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ՄԵՐ ԴՐԱՑԻՆԵՐԸ 

ՈԻԹԸ ԿԱՄ ԻՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ 
ՀԱՆԱԾ ԱՂՄՈՒԿԻՆ ՄԷՋ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ 2ԿԱ8 

Մեր դրացիներէն ճենեսքաներու կը– 

տուբին կարծես սեւ. բոլ էր թառած ։ 

Դժբախտութիւնը իրենց օճախ էն բնաւ 

պակաս չեղաւ, ւ Նախ անոնց երեք դեռա– 

աի աղջիկներէն Կրէյոըլ մեռաւ աշնան 

անձրեւոտ օր մը է ԵրեւութապԷս Հի– 

ւանգ չէրւ ակար չէր, բան մը չունէր • 

բայց յանկարծ, բաց պատոլՀանի մը աո.-

շել գտնուող վառուած մոմի մը բոցին 

պէս է կարծես չար Հովէն մարեցաւ։ Գեո 

,անոր ոուգը Հինցած չէր, երբ իր մեծ 

քրոՀ՝ %որայի ամուսինը մեռաւ կարճա-

տեւ ու տառապալի Հիւանդոլթենէ մը 

վերի եւէ երկու աարի վերքն ալ Տ ինքը 

Նորան է Այս յաջորդական գ>հբա խտու՛-

թիւներէն ընկճուած գ ճեն ես քան ել*ը, 

.«Աս տունը գժրախա ա»ւե է« մեր 

խը պիտի մարէ* ըսելով, իրենցբնա֊ 

ԱՐԱՄ 1ԱՅԿԱ8 

կարանը ծախու Հանեցին • տաւաղին Հան-

դիպած յաճախորդին տուին զայն առանց 

Հասան ու բարակը փնտռելու^ եւ ելան 

գացին մղոններով Հեռու կարարն Սիթի 

բնակիչ է 

Տունին նոր աէրը, կրթուած՛ ու բա-

րեկեցիկ ՊարսկաՀայ մըն էր է Բազման-

դամ ընտանիքի տէր մարգ մը։ Առանց 

իրենց բան մը ըսելու 9 ի սրա է մաղթե-

ցինք որ գէթ ասոնք բախտաւոր ըլլ-էն* 

ու, կը Հաւատամ թէ, եղան ալ է Սձւոնք 

լման երեք տարի բնա կեցան մեր գրաց-

նութեան մ է ջ , բայց չգիտեմ ինչու գ 

նաւ չմտերմացանք* մեր յա րաբեր ույ– 

թիւնները, պաշտօնական Հբարել Աստը– 

ծ ու բարին քէն ու վինչպէս էք%էն անգին 

չանցան է ԱյսոլՀ անդերի , ուրախացանք՝ 

տեսնելով որ այգ Հբախտ չբերող* ««IV 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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նին մէշ ապրելով է. ան ղերձ, իրենց չա-

րիք մը, անախորժ՜ րան մը չեչատահե– 

ցաւ։ ՈւշաղրութենԷս չվրիպեցաւ. սա-

կայն թէ, այգ ժամանակամիջոցի ըն-

թացքին , անոնք ոչ պաաի մը վրայ գամ 

մը գամեցին, ոչ *սլ, ւյ/»ան աոՀեւ կամ 

բակին մ ԷԼ աւել մը զարկին՝ ձ/»/» մենքտ 

մեր փողոցին մաքրութեան եւ բարեկար-

գութեան Հա մար , քաոասուձ կտոր կ ըլ-

լայինք : 0/» ^ ալ լսեցինք որ աունը 

հ՛ախեր ենէ ուրիշ աեզ նոր մը աո.եր՝ ու 

՚ կ ը պաարասաուին լքել մեր գրացնութիւ-

նը։ Այս լուրը ինձ՛ի աուողը Պարտիզակ–-

^ Մինաս ախպարն էր, «/» » / » առթէ լ., 

^ ^ պատմեց իր ու անոնց միֆեւ տեղի 

ունեցած– Հետեւեալ խօսակցութիմւը։ 

- Անցեալ աշուն, ըսաւ Մինասը, -

ձառերէն թափած՛ տերեւձերը կ։աւլէի% 

երբ պարոն Թագուորը, Հագուաե—սըք– 

ուած՜ % քովս եկաւ. «Ի՛՛նչ ես անում*, 

դրացի 1 Հարցոլց; Ըսի՝ քամին փողոցի 

րոլոբ տերեւները Հաւաքեց բերաւ մեր 

բակը է մաքրում եմ * ** Ըսաւ ք 4Տ.Զո*֊բ ես 

աշխատում ( Հարկաւոր չէ , ^ " ՚ ֊ ր ի շ քա-

մի ալ կոա. գա յ կ*աււնէ կը տանի%« • * 

Լնգացինք այս քամիի պատմութեան 

վբայ ու մաղթեցինք որ տաձին նոր տէ-

րը աւելի եոանգուն ու բծ՛ախնդիր ըլլայ 

մեզի պէս ք էոՐ° կողմը մաքրելու Հա-

մար 4էքամիի գալուն* չսպասէ է 

- Ատ չէ ամմա, (քինաս , լուր ունի՛*ս 

թէ տունը գնողը ով է • • » Հարցուցի ես -

Հա՛՛յ է , ^ « ՞ ^ 

- գիտեր, վստաՀ չեմ, թէեւ 

բաներ մը լսեցին բայց որքան վաւերա-

կան է լսած՛ս՝ Աստուած՛ միայն գիտէ է 

Լսած՛իս նայելով, բազմանգամ ընտանի-

քի ս*Էր դեղագործ՛ մըն է գնողը է 

* Այգ բազմանգամը չատ գործ՛իս չե-

կաւ | բայց ի՞՛նչ կրնանք ընել • « • Ալ տես-

նենք֊... 

- Այո՛ ք վաղր միւս օր կոլ գան՝ կր 

տեսնենք է 

- Այո՛, կոլ գանակը տեսնենք, միայն 

մաղթենք որ մաքրասէր ըԱան է շուն կա-

տու չուՏւենան՝ որ մեր փողոցին լաւ ա– 

նունն ու գիրքը չիախտոլի է 

• յ ԱմԷն+ ըսաւ. ինասը % • 

Որպէսղի անՀաւասա-

րակշիո:՝ ու քթերնիս ուրիշներու գործ՜եմ֊ 

լաւն մ էֆ կոխող մ արդեր ենք, պէտք է 

Հոս բացատրեմ թէ, ինչոՈւ մտաՀոգ ենք 

եկող գացողովւ Մեր փողոցին նման ներ–՛ 

կայանա լի աեզ մը ապրող մարգոց Հա– 

մ ար է ինչպէս իրենց աունին մաքրոլթիլ– 

նը% այնպէս ալ, փողոց ի՛նը է կարեւոր 

Շ1ԼաԼ հէԼ թՈէ–է • Փուզենք որ ամէն մարգ 

իր մարզին ու պարտէզին լաւ Հոգ տա-

նի* բակը ծ՜աղկազարդէ 1 մարգը խուզէ* 

կամ խուզել , մ ոլեխոտերէ մ աքրել տա յ է 

Աշնան, երբ ծ՜աո.երը իրենց տերեէՖերը 

թափել սկսինէ զանոնք մաքրելու Հա-

մար , Հքամի* ի բերելիք օժանդակու-

թեան չսպասէ* • • » Կատու չունենան՝ որ 

ծ՛աղկանոցներու Հո^ք օրն երկու, անդամ 

չփորփորէ« . • Հ/ուն չունենան՝ որ առ-

տու կանուխ, կամ իրիկունը ուշ ատեն, 

աղմուկ մը լսելովդ էսԿսԻ յիմար—յիմար 

Հ ա^ել • • • Ես գիտեմ պարագայ մ լա, երբ 

երկու դրացի, մէկուն շունին ՀաՀելՈէՅւ 

պատճաոաւ, քիչ մնաց իրար սպաննէին է 

ի վերֆոյ դատարան ինկան ու դատաւո-

րը , երկու կողմերն ու իրենց վկաները 

լսելէ եաք, վճոեց որ շա.6ը պէւոք է լը– 
ռեցուփ. կ ա մ ե ե ւ ւ ա ց ո լ ի : Ասոր վրայ, կեն-

դանիին էոէրը իր սիրելի շունը Հիւան-

դանոց տանելով1 անոր ձայնական լարե-

րը գործ՜ողութեան ենթարկել տուաւ* 

այնպէս որ , ատկէ վերֆէ երբ ան Հաֆէր , 

միայն ինք՝ ու իր գուներ գիտող մը 

կրնային գիտնալ անոր Հալելը* * * Սրտա-

կեղեք էր երեւոյթը » . . Երկու գրացինե-

ՐԸ* այԳ ՎՀ՚Րէ.» աԼ բեաէ– իրարու 

Հետ չխօսեցանէ ու տեւական թշնաման-

քի մԷ1 էին ։ կարձես անոնցմէ մէկը Ռամ-

կավար ըչլար , ու միւոը ՛հաչնակցա-

կան * » * 

Բայց ես շեղեցայ նիւթէս I 

Օր մըք ՊարսկաՀայՈլՅ/ ծ՛ա խած՛ տա-

նին աո.շեւ բեոՅւակաոք մը կեցաւ, մէ– 

Հէն ներկով ու կիրով աղտոտ Հագուստ-

ներով բազմաթիւ գործ՛աւորներ գոլրս 

եկան , տան գոսւը բացին* մտան ներս* 

ու սկսան տան ներքնամ ասը քանդելով, 

պատ ոլՀ աններ էն նետել գոլրս է 

Վ ա զ ե ց ի ն ք քովերնին է . . 4 , 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 
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- Ի*Կ Կ՚Ռնէ՜Ք՛՝՝ 

ԶէՈք տեսներ, կը քանդենք է 

- Կա տեսնենք որ կը քանդէք, րայց 

ինչո՞ւ ք 

- Պիտի բարեփոխենք է 

- Աո.աշլ,ն ձեւն Ի՞նչ ունէր որ է 

- Բաւականաչափ ննջարաններ չու– 

նէր։ 

Ա՝տածոլմը առաւ մեղէ Նոր տէրը 

փ ա ն ս ի ո ՞ ՚ ն պիտի պաՀէր • • • Ա՛՛յգ էր պա-

կաս • • • 
- Ս՝էնա՛ ս յ ըսի Գ(,ա$էէս 1 ^էՈԸԸ 

/լաւ., էալը Հեկաւ, գա ցողին տեղ ։ 

- Ջ ե՞ս գիտեր, գէչ թուրքերը կ*ը– 

սեն թէ %եկողր գա ցողը փնտռել կու 

ւոայ» , քաւ ալ ան փիլիսոփայութեամր գը– 

լուխը շարժելով ու գնաց գործաւորնե-

րէն մէկուն մօտէ 

-*• ՛Բեղի բան մը պիտի Հարցնեմ, ե– 

թէ չես ուղեր ) մի պատասխաներ , ըսաւ է 

- Ո ՚ ֊ ր ե մ ն մի Հարցներ հ չեմ ուղեր 

պատասխանել է չե՞ս տեսներ է ղրաղուած 

եմ՛.՛ 

Նեղ սիրա ոլ կոպիտ մարգ մըն Էր 

Ա՝ինասին խօսեցնել փորձածը է ՄտաՀոգ , 

գլուխնիս կախած ( Վերադարձանք տոէն է 

Երբ նորոգութիւնները աւաբտեցան , 

Տէր ել Տիկին 0* ՝Բաննըրները–ՀՀ&րէնք ե. 

ՎիոլԷթ, փոխադրուեցան Հոն ։ 

(քարդի դո յն մաղերով, ու կապո յտ է 

կապո յա, կապո յա աչքերով է ցանոա 

գէմքերով ծայրերը վեր դարձած բիթե-

րով , նուշի միզուկի չափ փոքր քիթե-

րով , առո՛ղջ, սիրո՛ էն , կարմրաթուչ , 

ութ երեխաներ ունէին ։ էն մեծը տաս՛֊ 

նըմէկ տարուէ Զորս աղջիկ ու չորս 

մանչ է Ննջարաններու թուին բազմա– 

պատկոլելուն գաղտնիքը պարղոլեցալ է 

Ա՝արդը, ինչպէս Ա՝ինասը ըսած էր կան-

խօրօք) դեղագործ էր* ուրեմն իր զա-

ւակներու շատութիւնը դիպուածի է պա-

տաՀմունքի արդիւնք չէր» մարդը ծլի՛ 

նունդներու Հակակշիռին Հէ՛ք Հաւա-

տար • • • 

Ա՝ինասին Հետ հ ի բացակայութեանդ 

բարենիշ մը տոլին իրենէ Շիտակը կ*ար– 

ԺԷր որ նման զաւակներ Հակակշիռի չեն-

•թարկոլէին « • » 

- Սվւգեօք ուզած ատեն մանչ ( « է – 

զա ծ ատեն աղջիկ շինելու գաղտնի՞ քն ալ 

գիտէ մարդը, ըսաւ օր մը Մ ինասը ին-

ծի • արդեօք ատոր Համա՞ր է որ երկու 
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- Ջեմ կարծեր ք եթէ այգ բանին 

գաղտնիքը գիտնար, Հիմա միլիոնատէր 

էր եղած ու չէր գար աս տեղերը րնա– 

ԿԻՐ 
քք ան չու եւ աղ^կա յ այս ս քանչելէ 

Հաւասարակշռութիւնը խախտեցաւ ( երբ 

անոնց մեր փողոցը գալուն Հազիւ 

վեց ամիս անցած, Տիկ * 0* ՝Բանըբ, 

իններորդ ղաւկի մը յ մանչու մը ծնունգ 

տուաւ \ Հպարտ Հայրիկը գ այս յաւելու– 

մի լուրին Հետ % Ա ինասին ու ինծի մէկ 

մէկ սիկար տուաւ* 

- Ծխեցէ՛ք է ութոլկէս փաունտնոց 

մանչուկ մ ըն է տ 

-< ՇնորՀաւորութիւննե՚ր & 

- ՀքնորՀակալ եմ * 

- Ինչպէ՞ս են , մայր ու որդի լ ս / ՚ ւ 

են՛. 

