուած պիտի ԸԱամ 
քարոզել որ չսիրեն իրենց եղբայրները յ 
Չսիրեն ու չսպաննեն է Գալով ձեր ազգա-
սիրութեան ել կրօնասիրութեան, ատոնք 
ալ կը գտնեմ չափազանց միքնագարեան է 
Նայեցէք որ ձեր մ իքնագարեան պատան-
քը պատոէք ու մտնէք քսաներորդ գա-
րուն մէք։ 

- Բոլ պատանք կարծածդ պատմու-
ճան է է Գալով մեր ազգասիրութեան ու 
կրօնասիրութեան , եթէ մ եր ազգին ու 
կրօնքին Հիմնադիրները, Հայկ Նահա-
պետ ու Գրիգոր Լուսաւորիչ, իրենց դե– 
րեղմաններէն դուրս եԱէին , Պ է յրութա-
Հա յուն Համար պիտի ըսէին՛– %Գա՛ է 
**րդի% ՚^եր սիրելի •••)> Ի"Կ ՓարիզաՀա– 
յուն Համար Հայկ ՆաՀապեա պիտի Հար– 
9ընէր - Ժսկ ո՞վ է սա ծուռ մեծ քի-
թը • ••>• Գրիգոր Լուսաւորիչ պիտի պա-
տասխանէր.– Հ.Աա է վերքին արմենոի– 
ալ> . . ւ Աոի՞ր * . • է Փարիզ եկա յ ու 
ճանչցայ ՓարիզաՀա յլ», որ տիպար մը 
չէ է Մութով, մշուշով պարուրուած ա– 
բարած մըն Է, սնդիկով շինուած գէմք 
մը, որ չի բոն ուիր տեսողոլթեամբ ւ Ծ է– 
կը միւսին ալ բնաւ չի նմանիր, որովհե– 

տեւ ամէն մէկ ՓարիզաՀա յ կը գանուի 
այլասերումի տարբեր աստիճանի մը Հր 
րայ, այլասերումի տարբեր ճամ բու մը 
մէք է Կան նոյն իսկ այնպիսիներ է որոնք 
լուր չունին թէ այլասերուած են ւ կան 
նաեւ անանկներ, որոնք քանի կ՛այլասեր– 
ուին, այնքան Հայացած կը կարծեն ի՛-
րենք զիրենք է Գուն միքնադաբ կ՚ըսես, 
բայց ես տեսայ Փարիզաբնակ Հայեբ , ո– 
րոնք Հին գարը կ՚ապրին ։ Պարելու ատեն 
միայն կը մտնեն մեր Օրերուն մէք ։ իսկ 
նոր սերունդի պատկանող դժբախտը կը 
նմանի մէկու մը, որուն աք ձեռք էն կը 
քաշէ զօրաւոբ անձնաւորութիւն մը, ղին-
քը ի՛ր կողմը տանելու Համար, ձախ ձեռ– 
քէն ալ կը քաշէ ալեւոր մէկ ազգակիցը, 
ղինքը ի՛ր կողմը տանելու Համար ւ Բաշ– 
քըշուածը կամ ա յ ակամ այ կ՛ընտրէ զօ-
րաւոբ ին կողմը» բայց զօրաւորը ղինքը 
իր տունէն ներս չառներ. Հսպասէ՛) ըսե-
լով գուռը կը գոցէ ։ կը նայի աքին ու կը 
տեսնէ որ ալեւորն ալ փակած է դուռը է 
Ու երիտասարդը կը մնայ մէքտեզըէ Ո՛չ 
մէկուն, ոչ ալ միւսին կը պատկանի՛. 
Կ՛անդրադառնա յ որ ո՛չ մէկուն կը նմանի 
ինք, ոչ ալ միւսին X Բայց կը նմանի ի՜-
րեն պէս դուրսը մնացողներուն , իրեն 
պէս երկու փակ ղուռներու մէք, փողո-
ցը կեցողներուն է Ու մինակ չրլլա/ու, 
մ ելամ աղձոտ ԷԸԱալոլ Համ ար* երկու 
կոզմերուն մէքտեղը մնացողները կը միա-
նան ու կը պարեն, կը պարեն, մ ոռնա-
լու, տաքնալու եւ Հալելու Համարէ Հաս– 
կըցա՞ր , ո՛վ մեծամիտ ու մեծաքիտ Փա-
րիզաՀա յ ՚ . . 

- Մեր քիթին մասին, ո՛վ ի՛նչ կ՝ու– 
զէ թո՛ղ ըսէ ։ Գուն սակայն, սիրելի Հօ– 
րեղբ այրս, նայէ որ քիթդ ամէն բանի 
մէք չխոթես, որպէսզի Պ է յրութաՀայու 
մը կոզմէ արքայութիւն չմտնես մամա– 
նակէն առաք ւ 

• \քօ՚, վախկոտ ու վատ Փարիզա– 
Հայ, գիտցիր որ Պ է յրութաՀայը չի վախ-
նար Ո՛չ ծնունդէն, Ո՛չ կեանքէն, ո՛չ մա-
Հէն, ո՛չ յարութիւն առնելէն, ո՛չ սա-
տանաներէն, ո՛չ Հրեշտակներէն, ո՛չ 
մարգոցմէն, ոչ ալ ուրուականներէն է 
Պէյրութ ցին զգա յուն է ծնունդով, ի– 
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մ աստուն է կեանքով աա. գիւցազսւն է 
մաՀով է Պ է յրութաՀա յ կր նշանակէ ան-
փախ ու. անվախ ւ 

- Ո՛վ Հերոսական Հօրեղբայրս, Պէյ~ 
րութաՀայ գիւցազունները չալ կընեն՝ 
եթէ բարեՀաճին քիչ մը վախնալ իրենք 
իրենցմէ է Իսկ լաւագոյն բան մը կ՚ընեն* 
եթէ բարեՀաճին շաա վախնալ Աստուծ-
մէ , որպէսզի Աստուած ալ չսարսափի ի– 
րենցմէ ւ 

- Կրնաս վսաաՀ ԸԼԼաէ % "Ր մենք, 
Պ է յրութաՀայերս , այսուՀեաել նոր 
կեանքով մը պիտի ապրինք՛ •• 

- կը մաղթեմ որ ձեր նոր կեանքը 
բնաւ չնմանի ձեր Հին կեանքին է 

- Մեր ասկէ առսւ քո լան կեանքը 
փորձերոլ շրքան մըն էր է 

- Ի՛՛նչի փորձեր ըրիք • • • 
- Գաղափարական տարբերոլթիւննե– 

բու Համակեցութեան փորձեր % 
- Ուրեմն փորձերը վերքացան, ու 

ներկայացումը նոր պիպի սկսի է Տոլ*» 
սանք որ ձեր ներկայացնելիքը արիւնոտ 
ողբերգութիւն մը չըԱայ» այլ ուրախ ել 
երգախառն կատակերգութիւն մը է 

- Վերքացա՞ն բարակցած Փարիզա-
Հայու քննագաաութիւններգ >>» 

- Ո՛չ՛ գլուխ մըն ալ կայէ 
- Շա՞ն գլուխ ք թէ գայ չի գլուխ... 
- Գլուխ մը չէ, աւելի ճիշգը ոաք է, 

կոտրած ու կա&կրԷՕ եղած է 
Աա ի՞նչ 

- Նամակացաւը« Անկարելի Է թըզ– 
թակցիլ ՊէյրութաՀայե բուն Հետ է Ղ,ՐՐ՜ 
կըլյսծ նամ ակը կամ կը գողցոլի, կամ 
սխալ տուփի մ Էք կը գրուի, կամ փոզո– 
9Ը Կ՝հնայ> վեր քա պէս, կը կորս ուի, կը 
ԲՈ1Ի է ԿՐ չքանայ է Իսկ եթէ Հրաշք մը 
պատահի, ու նամակը Պէ յրութաՀա յուն 
ձեռքը Հասնի , ան ալ չի բարեհաճիր պա-
աասխանելէ Հազար Պ Է յրութաՀա յէն Հա– 
զիլ մէկ Հոգի կը պատասխանէ նամակի է 
Կրնա՞ս ըսել այս բաբե խղճութեան պատ-
ճառը է 

« Նամակի մը պատասխանելու Հա-
մար, պէաք է տրամադրութեան լալ ե– 
ղանակ , մանաւանգ պէտք է տրամագրե– 
լի մամ տնակ է 

- Բայց ամէնէն գսրծունեայ, ամէ֊ 
նէն բազմազբաղ ժողովուրդները անդամ* 
նուիրական պարտականութիւն կը Հս*– 
մարին պատասխանել իրենց ընդունած 
նամակներուն I 

- Որովհետեւ ժամանակ կը քյ-Աէււ 
- իսկ Պէ յրութաՀա յերը բնաւ մա-

մ անակ չուն ի՛՛ ն ... 
- Հարկաւ չունին ւիրենց ամբոդք Ժա-

մանակը յատկացուցած են • * * եղբայրաս-
պանութեան « Գիւրի՞ն գործ կը կարծես 
եղբա յրասպանութիւնը I Մ եր ամբողք 
տրամադրութիւնը ու ժամանակը կը խլէ 
այգ գործը, ամենասիրելի ՓարիզաՀա յ 
եղբօրորդիս է 

՜ ճիշգ Է որ ՊէյբութաՀայը բազ-
մազբաղ է՛ ամէն մէկ Պ է յրութաՀա յ իր 
մէք ունի Հրեշտակ մը ու սատանայ մը* 
Հրեշտակը միշտ կը պահ է ի քուն, սա-
տանան միշտ կը պաՀԷ արթուն, իոկ ինք 
կը մնայ մերթ երազունէ 

- Պ Է յրութաՀայեր կան, որոնք կա-
տու պաՀելոլ պէս, քանի մը սատանայ 
ունին իրենց փորին մ էք տ Ուզողին Հատ 
մ ը կու տան ձրի է Կրնամ տալ, եթէ ոէմ 
զես, անուններ ու Հասցէներ է Ուրիշ ի*նշ 
ունիս ըսելիք.» . 

- Պէյրութը ցամաքային ծով մըն է, 
ուր տեղի կունենան ծովամարտերէ Պ Է յ– 
րութցիներն ալ նաւազներ, նաւաստիներ 
կամ նաւապետներ են է Կան տակաւին ծո-
վահէններ ւ Նաեւ շանաձուկեր է Պէյբում 
թը վտանգաւոր վիհ մըն է I 

- Պէյրութը ծովային Համալսարան 
մըն է, ուրկէ վկայոլած մը կրնայ յաղ-
թական դուրս գալ ամէն տեսակ ծովա-
մարտէ է Շատեր կը կարծեն թէ Լիբանա-
նը բանակ չունի , մինչդեռ իր քաղաքա-
ցիները վարժոլած կամ մարզուած են 
թէ՛ ծովային, թէ՛ ցամաքային կռիւնե– 
րու Համարէ 

- Կ Փ^ՓաքԷի գիտնալ՝ թէ ի՞նչ կը 
նչանակէ վլիբանֆ կամ Հ լի բանան* ւ 

- «Բան* բառը կը նչանակէ վխօսք* 
կամ «գործ* ւ Ուրեմն, ըստ Հրաչեայ Ա– 
ճառեանի, Հ լի բան* կը նշանակէ «շատ 
խօսք* կամ «շաա գործ* I իսկ ըստ Այ– 
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ա ընէ ան ի , 4լք՛ բան ան* կը նչանակէ «չաա 
բացողներ* է ք*ազմաթիլ Լի բանանց էն ե ր 
շաա կը բանան թէ՛ իրենց , թէ՛ ուրիշնե-
րուն բերանը , դարանը, սեղանը , գրպա-
նը է կր վերաբանան նոյնիսկ բաց բանե– 
րը, էնշպէս քիթը, ականքը, աչքը ։ 

Պէյրութի որոշ շրջանակներ ու մ էջ, 
շաա ինկած կը դանեմ բարոյականի աս-
տիճանաչափը ւ 

- Իսկ ես բարձրացած կը գանեմ 
անբարոյականութեան աստիճանաչափը , 
կարգ մը անորոշ շրջանակներու մէջ է 

- ք*այց ըսածս կը Հաստատես •• . 
- Գուցէ՛ սակայն, ես անկումը բար-

ձունքով կը պատկերացնեմ տ 
- Տզմակուաակ բարձունք մըւ 
- Լեռնային եր կրի մը մէջ, ամէն 

բան նկարագրելու է բարձունքով յ 
- Լեռնային բարձունքներուն վբայ 

մաքուր ձիան կայէ 
- Անբարոյականութեան բարձան 

ներուն վրայ* ճերմկած գլուխներ ալ 
կան ( 

- Հէյրո՚-թը Հսկայ ծաղկաման մըն 
է ք որուն մէջ բաւական Հայ ծաղիկներ 
կան է 

- Ծեր ծաղիկները թէեւ Հոտ չու՛-
նին, սակայն գոյն ունին է 

- Հոս» ալ ունին. միայն թէ գէշ Հոտ 
ունին ւ 

- Մեր ծաղիկները այգ պատճառովի 
շատ կը բուրումնաւէտ ուին ։ 

- Գժ բա խտաբար , կարելի չէ բու-
րումնաւէտ ել Հողին, որով ներքին գար-
շահոտութիւնը կը դաոնա յ զգալի յ 

- Փարիզի Հայութեան մէջ վարժուած 
չե՞ս այդ Հոտին է 

- ՓարիզաՀայութիւնը մեղքեր շատ 
ունի, բայց տակաւին զերծ է յոռի Հո-
տերէ | 

- Ի*նշ փայլուն սեւութիւն ունի Փա-
րիզաՀա յութիւնը • • • 

- Կը խաղայ է 
- Ատ ալ մեղք ըլլար... Խաղալը 

Պէյրութ ցիներուն Համար ձմեռնային ժա– 
մ անց է, գարնանային զբօսանք է, ա– 

մառնային զբաղում է , իսկ ա շնանային 
գործ ունէ ութ իլն է է 

- Լիբանանը խառնարան մըն Է է 
- Ախալ։ Լիբանանը Հսկայ ցուցա– 

Հանդէս մըն է, ուր կաբելի է գտնել ա– 
ռաջին դարէն մինչեւ քսաներորդ գարը, 
նո յնիսկ նախաքրիստոնէական շրջանը ել 
մենէ գար մը ետքը ըլլալիք նորաձեւու-
թիւնը ւ Ցուցահանդէս մըն է, ուր կարե-
լի է տեսնել տեսակ տեսակ տարազներ է 
Հոս են բոլոր կրօնքները, անոնց ամէն 
տեսակ դաւանութիւնները ել աղանդնե-
րը ։ Ցուցահանդէսին Հայկական բաժինն 
ալ ճոխ Հ– : Բանաստեղծները եւ բանաս– 
պանները Համրանք շունէն է Բանաս-
տեղծները կը Համարուին երկնային 
Հիւանգներ, որովհետեւ ունին ան– 
ջըրպետացալՀ Այգ երկնային Հիլանդ– 
ներուն չափ ալ բժիշկներ ունինք, որոնք 
չեն կրցած այգ վարակիչ Հիւանդութեան 
յաղթել է Բժիշկներ կան* որոնք վարակ– 
ուած են այգ Հիւանգութեամբ եւ իրենց 
բժշկութիւնը կը յուսան բանաստեղծնե-
րէն է Ուրեմն ցուցաՀանդԷս մըն ենք բա-
նաստեղծներու, բժիշկներու, բանախօս-
ներու, այսինքն Հիւանղներուէ Ուրիշ 
ի՞նչ ունիս ըսելիք... 

- Այս քաղաքին մէջ, մեծ ու պըղ~՛ 
տիկ, օրական քսանը չորս Ժամ անդադար 
կուտեն ւ Ոմանք ոտքի վրայ, ոմանք ճա-
շարանները նստած կը թխեն; Ի՞նչ է 
պատճառը այս անկանոնութեան է 

- Նախ գիտցիր որ այստեղ շատեր 
կ՚ուտեն երբ դրամ ունենան է Շատեր ալ 
կ՚ուտեն երբ ժամանակ ունենան է ԻԱկ 
ախորժակ միշտ ունին է Ատոնցմէ զատ, 
Լիբանանը նախկին Փիւնիկէն է ։ Փիւնի-
կը առասպելական թռշուն մըն էէ Լիրա– 
նանցիները, երբ փող ունենան, կ՚ուտեն 
թռշուններոլ պէս է Մարգիկ կը կարծեն 
թէ թռչունները քիչ կուտեն ՚ սխալ* 
թռչունները թէեւ սակաւակեր կարծը– 
լած են սակայն շատակեր են ու կուտեն 
յարաժամ է Ուրեմն Լի բանան ցիները կ՚ու-
տեն թռչուններու պէս, էսկ անոնք՝ ո– 
րոնք կ՛ուզեն Լիբանանցիներոլ թռչունի 
միսը ուտել, պէաք է գիտնան որ ամէն 
թռչունի միս չ՚ուաուիր է 
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•> Բանաստեղծնե՞րն ալ չաա ակեր են , 
Լիբանանի մ ԷՀ... 

- Բանաստեղծները րանակ մ ր կր 
կազմեն ու կ՛ուտեն ալէն ոլոր ի պէս, բա յց 
իրենց Հաշւոյն Հարկաւ ւ 

- Բանաստեղծներու բան ա կին ղօրա– 
վարները որո՞նք են > • • 

- Բանաստեղծներու ր ան ակին Հրա– 
մանաաարները թէեւ մեռած են, սա-
կայն, անմաՀ ԸԱաէոՎ կը շարունակեն 
ղեկավարել րանակը, ու զինուորներէն 
շաա եր կը Հեաեւին մեռած սպարապետ-
ներուն | որոնց մ ԷՀ են Մ եծարենցը, Թէ– 
քէեանը , Օշականը եւ ուրիշներ է Մ եր 
րանաստեղհ– բանակայինները, ըստ մեր 
ախտաճանաչութեան, Հաւանարար կը 
դարմանուին, եթէ դաոնան ինքնագլուխ 
արձակազէններ , դէն շպրտելով կապկոլ-
կութիլնը, կրկնութիւնը ու կաղութիւնը է 
Պէ յրութաՀա յ քերթողները լի բան ան ե ան 
բանակին թէեւ Հետեւակ, սակայն, պա– 
րելով ընթացող զին ոլորներն են է Մաղ-
թենք որ մեր քերթողները տիրանան Բե-
զա սի , որպէսղի ունենանք այրոլձի է 

- Ուրիշ տարօրինակ երեւոյթ մրն է 
ութէն տասը տարեկան աղոց լծուած ըլ-
լալը գործի, /ւ//«/յ փողոցի մ էէ թէ խա-
նութի ւ ^ ծառայեն կամ կը ծախ են որ-
եւէ բան է Ի՞նշ Է պատճառը կանխաՀաս 
այս գործուն Էութեան կամ առեւտրակա– 
նութեան է 

- Պատճառը պարզ Է է Ինչպէս որ 
պարի կամ նուագի Հետեւողները պար-
տին պզտիկ տարիքէն մարզուիլ, առեւմ 
տուրի Հետեւողներն ալ փոքր տարիքէն 
պէտք է սկսին գործի , որովՀետեւ առու-
տուրն ալ արուեստ է է գիտութիւն մըն 
է, փիլիսոփայութիւն մըն է , Կւ՚Ր՜ 
կէսի խաղ մը ԸԱալէ զատէ Պէյրու-
թի պէս տեղ մը, մէկը մեծ վաճառական 
դաոնալու Համար, պէտք է առեւտուրի 
սկսի իր աշխարՀ գալէն ինը ամիս առա^, 
եւ որեւէ ձեւով պէտք է խաբէ նախ իր 
մայրը, ապա իր Հայրը ել վերջապէս, 
իր կեքա Հա յրը է Մ ենք մարգիկ ունինք, 
որոնք իբրեւ մերկուբուսեաններ % կը 
ճամ բո րւլեն դէպի Հայասաան , նայլընա– 

պատ նաւերով կամ օդանաւերով եւ նայ– 
չընէ անցագիրով, ել երբ վերադառնան ք 
կը կանգնին նաւու պէս տուներ, Հիմնս** 
պէս Հոս Հաստաաուելով ։ Ուրիշ Ի"նչ սւ** 
շագրալ բաներ տեսարէ Պէյրութի մէէէ 

- Պ Է յրութաՀա յ մտաւորականները 
սկսած են արդարացնել մարդկութեան 
եւ Հայութեան ալ Հին ու նոր դաւաճան-
ները , ոճրագործները է 

- էՏօսԷ՛ օրինակներով I 
- Նուպար Ջարխուտեան արդարա– 

ցուց կայէնը, զայն Հռչակելով անմեղէ 
Համազգայինը դատավարութիւնով մը 
անպարա Հռչակեց Վասակ Սիւնին է Հայ 
գրող մըն ալ կ՛ուզէ փաստել անմեղու-
թիւնը իսկարիովտացի Օուդա յին , յա ր– 
աարարելով որ անոր ըրածը Գ^Ր մըն 
էր, իրեն յանձնուած վերին կարգադրում 
թեամր է Մէկն ալ պաչտպանեց Մերում 
ման Արեր ունին ւ Պիտի չզարմանամ եթէ 
վաղն ալ դտնուին պաշտպանողներ Հա– 
միտը , թալէաթը , Ս տա լինը ու Բերիան է 
Այս ընթացքով, Պէյրութ ի մէՀ% ոչ ոք 
խրտչելու է դաւաճան դառնալէ, վսաաՀ 
ըլլալով որ պիտի ունենա յ պաշտպա՚Կ^ 
նեբ է Ուրեմն ինշո՞լ կրօնական իշխանում 
թիւնը| ազգ» իշխանութեան Հ ետ, 
նական օր Հռչակած է Վարգանանցր ք 
նաեւ Ապրիլեան Մեծ ՆաՀատակոլթիւմ 
նըէ ինչո՛՛՛ւ կարգ մը Պէ յրութաՀայերոլ 
կողմ է դաւաճանները, լրտեսները , ոճ-
րագործները ի պատուի են • • « 

- Այգպէ» \կարգ մը ՊէյրութաՀայեր, 
չպաշտպանո ւելիք անձեր պաշտպանելով , 
կամ բանի մը մասին թեր, երբեմն ալ 
դէմ խօսելովկ՛ուզեն ապացուցանել 
թէ իրենք ալ ունին ՏէօՀրապին կամ Օք" 
մանեանին կարողութիւնները է Եւ կամ 
կուզեն ապացուցանել որ ԶօՀրապը կամ 
Օրմանեանը կարծուածին չափ բացառիկ 
տաղանդներ չէին է Ուրիշ ի*նչ դիտողում 
թիւններ ունիս •• • 

- Հազարաւոր երիտասարդներ կան 
ամուրի , նոյնպէս երիտասարդուՀիներ , 
բնականաբար է Ամօթ չէ՞, մեղք չէ՞ , 
գայթակղութիւն չէ՞ % Ի՞նչ Է պաաճա– 
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• Պատճառը պարզապէս Աատանան 
ք է իսկ Աաաանան \)ինէման է, որ աղա-
քը ըրաւ իսաապաՀանՀ, էսկ աղ2իկնե– 
րը րազմապաՀանֆ լ 

• Հօրեղբայր, քանի մըն ալ Հար-
Հումներ ունիմ • • « 

• Հարցո՛ւր որ պատասխանեմ ( եթէ 
կարողութենէս Վեր բաներ չեն է 

- Բաւ լիցի* 
- ինչո՞ւ Վանքերը ընգՀանրապէս 

բարձունքներու Վրա յ կառո լցուած են • • • 
- ՈրոՎՀեաել Աաաանան չի կրնար 

ապրիլ բարձունքներուն Վրայ, ուր մ ի լա 
պաղը, կամ աոնուաղն զոՎը կը աիրէ, 
նո յնիսկ այրեցեալ գօաիի մ էջ է Ա ա սլա-
նան դժոխաբնակ ըԱալոՎ՝ վարժուած է 
սաստիկ տաքի, ու կը մսի չափազանց՝ 
երբ գտնուի գագաթի Վրայ, ուրկէ չու-
տոՎ կը Հեււանայ ։ Ահա թէ ինչու Հինե-
րը Հեթանոսական մեՀեանները անգամ 
կը կանգն էին կատարներու Վրայ ։ Գող-
գոթայի Վրայ սատանաներ չկան, ա յլ 
խաչեալներ է 

- ինչո՞ւ Պէյրութի մէջ, մաՀացու 
մեծագոյն մեղքը կը Համարուի անմեղում 
թիւնը։ Մէկը որ չի շնար, չի խմեր, չի 
խազար, չի խաբեր, Վերջապէս, չի մե-
ղանչեր1 կը Համարուի ամէնէն մեծ յ ան-
ցաւորը, ամէնէն անսիրելի արարածը, 
ամէնէն անտանելի տիպարը, Հակակրե-
լի ցաւագար մը։ Ի՞նչ է պատճառը ւ 

- ԱրոՎՀետեւ անմեղ անձ մը ան-
Հանդուրժելի է ։ Թէ՛ իրեն կը Վնասէ , թէ՛ 
ԿԸ. յՒԺ^Է ուրիչնեբուն մեղքերը ։ Իր 
անձին կը Վնասէ , քանի որ չի կրնար մը– 
ղել կեանքի պայքարըէ Անմեղ անձ ըս-
ուածը Հրեչտակ մը չէ , Վերջապէս ։ Մ արդ 
ալ չէ • քանի որ մարգ ըլլալ կը նչանա-
կէ մեղքերու թանգարան ըլլալ• ուրեմն 
Ի՞նչ է անմեղ անձ մը. կատար եալ աւա– 
նակ մը է Եւ ի*նչ բանի օգտակար Է ա– 
ւանակ մը մեր մեքենական գարուն է Ա– 
ւանակ մը ի*նչ գործ ունի քաղաքին մԷՀ յ 
Աւանա կ մը չաա շաա կրնայ ապրիլ յե-
տամնաց գիւղի մը մէջ« Աւանա կ մը ո՛չ 
առեւտրականներուն օգտակար է, աչ ալ 
ոչ—առեւարականներուն ։ Աւանա կը մա– 

մանակաՎրէպ արարած մրն է։ Նոյնիսկ 
դժուաբ է գտնել մէկը որ զիվանի Հեծ-
նել իր Վրայ ։ Աւանակը կարելի է բեռ-
նաւորել միայն պարկերոՎ ու պարտւս– 
կանութիւններոՎ ։ 

- Հօր եղբա յր , գուն ալ Օրմ անեան 
մը կամ ԶօՀրապ մըն ես* նո յնիսկ երկուք 
քը մէկ ։ 

- Շատ սխալ չես ։ Ա՛Հ , եթէ առեւմ 
տրական չըԱայի » • • ։ Անցնինք ։ Ուրիշ 
ի՞նչ... 

- Եթէ այցելու անձ մը, բոլոր Լի– 
բանանցիները ի մի Հաւաքէ ել աշտարա-
կի մը գագաթէն գոռալոՎ Հարցնէ -
Ո՞վքեր են այս երկիրը կառավարողնե-

րը ։ Թոզ Հաճին մատ բարձրացնել՚* ։ Բո-
լոր Լիբանան թիները անխտիր, մէկ մար-
դու պէս, իրենց ցուցամատերը վեր պի-
տի բարձրացնեն ։ իսկ եթէ աշտարակին 
գագաթի նո յն անձը Հարցնէ - «Իսկ ո՞վ-
քեր են Հպատակողները> անոնք ալ թող 
Հաճին մատ բարձրացնել..»*, ո՛չ ոք 
մատ պիտի բարձրացնէ, սակայն, ոտք 
բարձրացնողներ շատ պիտի ըլլան ։ 

- Լիբանանցիները, աՀա՛ ժողովուրդ 
մը, որ իրապէս յառա^գիմած է։ Ան ան-
ցած է ռամկավարական, ընկերվարա-
կան , Համայնավարական վարչաձեւերէն 
ու առաջինն է որ Հասած է անիշխանա– 
կանութեան: Աշտարակին գագաթը գըտ– 
նըւող այցելու անձը կրնայ ուրախութե– 
նէն ցնորիլ, կորսնցնել իր Հաւասարա– 
կըչռութիւնը եւ իյնալ վար. * . ու մեր-
կացուիլ մեքենաբար, յանուն իր վէրքե-
րուն ։ 

- Աշտարակի մը գագաթը բարձրա-
նալու միտք չուն ի մ է 

- Լիբանանի կամ Պէյրութ ի մէԼ 
չտեսա՞ր գնա Հա տելի բաներ մըն ալ» * • 

- Ոմանք բացատրութիւն մը ունին 
ու կ՚ըսեն*– «Հայուն Աստուածը* է Ես ալ 
կ՚ըսեմ Հա յուն Օիսուսը, Հայերը գործի 
լծելով՝ կատարած Է Հրաշագործութիւն– 
ներ, ընգՀանրապէս Լիբանանի ու մաս-
նալորապէս Պ էյրութի մէ^ւ Շինարարում 
թեամբ ամբողՀ լեոնաշխարՀ մը կառուց ՚ 
ուած է | կոթողական Հասաաասւթիւննե– 



րով | նոյն իսկ թաղերով ու աւաններով է 
էւինարաբութիւն կրօնական գետնի *Լը~ 
բայ, չինաբարութիւն կրթականէ մար-
ղական, թաաերական , առեւտրական, 
վաճառականական է ապա բանական , //»-
րագրական ( րնակարանային է Բլուրներ յ 
բարձունքներ կաթողիկոսարաններ , ^ 
Կայարաններ , գպրեվանքեր , դպրոցներ 
ու. դպրոցներ , ակումբներ , խանութներ , 
ա ուներ, տաճարներէ կը պակսի, ինչ– 
պէս միչա, ^ձծ լէնքը սեփական թաւո– 
րոնի է Հր**՛չաչի շինարարութիւններ, 
րոնց աոքել կը խոնաբՀիմ, որոնց աոմ 
քել Հա յութիւնը Հաւաքաբար պէաք է 
խոնարՀի է 

ծէ Հօր եղբա յրը ոգեւորուած– ոաքի 
ելաւ, բռնեց եղբօրորդիին թեւերը, Հձր 
Հանձ,, ք>ւ ճակաաէն Համբուրեց , ու ր 

լաւագոյն պէ յրութաՀայուՀիին I 
«ր^ծ մրմնքեց * 
- աեսնեմ օրիորդ 

պողաղը » «՚/ք. կուաաւոր ու կողալ կոյ֊ 

- Սիրելի եղբօրորդիս, գիաեմ 
"Ր սկզբունքով գէմ ես սակարկելու գ 
բայց անաաբակոյս, սրբազան չաՀգ 
ԸԱայ խնդրոյ առարկայ, ^ սակարկես, 
«քա&ասսձք Հարցը կը պատկանի ք ր 
րամօմիտի է 

- աակարկեր. գինս կը ճշդեմ է 
- Ապագայ աներդ ալ իր գինը ճըշ– 

դաե կ՝ԸԱայ է որով երկուստեք, յանուն 
Համերաշխութեան» քք Հանաք գալ Հա– 
մաձայնութեան է Աակարկութիւնը աՐ~ 
դէն ուրիշ բան չէ, ա^ Համաձայ՛-
նութիւն • 

է . 



20 

8 Ո Ւ Շ 

ւ 

էրագուսւծ յիշատակ սաւնի մ ՛ուր ես 
Իընակեցայ խորունկ երջանկոլթեամբ • 
Գեււ կը յիշեմ լուսեղ երկինքն անամպ, 
Օրերն անցնող կանանչ գետի մը պէս : 

Խառերուն մէ յ արեւ» սրտիս մէյն ալ 
Սիրատոչոր սւրեւ* բայց որքա՜ն շուտ 
Պարտէզներուն վըրսւյ գիշերը մ ո ւ թ 
Իջաւ՛ սուգի ճրագներ եկան շողալ։ 

Տրտմաւէտ յիշատակ • դռները րաց 
էին ճերմակ ճամրուն եգերքն երկար. 
Գետը կը սահէր լուռ, երր գաղտնաբար 

կապոյտ նաւն երագի խարիսխ նետած 
էր սեմին մ օտ , ուր ես կը սպասէի 
Որ ձայնըդ գիս կանչէ, կարօտալի• • • 

2 

8ուշ մը քեզմէ վճիտ բաժակ մ՚է լեցուն– 
Ոսկի բուրվառ մ՚է տակաւին մխացող» 
ՋգւԻ՚Իձ Ր ո յՐԸ Յուլիսի վարդերուն* 
Հին ճըրագի մը ժպիտն է տրտմաշող: 

Զիս կ՚սւրբեցնէ բաժակը • խունըն ալ գոգցես 
Թափանցեր է գիս բանտարկող քարերուն ֊ 
Ու բորբ վարդերն արիւներ են իմ սրտէս 
է լ արցունքիս ցոլքն է ճըրսւգը պլպլուն: 

Թո՛ղ չփշրեն ձեռքերդ բաժակը բիւրեղ ՛ 
Վսսւ պահեն միշտ խունկն հոգեզմայլ բուրվառին* 
Ու վարդերուն1 անթառամ փունջը լուսեղ: 

Յառնէ անցեալը տեսիլքով երկնային* 
Էլ ըւլայ 8 ուշն աղօթակէգ , տարփաջեր, 
Զերդ հսկումի անառաւօտ սուրբ գիշեր • • • 



V 

Տ 

ձայն մրմնջուն թախանձագին, որպէսգի 
Մոռացութեան չհիւսուի քողը մսփճ» 
Սիրատոչոր, սարսռուն մար լքին երագի 
Կարօտներուս գիշերին մէ յ անձկագին։ 

Զայն* որ ինծի կրկնեց անթիւ անգամներ 
կախարդ անունն անմեկնելի գաղտնիքին՛ 
Ե՞րբ եմ ծներ այս աշխարհին, ե՞րթ մեռեր , 
Ես յարուցեալ՝ կրած եմ միշտ այս հոգին՛ 

Ու դեռ հնչուն, անլռելի գանգի պէս • 
Անցեալի ձայնն իր աճիւնէն թե ւ առած 
Ասսւեղահեւ թռչուն մըՕ է բոցակէզ՛ 

Գիտէ թ է ո՞ւր է գերեզմանս խորարաց, 
Խորհրդասքող, անյիշատակ, տրտմագին, 
Որպէսգի գայ թառիլ անոր սեւ թումբին ՛ 

4 

Րայց, երբ լացող չկայ , այգուն ցօղը կայ . 
Շուքը թեթե ւ անցնող ամպին կամարէն, 
Խաղաղ գիշերը քաղցրօրէն լուսնկայ, 
Աշնան անձրեւը հեծեծուն մեղմօրէն։ 

Է լ անծանօթ անցորդին խոհը կառչած 
Անցելաբոյր, անյուշ քարին հնամեայ , 
Որուն գաղտնի մէկ խորշին մէ յ կը տաքնայ 
Իսւրի մողէս մը արեւով լուսարբած: 

Աչքերը կան հողին խնկոտ գոյներով • 
Եւ բզզիւնն ալ միջատներուն լուսաթով ՛ 
Լըռութիւնն ալ* որ նուագ մ՚է խորհուրդի • 

ննջողն անո՛ր է աւելի ունկնդիր, 
՛քան լացողին՝ որ դեռ կեանքին կը ժպտի, 
Եւ կը մոռնայ լքուած շիրիմն այս անգիր: 

5 

Տուշը երգն է ՛ որ դարերէն կը հասնի, 
Եւ կը հնչէ իր քսւղցրութեամբ աոաջին, 
Անոր մէջէն հին աղբիւրներ կը հոսին 
Արեւաշող, ու կայլակներ արիւնի։ 
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Արտասուքն Է աստուած ներուն՛ որ մեռան, 
Է լ դեռ կ՚ապրին քայլերուն մէջ քանդակուած • 
Թռչունն է ան ծիածանով թեւսւբաց 
Որ կը սպասէ մշտանորոգ յարութ՜եան: 

Իմ երդերէս գուցէ մնայ յուշ մը լոկ 
Արթնցնող լուռ ափսոսանք եւ մորմոք 
Արտերու մէ յ ՛ որ կապուեցան իմ սրտիս, 

8ուշ մ՚սւնայլայլ գեղեցկութեան տեսիլքի, 
Որ արցունքով միայն յանկարծ կը ծաղկի, 
Էլ անցեալին հաղորդակից կ՚ընէ գիս։ 

6 

Կէս մը որթի մանկութիւն էր* ունեցած 
Խաղալիքներս էին կուտեր ծիրանի, 
Վէգեր, խիներ գետեգերքէն հաւաքուած 
Վառ գոյներով երկնքի եւ արիւնի։ 

Իայց անոնցմով միշտ ստեղծել կրնայի 
Աշխարհ մ՛որուն մ է յ թագաւոր էի ես* 
Թագուհիս ալ ազյիկ մըն էր խղնսւլի, 
Հօրէ մօրէ ռրր ե ւ աղքատ ինծի պէս ։ 

Րսւյց կային դէմըս ապառաժ լեռներ մո ւթ* 
Էլ քաղաքին մէյէն անցնող գետը խ ե ն թ . 
Գլխուս վերեւ լուսեղ կամարը կապո յտ , 
Ու քերականըս՝ խնկսւրոյր վարդի թ ե ր թ , 

Ուր սորվեցայ կարդալ սիրով երկնային 
Խորհրդաշող անմահ գիրերն այս լեգուին* 
Անոնցմո՛վ է որ 6ուշն եղաւ կարելի* 

Ոգեկոչել ի մ մանկութեան թագուհին , 
Հասկի նման անոր մագերը դեղին, 
Էլ ինքն ամրող յ աղուոր եղնիկ մը վայրի * •« 

ԱՐՍԷՆ ԷՐԿԱԹ 

I 
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Բ. Կ Ռ Ա Ն ե Ա Ն 

Գ Ի Ր Ք Ե Ր Ր Ո Ր Դ 

ձակատը տենդի մէք կ՝այրէր։ Ծովին պաղ շունչն իսկ չէք Օգներ I 
Միայն թէ թելին ծայրը րոնէր... Ե՞րր* ի՞նշպէս սկսաւ.. . 