- ԵԷս, թհէնք եոՆ, տէյ տա֊իէւկ 
աէլ։ (Շնորհակալ եմ * աղէկ են) է 

- ՖբԷնքէ քեղի բան մը պիտի Հար– 

ցընեմ է 

- Հարցո՛ւր ( ըսաւ ք 

- Զաւակներդ թիւերո* վ կր ճանչ– 

նաս, թէ անուններով է 

—• Անշո՛ւշտ անուններով ՚ «• • Ա՛ Էք*Է » 

Մ իշէլ » Թեր եղա , Մ ար կրիա , Ժօղէֆ , 

1կթՀըՐ* ճանիդ ու էն վերինը՝ 

Տէյվիտ, թուեց ան մէկ շունչով է 

- Ապրի՛ս, ու թող Աստուած պաՀԷ 

զանոնք է 

- Ու շատցնէ, ձայնակցեցաւ Մի– 

նաս % 

- Ջ է՛ « ալ կը բաւէ ք մօր երնոլե Հո– 

գոին կը Հանեն* գժոլար է այդքան երե– 

խայի Հով տանիլը• Հարուստ ալ չեմճ 

որ սպասուՀի մը բոն եմ • բարեբախտս#– 

բարդ մեծը, Մ էրին, ալ քիչ մը կ՝օգնէ 

մօրը ւ 

Երբ բաժնուեցան ու Մ ինասին Հետ 

մինակ մնացի, «իրա՞լ, սրտէ՞դ էր Ասա– 

ուած անոր զաւակները աւելի շատցնե– 

լու մաղթանքդ՝* % ըսի ք 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 



* Ա Գ Ի 1» 

- Ինչո՛ւ չէ) Հաս, մը էվէի Հատ մը 

պակաս, ութը Հատին Նայողը՝ ինը Հա-

տին աչ կը նայի, ութը Հատը կերակրո– 

զը էնՐ ՀասաՆ աԼ կերակրէ* ութը 

ՀաաիՆ լացին ու ծիծաղին մաիկ ընողը, 

իններորգինն ալ մաիկ կ՚ընէ– •• 

Մարգը իրաւունք ունէր, մենք, գ ը ֊ 

րացիներս իսկ, վարժուտծ էինք անոնց 

աղմուկին ու Հոս ու Հոն վազվրզելնուձ * 

մանաւանգ երր «Գող ու ոստիկան» կը 

խաղային, կամ պաՀուըտոլք, ալ աշ-

խար Հը իրենցն էր* մեր տունը իրենց 

տունը, մեր բակը՝ իրենց րակը, մեր 

պարտէզը, իրենց պարտէզը, բնաւ տար-

բերութիւն չէր ըներ, կը գրաւէին, կը 

տիրէին, կ՚աւրշտկէին*** Զուարթ, կեն-

սուրախ կանչերով ու. Հնչուն Ն ԷՆ աղով 

կը լեցնէին փողոցըէ ինչպէ"ս գրաւեցին 

մեր սիրտն ու Հոգին, խելքս չՀասալ, ա՛-

մէնէն պաղ ու անտարբեր թուող ան-

ձերն իսկ , ջերմացան, կակուղցան, Հա-

լեց ան • «• 

Երբեմն, երբ դրան առֆեւի սան-

դուխներուն վրայ նստած՛ կ*ԸԱայի ճա– 

կաաս զով Հովին տուած՛, քովս կու գա–* 

յին* մէկը գիրկս կը մտնէր, մէկը աի 

կը ղրալէր , ուրիշ մը՝ ձախս, մէկը կըռ– 

նակս կ՝ելնէր , միւսը դիմացս կը կայնէբ 

ոլ Հարցումներու տեղատարափը կը սկը– 

սէր * ալ եթէ կրնաս Հասիր կամ խօսք 

Հասկցուր * 

- Աստուած՛ ամէն օր բաղնիք կ՛առ– 

նէ* թէ ոչ՝ մինակ Նաբաթ երեկոները, 

անոր աչքն ալ օճառ, էլերթա^յ * * * Հ/ոլ– 

նեբր կրնալն կար գա է սորվիլ *** 4/»^– 

տակները էլ անօթենալն * * * կատուն ին-

չո՛՛ւ չորս ոտք ունի եւ մենք մէկ, չ է ՛ , 

երկու•« • 

Անոնց կեանքին մ ԷՀ, ամէն շաբաթ, 

յիշատակելի դէպք մը կը պատաՀէր » 

կամ անոնցմէ մէկն ու մէկը դպրոց եր-

թալու տարիքին կը Հասնէր, կամ ան-

ուանակոչութեան օր կ՚ունենար, կամ 

ծննդեան տարեդարձ, կամ գ ո ՚ ղ * կամ 

շձ՚րմ* * . կամ կ՚իյնար ճակատը կամ 

ծունկը կը ցաւցնէ՛ր **» կամ չարութեան 

կամ անառակութեան Համար Հայրերնին 

զիրենք Հ&եր ոռը կը ցաւի՝ իմ սիրտս» 

ըսելով կը ծեծէր ու բողոքել կու գային 

ինծի • • • Ի՞նչ գիտնամ, նորոլթիւնը բը– 

նաւ պակաս չէր մեր օրերէն < 

(ծ՝ եր եզ մանկապարտէզ ընգո լնուե-

լուն յաջորդ օրը, խոշոր կարմիր մ ապա-

զէն մը մազերուն մէջ երբ տուն կը վե-

րադառնար, բռնեցի ղինքը* 

" ՀԸԼ°՛ 5 Թերեզ , ճանիկ է 

- Հըլօ՚օօ ։ 

- Գպբոցէ"ն կու գաս I 

- Ա յ ո ՚ ։ 

- Այսօր, երէկ, Հոն ի*նչ սորվեցար, 

թնչ ըրիք։ 

- Բան մը չըրինք, քիչ մը լացինք, 

վերքր երգեցինք ու վերջը նորէն լա-

ցինք •« • մինչեւ որ տուն գալու մամ ու-

նակը եկաւ \ 

Հյէկ մազերը շոյեցի գուրգուրանքով 

ու թաթիկէն բռնելով զինքը տարի ա– 

նուշավաճառին խանութը * 

- Ի՛՛նչ տեսակ պաղպաղակ կհուզես, 

բաշի՛կ տ 

1 9 0 2 ֊ ^ «կիղբր Հայրերնին նոր կառք 

մը առաւ է Օր մը տոլն եկաւ նոփ նոր 

ՐԷՄՊԼԸՐ-ով մը որուն յետսակողմին 

մէջ երեք կարգ նստարաններ կային է 

- կեցցե՛ս, ՖրԷնք, շիա ակ բանը գը– 

ներ ես I 

- Ի՞նչ ընենք, եղբա՛յր, մենք Էն 

պզտիկին Հետ աՎեւը կը նստինք, մնա-

ցածն ալ կը լեցնենք ետեւը * ինչ ապուր 

կհուզեն ուտել թող ուտեն ։ Ու խնդաց է 

Այդ պա Հո էն նշմ արեցի որ մազերը, 

քունքերուն վրայ, ճերմկիլ Էին սկսած է 

Ամառը, երբ երեք շաբաթ արձա-

կուրդի գացին ա մ Էն քով , իրենց բացա-

կայութիւնը զգացինքէ Տիկ- Սիմֆսըն 

նոյնիսկ գանգատեցաւ-

- Եփած քուքիներս (կարկանդակ) 

Հին ցան, օթեկցան, ըսաւ* առաջ, երբ 

Հոս Էին, մ է կ ֊ մ է կ , երկու-երկու Հատ 

ձեռքերնին կու տայի՝ կը Հատնէր ւ 

Օգոստոս ի վերջին շաբաթը վերա-

դարձան կարմրած ու արեւուն տակ ե– 

փած* Գա ցած ատեննին ալ ուրախ էին, 

վերա դաոնա լնուն Համար ալ ոլրախա– 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 



ցան է / / ւ քանի որ դեռ արեւն ու ջուրե– 

րը տաքոլէլ Էին, Հա յրերնին զանոնք ա– 

մ Էն Շաբաթ կէսօրէ ետք կը տանէր հ՛ո– 

վափ եւ. իրիկոլան դէմ կը բերէր տուն ։ 

Նման Շաբաթ օր մը , իրիկոլան դէմ, 

փողոցը իրար անցաւէ Սովորական ի– 

րարանց ումներ էն չէր , տարբեր , չարա գու-

շակ բան մը կար օդին մէջ, բան մը որ 

տեսանելի չէր , բայց ներքին ձայնէ մը 

կը տեղեկացուի, կը զգացուի է Վազե-

ցինք դուրս՝ ու առաջին Հանդիպած մար-

դուն մտահոգ դէմքին նայելով, Հար-

ցուցինք թէ ի՞նչ է , ի՞նչ կ՛անցնի կը 

դաոնա յ է 

- Ա՝արկրիտը կորսուեր Է , ըսաւ, ան 

տխուր գէմքով մը ւ 

- կորսուեր է% կը գտնուի, ըսի ես 

անՀոգX 

- կէս ժամ է կը փնտռենք, ամէն տեղ 

նայեցանք , չկ*"յ, ըսաւ մարգը ւ 

- Տեղ մը քնացած մնացած– Հրյքայ, 

ընկերուՀիի մը տունը գա ցած չըլլայ . • . 

- Նայեցանք, ամէն տեղ փնտռեցինք, 

Հարցուցինք • . . 

- Ներսերն ալ լաւ մը նայեցա՞ք։ 

- Նայեցանք, մէկ անգամ ալ չէ, մէկ 

Հոգիով ալ չէ. չ կ ա ՚ յ ւ 

Երեխային մայրը կուլար ու Հայրը 

չէր գիտեր ինչ ընէ, որո՞ւ դիմէ, ուր 

երթա յ ւ 

- Կեցէ՛ք ըսի, չթռա՜ւ... ամէն մէկս 

տարբեր ուղղութեամբ ցրուինք ու 

փնտռեֆք յ՛ Աս այս կողմը կ՚երթամ, Մ ի ֊ 

նա՛ս, գոլն Սոնտրսը առ, Ֆրէնք, դուն 

Ֆիչէթն ի վեր գնայ, քապրթ դուն՛*՛ 

Տրոլեցանք ու սկսանք 4լՄ ար կրիա , 

՛ո՞ւր ես, մաման փափան քեղի կը սպա-

սեն , ճաշը պաարա*սա է՚ֆ պոռալով յա-

ռաջանալ է 

Անօգուտ ։ Մարկրիտ չկար ու չկար է 

- Առեւանգած– են, ըսաւ մէկը քթին 

աակէն է 

- Ջեմ կարծեր, եթէ Հարուստ ըլ-

լա յին, թերեւս • աս խեղճերէն իՈնչ փըր– 

կագին կրնան ակնկալել • • ՚ 

- Ոոտիկանութեան լուր տալու է , -

ըսաւ Vինասը ։ 

- Օ^րիչ ճար չկայ է 

5 ոէն դաոնալով, ՖրԷնքին ալ Հա-

ւանութիւնը առնելէ ետք , կանչեցինք 

ոստիկանատուն* ու էՈլ֊րը տուինք անոնց է 

Երեք րոպէ չանցած Հասան անոնք» 

* Հոգ մի՛ ընէք, Հիմա կը գտնենք ։ 

կառքերու մ էջ գրուած բարձրախօս-

ներով ոկսան փողոցները դաոնալ ու 

ա ր կ ր ի ՛ , կանչել է Բայց ՀԿր^Ւ^՛ 
գտնել ։ Վերադարձան ու սկսան երեխա-

յին ծնողքը մանրամասնօրէն Հարցաքըն– 

նել ։ 0՛ Փանըրները կրցին անոնց բոլոր 

Հարցումներուն գիւրոլթեամբ պատաս-

խանել , բա յց երբ իրենց Հարցուեցաւ թէ 

վերջին անգամ ո°ւր ու ե՞րբ տեսաք ղին– 

քը, չկՐՅին որոշ պատասխան մը տալւ 

- Նով դացած էինք, ըսաւ խեղճ 

մա յրը արցունքներու մ էջէն , իրիկոլան 
գէմ ժողվեցինք մեր զաւակներն ոա. կառք 
լեցուելով գ եկանք տուն է ճաշէն ւաաՀ 
երբ կը է զանոնք, աեսա յ 

որ մէկ Հատը պակաս է։ Ո՛ւր կորսսւե– 

ցաւ, ե՞րբ կորսՈլեցալ, ւ/" լր գնաց՝ լուր 

չունիմ յ 
–ւ– Ն ովափլլ ձգած է ք , ըսաւ ոստի-

կանը ձեռքի գրիչը վար գեելովէ 

- Ջեմ կարծեր է առարկեց դ եղա գոր-

ծը » ու իբրեւ փաստ, աւել/ցուց թէ ք ե– 

կած՝ ւբտեննին կառքը նոյնքան աղմուկով 

լեցուած էր որքան գա ցած ատեննին« 

• փան ի՞ զաւակ ունիս • «« 

- Ինը։ 

Հիմա քանի՞ Հատ մնացած է * • • 

- Ութը Հատ * 

(ք՛ըսեր ինծի թէ այնչափ մը խելա-

ցի ես որ կրնաս ութը երեխային ոլ ինը 

երեխային Հանած աղմուկին տարբերու-

թիւնը գիտնալ. . . Տես կրնար՝ որովհե-

տեւ ութը Հատին Հանած աղմուկին եւ 

ինը Հատին Հանած աղմուկին մէջ տար-

բերութիւն չկայ 1 (քեաոյ, կարեւոր փասա 

յՒէոԴՒ *ՂԷ**՛ ) ետ՝ աթոռի յենարանին 
կռթնելով, Հարցուր. 

• կառք մտած– ատեննիդ, կամ տուն 
Հասնելէ վերջ դուրս ելած՛ ատեննիդ, 
զանոնք Համրեցի՞ք է 

Համրած չէին է Որո՞ւ մաքէն կ՚անց-
նէր... 

- Ջեր զաւակներուն ամէնէն մեծն 



ք է Ա ՚ հ հ ն 

ու խելաՀասը քովս կանչեցէք է 

կանչեցին ։ Ոսաիկանը ձեռքը գրաւ 

Մ էրիի ուսերուն, ու իր ամ էն էն քաղցր 

ձա յնով, ըսաւ * 

- Ա՝էրի, անո՛ւշ , տուն եկած ատենգ 

կառքին մէջ Մարկրիտը տեսա^ր , Հետը 

խօսեցանր , ձեղմէ մէկը անոր Հետ խա-

ղա՛՛ց, վէճ , կ " ֊ ի ՚ – ոանեցա*ւ»** Լալ մտա՛-

ծէ , կարեւոր է ւ 

Մ էրին նման բան չէր յիշեր է 

(Ոստիկանը դարձաւ գեղագործին • 

- Ո° ր ծովափը գա ցած Էիք * 

- Զոնղ Պիչւ 

- Հեռաձայն ունիԲք աս տան մԷՀէ 

- Ոաձինք ւ 

- Ո՛ւր Է։ 

- ԱՀա, Հոս է 

Րոպէ մը վերջ ոստիկանը կապուած 

է Զոնղ Պիչի ծովափին Հսկող ոստիկա-

նատան Հետ ու կը նկարագրէր ՄարԿրԻ~՜ 

աը « 

- Ձորս տարեկան, շէկ ու կապուտ– 

աչուի . կարմիր ծովազգեստ է Իբբել խա-

ղալիկ ունի թիթեզեայ գ » յ լ մը ու թիակ 

մը ։ * • ՚Գագրեցալ խօսելէ եւ սկսաւ ու*– 

շադրոլթեամբ ականջին գրած լսափողը 

մտիկ ընել» իր գէմքին գիծերը լ ա յ ն ֊ 

ցան, աչքերը շողացին, շնորՀակալոս֊ 

թիւն յայտնեց իր Հեռաւոր խօսակցին, 

ու լսավաղը տեղը ղնելով, դարձաւ մե– 
զի. 

Երեխան Զոնղ Պիչի ոստիկանա-

տունն է , լուր չունի իր կորսուելէն * եր-

կու. կիներ գտեր են զինքը երր աւադին 

վբայ դղեակ ձիթելով է զբաղած ե՛-

զեր *» • Հիմա Հոն նստած պաղպաղակ 

կ՚ուտէ. գտցէք բերէք ու կՈն1Ո \ըք > 

Ֆրէնքը լեզուն կորսնցոլցած էր* ոլ 

Հիմա ինք ալ, կնկայ պէս, վԱստոլյս՚ծ 

իմ, Աստուա՛ծ իմ, Աստուա՛ծ իմ) ըսե-

լով կուլար է Իր կողմ է , բո լորիս կողմ է , 

շնորՀակալութիւն յայտնեցի ոստիկանին 

ու | քիչ մը վարանումով, ըսի * 

- Օֆիսըբ է վերջին խնդրանք մը ու•» 

նիմւ 

- Մաիկ կ՝ընեմ։ 

- Օֆիսըր, կարելի չէո որ գոլրսի 

մօթորսայքլիստ ոստիկաններէն, մէկը 

մեղի տրամադրես որ մեզ առաջնորդէ, 

մեզ Համար ճամբայ բանայ»** 

- Ոստիկանը նայեցաւ Տիկ• 0՛ ՝^ա– 

նըրի թաց գէմքին ու ըսաւ* 

- 0 լ ր ա յ թ , Օֆիսըր Մըրֆին թոզ 

ձեզ առաջնորդէ տ 

- Հ/նորՀակալութիլն , Հազար շնոր– 

Հակալոլթիւն յ 

- Բան մո չէ | մինակ ձեզի խրատ 

մը, ասկէ ետք, երբ տեղ մը երթաք ու 

գաք, ձեր երեխաները Համրեցէք ։ 

- Ղ՚ասերնիս սորվեցանք, °ֆի"ԸՐ I 

ասկէ ետք ոչ թէ մէկ անգամ, երկու 

անգա՛մ կը Համրենք յ 

Ֆրէնքը յ Մինասն ոլ ես, Օֆիսըբ 

Մըրֆիի առաջնորդութեամր 4 5 բոպէէն 

Հասանք Զոնղ Պիչի ոստիկանատունը է 

Երեխան իր Հայրը տեսնելով նեաուեցաւ 

անոր գիրկը է իր բարակ թեւերով գրկեց 

ՖրԷնքի վիզը եւ, լաց ու բողոք պարոլ– 

նակող ձա յնով մը, Հարցոլց * 

Տէաի, ո՛՛ւր էիր մինչել Հիմա*** 

Տէտին չպատասխանեց , սեղմեց զա– 

լակը կրծքին, ու անոր թՈէ֊շերը ամ ուր 

ամուր Համբուրելէ ետք դարձաւ ինծի* 

- Եոքոլայի ու ելակի Համ կու գայ 

թուշերէն է 

- կերած պաղպաղակներուն Համն է , 

- ըսաւ երեխային Հսկող ոստիկանը ա– 

կանչիս , - մայրը քովը չէր որ սրբէր 

բերանը է 

Երբ տուն գալու Համար կառք կը 

մտնէինք, Ֆրէնք դարձաւ ինծի * 

• Հաւատա՛, բարեկամ ,«ւթ երախա-

յին ու ինը երախային հանած աղմուկին 

մէջ տարբերութիւն չկայ է 

Ա. Հ . 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ 

Չարութեան հետ դէմ սա. դ է մ , յամաո գուպարս ամենուր, 

Հասած է իր վախճանին ա. եղեր եմ զինաթափ՛ 

Փըշոլր ք փըշոլր խորտակուեր են զրահներս ամրակուռ, 

Պարսաւթեան մուր– վիհին մէշ կը դեգերիմ աո. խարխափ։ 

Կ՛որոնեմ սուր՛ մ՛որ նորէն շողար արդար ափիս մ է յ , 

Պողպատ զըրահ՝ մ*որ կրկին ծածկէր կուրծքս վիրաւոր* 

Հոգիիս մ է յ րոցկլսաւր յոյսին կրակը անշէյ , 

Յաղթանակին հաւատքը ծըլէր , ծաղկէր օրէ օր ։ 

Ոգորումս է անպտուղ ու կը նետուիմ անդոհով, 

Սուզակն ինչպէս, անդունդը անյուսութեանս ծովին, 

Ո՛՛՛ւր է եզերքն արեւոտ, ո՞ւր ապաւէնն ապահով՛ 

Ու ճեռներըս կը կ աո չին հպարտութեանս ժայռին։ 

Ալ նետերը թունաւոր, ատելութեան, մախանքի, 

Փըշրուեր են առաթուր, իթրեւ փխրուն բրածոյ , 

Անդաստաններն են կանաչ, առանց փոլշ ու տատասկի, 

Լուտասն յոյսին կը ծաղկի լոյս ձեռքին մէք Աստուծոյ : 

Պ»վ%»ա Այրէ», 1963 

ԱՐՄԷն ԱԵԻԱ՚Ա 

* 



* է ՛ է 

Ս՜ԵԼՔՈՆ եՊԼՒՂԱԹԵՍ-Ն 

Գ Ի Շ Ե Ր 

- Կը բալ–է՛ * 

ձայնը Հեռովն կոլ գայ, բայց յըս– 

տակ է յ Մեծը Հրամայեց գադրեցնել 

պ զա ի կը պիտի ՀՆ աղան գի - ամէն ան-

գա մոլան պէս « 

Վերջապէս լրացաւ, յ Անշուշտ, 

վազը, ^ս// ւ^ւ» օ^ք, է^ք շարունակեմ 

դիմանալ յ կարեւորը ներկայ պաՀն է ։ 

կարծես կը վախնան որ չարչարան-

քին չեմ դիմանար, ^հ» մեռնիմ ։ թ՛է ոչ, 

ինչո՞ւ խնայելէ Արդեօք ի՞նչ կը սպասեն 

տակաւին ։ ԱմԷՆ բան չըսի՛* » Ըրա՛ծս եւ 

չըրածս ։ Այս բանտին մ ԷՀ դժուար է 

սուտն ու իրականութիւնը իրարմէ զա-

տել ( Եւ անիմաստ ւ Տ՚Հակաճառել, չգի– 

մագրել, չտառապիլ: Մա՚նաւանգ չտա-

ռապիլ , աՀա՛ էականը է 

Փառք Աստուծոյ, լրացաւ» Լալ. է 

մաքէս վանեմ այս բոԼորը եւ Հանգստեան 

ժամերս վայելեմ ։ Արդէն մնաք 

Հանգստեան ժամեր, երկու Հարցաքրն– 

նոլթիւններոլ մ ի քել : 

Փիչ առա^ ապրած դժոխքս Հարցա-

քննութիւն կը կոչեն է 

Ա յ ո ՛ , այգպէ՚ս, պ ա՛րզ օրէն - Հար-

ցաքննութիւն « « • 

Առածին օրերը մարմինս սարսափելի 

կը ցաւէր ։ Ոչի՛նչ էր այդ ցաւը միւսին 

քով, ա^Լ ցաւին որ ատելութիւնը կը վա– 

ռէր մ էլս–. 

Ատելութիւն կը յորդէր Բոէո՛Ր 

րակներէս է Ջէր թողուր որ քնանամ է Ջէր 

թողուր որ մտածեմ է Ո*–ժ կոլ տար որ 

դիմադրեմ ։ 

Որ դիմադրեմ եւ. աւելի տառապիմ ւ 

Հապա՞ յ կոխկռտած էին պարոն յե-

ղափոխականին արժանապատուութ՛ի՛ւնը: 

Կ՝ԸՍա՞յ * * * 

Բարեբախտաբար ժամանակին Հաս-

կըցայ։ Հիմա չեմ ատեր, չեմ դիմա– 

դրեր, չէւք մտածեր, ձէԺը ՚ Կս*մ է 

գրե՚թէէ Այսինքն, կրցածիս չափ... 

Պէտք Է ընդունի լ որ սխալեցայ X 

Միամտաբար կը կարծէի որ այս ընթաց-

քով մարմինս քանի մը շաբաթէն կը փչլ-

ճանա յ : քիամանակ չեմ ունենար շատ 

մեզք գործելու X 

Սրիկաները իրենց արՀեստը լաւ գի-

տեն ։ Հքաա աւելի տեւեց, թէե. չեմ կըր–* 

նար ճշդել ո՛րքանէ Իէցիկիս մ ԷՀ գիԺր՜ 

ցերեկ չկայ է Հէեզանին ելեկտրական լոյ-

սը ամէ՛ն վայրկհան, ամէ՛ն ժամ , ամէ՛ն 

օր անրնդՀատ կը Հսկէ X Ուզեցի պայթե– 

ցընել այգ անգութ աչքը է Ջկրցս*յ * Բար– 

ձըր Է եւ մետաղեայ ցանցով պաշտպան– 

ուած է 

Աստուած իմ, ի՛նչ լաւ Է X Աչքերը 

դո ցել, չմտածել եւ լալէ Արցունքները 

ցաւս կը մեղմացնեն, միտքս կը դա տար– 

կեն է 

Ամէնէն դժուարն է , մի՛տքը դատ ար– 

կեր 

Բաւական վարժուեցայ % բայց միշտ 

չեմ յազողիբ ։ Ե»– երբեմն, կամքէս ան-

կախ , օտարի պէս կը Հետե լի մ ներքին 

շարժանկարի մը անհաւատալի պատկեր-

ներուն է 

Ո՞վ Է սա երիտասարդ ուսուցիչը որ 

անունս կը կրէ ։ Եւ սա կինը, սա տղա– 

քռ։ 
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Ս կզբունքով ե՛ս եմ է կինս Է , զա-

ւակներս են է 

Սկզբունքովդ կորսեմ, որովՀեաեւ 

կրնա յ նաեւ երազ ՐՀ/աք ։ 

Գիտեմ թէ երազ չէ ,բայց Հ ամ ալ՛– 

մանս մէջ բան մը կլա պակսի։ 

երկնցած եմ անկողնի մը վրայ տ 

Անկողի՛՛ն ։ Բա՛րձ : ճերմա՛կ սալան ; 

՛Բովս չամբար մը։ Անուշ, Հեռաւո՛ր յի– 

շաաակներ : 

Հիմա որ ուղղակի գեսւնին վյրայ կը 

պառկիմ, կռնակիս եւ կոնքիս ոսկորնե– 

րր աեւապէս կը ցաւին է Հինգ վայրկեա– 

նը անգամ մը ստիպուած եմ գիրք ւիո– 

Ւ Կ , 
Երկնցած եմ անկողնիս վրա յ ւ Ար-

թուն , ականջս աո լած փողոցի ձա յնե– 

բո էն % 

Կէս դիչեբէ ետք, քիշ ինքնաշարժ– 

ներ կ՛անցնին մեր փողոցէն։ Սակայն, 

ամէ՛ն անգամ, սրտատրոփ , կը նստիմ ու 

կը սպասեմ ։ Անոանք են է / ) ՚ չ , ինքնա– 

շարժ՛ը շկեցալ: Հքոլեչ կ՛առնեմ , նորէն 

կ՚երկննամ 1 

Գիտե՛մ թէ պիտի գան է Ո*~շ կամ 

կանուխ պիտի գան զիս տանելու ։ Գա՛րձ– 

հալ ինքնաշարժ մը։ կեցա՛ւէ Աստուած 

իմ, եկա՛ն։ Կը սպասեմ, մութին մէջ, 

աչքերս լայն բացածէ Մէկ» երկու, Հինգ 

երկա՛ր վայրկեաններ ; Ո՛չ > անոնք չեն : 

Փ Ա՛խ չի՞ լ՛. Ո՞ւր, ինչպէ՞ս : կարելի 

չ է ՝ 
Հազիւ տունէն ելած եբկոլ գաղտ-

նի ոստիկաններ պիտի Հետ եւին քայլե-

րուս յ 

Ամէն. գիշեր այսպէս անքուն սպա-

սել է շաբաթ մը, ամիս մը, ի՛րապէս տա-

ժանք Էհ Ջի՛՛ղ կը մնայտ Ալ գային, լր-

բանա յ ի ՚ ն ք ։ 

Զինուորական ծանր քայլեր, աս-

տիճաններուն վբայ * 

Անո՛նք են, այս անգամ վստա՚Հ եմ 

որ անոնք են; 

կինս, Աս մ ան ալ ընդոստ կ՚արթըն– 

նայ։ Կը փորձեմ Հանդարտեցնել է Ան-

ձայն կ՚արտասուէ ւ 

Գուռը ուժգին կը զարնեն ւ Մ իա յն 

պզտիկները չարթննային է 

Լոյսը կը վառեմ ք գուռը կը բա-

նամ է 

Երեք Հոգի ներս կը խուժեն | ձեռ-

քերն ին սպառնական զէնքեր է ԵրկՈէ– գին– 

ոլորական եւ ընդՀանոլր ԱպաՀովութեան 

քաղաքային պաշտօնեայ մըէ Հիմա չեմ 

կրնար դէմքերնին յիշեէ I 

Այւանց խօսքի ք զինուորական մը 

Հեռաձայնիս թելերը կը քաշէ. միւսը 

դիրք կը բո5ւէ դրան առջեւ է ՚Բաղաքա– 

յինը կը Հրամայէ իրենց Հետեւիլ« 

Ես ալ կը զարմանամ թէ ինչպէ՚ս 

պազարիէնոլթիւնս չկորսնցուցի եւ Հան-

դարտ քայլերով իրենց Հետեւեցայ։ 

Սակայն սիրտս սեղմոլեցաւ տեսնե-

լով մեծ տղաս հ)ալէտը ծունկի , անկող– 

նին վրայ , վախէն քարացած 9 ՚Բաջոլ 

թիէնն ունեցա յ ժպտելու։ ՝Բաջ$սլերական 

խօսք մրն ալ պիտի ըսէի , բայց քաղա-

քայինը արգիլեց ել կոպտօրէն Հրեց * 

Վարը, չատ սովորական ինքնաշարժ 

մը մեզի կը սպասէ ւ, 

Չորս ծանօթներ ձերբակալած են 

ինձմէ առաջ: Բո լորս ալ գիշերազգեստ 

Հագած ենք, ոտքերնիս Հողաթափ։ Երի-

տասարդ զինուորական մը կտրուկ Հրա-

մաններ կ*արձակէ * 

- Արգիլուա՛ծ է խօսիլ։ Արգիլուա՛ծ 

է շարժիլ ։ Արգիլուա՛ծ է . * • 

ինքնաշարժը կը սուրայ մութին մէջ 

ել գէշ կը ցնցէ է Այս ժամուն փողոցնե-

րը ամայի են։ Ո ՚ ՚ ՚ - ր կ՚երթանք տ կարծես 

թէ ԸնդՀանոլր ԱպաՀովութեան կեդրո-

նը , քաղաք էն գուբս ։ 

ճ ի ՚ շ դ գուշակած եմ ։ Կիջնենք: 

ՏխրաՀռչակ շէնքը վերէն վար լու-

սաւորուած է ։ 

Գաս ընկեր մը, Հիմ ա ԱպաՀովոատ– 

թեան պաշտօնեայ, նստած Է դուրսը, 

դրան քով է Կը ծխէ եւ յոգնած կ՚երեւի : 

Բարեւե՛՛մ I 

Սակայն իմ կողմս չի նայիր »՝ Ես ալ 

կը ջանամ աննկատ անցնիլ է Չեմ ուզեր 

խեղճին վրայ կասկած Հրաւիրել։ 

Ցած սրաՀԷ • մը ներս կը Հրեն մեղէ 

Ուրիշներ ալ կան արդէն եւ ընդամէնը 

աասնըչոբս Հոգի ենք։ Տախտակէ նստա-

րաններու վրայ գամուած, լուռ, գլուխ– 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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նիս կախ X Բոլո՛րն ալ կը ճանչնամ է 

•Բովս դպրոցին տնօրէնն է I Փլա՛՛ծ 

է մարդը, երկար չի դիմանար X Անցեալ 

տարի երբ տղան ձերբակալեցին, արդէն 

սրտի պզտիկ տագնապ մը անցուցած էր է 

Գիմացս, քաղաքապետարանին ա՛-

ւագ քարտուղարը է Հքատ կը քրտնի X Տի-

կինը կնոի լաւագոյն բարեկամուհին է։ 

Արդեօք ի՞նչ եզան կինո եւ զաւակ-

ներս X Որքա՛ն մտահոգ են ինծի համար է 

Եթէ Ասման ալ ձերբակալեն՝ տղաքը 

փողոցը կը մնան X 

Բայց ան չէ՞ ։ Այո՚ , ան է , չեմ սր-

ի՛ ալէ լ՛ , մեր սափրիչն է , վարչաձեւին 

պաշտօնական խնկարկուն X Նախագահը 

գովելու առիթ չէր փախցներ X Մ ենք ալ, 

ստիպուած, Կ՝ԸնԷԻՆՔ1 Երբեմն 

գլխու թեթեւ շարժումով մը հաւանու-

թիւն ալ կը յա յան էինք : Հա կաճա ռո– 

ՂԸ. • * * 

Հոս ի՞նչ գործ ունի X Անշուշտ որ-

պէս մատնիչ խաոնած են մեր խումբին։ 

Անկիւնը նստած կուլայ, ի՛նչ աղուոբ ալ 

կը խաղայ գաղտնի դիմադրողի իր դե-
րըէ 

Պէտք է զգուշանալ այգ լրտեսէն« 

Ամէնէ՛ն ալ պէտք է զգուշանալ։ Հոս 

բարեկամ-աղգական-ընկեր չկայ ։ կու-

սակից կարծածդ կրնայ անոնցմէ րԱար 

Ձխօսիլւ Մ ա՛ն աւանդ աւելորդ սուտ չի*°~~ 

սիր 

կը սպասենք X Համերով կը սպասենք X 

Ո՛չ մէկ բառ, նոյնիսկ ո՛չ մէկ ուղղակի 

ակնարկ % Ամէն մարդ մինակ է ինքն ի– 

րեն հետ ւ 

փաղաքային եւ զինուորական պաչ-

աօնեաներ կը մտնեն, կ՚եԱեն, անտար-

բեր է Զեն զիՀանիր մեր կողմն իսկ նա– 

յ ի լ , մինչդեռ չաաերը լալ կը ճանչնանք ։ 

Սոսկալի տաք Է, ել ամէնքս կը 

քրտնինք օդազուրկ սրահին մէֆէ 

Ի՛նչ ծիծաղելի գաղափարներ ՈէնԷի 

այդ պա հուն ։ Մ աքէս անընդհատ կը 

կրկնէի. 