Ծովը շրքապատեր էր ղինք, փրփրելով կը բարձրանար % Ջրերը ծուն– 
գերուն էին Հասեր % Շուբքը, գլխապտոյտ կը գալարուէին յորձանքները է 
Ջուրը դանգաղօրէն կը բարձրանար I Մինչել մէքքը » վեր ( կուրծքը* վիզը > 
Արագ, աւելի արագ է կը խեղդովբ է կը կանչէր , կը պայքարէբ է 

՚Բիչ անդին, մայոին վրայ, կեցած Էին մարդիկ, կը դիտէին անյոյզ» 
օդնութեան ձեո.ք չէին երկարեր % 

թ՛ագուհին ալ Հոն էր է կանչեց։ ԹագուՀին պիտի ՀասնԷր, դուրս 
քաշէր զինք խորունկ քոլրերէն ։ Բայց , ի մեծ զարմանք, Թագուհին ալ ան– 
չարմ կեցած էր ու թոյլ կու տար, որ խեղդուէր % Ատիկա թագուհիէն չէր 
սպասէ ր ։ Մինակ էր ( լքուած է կոկորդը քուրով կը լեցուէր • • • 

Աչքերը բացաւ է 
Թագուհիին խանդակաթ գէմքը ծո.ած էր վրան է ՛հեռ, մղձաւանքի աղ– 

գեցոլթեան տակ էր % Հայրագօրէն չո.ած | ճակատը քրտինքներու 

Զեոքը ( զսպանակի պէս, նետուեցաւ գէպի ադքկան ձեոքը ել կաՈմ 
չեցալ անոր։ Աղ 9ի կը Համբուրեց անոր ձեոքը , այտերուն տարաւ ել սեգ– 
մեց կուրծքին է 

Լեւոն պտացուց նայուածքը։ Իրենց սենեակն Էր» ճանչցաւ աաաս 
տաղը % Տարիներ գիտած Էր ղտյն ու երագած է Պաոկած Էր իր անկողինը է 
Մ օր անկողինը Հոն չէր« Զարմացած նայեցաւ ԹագոլՀիին I 

Այդքան քաղցրութիւն ել գորով տեսած չէր նայուածքի մը մէք է Ւ— 
րեն թսւեցաւ, որ անոր աչքերը թաց Էին։ Արցունք չկար % բայց թաց Էին։ 
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Ու մէկէն, այնքան ժամերէ ետք, իրականութի ւնը պարղոլեցաւ յ 
րօրինակ յստակութիւն մը տիրեց ւ ՚Բաոսը պարտուահ էր I կարգը ճառա-
գայթեց | 

Մ այրը « 
Մայրը մ եռած՜ էր է Տիչեց թաղումը, ամենայն մանրամասնութեամր է 

Տէրտէրը պաղահ էր եւ. ձայնը խոպոա էր ու. Հաղի լ կրնար երգել ւ Լուսա-
րարը տարրեր ձայն բոն ահ էր > Խուն կին Հոտը այնքան զօրալոր էր է որ 
դլիւու պտոյտ կու տար եւ սրտի խառնուքէ Ու դագաղը, մօրը մ ա գագա-
թէ դէմքը, Վերքին անգամ ։ Գագաղին էքքը, Վէոսը եւ Հողը Վրանէ 

Կը յիշէր առանց յուղումի, առարկայօրէն ւ Կը զարմանար ինք իր 
վրայ է ՚հէպքին ամբողք աՀալորո լթիլնը, փոթորիկէն ետք, պայծ՛առ կեր-
պով կը Վերագտնէր իր անդորրութիւնը, կրկին մխրճուելէ առաք աւելի 
խորունկ խաւարի մ էք ՚ • • 

3)ի զի ք ական ցնցումին պիտի յաքորդէր Հոգեկան մրրիկը յ թերեւս 
աւելի աՀալոր ւ Պատանին ճակատը կը րախէր մաՀուան առեղհուահին, 
ինչպէս ամէն մարդկային էակ պիտի անգամ մը րախի ւ կեանքի էութիւնն 
Հիմ էն կը ցնցուէր ։ Եր բովանդակ աչխարՀը կր փլէր մէկէն % իմաստներու, 
նպատակի ողբերգական վերագնահատում ։ Այս ընգՀարումէն* պիտի հնէր 
ապագա յ մ արդը I 

Իր ցեղը մաՀուան առեղհուահին բախեր էր, Հազար անգամ ։ Հազար 
անդամ | անցեր էր ասեւլի հ՜ակէն : (հաղթանակեր էր մաՀուան է 

Նախ, ըմբոստացաւ Արար չին դէմ է 
Հաւատացեալ մը եգահ Էր է Իրենց տան մ Էք իչխահ Էր Աստուահա-

շունչը է Մայրը իրեն կարդալ կու տար Հայատառ, բայց թրքերէն Ա՚ Գիր՜՛ 
քը է Վրէժխնդիր էյ Հո վան, իր պատուհասներով ել մեղքի սպառնալիքով՝ 
կախուահ Էր իր մանկութեան վերեւէ Իրենց տան անկիւնները Հրեշտակներ 
կը բնակէին ու սատանան դրան հերպերէն զուր էր քանացեր ներս սողոս-
կիլ > Միայն, երբեմն, ձմրան ցուրտ գիչերը% ^ (՛Ր Հրեշտակները թմրահ կը 
քնանային, սատանան կը սպրդէր ներս ել իր ֆոսֆօրէ կանաչ աչքերը կը 
յառէր իր աչքերուն, զարհուրանքի մէք քարացնելոՎ զինքէ 

Ցոյսը միշտ Աստուհո յ Վրայ ղրահ Էրէ Խոր կերպով Համ ոգուահ՝ 
արդարին Վարձատրութեանւըէ Հաւատաց ահ Էր \ որ իր տ առա պահ մայրը, 
օբ մը, պիտի տիրանար երքանկոլթեան, որ իր արդար Վարձքն Էր է Եւ 
Հաէ Հիմա, անըմբռնելի գաժանութեամբ մը, Աստոլյսհ ա/ւահ Էր անոր Հո-
գին, մուրազին չՀասահ է 

Ի*նչ եգահ Էր այգ կնոք վարձքը աշխարհի Վրա յ է 
- Հաւատքը սուր Է, ուրեմն, այլապէս ո՞ւր է երկնային արդարում 

թիւնը, ոՈւբ է Աստուահա յին տրամաբանութիւնը է 
- Աստհոյ գորհերը մեզի ըմբռնելի չեն, - կ՚ըսէր Թագուհի, - Ան 

իր երագիլաները կը Հետապնդէ եւ իր խորՀուրդները միշտ բարի են՛»» 
Պարապ խօսք, պարապ խօսք ։ Եթէ թագուն տրամաբանութիւն մը 

կայ անոնց տակ, ի Վեր քո յ պէտք է Հասկնա լի ըԱայ մարգոց։ Այլապէս, ե– 
րեւակայական առեղհուահ մըն է , որ կը Հալահենք ւ Գուցէ, Աստուահ ալ 
չկայ եւ միայն մեր երեւակայութիւնն է, որ ստեղհահ է զայն, յարմարու-
թեան Համարէ Յոյներուն 1>6ԱՏ 61 ա&օեւՈ8–1ք է Տուսալը մարդկային Է, 
գժբախաութիւններուն Համար պատասխանատու մը պէաք է I Ցետոյ, ցա– 
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լին մ էշ՝ մարդ կառչելոլ կկտի մը կը ա են չայ, անծանօթ ում ի մը միջա-
մըաութեան կը բաղձայ. • * Աստծո յ գոյութիւնն իսկ կասկածելի էէ 

- (ք եղա՛յ է Մ եղայ Բեղ Տէր, - կը բացակտնշէր թագուհի , Մ եղայ՝ 
ըսէ..» Հիմա գուն դմբախա ես եւ ամէն ինչ սեւ կը տեսնես, դժբախտու-
թեանդ պատասխանատու մը կը փնտռես • • • 

- Ի Հարկ է... Ուրիշ ի՞նչ... Ինք կու տայ, ինք կ՚առնէ. .. Ուրիշ 
յա վ է պատասխանատուն • • • 

Մէկէն զգաց, որ Թագուհին կրնար իրաւունք ունենալէ Իր թէզն աչ 
խախուտ Էր է Խնդիրը այնքան ալ պարզ շէր է 

Թագուհին կ՚ըսէր - Կեանքն ալ սկիզբ եւ վախճան ունի է Որքան րը– 
նա կան է ծնիլը, նո յնքան բնական է մեռնիլը է Անշուշտ թէ վախճանը ան-
հաճո յ է, այդ իսկ պատճառով անբաղձալի ւ Ե*–% ինչ որ դմուաբ է ըմբըոմ 
նել - կամ կը մոռնանք ըմբռնել, - որ վախճանը վերապրողներուն Համար 
միայն ողբերգական էէ Մ ե կենողը ինք այլեւս անգիտակից Է իր դրութեան է 
Մեռած վայրկեանին, կը մեռնի նաեւ գիտակցութիւնը, որով ողբերգոէք 
թիւնը չի Համակեր զինք։ Կսկիծը, յուսահատութիւնը, դատումները՝ մ չք-
նացողներուն կը վերաբերին միայն է 

Էելոն չհամոզուեցաւ է Խնդիրը այդքան ալ պարզ չէր է Տեսութիւն– 
ները նման Էին անարիւն երակներու, միայն արուեստական ներարկումներն 
են| որ կեանք կու տային անոնցէ Ներքին ինքնաբուխ կենսունակութենէ 
զուրկ էին ւ Խնդիրը այդքան ալ պարզ չէր ւ 

Բան մը իր մէք կը դառնար, քանի դառնար կը խոշորնար, այմմ 
պոռթկալու մօտ էր I Հոն էր եղած տարիներէ ի վեր, անյիշատակ մամ ու-
նակներէ ի վեր ։ 

Մօրը կորուստը ահալոր աղէտ մըն էր է Տէր կրնար Հաշտուիլ, չէր 
կրնար սփոփուիլ տ Բայց մօր կորուստը խորհրդանշական ծաւալ մը ստացած 
էր Հիմա է Ամթողք ցեղի մը կորուստը է Մայրը ոչ միայն արմատն Էր Հար– 
գըւած գերդաստանի մը, այլ աւելին, նաՀատակուած ցեղի մըէ ԱղԷաը 
տիեզերական չափեր ստացած էր է 

Հայկական տրամ ան վարակած էր զինք ել պիտի չլքկր զինք երբեք % 

Եւ ըմբոստացած էր Արար չին դէմ ւ 
իր ցաւին թարմութեան եւ սաստկութեան մէջ, իրեն կը թուէր, որ 

ցեղն էր որ կը մեռնէր է 
ինչո՞ւ, վասն ինչի*, դարերու տուայտանքը, գետերով արիւնր, 

ծունկերու մաշումը մոմերու աո.քել | 
Հասն ինչի՞։ 
Կը յիշէր Լեր ան Բալւզը. «Երանի անոնց, որ արդարութեան Համար 

կը Հալածուին, վասնզի անոնցն է երկնքի արքա յութիւնը* է 
Ո՞ւր Էր երկնային արդարութիւնը է Ժամանակին Հաւատացեր Էր է 

Հաւատացեր Էր, որ ներկայ չարիքը կրնար ապագայ երանութեան մը դում 
ռը բանալէ Բայց Հայ ժողովուրդին պատմութիւնը Հակառակը կը փասաէր է 

Եւ սակայն, անհասկնալին - Հայոց ժողովուրդը պաՀած Էր իր Հսսա 
լատքըէ Ահա մայրը, 6 որին նման, մաքուր Էր պահեր իր Հաւատքը է Անրմ– 
բըոնելի Էր է Բանի գժբախաոլթիւնները զարկեր Էին, այնքան կարծրացեր 
Էր ընդդիմութիւնը ։ Պատահած Էր անբնականը, անսպասելին է եօթը Հագի 
անէր այս ցեղը է 
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Ո*կէ էր սակայն, երկնային արդարութիւնը ւ 
Ամէն երեւոյթ արամարանական տարազի մը 1լ ենթարկուի է (Այմմ, 

զգացական եղանակէն անցած էր իմ ապականութեան եղանակը) ւ 
Լերան Փարողին մէք ըսուած էր • «Անոնցն է երկնքի արքայութիւնը> է 
ի վերջոյ, Հասաւ փակ դրան - Ի՞նչ է մահը է Ի՞նչ կայ անգինէ Մահ– 

աւան մե քեն ական րացաարութիւնը յի լուծեր աո. եղծուածը ւ Յէի դիք 
միական պատաՀարին ետին, կայ աւելի խորունկ ու խրթին տրամ մըէ Քն-
նութիւնը , առարկայօրէ ն գիտուած, տեսակներ ու տելականացման կոյր 
ձգտում մըն էէ Միայն է կարգ մը մ ի Հա տներ Էգը սաղմնաւորելէ ետք, սլար– 
ղասլէս կը մեռնին ւ իրենց գերը կատարած են տ 

Կոյր միտում մը, որ զուրկ է իմաստէ ու նպատակէ է 
Ու կ՝ըսԷ ինքղինքին» «Գոլցէ իմաստի պէտք ալ չկա յ է իմաստի մը 

ւզա Հանքը մարգ ինքն Է, որ կը ստեզծէ* է 
էք լ սակայն, մարգ արարածը երկրի մէք օտար եկուոր մը չէ, այլ 

ան րամ ան մասը տիեզերական Հոլովո յթին յ Որով, իր մտածումը արտա-
յայտութիւնն Է կեանքի երեւոյթին է Տիեզերքի մ Էք ամ Էն երեւոյթ արդիւնքն 
Է մ աթ եմ ագի քա կան տարազի մըէ Ոչ մէկ պատահականութիւն ։ Ամէն ար-
դիւնք խորունկ իմաստի մը արտայայտութիւնն էէ Տիեզերական Հոլովո յթն 
Համակ իմաստ Է ել խորՀուրգ է 

Ի՞նչ կը Հետապնդէ բնութիւնը տեսակներս*, տեւականացման մէք է 
Հո՛ս Է Հիմնական առեղծոլածը է կեանքը եւ մահը այս առանցքին են կապ-
ուած է 

Բնաշրքական ընթացքին մէք, անհատը միայն պաՀ մըն Է Լքիչ մը 
աւելի երկար պաՀ մը | քան արու մեղուին կեանքի տեւողութիւնը) է յըո– 
տակ առաքելոլթեամր օժտուած ւ իր դերը պիտի լրացնէ տիեզերական Հո– 
լո*էոյթին մէք է ապա* պարպուած իմաստէ , կը քայքայուի ու կը մեռնի է 

Աստուածաշունչին րացատրութիւնները չէին գոՀացներ ընդվզած Հո-
գին է Գժոխքը, արքայութիւնը, յաւիտենական կեանքը աւելի շփոթ կը 
ստեղծէին է Որքան ալ բաղձալի լուծումի մը պատրանքը զգեցած Էին, ար՛՛ 
նոլամենայնիւ, տրամաբանական Հիմունքի չէին դիմանար է Առեղծուածը 
կը մնար անլոյծէ 

Ի՞նչ Էր մակէ 
Վախճա՞ն մըէ Փոխանցական վիճա՞կ մըէ Եթէ այո, ո՞ւր, դէպի 

ո՞ւր է Ի՞նչ կար անգին է Ի՞նչ պատաՀեցաւ մօրը ւ Գիտած Էր Հողին տակ 
թաղուիլյչ է Արդեօ՞ք ամէն ինչ կը վերքանար Հոն է 

ԶարՀուրանք մը զգաց է Յուսահատական, անիմաստ, դաժան է Տգեղ 
Էր ման աւանդ ւ Ջէր կրնար Հաշտուիլ մտքին Հետ X Ու վանեց է Ուղեղը մեր– 
մեց գաղափարը ծամել իսկ, ինչպէս ստամոքսը կը նետէ անբաղձալի սը– 
նունդը • 

Ի ծնէ իտէալիստ մըն էր, եւ արուեստագէտէ Զէբ կրնար Հաշտուիլ 
նիւթապաշտակտն փիլիսոփայութեան մը Հետ X 

կրկի*՛ նետուեցաւ փիլիսոփաներոլ գրքերուն մէք է Հոն յուսաց 
գանել պատասխանները։ 

Պղաաոնի Համար (ակներեւ է, որ մասնաւոբ հակում մը ունէր գէ– 
պի այո փիլիսոփան) մ աՀը բնական երեւոյթ մըն էր է Տրամաբանական ել 
ժամանակագրական վախճանը գոյութեան է ինչպէս բոյսերը, անասուննե– 
էԸ* (մԻ^չէլ Ի–կ ամպերը, քրերը) կը ծնին, կ՚աճին, կը ստեղծագործեն ոլ 
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ծերանալով կը մեռնին, աեղ տալով նորին» Իր մեծ ուտուց չին բերնով -
կամ իր ուսուցչին մ աքերը արաայա յաելով, - Պզատոնի Համար, երթ պա– 
Հը Հասնէր, կրնար նոյնիսկ բաղձալի ըլլալ մահը է «Կ՚երթամ միանալու 
անմահներուն*, Կ՝Ը"Էր Սոկրաա ւ Պզատոնի անմաՀութիւնն ալ սերունդնե-
րու յաքորգականութեան մ ԷԼ էր ւ Շղթա յա լոր ում էր, որ ա ելա կան էէ Ա– 
մէն մէկ օղակ, մեկուսացուելով, կը ներկայանայ որպէս ինքնակեդրոն 
միաւոր մը, ապա կը դառնա յ մէկ շաղկապն ու ան րամ անելի մասը րնգՀա– 
նուրին ւ 

Ասիկա թելքի կը պառկէր է Իր ներկայ Հոդեկան աաղնապին մէք, ա– 
մէնէն տրամաբանականը այս կը թուէր է Իրողութիւնները այս աարազին 
կը Համապատասխանէին է 

Բայց, Պղատոնն ալ, ի վեր քո յ, աաաամսոլմի մ Էք կ՛իյնար I 

Աոկրաա թոյնը խմելէն առաք, խօսելով «անմաՀ*ներուն միանալու 
մասին, կ՚ըսէր. «Բայց մահը եթէ ճամբորդութիւնն է դէպի "ւրիշ կայք 
մը, եւ Հոն, ինչպէս կ՚ըսեն, բոլոր մեռելները կ՚ապրին, ի՛նչ բարիք, ով 
բարեկամներս ել դատաւորներս, կրնայ ալն լի մեծ ըլլալ* է 

Ուրեմն, Պղաաոնն ալ կը կասկածէբ է Բոլորը տարակոյսի մէք էինւ 
կեանքի սաՀմաննեբուն՝ յանկարծ թանձր մառախուղ մը կ՝իքն էր ք Ամէնէն 
իմաստուններն իսկ կը խարխափէին« Եգիպտացիներէն ասդին, յառաքգի– 
մ ութ ի էն գրեթէ չկար | Միակ յառաքգիմութիւնը անոր մ էէ էր, որ մենք 
մեր մեռելներուն Հեա ղգեստ, ուաելիք չէինք թաղերէ Մերը քիչ մը աւելի 
ոգեղինացած անմահութիւն մըն Էր է 

էէ փոթ մը կար քրիսաոնէական Հաւատքին ել բնական օրէնքներուն 
մ իջել է Եւ ըսել թէ՝ «Հաւատքի Հա՛րց է*, - նահանք մըն էր ինքնինէ 

Ասածս յ գոյութիւնն իսկ տարակուսելի Էր է 
Եւ սակայն է 
Իր ցեղյա Հաւատացած Էր Աստծո յ է Միշտ, յամառ օրէնէ Արդեօք իր 

ցեղը միամի՞տ Էր է Գաւառացի՞ մըն Էր սահմանափակ իմացականոլթեամբ է 
Հայոց ԱշխարՀի դռները բաց են եղեր չորս ծագերուն % Ազգեր Հ ր 

տեր ու անցեր են մեր երկրէնէ Հայը արկածախնդիր ճամբորդ մըն ( եղեր 
միշտ է Նետուեր Է անծանօթին, նորին ետեւէնէ Անցեր Է Հայրենի լեռները, 
իքեր Է Միքագեաք, Ասորիք, Աղեքսանդրիա, ԱթԷնք, Հռոմ է Ամէն ո ւ ղ ղ ո ւ մ 

թեամր I Հալածեր է լոյսը I Փնտռեր է անծանօթ խորՀրդանշաններոլ լե-
զուն « 

Հայը միամիտ չէր է Իր միտքը, - իր եր կրի նման, - բաց Էր եղած 
չորս ծագերուն է Հայկական բարձրաւանգակը, իր գետերու Հունով, տա-
րած ուե ր Էր գէպի արտաքին աշխարհը է 

Ել ճամբո բդելով, շփոլելով, տեսնելով, պեղելովլ սորվեր էր % Մ լե-
շակեր էր իր ներքին աշխարՀը ւ Հմուտ էր ու գիտնական է Իր ծանօթ ում 
թիւնները լայն Էին ու բազմակողմանիէ Հթփուեր Էր Զրադաշտականութեան, 
Հեթանոս Հռոմին ու ԱթԷնքին, Մահմետականութեան սւ Պ ուատտ յա կա– 
նութեան ւ Պահեր էր իր Հզօր անհատականութիւնը է 

Միամիտ չէր Հայը լ Տեսեր Էր աշխարհի չարն ու բարին % Աւելի չա– 
ՐԸէ քան բարին է 

Եւ պաՀ եր Էր իր անխորտակելի Հաւատքը ւ 
Գէպի Աստուած, գէպի կեանքը է 
Աղէտի մամ տնակ Հղօր է եղեր ել խաղաղութեան մէք ղգասա, կա 
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էաւցեր է, ստեզծագործեր անօրինակ թավւով, որպէսզի արշաւողները 
քանդեն է Ցիմար Է եղեր կարծես» շիներ Է դիանալով, որ պիաի քանդուի է 
Հեոուն չէ կրցեր աեսնել ։ 

ի վեր քո յ, միամիա մըն էր Հայը։ Ոչ Հեռատես, ոչ իրաաես ։ Եր ա՛-
ղող մը եղած էր % ել ղդացոլմով մօաեցեր էր դէպքերուն ու երեւոյթնե-
րուն։ իսկական վիպապաշա ու ԱանդիլքաԸդալ մը։ Աաով միայն կարելի էր 
րացաարել իր տկարութիւնը։ ՈրովՀեաեւ, ի վեր քո յ, տկարութիւն էր միշա 
յոյսը Աստծո յ վրայ դնելը։ Հաւատացեր էր միշտ Աստծո յ, որովհետեւ ու-
րիշ ելք չէր ունեցեր է Փոխանակ ծառանալու ճակատագրին դէմ ու կռուե-
լու, Համակերպեր էր եւ աղօթեր \ ԱՀա թէ ինչ։ Հանդուրժող, կրաւորա-
կան , տկար Հայը ։ 

Էլ սակայն։ 
Տարտամ օրէն կը ղգ ար, որ այստեղ աւելի խորունկ խորՀուրգ մը 

կար, որ կր խուսափէր իրմէ ։ Կը ւրլար արդէն, որ մարդկային միտքը ճօ– 
ճանակի ընթացքով կը գորհէր։ Աէկ ուղղութենէ դէպի միւսին ծայրայե– 
ղութիւնը ւ Բաղդատական սիստեմը գժուար էր զգացումներու կիրարկելը։ 

Մէկ միլիոնէ աւելի նահատակ, քառորդը ցեղին, եւ կեանքին հան– 
գէպ նոյն սէրը է ապագային հ անդէպ նոյն անպարտելի հ աւատքը ւ Արեան , 
յօշոտուած սիրելիներու, մաՀուան ճիրաններուն մէք ։ 

Պարզ չէր է Ծանօթ տարազներով կարելի չէր լուծել առեղծ ուածը ։ 
Բացառութիւն մըն էր եւ րացառոլթիւնները ունէին իրենց խորհրդանշա-
կան լեզուն է 

թագուհիին Հետ երեկոները նստած կը խօսէին երկար է Ժամերը կը 
սաՀէին աննկ ատ կերպով։ Լամբին դեղին ու դողդոք լոյսը ստուերներ կը 
չարմէբ սենեակին շուրք I Կը կտրուէին աշխարՀ էն ։ Ակիզբները, Նազիկէն 
պաշտպանուելոլ Համար, գուռը բաց կը ձզէին ։ Օր մըն ալ, առանց նկա-
տելու, փակեցին գուռը։ Ամէն ինշ բնական էր, իրարու Համար անհրա-
ժեշտ էին դարձեր եւ ոչինչ կրնար զալ իրենց միքեւ է 

Հոգիները կը փարէին իրարու։ Այս կապը աւելի հզօր էր, քան մարմ-
նականը ։ Եթէ թագուհին չըլլար, տղան կորսուած պիտի ըլլար ։ Ամիսներ 
քալեց սեւ ճամբաներէ, ապրելու կամքը կորսնցուց ։ Պիտի Հեաեւէր քայ-
քայումը, այլասերումը։ (քետոյ, աւելի գէշը) կորսնցուցած էր իր Աստ-
ուածը։ Ոքինշի կը Հաւատար այլեւս ։ Ասիկա ամենալուր ք անբարո յութիւնն 
էր, ազքիկը լաւ գիտէր այգ։ 

Եւ այս զմայլելի էակը, պահապան Հրեշտակի մը պէս, իմաստուն 
կերպով, կէաք ական խոր բնազդով, պաՀեց աղուն Հաւասարակշռութիւնը, 
փրկեց զայն գահավիժումէ > ՀՀոՀեց , զոհեց ոլ, ի վեր քո յ, խենթի մը նման 
սիրաՀարուեցալ անոր։ Ալ ինկած էր զգուշութեան, Հայ աղքկայ ամօթխա-
ծութեան դիմակը։ ՛հիմակին տակէն երեւան եկած էր առինքնող, տաք ու 
քնքոյշ, պաՀ ան ք կոտ ու խռով էակ մը։ ԱղքԻԿր գիաէբ, յստակ ու տրամա-
բանօրէն, որ չկար զոՀողութիւն մը, որ կարենար մերժել Լեւոնին ։ Անորն 
է Հիմա, վաղը, միշտ։ Մնացածը Հոգը չէր* էութիւնը տրամադրութեան 
տակ էր այս երիտասարդին, որ իրմէ քանի մը տաբու փոքր էր* 

Ժամանակը կատարեց իր Հրաշքը է Մակերեսը խաղաղեցաւ, ցաւը ի– 
քաւ յատակըւ Այլեւս, առանց պղպքալսւ, պիտի ուտէր գոյութեան արմ աա.– 
ները ւ Փորձառու դարձաւ, իմաստութիւն ղգեցաւ, ազնուականութեան նըր– 



16 

բին ակօսներ գծուեցան գէմքին ։ Տալը երբեք չի մոռցուիքւ ւ 
Բժշկուեցաւ, բայց իր մէք փլաւ թանկագին, անփոխարինելի բան 

մ ր ք Մ ահ ո ւան աո. աքին ընդհարումն Էր է 
թագուհին ուրախ Էր, Նազիկն աչ ուրախ Էր է Լեւոն վերա գա ած Էր 

իր նախկին զուարթութիւնը է Գործին կը նայէր է Ինչ որ Նազիկ չէր կրնար 
մարսեչ, այո երկուքին առանձնացումներն էին, ամէն իրիկունէ կարծես 
անհամբեր գիշերուան կը ս սլաս Էին յ Ջանաց դրացիներէն գազանի պահեք« 
պաշապանեչ զանոնք զրպարաութիւններոլ գէմ է Ամուսնոյն իսկ չբռալ 
կիգբներըէ Գաղտնիքը միայն իրը եղաւ եւ վայելեց այգ երքանկութիւնր է 
Բայց ինք կ՚այրէր, կ՝եփէր գիտնալու ել տեսնելու՝ թէ ինչ կը կատարուէր 
գոց գրան ետին ւ 

Նազիկը հետաքրքիր, բայց պարզամիտ կին մրն էր է Իր փորձառու-
թիւնը շատ սահմանափակ Էր եղածէ Արբունքէն գէպի ամուսնական անկս• 
ղին, ուր իրեն նման անփորձ, առնական ամէն հմայքէ զուրկ, շուարած ու 
պաղ փեսայ մը իրեն կը սպասէր ։ Նազիկին գլուխը չէր մտներ այն, որ 
երիտասարգ տղայ մը եւ ազքիկ մը կրնային սենեակի առանձնութեան մէք 
խօսիլ մամեր, թափառիչ կեանքի մտերիմ կածաններուն վրայ է Նազիկին 
Համար միայն մէկ պատճառ կրնար րլլաչ այր ել կնոք առանձնութեան Հա-
մարէ Այգ ալ չամուսնացածներու մանաւանգ ւ Ուրիշ ինչ պիտի ընէին է Իր 
փորձառութիւնը այգ կը փաստէբ ւ Երբ այր եւ կին առանձնանային, Հրեշ-
տակները ամօթխածութենէ մղուած՝ կր չքէին սենեակը• միայն սատանան 
էր % որ չէր Հեռանար ու կը ցնծար է ի վեր քո յ, միսէ եւ արիւնէ շինուած էին է 

- Ջանըմ, - կը մտմտար բարձրաձայն, - ըլլալի՞ք բան Ի՞նչ 
կ՚ընեն այգքան երկար, սենեակին մէք փակոլած • • • Տէայներնին անգամ չի 
լսուիբ • • • Ով գիտէ ինչե՜ր »• • Ա եղա՜յ , Տէր Աստուած , նեբէ՜ • •» Կրակի 
Հետ խաղալ չըԱար • • • 

Երկուքն ալ անկեղծօրէն սիրելով Հանդերձ, չէր կրնար Հաշտուիլ 
կատարուածին Հետ է Բանի անգամ ուզեց խօսիլ մէկուն կամ միւսին, բայց 
անհասկնալի զգացում մը կեցուց զինք է Անշուշտ, ականքը փակցուց դրան, 
մտիկ ըրաւ է Ջանաց գիտել բանալիի հակէն ւ ի զուրէ Տիւանը ծակի տեսո-
ղական ծիրէն դուրս էր է Ու ՚էիաքը գնաց շատ բաներ ու է Երեւակայեց զա-
նոնք շատ անպատշաճ ւ՛լիրքերու մ Էք ւ Գնաց աւելի Հեռուները, շիկնեցալ, 
տաք քրտինքներ պատեցին մարմինը, ամչցաւ ու Հեշտանքի մէք աարուբեք^ 
ուեցաւ * 

Ապա զայրացաւ իր անձին դէմ ւ Ամրապնդեց բարոյականի իր ղբա– 
Հը է Բայց Հեշտանքը մնաց Հեշտանքէ կարելի կամ անկարելի դրոյթներ եւ 
նուաղումներ Հրահրեցին իր երեւակայութիւնը է Եւ սկսաւ աւելի պաՀանք– 
կոտ ըլլալ դէպի ամուսինը է Խեղճ մարգը ծանր գործ ունէր, Հազիւ կը Հաս– 
նէր իր ընտանիքի պէ աքերուն է Հազիւ դպրոց տեսած ըլլալով, շաա բարա-
կը շէր գիտեր ւ իր պարտականութիւնը կը կատարէր իր կարե լիութիւննե– 
բուն ներած չափով է Հիմա, կինը փսխուած Էր մէկէն է Շարունակ զինք կը 
մեղադրէր, կը յանդիմանէր է Կը դժգոհ Էր, թէ ուրիշ այրեր այսպէս կ՚ը-
նեն , այնպէս կ՚ընեն, իսկ գուն պաղ զաւակին մէկն ես, եւայլն, եւա յլն է 
Խեղճ մարգը չէր Հասկնար այս փոփոխութեան պատճառը, չէր ըմբոներ 
մանաւանգ, թէ ինչի մէք կը թերանար ինք ւ 

Ել փսփսուքը տար ած ուեցաւ ւ Ելաւ երկրորդ յարկ , երրորդ, տանիք ւ 
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ի քաւ սանդուխներէն, փողոց ելաւ եւ մտաւ դրացի տունը, սողաց մինչեւ 
դիմացի չէնքը։ 

Րամբասանք ք 
կեանքը Թագուհիին համար անտանելի դարձաւ ։ 
Թշնամական, ատելութեամր լեցուն նայուածքներ, անպատշաճ ակ– 

նարկութիւններ, մեղադրանք, սպառնալիք մինչեւ իսկ I Նաղիկն անդամ ք 
«յ* մինչ այդ, թէեւ ետեւէն կը խօսէր, րայց անկեղծ բարեկամուհի մըն 
էր է այմմ, ^ էսԿ սկսած անմեղ րամրասանքին յորձանքէն տարուած , 
հետն իսկ չէր խօսեր ։ 

Ոչ ոք կը պախարակէր աղան յ 
- Այդ ազքիկը . .. . այդ ազքիկը • • • ալ ամշնար • «• Ան ալ ուսուց-

չուհի մը՛ • . Ի՛նչ օրերու հասանք ՚ • • 
- Ամուսին մը չկրցաւ գտնել եւ՛՛՛ Ի՞նչ ընէ՛՛՛ հասուն աղքիկ է• »» 

տեսներ յ //*իսերը կը յորդին ՚ . . աչքերը Ա՝արտի կատուներու աչքե– 
բուն պէս կը փա յլին ՚ • ՚ ամ օ՛ թ , ամօ՚թ ՚ • • Ի՜նչ օրերու հասանք ••• 

- Բա, ամէն օր, Ժամերով կը փակուին էղեր • • • լսուա՞ծ պան է՛՛՛ 
չեն ալ խպնիր. . * աշխարհի վերքը հասած է՛՛՝ դեռ ինշ նշանի կը սպա-
սենք՛• • Բողոքական պատուելին իրաւունք ունի, աշխարհի վերքը էկած 
է՛.. 