- Անտեղի Հպարտութեամբ հարցա-

քըննիչները չգրգռել բայց ամբո ղի վին 

գլուխ ալ չծ՜ռել։ Չխնդրե՛ր Չքծնի՛լ ւ 

Վշմարտութենէն մաս մը յայտնել, մաս 

մըն ալ պահեր կուսակցութեան պատիւը 

չտրատալորել • » * 

•Բեղի՛, գաճաճ Տոն Բիշոթէ ՛Բեղի՛ 

ինկեր էր ընկերային կարգն ու սարքը 

փոխելու համար պայքարիր 
Չ քծնի՛ր 

Սողացի՛ր , ոտքերնի՚ն լզեցիր, աղա-

չեցի՛ր, մտանեցի՛ր է ինչո՞ւ մտանեցիր, 

ըսէ՛ X 

է ՚ > Ռ ւ կբնայի էնեՐ 

Անշուշտ դիւրի՛ն է պատասխանել -

մեռնիր Գիրքերու Հերոսները կը մեռնին 

բայց չեն մատներ է Գիտե՛մ % կարդացած 

եմ մեր բոլո՛ր կուսակցական սուրբերուն 

կենսագրա կանները։ Անսայթաք մարդիկ , 

միաձոյլ նկարագիր X 

ի՛նչ ընեմ, ես հերոսի խմոր չուն իմ X 

Խե՛ղճ եմ, անարժա՛ն եմ, անպա-

տի՛ւ եմ, մատնի՛չ եմ X Տակաւին... 

ձ 
՚ Գունտ փորը առնելը ձգած անձնա-

ւորութիւն մը կը մտնէ, թուղթ մը ձեռ-

քը։ Բոլորակի ակնարկ մը կը պտտցնէ, 

կը ժպտի եւ ներկաներսւն անունները կը 

կարդայ • 

- կարգով ելէք ։ Արգիլուա՛ծ է խօ-

սիլ.. • 

Այս անգամ բան տա յին սեւ ինքնա-

շարժն է I Տասնըվեց հոգի ենք X Մ ութին 

մէշ Կէս Ժամ ճամբորդութիւն X 

նենք՛. կեդրոնական բանտին բակն էէ 

Հաւանաբար ընկերներս առածին ան-

գամ բանտ կոլ գան X Պարագաս նոյնը 

չ է , երկու անգամ ճաշակած եմ անոր 

հիւրասիրութիւնը X 

- Անո՛ւնդ ւ 

- Հէյնէտաին Ահմէտ։ 

- Տարի՛ք է 

- Երեսունը ինը է 

- Արհե՛ստ X 

- Ուսուցիչ ւ 

՚Ծննդավա յր \ Հայրս % Մ այրս ւ Ծ եծ 

հայրս X Ընտանիքին պատմութիւնը։ Կի– 

նըս, զաւակներս X Գպրոց ։ Նիւթական 

միջոցներս ուսանողութեան շրքանին է 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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Հիմա է Օտար էե ղուն եր \ ճամբորդոււ– 

թիւններ է Ուսուցիչներս % Բարեկամներս ք 

ք)՛* * ֊ ր պաշտօնավարած եմ է Ընկերային 

Համոզումներս է Ե՞ րր մտած եմ կուսակ-

ցութեան մ Էի հնչո՛՛ւէ, Ո՛՛վ գրգած Էւ 

Ծ եր քաղաքէն ովքե՛՛՛ր կուսակցական են է 

Ղ.եկավար ընկերներու ցանկը է կուսակ-

ցութեան ծրագիրը ւ ՛Նիւթական միֆոց– 

ները. » « 

Եւ այսպէս անվերի, Հարցում–պա– 

տասիւան տ 

Երեք Հարցաքննիչները քսան—քսա– 

նըՀինգ տարեկան երիտասարդներ են : 

Հազիւ մէկը կը լրացնէ՛ միւսը կու գայ 

եւ տեսարանր կը կրկնուի է Միեւեոյն 

Հարցումները կը պոռան ճ ի ՚ շ գ ականթիդ 

առֆել % 

Ջղայնանալը վնասակար Է , լալ. գի-

տեմ է Առանց բողոքելու, պաղարիւնոլ-

թեամբ կը պատասխանեմ է Օրական տա-

սը ժամ , երբեմն աւելի է 

Երեքն ալ կը ճանչնամ ։ Աշակերտ-

ներս եղած են կառավարական նախա– 

կրթարանին մէ^, երբ խլլոտ լակոտներ 

էին. 

Հիմա , անժպիտ , մեքենայի &շգըր– 

տոլթեամրէ մ եքենա յի անզգա յութեամբ 

անցեալս կը փոոեն ւ 

Օր մըն ալ ( փոխանակ Հարցաքննու-

թեան տանելու Հոս բերին , Մ այրաքա– 

զաքի բերդը, կարեւո՛ ր բանաարկեալնե– 

բու գերեզմանը տ 

Մերկ խցիկ մը՛. 

Հեց քայլ երկայնք, չորս քայլ 

լայնք ։ 

Կէս ժամ կը քալես, կէս մամ կը 

նստիս, կէս մամ կը քնանաս ւ Յետոյ, 

կէս ժամ կը քալես , կէս մ՜ամ • • • 

Գրեթէ անմիրապէս կը կորսնցնես 

ժամանակի գաղափարը է 

Գանդա^զ կ՛անցնի է Արա՛՛գ կ՛անցնի * 

Բարեկա՛մ յ Հոս Ժամանակը չ՚անց-

նիրւ 

մ*ամանակը, Հոս, կը թանձրանա յ , 

կը դոնդողի, Հալած կուպրի պէս կը փա-

կի կուրծքիդ է 
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Ա պասեցի որ տանին, բերեն, Հար– 

ցաքննեն , ամբաստանեն , դատեն տ 

Ոչի՛նչ* 
Զիս աոանձին ձգեցին է 

Եթէ Տոքթէօր Զաքարիային դասա-

խօսութիւներուն Հեաեւած չբԱայի, 

անշուշտ չէի կրնար պատճառը Հասկը– 

նալ ։ 

Այդպէս կը սկսի զուզեղ լո լալուկ 

գործողութիւնը է 

Բազաքական յանցա պարտը կը փա-

կես գոց սենեակին մէ^ ու կ՚երթաս գոր– 

ծիդ: 

Ժամանակը կ՛անցնիէ 

Մինա՛կ՛. ԱչխարՀԷն ամբողջովին 

կտրուած տ 

կարելի չէ երեւակայել թէ ի՛նչ կը 

նշանակէ այդ վիճակը, եթէ փորձը քու 

վրադ չեն կատարած ։ 

Բանտը կ1 ըլլայ գերեզման մը ուր 

կը նեխին ընկերային Համոզումները, կը 

փատին քաղաքական դիրքաւորումները ( 

կը Հալի անՀատականութիւնը, կ՛ամ պռ-

տի յիշողութիւնը է 

Ժ՛ամանակը կու գայ ւ 

Պարպույսծ, լուացուա՛ծ ուղեզր կը 

լեցնես կուսակցութեանդ Հաւատամքով: 

Տա^ողեցա՞ր ։ Լա՛ւ * 

Զ յա Հոց եղա՛* ր % ժողովուրդի թշնամի 

մը պակաս Տ 

Գործնական գետն ի վրայ ուղեղ //ք" 

ւալոլ մեթոտը այդքան ալ պարզ չ է , 

բազմաթիւ մանրամասնութիւններ կան, 

շա՛տ կարեւոբ : Վերջապէս , մ ասն ագի-

տութիւն Է : 

Մեր մասնագէտը բմիշկ Զաքար ի ան 

էր, «Հոգեբանական. ԳործոՆնԷութիւն* 
յանձնախումբին ղեկավար ը% Պատրաստ-

ուած , մ արդ է Ջանք չէր խնա յեր 

որսլէսղի տեղեակ մնայինք գիտական բո-

լոր յառաՀգի մ ութի ւններ էն է Դասախօ-

սութիւնն եր ը գաբմ անատան մԷՀ տեղի 

կ՚ունենային, բնական է% գաղտնիէ 

ԱմԷնքս ալ Համոզուած էինք որ 

« Հ ո գ ո ր ծ ը » մեծ կարեւորութիւն ունէր 

կուսակցութեան Համար, ըլլայ ներկա-

յիս, ստոբերկրեայ պայքարի ընթացքին, 

Ըլլայ այն ճակատագրական օրը, երբ իշ– 
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խանութիւնը մեր ձեռքը պիտի անցնի։ 

Ամէն պարագային ասոնց Հուղեղ լը– 

լալու» գործողութիւնը չյաքողեցաւ իմ 

վրաս է Անճարակ են ել թե քնի քով շա՛տ 

տկար: Ամէնէն մեծ սխալը բանտապահ 

ունենա քնին է ։ Հաւանարար բանտերը 

ա՛յնքան խճողուած են որ չեն կրնար 

գիտական միջոցները կատարելապէս կի– 

բարկեր 

Բախտ չունեցայ ։ Եթէ յաջողած՛ ըլ– 

լայինք մորթիս վրայ ճանչցած չէի ԸԱար 

մասնտւո՚ր Հարցաքննոլթիւններոլ տան-

ջանքը : 

՚ Բ ի չ մը կը նստիմ, խցիկին կրաղիւ-

սէ կարծր յատակին վրայ : կը ջանամ 

դլխուս մէջ բղղացող մտքերը ցրոլել յ 

Բիչ մը կը քալեմ Հ Վեց քայլ եր– 

կայնք, չորս քայլ լայնք։ Վեց քայլ եր-

կա յնք, չորս քա յ լ լայնք. » • կաաարեալ 

վան դա՛կ տ 

Վանդա՞կ : ի՛նչ կ՚ըսես, յիմա՛րէ Ա-

նասուններուն Համար Է վանգակըէ Գուն 

անասունէն ալ ցած ես ։ Հարցաքննիչը 

ի՛՛՛նչ ըսաւ» 

- Բեղի պէս ժողովուրդի թշնամի– 

ները ոաքերնուս տակ պիտի ճզմենք է 

Որդի՛ պէս է 

Ե՛Ս, ժողովուրդին թշնամի՞ն է 

Ես ժողովուրդի զաւակ եմ % ինչպէ՞ս 

կրնամ թչնամի ըլլալ յ Լա է՛ , նորելուկ 

սրիկայ, լսէ՛ • Աշխատանքէն բթացած֊ 

Հայրս իրեն նետ ուած Հացի կտորներով 

մեծ ցուց մեզ է Բոյրերս մէկիկ-մէկիկ 

որպէս սպասուհի ծա խեց եւ զիս դպրոց 

ղրկեց յ Մ ա՞յրս յ Խեղճ , խե՛ղճ մայրս է 

Մօտեցի՛ ր, այո՛, մօտեցիր, մի՛ քաշ.֊ 

ուիր է ի՞նչ Է Տ քրտինք Տ ծխախոտ եւ թը– 

ՐԻ՞Ք ԿԸ Հոտի... քի՛թդ կը սեղմես է 

վա՛խ եմ ըսեր, չես վարժուածէ Ա՛յս Է 

ժողովուրդին հոտը, խաբուած, կեղեք– 

ուած–, չարչարուած ժողովուրդին Հո-

տը, ա՛յն ժողովուրդին որուն անունով 

զիս կը արորես յ Անուշահոտութիւնը գը– 

Նա՛ ձեր բոզ կիներուն վրայ փնտռէ է 

Օր մը պիտի ծագիք ա՛նպատճառ, 

պիտի ծագի յեղափոխութեան կարմիր 

արեւը։ Ես է անարժան գործիչ, պիտի 

չըլլամ է Բայց պիաի ըլլան տզա՚քս յ Նո-

րին Հիմերը դնելէ առաջ պիտի այրեն 

դարշաՀոա Հինը։ Այդ Օրը% տզրուկի 

սերունդ , փողոցին մէջ կրունկներով 

պիտի ճզմեն գլուխդ . . » 

" Այս ըոլորը ինչո՞ւ ուղղակի Հաբ-

ցաքննիչին չըսիր, Հ է ՚ յ ժողովուրդի վի-

ժուկէ Այս բոլորը ինչո՞ւ Հիմա խցիկին 

պատեր ան աակ կը փսխես է Գլուխդ կա-

Է՚եցիր ել անշարժ կեցար թուքի տարա– 

փին տակ է 

Չե՞ս գիտեր է 

Բանտարկեալը մի՛շտ ժողովուրդին 

թշնամին Է, ինչ որ ըչլան իր Համո-

զումները։ Պայքարող ընկերվարական 

ըլլայ կամ յեաագիմական գերեվաճառէ 

Է ՛ , նորէ՚ն սկսայ մտածեր 

Խորքին մէջ ուրիշ ի՞նչ կրնամ ընելէ 

Հոս աշխարՀի ամենալաւ տեղն Է 

մտածելու Համարէ Բայց ամէն մտածում 

փո՛ւշ էէ 

Լոյսէն խուսափի՞լը, դիւրի՛ն։ Ա չ ֊ 

քեբդ կը գոց ես, գլուխդ արմուկիդ վր– 

բայ կը ծանրացնես է 

Ինչպէ՞ս խուսափիլ ներքի՛ն լոյսէն է 

Կը գոցես պատոլՀաններդ , կ՝Է Հեցը– 

նես փեղկերդ, կը փչես ներսիգ ամէն 

անկիւնը վառող մոմերը է Հազիւ կաաար-

եալ մթութիւն* ուղեղիդ սեւ անտառին 

մէջ է Հ եռուն, քա՜ղցր յիչաաակ մը կը 

պլպլայ է 

Երկար կը նայիս , Հմայուած է 

–Մի՛ Հաւատար անոր մտերիմ խոս-

տումներուն է Ծի՛ վար ան իր , մարէ՛, 

շո՛ւտ մարէ քանի անտառը չէ Հրդե– 

Հած։ 

Նոր է՛ն պայքար , նոր է՛ն խաւար , 

նորէ՚ն երանութիւն ։ Եւ յանկարծ* 

Փայլա՚կ մը ։ 

Գեղին, անամօթ մերկոլթիւններ կը 

* ա յ Բ ք / ՚ ն անդունդներէդէ Ալի՛ ք-ա չիք կը 

խուժեն վրադ ւ Անդիմադրելի Հեղեղ, 

ծո՛վ։ 

Տուս ահ ատ , անզօր* կը յանձնոլիս 

պղտոր յորձանքին% ժայռէ ժայռ., անէ֊ 

կումէ անկում է 

Բիչ մը կը նստիմ է 

Բիչ մը կ՝երկննամ է Անշուշա տունը 

վեր Էն վար խուզարկեցին ։Բան մը գտա՞ն X 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 



Ջեմ կարծեր է Շաբաթներ առա^ այրած 

Էի թուղթ երր ւ 

•Ընկերներս Է"նչ ըսին արդեօք Հար-

ցաքննիչներոէՖ է Բարեբախտաբար ԲԸ~՝ 

մ՜իշկը քանի մը օր աոաՀ սաՀմանը ան-

ՎստաՀ եմ, Աոման աղաքը առնելով 

գիւյլ զձաց է Հոն գոն Է ուտելիք Հաց կը 

ճարեն է կեանքը անտանելի պիտի ըԱայ 

կնոֆս Համար, որ էէ վարժոլյսծ գիւղա-

կան գրաստային աշխատանքին է Նո յն– 

իսկ եթէ վերամ ոլսն ան այ կացութիւնը 

չի փոխուիր ։ Լաւագոյնը քաղաք վերա-

դառնալն է՝ անշուշտ երր իմ պարագաս 

քիլ մը մոռցուի : Ասման խելացի կին է , 

զԽրգացում ալ ունի, կրնայ քաղաքը 

յարմ ար գործ մը գտնել եւ տղաքն ալ 

ապրեցնելէ Սակայն եղբայրներս կը ձը– 

գեբն է Խնդրական Է ։ 

ճար չունիս , Ա՛սմա , ձեւը կը գտնես 

եւ քաղաք կը փոխադրուիս է Ասոր—անոր 

խօսքերէն մի՛ աղդուիր է Երիտասարդ 

այրի մը միշտ կը րամրասոլի, կարեւո-

րութիւն մի տար » 

ԽալԷտը մասնաւոր Հակում ունի 

գիտութեան եւ ուսողութեան է Ի՛նչ լալ 

կ՚ըլլար , եթէ ուսումը շարունակէր եւ 

ճարտարապետ ը Ա՛սր ւ Ապագան կերտող– 

ներածեն է է 

Երկու պզտիկնե՛՛րը է կ ՛ , ինչ ըսեմ, 

շատ փոքր են է Ալ դոժ/ նայէ, պայման– 

ներուդ Համաձայն որոշում կու տաս : 

Գեղեցիկ ես , երիտասարդ ես, դար-

պասողներ չեն պակսիր % Բնական է , կը 

վերամոլսնանաս : 

" ՚ ճ է ինչո՛՛ւ պիտի նեղոլիմ, ին-

չո՛՛ւ պիտի նախանձիմ ։ կեանք է , կը 

շարունակուի է Ես ըլլամ—չըլլամ* կը 

շարունակուի : 

Խնդրե՛մ , 

աղոլորս , մի՛ ր ողոքեր, 

չէի ուզեր քեզ վիրաւորել ։ 

ի՛նչ խանդավառ ծրագիրներ կազ-

մած էինք... Չկրցայ խոստումներս ի– 

րագործել։ Անպաշտպան, մինակ կը թո-

ղում քեզ ւ 
՝Բիչ մը կը մրափեմ է 

Զ»րս կողմս , վանդակներու. մԷՀ առ– 

նէտներ ել անոնց կարմիր բիրերը ք վը– 

բաս սառած է » 

Անասունի Հոտ է 

ճերմակ Հագոլած Հսկայ մը կը մըտ– 

նէ ք կաշեպատ ձեռքով կը րո.նէ դրացիս յ 

գիրուկ առնէտը ել ասեղով փորին մէ^ 

դեղ կը նեբտրկէ ւ 

Վայրկեան մը անշարժ՝, կենդանին 

Ջղաձիգ շարժումներով կը սկսի փսխել է 

Աոզերոլձ մ Է2^Էն անցնելով պոչբ երեսս 

կը մտրակէ. կը ցատկեմ է 

Սուր ճիչ մըն ալ եւ առնէտը կողմ-

նակի կը պառկի , փա յա ա ցած տ 

ճերմակ Հսկան վանդակիս կը մօ-

տեցնէ ցուցամատը որ մ է Հէք էս աւելի 

Հաստ էէ իմ կա՛՛րգ» Է։ Ո՛չ, ո ՛ չ , ո ՛ չ 

պարոն գիտուն ես առնէտ չեմ, ես առ-

նէտ չե՛մ, սխա՛լ է , ես աոձէտ չեմ, « ր 

խա՚լ է . . . 

Կ՛արթննամ է քրտնած, յոգնաբեկ է 

՚ Բ ի չ մը կը նստիմ ւ 

՝Բիչ մը կը քալեմ է 

կարելի չ՚ըլլար լռեցնել սա Հեգնող 

յանկերգը, որ կը յամառի ականթներովս 

մԷ1 Օր–մը.–պիտի– ծագի–յեղափոխու-
թեան–կարմիր–արեւը: 0 ր–մը–պիսւի– 
ծագի • • • 

Նաիւ շատ Հեռոլէն, յետոյ սրընթաց 

վայրաշարժի մը աղմուկին պէս, աւելի՛ 

մօտ, աւելի՛ բարձր է 

Հասկցա՛նք, ի"նչ պիտի ՐԱԱ*յ այգ 

օրըէ 

Այդ օրը՛–* 

- «Մէկ վայրկեան լռութիւն եւ յար-
գանք մեր անվեհեր ընկերոջ յիշասւսւկին, 
որ խիգախօրէն պայ քարե ցաւ. րււնակա– 
լոլթեսւն դ է մ » : 

- Ի*նչ։ Եոս։ Ինծի Համա՞ր կ՚ըսեն^.. 

Աայնգ գերեզմանը չի կրնար ւզատ– 

ռել որ աղոլոր մը ՀայՀոյեսէ Հապա*, 

խիզա՛խօրէն, արի՛աբար, շարէ՛ պարոն 

բանախօս է մի՛ վախնար, չեմ կրնար Հա-

կաճառել *-. • 

- «Անարգ թշնամիին մութ գաւերը, 
անարգ թշնամիին մ ո ւ թ ր անտերը չկըր– 
ցան փշրել անոր պոզպասւեայ եաւասւ– 
ք ը » ։ 4 
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• Պողպատեայ, բայց քէէ մը ժան-

գոտած : (Հետ մահու ի՛նչ անամօթ շահա-

գործում : Հեռացէ՛ք, գիշակերներ, հե-

ռացէ՛ք ինձմէ ։ Ուրիշ թեկնածու մը ԳԸ~ 

աէք յ Ուրիշի մը գլխոլն գրէք հերոսի 

լուսապսակը ւ կե՛ղծ հերոսի X 

- «Մեր ընկերը զոհուեցաւ որպէսզի 
րացուի նոր օրերու րոսոր արշալոյսը։ 
Զէնքը ձեռքին ինկաւ պատնէշին Վրայ, 
բայց չմեռաւ» ։ 

- Մեռա՚ւ, սիրելիս , մեռա՛լ ։ 

- «Կ՛ապրի անիկա, յաւիտեա՛ն պիտի 
ապրի մեր Արտերուն մ է յ » : 

- ա, շա՛տ շնորհակալ եմ I 

- «թոլոլփս, եւ մասնաւորարար նո՛ր 
սերունդին նուիրական պարտականու-
թիւնն է եետեւիլ անոր հերոսական օրի-
նակին» : 

Գքափեր ։ Ծաղկեպսակներ* հերոսին 

գերեզմանին վրայ է Մանուկներ, ծիծաղ, 

տօնավաճառ ։ 

Հին աստուածները զո՛հ կը պահան-

գէին է Ու գարեր շարունակ մխացին բա-

գինները , մարգկա յին կամ անասունի 

միսերու ճենճերումով է 

Բայց օր մը ծերացան, յողնեցան 

քուրմերը եւ զոհերու արիւնը չցայտեց 

սրբազան քարերուն վրայ X ՄԷսԻ տեղ 

այրեցին խունկ եւ կնդրուկ X Հաճելի էր 

ծուխը, բայց չէր կշտացներ է Ու հին 

Աստուածները մ եռա՛ն ք սովամ ահ է 

Նոր օրերու աստուածները Գաղա-

փարներն են է Մ Է կը կը կոչուի Ազատ ու-

թի^ , մ իւսը Ընկեր վար ոլթիլն , ուրիշ 

մը Անիշխանութիւն ՚ • * ո՞ր մէկը յիշեմ ւ 

Հիներուն չափ այլազան են եւ աւելի՛ 

անողոք X 

Ասոնք ալ կատաղի մսակեր են բայց 

կը պահանջեն մ ի՛ մ ի այն մարգկային զոհէ 

Ան ալ Հհերոս՚ֆ կոչուած տեսակէն ւ 

Խե՛ղճ քուրմեր. գիշեր-ցերեկ պիտի 

տքնին որ հերոս թխմեն նոր աս տուած-

ներու լայնաբաց երախին մ էջ յ Բնական 

է , երբ իրաւ հերոսը պակսի, մէկ—երկու 

կեղծ՛ հերոսներ ալ կը քշեն է Ի՞նչ ընեն է 

Ձ՛գեն որ անօթի՞ մեռնին է 

՚ Բ ի չ մը կը քալեմ է 

Վեց Քայէ 1 պա՛տը է Ետ գաբձ է 

Վեց քայլ, մի՛ւս պատը է Ետ դարձէ 

Վեց քայլ, պա՛տը. . . 

Եւ այսպէս, մէկ պաաէն միս» պա-

տը, մէկ պաաէն միւս պատը, մէկ պա-

աէն . . . 

Մինշեւ որ յոգնութիւնը մե քեն ան 

դանդաղեցնի \ Մինչել որ յոգնութենէն 

գինովցած, պատին առջեւ ծունկի գամ, 

եւ բորբոսի ու կիրի գծած վերացական 

պատկերներուն խորհուրդին մէջ, յա-

մառօրէն, ժամերով, Ժամերո՛վ փնտռեմ 

լուսամուտ մը է 

Շրջանակներ միայն կը գտնեմ, մեծ, 

պզտիկ, մերկ, ծաղկսււոր շրջանակներ է 

Կիրը կը թափի , բորբոսը կը նորոգ՛-

ուի, պատկերները կը փոխոլին ամէն 

օր է 

Բայց կը մնայ շրջանակը։ Ես ալ 

ր ան տուած անոր մ Էջը է Մինա՛կէ 

Բիչ մը կը նստիմ: 

Տաքը անտանելի կը դառնա յ է ՝Բըր~ 

աինքը մ արմինս կը թրջէ * կատարելա-

պէս անշարժ կը մնամ, որովհետեւ նուա– 

ղագոյն շարժումը շունչս կը դժուարա-

ցինէ * կը զգամ թէ պիտի նուաղիմ է Մ եր 

ցորենի դաշտերուն վրայ ծփացող ա– 

մ աո. ույս յ հեղձուցիչ ձիդին կը խուժէ 

գլուխս է Պատերը կը հեռանան, կը կոր– 

սըւին ամպե բուն եաելւ 

Աներազ, անյատակ քուն մըX 

Գպրոցւսկան արձակուրդին երբ տուն 

վերադառնայի, ծերունի հօրս հետ էլ աշ-

խատէինք աղային պարտէզին մ էջէ Ան՝ 

ջղուա , նիհար , էդՒաՑոՂ 1 Էւգա՜* 

ցին Էր է Իսկ ես, մեղկացած քաղաքացի, 

սարսափելի կը յողնէի, մա՚նաւանդ ա– 

ռաջին օրը X 

կէսօրուայ մօտ կը հանգչէինք մեծ 

սօսիին շուքին տակ է Հայրս սիկառէթ 

մը կը փաթթէր ։ Անկարող աւելի դիմա-

նալու | վայրկենարար կը քնանայի միեւ^ 

նոյն խորունկ քունով է 

Ալ երկար չի տեւեր է 

Եթէ դիակս շատ ձեւազեղծուած չըլ-

լա յ կը յանձնեն ընտանիքիս յ Հակառակ 

պարագային , կը նետեն ո՛րեւէ փոսի մէջ է 

Ի՛նչ կարեւորութիւն ունի է 

֊ – .. Արդէն կեանքս ալ կարեւորութիւն 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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չունէր է Ե՛ս ԷԷ փորձած անոր գոյն տալ, 

պայքարելով ընկերային արդարութեան 

Համար ։ Անշուշտ կրնայի ուրիշ միթոց 

մը ընարել - արուեստը, կերտելու կիր– 

քը է Գիտութիւնը , կր&նքը » ոսկին է ք^՝ը*ը~ 

թախադր , ալքոլը ( սեռը • » • կեանքիդ Է— 

մաստ տալու Համար կը բաւէ որ ամ-

բողթ էութեամր բանի մը կապուած ըլ-

լաս ւ Ո՛րեւէ րանի մը; 

Հիմա, բանտին խորէն, առածին օ– 

րերու պոռթկումներէս ետք, երբ խա– 

ղազ ել արդէն անգրաշիարՀային նայ-

ուածքով մը կ՚ընդգրկեմ եր կրի վրայ 

ապրած տարիներս ( ստիպուած եմ ըն-

դունի լ որ ճակատագիրս շատ սովորական 

եղաՀԱ 

- Ընդվզում օրէնքներու, դէմ 

- Պայքա՛ր (ծօ՛ , ինչո՛ւդ պէտք) ։ 

Երբ չափը կ՚անցընես՝ 

- Ջեր բա կա լութիւն , բանտարկու-

թիւն , մաՀ։ Այսինքն ընկերութեան րըՀ 

նա կան Հակազգեցոլթիւձւը յ 

Մ իլիոնաւոր անգամներ կրկնուած է 

այս պատմ ոլթիւնը , ամ է՛ն աեզ, ամ է՛ն 

ժամանակ է Գերակատարները արաբերէն 

խօսին կամ ֆրանսերէն, դէպքը պա տա– 

Հած ըլլայ Հոս կամ Ափրիկէ ք Հի՛մա կամ 

Հաբիւր տարի առաթ, նո՛յն ողբերգու– 

թիւնն է։ 

Սպանդանոց գացող ոչխարի մտայ-

Տէութիւն X Կը Համակերպի% քանի բախ-

տակիցներ կան է 

Մութ, խորունկ ծովուն տակը թաղ-

ուած, կ՚ապրէի լուսաւոր վայբկեանի մը 

Համար է 

Եկած էր շատ անգամներ , եւ վըս– 

տաՀ էի որ նորէն պիտի գաբ այգ պա-

Հը է 

- %ախ՝ քայլեր, նրբանցքէն ւ Սիր– 

տըս կը սկսի տրոփել % 

- Կը բաց ուի դրան մ էթա եղի լուսա-

մուտը» Ուսերուս լեռնակուտակ բեռը 

թօթափելով ոտքի կ՚ելլեմ է Ցաւէն ոռ-

նացող յօդե՞րս* ի՞նչ փոյթէ 

- Կռինչ մըէ Երկաթէ ծխնիներով 

վրայ կը դառնայ խցիկիս գուռը։ Եւ ա– 

Հա՛, Հրա՛շքը, խելացնոր Հրա՛շքը 

- Մարդ մը նրբանցքին մէթ, մա՛րգ 

մը, մա՛րգ մը* * • 

կը Հրէ, կը Հայհոյէ I Աւելի՛ լալ, 

վստաՀ կ՚ըԱաս որ երազ չէ: 

Խեղճ Ապուֆարէս, սիրելի, թան-

կագին , Հրաշագործ բանտապահս : Եթէ 

գիտնայիր.. . 

Թէել աննախատեսելի, բայց ուշ 

կամ կանուխ՝ Ապուֆարէսը կու գայ է 

Հսատատուն գետի՛նն Է ան, աւագին մէթ 

թաւալող ինքնաշարժի անիւին Համար : 

Ժս/մանակէն կախարդական միօրինակոլ– 

թիւնը փշրող թալիսմանը է Եթէ ուշանա յ 

ստիպուած եմ խցիկիս պատին տակ մի-

զելէ Այդպէս կը Հասկնամ որ ուշացած 

է– 

Անխօս կը քալենք, ես առթելէն, ինք 

ետեւէս | մինչեւ ճեմիշը % նրբանցքէն 

միւս ծայրը է 

Երեսս կը լոլամ, է." ՛՜Ր խմեմ է 

Բնական պէտքերս կը գոՀացնեմ յ Ան-

գա՛մ մրն ալ կը լոլացուիմ, անգա՛մ մըե 

ալ թուր կը խմեմ, մասնաւոր կը տնտը– 

նամ, մ ինչեւ որ Ապուֆարէսը գոռայ. 