Լեւոնն ու Թագուհին որոշեցին այլեւս չտեսնուիլ։ 
Այնքան ալ հեշտ շեղալ։ Ուզեցին խիզախել, պայքար ի լ, տեղի չտալ 

խաժամուժին, քանի իրենք մաքուր էին, քանի իրենց խիղճերը հանդարտ 
էին, եւայլն ։ 

- Պարապ աշխարհ Է եզեր, - կ՚ըսէր Թագուհի, - այսքան տարի դի-
մացայ, հիմա, վերքապէս, կը կարծէի գտած ըլլալ՛ .. Պատրանք մըն է եղ 
եր ՚ .« կորսնցուցի անձս , ես որ . . ՚ 

ձեռքերով փակեց ամօթի զգացումը գէմքին է 
Յանցանքը իմս է, - կը յարէր Լեւոն, - ամբոզքովի՚ն ։ Ես է, որ քեղ 

այս դրութեան մտանեցի.. * Պէտք էր իր աաենին անդրադառնայի .. . Ես եմ 
յանցաւոր ը , ամբոզքովի՚ն ։ 

- Ինչե՜ր կ ըսես, - կը բողոքէր Թագուհի, - տառապանքիդ մէք ինչ– 
պէս կրնայիր... Եւ ըԱել, որ ես քեզմէ մեծ եմ... իմս է յանցանքը, իմ ր՛, 
իմը՛–* 

Կը քան ա յին իրար գերազանցել անձնազոհութեան մէք տ Սէրը զմայ– 
Ժլի էր 1 պայմանները միշտ դէմ էին սիրահարներու. եւ չար լեզուները, 
չգոհացածները, զրկեալները ։ Բայց սէրը զմայլելի էր ւ 

Ա՝տածեցին դեռ ուրիշ ելքերու մասին, եւ լուծումներու ։ Չհամար-
ձակեցան | Անոնք մնացին խորը, երբեք դուրս չգալու համար ։ Ե*– սակայն, 
իրար Հասկցան* Նայուածքները աւելի ում դին պԱոլեցան իրարու։ Արտե– 
րը Հալեցան քա՜ղցր, քա՜ղցր« Իրենց մի քել սահման չմնաց։ Թափանցեցին 
իրարու, գաբձան մի ել անբաժանելիք Հասան գերագռյն Հաղորդակցու-
թեան է 

Ի վեր քո յ, Լեւոն որոչեց մեկնիչ» Այգ Էր միակ լուծումը։ Այլեւս ան– 
Հրնաբ Էր այգ տան մէք ապրիլը։ Մայրը միշտ, ամէն տեղ ներկայ էր։ 
Սկիզբը ատիկա անհրաժեշտ էր իր գոյութեան։ Հիմա, Հակագրօրէն, կ՝ոլ– 
ղէր խուս ափ ի լ ամէն ինչէ, ռր իր մօր կապուած էր, զայն կը յիչեցնէր ել 
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զինք անհուն օր էն, անմխիթար կերպով կը տառապեցնէր է 
Միակ մխիթարանքը, զինք կեանքին կապողը ԹագՈլՀին Էր է Այժմ ( 

ա յգ ալ անկարելիութիւն դարձած Է ր է Զէր Ո ւ ղ ե ր ա ղ Հ կ ա ն ա ն ո ւ ն ը ա ղ ա ր – 

աել , աւելի քան արգէն պատահած էր ւ 
Հ՛որկ էր միքավայրը փոխեր Մեկնիչ, մեկնիլ, Այգ էր միակ լուծում 

մըէ Մ եկնողը շաա թան կը թողու եաին, կը փախ շի չաա րանէ է որ ան Հա– 
ճոյ է եւ անբաղձալի է Մեկնողը կը նեաոլի անծանօթին ել անակնկալին է 

Հարկ Էր մեկնիչէ 
Տէր կրնար շաա Հեււու երթալէ Նիւթականը չէր թոյլ աար է 
Մեկնեցալ Գահիրէ է 

ԳԻՐՔ ՏՈՐՐՈՐԴ 
«Ա՛յո Է իւքաաոութ–եա& վերքին իյօոքը––. Ս՚իայէ ա& Է ոք* 

Ժանի ազատութեան եւ կեանքի, ով որ ամէ& օթ կոֆավ կյ» 
ւա&է ա̂ ասաւթ–իւ(Ա1 ու կեանքը»: 

ԿԷՕԹԷ 
Կեանքը զինք կը Հաչածէր ու կը քշէր աշնան աերեւներու նման ւ Զէր 

կրնար արմաա նեաել ւ Վազք մըն էր՛ աենդոտ , խո. ով, անկայունէ Հասած 
Էր երիաասարգութեան եւ դեռ գոյութիւնն իսկ չէր կրնար ապահովելէ 10ա– 
րիսխներ չունէր ւ Իր իտէալներն իսկ աարաամ էին ու շփոթ « Ոչ կրցած էր 
կաաարելագործեչ իր ուսումը, ոչ ալ գործնական կեանքի մէք 4աք.ոդիլ * 

Զախոդած մըն էր է Անաւարա կեանք մըէ Անկայուն, միշա ժ ամանա– 
կաւոր, կարծես պանգոկի բնակիչ մը, որ գիտէ թէ չոլաով պիտի մեկնի, 
որ՝ իր սեփական տան մէք չէ % չի կրնար Հաստատուիլ, արմատանալ, խա-
զա դի լ եւ ստեղծագործել > իր սերունդի կեանքն էր այս է 

Ո՞ւր Էին իր արմատները է Ո՞ւր կ՚երթար է 
Տեսակ մը ջղայնացնող անկարգութիւն կար իր գոյութեան մ Էք I Նը– 

ման փոխագրուող տան մը, կարասիներն ու իրերը խառնաշփոթ նետուած է 
կատարեաչ քաոս, ել չես գիտեր ուրկէ սկսիլ կարգաւորումը է 

Ալ մամանակ Էր իրեն Համար ճշդել իր ուղղութիւնը, բանաձեւել իր 
պահանջները է Կը ճգնէր տրամաբանել, պարզացնել կացութիւնը, ել ճիշգ 
այգ տեղէն ալ կը սկսէր չփոթլ»| 

Տարբեր ճամբաներ կը բացոլէին իր աո^էէ Գործնական կեանքը չէր 
Հմայեր զինք է Ո՛չ * վճռականօրէն ո՛չ է Նիւթը կ՝ատէր է Գրական Հակումներ 
միշա կը զգար է Գրականութիւնը միակ միքոցն Էր, որով կրնար արտայայ-
տել իր Հոգեկան աշխարհը է Ասիկա շատ կարելոր Էր է Կ՚ապրէր ներքին 
կեանքով մը, ամէն ինչ Հոն նեբսն էր, արտաքին աշխարհը զինք քիչ կը 
Հեաաքրքրէր է Բնութիւնը, բնական երեւոյթները կ՚առինքնէին զինք, բայց 
տրամը նեբսն էր, առօրեայէն վեր» կեանքի տրամը կը կատարուէր ամէն 
պաՀ, դուրսը, սովորական առօբեային մէջ, բայց ինք չէր աեսներ այգ, 
վեր էր ներկայէն, կ՚ապրէր ուրիշ մամանակի մը մէք է 

Միայն Հայը կ ըմբռնէ այս, որովհետեւ Հա յուն մ ամանա կը ե ր բ ե ք 

ներկան չէ ւ Ան կ՚ապրի աւելի լայն, պատմական ժամանակին մ Էք է Այդ իր 
ճակատագիրն Է է իր պատմութիւնը, ել իր Հոգեկանը է 

Ո՞ւր Էին արմատները տ 
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Մ ան է* է. էլ Հասակէն, շար Ալն ակ կը մեկնէրէ Հ/արունակ կը շինէր է Վեր-
քին Հանգրուանը ԳաՀիրԷն էրէ Որքան պիտի մնար այսաեզ, ա յգ ելյս անո-
/ք»; Հեաեւարար, շարունակ տենդի մէք էր ։ կրնար կեգրոնանալէ 
Անցեալը, ներկան, ապագան բնականոն կերպով չէին ընթանար իր մօտ, 
այլ ա ելա բար իրար կը Հրմշտկէին, կ՛ընդհատ էին տ ^/հ* խանգարուէր գոյու-
թեան կշո-ոյթը ւ որմ է կը ծնի ստեղծագործական Հաւասարակշռութիւնը է 

Գիտական աշխարՀին մէք, ամէն Հոլովո յթ կեգրոնի մը շուրք կը 
գաոնար ւ Ամէն կեանք եւս ձգողական կեգրոն մը ունէր, այլապէս կը շե-
ղէր իր Հունէն եւ արկածի ու աղէաի կը յանգէր է Իրեն Համար դեռ յստակ 
շէր իր գոյութեան կեդրոնը ։ Գեո. փնտռտուքի մէք էր Հ կը ցատկէր Հան– 
գըբուանէ Հանգրուան է Իր անձը կը փնտռէր ւ Հոգեկան տրամ մըն էր, որ 
չէր Հպատակիր դասական տարա գներ ու ։ 

Ել աՀա, տագնապի գիշեր մը, տեղէ մը լոյս մը ցաթեց ւ Գիւտ մլւ 
ըրած էր | ինչպէս այն Հեռաւոր, Հեռաւոր գիլերը Ամերիկա յի մէք է 

Պէտք էր փնտռել իր ժողովուրդը ։ 
Երգը կը կրկնուէր ։ 
Հարկ Էր գտնել իր ժողովուրդը ։ 
Գիտուններն ու վէիլիսոփաները երեւոյթները բացատրելու Համար, 

միշտ կ՚երթային դէպի սկզբնական ակը է Իր անձը գտնելու Համար, պէտք 
էր գտնէր իր ժողովուրդը ։ 

Օր մը, բարեկամի մը տանը, Հանդիպեցաւ անձի մը, որ խորունկ 
ազդեց ութ իլն ըրաւ իր վրայ է 

վԲաշա* կը կոշէին զինք է 
Նստած էին, կը խօսէին է Բա շան ամբողք Ժամանակը անկիւնը նըս– 

տած, կը ծխէր լռելեայնէ Իրեն շուրք յատուկ մթնոլորտ մը կար, որ մաս 
չէր կազմեր սենեակի միքոցինւ Առանձին աշխարՀ մը, որ իր անքրպետը 
կը պտըտցնէր Հետը է Գէմքը կաբելի շէր որոշ կերպով գիտել ու ուսում-
նասիրել, որովՀետեւ ամբողք ժամանակը ծուխի մէք կորսուած էր, իր 
շուրք անիրական մթնոլորտ մը ստեղծելով ։ 

Իր բարեկամը Գաշնակցական էր է Աաճախ կը խօսէր իր կուսակցու-
թեան մասին եւ կը քանար Համոզել Լեւոնը, որ անգամ դառնար է Վարու-
ժանը - ա յգ Էր րնկերոք անունը - կէ ճան շնար գպրոցէն ։ Ա՝ իասին էին ե– 
ղեր տարիներ դպրոցական գրասեղանի ետին ել միասին ալ շրքանաւարտ 
էին եղեր ւ իր ամենամտերիմ ընկերն էր է Երկու տարի առաք փոխադրուեր 
էր ԳաՀիրէ ւ Գործէ դուրս, այցելու ուսոլցիշ էր ազգային վարժարանը է 

Վարուժան տաքարիւն, մաքուր, գաղափարապաշտ երիտասարդ մըն 
Էր է Հայրենասիրութիւնը իր մօտ կիրքի կը ՀասնԷր ։ ԱրՀեստով գծագրիչ 
էր ել գեղարուեստական Հակումներ ունէր ։ 

Լեւոն չէր կրցած ըմբռնել Վարուժանին եւ Բաշային կապը է Բա շան 
յաճախ կու զար անոնց տունը։ Միշա անկիւնը կը նստէր, իր ծուխին մէք 
կորսուած, կը լսէր ու կը խոկար յ թեր եւս բնալ ալ շէր լսեր շուրք ր խօս-
ուածը, ուրիշ աշխարՀի մը մէք կ՚ապրէր։ Ուրիշ ձայներոլ կ՚ունկնդրէր ։ 

Առաքի ն անգամ որ տեսած էր զայն, իր վրայ խորունկ տպաւորու– 
թի՛ն թողած էր I Տուն դառնալէ ետք, երկար նստած ու յիշած էր պատ-
կերը է Կը զարմանար, թէ ինչու։ Այդ մարդուն մէք եւ շուրք, Հեռաւոր ու 
խորունկ բան մը կար, որմէ կարելի չէր խուսափիլ ։ ճակատագրական բան 
մը I Սովորական անՀատ մը չէր։ կարծես չէր դիտեր, բայց ամէն ինչ կը 
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տեսնէր ու կր լսէր ւ Մէկ անգամ, զգաց »ր ծուխի մ է քէն զինք կը գիտէր։ 
Նայուածքը Հզօր, թափանցող րան մը ունէր ւ Գտման երանգ մը կար այգ 
սեւեռումին մ էի 

Կ՚ուղէր խուոափիլ նայուածքէն, բայց կը քաշէր ղինք այգ մարդրէ 
Խորունկ խորՀուրգ մը պաՀ ուած Էր անոր մ Էք, ՂՈԲ Կ*ոլդԷր գիտնալէ Այո 
շրքապաաէն, այս էակներէն վեր էր % պար ուր ուած տեւական բաներով է 
Զգաց Հարազատութիւն մը եւ իր իսկ Էութեան թաքուն ալքերուն Հաղոր-
դակցութիւն ր անոր Հետ է 

Կը զայրանար, որ շէր խօսեր է Կ՚ուղԷր լսել է գիտնալ, ճանչնալ 
մարգը է 

Օր մը Հաբցուց Վարուժանին • 
- Ո՞Վ է այգ մ արգը է 
- Ո՞ր մարգը է ք* աշա՞ն է Մա՛րգը ՚ անոր մարգ շեն ըսեր է Մեր կու*» 

սակցութեան ղեկավարներէն է՚ Յեղափոխական մը՛** 
- Խօսէ անոր մասին ւ 
Վարուժան շուարեցաւ | 
- Ըսի ինչ որ կար ըսելիք՛** Եղած է Աասնոյ ապստամբութեան ղե-

կավար »Փիչ կը խօսի՛՛՛ Հիանալի մարգ մըն է՛*՛ Բոլորը կ՚ակնածին ու 
կը գողան իրմէ • ՚ ՚ Գու ինքգ գտիր քեղի Համարէ 

- ի՞նչպէս կ՝ըԱայ է ՈՐ յաճախ կու գայ ձեր տունը է 
- Համեստ Է, ըսաւ Լեւոն, - երբեք չի մերժեր ընկերները*** Կ՚եր-

թայ շատերոլ տունը՛ * * Հայրս կը պաշտէ զինք՛** 
- Տարօրինակ մարգ է, - րսալ Լեւոն, - բնաւ չի բանար բերանը* * » 
• կը բանայ, կը բանայ, - ընդմիքեց Վարուժան, - լսելու ես ժողով-

ներու մէք, երբ քիչ անգամ կը բարձրանայ խօսելու է 
- կ՛ուղէ ի ներկայ ըԱալ ձեր ժոզովին եւ լսել է 
- Խենթ ես, - յարեց Վարուժան, - մեր ժոզովնեբը գաղտնի են • • • 
- օ՜... ինչս՞ Լ է 
- ինչպէ՞ս թէ ինչու է Յեղափոխական կուսակցութիւն է I 

ԳաՀիրէ Հասնելէն շաբաթ մը ետք. Հայ վաճառականի մը մօտ գործ 
գտաւ է թէեւ գրագիր տիտղոսը կը կրէր, բայց պաշտօնը յստակ չէր ւ Գլ+– 
րագիր էր, Հաշուակալ, ծախող՛ . • աւլող ու ծառայ, ի պաՀանքել Հարկին ւ 

Մ արդուկը նպարեղէնի վաճառական էր I Յաւակնոտ է ինքնագոՀ եւ 
ժլատ՝ ծայր աստիճանէ Ուրիշ կերպ ալ չէր կրնար ըլլալէ Իր այս բաբե– 
մասնութիւններուն վրայ, երկու աւելի ծանր մեղքեր եւս ունէր* շատա-
խօսութիւն ել շատակերութիւն է Կզակը միշտ կը շարժէր, ուղտի նման կ՛ո-
րոճար է Միրգ, անուշեղէն, ապուխտ՛– դգալ դգալ իւղ» վայրկեանը 
մէյ մը - կը՚ռտ**» ստամոքսը ետ կու գաբ, սխտորին Հոտով ապականելովդ 
օդը՛.. 

- Օղուլ, - ըսաւ Լեւոնին, առա քին օրը, - լաւ մտիկ ըրէ, անկանքգ 
բաս, քեղի Համար բախտաւորութիւն է Մարտիկ Աղային քով գորզելը . . . 
Գպրոս մպրոս մարգը մարգ չեն ըներ՛** չուկան է բուն դպրոսը՛. • էսա 
ոչինչէն ,ամէնէն սազի սանդուխէն սկսայ... Բոպիկ, անօթի, զարաւ, բեռ-
նակիրի մը պէս աշխատեսայ՛ * * կամաս կամաս բարսրասայ••• Այսօր չա– 
կան, պանքան, առաքնորգարանը - վարկս բար որ է, կը Հասկնա՞ս, 
ղուլ՛** Բեղի Համար մեղ բախտ է՛" Նայէ որ աչքս մտնաս*** զիս ք«Հ 
սգես.• • 
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Իրմէ վար իններուն Հետ* խիստ ու Հեղինակալոր, յաճախորդներուն 
աո քել կը ժպտար ( կը քծնէր, կը նուաստանար ։ Կը կոտրտուէր, փորը աք 
ու ձախ կը նետէր, Հաստ վիզը կը մանէր ուսերուն մէք։ 

Լեւոն առաւօտեան վեցին գործի կու դար եւ մինչեւ իրիկոլան ութ 
եւ կէսը չարաչար կ՚աշխատէր ։ Ստացածը Հազիւ զինք ոտքի կը պաՀ էր ւ 
Սնրանի դործ էր՝ վասն ոչինչի , րայց ժամանակները գէշ էին եւ պէտք էր 
ապրէր« 

Սխտորին Հոտը զինք կը գանեցնէր ։ Ամէն տեղ էր, ամէն ժամ։ Երբ 
երեկոյեան տուն կամ ակումբ դաոնար, սխտորին եւ շէմէնին Հոտը կը Հե– 
տեւէր իրեն ։ Մ արմնէն , զգեստներէն է է ութ են էն կը ծաւալէր ։ 

Բայց ելք չունէր ։ 
- Ինծի նայէ, օղուլ, ես քեղ մեղքնալուս աո.ի քովս.»• որբ եսէ Հա– 

յու զաւակ ՚ • • այլապէս , աշխատող շատ ՚ • » տեղա սի մը քու գորզգ առա զի գ 
կէս շաբաթականով կ՚ընէ ու ոտքս ալ կը պագնէ ՚ • • Աստզոյ փառք տուր, 
որ սիրտս բարի է, Հայ եմ, չէ նէ •. • Գուք բախտաւոր էք, մեր ժամանակ 
զրկանք էր , քարդ, անօթութիւն , դիֆուս ՚ . > 

Լեւոն Հազիւ կը զսպէր ինքզինքը՚ կ՚ոլզէբ գոգնոցը նետել երեսին ել 
մեկնի լ, բայց՛»* Զինք մանաւանգ կը զայրացնէր Մ արտիկ Աղային յաւակ-
նոաութիւնը։ Կը ճառէր ազգային գործ եր ու, պատմութեան, գրականու-
թեան իսկ մասին։ Երբ թանձր կոպերը կախած սկսէր ճառել, աչքերը 
կրիայի մը աչքերը կը յիշեցնէին ։ ճաղատ գլուխն ալ կը լրացնէր պատկե-
րը է Նշանաւոր ճաղատ մըն էր։ Խոշոր, ճակատին ճերմակ, ՀետզՀետէ լո– 
լիկի պէս կը կարմբէր ու երբ կը Հասնէր ծոծրակին, կը ծաԱոլէր զզուել– 
լի օր էն քանի մը անգամ եւ կ՚ուռէր է Մ ազի Հետք չկար ։ կատարեալ անա-
պատ մը, որուն վրայ միայն եգիպտական աներես ու անճաչակ ճանճերը 
կը թառէին է 

կոպերը միշտ կախ էին, կարծես Հիմա քուն պիտի մտնէրէ Զայնլձ, 
սակայն, զիլ ու ճչան՝ կը քղայնացնէր դիմացինը։ Աաճախ, մարդիկ կը 
ղի ք էին այգ ձայնէն խուսափելու Համար։ 

կէսօրին խոզի պէս ճաշելէ ետք, ներսը, բազկաթոռին մէք կը մրա– 
րափէր։ Լեւոնին պարտականութիւնն էր՝ այգ պա Հուն՝ աղային ճանճերը 
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Ինչ որ աւելի սարսափելի էր, Ա՝արտիկ Ազան կը խռկար նաեւ է Օդը 
խեղդուելու աՀռելի խռկոցներով^ կը մտնէր կոկորդէն եւ շրթնեբէն դուրս 
կու գար սուլելով։ Հսկայ փորը կ՝եԱէր ու կ՝իքն էր ( ներքինիացած մ ի սե-
րս ւն վար կա խո ւող ընթացքին գէմ տալով ։ 

Գան գա զա շարժ էր ան չուշտ , բա յց ինք առաւել եւս կը շեշտ էր, գի՜ 
աակցօրէ ն, որովՀետեւ Պարոնեան կարդացած ըլլալուն, ծանրութիւնը Հե-
ղինակութեան Հով մը կու տար իրեն - գոն է ինք այդպէս կը Հաւատար« 

Ազգային վարժարանի Հոգաբարձութեան ատենապետն էր, - կրնաք 
երեւակայել % 

Լեւոն կը զարմանար, կը զարմանար, չէր կրնար ըմբռնել։ Այս չար-
չի՞ն, այս տգէտ, շատակեր, կոպիտ արարա՞ծը, որմէ սխտորի Հոա կու 
գաբ ։ Ուրեմն, ասո՞նք էին ազգը կառավարողները։ ինք աւելի մեծ ըմրբռ-
նում մը ունէր։ Մեղք, յուսահատական էր։ 

Ինք միշտ այն Համոզումը ունեցած էր, որ մեր ազգը մ աաւորական 
աՂԳ «կ»* էբ * Կը յիչէր իր ուսուցիչները, իր աննման տնօրէնը եւ ասիկա։ 
&եզ ւՓոթ կ՛որ։ 
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Հետզհետէ պիտի տեսնէր, որ ասոնք ներկայ էին ամէն աեղ եւ 
կական կատակերգութեան մէք ծիծաղաշարժ ու ցաւալի տեսարաններ կր 
սլարզէին ։ Նսաած էին աթոոներու վրայ եւ անօրինոլթիւններ կ՚ընէին րն– 
տիր ու նուիրեալ մաաա-որականներու Համարէ 

Գարերու անազաա կեանք, թերեւս է Օսմանեան ախտաւոր իրակա 
նութեան արտագրութիւնը % Որակով ցած, փտած, ա յ լա էէ երած է Տեղային ա– 
ռաքինութիւններոլ մանգոտիլը, Հայկական Հոգիի րորրոսոլմըէ 

Միայն յեղափոխութիւն մը կրնար փրկել այս ազգը է 
- Տղա՛ս, եթէ էս չըլլայի, ինչ պիտի ըԱար խեղճ ազգին վիճակր ։ 
Ահա քեղի րան է Լեւոն րուոն փափաք մը կ՛ունենար երեսին պոռա– 

լու» 
- հ՚ւ> 
Ոչ մէկ բառ կ՚արտայայտէ այս ր առին Հնչական ել րովանգա կական 

Հարստութիւնը է Լթէել իրեն Համար միշտ անհասկնալի կը մնար, թէ ին-
չո՛ւ այս խեղճ կենգանին այգքան արհամարհուած էր) է 

էԱրղԷն ական քներդ ալ երկար են, - կ՛՚ըսէր մտովի , - եւ գուրս գար– 
ձած է Մանաւանգ երր ղզոլելի եւ իւղոտած ֆէսգ գնես, Հովին մէք չարմող 
փեղկերու կը նմանին ական քներդ* է 

Աոաւօտ մը, Մարտիկ Աղան մռութը կախ մտաւ խանութէ Խոլոր 
արծուեքիթին ծայրը քիչ կը մնար րերնին մէք մանէր I 

Լեւոն խանութը աւլելու վրայ էր է Աղան սպասեց, որ գործը Ա՛ա– 
ցրնէր, բարձր աղմուկով սուրճ խմելով, ըսաւ * 

- Հոս եկուր նայիմ է Գուն այգ Նաւասարգ Ակո՞ւմբը կ՚երթաս 
ղեր... 

- Այո , երբեմն՚•» 
- Հը՛մ ։ Ո՞վ սորվեսուս քեղի այգաեղ Էր թալը է 
- Ընկեր ոքս Հետ կ՚երթամ է Գաս ընկերներ ենք եղած է 
- ԷՀ, տղաս, ուրիշ ակումբ չի գտա՞ր այս մենզ քաղաքին մէք՛*» 

Մէյ մը ինզի չհարսնէի՞ր ՚՚ • Ի վերքս յ, մենք ալ մարգ էինք՛»* Օտունճու 
չենք այստեղ՛ »՛ Հեռու տեղերէ Մարտիկ Աղա Տիգրանեանին կու գան խելք 
Հարսնելու • » • 

- Ձեզ չճանչցած կ՚երթայի Հոն։ 
- էրբ էս խօսիմ, մի ընգմիքեր, Հասկսա՞ր մը՛՛՛ քեղի քանի ան-

գամ ըսեր էմ ՚ •« Հա, այգ կ՝ըսէի, ուրիշ ակումբ չի գտա՞ ր. • . Օրինակ* 
ի՞նչ Էգեր Է վԱրեւֆի ակումբին»»» այգտեղ շէն քով շնորհքով մարդիկ կ՚եր-
թան, ինզի պէս»՛* Գուն նայէ, որ ատանկ շնորՀքով տեղեր էրթաս»»» 
Միւսները փէկ աղէկ պտուղ շեն ՚» • Լաւ մաազէ ՚»» Գնա Հիմա գորզիգ»»» 

Լեւոն չհալնեցաւ այս միքամասւթիւնըէ Անկախ բնաւորութիւն մը 
ունէր եւ ըմբոստ էր ծայր աստիճանէ Չսիրեց աղային ելո յթը ։ Զգաց, որ 
երկար պիտի չկրնար մնալ անոր քով է Ոչ ոք իրաւունք ունէր իրեն անձ-
նական գործ ե րուն խառնուելու է Վիրաւորուած զգաց, կարծես օտար ձեռք 
մը իր գրպանը մտած ըլլար։ Տետոյ, մարգ կամ շնար Հայ ըլլալուն, պիտի 
ամչնար այս մարգը օտարականի մը ներկայացնելու•»» եւ ըսել, որ Հայ 
դպրոցի Հոգաբարձու ալ էր I Վիրաւորական էր է նուաստացուցիչ ւ 

Ուր էր Խմբապետ Համ օն, իր ուսուցիչ Ագամեանը, ուր Մ արտիկ Ա– 
ղա Տիգրանեանը, որուն անուտն իսկ թբքութիւնը պլլոլած էր I 

ինչ տարօրինակ խառնուրդ էր Հայ ազգը է 
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Ադամ ե ան ը ծանօթ բանաստեղծ մըն էր ։ Այմմ կը դասաւանդէր Գա-
լսւստեան Ազգային վարժարանի մէք։ Նախապէս Լեւոնին տնօրէնը եղած 
էր Ալեքսանդրիս յ Պօղոսեան Ազգային վարժարանը։ 

Միստիք անձնաւորութիւն մըն էր ։ Երկրայինի ել ոգեկանի խառ-
նուրդ մըն էր է Համեստ, մտերիմ, Համակրելի, բայց, միաժամանակ, ան– 
Հասանելի ու խորՀրդանշական ։ Նայուածքը միշտ Հորիզոնէն քիչ մը վեր 
կը նայէր։ Խորունկ լար ուած ութ իլն մը կար նայուածքին մէք. ոչ ներկայ, 
այլ յաղթաՀարուած , ընկճուած տառապանք մը։ Բայց Հոն էր միշտ։ 

Երբ յուղուէր, ձայնը աւելի թաւ ու խորունկ կը դաոնար եւ լալա-
գին շեշտ մը կը խառնուէր։ Ալքերուն՝ մորենի մը կը վառէր։ կը Հմայէր 
ունկնդիրները ։ 

Լեւոն Հմայուած էր վաղուց։ Մօրմէն ետք, իր վրտյ մեծագոյն կա-
խարդանքը գործած էր իր ուսուցիչը է Անոնց կը մի ան ար , Հիմա , Խմբա պետ 
Համ օն է 

Լեւոնի Համար երանութիւն էր կրկին իր ուսուցիչը գտնելը։ Մ ար-
տիկ Աղային իւղոտ խանութէն ետք, կը նմանէր լեռ բարձրանալու, մ ա– 
քուր օդին ու կապոյտին մէք մաքրագործուելու։ 

Ամէն Ջրեեքշաբթի, տեղի կ՚ունենային Համազգային Մշակութային 
Ընկերութեան գասախօսութիւնները Հնաւասարգ* Ակումբի մէք։ կատար– 
եալ վայելք մըն էր, փախուստ մը ներկայէն գէպի բարձր կայքեր ։ Նոր Հո-
րիզոններ կը բացուէին I 

Հմայուած կը լսէր Ադամ ե ան ի գասախօսութիւնները Հայոց մշակո յ– 
թի մասինէ Հմայուած էր ուղղակի։ Ոչ միայն խորունկ վերլուծող, մեկ-
նաբանող մըն էր ք այլ թափանցող մը զգացական ոլորտներու է Եւ տաղան-
դաւոր բանաստեղծ, որ կրնար վերանալ, թեւածել բարձրերը։ Երբեմն, կը 
տոգորուէր մարգարէի մը նման ել իր խօսքեբն ալ դիւցազներգութիւն կը 
դաոնային ։ Հայոց Լեզոլի բառերը երաժշտութիւն ու թոիէք կ՚առնէին իր 
շրթներուն ։ Կիրք ունէր, պաշտամունքի Հասնող, գէպի Հայ Հոգին։ 

Գիշերը, կախարդանքը կը շարունակուէր ։ կը փոխադրուէր կորսը– 
լած, Հեքիաթային աշխարՀը յ էութիւնը կը յուղուէր, յատակը վեր կը 
բարձրանար։ Ականքներուն կը Հնչէր ուսուցչին ձայնը։ Արտայայտուելու, 
իր յուղումը գրսեւորելու ըղձանք մը կ՚արթննար ու կը նեաուէր վեր ։ 

*Մեր վէպը միքակ է... նոյնպէս՝ թատրոնը, բայց... մեր բանաս-
տեղծութիւնը զմայելի է, կարող է գասոլել որեւէ մեծ ազգի բանաստեղ-
ծութեան կողքին..» Հայ Հոգին իրա բարձրագոյն արտայայտութեան Հա-
սել է Հայ բանաստեղծութեան եւ ճարտարապետութեան մէք.*.* 

Ականքներուն կ՚երգէին բառերը ւ 

Բ– Կ. 
(Շար.) 
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Կար ու չըկար 
Ո1 Աղբ ու տիղմի յերմ սիրահար 
| | Սեւ խռգ մը կար , 
0 Գունտ ու կըլոր 
* Պոչիկն ոլոր, 
Ր Կ՚ուտէր անյագ ինչ որ գտնէր նամբուն վըրան, 
^ ճահիճն էր լոկ իր ապաստանն, 

Այլ երթ տեսնէր առիւծն հհւաւէն* 
Խը՚գ-տը՚գ կ՚ընէր յղսւձգօրէճ* 

ք | Ակսւնյ չէր տար արքան իրեն* 
իաշը ոսկի տուած հովին* 
Կը քալէր միշտ իր յ ա ղ թ ուղին: 
Առտու մըն ալ սովորական 

Ա էբթ վեհաշուք կ՚անցնէր արքան՝ 
Ո» Տեսաւ իրմէ քայլ մը անդին 
- Խոգն առանձինն, 

Որ կը քըսէր կողը ծառին։ 
Ի– «Ինչո՞ւ խը՚գ-տը՚գ կ՚ընես նորէՕ, 
^ Բռնեց փորիդ ցա՛՛ւն անօրէն»: 

– Ո՛չ, չունիմ խ ի թ , 
Մե՛ղք հասակիդ, 

ն Կը վախնաս դուն ինձմէ սաստիկ, 
Գէշ կը խօսիս միշտ իմ մասիս, 
Մուր կը քըսես ջինջ ճակատիս, 

Րայց ալ հերի ՛ք, 
Ո՞վ ես, ըսէ՛, արքա՞յ հըգօր, 
էս քեգ կ՚ընեմ կըտոր-կըտոր, 

Կ՛ուզեմ կըռի՚ւ։ 
Չհաւատաց իր ակսւնյին, 
հւո՞գը չտփուէր հետն առիւծին, Ս* 
Անոր եւ իր մէ յ ի՞նչ հաշիւ– 
«Լաւ, մօտեցիր» ըսաւ հանդարտ, լ 

Հետաքրքիր։ * 
«կու գամ , կեցի՛ր»,ու խոգուկը եղաւ անյայտ։ ( Լ 

Գընաց ճահիճ, 
Սուգուեցսււ մէյն իբր մահիճ, «« 
Աղբակոյտէն կերաւ առատ, 
Վերադարձաւ առիւծին մօտ, 0 
Տղմաթաթաւ ու գարշահոտ։ ^ 
«ի գուբ չընենք ալ մենամարտ, 

Ըսաւ արքան, 
Տէր ուժի դուն բացառիկ 

Հերո՛ս պատրիկ, 
կը հռչակեմ քեգ յաղթական»: 

ԳԱ8Լ ՎԱՀԱՆ 
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ԵՈ1ԶԻ ԱՂՋԻԿԸ^ 

Կարօտակէզ յիշատակ* յուշերով զարդարուած, վերակո-
չումի զեւլսւհի պատկեր մըն է...; 

ճիշսւտակի ընձիւղ է ան, պայծառ ու լուսափայլ յուշե– 
րոլ բաբախում՝ հեռու, հրապուրիչ, յանկուցի՛չ...։ 

Նկարակերտ երազ՝ շողշողուն ու լուսափայլ...։ 

Ցաւով ու հեծութեամբ* իր պատկերը մնաց, իրը լոկ, զինք 
սիրողներու սրտին մէչ։ 

Շունչ էր ան( կեանք էր, զրզիռ էր, հոզի էր... 
Կեանքի անողորմ մարտին ւ1էյ* քաղցր մրմունյ, քաղցր 

խռովք, քաղցր կրակ... 

ԱՐԵԻԱՇՈ՚Լ ՕՐԵՐՈՒ ՀԱՄԲՈՅՐԸ... 