- Աճապարէ՛, շա՛նորդի, ուրիշներ 

ալ կան է 

Կը վերադառնանք է 

Գրան լուսամուտը բաց կը մնայ 

մ ինչեւ որ բանտապահ ը նրբանցքին ու– 

թը խցիկներուն մէթ թաղուած րնկերնե– 

րըս մէկիկ—մէկիկ Հանէ եւ ետ բերէ է 

Ջեմ կրնար գէմքերնին տեսնել բայց 

ականթով կը Հետելիմ անոնց քայլե-

րուն : 

Տետոյ, լաւ ծամելով, մ ինչեւ վեր-

թին փշրանքը կ՚ուտեմ արաբական Հացը 

եւ կերակուրը * հրէական բանտարկեալ 

մը կը Հաւաքէ ալիւմինիոմէ պնակները 

եւ երբեմն, գետին նա յելով, շատ ցած 

ձայնով կ՚արտասանէ մէ/չ—երկոլ բառեր* 

ընդՀանբապէս տեղեկութիւնն եր ընկեր-

ներէս» 

- Կեանքը քեղի, ԱպոլՀասանը մե– 

Մ. ^ 
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Երբեմն կը նաւարկեմ ծռվի մը վրայ* որուն անունը անծանօթ է ին– 
ծի, ինչպէս նաեւ անոր աշխարհագրական դիրքը: Կախարդանքը պիսփ 
դադրէր յանկարծ, եթէ մէկը ինծի ըսէր թ է այս երազային ծովին վրայ 
գտնուած էր ինքն ալ, գեղեցիկ սպիտակաթեւ առագաստանաւի մը ցռու-
կին: քԿսյց ոչ մէկուն, մինչեւ իսկ ամենամտերիմներէս մէկուն խօսած եմ 
այս նաւարկութեան մասին: 

Երր իմ նարնջագոյն նաւս հանգիստին ծոցը կ ՚ի յեցնէ իր ոսկեփայլ 
խարիսխը, ինքզինքս կը գտնեմ ամայի կդզի մ ը ։ ժամերով կը թափառիմ 
՛հոն: կ՚անցնիմ անտառներէն՝ որոնց դարաւոր, հաստարուն ծառերը տա-
րօրինակ տերեւներ ունին։ Կը հանդիպիմ լճակներու՝ որոնց անծուփ ջոլ– 
րերուն մէջ դէզին նունուֆարներ կ ՚աճին։ Ո՛չ մէկ մարդկային էակ։ Իայց 
անյեղլի ժամանակը չէ կրցած իր անթափանցելի խորհուրդին մէջ գաղտնի 
պահել կղզիին ճակատագիրը։ "Սոճիներու մթամած պուրակի մը խորը, ե– 
րիտասարդ թագաւորի մը կրանիթեայ շիրիմը կայ : 8 իշսւտակի արձանա-
գրութիւն մը կը յայտնէ անուն մը երկու թիւերոլ հետ։ ՚ք^սւրը թրթռուն 
է լոյսէճ, ծառերոլ սօսափէն, սիւքին շունչէն։ 

էրր լռութեան անտեսանելի րիւրեղը կը փշրուի անթուելի մրմունջ-
ներով լճակներու լուսաշող վիտակին վրայ , հծծիւն մը՝ որ կարծես հո– 
ղին ծոցէն կ ՚ ե լ լ է , կը մատնէ անցեալը • Սիթահշուր: կը կրկնէ հովը, ծա-
ղիկները փոթորկսւհեւ, ծովը եւ մարդկային ձայն մը՝ որ հեծեծանքի նը– 
ման է այնքան։ 

իսւյ ց երր դարձեալ կը սկսիմ նսասրկել անծանօթ ծովուն վրայ , 
պահ մը ձեռքերս կը տանիմ աչքերուս: Անոնք ողողուած են արցունքով: 
Ե՛՛ս էի հեծեծագին լացողը: Ծանօ՞թ է արդեօք ինծի ան՝ որ խաղաղօրէն 
կը ննջէ կրանիթեայ շիրիմին մէջ : Ծովին յաւերժական սպը կ ՚ա յրէ րի՛-
րերս : Ալիքները կ ՛արձագանգեն հոգիիս մէջ անմոռանալի անունը՝ որ ա– 
նողոք դաշոյնի մը հրաշէկ շեղր մըն է կարծես սրտիս մխուած: 

քԿսյց պէտք է վերադառնալ։ Գանձեր չեն սպասեր ամէն անգամ մե-
զի արկածախնդրութեան մը վախճանին։ Ամէն երազ իր յատուկ ճամբան 
ունի դէպի առաջ եւ դէպի ետ: Ան որ շարունակած է յառաջանալ, փշրած 
է իր լուսեղէն ճակատը իրականոլթեան մութ ժայռերուն դ է մ : 

Պէտք է վերստին մտնել ոստանին երկաթեայ դռնէն ներս, հասնիլ 
տան մը սեմին առջեւ, երկարել ձեռքերը սւռօրեայի շղթաներուն։ 

Երր կը տեսնեմ իմ վերադարձիս սպասող ճրագը լուսամուտին առ-
ջեւ , անհուն եւ մոլեգին կարօտ մը, փախուստի հզօր կարօտ մը կը յւզկտէ 

հոգիս: Տեւողութեան ո՞ր ծիրին վրայ , անասելի գաղտնիքով մը թսւնձրօ– 
րէն ծեփուած, ես էի երիտասարդ թագաւորը կղզիին՛ • • Ե՞րթ մահը ծան– 
րացուց աչքերս եւ ե՞րր կղզին իր առաջին Ոսկեփայլ հատիկներուն հետ 
խառնեց սրտիս արիւնը •«« 

Հիմա, երրեմն կը նաւարկեմ անծանօթ հեռաւոր՛ ծովի մը վրայ : Կը 
հասնիմ կղզի մը՝ ուր իմ դարաւոր գերեզմանս կայ : Երիտասարդ թագա-
ւորի մը կրանիթեայ րոսոր շիրիմը։ 

« ԱՐՍԷՆ ԷՐԿԱ*՛ 
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Ն. ՊԷՇհԿԹԱՇԼԵԱՆ 

ՓԱՐԻԶԱՀԱՅ ՄԸ ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ 

ԱՍՈՒԼԻՍ Ւ՚ձՈհՄԷՆ եՏՔԸ 

Երեկոյ մը, ընթրիքէն ետքը, Հօ-

րեղբայրը1 Արմէնին ըսաւ» 

- ՛Բանի մը մամ առաթ, Փուփուլին 

Հետ տեսակցութիւն մը ունեցայ ւ Ա՝տա– 

դրած էի կարգագրութիւն մը ընել, 

գիտնալով որ Հայրը իր պղտիկ աղթկան 

ոչինչ կը մեր>ք–է ւ Սակայն , Հրամարե– 

ցայ, տեսնելով որ աղջիկը շատ ջղայնա-

ցած յ չարացած է է 

- ի՞նչպէս կրցար տեսնուիլ Հետը*»՛ 

- Աա չէ կարեւորը, այլ աղջկան ը– 

սահ՛ը ւ 
ա, Ի՞նչ ըսաւ * * , 

- ԱհաւասիկվՊարոն Ար մ էն ը ֆի-

զիքապէս գտայ ներկայանալի ւ Սիրելի է 

ինծի՝ բարեձեւ, մարգ մը\ Սէրս բաւա-

կան տաքցաւ այգ պատճառով է Տեսայ 

որ բաւական ալ զարգացած է է Ատոր 

Համար ալ սէրս բաւական տաքցաւ ւ Տե-

ղեկացա յ որ գործը լաւ է ։ Անշուշտ այգ 

ալ տաքցուց սէրս է Երիտասարգ ըԱաչն 

ալ սիրոյս տաքութիւնը ալելցուց % Ջեմ 

ըոեր թէ սիրաՀաբուեցայ իրեն, բայց 

բաւական տաքցած էի է Ամէնէն աւելի 

տաքցայ, տեսնելով ի՛նծի Հանգէպ սւնե– 

ցած սիրոյն սաստիկ տաքութիւնը ւ Ա— 

տեն եղալ որ Հաւատացի թէ ծնած ենք 

իրարու Համար \ Բայց երբ լ*եցի ար զիս 

կ՛ուզէ մեծ քրոթս գրամօմիտով, սէրիս 

կրակին վյրայ քյբվէմի չափ թուր թափե– 

ցաւ, ու սիրոյս կրակը մոխրացաւ է Հա-

մոզուեցայ որ իրարու Համար ծնած 

շենք։ Եթէ իր սիրո յ ջերմութիւնը իրա-

կան ըԱար, Հաշիւները կրակի մէջ պի" 

տի այրէին տ Անիկա զիս պիաի խլէր, 

նոյնիսկ առանց գբամօմիտի յ Եւ շաՀողը 

ի՚նք պիտի ըլչաբ ։ Հիմա, Հսկայ սառ-

նակոյտ մը կայ անոր ու իմ մէջ» * •> ։ 

Տակաւին բան մըն ալ ըսաւ, որ շիտակ 

է ու այլանգակ, եւ որուն Համար Հազիւ 

կրցայ ծիծաղս զսպել է 

- ինչ էր այգ ծուռին շիտակ ոլ 

ա յլանգակ ըսածը • • * 

- Բ՝է Ափրիկէի ժողովուրդներուն 

վայրենի կ՚ըսեն, մինչգեռ անոնց օրէնք-

ները աւելէ քաղաքակիրթ են, քանի որ 

այնտեղ փեսան է որ կը վճարէ գրամօ– 

մ էտ է Ել աւելցուց - Հ.Ա՝ եր պարոնները 

փոխանակ ԵւրոպայԷ քաղաքակիրթնե-

րուն նայելով* վայրենէ դաոնալու գթո՛ղ 

Ափրիկէի վայրենիներուն նային ու քա-

ղաքակրթուինք ։ 

- Ուրեմն իրեն կը մնայ ԱփրԷկԷ 

երթալէ Ոչ միայն իր Հայրը կ՛ա զատ է 

գրամօմիտ տալէ, Հապա Հօրք շահ. մըն 

ալ կ՝ ապահովէ \ Բայց այնտեղ ինքզինքը 

պիտի գտնէ կանանոցի մէթ։ իսկ եթէ 

հիմա կսլան վարքուբարքը շար ոլնակելո լ 
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փորձ մչւ ընէ , ան միջա պէս կը փ ո էսս։– 

ղըրսի կանանոցէն կաթսայի մէ^Հ 

- Գոմւ ալ իրաւունք ունիս ։ ՛Բու ր– 

սածդ ալ թէ՛ շիտակ է , թէ այլանդակ։ 

- էթիաակ ու այլանղակ բան մըն ալ 

ղո՛ւն ըսէ է 

- Հէիտակ ու այլանղակ խօսքեր ր– 

սելու մասնագիտութիւնն ոլ մենաշնորՀը 

նորեբուգ կը պատկանի ։ կրնաս շարու-

նակել : 

- Հօրեղբայր է եթէ պարոն ճինպո– 

ղազեանը իր պզտիկ աղջկան Համ ար, իր 

մեծ աղջկան տրամադրած դրամօժիտին 

կրկինը տայ, դարձեալ շեմ ամուսնանար 

ատ Փուփուլին Հետ . • • 

- Պատճառ » • • 

- ՈրովՀետեւ այգ Փուփուլը օրիորդ 

աիկին է ։ 

• Օրիորգ տիկի՞ն՛ ՚ ՚ Ծանրակշիռ, 

պարագայ մըն է ՛ ՛ » ։ ՛հո՞ւն Հասաաաե-

ց ի ր . . . Պէյրութի մէջ ատիկա շատ ծան-

րակշիռ. պարագայ մըն է ՛ ՛ ՛ ։ Այստեղ 

քէբանսա չ է , Փարիզ բնալ չ է ՛ . * 

••֊ Անստորագիր նամակով մը մէկը 

յայտնեց այգ պարագան ինծի ՛ ՛ ՛ է , Կը 

վստաՀեցնԷր թէ յայանածը զրպարտու-

թի ւն մը չ է ։ Ես ալ չՀաւատացոզի մը 

երեւոյթովնամակը Փուփուլին առջեւ 

գրի ՚ » • Բա յց ան լաց՛աւ ոլ խոսէհովանե– 

ցաւ • իր խոստովանութիւնը ամբող-

ջական չէր • • • իբր թէ , գինովութեան 

պաՀու մը, տկարացած ու մոլորած է 

մէկու մը Հետ՛՛՛ Մինչդեռ այգ մ որ-

բութիւնը շարունակուած է շատերոլ 

Հետ . . . Այգ մասին ա՛ լ չխօսեցայ . . . տ 

Հքաա ճիշդ ես, Հօրեղբայր , որ այստեղ 

Փարիզ չէ։ Այնտեղ, Ֆրանսայի մ է ջ , օ– 

րիորգ տիկինները կուսութիւն չեն ծա-

խեր գոնէ . . . 

. Եթէ ծախեն ալ, գնորգ չեն գըտ– 

ներ ։ Հոն Հաստը բարակը , բացը Գ"ՑԸ յ 

կոյսը կինը մէկ գին է է 

ս Հոն գինէն աւելի* կը նային ար-

ժէքին է 

. տ, Արժէքը գեին մ է ր է ք Միշտ գնով 

է որ կը գա տուի ամէն բանի արժէքը է 

Արուեստի մէջ ալ ։այգպէփ է ։ կւ-աՀպ 

թէ ինշո՚ւ մեր գրագէտները արժէք չոլ–-

նին մեզի Համարւ ՕրովՀետԼւ անոնց գի-

նը շատ վար Է։ Մեր ւք^, արժէք ստա-

ցած են միայն ա՛յն արուեստագէտներն 

ու գրաղէտները որոնք օտար 11 իջավայ-

րի մէջ գործելով, միլիոններ շաՀած են է 

Մէյ մըն ալ անո՛նք4 որոնք կոլ գան Ե— 

ր ելան էն: Հայրենիքին արժէքէն մաս մը 

կը արուի անոնց : Հայրենիքին արժէքը 

մ իա յն մնացած է անկորնչելի է 

- Օրիորգ տիկինը Հայրենիք ղրկե-

լու Է ուրեմն, որպէսզի արժէքաւորուի : 

թ՛ո՛ղ գաոնայ պարուՀի ,սւ գա յ պարէ՛՛՛ 

- Անօգուտ էէ Հոն ապրած,Հոն տա-

ռապած, Հոն պարապած պէտք է ըլլայ % 

Հոսկէ Հոն երթալ ու վերադառնալը՝ կը 

նմանի կարկտանի ։ Թէեւ կարկտանը 

պատուանշանի վերածողներ կան , բա յց 

կարկտանը կտոր մըն է , ու Հակառակ որ 

կը ծածկէ մերկութիւնը թշուառներուն, 

սակայն չի կրնար ծածկել բարոյական 

մերկութիւնը թշուառականներուն, ո– 

րոնք կը կատարեն տարբեր առուտուր 

մը, իրենց Հայրենիք երթուդարձով։ 

- Ուրեմն օրիորդ տիկինը կարելի չէ 

ղրկել Երեւան է 

- Անոր երթալիք միակ տեղը նորէն 

Փարիզն է 5 

Եթէ զէնքը տանող մը գտնուի բա-

րեսիրաբար ։ 

- Գեղեցկուհի մը երբ ազգային բա– 

րերարուՀի դարձած ՛է, միշտ ալ կրնայ 

Հանդիպիլ բարերարի մը^ իր Հանրանը– 

ւէր գործ անէութեան ընթացքին է 

. Պարոն Տինւղողազը իր կորովի կո-

կորդով պիտի կրնա՞՜յ կլլել այս փշալից 

պատառը է 

- ինք ինչո՞ւ կլլէ ւ Այգ փչաչից պա-

տառը ոսկիներու մէջ կը ծրարէ ու կը 

կԱեցնէ երիտասարդի մը։ Այդ տեսակ 

պատառներու պատրաստ կուլտուրական-» 

ներ չեն պակսիր Պէյրութէն մինչեւ Փա-

բիզ։ Մարդկութեան մ է ջ , մարգոց աե–. 

սակները կան , բարեբախտաբար ։ 

- Ե*– այդ բոլոր տեսակները կան 

Պէյրութի մէջ։ 

" է՛ » չմոռնանք որ . Պէյրութը թէ՛ 
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մայրաքաղաք է ,թէ՛ նաւահանգիստ յ Ու-

նի մարգոց ու ապրանքներուն ամէն աե– 

սակը։ Պէյրութը իրրեւ քաղաք՝ երկիր 

մըն է , իրրեւ երկիր ալ աշխարհ մըն է\ 

Մեր քաղաքը քաւարան է ,բայց մեր եր-

կիրը արքայութիւն է։ 

- Պակասաւոր է * դժոխք չունի, 

թէեւ սաաանանե ր շատ ունի յ 

- Պէյրութը ամառը դժ՜ոխք է , ամէ-

նէն անմեղ մարգոց ք այսինքն աղքատ*, 

ներուն համար ։ Աս աշխարհիս մէթ, մե– 

ծագոյն մեղքը աղքատութիւնն է յ Եր– 

կրորդ մեծ մեղքն ալ մնալն է ամուրի: 

՛Բեղի ուրիշ աղթիկ մը կը գտնենք, որ– 

պէս։լի ցաւագարի պէս ձեռնունայն չվե– 

րագւ^նաս ֆարիզ։ Պէյրութի աղջիկնե-

րը Փուփուլով չեն սկսիր , ոչ ալ Փու-

փուլով կը վերկանան ։ Առանց խոցի ու 

առանց օձի Եւաներ չեն պակսիր մեր գը~՜ 

բախտին մէջ է Ուզածդ ազթիկ թող ըլ-

լայ։ Աղջիկները մեր աղանդերներէն 

բիւրապատիկ շատ են ։ 

Գիտեմ որ ձեր դրախտը ծաղիկնե-

րով լեցուն էէ Չկարծես որ միայն մէկ 

ծաղիկի ծանօթացայ * . > 

> Չչարախօսես մեր աղջիկները ՛՛՛է 

Հաւատա՛, Արմէն, կը քաշեմ ականթ-

ներդ * 

- Գլխուս վրայ ՔաԺէիք Ի՛նչ որ 

գտնես, կրնաս քաշել, հօրեղբայրէ Կ(Լր-

նա ս ականջս քաշել, քիթս քաշել, մազս 

քաշել է Առայժմ քաշուելիք ուրիշ բան 

չունիմ, քանի որ ամուրի եմ ։ 

- Խօսինք աւելի լրջ°րէն ։ ՛Բանի որ 

մտադրած ես ամուսնանալ, պէտք չէ 

ձգձգես է Արդէն ուշացած ես է Բանի մը 

տարի ետքը, շատ աւելի ուշ պիտի ըլ-

լայ : Ամուրիները կը կարծրանան, եւ ի՛-

րենց կարծրութիւնը կը դառնայ անտա-

նելի է ՈեւԷ խելացի աղջիկ կամ կին՝ կը 

նախընտրէ այրի մարդու մը հետ ա– 

մուսնանալ% քան թէ ամուրի մնացածի 

մը հետ ( Տարիքոտ ամուրին Կ^Ը1լայ 

մ ա ն ե ա ք : Ամուրին կարծրանալով՛ կը 

դաոնայ ան յղկելէ ւ էքւ պէտք է գիտնաս 

այր մարդ ըսուածը բարբարոս մըն է , 

ու պէտք ունի տաշուելու է Ո՛չ կրնայ 

զայն յղկել է իր սեփական կնոջմէն զատէ 

Ո՛չ մայր մը, ո՛չ քոյր մը–, կը յղկուի 

շնորհիւ իր կնոջ, բայց երբ տակախին 

մատղաշ Է իր կաղնեփայաը է Կիները ի՛-

րենց ամուսիններուն համար ոզորկաը*՛ 

ներ են, իսկ Պէյրութի կիները առաթնա– 

կարգ յղկիչ են ։ իրրեւ կաղնեփայտ» 

յանձնէ ինքզինքդ Պէյրութահայուհիի 

մըէ ու պիտի տեսնես որ կաղնեփայտդ 

պիտի վերածոլի կարգին կարասիի 

•» Չորս ոտքով աթոռ մը պիտի ըլ-

լամ ք որպէսզի համեստափա յլ տիկին» 

յ էր աս նստի ։ կրնայ ըլլալ որ հինգ ոտ-

քով աթոռ մը ըլլամ, գլուխս ալ վերա-

ծելով ոտքի , եւ կռնակս առնելով հա-

մեստափայլս ։ Բայց ես չորքոտանի կամ 

հնգոտանի չըլլալու համար Պէյրութ ե– 

կայէ 

— ինչոոլ ի՚նդիրը կը գռեհկացնես 

Հաթոռֆ է Հ չորքոտանիդ եւայլն ըսելով ։ 

Ապագայ կնոջդ կը յանձնարարուի որ 

կաղնեփա յտէդ պատրաստէ բազկաթոռ 

մը, թիկնաթոռ մը կամ նոյնիսկ գահ 

մը։ կինդ ալ վրան նստելով^ Կ՚ՐԱաք 

թագուհի ։ Ուրիշը երջանկացնելէն աւե-

լի մեծ երջանկութիւն չկայ, ըսուած է է 

Ուրեմն Փուփուլը այդպէս*,, (Հիմարը, 

որ չէ կրցած ըԱալ օձահմայ, չէ կրցած 

մանալանդ ըլլալ էնք իր գազանազուս-

պը* ՛՛է Ծնիլը դժբախտութիւն համա-

րողներ կան*** բայց գիտնալու Է որ 

մեծագոյն դժբախտութիւնը աղ^Էիկ ծր– 

նիլն Է՛** իր միակ բարեբախտութիւնը 

հարուստի աղջիկ ծնած ԸԱաչն Է * • *Գու*~ 

ցէ ալ ատ ԸԱայ իր ուրիշ մէկ դժբախ-

տութիւնը * * * կեանքը կարդալ ու հաս– 

կրնալ կարելի չէ . . * Բախտին Հետ բախ-

տախաղի նստիլ չ՚ըլլար * * * Վա՛յ , Փու– 

փուչ, վա՛յ քեղ... 

- Մէկը Փուփուլին Համար ըսաւ*– 

ձեթէ չհամակրի իրեն դարպասող երի-» 

տասարդի մը կը դառնա յ հբէ չային բըո*. 

նա կա լ. իսկ եթէ Համակրի՝ գազանային 

բռնակալ է Իր ճիլաւլի ճանկերուն մէթ կը 

փափաքի միշտ զոՀ մը ունենալ>» է Այգ 

ըսողը կարծեմ կը խօսէր անձնական 

փորձառութեամբ ք 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 



20 

- Փուփուլին բռնակալութեան Հրէ– 

շայի՞նը ճաշակած կբ թէ գազանայի-

- կարծեմ երկուքն ալ. գազանա յի– 

նէն մինչեւ ՀրԿչայինը է 

- Գիծը քաշէ վրայէն ։ խիղճ չունե-

ցողը ան ասա ուած է ։ 

^ ինք բաց Է ի բաց ըսաւ իր անասա– 

ուած ըլլալը յ 

- Վա՛յ քած, վա՛՛յ։ Ոչ ոքի ներելի 

Է անաստուածութիւնը ։ Միայն Աստ-

ուած իրաւունք ունի անաստուած ըԱա– 

լու։ Այնպէս չ է ՞ . . . 

Հօրեղբայր, ա յգ աՀաւոր աֆւ1– 

րիզւքիգ Համար, ո՛չ կրնամ Համամիտ 

ըլլալ է ոչ ալ Հակամիտ հ 

- Լսած եմ որ մասնաւորապէս մե-

ղաւոր կիները աստուածապաշտ , աստ-

ուածավախ կ՚ըլլան : Ուրեմն ա յգ քածը 

մեղաւորներէն ալ վարնոց է ւ 

- Որպէսզի ըսածիգ ճշմարտութեան 

բոլորովին Համոզուիս, կարդամ մինչեւ 

Հիմա գաղտնի պաՀած ուրիշ նամակ մը, 

աւելի պարունակեալ ու պատկերազարդ: 

Գիրը անշուշտ անստորագիր է , բա յց 

գրուած է անկեղծութեամբ : *Օրիորդ 

տիկին Փուփուլը դեռ. երէկուանն է , 

բայց ճոխ անցեալ մը ունի : Իր սիրա-

հարները միշտ այն պատրանքը ունեցած 

են թէ ճարպիկ գոզեր են է ու 

էլ երթան 

իրենց տարփուՀիին պարտէզէն բան մը 

գողնալ կամ քաղել է ԱմԷնքն ալ , ամէն 

անգամ վերադարձած են կողոպտուած , 

թէ՛ բարոյապէս, թէ՛ ֆիզիքապէս ել թէ 

նիւթապէս հ Կ՛՛ուզէ՞ ք որ լալ մը ծանօ-

թացնեմ ձեզի* այս վէաքրք : իր բուն 

դէմքը սատանաները անգամ չեն տե-

սած։ Տեսած Է միայն Սադայէլը * Անոր 

դէմքը ունի գիմ ակ,մարմինին միւս մա– 

սերը ունին ղրաՀ , կը գործածէ Հ զգաս-

տութեան գօտի) աննիւթական ւ Միայն 

գիմակն է ան գիմ ակ է Այս ամ աղոնը ու^ 

նի արգիլեալ զինուորական <(ո6 է & ւ այս– 

պէս, ընկերութեան առքեւ, ընտանիքի 

ադ1իկ է , իսկ գիտութեան առֆեւ ալ 

կոյս էէ Ընտանիքին ու Հասարակութեան 

մէշ կ*երթեւեկէ ու կը ճօճի , Եբկու կող– 

մէն ալ կը վարձատրոլի ւ Իր ձեռքերը 

ներս են,իսկ իր ոտքերը դուրսը է Մ իա֊ 

քը ներսն Է, խելքը դուրսը։ Ականչը 

ներսն Է, աչքը գոլբսըէ Գիմակը առա-

ւելապէս ներսն է , իսկ դմակը դուրսը ։ 

Բոլորովին վստաՀ եղէք որ կը խօսիմ 

բարեմաօրէն ։ Զգուշացէ՛ք. աւելի ճիշդը 

զզուանքով Հեռացէք իրմէ է ՀոգԷս ^Օ 

վկայէ որ իրեն Հետ ամուսնանալու պա-

տիժին արժանի մէկը չէք X Փարիզ կամ 

այլուր կարելի է տանիլ զի^քը, եթէ 

շուներու կամ խոզերու ցուցահանդէս 

ԸԱայ: Թէ՛ մէկուն, թէ՛ միւսին մէշ 

կրնա յ խլել առածին մրցանակ> ւ 

- Եօթն անգամ սարսափելի սոդո-

մական • • « 

- Հիմա Համոզուեցա՞ր որ կը քնա-

նաս , Հօրեղբայր ւ 

- Վերմակը վրաս տուր է Երանի՚ թէ 

գիշերներն ալ կարենամ քնանալ այն–, 

քան , որքան կը քնանամ արթուն վիճա-

կի մ է ջ , օրիորդ տիկիններուն գարշելի 

գործերէն անտեղեակ է 

ԱՍՈհԼՒՍ՛ ՊՈԼՍՈՑ ՈՒ ՊԷՅՐՈհԹՒ 

Ս՚ԱՍՒՆ 
Արմէն ամառը ան ցուց, իր Հօրեղ֊ 

բօր ընտանիքին Հետ, լի բան ան ե ան լեռ-

նաշխարհի Հայաշատ մէկ դիւ՚Ա»» Ոէ֊Ը 

ունեցան միայն մէկ ասուլիս, մեր եր-

կու Հերոսները։ Վերջինը եղաւ այդ ա ֊ 

սուլիսը, որ առաւելապէս արտայայ-

տութիւնն է Արմէնին, Իր Հօրեղբօր 

^Հըմ^եըուն յանդիմանէ Ահաւասիկ • 

Հօրեղբայր, շատեր Հայկական 

Պ է յ ը ՚ ՚ ւ թ ի ն Համար կ՝ըսեն թէ յաջորդն է 

երբեմնի Հայկական Պոլսոյ, իբրեւ ազ– 

գային ու մտաւորական կեդրոն ար տա֊ 

ս ահ մ ան ե ան \ Բազմաթիւ ու որոշ նմա-

նութիւներ թէեւ կան, բայց Պոլիսը 

անցեալ մը ունի, որով՝ պատմութիւնւ 

կատարած է գործեր անուրանալի ։ Թէ՛ 

իբրեւ Հիմնադիր, թէ՛ իբրեւ Հանճար է 

Պոլիսը քամաՀրողները անգամ եթէ ինք•» 

նաքննութիւն մը կատարեն, պիտի տես-

նեն որ շատ բան կը պարտին անոր է քօ– 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 



շ1 

լիսը արհամարհե (ր ապերախտո ւ թի ւն Է 

չտեսի է Պոլիսը տուտէ., անշուշտ գա լա-

ռական պատուաստներով, բազմաթիւ 

մեծ դէմքեր է բոլոր ասպարէզներու մէթ։ 

ՊէյբութաՀայութիւնը դեռ մանուկ է , 

Հանճարեղ մանուկ մր^ բնականաբար 

խոստմնալից » Առայժմդ Պէյրութը մի-

այն մէկ կողմ է գլեց անցաւ Պոլիսը ՚ – 

իր րիւզանգական վէճերով» Հակառակ 

Բիւղանգացի քր/լա լուն , այլ Փիւնիկե– 

ցի, դարձաւ աւելի քան Բիւղանգացի ։ 

Հօրեղբայրը բացագանչեց. 

- Հ ը ՛ մ . . , 

Արմէն շարունակեց . 

- Պոլսոյ մէթ, գրագէտներուն բեր– 

նէն կամ գրիչէն չելաւ գբդո-իչ խօսք մը, 

մինչդեո. Պէ յ բ ո ւ թ ի մէջ * ՚ՂՂք^էհ. մնալու 

դատապարտուած քերթողիկ մը ճչաց -

«Պիտի երթանք մ ինչեւ ծա յրը • . է 

- կ ՚ յ . . . 
- Ու գտցողներ եղան ճաՀիճին մէկ 

ծայրէն միւսը է վերածեցին կռի– 

ւիւի , Իսհ. պայՔաՐՐ գռեՀ կութեան ։ 

ԴռեՀ կոլթիլնն ալ տարին տեղ մը, ուր-

կէ անդին կաբելի չէր երթալ ք որովհե-

տեւ մտած էին կոյուղիէ Եւ մ ինչեւ Հոդ 

Հասնողներոլն մէջ կային նաեւ Հոգիով 

Հոտած ՀայուՀինեբ է 

- կիները երբ կիրքով կուրանան՝ 

կ*ըչլս՚ն կատուներ կատաղի % Ամբոխը 

երբ մոլեգնի՝ կը դաոնա յ սրբապիղծ ւ 

Բայց գրիչ բռնողներուն ներելի չէր վե-

րած ուի լ վագրի կամ բորենիի է Պատճա-

ռը այն Է որ իրենց բոնած գրիչը փե– 

տուրը փոխանորդողը չ է , այլ քերիչ մը, 

թաթխուած իրենց մաղձապարկի մելա– 

նին մ էջ ։ 

~ Հ ը ՛ մ . . . 

- Դաոնանք մեր բուն նիւթին– Պո-

չիսը ու ՊԷյրութըէ Բաղդատենք է Պոլ-

սոյ մէջ Հայերը դրամատուն մը գրաւե-

ցին է Պէ յբութի մէջ ալ Հայեր գտնուե-

ցան է որոնք Անթիլիասի տաճարը գրա-

ւեցին % ջանալով պղծել զայնէ Սակայն, 

իրենք աղտոտեցան է ոլ ա՛ լ յաւիտեան 

չեն կրնար մաքբուիլ, եթէ նոյնիսկ տա-

սը տարի ապաշխարեն ու լուացուին, 

Նիակարայի թքվէմին տակ նստած է 

- Հ Հ մ . . . 