Մշտաղալար երազներով, գեղեցկութիւնը՝ հոզիիս Աէյ կը 
պարէ՜... ձողիս* կը յսրդի համբոյրներու տաոսփէն, Թոզիս* զե– 
ղեցի՚կ վարդերով, զմայլանքի պսակը կը նիւսէ...; 

Կը Ա|լսլլա"յ սէրը,—վառոդ շո՛ղը արշալոյսի համբոյրն...։ 
Երազկոտ, անո՛ւշ ժպիտով, այտերուն վրայ համբոյրները՝ 

յոյսի՛, լոյսի" ել կեանքի՛։ 

.–ւ 

Վարդերը կը թառամին, բայց համբոյրը՝ անմեղութիւնն է 
մանուշակին, արեւն է՝ վարդակրակ շրթներուճ...։ 

Վարդերու եւ մանիշակներու ստուերին ներքեւ՝ խնկար-
կե՛նք համբոյրին, հրաշափա՛ռ համբոյրի՛ն...։ 

ձՄԱՑԵԱԿ ՍԸՌԵԱՆ 
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Բ. ՓԱՓԱՏԵԱՆ 

«ՀԻՆ ԱՍՏհԻԱԾԱՐ»Ը 
( ԹԱՏեՐԱԿԱՆ Ա Ր Ո հ ե Ս Տ Ւ Տ ե Ս Ա Ն Կ Ւ հ Ն Է Ն ) 

Պատմութիւնը.– ^.իւթբ.— Օա«հրակա8 «հոաք՚աՏՕհւ-է.– 
9 ն ո ա Ր ա ճ ա ո . « հ օ ո ր ո Տ ք 6 & ո ւ ք ի ւ 0 < – 6 ո ւ ց ա հ ա ն ւ 1 ա 6 ւ հ ո ո ա Օ Օ ե ք ր , 
Օ ի ւ թ բ պ ա ր զ ա ց ն ո ղ • ե ս ա ր ա Օ բ , ղ ս ^ ա թ Օ ա կ է է յ ւ , 8 ո Ր հ ո ա օ տ ա կ ք օ * 
ւ ւ ո ւ ^ ի ւ Օ | ւ . – ք * » ա ո հ ր ա կ ս ւ 6 ա ր ո ւ ե ս տ ի բ մ բ ւ ւ Օ ո ւ մ ո ւ ) ( ս ա ւ ո ր թ հ ր ի Օ հ ր ^ 
թ ա տ ե ր ա կ ի ն (Ս ՝իութէւսւ (1 ո յ ա կ ա օ , կ հ ր ւ ղ ա ր ն հ ր ո լ & կ ա օ կ ա 0 ղ ո ւ « ք | 1 , 
ա ո * ի 6 ա 6 ա կ ա 6 ղ ա ր ղ ա ց ւ ք ա մ թ յ ա ռ ա ջ ա ց ո ղ ւ ղ ա տ ւ 1 ո ւ թ հ ա 6 մ թ ո յ ա կ ա օ բ , 
կ ա ր ա կ ց ո ւ մ ի հ ւ թ ճ ա կ ա Տ ո լ թ հ ա Տ ո ր ո օ է ղ ա կ ա օ Օ ե ր , ա(ոքպոլիզմ՝ի հ ւ 
ի > » ա կ ա < ւ ո ւ թ ե ա 0 » հ զ • հ ւ ) ա ն յ ա ջ ո ղ կ ա պ ա կ ց ո ւ մ , <1աւ քա0ակ11հրո ւ 
բ ն ր ո ւ թ հ ա ճ ա ո . ա ջ բ հ ր ա ծ ւ )<)ո ւաՐՈւթի ւ6ԱհՐ |1է ե հ դ ի Օ ա կ ի Տ մ ՛ տ ք ի տ հ ւ ա * 
կ ա ճ մ ք ւ ջ ա է ք « ո ւ բ ի ւ . ճ ճ ե ր բ յ « - ք ^ ա տ ե ր ա կ ի Օ պ ր ա կ ա Օ կ ա յ ւ ք ե ր ր . – • 
փ օ խ ո լ բ ի ւ Օ Օ հ ր ա ւ հ | ի ո ւ ժ ե ղ «ղիտի բ Ա Է ի Օ բ ա տ հ ր ա կ բ * – - ^ ի 8 Ս > ս > ւ ո 4 * 
1 ե ա ա ր ժ է ք բ & ե ր կ ա յ ի ր ձ ե ւ ի Ա մ է ջ ։ 

ԳԱօԱԻՈՐ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԹԵՐԻ՚ՍԵՐԸ 
32 թատերական տեսարաններով 

կ՚արտայա յաուի Հին Աս տուածներու 
նիւթը, որոնցմէ 11—^1» առանցքը վանա-
հայրն էք 823 աող գրութեամր, 17—ին 
մէք արեղան՝ 1205 տող գրութեամր է 

Հանդիսատեսը կը Հետեւի գլխաւոր 
այդ երկու. անձնաւորութեանց (որոնք 
խորքին մէք մէկ են անշուշտ, մէկը միլ– 
սին երիտասարդութիւնը, կրկնակր, 
կամքով նուաղ վճռականը) ներքին տագ-
նապներուն , ապրումներու աճումին, 
գագաթնակէտի մը հասնելուն ( Հաւասա-
րակշռութեան խախտումին եւ նոր Հա» 
ւա սարա կշռութեան մը Հաստատումին՛ 
կը Հեաելի լարումով է ամրողքովին գը– 
րաւուած է Վարագս յրը երր կ՝իքնէ, ի– 
րական վարագոյրը, կամ ընթերցանուէ 
թեան լրացումով ի քնողը, տրտմութիւն 
մը կը յամենայ Հանդիսատեսի Հոգիին 
մէք, Հիացում մը կայ, մեծութեան մը 
ղգայնութիւնը կայ, սակայն կայ նաեւ 

գժդոՀութիւն մը, պակասի մը ղգայնու^ 
թիւնը կարելի չէ վերցնել մտքէն ու Հո-
գիէն յ Խանդա վառուած աղուորի ղգա յ– 
նութենէն է Հանդիսատեսը կամ ընթեր– 
ցողը կը վիճի, կը մերմէ դմգոՀոլթիւն 
ու քննադատութիւն , սակայն ինքն իր 
մ էք կը ղգայ տարտամ օրէն պապակի մը 
յագեցած չըլլալը, պակսող րանի մը նե-
ղացնող ճնշումը< 

Եւ Հիմնական պակաս մը գոյութիւն 
ունի՝ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՊԱԿԱՍԸ, Կան իրար 
յա ք սրդող տեսարաններ ք մեծ մասը չտա 
գձդհԻԿ* "ակայն իրարմէ չեն րխիր, ի– 
րար չեն յաքորդեր պատճառական կա– 
պակցութեամր, չեն բարձրացներ ամ-
բողք ական ու մէկ եղող գործողութիւն 
մը. Հիմնական գործողութիւնը թատե-
րակին, գէպի իր գագաթնակէտը, գէպի 
տուեալ պայմաններուն մէք միակ կարե-
լի լուծումը ւ 

Հին Ասա ուածներու րոլսր ւէհ»ւ 
րութիւններն աչ կը քաշեն իրար Հետ կողք 
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կողքի | սակայն օտար իրարու, երբեք 
չեն յայանաբերեր , չունին իրական 
մարդկային շփումը միւսներուն Հետ, ոչ 
իսկ կոյրը% որ աբեղայի ւոենդաՀար վի-
ճակին մէք, փոխանակ մարդկային բր– 
նական մղումով մը ըսելու հԵա կը Հըս– 
կեմ քեղի այս գիշեր է մինակ չեմ թո-
ղուր» կ՚ըսէ՝ «Զարկ պատը, կու գամ 
քծգի օգնելու, խարխափելով, խարխա-
փելով» : 

Ի Հարկէ կո յր վանականի ա յգ բա– 
ոերը նաեւ կբկնիմասա են, խորհրդանը– 
շական են, սակայն, ինչպէս քիչ մը ան-
գին պիտի մատնանշենք, խորհրդանշա-
կան արաայա յտութեանց արժէքը իրա-
կան կը դաոնա յ այն ժամանակ միայն, 
երբ կը Համապատասխանէ նաեւ իրա-
կան ութ ե ան , տիպարին մարդկային գի– 
հ՛երուն է 

Ամէն մէկը տիպարներէն ինքն իր 
աշխարՀ ը ունի , ինքն իր Հոգեկան իւրա– 
յատուկ վիճակը, որ կը պտըտցնէ թա-
տերակի մէկ հայր էն միւսը, առանց եր– 
բեք ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ՉԱՓՈՎ ԻՍԿ ԱԶԳԸ՛ 
ԻԵԼՈՒ շուրըններէն X 

ԱԲԵ%ԱՆ ցնց ում մը կրահ է առածին 
իսկ տեսարանէն, գոյութիւն ունի բեմին 
վրայ այդ ցնցուահ վիճակին շարունա-
կում ովը , ցնցումին յաւելումովը , սա– 
կայն ՈՉ ՄԷԿ ԱՏԵՆ, ՈՉ ՈԲԻ ՕԳՆՈՒ-
ԹԵԱՆ ԿԸ ԳԻՄԷ, ոչ իսկ չուր կը խընփ 
րէ իր ւոենդաՀար վիճակին մէք. ոչ մէկ 
տղգեցութիւն կը կրէ վանահօրմէն, կամ 
նոյն իսկ կոյր էն է ու ոչ ոքի վրա յ աղ դե– 
ցոլթիւն կը թողու, իր վիճակը ոչ իսկ 
կը Հետաքրքրէ վանահայրը» չատ շատ, 
վանականներն են որ ղարմացահ կը գի-
տեն ղինքը | մ ատերն ին կը դնեն ճակատ– 
նուն, ըսելու Համար չերեւի խենթեցեր 

Կենդանի ա յս կապակցութեան պա-
կասը, մարդկային յաբաբերութեանց չը– 
գոյութիւնը, - թերելս ըմբռնելի վանա-
հօր Համար, պողպատէ կամքով, մենա-
ւոր մեհոլթիւններոլ Համար, - անըմ– 
բըռնելի կը մնայ աբեղայի տարիքով ու 
անփորՀութեամբ երիտասարդի մը Հա– 
մտբ։ 

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ՝ պէտք է առանձին ըլ– 
լայ» իր դիրքին ի-կ բերումով։ Այո, ել 
է՛ ՚ սակայն իր չորս կողմը պատահած– 
ները կրնա՞ն բնաւ չշարժել իր Հետա– 
ՔԸՐՔՐ"1թԻ^,Ը, բնաւ կապ չունենալ իր 
Հետ.. . Իշխանին գալը, աբեղային ար-

ցկում մը կրահ ըլչալը, կոյրին 
մատնանշումները, այս բոլորը ոչ մէկ 
անդրադարձում չունին վանահօր արարք-
ներ ուն վրայ ։ Կրնայ պատահ ի լ անշուշտ 
որ տիպար մը ըԱայ, որուն վրայ ոչ մէկ 
անդրադարձում կ՛ունենան չորս կողմը 
տեղի ունեցող առօրեայ դէպքերը, ու-
ժեղ ու մենաւոր տիպար մը, սակայն 
այդ պարագային անգամ ՀԱՆԳԻՍԱՏԵ– 
ՍԸ ՊԷՏԲ է ԶԳԱՑ ԱՏԻԿԱ ՄԵԿՆԵԼՈՎ 
ՑՈ8Ց ՏՐՈՒԱ&ԷՆ, թատերակէն պէտք է 
բխի այդ ղգայնոլթիւնը, բեմին վյրայ 
տեղի ունեցող դէպքերէն ել ըսուահ խօս– 
քերէն, ել ոչ թէ ՄՏԲԻ ՃԻԳԷ ՄԸ։ Ներ 
կայ պարագային, Հանդիսատեսը կը Հաս-
նի բացատրութիւներու , արդարացու-
ցիչ բացատրութիւններու, կ՝ըմբոնէ վա-
նահօր առանձնութիւնը, սակայն ՄՏԱ– 
ԵԵԼՈՀէ ել ոչ թէ գգալով, տեսնելով ։ 

ՎԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ՝ նոյնպէս կու գան 
ու կ՝ անցնին թատերակին մ է քէն , առանց 
շաղուելու շուրքիններուն Հետ, առանց 
կրելու անոնց աղդեցութիւնը, կամ ազ-
դելու անոնց վրայ։ Այնքան պակաս է 
միաբանական կապը վանականներուն եւ 
վանաՀօր մ ի քել, որ Հարց կը հագի թէ 
ի"՚նշ կապ գոյութիւն ունեցահ է վանա-
Հօր եւ վանականներուն մ ի քել զիրենք 
իրար քով բերելու Համար, եթէ ոչ Հե-
ղինակին փափաքը միայն, Հակադրելու 
վանաՀօր թռիչքին վանականներու գետ-
նաքարշ կեանքը, գոյութիւնը։ 

Մէկ տեսարանի մէք միայն գործո-
ղութիւնը ուղղակի արդիւնք է դիմացի– 
նի ըսահին, այսինքն գոյութիւն ունի 
ուղղակի կապակցում ը, եւ ատոր Հա-
մար ալ այնքան յուղիչ ու տպաւորիչ է 
տեսաբանը իշխանուՀի Մ արիամի եկե– 
ղեցիին յատակագիծը պատռելոլ տեսա-
րանը, որը դժբախտաբար սակայն կապ 
չունի Հիմնական նիւթին Հետ, չ՛օգներ 
Հիմնական նիւթին։ 
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Հին Ասաուահ-ներու ԲՈԷՈՐ տեսա-
րաններն ալ իրար կապողը Հեղինակն է 
միայն, Հեղինակին մ շաա կան ներկա յու– 
թի ւնը , մ լա ական ճնշումը իր ստեղծած 
անձնաւորութեանդ վրայ է 

Հեղինակին բեր ահ այս կաշկանդումն 
է , որ կը կազմ է Հիմնական տկարութիւ-
նը յ Հիմնական թերութիւնը թաաերակին է 
Գրականութեան մէք ընգՀանրապէս, 
րայց մանաւանգ թաաերական գրակա-
նութեան մէք, ուր աիպարները մսով ու 
ոսկորով պիաի մարմնաւորուին րեմին 
վրայ, անհրաժեշտ է ՏԻՊԱՐՆԵՐՈՒՆ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ՀԵԴ.ԻՆԱԿԷՆ ւ Հեզի– 
նակն է որ հնունգ կու աայ իր տիպար-
ներուն է սակայն անգամ մը կեանքի կո-
չելէ ետք զանոնք, անՀրամեշտ է որ բաց 
թողու անոնց օձիքը, պէտք է տա յ ա– 
1՛ոնց ազատութիւնը ԸԱալու այնպէս ինշ-
պէս որ են, այնպէս ինչպէս որ կրնան 
ըլլալ իրենց անհատական խառնուածքին 
ու կրթութեան ք ժառանգականութեան, 
շրքապատի պա յմ աններուն բերում ով • եւ 
ոչ թէ պարտագրել անոնց, որ ըլյան 
այնպէ՚ս՝ ինչպէս Հեղինակը կուղէ• ըղ~ 
գան, մտահեն, վճռեն, արտայայտուին 
այնպէս* ինչպէս Հեղինակը յարմար կը 
տեսնէ ։ 

ԻրսԷն, երր ապարան կը տանի իր 
4.Ժողովուրգին թշնամին» թատերակը , 
խօսքը իր Հրատարակիչին ուղղելով, եւ 
ակնարկելով իր գլխաւոր Հերոսին, Տոքթ • 
Հքթոկմանի , կ՚ըսէ» 4. Համաձայն չեմ րը– 
Ժիշկին ր ոլոր կէտերուն մէք, սակայն 
ինչ որ է, չեմ կրնար խառնոլիլ իրեն • 
եղահին պէս Հրատարակէ» • 

Հ • Շանթի անձնաւորութիւները 
չունին այս Հիմնական տուեալը, տիպա– 
րային ազատութ-իւնը: Անոնք չեն ներ-
կայացներ տիպարներ, խառնուածքնե-
րու , նկարագիրնեբու ներկա յացումր 
չեն, այլ միմիայն Մ ԻԶՈՏ ՄԸ, ՊԱՐԶԱ-
ԲԱՆԵԼՈՒ ՀԵՂԻՆԱԿԻՆ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԸ, 
թատերակին իտէալյը վերՀանելոլ , ցցուն 
դարձնելու է 

Հոգեկան աշխարՀ ի մանր անցու– 
դարձերը, կամ այս կամ այն մանր, 
կողմնակի ապրումը, Հի անալի օր Էն ներ-

կայացուած են Շանթի կողմ Է է Երր կար– 
դը կու ղայ սակայն անմոռանալի ամ -
րոզքութիւն մը կառուցելու, րաղմաթիւ 
եւ այլազան տիպարներ կերպաւորելուն, 
բազմակոզմանի ապրումներ , զգացում-
ներ | ու կեանքը ստեղծելուն է դժբախ-
տաբար Շանթի ստեղծագործական կա– 
բոզութիւնը, թատերական արուեստի ս»– 
ռումով , կը դառնայ այլազանութեան 
ուժգնութենէն զուրկ, միանման, Հեղի-
նակին նման տիպարներով, որով եւ բե-
մին վրայ ամրողքական կեանքի տպաւո– 
րութիւնը տալու անատակ խմբաւորում-
ներով առաք գացող ստեղհագործու– 
թիւն։ 

% • • • Ոսւսւիւ, Կ՝Ըսէ Ն • Աղբալեան , 
նա չէ տա.ել ոչ մի տիպ, ոչ մի անձնա-
ւորութիւն , որ մեխուէր մարդու գլխու 
մէյ • նա սաւհլ է միայն հոգեկան վիճակ-
ներ եւ վիպական դիպուածներ, որոնք 
չեն մասոցւում ՚ • •»: 

Միշտ պիտի յիշուի «Իքէք, իյէք ե– 
րագներ» տեսարանը, կամ «Ո"ւր են մրա– 
ք երդ աբեղայ» տեսարանը, «Ունայնու-
թիւն ունայնութ-եսւնց» տեսաբանը * • . 
Աակայն չունինք մեզ Հետ տանելիք, ան-
մոռանալի տիպար մը։ 

Շանթի բոլոր Հերոսներն ալ կը 
սին նոյն լեզուով, նոյն ոճով, ու նոյն 
բանին տարբերակները կ՚ըսեն ։ թէեւ աչ– 
խո յժ ձեւով, թէեւ տպա լոր ող ոճով ու 
լեզուով, սակայն բոլորն ալ կը խօսին 
Շանթի մտածումներէն, չունին ազատու-
թիւնը ինքզինքնին զարգացնելու է Ատոր 
Համար ալ չկայ, չի կրնար ըԱալ զար-
գացող պատմութիւն մը, որպէս մէկ ամ -
րոզքութիւն, որուն մասնիկները ըլլային 
ենթապատմութիւնները, զարգացող միւս 
գծերը, ու գային գագաթնակէտին մէք 
միանալու իրար, կազմելու Համար մէկ 
ամրոզքութիւն ւկան տեսարաններ միայն* 

Եթէ ոլշադրոլթեամբ Հետե լին ք Հին 
Աստուահներուն , պիաի տեսնենք ( որ 
ամէն մէկ տեսարանը ինքը իր մէք առած, 
առանձին փոքրիկ թատերակ մըն է, չտա 
արագ ձեւով տրուած, չզարգացուած • 
թէեւ կույս., պզտիկ ամբողիւթիւն մը» 
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Ամէն մէկ տեսարան կր լրանայ ի՜նքն իր 
մէք, ինՀն իրմով Լա. ՈՋ ՄԷԿ ՍՊԱՍՈՒՄ 
ՋԱՌԱԶԱ8ՆԵՐ ՀԱՆԳԻՍ ԱՏ ԷՍԻՆ ՄԷԶ, 
ՀԵՏԱԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ» 

Աակէ նաեւ ուր իլ թե բութ ի ւն մը 
կարգ մը տեսարաններուն անրնա կ ան ո ւ– 
թիւնը , որովՀեաել տեսարաններէն ո– 
մանք, ինչքան ալ իրենք իրենց մէք գե-
ղեցիկ , չեն կա պո լիր բուն նիւթին է կը 
մնան թաաերական Հնարք, աղուոր պատ-
կեր , որ վԳեզարուեօտական անզսպոս– 
թեամբ մը% ինչպէս կ՚որակէ Ն * Աղբալ– 
եան, գուրո չեն Հանուաե բիէսէն ։ 

Երկու տեսակի տեսարաններ իրար 
կր յա քո բդեն Հին Աս տուածներուն մ էք* 
իրական գէպքերը, եւ տիպարներուն ե– 
րաղները, մ տածումներ ր , տեսիլքները, 
պատրանքները ։ իրական տեսարաններ 
են, իրական պատաՀող դէպքեր՝ Վանա-
Հօր եւ իշխանի Հանգիպման տեսարանը, 
վանականներու րոլոր տեսարանները, 
կսյր վանականի եւ աբեղայի բոլոր տե-
սարանները | վանաՀօր եւ աբեղայի Հան-
դիպումները , վանաՀօր եւ իչխանուՀիի 
տեսարանները ։ Երաղ են, կամ տեսիլք 
Աբեղայի եւ Աեգայի բոլոր տեսարաննե-
րը, աբեղայի եւ միգանուչներոլ, ա բե-
զայի ե ւ ճգնաւորի , աբեղայի եւ մեՀեա– 
նի, Հեթանոս զօրականներու տեսարա-
նը , վանաՀօր ել ճերմակաւորի տեսա-
րանները % 

Բնականաբար կարելի է բեմ Հանել 
ե՛ւ տեսիլքը, ե՛ւ երազը, երազն ալ իրա– 
կանութիւն մըն է, ենթակայի ապրումն 
է, եւ անձնաւորութիւնը կրնայ ազգուիլ 
երազներէն, իր իսկ պատրանքներէն, 
սակայն այգ երազներն ԱԼ տեսիլքները, 
թատերական արմէք մը ունենալու Հա-
՚«քւ Պւէաք չէ գործածուին որպէս Հը– 

"Րպէ* տպտւորող միից, պէաք 
չէ ԲԱՈէն անբնական։ Անոնք պէտք է ըլ-
լան նախ ԿԱՐԵԼԻ, տպա ԲՆԱԿԱՆ, բա-
ցատրելի ոչ թէ մաքի լարումով ու ար-
ուեստական ճիգով, այլ ի Ա կոյն զգալի 
Հանդիսատեսին կողմ է, որպէս արդիւնք 
Փէ ա4Գ 9"Տ9 տրուածին • 

Հին Աստսւածներսլ երազ, կամ աե– 

սի լք ներկայացնող տեսարաններէն ո– 
մանք չատ բնական ել առանց ճիգի ըմ– 
բըոնելի են ու Հնարք չեն, օրինակ1 վա-
նաՀօր ու ճերմակաւորի տեսարանները, 
խօսակցութիւնը. կամ ծովու փոթորի-
կէն Հազիւ ազատած, աբեղայի Ա եգան 
տեսնելը ւ 

Ոմանք սակայն Հնարք են, եւ ոչ Հո-
գեբանական երեւոյթներ , օրինակ՝ մի– 
գանոլշներու տեսարանը ( Հովիկներու 
տեսարանը • • • աբեղան կրնայ Ս եգան 
տեսնել | կրնայ ձայներ լսել , ծովու, փո-
թորիկի է Հովի * սակայն տեսիլքը ունե-
նալ միգանուչներոլ» * * կամ Հովիկնե-
րո՜ւ » • • գմուար թէ < 

Տեսարաններէն ոմանք, թէեւ կարե-
լի* իրենք իրենց մէք առած, որպէս բր– 
նական արդիւնք ենթակայի Հոգեկան վի-
ճակին Լճգնալորը եւ անոր յաքորգող 
Ս եղա յի րամ ինը) կը կաղան այս անգամ 
իրենց պարունակութեան անբնականսս– 
թեամբ։ Աբեղան, ազգեցութեանը տակ 
իր կրած ցնցումին, ծովուն ու Աե։գային, 
ոբպէ լաստ փրկուելու Հոգեկան ներքին 
տագնապներէն ( Հաստատուն մնալու Հա-
մար իր Հաւատքին մէք, բնական է որ 
փնտռէ իր յիչողութեան մ էք յենարան-
ներ, Հոգեկան արմէքներոլ ամրակուռ 
խարիսխներ, որոնց վրայ կարենայ կանգ-
նի լ աներեր, որոնց կարենայ կառ չի լ ու 
վերագտնել իր նախկին անմեղութիւնը, 
ու յանկարծ կը վերյիչէ ճգնաւորը, ո– 
բուն մասին չատ է լսեր ինչպէս ինքն իսկ 
կ՝ըոէ* կը կարծէ տեսնել զայն, կը 
սակցի անոր Հետ ղինքը չարչարող Հա լա-
ցերուն մասին ։ Մինչել Հոս բնական է, 
դէպքերէն ու անձնալորութիւններէն 
մայթքող իրողութիւն է I Աբեղային ծա-
նօթ ճգնաւորը, իր յարգանքին արմանա-
ցած է վանականներուն կողմ է միչտ պատ-
կառանքով յ ի չուած ճգնաւորը ՋԻ ԿԸՐ— 
ՆԱՐ ՍԱԿԱՅՆ ՈՒՆԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԸՍԱԾ 
ԸԼԼԱԼ, ԿԱՄ ԸՍԵԼ, ՀՈԳԻԻ ՓՐԿՈՒ-
ԹԵԱՆ ԱԼ ՄԱՍԻՆ է Լ. Շանթ կրնայ ը– 
սել. ճգնաւորը՝ ոչ։ 

ճգնաւորի ա յգ անսպասելի , նոյն 
ատեն Հիմնականին մէք անբնական ելոյ-
թով բացուած փոս մը կայ աբեղայի 4»» 
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դիին մէք, որուն գոյութեան ան դրա– 
գաոնասլն իսկ բա լար սւր է խելագարու-
թեան առաքնո բդելու Համար աբեղան, 
կամ անձնասպանութեան, եթէ փոսը մը-
նայ փոս , լայն ցող , խորացող , երբեք 
չլեցուող փոս է 

Փոսը կը լեցուի սակայն % Աեդայի 
օմանգակութեամբ , ՈՐԸ աբեղա յի աե-
սիլքն է, աբեղայի ներաշխարհին արտա-
գրութիւնը այլեւս է ինչո՞վ կը լեցնէ փո– 
սը Սեղան, ԵՐԱԶՆԵՐՈՎւ ԱրԳւ եթէ րը 
ն ական է գուբս ի աշխարՀէն եկողի մը 
Համար որպէս գարման ունայնութեան 
երազները մատնանշել է բնական չէ աբե-
ղային Համար, իր Հողիին տեսիլքը եղող 
Աեգային միջոցով, իրեն անծանօթ աշ-
խարհի մը աշխարՀիկ մղումները Համա-
րել ունայնութեան հա կա գրուող ում է 

Հ/անթ կրնայ Հակագրել երազները 
ունայնութեան, բայց կրնա՞յ աբեղան, 
անապատի մէք Հասակ նետած աբեղան, 
գեո ոչ մէկ երազ չունեցած, կեանքի ել 
ունայնութեան Հարցերուն մասին մինչ 
այգ գեո. ոչ մէկ բաո. չլսած, չկարդա-
ցած աբեղան • • • Աբեղան պիտի կարենար 
Հակագրել ունայնութեան* աղօթքը, 
հ/ աչը է քրիստոս ու Աստուած, բայց ո՛չ 
երազներ , շոյո*ղ անո՛յշ երազներ »» » 

Հին Ասաուածներոլ տեսաբաններէն 
ոմանք բացա յայա արգիւնքն են Ն • Աղ– 
բալեանի մատնանշած ՀԳեզարուեսաա-
կան անզսպութեան՚ֆ է Մեհեանի տեսա-
րանը, որ աոած է թատեբակէն 300 աող, 
ամենացցուն օրինակն է ատոր է Տեսա-
րանը* գունագեղ, Հաճելի, ինքն իր մէք 
աոած յ անբնական է եւ անտեղի* Հին 
Ասաուածներոլ տիպարներուն ել նիւթին 
Հեա Համեմատածէ 

Աբեղան, որ մեծցեր Է անապատին 
մէք ու տարտամ բաներ մը լսած է ինչ 
որ Հին Աստուածներու մասին, որոնք 
գոյութիւն են ունեցեր ԿԴՂԷԷ^՛ *1Րա/) 
գարեր աոաք, յանկարծ տեսիլքը կ՛ունե-
նայ մ եՀ են ական գաւիթի մը , ա յնտեղ 
Հաւաքուած իշխանին, իր զօրականնե-
րուն ել կանանց - ել այս ոչ թէ աղօտ, 
տտբաամ ձեւսվ մը, ա յ լ մանրամասնուէ 

թեամր, պատմական ճշգրաութեամբ 
նկարաղրոլած ձելով մը» աւելին* աբե-
ղան իր տեսիլքին մէք կը տեսնէ, կը լսէ՛ 
մինշեւ անզամ ՎաՀագնին կատարուող 
ձօնի մը մանրամասն բաոերր, արարո-
ղութեան ձեւերը • • • Այս է էԳեղարուես– 
տական անզսպութիւնէը» որովհետեւ 
կարելի է որ Հեղինակը անգրագարձած 
էրլլայ , րոպէի մը իսկ մտածողութեամբ , 
թէ անկարելիութիւն է ատիկա աբեղա-
յին Համար, անբնական է գինարբուքի« 
Հեթանոսական տօնա կատարումներ ու 
ճշգրիտ մանրամասնութեամբ եւ երկար 
տեսիլք մը վերագրել աղօթքի մամանակ 
տեսիլք ունեցող աբեղա յին է Անգրագար-
ձած Է, բայց եւ այնպէս պահած է տե-
սարանը, որովհետեւ գեղեցիկ է, աղ– 
ուոր պատկեր մըն է է 

Հին Աստուածներու մթագնում ին 
նպաստող այլ երեւոյթ մրն է սԷմպօլ|ս^ 
մի ան յա քող կապակցում ը իրականում 
թե ան Հեա է 

Սէմպոլիզմը» ընդունելի թատերա-
կան գրականութեան մէք, մինշեւ անգամ 
օգտակար երեւոյթ է, եթէ սակայն ուղ-
ղակի յարմարի իրականութեան, զուգա– 
Հեււաբար քալէ անոր Հետ, ղգալի չըլլա յ 
անրնականոլթիւնը, կարիքը չըԱայ մաս– 
նաւոր մտքի ճիգով մը իրար կապելու 
սէմպոլն ու իրականութիւնը է Առաքա– 
դըրուած նիւթին, մտածումին կամ րղ– 
գացումին Համ ար որպէս օէմսյոլ կարե-
լի է գործածել առարկայ մը, կենդանի 
մը, ծ աո. մը, կամ նոյնիսկ գործողուս 
թիէն մը\ Այսպէս* Աեդայի եւ աբեղայի 
աոաքին Հանդիպումին, Աեդայի պաՀ ան– 
քած վերարկուն, աբեղայի վերարկուն է 
իրականութեան մէք, սակայն նոյն ատեն 
սէմպպ մըն է, կը ներկայացնէ աբեղա-
յի աշխարհը, վանքը, անապատը, ճըգ– 
նումը, մենութիւնը է Տեսարանը, իրա– 
կանութենէն մեկնելով, իրականը օգտա-
գործելով, փոխաբերաբար ըսելիք մը ու^ 
նի. հանդիսատեսին պիտի փոխանցէ գե– 
զԼցԻԿ* տպալորող, ել ըմբռնելի ձեւով 
մը, թէ Կեանքը իր պաՀ ան քները կը դնէ 
կեանքէն քաշուիլ ուզողին դիմաց, փոր-
ձութեան կենթարկէ ղայն, կ՛ուղէ՛, 
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կ՚առնէ՛ անկէ իր ամենանոլիրա կան Հա– 
մարահն անգամ է 

Երագր, կամ տեսիլքը աբեղային, կր 
ներկայացնէ Սնդան, որ իրմէ կր խնդբէ 
իր վերարկուն, որովհետեւ պաղ է խու-
ցը ու ինք կը մսի է Մինչեւ Հոս ամէն ինչ 
րնական եւ իրական է • փոթորիկէն ա. 
արկահէն ցնցուած աբեղան րնական է որ 
աեսնէ իր ղրկահ ու աղատ ահ աղջկան 
պատկերը• բնական եւ իրականութեան 
Համապատասխան է անշուշտ նաեւ աղ– 
քրկան Հկը մսիմ, պաղ է Հոս) րսելը եւ 
վերարկուն ուզելը վերարկուն, որ իրա-
կան վերարկու մըն է ու կրնայ տաքցը– 
նել | վերարկուն՝ որ նաեւ աբեղա յի աշ-
խարհն (ւ Աբեղան կը նայի վերարկուին , 
կր Հարցնէ էՎերարկո՞ւսֆ, կը վարանի ՚ 
մինչեւ անգամ ազքիկր գիտել կու տա յ 
«հայց չվարսւնեցար կեանքդ ինծի տսւ– 
լու, չվարսւնեցար, երբ ետեւէս կատղած 
ալիքներուն մէ յ նետեցիր քհզի»: Հիմա 
սակայն, աբեղան կը վարանի I Այս վա-
րանքն է ահա որ իրականութեան Հետ, 
մեզի ներկայացուած, մեղի ծանօթ իրա-
կանութեան Հետ խոտոր կը Համեմատի ք 
Կրնանք րնական Համարել, եւ իրական, 
անշուշտ, եթէ աբեղան վերարկուն տա-
լէն ետք զղքայ, տաոապի, կամ ետ ոօ– 
ղէ, սակայն ՆԱԽ ՊԻՏԻ ՏԱ8, ԱՌԱՆՑ 
ՎԱք*ԱՆ՝ԲԻ է քանի որ աոանց տատանելու 
ծով նետուողն Է ինք, ել իր ազատած 
ազքիկր կր մսի, ուղուածն ալ վերարկու 
մրն Է, մամանակաւորապէս է 

Վարանքը վերարկուն տալու, կը 
գաոնայ իրական եւ րնական, երբ Հար– 
ցը կր վերաբերի տեսարանին խորՀրգա– 
նշական բնոյթին է Վերարկուն, որ կր 
ներկայացնէ աբեղայի ամբողք կեանքը, 
անցեալը, ներկան, անձնաւորութիւնն 
իսկ է տալ յանկարծակի, աոանց վարան-
քի , աոանց ընկրկումի՝ անկարելի է է 

Այս ձեւով է աՀա, որ կ՚առաքանայ 
ան յա քող կապակցում ը սէմպոլ^ն եւ է ի 
բականսլթեանւ Երկուքը իրար Հեա քոօ– 
ղաՀեռաբաբ, իրար լրացնելով չեն քա-
լեր* մէկը Համ կոլ տայ, միւսը՝ գժգո– 
Հտնք, 

Հին Աստուածներուն մէք ունինք ու-
րիշ սէմպոլ մը, եկեղեցիին յատակագի-
ծը, Մարիամ իշխանուհիին մօտ գանը– 
ւող յատակագիծը, վանահայրն ու իշխա-
նուհին իրար քով բերող, իրար մօտեց ը– 
նող թուղթի կտորը, որ կը ներկայացնէ 
ել իրական եկեղեցին, եւ Մարիամ իշ-
խանուհիին ներաշխարՀի ձգտումները, 
երաղէւերը, Հոգիին կառուցել ուզածը: 
ՎանաՀօր եւ իշխանուՀիի երկրորգ եւ 
վերքին Հանդիպումի տեսարանին, երբ 
այլեւս ամէն ինչ կը փլի % ամէն կապ 
խզուած է վերքնականօրէն, իր եւ վանա-
Հօր մ ի քել՝ «կր սկսի պսաւււել զայն, գրս– 
պելով հեկեկանքը» : Յատակագիծը պատ– 
ոելը բնական շարժում մըն է զայրոյթի, 
կամ գառնութեան, իրական կեանքին 
մէք ւ Պատռուողը յատակագիծ մըն է, 
Մ արիամ իշխանուՀիին երազները մարմ-
նաւորող յատակագիծը, որուն շնորհիւ 
ան կրցեր է ըԱա լ իր սիրածին մօտ, եւ 
որը այլեւս շի կրնար րԱալ, որուն գե-
րը աւարտած է , այնպէս ինշպէս իր ներ-
քին , Հոգեկան երազը աւարտած է, ո– 
րուն սէմպոլե էր մագաղաթի այգ կտո-
րը I Երազներուն խորտակումին Հետ կը 
պատռտի նաեւ յատակագիծը սէմսլոլՀ» 
Հոգեկան ձգտումներուն է ԱՀա իրակա-
նութեան եւ սէմպոլ^ կատարեալ նոյնա– 
ցում մը, որ տեսարանին կու տա յ բնա– 
կանութիւն, միշտ նորոգուոզ խոր ապ-
րում | Հոյակապ գեղեցկութիւն ւ 

Իրական սէմպոփզմծ է այս մէկը 
պատկերը ինքնիրեն առած՝ ամբողք ու– 
թիէն մըն է որպէս իրականութիւն, ա– 
ռանց Հակասութիւններու կամ ան կար ե– 
լիութիւններոլ* ամ րոզքութիւն մըն է 
նոյն ատեն պատկերին մեզի ներկայացր– 
նե. ուզած հոգեկան վիճակը, մտածում-
ներու դասաւորութիւնը, գարձեալ ա– 
ոանց հակասութեանդ * 

ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈԻՒԻՒ– 
ՆԸ այլ դժուարութիւն մըն Է, որ կը մք– 
թագնէ թատերակը է 

Հին Աստուածներու գործողութիւնը 
տեղի կ՚ունենայ Հազարամեակ մը առաք, 
սակա յն կը պարունակէ մեղի մամանա– 
կա կից մտքի ծնունդ եղող Հարցերոլ քըն– 
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քէութիւնը է Հեղինակը ոաիսլուած Է եղած 
այ» անբնական աաբբեբութիւնը մտցնել 
իբ թաւոերակէն ներս• եթէ մեր օրերու 
Վանքերն ու Վանական կեանքը աոնէր , 
էղիաի չհանդիպէր իր ներկայացուցած 
տիպարոՎ Վանահայրերու եւ աբեղանե– 
բու | կոյր Վանականներու • որոՎ տարած 
Է թատերակի ժամանակը հազարամեակ 
մը առաք, ուր բնական Էր հանգիպիլ նր 
ման տիպարներու է Հոէւ ալ սակայն ա յ– 
սօրուան մեր հարցականները չկա յին, 
ղէթ այդ ձեւեբուն տակ, ա յգ չափանի– 
չոՎ» Փիլիսոփայական մտածումները , 
հոգեբանական շեչտաւորումները որ կը 
կատարէ հեղինակը , չեն նոյնանար կամ 
ժամանակին Հետ, կամ տիպարին հետ է 
Հանդիսատեսը պարտաւոր Է ապրիլ տի-
պարներուն հԽէ ւ հազարամեակ մը ու-
ռաք • նոյն ատեն , մտքի շարունակական 
ճիգոՎ մը, ընդունելի համարել անոնց 
կողմ Է զննումն ու լուծումը մերօրեայ 
հարցերոււ Եւ կամ, մերօրեայ հաբցերու 
քննութեան հետ պիտի ըԱայ Հանդիսա-
տեսը | որպէս բնական արդիւնք արդի 
մտածողութեան, ել մտքի ՃիգոՎ մը բա-
նական պիտի Համարէ նման Վանական-
ներու գոյութիւնը այսօր, սակայն Հե-
ղինակին կողմ է փոխագրուած Հազարամ-
եակ մը առաք է 

Երկու պարագային ալ մտքի զօրա-
լոր ճիգի մը կարիքը կա յ , յաղթելոլ Հա– 
մ ար բնական կարելիութեան պակասին I 

Հիմնական թեբութիւն մրն է նաեւ, 
ՄՏԲԻ ՋԱՓԱԶԱՆ8ԵԱԼ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒ-
ԹԻՒՆԸ ԹԱՏԵՐԱԿԻ ԱՄԷՆ ՄԷԿ ԷԶԻՆ 
ՄԷԶ, ՏԻՊԱՐՆԵՐԷՆ ԱՄԷՆ ՄԷԿՈՒՆ 
ՄԷՋ։ Շանթի մէէ տեւաբար դոյ ութ ի էն 
ունի երկու մարդ, իմաստասէրը ել ար-
ուեստագէտը. «Պատկերների յդացման 
ժամանակ խլրտա.մ է նրա միտքը, կ՚ը-
սէ Ն» Աղրալեան ։ նա ինքը, չի վստա-
հում բնազդին, եւ սիրուն յղացումնե-
րը՝ րնական կարգի ա յգ ծաղիկները, 
թօշնում են գիտակցութ՛եան արեւից եւ 
կորցնում իրենց կենդանութ՛եան մի մա-

սը» • • • «Իմաստասէրը տեսակների հեա 
գործ ունի* արուեստագէտը* անհատնե-
րի : Շանթ անհատներին ըմրոնում է որ– 
պէս որոշ տեսակի նմուշներ: նա մի գար– 
մանալի խաոնուրդ է իմացական եւ ար-
ուեստագէտ մարդու, որոնցից մէկը վը– 
նասում է միւսին՛ • •» : 

Ափսոս , Վնասուողը արոլեստաղէտը 
եղած է ւ 

Արուեստը, մտածումին չափ, եր-
բեմն շատ աւելիոՎ, ղդայնոլթեանց , րղ~ 
զացոլմներոլ արդիւնք է, արտայայտիչ է 
ՄաՐԴԸ Ի՚^՚ՔԸ մտածումներու եւ զգա-
ցումներու Համադրութիւն մըն 
կոլքին փոխադարձ աղդեցոլթեամբը ի– 
բար Վրա յ , փոխադարձ Հարստացումո– 
Վը* Մէկան տիրապետութիւնը միւսին 
Վրայ, կ՚առաքացնէ Հաւասարակշռու-
թեան խախտում մը, ել իւրայատուկ 
տիպար մըէ Հեղինակը ինքը կրնայ ըլ-
լալ մէկը այդ իւրա յատուկ, բա-
ցառիկ տիպարներէն, սակայն չեն կքւր– 
նար իր բոլոր հերոսներն ալ, իր բոլոր 
տիպարներն ալ նոյն տեսակի ըլլալ • ըը 
լալ օրինակի Համար մարդիկ, որոնց 
կամքը պողպատ է, մտածումը կը ղսպէ 
զգացումը I 

Տեսարաններու կառուցման ժամա 
2էակ, տիպարներու Հոգեկան աշխարՀը 
ներկայացուցած ժամանակ, ինշպէս նաԱ. 
տիալոկ^ կազմաւորման ատեն , արուես-
տագէտի մղումները, տեսլականը պէաք 
չէ որ շարունակ մտքի մտրակում ին են-
թարկուէ լոՎ կորսնցնեն իրենց սլացքը , 
թափը , քնքշութիւնը , մարգկայինը է 
Միաքը պէտք է նպաստէ արուեստագէ-
տին ել ոչ թէ ճզմէ զայն է 

Այն ինչ որ կը տեսնուի Հին Աստ-
ուածներու մէք, որպէս կարելիութիւն– 
ներ արուեստագէտի, այնքան մեծ է, որ 
ան Վար ան կարելի է ըսել վԱփււոա որ ի– 
մասաասէրը գերակշռող եղած է Շանթի 
մէք, փոխան բանաստեղծ ինֆ է 

բ. փ. 

(Շար՛ 3) 
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Գ. ՇԱձհՆեԱՆ 

գուռէն ա ս ռ ՝ 
ՎԱԹՍՈՒՆԻ ՀԱՆԴՐՈհԱՆԻՆ 

ւ 

Մէկ Օգոստոս 1963-/1% Գուրգէն Մա֊ 
Հարէ վաթսուն տարեկան եղաւ. ։ Մ եր 
պատմութեան ամէնէն բախտորոշ ձՐՐ՜ 
քանն ե ր էն մէկուն Համապատասխանող 
էր կեանքէ տարիներուն ընթացքին գը~ 
րողի ճակատագիր ը յաճախ նո յնացած է 
ամբողք ժողովուրդի մը ճակատագիր ին 
Հետ ՚ ճան շցած է ան գաղթի ե. սովի սար-
սափը, որբանոցային կեանքէ գորշու^ 
թիւնը, բաժնեկից եղած է Հանրապետու-
թեան ել խորՀրգայնացոլմէ տարիներու 
յոյգէն, ճաշակած՝ վեր քէն քաոասնամ– 
եակէն Հայրենաբնակ մեր ժողովուրդէն 
վերա պա Հ ուած ուրախութի աններն ու 
գաոնութիւնները է 

Այս րոլոբի արձագանգը կը գտնենք 
Մ աՀարիի գրական ստեղծագործութեան 
՚էէք* Բանաստեղծութեան , պոէմի , պատ– 
մըւածքի, յոլշի, վիպակի Հարուստ բերք 
մը սւնինք մեր առաք, բազմասեռ., այ-
լազան եւ մի՛շա էնքնայատուկ ւ 

Կ՛արժէ , վաթսունէ Հանգրուանէն , 
Հակիլ այս ստեղծագործութեան վրայ , 
ուսումնասիրել անոր ընդհանուր յատ-
կանիշները, վեր Հանել արժէքը , նշել հո– 
/ովոյթէ զանազան Հանգրուանները, Հա-
մագրական գնաՀաասւմէ մը ենթարկե-
լու Համար զայն ւ 

^յ՛ աշխատանքը գէլրացուցած է 
ի1քը Հեղինակը աւելի քան քառասուն 
տարիներու վրայ փռուած իր վաստակը 

Համադրելով երեք ստուար Հատորներու 
մ էք՝ ժամ անակագրական եւ սեռերու 
կրկնակ դասաւորոլմովէ Տարիներ ա– 
ռ աք, ՀեգնականօրԷն անդրադառնալով 
դաս ա լոր ում ի նման ճիգէ մը, ճնճղուկէ 
մը Հետ տեղի ունեցող զրոյցէ ձեւէն 
տակ, Մահարի կ՚ընէ Հետեւեալ խորՀըր– 
գածոլթիլնները. 

- էս բանաստեղծ եմ , ամէն օր գը– 
րում եմ տասից տասներկու երգ, ամէն 
օր ես նշում եմ իմ երգերի տակ օրուսւյ 
թի լը , որպէսգի գալիք սերունդներն ի– 
մանան, թ է ո*ր երգը որ օրն է գրուած: 
Դա խիստ անհրաժեշտ է գալիք սերունդ-
ների օրսւցոյցների համար • < • 

- Ծի՜ւ» օրացոյցը չի փրկի, հազա-
րաւոր երգեր ենք երգել մենք, ո՛՛վ է յի– 
շում • • • 

Մ աՀարիի երկերը մոռցուելիք ըս– 
տեղծագործութիւններ չեն սակայն ւ Եւ 
անոնց ուսումնասիրութիւնը՝ իսկապէս 
վխիստ անհրաժեշտ է գալիք սերունդնե-
րի Հ ամար) է 

Առաքի ն ^ամփոփագիրը*, ինչպէս 
ինք կ՚ըսէ, լո յո տեսած է 1959-^* 
9Հնձաններ) ընդհանուր վերնադիրով է 
Աւելի քան 600 Էքնոց Հատոր մըն է, որ 
կը Համագրէ Հեղինակի չափածոյ ստեղ-
ծագործութիւները ւ 

Խուսափելով գիրքն աւելի ծաւալուն 
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դարձնելու գայ թակզութփւնից, կ՝Ը»է ւ 
դուրո թողի ինչպէս անտիպ, այնպէս էլ 
գան ագան պարբերականներում տպուած 
բագմաթ-իւ պոէմներ ու բանաստեղծու– 
թփւններ, որոնք չեն բաւարաբում իմ 
այսօրուայ պահանջները։ 

յն մտահոգութեամբ կազմ ուած 
ը լյա լոա. է Նաեւ, արձակի ժողովածուն՝ 
^Լռութեան Զայնրֆ՝ 1962—̂1» ւ Այո եր– 
կուքէն առաք, 1956""^% , տպուած էր ար-
դէՆ ^Երիտասարդութեան Ս եմին)ը պատ– 
մըւածքներու շարքի մը Հեա | Ուրեմն, 
Վաթսունի Հանգրուանին, Համադրուած 
կարելի է Համարել նաե արձակագիր Ա՝ա– 
Հարիի վաստակը՝ աւելի քան 1000 թի*** 
էքերոլ մ էի 

Երեք այս յքամփոփագիր%ներով աՐՐ՜ 
լած գրական րերքը ներկայացուած է 
վերքին Հանգրուանի ճաշակով ու արա– 
մագրութիւններովէ ՛հուրս ձգուած են 
ամրողք գրոլթիւններ, մինշեւ իսկ այս 
կամ այն քերթուածի կարգ մը աողերը 
կամ աուները կախման կէաերով փոխա-
րինուած ւ Այս իրողութիւնը որոշ չափով 
կը խաթարէ անշուշա Հարազատութիւնն 
ու րնականութիւնը ամրողքին , ր այց նաե 
կ՚օժտէ ներքին միութեամր ել աւելի 
յսաակօրէն զգալի կը գարձնէ ստեղծա-
գործութեան ընթածիրը է 

Ընթածիրի այս քննութիւնն ու Հան– 
գըրուաններու փնտռտուքն ալ ուրիշ փը–" 
շոա Հարցի մը առաք կը գնեն մեզ ւ ք*ըու– 
նազրօս րան մը կայ միշտ ստեղծագոր-
ծութեան մը յետագարձ քննութեան մէք է 
կը Հատենք կեն գան ի իրականութիւն մը, 
տրամ արան ական ընթացք կու տանք Հո-
լովո յթի մը, որոնց օրէնքներն ու գաղտ-
նիքը առարկայական մօտեցումով շեն 
ըմբոնուիր միշա | Ամ րոզքութիւն մը կը 
վերստեղծենք եւ ընթածիր մը կը գծենք• 
րտյց ինշպէ*ս վսաաՀ ըլլալ որ անոնք 
ճշգրաօրէն կը Համապատասխանեն իրա-
կանութեան է Այս պարագային՝ իրակա-
նութ իւն կը ՆշանակԷ անակնկալ, պաաւա» 
Հա կան ութ իւն ու ղարաուղութիւն ,կը էր 
շանակէ տակաւին գագար ու վերագարձ ( 
զեղում ու կրկնութիւն, մինչ մենք ուղ– 

ղագիծ զարգացումի ել յարատեւ ընթաց-
քի օրէնքով կը մօտենանք վաստակի մր, 
կանոնաւորութիւնը կ՝րնդունինք որպէս 
աշխատանքի սկզբունք ել ուղեգիծ է Իսկ 
գրական ստեղծագործութիւն մը երբ ի բ 
ատենին չի քննուիր՝ անդառնալիօրէն կր 
պաՀԷ մեզմէ այն ուրոյն խորհուրդը, որ 
մամանակի մթնոլորտին տուրքն է եր-
կին է Ու ո՛րեւէ մամանակ գրողը գանա-
կով կտրուածի պէս չ՚ընգՀաաեր իր ըս– 
տեղծագործութիւնը նոր կերպ մը որ– 
գեգբելու, նոր Հանգրուան մը սկսելու 
Համար\ 

Ուրիշ ելք չունինք, սակայն ւ Հ&ք*– 
քին այս Հանգրուանէն երբ կը նայինք 
անցեալ քաոասնամ եակի ստեղծագոր-
ծութեան՝ Հեղինակ ել ընթերցող նոյն 
ներելի մեղքը ստիպուած են գործելու• 
պիտի անտեսենք որոշ մ ան րամ ասնոլյ– 
թի ւններ | նկատի չունենանք որոշ երանգ-
ներ ու նրբութիւններ՝ իր ամբողք ոլթեա– 
նը մէք ընկալելու Համար այն պատկե-
րը, որ պիտի մնայ մեր գրականութեան 
Գուրգէն Ա աՀարի անուն տա ղան գա լոր 
գրողէն, որ Ա• ԸնգՀանոլր Պատերազմի 
վախճանին մուտք գործեց գրական մեր 
անգաստանէն Ներս եւ աւելի քան քառա-
սուն տարի երախտաշատ մշակը եղալ ա– 
նոր | 

Ա՝ աՀարի բանասաեզծութեամբ կը 
սկսի իր դրական գործունէութիւնը է Պա-
տանի՛ տակաւին՝ գրական թերթ կը խըմ– 
բագրէ որբանոցի մէք, բանաստեղծում* 
թիւններով կ՛աշխատակցի Հ*Լան–Տ ոս-
պէ ին , Հ Հա յաս տան ի Աայնֆին, վՀորիղս– 
ն*ին, էԱշխատանքֆին տ քսանական 
լականներու գրական շարմումի մասնա– 
կիցներէն է. 

Այս բո լոր էն Հ Հնձաններիս ւն մէք 
տած է շուրք 20 բանաստեղծութիւն՝ 
յատկապէս վԱրաամեաեան գիշերներ* եւ 
հԱԷր» րամ իններու, սկիզբը լ կան նաեւ 
բնորոշ Հատուածներ ^Երիտասարդյ»*– 
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թե ան Սեմէն* ինքնակենսագրական եր– 

Սկսնակ Մահ արին կր յայտնարերէ 
արդէն որոշ արժանիքներ, որոնք իր իւ– 
րայատկութիւնբ պիաի կազմեն յետա-
զային» Գուշակել շի աար տակաւին Հա-
րուստ ու այլազան գրականութիւնը, որ 
ի՚ՐՐ պիաի ՐԱայ, բայց արդէն բանաս-
տեղծի անուրանալի խառնուածքի մը, 
րնորոշ մթնոլորտի մը վկայութիւնը կը 
րերէէ 

Այո մթնոլորտը տխուր Է էապէս ւ 
վԳաոնակոծ մաՀու անձրեւ*ներոլ մա-
սին կր խօսուի, Հդաոնատրտում եր գե-
րծուէ թախիծն ու մ որմ ոքը տիրական 
տարրերն են բանաստեղծի նե ր աշխար-
հին ւ Տիրական Է նաեւ կարօտը է կարօտ* 
մանկութեան իր քաղաքին, մանկական 
աշխարՀը կազմող գեզեցկոլթիւններուն , 
որոնք աւելի եւս գեղեցիկ կը թոլին ի– 
բեն* որբութեան ու մինակութեան տա-
րիներուն ւ 

Անշուշտ Հասկնա լի Է այս տխրու>» 
թիւնը է Բանաստեղծի աշքերը մանկութ 
թեան տարիներուն իսկ լեցուած են ա-
Հաւոր տեսի քներով ել իր երեւակա յու-
թիւնր ծանրացած փ Հիւանդութեան ել 
մտՀի տեսարաններու յաճախանքովէ ք՝ր– 
նական Է որ թախիծի մշուշի մը մ Էք Էն 
տեսնէ կեանքր եւ երդէ է 

Գա մ ան իրականոլթեամբ պայմա– 
նաւորուող եւ անկէ ծնած այս տխրու– 
թիւնը շի բաւեր, սակայն, բացատրելու 
քսանական թուականներու Մ աՀարի ի 
բանաստեղծութեան մթնոլորտը, Այս 
արդար եւ իրաւ տխրութեան Հետ կայ 
նաեւ տխուր ըլլալու փափաք մը, օր-
ուան քերթողական նորաձեւութեան Հե– 
աեւելոլ, տէրեանական խօսքել» կրկնե-
լու մարմաքր ւ Ինքը՝ բանաստե՛ղծն ալ 
կ՛ընդունի այս պարագան էԵրիտասաբ– 
գոլթեան սեմին*ի մէք. Հեգնանքով կը 
յՒէէ այգ օրերու արուեստական, էրա– 
նտսաեզեական* տխրսլթիլ%ր եւ կր բաս– 
ցաաբէ զայն ժամանակի ըմբռնումով է 

Յատկանշական Է, այս տեսակէտէն, 
վկաբսաի կարօտ> բանաստեղծութիւնը % 
Գոյութիւն ունեցող, իրական բայց իր 

Հասոզոլթենէն ՀեռԻլ բանի մը կարօտը 
ճ »Բ ԿԸ փ"թ"Րկէ ԻՐ Հոգին, այլ կա-
րօտի ապրումի՛ն կարօտը։ Ապրումը Հա-
րազատ է անշուշտ եւ Հոգեվիճակի մը 
արտայայտութիւնն է, բայց բնորոշ ըլ– 
լալէ չի դադբիր կերպը. 

Ցորն Է ընկել հրիկնային րհկուն քամին, 
Կարօտի պէս մուժն է իջել մարգերին 

թաց. 
- Սրտիս համար մէկը լինէր թանկ ու. 

կորած, 
Լոսւ նստէի, սպասէի նրա դարձին: 

Իրականութեան չկապուոզ ու անկէ 
շծնող տրամ ա գրութիւնն եր , անորոշ 
ցանկոլթիւններ, անկայան Հոգիի տը– 
լա յտանք խորքը կը կազմ են այս շբքանի 
մ աՀ ար իա կան զգացողութեան է Խոր, ի– 
բաւ ապրում ի կողքին տեղ գտած Է պա յ– 
մանադրականը, գրքունակը է Այս իրո-
ղութիւնը զգալի Է մանաւանգ հՏ բտում 
Հովոլեբգութիւն* քերթուածի մ Էք, որ 
ամրողքութեամբ Հիմնուած Է անիրական 
տարրերու վրա յ է Հովիւը ուղղակի փոխ 
առնուած Է մանկական ՀեքիաթներԷն, 
բարի է, ագնիւ, կապուած իր Հօտին, 
€չէր գործել կեանքում ոչ մի յանցանք, 
չէ՛ր տրորել նա ոչ մի ծաղիկ*, ազքիկը 
Հլեոնային անհաս ծաղիկ* է, €պայծառ 
շող ամպի մազից* է իրենց Հանդիպումն 
ալ անսովոր է, տարերային է Գառնուկ 
մր կը մոլորի եւ կ՚երթայ շոգեկառքի 
գիծերուն մէք, Հովիւը կ՛ուղէ ազատել 
զա յն արագընթաց գնացքէն, որ առաս-
պելական կենդանիի մը պէս կը Հասնի է 
Մեքենան Հազիւ կը զսպուի, մեքենավսւ– 
րը կը ՀայՀոյէ, բարձրահասակ պարոն 
մը վար կը նայի, բայց Հովիւը՝ տար-
ուած Հայս վառ աղքիկ*ով% ուրիշ բան 
շի տեսներ ւ 

Սէրը ւ այս տարիներուն, երազային 
է ել անիրական• Հեքիաթային զգացում 
մը՝ շիկնումով, անհամարձակ շարժում-
ներով ու սիրտի տրոփով արտա յա յտլ^– 
ւող I Ազքիկը ^տխրադալուկ գէմքի գի– 
ծեր* եւ Վկապոյա նազանքներ* ունի, կը 
քալէ Հփափոլկ շշնքիւնով յուղիչ* է 
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Պարզ է որ ՄաՀարի կը զանուի Տէր՜ 
եանի բացայա յա ազգեցութեան աակ » 
ո՛չ միայն անորոշ իր թախիծը, անխա-
րիսխ իր ապրումները կը յիշեցնեն ակր– 
եանական մշուշոա երդերը, այլ եւ բա– 
ոամթերքն ու քերթողական որոշ ձեւե– 
րը* Յաճախ կը կրկնուին դալուկ, մշուշ, 
շշունշ, մ ում, միրամ. Հուր ս լ Հրկէզ 
բաււերր եւ ե րամշաական որոշ ձա յներ , 
մաււնաւորարար Շ՜ի աաոակրկնոլթեամր 
ստեղծուած ւ 

Աելի տեսակէտէ նկաաելի է նաեւ 
"Կ՚ՒԼ ազդեց ութ իւն մը ժողովրդական 
երդերունր, որ կ՚արտայայտուի մա՚նա– 
ւանդ բնութեան աարրերու եւ ապրումի 
ղուդաՀեւլ ներկայութեամբւ Այսպէս 
օրինակ, ծանօթ էկարօտի կարօտֆին 
մէք, ուր միաժամանակ կը խօսուի քա-
միի ձ մուժի, ինշպէս նաե. անանուն ապ-
րումի մը մ ասին է 

Երբեմն Մ աՀարի կը փորձէ նաեւ 
արաայայաիշ ձեւեր ւ Որոնումի ճիդը ա– 
կընյայա է յատկապէս զԱմաո> կարճ բա-
նաստեղծութեան մէք, ուր փորձած է 
յանկարծական Հատումներով կամ նոր 
տող անցումներով որոշ տպաւորութիւն 
ստեղծել ։ Այսպէս՝ աո.աքին տողը կը 
Հատուի առաքին րաոէն ետք, մինչ երկ-
րորդ տողին իմաստը կը լրանայ երրորդ 
տոզի ոկիզբը• 

Տօթ– Է ; - Կանգնել Է առաւօտը 
Իսկ սաղարթներում ուշաթափուել են 
Մրգերը: 

իմաստի պարտադրանքէն չի ծնիր այս 
ձելը. փնտռտուքի մը արդիւնքն է, տար-
րեր կերպով արտայայտուելու փափաքի 
մը։ 

Տէրեանի եւ ժողովրդական դրակա-
նութեան ազդեց ութ ի ւնը շի բաւեր , սա-
կայն , բացատրելու սկսնակ ԱաՀարիի 
բանաստեղծութիւնը ։ կարեւոր ազդեց ոււ– 
թիւն մը ունի նաեւ արեւմտաՀայ քեր– 
թողութիւնը է Օ՚աֆայԷլ Զարդտրեան, որ 
Թիֆլիսի մէք կը Հանդիպի Ա աՀարիի ն 
Ա• ԸնդՀանուբ Պատերազմի վերք երան, 
կը գտնէ թէ ան կը պատկանի էԳ ուր եա-

նի ել Մեծարենցի դպրոցին* % Գատսլմր 
ճԻէԳ Բ-յՅ ամրողքական չէ « Այդ շըբ– 
քանին Մ աՀարի կը գտնուի ՚հուրեանի, 
Մեծարենցի եւ աոՀասարակ արեւմաւա* 
Հայ բանաստեղծութեան ազդեցութեան 
տակ, բայց միաժամանակ ենթակա յ է 
արելե լաՀայ քերթողութեան Հմայքինէ 
Տակաւին պիտի յայտնուի Ջարենցր եւ 
իր անհատականութեան ղօրալոր կնիքը 
դնէ Մ աՀարիի կեանքին ու ղործին վր~ 
բայ։ 

Ա կսնակ բանաստեղծի իւրա յատկու-
թիւնբ , ստեղծագործութեան աոաքին 
տարիներուն, այս բոլոր ազդեցութիւն– 
ներր Համերաշխ ու Համադիր ամբողք ի 
մը վերածելուն մէք կը կայանայ ։ 
Զօրալոր անհատականութեան տէր ք ր 
րոզներ կը ժխտեն իրենց անմիքական 
նախորդները եւ նոր էք կը բանան 
գրականութեան պատմութեան 
ուրիշներ կը գոՀանան իրենց նա-
խորդներու սկսածը շարունակելով կամ 
կատարելագործելով ։ Մ աՀարի երրորդ 
ճամրու մը կը Հետեւի* վարպետ-
ներու աւանդը իւրացնելով իր սեփա-
կան ուղին կը Հարթէ ւ Տէրեան ու Մ ե– 
ծարենց , արեւելաՀայ եւ արեւմտաՀայ 
ազգեցութիւն իրարու կը Հանդիպի ն իր 
քերթուածներուն մէք ու կը ներդաշնակ– 
ուին, նո՛ր ամբողջութեան մը տարրերը 
կը դաոնան։ Ծ անօթ Համեմատութիւն 
՚^Ը կրկնելով կարելի է ը**ել թէ զանա-
զան ծաղիկներէ ծծած Հիւթերով Մ աՀա-
րի ի՛ր մեղրը կը շինէ։ ճիշգ է, աաեն– 
ատեն կը զգացուի այս կամ այն ծաղիկի 
մասնաւոր բո յրը , բա յց լոյծ ամբողքի 
մը մէկ տարրը որպէս ւ 

Մ աՀարի սեփական քերթողական 
աշխարՀ ունի արդէն, ուրոյն մթնոլորտ ։ 
Այս աշխարՀին մէք կարեւոր տեղ մը կը 
գրաւեն բնութեան տարրերը, ո՛չ իրենց 
սովորական , բուսական ներկայութեամբ , 
այլ տեսակ մը կերպարային գոյու-
թեամբ» մարգերու Հետ եւ կենդանինե-
րու՝ որպէս տիպար կ՚ապրին Հոն, կը 
մասնակցին յատկանշական մթնոլորտի 
մը ստեղծումին։ Վերացական ուրիշ 
տարրեր ալ քերթուած, երգ, եւլն. ի– 
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բացական գ ոյսւթիւն մը կր ստանան կար– 
ծես, կը դաոնան զերդեր ու այգի», 
%խենթ Հոգիի քաղաք* | Աեփական բա– 
սա պաչ արի մը գործածութիւնր , որոշ 
պատկերներու կամ դարձուածքներու 
կրկնութիւնն ալ կը վկայեն թէ սկսնակ 
ՄաՀարին ուհի արդէն գրական աեսլաշ-
խարՀ մ ր ( այսինքն էնքնուրոյն ստեղծա-
գործութեան մը գրաւականը է 

Կայ նաեւ թոր ապումր, արաայայ-
աութեան ձգաող գգացումն ու մտածու 
մըէ Խօսք ունի ըսելիքէ Կը մնայ միայն 
սեփական իր կերպը գտնել այդ իւօսքը 
ըսելու է 

3 

192.Տ—, քսան տարեկանին , Ա՝աՀա-
րի սկսնակի իր աո.աքին աուրքը տուած 
Է արդէն մեր գրականութեան է ԱյնուՀե– 
տեւ կը սկսի նոր շրքան մը իր կեանքին 
ու ստեղծագործութեան Համար • որոնուէ 
մի՛ ժամանակաշրջան, որ կը տեւէ շուրք 
5 տարի։ 

Երիտասարդ բանաստեղծ ի գրական 
գործունէութեան սկզբնաւորութիւնը կր 
ղուգագիպի քաղաքական նոր փորձի մ ր 
սկիզբին Հայաստանի ք&որհրգայնացոլ– 
մին I (ք աՀարի ամրուչք Հոգիով կը արա-
մագբուի ընկալելու նոր գաղափարներն 
ԱԼ կեանքի նոր ուղղութիւնը ւ 

ք*այյ նոր գաղափարները գրական 
նոր ըմբռնումներ կ՚առաքագրեն | Սկիզ-
բը է աոՀասարակ յեզափոխաչունշ գրող-
ներու եւ մասնաւորաբար ՁարենցԷ աղ– 
գեցսւթեան տակ՝ Մ աՀարի նոր այդ ըմ– 
բրոնումները կը կիրարկէ յախուռն ձե– 
ւով • մէկ կողմ ձգած անձնական ապ-
րումներ ր* կ՝ս*–զէ երգել Համայնականը, 
քձաբականր լքելով՝ կը ձգտի դիւցազ-
ներգականին է 

Կր սկսի Հինի եւ նորի պայքար մը, 
ո՛չ միայն գրական կեանքի , այլեւ Մա– 
Հարիի Հոգիի՛ն մէք, իր ստեղծագործու-
թեան կարեւոր մէկ մասը այս պայքա-
րի զանազան փուլերուն, մակընթացու-

թեան ու տեղատուութեան շարժումնե-
րուն յատկացուած է է Կը յայտարարէ, 
ուրիշներուն եւ իրեն Համար ք թէ ինք 
նորի երդիշն է եւ շեփորաՀարը, կը 
պաշտպանէ ինքզինք դուրս էն եկող յար-
ձակումներուն ու Հոգիէն բխած վերա– 
պաՀ ձայներուն դէմ է կը տարուբերի Հի-
նի եւ նորի միքեւ ւ 

Աւելի առաք ալ, բայց մա՛նաւանգ 
1924– , ինքզինք կը զգայ Հանգրուանի 
մը առաքէ Այս թուականին գրած Է է Հան– 
գոյցումֆ բանաստեղծութիւնը, որուն 
մէք կ՚արտայայտէ իր Հոգիի կապը Հէ-
նին Հետ եւ ձգտումը դէպի նորըէ Կը 
զգայ թէ էնք Հգծերէ Հանգոյցներէց ան-
ցածֆ անհրաժեշտ օղակն է անցեալի ել 
ղ ա լիքի մի քել է 

Նո յն տարին կը գրէ նաեւ նշանաւոր 
էՎերքինր* բանաստեղծութիւնը, ուր մօ-
տաւոր ա պէս նոյն միտքը կ արտայայտէ , 
շրքուած ձեւով, չեշտը գնելով այն իրո՜ 
ղոլթեան վրայ որ իբմով բանաստեղծա-
կան ըմբռնում մը վերք կը գտնէ ել իր-
մ է ետք նոր գարաշրքան մը կը սկսի* 

Վերջին պոէսւն եմ , լսեցէք ինձ 
Վերջին կարօտն եմ ՛ նսւյիրաթսպձ ՚ • • 
ինձանից յետոյ վիհ կը րսւցուի, 
Սահմանագիծը կը լինի պարզ: 

Տրամաբանական պիտի (*ԷԼաՐ ՈՐ 
ՀսաՀմանագիծը լին էր պարզ* նաեւ է– 
րե՛ն Համար եւ ա յնոլՀետեւ Մ աՀարի 
տրամաղրուէր միայն նո՛ր նիւթի երդէն՝ 
նո՛ր ձեւով ւ Այգպէս չէ, սակայն է Այգ՜ 
պէս չէ յ որովհետեւ խառնուածքէ Հարց 
մը կայ նաեւ գրուած ւ Պայծառ առա-
ւօտներ, երկաթ ու մեքենայ , ելեկտրա-
կան ութ ի էն ու քրանցք երգելու Համար 
չի՛ բաւեր միայն գաղափարական Համ ո– 
զումը• անհրաժեշտ Է նաեւ զգայութեան 
երանգ մը, որ Մ աՀարի ինը չէ միշտ է 
Եատ լաւ կը դնէ Հարցը, երբ կըսէ. 

Թէկուգ չիջնեն լեււներից կարկտահար 
նախիրներ, 

քծէկոսք օրրեր չլինեն* »• Մի աղաւնի, 
մի պարիսպ • • • 
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նոթ բանաստեղծ, կարո՞ղ ես այսպէս 
ինձ պէս չտխրել > •« 

Օգտապաշա արուեստի Հիմնական 
խնդիրն է դրուածը է Սկզբունքով ընդ ու-
նելով նո յնիսկ որ բանաստեղծ ի պարտա-
կանութիւնը ուրախ շեշտերով ա սլա գան 
երգելն է եւ Հոգիները խանգավառելը՝ 
կարելի* է զգայուն Հոգի ունենալ եւ 
շյուղս լի լ ամէնէն եր ք անիկ աշխարՀ ին 
մէք իսկ պարտագրօրէն գոյութիւն ունե-
ցող աղաւնիի մը տեսքէն, թասած Հնա-
մենի քարերոլ վրայ է Ընկերային կամ 
քաղաքական դիրքաւորումի Հարց չկայ 
այլեւս, այլ զգայութեան, խաոնուած– 
քի> 

Ա աՀարի խառնուածքով աղաւնի եւ 
պարիսպ եր^Օւղ Է մանաւանգ է Եր խառ– 
նըւածքին շՀամապաաասխանող գրակա-
նութիւն մը կը մշակէ, երբ սրինգի տեղ 
շեփոր կը գործածէ ել պարիսպի տեղ 
խրամ կ՝երգէ է իէէքնապարտադրանքով կը 
գրէ կարծես, ոՀ ներշնչումով ւ Եւ իր 
բանաստեղծութիւնը կ՚ըլլայ անում, խը– 
տ ութ են է զուրկ, արձակունակ է Փերթը– 
Լածը կը զատորոշուի արձակէն նա՛եւ իր 
խտութեամբ , թելադրականութեամբ , 
պատկերաւոր ոճով ։ Նորը գովերգող 
Մ աՀարիի բանաստեզծութիւնները երբ 
անձնական ապրումէ մը շեն դար* զուրկ 
են այս շնորՀներէնէ <Եմ երգը յորգուն 
ու յորձանուա Է» կ՝ըսէ ինք, բայց այդ– 
պէս չէ իրականին մէք է 

Նորը տարբեր չէ միայն Հէնէն, մրխ– 
տո՛ւմն է անորէ Մ աՀարիի Համար նման 
մխաոլմ մը Համապատասխան Է Էնքնոլ^ 
բացումէ է 

Երբ արշաաւմ է նորը, հրավաոն ու 
վիթխարին, -

Ծղրիդները թսղ չերգեն ու թող լուսինը 
մարի ՛ ; 

Ծղրիդն ու լուսինը խորՀրգանիշ– 
ները Հինին, կը նոյնանան, այս պա-
րագային, ապրումի բանաստեղծու-
թեան Հեա է Զանոնք լքելով, այսինքն այ-
րանալով քնարերգու թիւնը իրաւ բա– 

նասաեզծութիւնը լքած կ՝ըԱայ ԾաՀա– 
րէ է Նոր Է խորՀրդանԷշ երկաթն ու ոքքի 
գինձն ալ կրնան բանաստեղծական Ըէ~ 
լալ, բայց պէտք է գովերգուին Համա-
պատասխան խառնուածքի տէր քերթս ք– 
ներու կոզմէ է Ո՛չ մէկ յուղում կ՝արթրն-
ցընեն անոնք ընթերցողի Հոգիէն մէք, 
երբ ամէնէն սովորական արձակէն ի"կ 
անարման ձեով կը փառաբանուին, ա՛յս-
պէս. 

Այստեղ երկաթը երգեց, այնտեղ պղինձը 
«չաց, 

Կրէկուայ խուլ ձորերում կանչեց ահա 
մի շչակ։ 

Անձնական խոր ապրումը բացակայ 
է այս ու նման տողերուն մէք • բացակայ 
են նաեւ ուրո յն ըսե լա կերպն ու զգա լա– 
կերպը ւ Երր կան անոնք՝ բանաստեղծու-
թիւնը կը դառնա յ փրկուած արուեստի 
գործ, որովՀետեւ Համայնական ապրում 
մը անձնական փորձառոլթեամբ ու սե-
փական աբտայայտութեամբ կը տրուէ է 
Այսպէս է , օր էնա կ , Հ.Մ տերմոլթիլն* 
բանաստեղծութեան մէք, որ Հնորֆ նիւթ 
ունի դարձեալ, բայց ՀՀԷնֆ, այսէնքն 
անձնական ղգալակերպէ մը վկայութէւ– 
^Ը ԿԸ Բ^Րէ1 Տատ կանշա կան է վերնաա» 
գիըը ւ որ ամբոզք քերթուածէ մթնոլորտն 
ու արուեստը կը րնոբոշէ է Հայրենէքէ 
ԳՈՎ^ Հ դարձեալ նէւթը, բտյց երկիրը 
երկաթ ու պղինձ չէ այլեւս ( այլ Հարբա– 
մաթաթաւ շնչովֆ ոիրելի մը, այսէնքն 
Ա աՀարիի քնարական խառնուածքէն Հա-
մապատասխանող ապրումէ աղբիւրը ւ 
Այս ապրումը Հարազատ է, խոր, ար-
տայայտութիւնն ալ վարակիչ է, Համա-
կողէ 

Հակառակ պատճառով ալ Հաղորդա-
կան քերմսւթենէ զուրկ են այն պոէմնե֊ 
րը, որոնք այո չրքանէն գրուած են՝ նոր 
երգի բոլոր Հրամայականները նկատի 
ունենալով, բայց բռնազբոս ճէգով մը 
կարծես | Ժողովուրդէն, պարզ ժողո-
վուրդին ուղղուած են անոնք եւ այգ 
պատճառով ալ դիւրընկալ են, կամաւսբ 
կերպով անարուեստ ք Խորքէ եւ ձեւէ 
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բացայայտ աղքատութիւն մը կը յա յա-
նտբերեն« 

էԳիւղերի երգը) լաքող մասեր ու^ 
նիգ Րայ$ ամբոզքութեանը մէք վրիպած 
է I Այս յաքող մասերը կը վերաբերին 
Հանրապետութեան Հրքանի գիւղի ոգե-
կոչումին | այսինքն* անձնական յիչա– 
աակներոլ մ է քէն յա յտնուոզ ծանօթ ի-
րականութեան մը է Նիւթր աոանց ք քոլ– 
նի, աարագնուած է, ձգձգուած, նօսր ւ 
Աւելի եւս նօսրացած է կիրարկուած ձե– 
լի բերումով ւ Գործածուած են կարճ աո-
գեր է կագմ ուած կարճ տուներ , նո բառա-
կան աչք ծակող ձգտում ով է գար մ ացնե– 
չոլ մ արմ աքով. 

Հիւղերը, 
Հիւղերը, Օ՛գ 
Անտէր շների նման, 
Ու նրանց նման անղօր, 
Անզօր ու քոսոտ հիւղերը: 

Հողե՛րը, անցան» անրերրի 
Հողերը, հիւղերը, օ ՚ . . . 

Պատահական այս Հատուածը ամ-
բոզք պոէմի խտացած պատկերը կարելի 
Հ Համարել իր ^1իշէ Համեմատում 
թեամր գ Օ—երովգ բոնագբօս նոր տողով ւ 

վՊոէմ սիրոյ եւ յաղթ անակի)ն միեւ– 
նոյն թերութիւնները ունի է Նոյնքան 
արուեստական Է , որովհետեւ ապրուած 
չէ ւ Գրելաձեւը նո բառական միեւնոյն 
ցաւը ունի գ րայց էԳիւղերի երգ)ի Հա-
կա սակ մեղքէն կը տառապի. չատ ամ-
փոփ ձեւով ու կրճատ ոճով է գրուած I 

Մօտալորապէս նոյն քննադատու-
թիւնը կարելի է ընել նաեւ միւս պոէմ-
նե րս լ մասին է թոլորն ալ բռնազբօսիկ 
եՆէ Թերեւս ամէնէն յա քողը *Պոէմ գիւղ– 
ԲՂԲ-ԿԻՏ Աաչկայի ել բայուող ՛վարգե-
րի մասինէն է, Նիւթր €մութ ումեր)ու 
պայքարն է նորի կերտիչ Աաչկայի գէմ գ 
ձելը նման է միլյլ պոէմներոլ ձելին, 
բայց ամբսզքսւթիլնբ նուաղ վիրաւոր է է 
Նախ եր կար արագութիւն չկայ գ կարճ ու 
ՒԻ~ * Ք*բթ»"*ծըգ յետոյ՝ Համակող ո– 

Տ՚՚ւզոԱ ունի վեր քաւս բութ իւն ը , 

Հակառակ որ Աաչկայի գերեզմանին վր– 
բայ բողբոքող վաո—կարմիր վարգերոլ 
սովորական պատկերով կը փակուի ւ 

Կը պատահ ի, սակայն, որ Մ ահարի 
յա քող երկեր տայ կիրարկելով Հանգերձ 
նորի պարտագրած ձեւերը ( կը բաւէ որ 
մտա յղացումը ապրումի վերածուի , խո-
րանա յ եւ գտնէ իր Հարազատ արտայայ-
տութիւնըէ ք*ազմաթիւ օրինակներու մ Է– 
քէն կաբելի է յատկապէս յիչել էԲրոնզէ 
լուսին)ըէ 

Այս բանաստեղծութիւնը Հաւասա-
րակչռութեան մը վկայութիւնը կը բե-
րէ ւ Հաչա գոյակցութիւն մը կայ բա-
նաստեղծի Հոգիին ու զայն աբաայայ– 
տող բանաստեղծութեան մէք՝ անձնա-
կան թախիծին եւ Համայնական խանգա-
վառոլթեան • 

է)ս հաւատում եմ այս առաւօտին 

Որքան Էլ սիրտս թաիփծը ուտի։ 

եռանգն ու խանգավառութիւնը անկեղծ 
են ու Հաղոբգական է ք՝այց ընգՀանրա– 
կան ապրումներէ ներչնչոլած իր այս 
Հաւատքը չի մխտեր նեղ> անձնական 
թախծոտ ապրումը է 

Զուր է ելք մը փնտռել, այս շբքա-
նին , Հինի եւ նորի պայքարին։ Տակա-
ւին երկար պիտի չարունակուի ան Մ ա– 
Հարիի ներաչխարՀին ու արտաքին աշ-
խարհի մէք, առիթ ու նիլթ տայ անթիւ 
ուրիչ րանաստեզծութիւններու է էրբե– 
մըն, «ա^ա^, տրամաբանական ելքի մը 
մասին մտածել տուող քերթուածներու 
կարելի է Հանգիպիլ, որոնք կարծես 
ներքին Համոզումի մը արձագանգը կը 
բերեն« կարծես Ա՝աՀարի կ՚անգրագառ– 
նայ թէ իր ալ կոչումը րարգիներէ ել ա– 
քասիաներէ ներչնչուիլն է, ինշպէս ո Լա-
րիչներուն ր՝ Հրանցք ու փապուղի երգե-
լը է *Ցորղոր)ի մ Էք խօսքը բարգիներուն 
ուղղելով կեղծ վրդովում ով մը կը յայ-
տարարէ թէ չի սիրեր այլեւս զանոնք գ 
որսվՀ եաել իրենց մասին գրած իր եր-
գերը ծաղրուած են անխնայէ \ք առերը 
կը խնգան ու կը պատասխանեն« 
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Առասան թ-եսւն եզջիւրից 
Մենք քեզ տուինք այն, 
Ինչ չենք տուել ոչ ոքի , 
Ինչ քո՛նն է միայն։ 

Ինչ աչ ըԱա յ մասնակի ու. մասնա– 
լոր իմաստը այո աո գերուն՝ սեփական 
արժէքի գիտակցութեան վկայութիւն մր 
կր րերեն անոնք ւ 

Հակաոակ Հինի եւ նորի անվախճան 
այս րանավէճին ել անկէ թելադրուող 
վերիվա յրումներուն՝ արգէն իր ուրոյն 
ճամ րան դտած, անձնական խօսք ըսող 
բանաստեղծ՛ է Ա՝ աՀարի է Տէրեանական 
ու Ծեծարենցեան փնտռտուքներէ , Զա– 
րենցեան մանիֆԷսյ)–ՆձքՀ ետք՝ բնու-
թեան ու սէրի երգը, Հայրենիքի ու գա-
ղափարի գոփքը յա քողութեամբ երգող 
բանաստեղծութիւն է իրը I 

Ել այլեւս աներկիւղ կրնայ ուբիչնե-
րուն նմանիլ, Աայաթ—Նովա կրկնել, ի– 
սաՀակեան յիձ^Տ^՚^Լ ու՝ Ջարենցի Հետ 
մրցումի եԱել աոանց իր սեփական կեր– 
սլը կորսնցնելու < Հասած Է արգէն գրա-
կան գիտակցութեան) ւ 

Այո տպաւորութիւնը կը ստացուի 
մա՛նաւանգ գեղեցիկ այն բանա ստեղծ ու– 
թիւններէն, որոնք Հ*Լեր ես կացել է– 
սօր • • • I , էԹիֆլիս քաղաքում թողած.. 
աշուղական երգերն են, էԱբովեան փո-
ղոցի ծառերին) ու Հ,Օրօր, օրօր) քնա-
րական զեղումները կամ է Ո աղէ ի երգըֆ 
մարտաչունչ կանշը տ 

Առաքի ն երկուքին մէք Հաւասար յա– 
քողութեամբ գովքը կ՚ընէ Հսովեաական 
կալկագֆին կամ ՀԳեոզալ եար)ին է ճար– 
պիկօբէն կ՚օգտագործէ աշուղական եր-
դերու կչռոյթը , բառերը, պատկերներն 
ու ասոյթները , կրկնութեան կերպերը % 
Նոր ու Հին, յաելրժակա՚ն իրենց նիւ– 
թով, միեւնոյն յաւերժ ական արուես-
տով, այս երկու բանաստեղծոլթիւննե– 
րը՝ նո յն տարին գրուած, ՔՈՎ~ՔՈՎԻ 
տպուածէ խորՀրդանչական իմաստ մը կը 
ներկայացնեն կարծես• կը փաստ են թէ 
որեւէ նիլթ կարելի է յա քողութեամբ 
տալ. կը բաւէ միայն անկեղծ ր//ալ ել 

Հաւատարիմ մնալ ինքն իրեն, սեփական 
խառնուածքին է 

վԱբովեան փողոցի ծաոերինֆի մէք 
անձնական ապրումն ու Համայնականը 
կը լուծուին, կը դառնան լրացուցիչ է 
Խօսքը ուղղելով *\&–ամեայ աղջիկների 
պէս) ծառերուն Ա աՀարի միաժամա-
նակ իր Հե բդերի ծ առ)ի տնկումը կ ոգե-
կոչէ եւ գալիքր կ՚երգէ է Նոյն ատեն սրր– 
աառուչ է ու խանդավառի չ այս երգը I 
Աւելի եւս սրտառուչ է էՕրօր, օրօր)ը է 
որ անձնական զգայութեան մ է քէն անանձ-
նական ապրում մը կը պանծացնէ I Բա-
նաստեղծը կը դիմէ մարգերուն Հ իրենց 
սէրերուն | երդերուն, յոյսերուն , ու բը~ 
նութեան, իր մարգագետիններուն է ^ա– 
ծաններուն, թռչուններուն ել խաղաղա-
կան տրամադրութեամբ օրօր կ՛երդէ է 
Բարութեան, Հոգիի Հաղորդութեան, 
եղբայրացումի սքանչելի արտայայտուէ 
թիւն մըն Էէ 

Շեշտը, կերպը եւ ապրումը կը 
փոխուին ՀԲազԷի երգը% բանաստեղծում 
թեան մէք, բայց գրական արժէքը կը 
մնայ նոյնըէ Ցասում ով, կիրքով, Հա^ 
զոր գա կան թափով կ՚երգոլի երգը բա-
զէին , որ Հմարտնչումի Հրով) կը փո-
թորկէ Հոգիները | կը փառաբանէ Հգետ– 
նաՀարուած երկիր)ը, կը սպառնայ Հոս– 
կո՛ւ, արեա՚ն, կեղեքումի, խաշի՛) աշ-
խարհին , յեղափոխաշունչ խօսքը կը վե– 
ր ածէ ընթերցողի երակներուն մէք Հո-
սող եռանդի եւ կիրքի * 

Նման՝ իրարու չնմանող իր զանա-
զան վարպետներուն՝ այլասեռ այս բա-
նաստեղծոլթիւննե րուն մէք Հաւասարա– 
պէս տիրական է Ա աՀարի, երբ իր սե-
փական ձայնով կ՚երգէ իր ուրոյն աշ– 
խարՀը ւ Ա՝արդու է բնութեան ու Հայրե– 
նիքի ոէրով լեցուն է մթնոլորտր այս 
աշխարՀ ին, լեցուն նաեւ՝ կորած ծնրն– 
գավայրի կարօտովն ու երազովը է &որ– 
Հրրդաւոր , Համակող մթնոլորտ, սւր 
թախիծն ու մեղմ ուրախութիւնը կը 
Հիւսուին խոր տխրութեան կամ յորդող 
ցնծութեան, անձնական սէրերն ու Հա-
մայնական խանգավառսւթիւնները կը 
ղօղուին իրարու* կազմելու Համար իւ>– 
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բա յատուկւ ամբողջութիւն մը , որ ան-
կըր կնելի է պարզապէս % 

Սեփական բառապաշարը եւ անձնա-
կան ըսելակերպը կը չեչտեն այո իւրա– 
յատկութիւնը ւ կարծես տարրեր իմ ասա 
մը կը ոաանան ընթացիկ այն բառերն ու 
աոոյթնեբը, որոնք յաճախ կը կրկնափն 
Մ աՀարիի կողմ Է եւ իր տեսլաչխարՀի 
մնա յան տարրերը կը յատկանչեն ւ Ա յ– 
գի , փշատենի, րարաի , աքասիա կերպար 
ղարձաե կ՚ապրին ոգեկան տարօրինակ 
այո աշխարհին մ Էք, որ լեցուն Է բնու-
թեան բոյրերով ու ձայներով• իրենք ալ 
կր ոաանան ոգեկան չես գիտեր ի՛նչ խոր– 
Հըբգաւոբ նշանակութիւն է Անակնկալ ա– 
ոոյթներ ք գիւտեր, ածականի եւ անու** 
նի անսովոր գործածութի ւններ (յաճախ 
մէկր միւսին տեղ) կու գան ուրոյն ոճի 
մը կնիքը գնելու այս աշխարՀը ներկա-
յացնող արտայայտութեան վրայ և ղայն 
օժտելու անձնական խօսքի բոլոր ստորո-
գելիներով է 

Ա աՀարի պատրաստ Է արդէն Հա– 
ոունութեան իր երկերը տալու I 

Ստեղծագործական այս երկրորգ 
շրքանին Մ աՀարի կը ղրաղի նաեւ ար-
ձակով ւ Եւ, յատկանշական երեւոյթ , ա– 
Ոաքին իսկ քայլերուն , կ՝արձանագրէ բա-
ցայայտ յաջողութիւն ւ ինչ որ շէր կրնար 
արտայայտել բանաստեղծութեան մէք՝ 
արտաքին ձեւի կամ այլ կաշկանդումնե-
րու պատճառով՝ ինքնաբեր ու ՀեղասաՀ 
գիւբութեամբ մը կ՚արտայայտէ արձակի 
մէք ւ Արձակը կը բերէ Ս՛ահարիի ղուար– 
թախոհութեան գոհարները, մտածումի 
գանձերը, քաղաքական ել ընկերային 
պարսաւի սլաքները ւ 

Երգիծանքը կամ պարղ Հեգնաբա-
նութիւնը Ա աՀարիի ստեղծագործուս 
թեան Հիմնական արժանիքներէն մէկը 
պիտի գաոնա յ յետ ադային ։ Երկրորդ 
այս շբ քանին կ՛արատ յայտուի յատկա-
պէս վԱնգոյն մարդիկ կամ մի գոյդ կօ-
շի կների պատմութիւնը* ել Հէքեր Հար 
բեցողի լան յիշատակարանից* գրու 
թիւններսվ ւ Առաքինին մէք գոյդ մը կօ-
շիկներու Հտեսանկիւն*էն կը ներկայաց-

ուին խորՀրդայնացումի օրերը, երկրոր-
դին մէք* շուն ի մը Հտ ես անկիւն* էն՝ ըն-
տանիքի մը քա յքայումը յ 

Սրամտութեան գաղտնիքը Հոս Է» 
Ա աՀարի կը ստեղծէ տեսակ մը ոչ—մարգ– 
կային Հոգեբանութիւն՝ Հկօշկա յին* կամ 
Հշնական* ւ Կը խօսի ՀոտնաՀայեացք*ի, 
Հոտնազգացում *ի մ ասին, կամ Հշնական 
արժանապատուութեան* ք հԵս էլ շուն 
եմ* կ՝ըսէ Հարբեցողի շունը, ինշպէս 
մարգ մը պիտի ըսէր Հես ալ մարգ եմ* ։ 

Եթէ պատմողը մարգ ըԱար՝ *էքեր 
Հարբեցողի շան յիշատակարանից*ը պի-
տի վերածոլէր մելոտբամի • շուն է* 
դարձած է երգիծանք, բայց պահած է 
ողբերգական խ*»րքը\ *Անգոյն մարգիկ*ն 
ալ, որ Հաղի լ սովորական հ րապարակա– 
գրութիւն պիտի ԸԱար, եթէ լուրք ձե-
ւով դրուէր յ Հասած է քաղաքական եր-
գիծանքի բարձունքները, շնորՀիւ Հեգս 
նանքի անսպասելի գիւտերու է Ընկերա-
յին անհաւասարութիւնը վեր ած ուած Է 
զանազան տեսակի կօշիկներու տարբե-
րութեան , քաղաքական գէպքերը Հան-
րապետութեան վերքին ամիսներու անդ-
րադարձեր ր , խորհրդայնացումը, փե– 
տրրուարեան ապստամբութիւնն ու նախ-
կին ղեկավարութեան գաղթը՝ կօշիկային 
օրագիրի նիւթի 1 

Խելացի եւ զգայուն կօշիկ է Մ աՀա-
րիի Հհերոս*ր ւ Երբ կը լսէ տիրուՀիի 
ձայնը տիրոքը ան կողին է ն՝ անմիքապէս 
կ՝եզրակացնէ թէ անոնք միասին կը 
նանան ու սիրտը կը լեցուի Հկօշկայի ն 
քնքուշ յուղմունքով* է Ուրիշ առիթով ալ 
կապիչները կը դողան Հրճուանքէն, կամ 
ինքզինք Հքաղաքի ամ են ա դժբախտ Կ°~ 
չիկը* ԿԸ գգԱՅ։ 

Այս վերքին զգացումը կը ծնի տի-
րուհիի մահոլգէ կօշիկներու արհամաբ– 
Հական վերաբերումէն, ինշ որ առիթ 
կու տայ ծաղրական աղուոր նմանու-
թեան մը. « Հ ե ռաց ի ր , կ՛ուզէ ըսել, մ ո– 
ռացի՚ր, մի՛ յիշիր, ինձ այդպէս, քրոյ 
պէս մի գթա»: Բանաստեղծութեան այս 
ծաղրական կրկնութեան կ՚ընկերանայ 
նաեւ քա յ լերդի փարուոի^՝ քաղաքական 
Հեգնանքի բնոյթով է կօշիկ—Հերոսը կը 
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խորՀրգածէ. փոխանակ մեր թշուառ, 
անաէր հայրենիքին օգնելու, որ թշնա-
մին չգայ ոտնակոխ անի, փոխանակ 
կանչելու իր որդիներին, իսկ եթէ որդի» 
ներ չունի, իր փեսային կամ աներին, որ 
գան է հանեն վրէժ, քէն ու ոխ , գրազ– 
ւում են ւոյս ցերեկով մութ– գործերով: 

Փարոաի^ սեռը շատ Հին է , ան-
շուշտ յ Նորը \ իւրայատուկը անոր գոր-
ծադրուիք Լան ձեւն ու չեչտն է, ա յա ինքն 
քաղաքական եւ րնկերա յին Հարցերոլ 
կիրարկումը՝ կ°ւիկի մը կողմ է յ Պէտք է 
Հո» յիչեչ թէ Ա՛աՀարիի քաղաքական 
Հայեացքները քիչ անգամ այսքան Հա– 
տոլ արտայայտոլթիւն կը գտնեն ւ ^աո 
յախաճ անկեղծօրէն ու Համոզումով կր 
ձեռնարկէ նախախոբՀրդային կարդերու 
եւ յատկապէս ՛դաշնակցութեան քննա– 
ղատութեան, բայց բնա՛ւ չի Հասնիր այս 
ու նման ղրութիւններոլ ուժգնութեան ւ 
Պատճառը պարզ էւ \)րամտութիւնը իր 
խառնուածքի Հիմնական տարրերէն մէկն 
է • երր անոր օգնութեամր էլ արտա յայ-
տէ իր միտքերէ Հարազատութեան աւե-
լի թոր արժանիքով մը կ՚օժտէ գրուած-
^ք* եւ կը Հարստացնէ արուեստի լուսա– 
ւգըսակով ւ 

քաղաքական ել ընկերային քարոզը 
առհասարակ աւելի յա քող արտայայտու– 
թիւն կը ղտնէ արձակի քան բանաստեղ-
ծութեան մէք է Արձակագիրը աւելի լալ 
ՀՀոգիներու ճարտարապետ* Է ւ Կր պա 
տա Հի , սակայն , որ երկու ղուդ ահ եռ գ ր– 
րութիւններոլ մ Էք , նո յն չր քանին գ բբ– 
լած եւ նոյն թեմա1/ ունեցող է մէկը* բա-
նաստեղծութիւն , միւսը՝ պատ մ ուածք , 
Մ աՀարի նո՛յն յա քողութեամբ արտա-
յ՛ոյս՛է իր ե՛լ ընկերային Հայեացքները 
ե՛ւ զգացումները ւ Խօսքը կը վերաբերի 
վլէդիա սիրոյ, ան ք ատման ել սպասոէս 
մի» քերթուածին ու էՍիրսյ, թանգի եւ 
Նիցցայի պարտիզպանների մասին» պատ– 
մըւածքինէ 

Թեման ընկերային տարբեր Հակում-
ներ ել մա՛նաւանգ տարրեր Հոգեբանուս 
թեան տէր զոյգի մը սէրն է ել բաժ սա-
նում ը* Բանաստեղծութեան մէք աղքիկը 
Հովիտի բնակիչ է, Հշղթայուած այո 

կսյր երազին* գ մինչ ազան ծովային է, 
պայքարիք յաղթանակի զինուորէ Հակա-
ռակ փոխադարձ իրենց սէրին դա տա– 
պաբտուած են բաժնուելուէ որովհետեւ 
Հոգերանութիւնները այլամերժ են ել 
դազափարական Համոզումները* ո՛չ–Հա-
մընթաց է Պատմոլածքին մէք ՀերոսսլՀին 
զինուորականի մը ընկերացող ել դիւրին 
կեանքն ՈԼ վՆիցցայի ծաղիկներր* սիրող 
ադքիկ է, մինչ պատմ ողբ միեւնոյն պա ^ 
քարոզ երիտասարդն ք ՚ ընգյատակեայ 
զործունէութեան չծուած Համայնավար, 
որ խորհրդա յնացումի աոաքին օրերուն 
ամբողք ով ին կր նուիրուի նոր Հասարա-
կարգի կառուցում ին ւ 

Երկու ղրութիւններն ալ մթնոլորտ 
ստեղծող են է գրաւիչ, Համակողէ Անձ-
նական փորձառութեան մը արձագանգ ը 
կը բերեն ՀաւանօրԷն ւ Աւելի զուարթա– 
խոՀութիլն կայ պատմուածքին մէք ( ա– 

թախիծ՝ բանաստեղծութեան է Տեւի 
տեսակէտէն ալ նմոլչ կրնան ծառայել 
իւրաքանչիւր իր սեռին Համար ւ զէլէ– 
գիա*ն աւելի խիտ է, պատկերասէր ար-
տայայտութիւն ունի եւ լեցուն Է մաս– 
նաւոր այն խորՀուրդով Հոլ խորՀրդանբ– 
չաններով) , որոնք տաղաչափուած երկի 
Հիմնական յա տ կան ի չը կը կազմեն է Պատ– 
մրւածքր աւելի բացատրական Է, ման-
րամասն է վիպական աչխարՀի մը մ Էք 
ապրող կերպարներ կը պատկերէ, չաք^ 
ժում ունի եւ Հոգեբանական վերլուծում I 

*Աիրոյ% խանդի ել Նիցցայի պար-
տիզպանների մասին*ր իսկական գլուխ– 
գործոց մրն է՝ խոր, խիտ, լեցուն է քա– 
նԻ մՐ ԷՒՎ ամԲոԴ1 Ա>ն»նԻ մՇ Հոգեբտ– 
նութիւնր կու տայ, վէպի մր նիւթը կր 
սեղմէ պատմ ուած քի մը մէք է Անայուն, 
մեծ Մ ահարին կը յայտնուի անոր մ Էք իր 
րոլսր արժանիքներով • գալար թախոՀսւյ» 
թեամր , պատմելու չնորՀսվ , Հոգեբա 
նական վիճակներ տալու եւ տիպարներ 
կենդանացնելու արժանիքով է 

ՊատաՀականութիւնը դէպքերը կը 
դասաւորէ այնպէս* որ, Հանրապեասս– 
կան Հայաստանի վերքին օրերուն, դար-
նա կցական չր քանակի մը մէք իրարու 
Հանգիպին պատմողը եւ Մ ե լին էն է Առտ– 
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քինր քաղաքական պատճառներով դըժ– 
ղոՀ է շրջապատէն, երկրորդը Հոգեբա-
նական է Հանդիպումը կը կրկնուէ՝ դարձ-
եալ պաաաՀմամբէ Պատմողը ամ ուսն ու.– 
թիւն կ՚առարկէ Ծ ելանէին, որ ոչ կը 
մերժէ% ոչ կ՝ընդունի | Տեղի ունեցող խո-
սակցութիւնըւ* բնական, անմիջական, 
բա յց տարօրէն յուղիչ, խտացած կեր-
պով կու աայ ոչ միայն պատմ ուած քի 
րնդՀանուր մթնոլորտը, այլ նաեւ Հիմ-
նական խնդիրը է 

- կարծեմ դու ինձ առաջարկութիւն 
արիր: 

- ճիշդ էք ես ուզում եմ քեզ եեւո ա՛-
մուսնանալ : 

- Որ ի՞նչ – ։ 
- Ի նչ՛ որ ինչ • * * դու ինձ դուր ես 

գալիս: 
- Դու կարո՞դ ես մերոնց պահել: 
( ) 
- էս ո՛չ հարուստ եմ, ո՛չ էլ զօրա– 

վար; 
- Ափսոս, այդպէս է միշտ, ամէն 

մէկին մի բան պակասում է ։ 
- Դու գիտես, բայց ես քեզ սիրում 

եմ ։ 
- էհ, եթէ բանը դրանով կը վեր ջա-

նայ , ես էլ քեզ եմ սիրում: 
- Դու ինձ ձեո. ես սւոնում։ 
- Ազնիւ խօսք՝ չէ՛, համբուրիր 

ինձ.. . 

Այս միեւնոյն անմիֆականութեամբ 
կը շարունակուի պատմոլածքը։ խորՀըր– 
գայնացում, երրորդ պաաաՀական Հսւձ– 
դիպում ել ժամադրութիւն՝ պատմողի 
սենեակը ւ ԱելինԷն դիլերը կը մնայ 
պատմողի մօա % Ու կը սկսի տարօրինակ 
շրՀան մը սէրի եւ ընկերային վիճաբա-
նութիւներու ւ Մ ե չին ԷՆ «Կոմունիստա-
կան մանիֆեստըֆ կը կարդայ եւ պատ– 
մ"ԳԲ Կէ ԿաՐ*Հ » թէ «միաւոր մը շաՀած 
Հ» է Տեաոյ՝ փետրոլարեան ապստամբում 
թիէն, քաղաքացիական կռիւներ ու բա-
ժանում է ՄելինԷն զինուորականին Հեա 
կ ՛անցնի Պարսկաստան ւ 

Պատմողը կ՝եզրակացնէ . 

Այդ օրերից անցել են ո ւթ տարիներ։ 
Այն ժամանակ շատ մանուկներ են ծըն– 
ւել* նրանք այժմ ութ֊ տարեկան ե ն ՛ ՛ ՛ 

նրանցից շատերը եւ այդ շատերի 
մէյ մէկը կը զինուորագրուի նիցցայի 
պարտիզպանների բանակին: 

Ս՛եր շինարարութ-եան պայքարում 
ես կուում ու կառուցում եմ միլիոնաւոր 
մանուկների եւ նրանց հետ միլիոն եւ 
մէկերորդ մանկան համար* հայրական 
խանդով • • • : 

Այսքան բան ընդամէնը տասը ԷՀի 
մէՀ է Ոայց այդ տասը Էֆերը արուեստի 
ա մրող՛է աշխարՀ մը կը բերեն եւ ընկե-
րային ու քաղաքական Համոզումներու 
գումար մըէ Աւելին՝ կը վերակենդանա– 
ց ընեն միջավայր մը ել մթնոլոտ մը, 
կորսուած անցեալ մը, որ եթէ պատմա-
բանի դիտական ճշդրտութեամբ ու անա– 
չառութեամր չէ տրուած՝ արուեստով 
վե ր սա եղծ ուա ծ ըլլալուն Համար նոյնքան 
կենդանի է ել բաբախուն քան իրակա-
նը I 

Ա՝աՀարի ԿէբՔՈէԼ ւ կողմնակալում 
թեամր ^արտայայտուի է Ջի կրնար ու՛-
րիշ կերպ րնել, իր Համոզումները, Հա-
կումները այդ կը պա Հանվեն է Փաստա-
թուղթ շէ իր տուածը, ա յլ արուեստի 
գ ործ • այսինքն անձնական ապրումի ար-
տա յա յտութիւն է Ջափա զանց ութ ի ւններ 
կան, Հակառակորդը ծիծաղելի դարձը– 
նելու դիւրին ձեւեր, այսինքն երգիծա-
կան մօտեցում, բայց ոչ անպարկեշ-
տութիւն է 

Պատմ ուած ք ի գրաւչութեաՆ գաղտ– 
նիքր, արդէն, այս երգիծանքին ել յու-
ղումի տարօրինակ շեշտի մը Համագիր 
գոյութեան մէքն էէ Սրամտութիւն կայ 
Հոն ու ծիծաղ, բայց Նաեւ՝ դառնու-
թիւն, տեսակ մը անորակելի, մթնոլոր-
տին մ ԷՀ ծփացող թախիծ, որ կացու-
թեան ողբերգական խորքէն կը ծնի ան-
շուշտ, բայց նաեւ Մ ե լին է ի անՀատակա– 
կան ութ են էն է իսկական զուարթախո– 
Հութիւն է։ 

Այս զսւարթախոՀութիւնը 1լ արտա-
յայտուի Ներկայաց ուած ծ աղբ ան կաբա– 
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յէն տեսարաններու, արտասանուած ճա-
ռերու , ստեղծուած կացութիւններու 
կարճ ու արամիտ մեկնաբանութեան , 
մէկ խօս քով՝ ամէն մանրամասնութեան 
մէ^ւ Երբեմն կր յանգի յորգ ծիծաղէ, 
երբեմն կր դաոնա յ դէմքէ եւ Հոգիի ցա-
ւագին ծամածռութիւն, յաճախ կ%ՐԱայ 
սրամիտ այլ վերա պաՀ ժպիտ է Հեղինա-
կէ էութենէն բխող շնորՀ մրն է է 

Այս շնորհին կ՚ընկերանայ պատմե-
լու, Համով ու Հետաքրքրական ձեւով 
պատմելու անուրանալի արժանիքը է Բո-
լոր Հանգիպումները պատահականոլ– 
թեան արղիւնք են, բա յց պատահակա– 
նութիւնը ի՛նքը ճարպիկ Հեղինակէ ըս– 
տեղծաղործական ղէնքն է՝ պատմուած-
քէ Համաչափ ու տրամաբանական կա-
ռուցումը եւ Գործողութեան բնական ըն-
թացքը ապահովող ւ Ակիղբէն մինչեւ 
վերէ ղուր տեղ ըսուած խօսք չկայ, պատ-
մըւածքի կառուցումին չծառայող մ ան–՛ 
րամասնութիւն չ կա յ • ապրումը որքան ալ 
յորգ ԸԱայ ել խոր՛ կր Հետեւի մտածու-
մի ցուցմունքներուն է Անչոլչտ կան նաեւ 
ինքնաբուխ, ներշնչումով րսոլած խօս– 
քեր, որոնք անպայման կանխամտած-
ուած ու նախագծուած ծրագիրի մը ար-
դիւնքը չեն• Հեղինակի անմիջական խառ– 
նրւածքի տուրքն են ել տրուած մ ասն սա-
լոր պայմաններու ծնունդբ է Բայց եթէ 
պատաՀակտնորէն ծնած են՝ պատահ ա– 
կանութեան ձգուած լեն, անմիՀապէս 
կ՚ագուցոլէն տրուած կամ տրուելիք 
մանրամասնութիւններու, կը շաղկապ– 
ուին ամբողջին է 

Զեխով ի պատմուած քը բնորոչող նր– 
չանա լոր խօսքը լիովին արդարացած է 
«Սիրոյ, խանդի եւ Նիցցայի պարտիզ-
պանների մասին)ի մէի Եթէ պատէն 
կախ ուած Հրազէնի մը մասին կը խօսիք, 
Կ՛րսէ Զեխով, պատմուածքը չվերկացած 
ո/էաք է ոլայթի այգ Հրազէնը ։ Ա աՀարիի 
բոլոր զէնքերը կը պայթին է ճի՛չդ ժա-
մանակին է 

Մ աՀարի կը ցուցաբեր Է նաեւ կեր-
պար ստեղծելու անվիճելի վարպետուս 
թիլն ։ Զի՛ ծանրանար բոլոր աիպարնե– 
րուն վրայ, խոր կերպով չի՛ րնութագը– 

ծեր նոյնիսկ երկու ղլխաւոր դէմքերէն 
մէկր՝ պատմողր I Բայց Հոյակապօրէն 
կ՚արձանացնէ Մ ե լին է ի կերպարը, քիչ 
մը ծաղրանկարային ձեւով ներկայաց-
ուած միւս բոլոր Հերոսներու խումբին 
մէ^ առանձնացած, քոմփա|11)^/>*1 ե* 
ֆիկիւրանեձ/ք»*. չար քէն անպատուող դրը 
խաւոր դերասանոլՀԷԷ մը պէս I 

Մելինէն շատ Հետաքրքրական կի^ 
է• միաժամանակ պարզ, անմիջական ե» 
խորհրդաւոր ւ Համակրելի է, բայց նաեւ 
մտահողոզէ Անհանգստացնող է խռով ի շ 
բան մր կայ իր մԷԷէ Անհատականու-
թիւն ունի, կեցուածք, բայց նաեւ շուա-
րում մր կայ Հոգիին մ ԷԷ, կայունութեան 
պակաս մր ւ Կը փնտռէ բան մը, որ չէ 
գտներ ւ Սոգնութեան շեշտ մը ունէ ն էր 
խօսքերը • յուսախաբութեան դառնու-
թիւնը կարծես է Շատ բան կը սպասէ 
կեանքէն ու քէչ կը ստանայ ւ Նախապէս 
դժգոՀ է, որովհետեւ էրեն կը պակսի 
սէրը, բայց ահա կը Հանդիպի պատմո-
ղին ու կացութիւնը չի փոխոլիր, կր 
չբխուի՛ պարզապէս. ահա ես քեզ սիրում 
եմ , րսւյց պակասում Է մնացեալը տ իսկ 
մնացեալը մչակուած Հոգիով կեանքը 
Հետաքրքրական դարձնելու ձգտումն ու 
Հնարաւորութիւնն է, քաղաքակրթու-
թեան ու մչակոյթի բարիքներու վայե-
լումը, այսինքն՝ նիցցայի ծաղիկնե-
րը) ւ հս մարդ եմ , կ՛՚ըսէ Մելինէն, եւ 
մի կեանք ունեմ՛ •• էյս ուզում եմ քո սե– 
ղանի վրայ, այդ ատրճանակի փ ո խա-
րէն , նիցցայից պատուիրուած գեղեցիկ 
ծաղիկներ տեսնել՛ ես նրանց հոտն եմ 
սիրում եւ ոչ թ է վսաօդի հոտը: 

^ամանակի մը Հոգեկան պառակ-
տում ր ներկայացնող տիպար է անշուշտ 
Մելինէն, բայց նաեւ՝ բոլոր ժամանակ 
նեբու կինր, կնո^ տեսակի մը ներկա յա– 
ցուցիչը % Անցաւորէն մ էք էն յաւերժս– 
կանն է որ սեւեռած է Մ աՀարի ւ 

Նոյն ձեւով, ժամանակաւսր սլրիշ 
տարր մը քաղաքական քարողը գաբձուս 
ցած է մնայուն արուեստէ խօսք, որով– 
Հետե լ Համոզումով ու կէրքով տուած է 
զայն է Հեռաւորութեան քանի մը տազե-
րը ներշնչուած խօսք են, Հաւատամքի մը 
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Հրապարակային յայաարարութիւնր ։ 
/•«յյ կայ նաեւ ուղղակի քարողէ բաժէն 
մր , որ ո՛չ ձանձրացուցի չ է, ո՛չ ալ ճա-
պաղ ւ Ինքն ալ կ ՛անդրադառ նայ այո է-
բոզութեան ել իր Հերոսին ըսել կու տայ • 
դրանից աո աջ հ դրանից յեսայ ես ու -
ժեղ ճսսւեր շատ եմ ասել, րայց դժուար 
թ է երբեւէ խօսած |ինեմ այդ օրուսւյ 
պէս ոգեւորուած եւ համոզեցուցիչ։ իսկ 
խօսքը «՛Նիցցայի ծաղիկներ*ոլ մասին է 
ել աշխատաւորներու, որոնք էրենց ՔԸՐ" 
աէնքով ծաղիկներ կր Հասցնեն , մինչ ուս 
րէշներ կր վայելեն ծոլլօրէն անոնց ա-
ճեցացաե բարիքները ւ նիցցայի պար-
տիզպաններն այլեւս չեն թ-ոյլ տայ , կը 
բացականշէ Հերոսը, որ իրենց հասցրած 
բարիքները ուրիշները վայելեն, իսկ ի– 
րենք խամրեն անարեւ նկուղներում: 

Ընկերա յէն ընղՀանուր տարողուս 
թիւն ունեցող այս խօսքերը ըսուած են 
մասնաւոր աոիթով մը» Այս պատճառով 
կրնան միաձայնութիւն չստեղծել իրենց 
շուրջ, ինչպէս չեն ստեղծեր քաղաքա-
կան դէպքերու ակնարկութիւն ները կամ 
կողմնակալ ուրիշ Հաստատումներ I կա-
րելի է Համաձայն չըլլալ ԱաՀարիի Հետ, 
բայց Հնարաւոր չէ արուեստական քա-
րոզի մեղքով ծանրաբեռնել իր պատմը– 
ւաեքր I քաղաքականի ել զրականի Հան-
դիպումը քիչ անզամ այսպէս ներդաշ-
նակ կրնայ ըԱա լ, այսինքն* փրկուած 
արուեստի շունշով ւ 

Նոյնը կարելի չէ ըսել ուրիշ պատ– 
մըւածքներու կամ պատմուածքանման 
գր ութ իւններու մասին , որոնք եթէ բո-
լորով էն վրէպած չեն, չունի՛ն դոնէ ո՛չ 
Հաղորդական մթնոլորտը, ո՛չ ալ Համս– 
ՈԻէ 1ե1աՇ *"ԻԲոյ ւ խանդի եւ Նիցցայի 
պարտիզպաններէ մ աս էն*է » Այս շարքէն 
մէջ կիյնան €Գերեզմտնոցոլմ*ը, հԱհ– 
նանային պատմ ութ իւն*ը , որոնք իս կա-
պէս յաջող չեն ել «Մայրը*, ՀՓոքրիկ 
Վիտուշի մտածմունքները* , վշե կտրա-
կան լուսին*, ու «Հէն տյդու պատմ ուս 
թէւնբ* պատմ ուած քները, որոնք պար-
կեշտ յաջողութեան մը սաՀմաններուն 
մվ կը մնտն% 

Առանձին պէտք է յիշատակել վՓոք– 
րէկ Վիտուշի մտածմունքները*, որ ըն-
կեր ային—ընտանե կան Հարցերոլ քննու-
թիւն մը կը փորձէ՝ փոքրիկի մը մտա-
ծումներուն մ էջէն է Հայրը բաժնուած Է 
մօրմէն, որ իր աղջկան Հետ առանձին 
կ՚ապրի։ Ատեն մը վերՀ Վիտուշի մայրը 
կը սկսի յաճախ դուրս ելլել եւ օրէն մէկն 
ալ տուն կը բերէ անծանօթ մը։ Եթէ 
ընդունելի գանենք պատմուածքի մեկ-
նակէտը ամբողջութիւնն ալ ընդունելի 
կը դառնայ\ Ամէն ինչ Հիմնուած է Վի– 
տուշի արթուն մնալու եւ դասաւորուած 
մտածումներ ունենալու կարողութեան 
վրայ ։ Հարց է թէ ո՛րքան ի ր ա կանանը– 
մ ան է ա յս մ անրամ ասնութիւնը է Միեւ– 
նոյն վերապաՀութեամբ բնական կարելի 
է գտնել նաեւ տրուած մանկական Հոգե-
բանութիւնը ։ 

«Մայրը* եւ «էլեկտրական Լուսին*ը 
Հոգիներու ճարտարապետի կոչումը ար-
դարացնող իսկական «սոցիալական* 
պատմուածքներ են։ Առա էին ը Տեփանի 
պատմութիւնը կը ներկայացնէ ուղղիչ 
տուն իրեն տեսութեան գացող մ Օրը մը– 
տածումներուն մ է էէն եւ քաղաքական 
քարոզ կ՚ընէ։ Երկրորդը ԽորՀբգային 
Հայաստանի մէջ կատարուած նուաճում– 
ները կը ներկայացնէ Գիւղացի Աերգոյի 
յոլշեբուն մ էջէն է Հոս ալ քարոզչական 
տարրը չի խախտեր պատմ ուած քի մ ի ուս 
թի՛նը է որուն բոլոր տարրերը վարպետ– 
օրէն Համադրոլած են՝ ստեղծելով Հս^ 
լաս արա կշիռ ել ներդաշնակ ամբո զտու-
թիւն մը։ 

չէ պարագան «Հին այգու 
պատմութեան* ւ Պատմողը այգին է, քիչ 
մը «Անգոյն Մարգիկ*ի ոճով։ ԱկիզրԸ 
պաամելաձելը Հետաքրքրական է ե. մըթ– 
նոլորտը Համակող է ք՝այց քաղաքական 
միտումը արուեստականօրէն կը մ է ջրեր– 
ուի եւ գրուածքի Հաւասարակշռութիւնը 
կը խախտի ։ 

Ցաջող գործեր են նաեւ «Երբ գա-
րունը բացւում է*ն եւ «Օրեր*ը է 

Առաջինը յատկանշական ձեւով գըր– 
ւած պաամուածք է, որուն մէջ կը ներ– 
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կայացուէ բանավէճ մը սէրէ մասին եւ 
անոր ագուցուած աէրայէն կապի մր 
պատմութիւնը ւ Հեգին ակը մէջէ մէէ 
կ՚ընգՀատէ պատմուածքը, խօսքը կ՚ուղ-
ղէ ընթերցողին (1.Հ աճելէ* է ձեզ այսպի– 
սի մ է Հեքիաթ) .. .) կը ներկայացնէ շա-
րունակութեան Հնարաւոր կերպ մը, յե– 
աո յ ինք իսկ կը պատասխանէ Հարցու-
մէն ու տարրեր ձեւով կը շարունակէ 
պատմութէւնը ւ իրական , գոյոլթիւն ու-
նեցող Հողերան ութիւն մը կու տայ , 
կեանքի կը կանշէ երիտասարդական Հա-
րազատ մթնոլորտ մը եւ ա մ էն էն լուրէ 
խնդիրները կը ներկայացնէ աշխում ( 

թեթեւ Հեգնանքով։ 

Երկրորդը բանաստեղծական արձակ 
է» փիլիսոփայական որոշ խորքով եւ 
Հսիրոյ , խանղֆ, եւ Նէցցայէ պարտիզ-
պանների մասինֆը յէվեցնող թէմա^ոՀւ 
Օրերը տարօրինակ կը թուին Հե գինա-
կին . դա մի ֆանտաստիկա է , մի առօր– 
հայ զառանցանք, դա խաղալիքավաճառ 
է եւ դագաղագործ, մանկական գան-
գուր եւ խստսւհայեաց կնճիռ • • •: Այս ու 
նման խոբՀրդածութիւններու կը Հիւսուի 
պատմոլթիւնը ^կենգուրուի նման գեղե-
ցիկ աւլ1իկ)ի մը, որ Հետաքրքրութի՞ւն, 

թէ՛* սէր արթնցուցած է պատմողի Հողիին 
մէէ է ք՝այց ան կեանքէ Հէն ըմբոնում ու-
նէ, €վեր1ին մոՀէկանն է աոաջին գա– 
°/՚»1 ՔՒւ մՐ քաղքենի, քիչ մը Հանգիստ 
կեանքը սիրող եւ իր շուրջ դարձող մար-
գերու շուրջպարէն ախորժող ւ 

Բանաստեղծութեան, երգիծանքէ եւ 
ընկերա յէն պատմ ուածքէ բաւական Հօ 
բուստ բերքով մը կը ներկայանայ Մ ա– 
Հարի այս երկրորդ կենսաշրջանի վախ-
ճանէն ւ Ա ե փական ուղին գտած Հեղինակ 
է արդէն, քերթողական ինքնուրոյն մըթ– 
ն ոլորտով, ազդու երգիծանքով, բանաս-
տեղծական արձակովւ Այս երեք կտր-
ուածներուն մ էջն ալ կը յաջողի, երբ է– 
րականոլթիւնը շի տար չոր պատճէնէ մը 
պէս | խորՀուրդով կը Հարստացնէ ղայն, 
կը լուսաւորէ ներքէն Հցնորք)ի լոյսով, 
այսինքն գրական կեանքի կը կոչէ իր 
ներքին աշխարՀի պատկերները, որոնք 
անշուշտ իրականութենէն կու գան, բայց 
փոխակերպուած են բանաստեղծական է– 
բաւ խառնուածքէ մը աղգեցութեամբ ւ 

(1) 
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ՕՄԱՐ ԽԱ8ԵԱՄԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՐ ՀԱ8ՍԱ8*Ը– 

Բազմաթիւ. Հատորներ են գրոլել, 
նա խարաններ եւ. ներածականներ են յօ-
րինուեչ էՕայեամի քառեակներ ի մ ԷԷ ար-
տա յա չտուած փիլիսոփայական մտքերի, 
նրա աշխարՀայեացքի եւ գրական ար-
ժանիքների մասին է 

Նախ քան անցնելու, արգի իքայեա-
մազոտների կարծիքների ուսումնասի-
րութեան, բանասիրական տեսակէտից 
աւելի ճիշգ կը լին Էր քննել Խայեամի ի– 
րա իսկ արտայայտած փիլիսոփա յա կան 
մտքերը, որը կարող Է Հիմնաքար դառ-
նալ Հետ աղայ դատ ո ղութի ւններ ի ել 
միաժամանակ փորձնաքար՝ ուրիշների 
արտայայտած անձնական կարծիքների 
ճշդութեան Համար է 

Խայեամից մեզ Հասել Է փիլիսոփա-
յական Հետաքրքիր մի երկ «շարադրու-
թիւն յա զագս Գոյութեան եւ Մարդկա-
յին Պարտակ սւնութիւնների» Որը %ա գը– 
րել Է 1080 թուին, ի պատասխան Դա-
տաւոր ան—Նասալիի, ՈՐԸ Խայեամից 
պաՀ ան քել Էր պարզաբանել իր տեսա-
կէտները էԱրարշի իմաստութեան վերա-
բերմամբ, որն արտայայտուել է նրա Ա— 
րարշոլթեան մէք, մարդու յատկութիւն-
ների եւ աղօթելու պարտականութեան 
մատին* I Այս չարադրոլթեանը Հետեւում 
է Օմարի մի այլ գրութիւնը, արը կ~չ– 

Բ 1 Ո > Ա Ս Ւ ք Ա Կ 1 Ո ւ 
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ւ ում է «Պատասխան Եոեակ Հարցերի» 
որոնք են՝ Հակամէտութիւնների անհրա– 
ժեշտութիւնը աշխարհում, ճակատա– 
զրապաշտութի ւնը եւ եր կաբա կեցութիւ-
նը ։ 

Բնական է, որ Գատալորի Հարցերը 
չէին տրուել զուտ Հետաքրքրութեան 
Համար ել պիտի Հետելցնել, որ կղերա-
կանութիւնը Օմարին մեղադրում էր 
Հերձուածային Հակումների մէք յ Նոյն-
քան բնական է, որ Խայեամը չէր կարող 
անկեղծօրէն պատասխանել այդ Հարցե-
րին եւ այդպիսով վտանգել իր կեանքը է 
Բայց հքայե ամի պատասխանների ուղղա-
փառ եւ կր օնաՀաւատ արտաքինի տակ 
մենք արդէն Հանդիպում ենք ժամանակի 
ազատամիտ բանաստեղծ—փիլիսոփա յին, 
"ՐԸ. էՐ գաղափարները բոլորովին ծած-
կել չի կարողանում է 

հ)ա յեամի պատասխանի Հիմնական 
կէտերը Հետեւեալ կերպով կաբելի է սը– 
զել. նա անվիճելի է Համարում Աստծո յ 
գոյութեան անհրաժեշտութիւնը, որպէս 
սկզբնապատճառ բոլոր պատճառների եւ 
այդ խնդրին մօտ են ում է իմ ա ցականէ^ 
րէն, Արիստոտելեան տրամ ա բան ու– 
թեամր՛ եթէ չընդունենք Աստծո յ գո-
յութիւնը | ապա արարչութիւնը կը դառ-
նար մի շղթայ, առանց սկզբի ել առանց 
վերքի, կախարդուած մի օղակ, անհե-
թեթութիւն է Յայտարարելով իրեն էբնէ 
Աինայի աշակերտ, նա Հաւատում է 
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բար էութեան շղթայի աստիճանական 
վա յբէքքին • ըստ ա յգ վարդապետու-
թեան | որը զարգացրին %էո–պլատոնիստ– 
ները, արարշութիւնը ստեղծում է զուտ 
միտքը , որը իր Հերթին ստեղծում է ՀՈ– 
*ՒՒՆ | Հոգին՝ երկինքը ել այգպէս շա-
րունակաբար ք մինշեւ յեանագո յն արա-
րած րւ Ղ՝րա վրայ է Հիմնաւոբլում նաեւ 
ԶԱՐԻ՚ԲԻ անհրաժեշտութիւնը ւ Արարիշը 
չէր կա բոգ անաեսել րիւրաւոր բարիքնե-
րի ստեղծագործութիւնը ( յանուն մի 
Հատիկ լարիքի գոյութեան, քանի որ գա 
ինքր կը լինէր չարիք, մինշդեռ Արարի-
չը Ամենաողորմ ած եւ Բարեգութ էէ 

Անցնելով պաբտականութիւնների 
խնգրին, Խայեամը չեչաում Է նախ աշ-
խատանքի բաժանման եւ օրէնքների ար-
գարագատութեԽն անհրաժեշտութիւնը է 
Այգ՚ղիօի բաժանում ել ար գար ութ իւն 
կարելի Է ստեղծել միայն ուժեղ իմա-
ցականութեամբ եւ մաքուր Հոգով։ Հե– 
տեւաբար է աղօթքն Էլ մի անհրաժեչ– 
տութիւն Է, քանի որ Մարգարէն մահ-
կանացու էլւ եւ նրա գրած օրէնքները կը 
մոռացուեն, եթէ մաբգիկ անգագար չը– 
յիչեն օրէնքները ել ա յգ օրէնքները 
պարտագրող Արար չին ել նրա միքնորգ՝ 
Աարգարէին է Գետերմինիղմի վերաբեր-
մամբ Խայեամը այն կարծիքին է, որ 
ճակատադրապաչաութիւնը Հչատ Հեռու 
է ճշմարտութիւնից* ել Հակաոակ է 
պատճառների ել Հետեւանքների արա– 
մ ա բան ական չղթա յին է 

Այսպիսով, իր փիլիսոփայական չա-
րագբութիւնների մէք, քՍայեամը Հ ան-
գէս է գալիս որպէս արեւելեան Արիստո– 
աելիզմի Հետե լոր գ, է ո—պլա առնական 
ուժեղ Հակումներով է 

Ինչպէս ասացինք, խայեամը չէր կա-
րող անկեղծօրէն արտայայտել իր ճըշ– 
մարիա գաղափարները իր փիլիսոփայա-
կան երկերում ել նրա քառեակները շաա 
յաճախ Հակասում են նրա փիլիսոփայա-
կան ուսուցման է ԱյգուՀանգերձ , հքայ– 
եամի աշխարՀաՀայեացքի Էական ա– 
աաղձը արատ յա յաւում Է նրա վար գա– 
պետութեան մ Էի 

Խայեամի փիլիսոփայութեան այո 

պրողաիկ մօտեցումից յետոյ, Հետա 
քըրքիր Է ծանօթանալ մի քանի գրական 
կարծիքների Հեա է 

Այգ կարծիքներից որպէս առաքինը 
մենք ընտրել ենք պարսիկ յա յանի ար-
ձակագիր ՍադԷզ Հեդայեարի արտա-
յայտած մտքերը| որի մօտեցումը Խայ– 
եամի փիլիսոփայութեան արդիական է 
եւ շեշտուածօրէն յոռետես ւ 

էհ/այեամի քաոե ակներ ում փիլիս/է– 
փայական մի մօտեցում կայ, որը այսօր 
Հրապուրում Է իրապաշտ դպրոցի Հետե– 
լորդներին է Խայեամի խօսքի գառը գի-
նին որքան Հնանում՝ այնքան աւելի 
Հարբեցնող Է դաոնում է Դ՛րա Համար Է, 
որ Խայեամի քերթուածները ամբողք աշ-
խարհում , ՐոլոՐ ազդերի մէք, ամէն 
շրքանում, իր Հետեւոբներն ու Հաւա-
տարիմ երկրպագուները ունեն է 

«. . ՚հքայեամը իր փորձառութեամբ 
եւ մտքով Հասել է այն եզրակացութեան , 
որ մարդկային ըմբռնումը սաՀմանա– 
փակ է ւ Ո՛՛րտեղից ենք եկել ել ո*լր ենք 
գնում ւ Ոչ ոք դիտէ գա, եւ ով դրա մա-
սին խօս ում կամ ճառում է , բա բբաք ում 
է միայն ել խաբում ուրիշներին է Ոչ ոք 
ստեզծադործոլթեան գաղտնիքը չի Հաս-
կացել եւ չի Հասկանալու• կամ գուցէ ել 
նման մի գաղտնիք գոյութիւն իսկ չուս 
նի եւ կամ եթէ նոյնիսկ կայ - որեւէ աք– 
դեցութիւն չունի մեր կեանքի ընթացքի 
վրայ... Այս երկրագնդից, այս Հողից 
անդին՝ ոչ երքանկութիւն կայ եւ ոչ տա-
ռապանք, ոչ Հատուցում ել ոչ պատիժէ 
Անցեալը ել ապագան երկու ոչնչութիւն 
ներ են ել այդ երկու ոչնչութիւնների 
միքեւ, երկու աշխարհների սաՀմանագա-
ծի վբայ - պիտի վայելե՛նք մեղ տրուած 
ակնթարթը է Հաճոյքը միակ ճշմարասւս 
թիւնն Է կեանքի, որը անցնում ք ՂաՐ~ 
Հ ոլրելի մղձաւանքի պէս I 

Փսւնի որ ոչ ո ք վաղը չըզիտէ, 
Ուրախ պահիր այժմ սիրտըգ վշտակէզ. 
Խմիր, ով Լուսին, քանզի լուսինը 
Շատ պիտի զ աո. նայ ու չրզտնէ մեզ։ 

ԼՒարգմ. 0. Միրղայեանի) 
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Հ. ՛՛Պարսիկ բանաստեղծների մեծ 
մասր յոռետես կ եղել, ր այց նրանց յ**՜ 
ոետեսսւթիւնր ուղղակիօրէն բխել կ 
Հեշտասիրութիւնից ել. Հեշտանքի առար-
կա յին չՀասնելու տանջանքից % Մինչդեռ 
էքայեամի մ օտ յոոետեսութիւնը վեՀ եւ. 
փիլիսոփայական մի կերպարանք կ ստա-
նում • • • նրան ամոքում կ միայն դեղեց– 
կու թիլ նր - կինր եւ ղինին - եւ այդ եր-
կուսից նա միայն վայրկեանական մի 
Հաճոյք կ ակնկալում ւ Նա երկրպագուն 
Էր գեղեցկութեան •»» նրա մկք իմացա-
կան մի ցաւ կայ, որր նա անէծքի պէս 
շպրտում կ արար շաղ ործութեան դէմ– 
քին ւ Այդ րմրոստութիւնր Հետեւանքն է 
նրա ցաւատանք մտքի ել կուռ տրամա-
բանութեան է Այգ յոռետեսութիւնր յան-
ղում է իրապաշտ փիլիսոփայութեան եւ 
կամքր, շարժում ը, միտքը նրա Համար 
դաոնում են անմիտ երեւոյթներ է 

է՛՛ ՛Մի ուրիշ յատկորոշ կէտ այ– 
եամի փիլիսոփայութեան մէք, գա նրա 
կենտրոնացումն կ մաՀուան Հանելուկի 
վրայ.,. Մ աՀը նա վերածում է Հիւլկա– 
կան մասնիկների կերպարանափոխու-
թեան ել յաւերժ ակ ան շարժման ւ հքայ– 
եամի Համար նիւթի ց անդին՝ այլ բան 
գոյութիւն շուն ի ւ 1Լ;խարՀը ստեղծուել 
( Հիւլէական մասնիկների Համախըմբ– 
մամբ, որոնք պաաաՀական եւ աննպա-
տակ սոլրանքի մէք են է Այդ շարժումը 
յաւերժ ական կ ել նիւթի մ ասնիկներր 
անղաղ ար րաժանման ել Համախմբման 
պրոցեսի մէք են գտնւոլմէ Մարդկային 
կակր »չ պիտի վախենա յ մաՀուանից ել 
"է էւ յոյա կապի Հանդերձեալ կեանքին է 
Մի օր այս մարմնից կ՚երթայ քո եւ իմ 

անարատ հոգին, 
Կը դնեն երկու, աղիւս իմ եւ քո 

դսւմրանի գլխին. • 
Էւ այլոց համար երր յետոյ շինեն 

ազիւսից շիրիմ՝ 
Կաղապարի մէյ կը լեցնեն մարդիկ հողը 

քո եւ իմ ։ 
Գինու կումի մէք նա գեղեցիկ-

ների մարմնի Հիւլկներն կ տեսնում որ 
Հող են դարձել եւ ապրում են այժմ մի 

օտար, տարօրինակ կեանքով: Նրանց 
կալկ կաղապարում եռում կ գինու Հ ր– 
րաշաղործ ոգին է քՕայեամի Համար գի-
նին, նման գկպքերոլմ, խորՀրգաւոր 
միտք կ ստանում է Գինին, որը Հարբե-
ցում ել մոռացում կ տալիս, կուժի մ Էք 
վերածւում կ տնկական մի ոգու, որ 
ապրում կ մ արմն ի կաւէ կաղապարում: 
Այդպիսով կուժը մի անկախ գոյութիւն 
կ ստանում եւ գինին դաոնում կ նրա 
Հոգինւ 

Այս կուժն Էլ ինձ պէս սիրող է եղած, 
Կապուած ու գերի մի կոյսի մագին • 
Կանթը որ նըրա վզին ես տեսնում 
Մի թեւ է եղած սիրուհու վզին։ *) 
կամ 
Գինի վճիտ ու անուշ ուգում է սիրտս 

անդադար, 
Ուգում է միշտ ականջն իմ լսել սրինգ ու 

քնար • 
Թէ մի րըրուտ իմ հողից մի ժամանակ 

կուժ շինի, 
Լաւ է որ այդ կուժի մէջ լեցուն պահեն 

միշտ գինի։ #) 
ք. . ՚քՍայեամի Համար անցեալը շը– 

փոթ մի յուշ կ ել երաղ, ապագան՝ ա– 
նորոշւ Ապա ապրենք այս վայրկեանը, 
ապրենք այս մի շունշ կեանքը, որից յե– 
տոյ մեղ այլեւս ոշինշ շի մնալու՛ . . Բայց 
եթկ Խայեամը սրտի խորքից քատագովն 
Կր ցնծութեան ել Հաճոյքի, նրա ուրա-
խութիւնը անբաժան կ մ իշտ անկացման 
ել մաՀուան մտքի Հետ • ել Հետելաբաբ, 
շատ յաճախ, նրա ուրախութիւնը խառն 
կ խորը մի թախիծի Հետ է Ուրախ լի-
նենք , ցնծանք որպկսգի մոռանանք եւ 
շտեսնենք թկ ինչպէս մեր արիւնը , կեան-
քի անվերադարձ աւիշը, Հոսում կ մեր 
Հաղարաւոր վէրքերից . . , 

ղուսպ | ղոլա բանասիրական 
մօտեցում ունի Ա– Արրերրին Խ այ եամի 
վերաբերմամբ * 

*) 6*վսէփ Զ • Միք– 
քայեա&ի։ 
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իէ ել առաք պիաի ձե րբազատՈւել 
այն թիւր Հասկացողութիւնից, ըստ որի 
է§այեամր խորՀբդապաշտ բանաստեղծ է 
եւ որ նրա ակնարկները գինու ել Հար– 
րեցմ ան վերաբերմ ամր ա յ լա րան ութ ի ւն-
ներ են ւ Այգ տեսութիւնը Արեւմուտքում 
առաքին անգամ պաշտ պան եց հ/այեամ ի 
ֆրանսերէն թարգմանիչ Նիկոլասը եւ 
րազմաթիլ Հ եաեւորգներ գաալ յեա– 
մասէրների մէք, որոնք չէին խորացել 
նրա ստեղծագործութեան րնոյթի մէք է 
Այգ թիւրիմացութիւնը Հիմնաւորուած 
Է պարսիկ խորՀրգապալա բանաստեղծ-
ների իլրացրած ան ս քօղ եւ պատկերա-
ւոր ոճով, որը պարսիկ քնարական բա-
նաստեղծութեան մէք աւան գա կան մի 
բաոապաշար է ստեղծել, (ուր ամէն մի 
պատկեր, ՎաՐք^> դինին, գեղեցկուհին, 
պարտէզը, մոմը, փար լան ան ել նման 
Հարիւրաւոր այլ առարկաներ գործած– 
ուել են այլարանօրէն) է 

զԳերազանց սխալ կը լին էր կարգալ 
քՕայեամին մեկուսացման մէք, առանց 
նրան Համեմատելու պարսիկ այլ բա-
նաստեղծների եւ մաՀմեգական փիլիսո-
փայական ուղղութիւնների Հեա ւ Նա իր 
գործածած պատկերներից ել ոչ մէկը 
անկախօրէն չի ստեղծել եւ նրա աշխար-
ՀաՀա յեացքն էլ դոյզն շափուԼ ինքն ու-
րո յն շէ ւ Արուեստականութիւնը եւ ա– 
ւանգապաշտութիւնը այնպիսի գերակայ 
երեւոյթներ են պարսիկ (ինշպէս ել ա– 
րաբ ել թուրք՝) բանաստեղծութեան մէք, 
որ ուսումնասիրելով որեւէ գասական 
բանաստեղծի քերթուածները, վստաՀօ– 
րէն կարելի է Հետելցնել որ նա աշխա-
տել է պարզապէս նրբացնել ել րնտբուս 
թիւն կատարել այն Հարուստ մթերա-
նոցից | որ անցեալ սերունդները դիղել 
եւ որոշ լափով կոկել են արգէն ւ 

Վ* ՛՛Օմարի վերաբերմամբ մենք կա-
տար ե լապէս վստաՀ ենք որ նա իր փի-
լիսոփայական ասմունքների մէք ունեցել 
է իրեն նախորդող օրինակներ եւ նոյն– 
իսկ երբեմն նա օգտոլել է նրանց ասե– 
լակերպից ել ոճաբանսւթիւնից է Ա ենք 
նրան ճշմարաօրէն գնահատել կարող ենք 
միայն այն գէպքում, երբ ի նկատի առ-

նենք վերոյիշեալ աղդեցութիւնները ել 
դրա Հիման վրայ արժէքաւորենք նրա 
անՀատականութիւնը եւ Հանճարը ւ 

*Օմարը, ամէն ինշից առաք, ԻՄԱ-
ՑԱԿԱՆ 6ՈՌԵՏԵՍՈՒԹԵԱՆ երգիչն է» 
բայց, Հակառակ յոռետես բանաստեղծ-
ների մեծամասնութեան, նա կեանքին եւ 
իր տեսակւէտներին շի մօաենում ողբեր-
գական լրքոլթեամբ * Հետեւաբար նրա 
գրիչը թե թել է եւ նրա քառեակ ների յո-
ռետես ութ ե ան մէք կայծկլտում է կա-
տակաբան քամահրանքը ւ Նա մ ահ մեդա-
կան ո ւթ ե ան առաքին իմացական Փիլիսո-
փան չէր՛ ընդհակառակը, նրան կարելի 
է վերքինը Համարելէ Մ ենք շատ հեռու– 
ները կ՚երթայինք, եթէ նոյնիսկ թռու-
ցիկ կերպով փորձէինք այստեղ ուրուա– 
գիծը ներկայացնել մաՀմեգական ազա-
տամիտ փիլիսոփաների պատմութեան է 
իմացական կամ բանական փիլիսոփա-
յութիւնը մի պայքար Էր, երբեմն թա-
գուն եւ երբեմն բացա յա յտ է ուղղուած 
պարսկների կողմից արաբների գերակա-
յութեան ել նրանց ներկայացրած մաՀ-
մեգական ուղղափառութեան դէմ ւ հո-
րանալով Յունական փիլիսոփա յոլթեան 
մ էք, ոմ անք ազնուօրէն Հաւատաց ե լ եւ 
Հետելել են դրան ել ոմանք օգտագոր-
ծել են այդ՝ իրենց քաղաքական նպա-
տակների Համար ւ Այս վերջիններն են որ 
ծառացել են մաՀմեդականութեան Գե-
րագո յն Հեղինակութեան եւ նրա անսը» 
խալականութեան դէմ է Յատկապէս պար-
սիկ մտաւորականները, որոնք ընդվզում 
էին իրենց երբեմնի Հզօր եւ Հպարտ երկ-
րի նուաճման գաղափարի գէմ, տեղին 
ու անտեղին աշխատում էին յիշեցնել ի– 
րենց արաբ տէրերէն, որ մ ահմ ե գա կա-
նո ւթ իւնը դրսից ներմուծուած ել շաա 
էլ կաաարեալ մի կրօն չի» այսպիսով 
դինին, որը թոյլատրուած էր Տէրագաշաի 
ել արգիլուած Մոհամմադի օրէնքով, 
րմբոսա զգացումների արտայայտուէ» 
թեան Հրաշալի մի սիմւոչ էր, մանա-
ւանգ , որ գա ուրախացնում էր մարգս 
կային Հոգիները» ւ իսլամի տարածման 
առաքին իսկ տարիներին, պարսիկնեբբ 
արաբներին ոովորեցրեցին գինի խմել 
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եւ չուաիվ ապացոլցոլեց՝ որ արաբնե– 
րր գեր ընդունակ աշակերտներ են է Խա-
լիֆ Եազիդը, որը մեռաւ Հէքրի 04 թը– 
ւին, Մարգարէի մաՀուանէց գեո. 50 աա-
րի չանցած, Համոզուած եւ Հաստատա-
կամ Հարբեցող էր է Հարուն ալ—քհաչէգէ 
սիրած բանաստեղծ եւ բաժակակից, Ա— 
բու Նովվասը ք որը արաբ քերթուածոլ– 
թեան անգերազանցելի բաքոսաբանն է, 
ծնոլել էր պարսիկ մօրէց* նրան է պատ-
կանում Հետեւեալ կարճ Հատուածը, ո– 
րը փոքրիկ փոփոխութէւններով կարելի 
է է$այեամին Վերագրել « 

կեանքը չորս րան շընորհեց 
Հոգուն, մարմնին եւ սրտին» 
Ծաղկած մի դաշտ, յստակ յուր, 
Գինու սափոր ու մի կին: 

• • ՛իմացական կասկածի ստոիկ Հա-
ճոյքները , ներկա լացուած գեղարոլես-
աական գեղեցիկ եւ Հմայի շ կա դա պա-
րում | գրաւում ել միաժամանակ յու-
սահատութեան գուոն էր Հասցնում մ ե– 
ծաշալմայ կղերականներին, որոնց մըտ– 
քի նեղ Հորիզոնը չափազանց աղքատիկ 
զէնք էր կռուելու Համար պարսիկ է– 
մաստ<սսէր փիլիսոփաների ել ագնոս-
տիկների Հատու շեզբերի գէմ ւ Գեո. 10/»ւյ. 
գարում Հռչակաւոր գիտնական Բ՛ագին 
\մ՚ 31» 925 թ՛) ներկայացնում էր Ա– 
րարշին ոէ թէ որպէս ուղղափառների 
պատկերացրած դաժան եւ ամենազօր 
բռնակալի, այլ որպէս իմացական եւ 
Հանդուրժող մի էակի, որը պատրաստ 
էր ներել նոյնիսկ Իրեն չՀաւատացոգնե-
րին լ «Եթէ մէկը ձախողի Հասնել ճչւքա-
րիտ նպատակին , Ամենակարս»ղր անչուչտ 
կր ների նրան, քանզի նա չի պաՀ տն-
քում մեզնից մի բան՝ որ վեր է մեր կա– 
բողութէւնէցֆ տ Աբու Ալի Սին ան, պար-
սիկ մեծտգոյն փիլիսոփան, որի մաՀը 
Հազիւ մի ոերունգ նախորդում է Օմարի 
հնունգին, չափազանց նուիրուած էր գի-
նուն եւ մարմնային այլ Հաճոյք ների, նա 
չէր րն դո ւնսւմ մարմնական յարութեան 
գաղափար ը, այլ դրախտը (կամ երա-
նութիւնը) ներկայացնում էր Նէո-պլա– 

տոնիստների Հասկացողութեամր, այն է 
միաձուլումն նախնական Իմացականոլ– 
թեան Հետ» է 

«Եթէ Օմարը իսկապէս այնքան մեծ 
գիտնական եւ փիլիսոփա յ էր, որքան 
աշխատում են նրան ներկայացնել պար-
սիկ սկղբնազբիլրները, ապա պիտի Հե-
տե լցնենք որ նա իր մտքերը չատ Հազ-
ուագիւտ դէպքեր ում էր արտա յայտում 
փիլիսովւայական երկերի մէք՛ մինչդեռ 
թ ուա բան ագի տ ութ ե ան վերաբերեալ նա 
բազմաթիւ չարադրութիւններ ունի : Հա-
ւանական է, որ նա մէկն էր այն գիտ-
նականներից , որոնք Հակուած չեն չատ 
գրելու եւ Օմարը երեւի խուսափում էր 
դասալանդութեան եւ գործնական ա– 
րարքներով ուշադրութիւն գրաւել ել 
բարձր դիրքերի արժանանալ ւ Միւս կոզ^ 
մից Հաւանական է, որ նա վախենում էր 
գրի առնել իր տեսակէտները մետաֆի-
զիկայի վերաբերմամբ, չնայած նա ճա-
նա չուած էր որպէս էբնէ Ս էնայի Հետե-
ւորդէ Այսպիսի պարագաներում Է, որ 
նա ստիպուել Է բա ւաբարութ իւն տալ 
ինքն իրեն, արտայայտելով իր վտանգա-
ւոր մտքերը միակ գոյութիւն ունեցող 
միքոցով , փոքրիկ բանաստեղծութիւննե– 
բով (քառեակներով) որոնց նա Հաւանա-
րար արտասանում Էր իր մտերիմներէն 
եւ Հաւատարիմ ա չակերտներ էն զուար-
ճացնելու Համ ար է Այգ ՀոգեվԷճակԷ լա-
ւագոյն ապացոյցն է նրա Հետեւեալ քառ-
եակը ՚ 

Աշխարհի գաղտնիքն, ինչպէս կայ դա 
մեր տետրակում գրուած, 

Ջեմ կարող ասել, քանգի դա գինն է 
գուցէ իմ կենաց: 

Այնինչ այս տգէտ մարդկանց մէջ չըկայ 
մէկը հասկացող, 

Ինչ որ կայ թագուն իմ սրտի խորքում՝ 
ասել չեմ կարող: 

«Միայն այն մամանակ, երբ սրա֊ 
մըտութեան այս փայլուն փորձերը տա– 
րածոլեցէն ժողովրդէ մէք - ականքա– 
լուր փսփսուքով ե այն վարակէ չ զուար-
ճութեամբ ել Հէացմունքով որ դրանք 
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առթում էին լսողներէն - մ է այն ա յգ 
մամանակ էր, որ Օմ արը էրեն գա ալ 
թերաՀ աւաաութեան Վտանգաւոր մ եղա-
դրանքի առաք եւ էր կա շէն փրկելու. Հա– 
մ ար է ապաստանեց կեղի մ եղայականնե– 
րէւ 

«Օմ ար է կասկածամ տութէւ նը ե. թե-
րաՀաւատութիւնր, մերկացնելով բա՛ ՚ 
նա ստեղծ ական պճնանքներից , կարելի է 
ընդՀանոլր յայտարարէ բերել մ է քանէ 
պարադոքսներովդ • 

1 • Եթէ Աստուած ստեղծել է աշխար– 
Հը ել չարիքը նրա մէք - ապա ո՞ւմ 
մեղքն է գա ւ 

2 • Եթէ Աստուած ամենագութ է, 
ինչպէ՞ս է նա կարող պատմել մեղաւոր-
ներին % 

3* Եթէ գէնէն արգէլուած Հաճոյք 
էյ ապա էն չո՞ւ Աստուած ստեղծեց այգէ 

4 • Ինչո՞ւ ք Աստուած ստեղծում 9՚4– 
ղեցէկը ել ապա, առանց որեւէ տրամ Ալ-
բանական պատճառի* ոչնչացնում այգէ 

վ՚հրանք բոլորը, բնականաբար չաա 
Հին առեղծուածներ են ել Օմարը առա-
քի ն մարգը կամ նոյնիսկ առաքին մաՀ– 
մեղականը չէր , որ գրեց այգ Հարցերը 
Ար ար չի առաք յ Գարեր շարունակ ա յգ 
Հարցերը կատաղի Հակաճաոութէւններէ 
պատճառ են եղել է Պարսիկ Համարեա 
բոլոր մեծ բանաստեղծները մօտեցել են 
այգ Հարցերին եւ բաւարար պատասխան 
չեն գտել • • • ք*այց Օմ արի բանաստեղ-
ծութեան ամենացա յտուն , բայց թ երելս 
ամ ենաչն կա տուած երեւոյթը գա նրա 
մտքի կատաբեալ պայծառութիւնը ել 
կատակախառն արՀամարՀանքն է ւ Եր-
բեմն միայն զգում ենք նրա Հոգու ամ– 
րողք գառնութիւնը այգ փայլուն կեղեւի 
տակ» է 

ձ 
Ա՝անրամասն ել բազմակողմանի մօ-

տեցումով ուսումնասիրել Է Օմար ք$այ– 
եամի Հոգեբանութիւնը Հանգուցեալ Հա յ– 
րըս % ԱովսԷփ Տէ» Մէրզայեանը, Օմար 
հքայեամէ քառեակներէ էր թարգման ու– 
թեան ներածականում է Այգ ուսումնա– 
սիրութիւնը քերմ ընդունելութիւն գտաւ 
պարսիկ, էնշպէս ել անղլիացէ քՍայեա– 
մ աղէտներ է մօտ ել թարգմանուեց այդ 
երկու լեզուներով I Հանգուցեալ Ա՝» կո-
րուղին մեծապէս օգտագործել է այգ ուս 
սումնասէրութէլնր եւ քՕ ա յեամի քառ– 
եակների ընտրութեան մէք - նրանց* ո– 
րոնք նա €ճաշակով եւ Հոտառութեամբֆ 
ընտրուած ք Համարել - առաքնորգուել 
է 6 • Միրզայեանի ընտրած շա փան ի շե-
րով ւ Այդ ուսումնասիրութեան ընթեր-
ցումը անՀրամեշտ է հէ ա յեամ ով Հեաա– 
քըրքրուողների Համար | 

Հայրս հէայեամից ընտրել ել թարգս 
մանել է շուրք 190 քառեակ եւ իր ընտ-
րութեան մէք յայտնաբերած Հմտոլս 
թեամր, Հազուագիւտ քառեակներ է ան– 
տեսել, որոնք, նոյն ենթադրական մ^– 
տեցմամր, Հաւանարար պատկանում են 
հա յեամէն եւ տեղ են գտել նրա Համար-
եա բոլոր ժողովածուներում ւ Լրացնե-
լու Համար այդ փոքրէկ ք*ացը ւ ստորել 
թարգմանաբար տալէս եմ մ է քան է ըն– 
տրբուած քառեակներ, որոնք շեն դըա– 
նրւում Հօրս թարգմանական Հատորէ 
մէք ել որոնց թարգմանել եմ, աշխատե-
լով պաՀ պան ե լ քառեակի տաղաչափա-
կան Հեւը է 

1 
Գժուարանում ենք կոտրել կամովին, ձեռքով մեր հարթած, 
Մի բաժակ* որի կանթը ք նքշօրէճ մէյ ք ին է փարուած: 
ք*այց որքան ձեռքեր, շրթ-հր ու մարմին, այս կեանքը դաժան 
Իրար շաղկապել1 յետոյ կոպտօրէն զատել է յանկարծ: 



11 
2 

Մինչեւ ե՞րբ (սօս ես մզկիթի լոյ սի ց, ծուխից տաճարի, 
Միճչեւ ե՞րբ վինես դժոխքի ցաւից, օգտից դրախտի։ 
Փո ոկիզբը ք Վ^րյը հւ կեանքըդ ամբողջ, դամբանիդ վրայ 
Խնուելուդ օրից գրել Է արդէն անիւը բախտի: 

3 
Երբ (ուրջ եմ , դաոն է պատկերը կեանքի, հաճոյք* բացակայ, 
նոյնպէս հանոյք չէ, թ է շատ խմելուց ընկնեմ անզգայ ՛ 
Մի պահ կայ միայն լրջութեան միջեւ եւ հարբեցումի, 
Ահա այդ պահը ցնծութիւնն է ի մ , քանզի կեանքս է դա ։ 

4 
Տուր ինձ բաժակը, դաշտում բացուել է շուշանը բոսոր, 
Մոոացիր այսօր սիրուհուդ ղրկում ցաւերդ բոլոր՛ 
Խմի՛ր դու դինի փսւնդիոի ձայնով, քանզի բոլորիս 
Հողին հաւասար փոշի կը դարձնի աշխարհը մի օր ։ 

5 
Դատարկի՚ր գինիդ, դեււ շատ պիտ քնես ծաղիկների տակ , 
Առանց սիրուհու, առանց ընկերոջ , լքուած ու մենակ • 
Ըզզոյշ, ոչ ոքի չասես այս գաղտնիքն յաւերժ քօղաբկուած • 
Ջհն կարող նորից ծաղկել թառամած վարդ ու մանուշակ։ 

6 
Մի կաթիլ գինին աւելի արժէ քան թ ա գ ու վեղար, 
«Րան գահն արքայի եւ քան թ է գանձը աշխարհի արաբ» 
Մի գինեմոլի վազ աոաւօտուայ հառաչը հարբած 
Աւելի՛ արժէ կեղծ կրօնաւորի աղօթքից հազար։ 

7 
կարաւանը մեր կեանքի որքան արագ հեռացաւ, 
Ուրախութեան այս րոպէն ճաշակեցինք ու անցաւ ՛ 
Սաղի, որքա՞ն դու հոգաս ցաւը վաղուայ արթնացման, 
Մօտ բեր գինին, շուրթըդ տուր , մեր գիշերը վերջացաւ: 

8 
էրբ ճակատագիրն անունըս գրեց տետրակում իր մեծ , 
Դասըս առաջին «յաղագս սիրոյ» էջին նա գրեց ՛ 
Ու յետոյ փոքրիկ հիւլէի առաջ իմ ճղճիմ սրտի 
Տիեզերական մտքի գանձերի դարպասը բացեց: 

9 
Ասում են թ է այն երջանիկները, որ ճգնում են միշտ 
Օարութեաճ օրը կը վերածնուեն նոյն վիճակում ճիշդ ՛ 
Մենք չենք բաժանւում սիրուհուց եւ մեր գինուց, որ գուցէ՝ 
8 արու թե ան օրը թողնեն հենց այդպէս մնանք մենք ընդմիշտ։ 
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10 
Մեր ընկերները հեռացան մեզնից անխօս, անհառաչ, 
Տես ինչպէ՞ս տարաւ նրանց մէկ առ մէկ մահը ինքնահաճ։ 
Կեանքի հանդ էսում մենք նոյն բաժակից խմեցինք դինին, 
Ոմանք մնացին, ոմանք հարրեցին մեզնից շատ առաջ: 

11 
Արեգակը յոյսէ օղակ ձգեց կարին, 
Օրուայ Արքան թասը պարպեց հորիզոնին • 
Գինի՛ խմիր , Մունետիկը Արշալոյսի 
Մինարէից ճայն է տալիս - «Րերէ՚ք գինին» է 

12 
Օրն Է պայծառ, մարգն Է կանաչ սնդուս հագել, 
Ամպն Է մաքրել փոշին ծաղկի դէմքից ջահել» 
Մի խենթ սոխակ, նստած թուփին դեզին վարդի 
ճչո |մ է արդ - «Գինի՛ րերէք, պիտի խմել»; 

13 
Փնել են ընդմիշտ գերեզմաններում մարդիկ բազմազան, 
Տարրալուծուել են եւ դարձել մի բոսւ վաշի ցիրուցան • 
Կեանքի բաժակում ի՞նչ գինի էր դա , որ այսպէս ան յ ուշ 
՛Սրանց հարբեցրել ու քնացրել է մինչ օրն 8արութեան: 

14 
Ո՞րքան բոյրի ու գոյնի գերին լինես խելագար, 
Ո՞րքան հոգաս լաւն ու վատն այս աշխարհի ապիկար* 
6աւերժութեան թ է զուլալ ադրիւր լինես յորդառատ* 
Վերջը հոդում կը փորեն մի գերեզման քեզ համար։ 

15 
Շուրթս դրի մի սափորի շրթունքներին ես ագահ , 
Գուցէ այդպէս հասկնայի գաղտնիքն կեանքի յարակայ • 
Շուրթը հպեց շրթունքներիս ու մեղմօրէն ինձ ասաց* 
«էս էլ քո պէս մէկն եմ եղել, սազուիր ինձ հետ դու մի պահ»: 

16 
Արի, բարեկամ, մոռանանք վաղուայ հոգսը անմեկին, 
Վայելենք այսօր մեզ տրուած այս կարն շունչը ցնծագին* 
Վաղը երբ մեռնենք եւ այս աշխարհից գնանք անցողիկ* 
Պիտի կողակցենք մենք եօ ՛թը հազար տարեկաններին։ 

17 
Մենք աղաչաւոր եկել ենք ահա դուռը մզկիթի 
(Րայց իրականում չենք եկել այստեղ վասն պաշտամունքի)» 
Գողացել էինք աղօթքի մի գորգ - մաշուել է հիմա, 
եկել ենք , գուցէ մի մեծահոգի գորգը նորոգի։ 
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18 
նպատակը արարչութեան - մենք ենք միայն, 
իմաստութեան աչքը համայն - մենք ենք միայն* 
Այս բոլորակ տիեզերքը մի մատանի՝ 
Այս մատանու ակը սակայն - մենք ենք միայճ։ 

19 
Ով գեղսւդէմ գեղեցկուհի, տուր ինձ գինի հնամենի, 
Լարիր փանղիոը մեղմալար եւ ինչ լինում է , թող լինի: 
Հողի գրկում կեանքը ճզմեց հազարաւոր արքաների, 
Խմի՛ր ընկեր, գարունը մեր տարաւ աշնան հողմը ղժնի: 

20 
Ջրնայած որ պճնուած ենք գոյն ու րոյրով հրաշակերտ, 
Մեր հասակը նոճենման ու մեր ղէմքը ծաղկաւէտ, 
Ջըհասկացանք, գինանձաւի գինով թրծուած այս հողից 
Ինչո՞ւ կերտեց պատկերը մեր ճակատագիրն անհեթեթ ։ 

21 
Գարնան մարզում հոգեպարար թ-է որ մի կուռք սիգաճէմ 
Շրթունքներին իմ մօտեցնի գինու մի թ֊աս ժպտադէմ, 
էյրդւում եմ ես - եւ չընայած գըռեհիկ է խօսքը այս -
Վատթարագո՚յն լինեմ շնից, թ է որ դրախտը յիշեմ։ 

22 
Ինչո՞ւ երկչել եկող կեանքից, լինել մռայլ ու մւոախոհ, 
6 աւեր (հսկան ու մշտական ոչինչ չըկայ երկնի ներքոյ : 
Կարճ մի շունչ է կեանքը ունայն, քեզ այդ շունչն են տուել միայն, 
Մի վախենայ ապագայից ու մի ողբայ անցեալը քո ։ 

23 
Անիւն այս կապոյտ, երկինքն այս պայծառ, 
8ոլքն են մտածին մեր գանգում խելառ* 
Արեւը ճրագ, աշխարհը լապտեր, 
Իսկ մենք շուքեր ենք, շվաթ ու շըւար։ 

24 
Եթէ չեմ յղկել հնազանդութեանդ գոհարը երբեք, 
Եթէ չեմ մաքրել վաշին մեղքերի երեսից իմ հէգ, 
Բոլորից յետոյ , գիտեմ կը գթաս ու ինձ կը ներես, 
Փանգի ես երբեք Երկու չեմ կոչել էութփւնդ Մէկ։ 

Օմար Խայեամէ քառեակներէ երեք 
թէ չարա •րինակներ եւա չաւրՀ 20 աարի 
աաաէ եախաւել են Ազգային Գրադարա-
նին , արանց նայնպէա պիաի աւելածն ել 
այա յատակէ վրայ . Ա8Ն ԳՐՉԱԳԻՐԸ Ո-

ՐԸ ԳՐԻ է ԱՌԵԼ ԲՈԼՈՐ ԿԱՄ ՀԱՄԱՐ-
ԵԱ8 Թէ ԲՈԼՈՐ Ա8Ա ԲՆԱԳՐԵՐԸ ՀԷՋՐԻ 
485 ԹՈՒԻՑ ՄԻՆՋԵՒ 658 ԹԻՒԸ, ՄԻ– 
ՄԻԱԿ ՀՈԳԻ է ԵՒ ԳԵՌԵՒՍ ԿԵՆԳԱՆԻ 
է• 
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Զեռագիր թո լոր այո օրինակները 
դուրս են եկել միեւնոյն աշխատանոցից, 
որը շուրք 20 աարի է որ թեՀրանում 
Հիմնուել է եւ. զեկավարւում է մէկ թէ 
երկու, գրլուգիրների , թուղթ պատրաս-
տողների է Հնավաճառների ու միջնորդ-
ների դլխալորութեամրւ Նրանք մէկ ան-
գամ 70 Հաղար դոլլար մի Ամերիկացուց 
ել մէկ անդամ էլ 350 Հազար թուման 
ԹեՀրանի Համալսարանից դրամ են կոր-
զել եւ եթէ նրանց գաղտնիքը շպարզր– 
ւէր | գեո. շատ այդպիսի դրամներ կը 
կորզէին միամիտներից է 

Այսպիսի գրքերի կեղծարարութեան 
աոաքն առնող օրէնքներից ես աեղեկուս 

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ– «ՌԱՀՆԷՄԱ6Է *Է– 
ԹԱՐ» պարբերականի («Գրքի Ուղեցոյց») 1342 
թ՛ուի 3-րդ համարում (1063 Տանիս– 6 ուլիս) 
պարսիկ նշանաւոր բանասէր Պրոֆ– ԾոՀթարա 
Մինովին մի յօդուած է լոյս ընծայել, որից 
թ՛արգ մաճար ար տալիս ենք հատուածներ, խնդրի 
վերյՕսւկան վնիոը թողնելով ապագային, երթ 
արեւմուտքի իրա&ագէ՜տներն եւո իրենց վճոա– 
կան կարծիք ք կը յայտՕհն դրա վերսւբերմամր: 

«Այո վերյին քօանամեակում որոշ թոլով ձե-
ոագիր մատեաններ աճուրդի են դրաեյ եւ ծախ– 
ուեյ ե& հանրային գրադարաններին կամ յատուկ 
անձնաաբութիւնների, հսկայ արժէքով, որպէօ 
հին րնագրեր, իրենց գրառման հին թուարկու– 
թհամթ, որոնք իրականում կեդծուած են եղել 
եւ պատ 4 սա են դարձել մաօնագէտների մոլորեց» 
ման։ Այդ մատեանների շարքին են պատկանում» 

1 «՛ք էյ ք աուօի հրատագր ք ի» մի ձեոագիր 
օրինակը: 

2– «Ղաթրանի Դ՛իւանը» որ իրր թէ գրուել 
է Անուայաւ ճեոքով։ 

Յ՛– Սահէր էքնէ էրադի մի շարադրութիւնր: 
4– ՕՄԱՐ ԽԱ8ԵԱՄԻ +ԱՌԵԱԿՆԵՐԻ ՄԻ 0– 

ՐԻՆԱԿԸ, ԹՈՒԱԳՐՈՒԱԾ 658 ՀԷՋՐԻ. որ գանւում 
էր 9էստեր Րիթթիի գրադարանում եւ որը հյւ– 
րատարակել է Պրոֆ. Արրերրին: 

5– ՕՄԱՐ 1.Ա6ԵԱՄԻ *ԱՌԵԱԿՆԵՐԻ ՄԻ 0– 
ՐԻՆԱԿԸ, ՈՐ ԿՐՈՒՄ է ՀԷՋՐԻ 604 ԹՈՒԱԿԱՆԸ 
Եհ ԳՏՆԻՈԻՄ V *ԷՄ*ՐԻ*Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ. 

թիւն չունեմ ել չգիտեմ թէ արդեօ՛՛ք 
կարող են երկրի ՚հատախազը կամ խաբ-
ուած անՀատները նման գրքերի ծախող-
ներին , գրողներին եւ կեղծարարներին 
դատի Հրաւիրել թէ ոչ» գիտեմ միայն 
այն՝ որ նման զեղծումներ Հսկայական 
վնասներ պատճառել ել պատճառում են 
ք*րանի դրականութեան է երկրի մշակույ-
թային պաշտօնական Հաստատութիւննե– 
րը պարտաւոր են այդ ձեռագրերի կեղ-
ծութիւնը պաշտօնապէս ել առանց ա յլ– 
ելայլութեան յայտարարել եւ պիտի քք– 
գոյշ լինեն, որ այսպիսի կեղծուած Հե-
ռադիրներ այլեւս Հրապարակ դուրս չը– 
գան եւ վաճառքի շգրուեն* է 

Զ< Մ. 

ԴԱ ՆԱԽԱՊԷՍ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԷՐ ՀԱՆԳՈՒ8ԵԱԼ 
ԱՐԻԱՍ ԷՄԱԼԻՆ ԵՒ ՆԵՐԿԱ8Ա8ՈՒԵ1. ԷՐ «ԵԱ– 
ԴԷԳԱՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ ԷՋԵՐՈՒՄ։ ԴՐԱ ՀՐ1Ա 
8Ի8 ՆԿԱՐԱՀԱՆՈԻԱԾ ՄԻ ՕՐԻՆԱԿ 8ՊԱԳՐՈՒԵԼ 
է ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՄՐ ՓԻԷՌ ՓԱՍ– 
ԿԱԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ, ԵՒ ՆՈ8ՆՊԷՍ ԴՐԱ ԼՈՒՍԱՆԿԱ-
ՐԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԻԼ է Ո֊Ո Ի ԱՍ ՏԱՆՈՒՍ՝, ԹԱՐՏ– 
ՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ։ ՎԵՐՋԵՐՍ ԱՐԵ-
ՒԵԼԵԱՆ ԳԵՐՄԱՆԻԱ8ՈՒՄ ԵՒՍ ԴԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿ– 
ՈՒԵԼ ԵՒ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԵԼ է ԳԵՐՄԱՆԵՐԷՆԻ։ 

6– ՕՄԱՐ ԽԱ8ԵԱՄԻ *ԱՈ>ԵԱԿՆԵՐԻ մի ու-
րիշ օրինակը, որ գտնւում է Պր. Արրաո Մաղ– 
դայի գրադարանում, Հէքրի 6Տ4 թուագրու– 
թեամր, որի լուսանկարը ւոեոել եմ) 

7– ՕՄԱՐ ԽԱ8ԵԱՄԻ #ԱՈԵԱԿՆԵՐԻ մի ու– 
րիշ ձեոագիր օրինակը, որը գսւնսւմ է Ամերի-
կացի մի հՕավսւնոսփ մօտ եւ որի մէկ էյի լու-
սանկարը պատեհութիւն եմ ունեցել տեսնելու լ 

8–– «Մոէգգի դիւանի» մի օրինակը, որը ներ-
կայ ացուած էր որպէս «բանաստեղծի ժամանա-
կակից» գրչագրութիւՏ եւ որը գնուելուց եւ Ա– 
մերիկո աարուելուց յեսայ՛ պարգուեց որ կեղ– 
ծըւած է։ 

8– էքնէ Սինայի «ՄԷ՚ՐԱ* ՆԱՄԷ» մի օրի-
նակը, էմամ Ֆսի՛ր (Իագիի ձեռագրով եւ Հէքրի 
884 թուագրոլթեամր, որ գտնւում է Դր՛ |քէհ– 
դի Րայեանիի գրքերի մէյ եւ որի լուոաՏկարը 
եո տեսել եմ է 

10– Ամիր տլ-ՄօմԷէիՏի (ՀտղրաթԷ Ա|իի) 
էՄ *%աչաթչ> • 
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ՐԱՏ Ն Ա Մ Ա Կ 

«թԱԳԻՆ»–Ի Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

(ԵԳ՛ "ւՕՑԱՃԵԱնԻ «ՀԱՑԸ» ՔեՐԹՈԻԱԾԻ ԱՌԻԹՈՀ) 

Տ արգելի պարոնայք, 
41 Բագին* ամսագիրը ընթերցող Հայ 

կին մրն եմ , երեք զաւակներու, մայրու-
թիւն ր վայելած , Հեաաքրքրուած գրա-
կանս ւթեամր է Մի զարմանաքէ Առօրեայ 
Հացին աազաուկի ն ամէն մէկ ծայր էն, 
մամանակ կր գողնամ, - ինչքան ալ կարճ 
ԸԱայ, րոպէներ իսկ, - ա յգ նպաաակիս 
Հասնելու. Համար է 

Երբեմն ալ գիրքերս կ՛ իւղոտին լոկ 
այն պաաճաոով, որ կրակին քովը, ճա-
լին թենճիրէն * | խաոնելով կը յանգըգ– 
նիմ կարգալ I Ասոր վրա յ ալ խնգալոլ 
Հէք՛ • • վասնզի խնգացած կ՝ԸԱաՔ քուրին 
մէք էն Հեզի երկարած գ խեղդուող բարե-
կամի մը ձեոքին վրայ է 

Ւ*նչ ընել ••• կեանքին անիւը դաո-
նա յ պիաի ւ Կէսօր չեղած ժողովուրդը 
անօթի տուն կը վազէ , չորբա յին ամանը 
Հոաուըաալու, կրնա՛ս նէ, գաաարկ թո-
դուր դայնէ Ամէն մարգ սի բան եղած , 
սանկ խոով Հայեացքով մը <Առնելիքդ 
աայ Հ-ս Ինչպէ** ընձ" որ սա 

•) - կաթտտյ է 

կեանքին խառնարանին մէք քիչիկ մը 
Հր անիւ* ապրես ւ վՀացիլ* կարեւոր է 
ապրեցնել, բայց եկուր տես որ Վրանի– 
ւ*ին մամանակ չի մնար, իսկ եթէ քիշ 
մր բնութիւնովդ ալ անուշ ըլլաս այն ա– 
տեն ամէն մարգ իր տարբեր ճաշակով 
վրադ քալելու կ՛ելլա յ, 4լԱանկ կ՛ուզեմ, 
նանկ կ՛ուզեմ* ւ Մեղքս ի՞նչ է ք ես ալ 
կարդալ կ՛ուզեմ, մեղաւո՞ր եմ է 

Ես ալ իշաէ կը գողնամ րոպէներ , 
մամեր երբեմն ամէն տեղէն, սա կարե-
ւոր կարծուած գոբծերոլն արաներէն , 
բաւարարելոլ Համար Հետաքրքրութիւ– 
նը ս է 

Արգ% յար դե լի բարեկամներ, այսօր 
եւս ինքզինքս քիշիկ մը մեղաւոր կ՝ըզ– 
գամ, վասնզի նորէն «գողութեան* վր– 
բայ եմ ձեզ Հետ խօսելուս Համար ւ Աա-
կայն, իՈնշ փոյթ, գեղագիտական Հրա– 
պոյբով մը Հոգիս լեցուած է, ել կ՛ուզեմ 
ձեզի Հետ րամն ել է 

Բաժանորդ եմ ձեր էԲագին* ամսա-
թերթին եւ սկիզբէն իսկ, սկսայ ան Համ-
բե բութ եամր սպասել անոր ւ թարմ շունչ 
մը Կը զգամ, արուեստի զօրեղ ներմղում 
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մը, որը Է^ՔղՒ^՚ՔՌ դրսեւորել կուղէ ( սո-
վորականէն աւելի բարձր արտայայտու-
թեամր մրէ 

Արդէն արուէ սար , կրօնը, եւ փիլի-
սոփայութիւնը Հոդ եկան զարգացման ա– 
մէնէն րարձր աստիճաններն են, որոնց, 
Հայն ալ քիչ թէ շաա Հասած կր թուի 
իր պատմական աննպաստ պայմաննե– 
րուն մ ԷՀ իսկ է 

Տակաւին անցեալին տխուր կնիքը 
վրանիս , գալիքին անորոշ Հոդսերով կր 
մաշինք, գեղեցիկին, ճշմարիտին ել բա-
րիին կառշած • ողբալէ յոգնած կ՝երե– 
ւինք, սակայն մեր գրականութիւնը գեո 
վիշտ ու բողոք րլլալէ շի գագրիբ « Աեծ 
մարդիկ ըսած են էՏանքանքը, տառա-
պանքը կը լոլ^ն մարդուս Հոդին ել ա– 
ոիթ կու տան, որ մարդ ինքզինքը ա– 
*–ելի ճան Հեա յ* է <.Բադին*–ին մ ի քո ցաւ 
ճանչցայ քանի մը անուններ , որոնք ի– 
րենց Հոզիին լուացումով թեթեւցած փի-
լիսոփայութեան ոլորտը ճախրել կ՛՛ու-
զեն , մարդկային անթիւ Հարցականներով 
ծանրաբեոնուած է ք\տքերնին տակաւին 
Հոզին վրայ, կապոյտ ամպերը գրկել կը 
տենչան, միշա աւելի վերը, աւելի ճըշ– 
մարիտը եւ ագնիւը երագելով ւ Տ ատ կա-
պէ" Պբն՛ Եգ • Պօյաճեանը ճան շնա լ սկր– 
սա յ իր գրուածքներէն, որտեղ իր խառ– 
նրւածքր տողերէն դուրս կը յորդի ւ Ա– 
նոր զՀայը» բանաստեղծութիւնը Հա-
րուստ ոճով խոստովանութիւն մրն է , 
ներկայ գարու սփիւոքաՀա յ գիտակից 
մարդու մը կողմ է տրուածէ Ջղային ում-
գին պոռթկում մըն Է Հոգով ապրուած, 
որին կր Հետե լի տեսակ մը ընդՀանոլր 
յողնած թուլութիւն, արցունքոտ մպիտ 

ել ներումէ Պիտի ըսէք* մօր աչքով դիտ-
ուած է թերեւս, սակայն ինձ կը թուի 
թէ մայր մրն է արտայայտուողը յան*էին 
Պօյաճեանի, որուն քնքուշ սիրտը կ՝ա– 
րիլնեցնէ իր Հարազատ զաւակին ցաւա-
գին պակասութիւն ները է 

\քնող մըն է , կեանքէն մաշած , որ 
անուշիկ զաւկին մառանդ ական ել ստա-
ցական բոլոր առաւել յատկութիւնները 
վասն սիրոյ անտեսած, քիլիկ մը գառն 
կոպտութեամբ, միայն թերի կողմերը կր 
դիտէ, նպատակ ունենալով նախ ծնողի 
կենդանական կոյր սիրոյն ղոՀ չընել ղա-
լա կր, եւ ապա Հասցնել անոր Հոգեկան 
բարձր, կատարեալ արժանիքներով գժ– 
տրւած քաղաքակիրթ մարդու պատուան– 
նին ւ Այդ պատճառով է, որ անՀամբեր 
քովը կր կանչէ զաւակր ( ել անոր երե-
սին կը զարնէ բոլոր թերի ել գէշ կող– 
մ երր, թո լելով զանոնք մէկ առ մէկէ 
Ետքը այդ արդար զայրոյթէն կրկնակի 
թափ առած ապտակների տարափի տակ 
ցեխը կը նետէ անոր , երեսն ի վար 
չը\էշութիւն* պոռալով է է*այց քիչ մը 
վերք, երբ կր Հանդարտի մայրական Հո-
գու անկեղծ փոթորիկը, զաւակի աչքէն 
Հեռու, ուժգին լաց մը ուսերը կը թոթ-
ուէ ե սիրտր նոր էն կը տ ան քուի զաւակին 
բարի կողմերը յիլելով, ել աստիճանա-
բար զարգացող, սիրոյ քնքոյշ մեղեդին 
շռնգալից Համանուագ մը դառնալով, 
վեր կը ցատկեցնէ անոր, վազեցնելով 
գէպի տակաւին ցեխոտ երեսով զաւակր, 
ել ներումի, անուշ յուղումի Համբոյրով 
Կը որբէ անոր դէմքը, - իր Հարազատ 
զաւակին դէմքը - իր վարդին եւ իր փոլ– 
շին... 

«Տգիտութի՞ւն, վա ՞ ի , արտասո՞ւք, են տակաւին թիւր թերութի՞ւն, 
Անթիւ մանրո՞ւք, ու ղււրշութի՞ւն, ոչնչութի՛ւն, 
Հայր այսպէս ինքնիր համար ու հանուրին հսկայ տաղտո՞ւկ։ 
0՜, թող ըլլայ։ 
Աւերակի ստուե՞ր է ան ՛ 
0՜, թող ըլլայ. 
քրտինքը իր* ճարտարապետ է վերջնական, արարչական։ 
«քա՞ր է երկիրն ու ձի՞ւն ճերմակ, 
Սո՞վ, սոանութի՞ւն կեանքին վրայ ծակ ծակ վերմա՞կ ՛ 
0՜, թող ըլլայ • • •> ե ւ ն ՛ : 



Հար կա ւ. պիաի ըլլայ է ՛Բանգի անոր 
մինչ այո դո յա տեւելէն կր զգանք այգ է 
Ան կ՝ՐԱայ երր ընդունակ Է իր այգ բո-
լոր սխալները ուղղելու ւ Պօյա&եանին 
զգացածը չափազանց անկեղծ Է եւ. կը 
խօսի ամ Էն մէկ գիտակից եւ սրացաւ 
Հայու սրտին է Զաւակիդ եւ կամ ալ ազ-
գիդ միշտ գովքը Հիւսելով, թերութիւն– 
ները չես կրնար ծածկել, Հոգիիդ ծալ– 
քերը պաառելով օր մը դուրս կը նետ– 
ուին անոնք տ 

Արդէն զգալ, գիտակցիլ ել չարտա-
յայտուիլը ընթացք մըն կ կեղծաւոբ եւ 
անարդարէ մեղք մը% որ զաւակիդ ճակ-
տին կր դրուի օր մը։ Պիաի ըսուի սիր-
աերր արիւնելու գնով իսկ, այսպիսով 
փայփայուած զաւակիդ ընդունակ դար– 
ձրնելու քննադատութիւն լսելու ել անոր 
ներշնչելու Հոգեկան քաջութիւնը գի-
տակցական Հասունութեամբ ըմբռնելու 
իր թոքիները եւ պէտք կ խոստովանել, 
որ Եգ • Պօյաճեան սիրտերը կոտրելու եւ 

արիւնելու գնով ըսած է իր ճշմարիտ 
Հա յու Հոգին տանջող ել սիրտ մաշող 
բոլոր ցաւերը, եւ թեթեւցած է 

Այգպիսով իր գրագէտ մտաւորակա-
նի լուրէ պատասխանատուութիւնը զգա– 
ցող, խորը զգացումներով Օ մ տուած, ի– 
մաստասկր ոյմ մը կ՝ըլլայ ան, որին 
պկտք կ Հասկանալ եւ ոչ թկ բառերը ա– 
ռերեւոյթ ել արագութեամբ մը գիտելէ 
վերջը մարդուկի մը պէս սրտնեղիլ, 
սրդողիլ ել լռել յ 

Պօյաճեանին «Հայը* քերթուածը սա 
ամէնուս ծանօթ քբոնիք «վայն է* որը 
կը վերաբերէ բո լորիս ել ոչ թէ միայն 
գերզգայուն Լիզերով, ճշմարիտ պատաս-
խանատուութեան մտատանջ ցաւէն ԳԲ~ 
լուխը պատերը զարնող աղնիւ Պօյաճեա-
նին է 

ԱՐթՐՒՆԵՆՑ 

1963 թ– Թհհրսւն 

կրկնա ՛կ ո ւ րախո նթ ձամ ր կր հրատարակենք ա յս <նամակ»բ, առնելով Թեհ– 

րան հրատարակո ւող «Ալիք» ամսազրէն : Նախ անոր համար , որ պաշտօնական 

քննադատէ մը սաա յ ՝ հայ ժողովո ւրդի սրտէ՚ն կու գայ գնահատանքը էդ* Պօ– 

յանեանի լայն շունչով րոնուսւծ ք երթո ւածներո ւ սցո շարքին : Ապա անոր հ ա -

մար , որ ոփիս ւ քի տարածքին լուրշ ու ծանրախոհ դրականո ւթեան ընթերցողներու 

հետզհետէ պակսող թ ի ւ ի ն դ է մ ՛ լեռնակուտակ հա ւաստիք մը կը րերէ ճա յ մօր 

մը ա յո իւանդավաււութիւնը, վ կա յ ո ւ թ ի ւ ն մը թ է ՛ անապատի աւագին վ րա յ մես– 

րոպեան ա յ թուրենք գրող հա յ ո ւ ոգին տէ ՛ ր կը մնայ տակաւին հոգեկան ե ւ ի մ ա -

ցական իր արժէքներո ւն ։ 
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ԶՐՈՅՑ ՆԿԱՐԻ2 3. ԹՈՐՈՍԵԱՆՒ ՀԵՏ 

Փարիզէն Պէյրութ ժամանեց երի-
տասարդ նկարիչ Ա՛ Թորոսեան, յոէ– 
ցաՀանդէս մր սարքելու Համարէ Հան-
դիպումի մր ընթացքին շահեկան գրոյց 
մը ունեցանք երիտասարդ արուեստագէ-
տին Հետ : 

Լիրանսւնէն մեկնած էք , կարծեմ։ 
Այո՛, եւ 1953—55 աշակերտած եմ 

տեզւոյս Աքսաւեմի տէ Պո՚գսսէին: Նա– 
խա կրթարանին մէք (Արդարեան վարժա-
րան) կազմակերպուած ցոլցաՀանդէսի 
մը ընթացքին ուշադրութիւն գրաւեցին 
մեր պատմական դէմքերուն նուիրած մե-
լանով եւ ածխամատիտով դծած նկար-
ներս է Ուզեցին կրթաթոշակ յատկացնել 
ինծի , սակայն ծնոզքս մերժեց , չուզելով 
նկարչութեան նուիրուիլս ւ Աետոյ՝ Հրա-
պարակային ցուցաՀանդԷսի մըն ալ մաս-
նակցելով քաջալերանքի արժանացայ, 
ստացայ կրթաթոշակ, դացի Փարիզ, ո– 
րոշելով նկարչութեան Հետեւիլ, մտայ 
Աքատեմի տէ Պո՝զաոէ նաեւ ըրի էթիեՍէ– 
ներ Լուվրի եւ օտար աքատեմիներու 
մէի 

Ցուցադրեցի՞ք ձեր նկարները Փա-
րիզի մէ յ ։ 

Երկու անդամ, 1960–^ եւ 1963-^Տ. 
՚քլիւպ տէ ՝ք*սւթր Վան/է սրահին մէի 
Երկուքն ալ ուչադրութիւն գրաւեցին եւ 
քաջալերական եգան ինծի Համար ւ 

Դպրոցի մը նախապատուութիւն կու 
տա՞ք , սիրած վարպետներ ունի՞ք: 

Նկարչութեան պատմութիւնը ամ– 
րոզֆոլթեամր 1լընգունիմ որպէս վար-
պետ , ու րոլոր իսկապէս մեծ վարպետ-

ներու քով սիրելի րան մր կր զտնեմ է 
Գալով Հգպրոց»ի մասին՝ Փարիզի մէջ 
օտարականներուս համ ար դժուար է չար– 
ժումի մը Հետելիլէ Տեղացիները, իրենք, 
աւանդութեան մը մէջ են արդէն է Մե-
զի, Հայերուս Համար, լալ պիտի 
լար, օրինակ՝ մեր մանրանկարչութիւնը 
դարձնել ներշնչարան ( րնգունիլ զայն 
որպէս Հիմք ել բարձրացնել արուեստի 
րարձրսւգոյն վփէտեստալի: 

ձեր արուեստին մէյ թան մը կա՞յ 
ազգային, ի՞նչ է եդած ցարդ ձեր տագ-
նապը : 

Նիւթեր ուս մէջ ազգայինը չկայ թե– 
ր եւս , րայց զգալու եղանակիս մէջ՝ Հա-
ւանարար այո՛ ( օրինակ՝ թաիւՆոտութիւ/~ 
նը եթէ ընգունիք ազգային յատկանիշ) է 
Տարդ բնութիւնը եղած Է ներշնչման աղ– 
բիւրս, խորհրդածութիւնս անոր երե– 
ւոյթներուն աո քել եղած Է I Հայ բանաս-
տեղծութիւնը շատ կարդացած եմ եւ սխ~ 
րած, մանաւանգ՝ Մեծարենցը ւ Օրինակ՝ 
կը մտածէի ատեն մը անոր էՀիւրր՚ֆ քեր– 
թրւածբ նկարի վերածել, թերեւս ալ ի– 
րականացնեմ օր մր է 

նկարելով ի՞նչ կը հետապնդէք: 

կեանքը միշտ յարափոփոխ Է եւ «ւ* 
բեմն տրուած Հարցը, ըստ վիճակի, յա 
րափոփոխ ինքն ալ, որովհետեւ միշտ կը 
փնտոենք է ԱնկաԺԷ նկարիչ մը չեմ, այն 
իմաստով որ գաղափարականի մը, վար-
դապետութեան մը թարգմանիչը ր/Հաք 
չեմ փորձուիր երբեք է Այլ կը ձղտիմ 
մարդկային, Համամարդկային բարձր 
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ապրումներու արաայայաիչքլ Հանդիսա-
նալէ Օրինակ* ներկայիս վիոլանսբ պատ– 
սւի Է նկարչութեան (/^, օրուան կար-
գախօսն Է կարծէք, ի նչ նպասա պիաի 
բերէ արուեսսդի Հոլովո յթէն* չեմ գի– 
աեր է Անձնապէս ես էլաչխատէմ սա ալ 
վրձինով այն ինչ որ րանա ստեղծ մը ջի-
ղերուն վրայ պիաի ղդար ու տար նուրբ 
ու ղունագեղ բառերով է 

Վերացական (ափստրէ) արուեստի 
մասին ի՛՛նչ կը մաածէք: 

Նոր Հորիզոններ կրնայ բանալ, սա-
կայն պէտք կ ընդունիչ վերապաՀոլ– 
թեամր ւ Ջենք կրնար ուրանալ արուես-
տի պատմութեան Հոլովոյթը։ Սակայն 
իրական վերացական արուեստի գործեր 
կու տան միայն այն արուեստադկտները, 
որոնց արուեստը Հասած կ, աստիճանա-
բար | իրենց լրումին է 

նիւթապաշտ արուեստագէտ մը կըր– 
նա՞յ վերացականութեան հասնիլ: 

Վերացականութեան (արստրսւքսիոն) 
ել վերացականին (ափստրէ) միՀեւ տար-
բերութիւն մը կայէ Առա^ինր նիւթկն 
կ՚առնէ տակաւին իր ծնունդը է Ել Այ՚Է 
ուղղութեամբ նիւթապաշտ արուեստա-
գէտ մր կրնայ Հասնիլ վերացականու-
թեան , ինչպկս Օրինակ* Սովետական 
Ս էութեան մկջ ապրող կարգ մը արուես-
տագէտներ է Վերացականին պատասխա-
նատուն մեր կեանքն կ, ուրդի գիտու-
թեան նուԱէճած սահմաններն են է 

Հայրենիքի նկարչութեան մասին ը– 
սելիք խօսք ունի՞ք; 

Հայ ըԱալով՝ մեծապէս կը Հետա– 
ՔՇԲէՐ—՚Ր՚Ք* խարիզէ նկարիչ Հայ տր– 
ղաքս, մեր Հայրենիքէ արուեստով ւ էւ 
երբ կը գէտենք Փար էգի մէՀ իրարու Հան– 
գի պող արուեստէ Համաշխարհային մեծ 
իրագործումները Հոգելին կր փափաքինք 
որ Հայասաանէ նկարչութիւնն աչ Հասնի 
նախանձելի դիրքի է Եւ կը թուի թէ Հայ 
նկարիչները կը գանուին այգ ճամբան 
վրայ* Փարիզի Աքատեմէ տէ ք ո՚գառի 
փրոֆէսկօրներէն Պրն. Ծափչէն Միտէ, 
վերքերս Ա՚ջա պտոյտ մը կատարեց Սո-

վետական Մ էութեան մէջ, այցելեց բո-
լոր երկէրներր ել էր խանդավաո ոլչա– 
դրութեան արժանացան Հայասաանէ նր– 
կտրիչներուն գոյներր մասնաւոբաբար, 
որոնք լաւագոյնը գտած էր ամբողք Սո-
վետական Միութեան մէջ: 

Ի՞նչ տեղեկութիւն կրնաք տալ Փա-
րիզի երիտասարդ հայ նկարիչներու մա-
սին: 

Հոյլ մը Հայ աղաք կան Հոն, որոնք 
մեծ զրկանքներով ել նոյնքան մեծ Հա-
ւատքով յառաջ կը տանին նկարչական 
իրենց աշխատանքները յ կ՛արժէ ամէն 
գնով օժանդակել անոնց, որովհետեւ 
կրնան ՛լիրքի Հասնիլ եւ արժանաւորա-
պէս ներկայացնել Հայ տաղանդը միջազ-
գային դե անի վրայ է 

Փարիզի մէջ կա՞ յ , կամ կա՞ն նկա-
րիչներ, որ իրենց գործը նուիրեն խա-
ղաղութեան հաստատման, ինչպէս այլ 
նիւղերու արուեստագէտներ կը փորձեն 
(Փապլօ փալզասը, օրինակ) 

ԱնՀ ատական նման չարժում մը չը– 
կայ, բա յց Հաւաքական Համախումբ 
ձեռնարկ մը կազմակերպուեցաւ վերքե– 
րրս% Սերքլը ՎոլնԷյի մէջ։ Շակալէ % 
՚Բոքթոյէ նման մեծ անուններ մասնակ-
ցեցան է Անոր Հասոյթը յատկացուեցաւ 
խաղաղասիրական նպատակներու Էրա– 
գործման է 

Լիբանանը կը ներշնչէ* ձեզ։ 
5ա՛տ յ որովհետեւ Հոս եմ ծնած, կը 

սիրեմ զայն եւ լիբանանցի կը զգամ ինք-
զինքս է Հայրենիքս տեսած չրլլալով՝ ղիս 
իրեն կապող գեղեցկագոյն անկիւնը Պե– 
քայի գաչտը գտած Է Հոգիս է ուր անցու-
ցած եմ մանկութիւնս է Պիտի ուղէի ապ-
րիլ Հ ո Տ » է Այնճարի լեռները միչա կը / ր 

նան երեւակայոլթեանս մէջ է 
Ե՞րր պիտի տաք ցուցահանդէսը եւ 

քանի՞ նկար կը յուսաք ցուցադրել: 
Նոյեմբերի սկիզբը, 30-35 իւղանը– 

կար, բացի տեսէններէն (կրալիւր) ւ 
6աշողութի՚ւն: 
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