- Պոլսոյ մէջ Հայերը Պապը Ալիի 

ցոյցը սարքեցին 1> Հոս ալ օդակայանին 

մէջ ըրին ցոյց մը, ցուցադրելով իրենց 

գո-եՀիկ մերկութիւնն ու բոպիկութիւնը, 

կարծես թէ բաղնիքի մ էջ րլյային է 

- Հը՛մ 

- Պոլիս գրամ կը ղրկէր գաւառնե-

րը • մինշդեա Պէյրութ դրամ կը ստանայ 

Ամերիկայէն եւ այլ տեղերէ% Պոլիսը, 

ազգին Համար, բաւական բաց դրամա-

պանակ մըն է ր , մինչդեռ. Պ է յրութը բո-

լորովին բաց գրամապնակ մըն էէ 

- Հ ը ՛ մ . . . 

- Պոլիս ուսուցիչներ եւ ուսուցչու^ 

Հ իներ կը ղրկէր գաւառները . մինչդեո 

Պէյրութցիները երիտասարդներ կը ղրր~~ 

կեն . . . Ս՝ իացեալ \յաՀանգները է Պո լսե-

լիները կ՚երթային գաւառները լուսաւո-

րելու, մինչդեռ Պէյրութցիները կ՛ուզեն 

լուսաւորուիլ տոլարներովյ 

- Հը՛մ*.* 

- Պոլսոյ մէջ ալ կուսակցութիւններ 

կային . սակայն , երբ կազմոլեցալ Ար-

ուեստի Տունը, զանազան Հոսանքներու 

պատկանող գրագէտներն ոլ արուեստա-

գէտները իրարու Հետ գործակցեցան, 

գալով քով քովի » իսկ Հոս, եթէ իրա-

րու մօտենան, տեսնողը Հեռանալու է 

փախչելով $ 

- Հ * ՜ ՛ . . . 
- Բայց ի՞նչ կը նշանակէ %Հլ/մ%ը. . . 

- < Հ ը ՚ մ ) կը նշանակէ ղՀամամիտ 

եմ-ֆ, կը նշանակէ Հա տանկ է%, վիրա– 

ւունք ունիս* : Այո՛ , իրաւունք ունիս , 

բայց մէկ բան կը մոռնաս է Պոլիսը Պո-

չիս եղած ատեն, Համայնավարութիւն չկար է 

- Հ ը ՛ մ . . . 

- Բոլ «Հը՚մ-ֆգ իՈնչ կը նշանակէ . . . 

- Կը նշանակէ որ Հիմակ ալ գո՛ւն 

իրաւունք ունիս ւ 

- Բայց Պոլսոյ մասին գիտցածներդ 

ուրկէ19 են... 
- Հ ա յ գրագէաէ մ ը > որ Հօրս բաբե– 



ք 
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էէ 
կամն Է ւ Ներկայացուցած Է մեղի Պոլի-

սը իր երկու, երեսներով ( թէ՛ գնահատե-

մ՛ * ԲՀ՛ Քննադատելի : Կ՚ըսէ թէ Պոլսա– 

Հայերը ունէին այնպիսի ազգային Հը-

պարտութիւձ մը, որ վերէն կը նայէին 

Թուրքին , Հրեա յին , Հոռոմին , ի տա լա-

ցի ին վրայ է Անոնցմէ մաս մը,երբ 18&5/1 

դէպքին պատճառով գաղթեցին Վաոնա, 

Հոն էր որ Հաւասար նայուածքով նայե-

ցան Պուլկարներուն ։ Ե*. շնորհիւ իրենց 

այդ նայուածքներուն էր որ պաՀեցին 

շատ րան Հայոլթենէն ։Պ է յրութի Հայերը , 

Հակառակ որ Հաւասարէ Հաւասար նայ-

ուածքներ ունին տեղացիներուն Հետ, 

ել տակաւին տանելի պայմանները,դար-

ձած են գուրսերուն, Հեռուներուն խեն– 

թերը ւ կը փափաքին գաղթել այնպիսի 

ցամաքամաս մը ( որ տեսակ մը Հ<Տ.միւս 

աշիարՀ» է , տեսակ մը «անդենական» 

է , ուրկէ գրեթէ չկայ վերադարձ է Ե*֊ 

այնտեղ, պիտի ստի պո լին վարէն նայիլ 

տեղացիներուն վրայ : Ել վարէն նայե-

լով^ պիտի կորսնցնեն ոչ միայն իրենց 

Հայկական դիմագիծը, մարդկային յա-

տակագիծն ալ յ Ակամայ գաղթին մէջ , 

կամաւոր գաղթ մը մեծագոյն աղէտ 

մըն է , որ կը սպաոնայ թէ՛ անհատնե– 

րուն, թէ՛ Հաւաքականոլթեան է Գրագէ-

տը , որուն խօսքը ըրի , ի բա լամբ կ՚ըսէ* 

թէ Հայութեան Համար էւրոպան ու Ա ֊ 

մերիկան չքեղ, Լքեղաշոլք գերեզմանա-

տուններ են է 

- Գարման • « « 

- Գարմ անը գուռները կռնակի վրայ 

բացուիլն է Հայաստանի % Գարմ ան ը մե– 

նէ խլուած Հողերը վերադարձնելն է ։ 

Գ արմանը Հրաժարիլն է սարկամտութե– 

նէ, սկ ամէն օ բ , բազմաձայն ^բիւրաձայն 

պոռալով պաՀանջելն է ւ 

- Հը՛մ * * . ։ իսկ եզրակացութիւնդ 

ՊէյրութաՀայութեան մասին * ՚ • 

- ՊէյրութաՀայութիւնը աւելի խո-

րամանկ է , քան խելացի՛. Գուրսի Հայե-

րուն Հաւատքը ձ յոյսը, սէրը Պէյրութա-

Հայութեան վրայ էգ մինչդեռ Պէյրու՛-

թաՀայութիւնը ամբողջապէս Հաւատա– 

ըէմ, չէ. Հայութեան ք ՊէյրութաՀայու-

թիւնը դեռ գաճաճ մըն է , երեւոյթով 

Գողիաթի յ 

- Ա՛լ Հ.Հըմ» չկայ յ Այդտեղ իւՈլթ– 

ես կերած յ ՊէյրութաՀայութիւնը Հսկայ 

մըն է , Հակառակ իր կարդ մը գաճաճ 

ու գռեՀիկ արարքներուն է 

- Ես ալ կ՚ըսեմ - Հո՛ւմ » » • 

- ՀՀում»դ դիր ճշմարտութեան կր– 

բակին վրայ , ինքզինքդ ալ մ իա սին . » • 

- ճշմարտութիւնը կրակ չէ* է ո յ ս 

է յ Եւ այդ լոյսով գիտցիր , որ երբ <Հո– 

ղովուրդ մը, կարգ մը պատրոլակնե-

Ր"վ% Կ ոլզէ Հեռուները գաղթել, իբրեւ 

նպատակ ունենալով Հաշիւն ու Հաճոյ– 

քը, Հոգեպէս Հիլանդ է , եւ կը մտնէ 

շքեղ գերեզմանատուն մը ) ւ 

ՄԵԿՆՕհՄ 
ՓարիզաՀայ «Ամէնուն Աղբարի կը» , 

Արմէն, աշնանամուտին ,կը մեկնէր Պէյ– 

րութէն ձեռնունայն, Հակառակ չորս լե-

ցուն պայուսակներուն տ, 

Կը մեկնէր շոգենաւով յ Հօրեղրայ– 

Հ՛Ը է հէ^Ա I Հօըեզբօրորդինեբը իրենց կի-

ներով եւ ազգականներ Հաւաքուած են 

քարափին սրճարանը, յանուն ողջերթի յ 

Բեռնակիր մը պայուսակները ար– 

ղէն փոխադրած էր Արմէնի երկրորդ 

կարգի խուցը & Ա՝օտեցալ Ժամը բաժա-

նումի է Հ 

Արմ Էն ողջագուրուեցաւ իրեննե– 

րուն Հետ , ու բարձրացաւ նալ, կանգ-

նելով եզերքը կամրջակին է 

Մեկնումը ինքնին տխրութիւն Է: 

Արմէն աւելի քան տրտում է ր , որովհե-

տեւ կը մեկնէր առանց գտած ըչլալոլ 

կեանքի ընկերոլՀին ։ ք 

՛Բանի մը օր առաջ ալ, կողոպտուած 

էր քանի մը քսակահատներու կողմ է յ Ա— 

մօթէն ոչ ոքի բան չէր ըսած, որովհե-

տեւ երբ քանիցս զգՈւշա ցուցած էին 

զէնքը, ինք արՀամարՀած էր քսակա-

հատները Պէյրութի ։ Բաբե բա խտաբար , 

իր ամբողջ ունեցած գրամը թղթապա-

նակին մէջ չէր տ Գողցուածը Հազար– 

ՀինգՀարիլր լիբանանեան թղթոսկի էր ։ 



Դրամէն կորուստէն աւելէդ կողոպտը– 

սահ– ըԱալն էր որ զինքը ճնշած՜ էր է 

Արմէն յա յան ահ՛ էր շնորՀակալոլ– 

թեան խօսքեր, ողջերթի եկողներուն, 

զանոնք Հրաւիրելով Փարիզ 5 Երկարօրէն 

ղէրար գրկած էէն Հօրեղբայր ու Հօրեղ– 

բօրորդէ ; Այգ պա Հոլն, երկուքն ալ 

նէ էն լալու փափաք է 

Բաժանումէ ՛Լերթին վայրկեանին ք 

Հօրեղբայրը ցած ձայնուէ Հարցուցած 

էր• 
- ի վեր թոյ , Ի*նչ կարծիք կազմ ահ 

կր մեկնէս՝ ՊէյրութաՀայութեան մ ա– 

սին... 

Արմէն կարճ լռութենէ մր ետքը, 

պա տա սի/անահ էր • 

. ՊէյրութաՀայութիւնլլ կը նմանի 

Հսկայի մըէ որ իրականին մէթ գաճաճ 

մըն է՝. Բայց գաճաճ մը գորհունեայ • . • 

՚ Կրկին անգամ ո-ղթագուրո ւելով 

բարձրացած էր նաւ ։ 

Հօրեզբօրը մէթ վիճելու փափաքը 

հնահ էր։ 8 անկարծ, քարափէն պոռաց-

- Արմէն, շե"ս փոխած կարծիքդ՝՛՛ 

Արմէն Գլուի՛ Ը շաՐ^՜եց ժխտական տ 

կարելի չէր վէճը շարունակել նոյն– 

իսկ լակոնականօրէն կամ մնջկատակովդ 

երբ մէկը վերն էր, միւսը վարը՛՝՛՛ 

Հօրեղբայրը բարձրաղաղակեց ՚ 

- Երթաս բարի։ թ՚ղթակցութեամբ 

կը վիճաբանինք։ Հիմա գնա ու պարէ՛՛՛ 

Արմէն պատասխանեց ՚ 

- Դուք նուազեցէք ու երզեցէք^ 

մենք ալ կը պարենք յ Մնաս բ՛որի, մ ը-

նաք բարի • ՚ . 

՛Նաւը յամրաբար քաշուեցաւ քարա– 

փէն: 

Բազմաթիւ թեւեր երկարօրէն շար-

ժեցան • ՚ ՚ 

Արմէն կր մնար կամ բթակին վրայ\ 

երազուն ու խո Հուն , մոխրացնելով ծը~ 

խիկի տուփի մը կէսը՛ ՚ • 

Կը սկսի մենախօսել իւրովի ՚ , 

- Լեռնա լի բանանէն կ՚երեւէր ծաէուն 

գեղեցկութիւնը, Բայց ծովէն չ՚երեւիր 

Լեոնա լի բանանի գեղեցկութիւնը։ Մար-

գոց ու նկարներուն Համար ճիշդ է ըսել տաս ար ձրշգ V Ըս՚ 
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որ Հեռուէն աւելի գեղեցիկ են ւ . Բնու-

թեան Համար այդ խօսքը միշտ ճիշգ չէ է 

Մ արդ երբ շոգենաւէն կը նայի Լի-

բանանի, չի տեսներ լեոնաչխարՀին լու-

սեղէն նկարաՀանդէսը ։ Լիբանանը կ՚ե-

րեւի նման փակ մ ատեանի ք Լեռնային 

պատ մը իր՛ կափարիչն է յ Մեկնողր 

տեղեակ է մ ատեանին մ է թի պատկերնե-

րուն Ու պարունակութեան : Բայց Հաս-

նողը կ"ղքը կը տեսնէ միայն ։Հթքեղ կող-

քով անբովանդակ դիրքեր կան ։ Լիբա-

նանն ալ պարզ բա յց պատկառելի կողքի 

մը ետեւ կը պաՀԷ իր է թե բուն նկարագեղ 

նախադասութիւննեբը ( գարիկի պատ– 

կերազարդութիւնները « 

Ինչո՞ւ Լեռնալիբանանի յուզիչ, յաւ– 

ւերժական գեղեցկութիւնը չի ցոլար* իր 

մէթ ապրողներուն Հոգիներուն մէթ. ՚ ՚ 

Ա ա կա լաթի ւ մարգոց մէթ միայն Հիւրըն-

կալուած է բնութեան գեղեցկութիւնը: 

Միւսները , առաւել կամ նուաղ ^գարձած 

են Փիւնիկեցի • . > Արդեօք գեղեցկու-

թիւնը չատերու Համար պատճաոռ է մե-

ղանչումի ՚ • • 

Դադարէ մը ետքը,վերսկսալ մենա-

խօսել • ՚ 

- Լիբանա՛ն, դէպի լեռները բար-

ձրացող բոլոր ճամբաներդ գեղեցիկ են, 

բայց ամէնէն գեղեցիկը ա՛ն է , որ Ան– 

թիլիասէն Կ՝եԱէ Պիքֆայա , անկէ կը 

բարձրանայ ՏուՀուր–Հյոլյէր ,եւ անկէ կը 

Հասնի Պոլոնիա ւ Չեմ կրնար Հաւատալ, 

որ աշխարՀի վբայ կրնայ գտնուիլ լեռ-

նուղի մը, ատկէ աւելի Հոգեխռովք ա՛-

ւելի գեղանի : Այգ դարձդարձիկ ճանա-

պարհը լեռնային եդեմ է , ընգմէթ կըբկ– 

նակապոյտ ծովուն ել ասմազուն երկրն– 

քին է Ամէն պաՀ նոր դրախտ մը ոզթու– 

նող լեռնուղի։ Մեր ամբողթ աշխարՀր 

գունագեղ մէկ մ ատեանն է Աստուծոյ: 

Բայց բարձրացող այդ ճանապարՀը 

մ ատեանին ամէնէն պատկերազարդ 

պարտէզն է , Ր(1ա ( ո ՚ 1 Համայնապատկեր-

ներու յարափոփոխ Հաւաքածոյ, որ 

կ՚արրեցնէ ոլ կը յափշտակէ մեզ X Հո-

գեկան լսողութեամբ կ՚ունկնդրէի, վե– 

րելքի ընթացքին, երկար նախերգանք 



ս Ի Ա Գ է ՚ ՚ է 

մը , որ կը շատրոլանէ ր անգագար. իսկ 

Վայրէ1քԻ ընթացքին, կ՚ունկնդրէի Հա-

մանուագի մը ֆինալին ֆանթ-ասթ-իք 
ջբվէմը, որ գագաթէն կ՝իքն էր մինչԼւ 

Անթիլիաս, այլապէս կաաար մըւ 

Հայե՛ր Լիբանանի, Հող բռնէք՝ ոս-

կի կարի, ոսկի բոձէք՝ Հալ կարի է Ա,եբ 

բռնած՝ յ ձեր բնակած՛ Հողէն ու ձեր Հո-

դիէն Հայութիւն ըէ*է 5 Եղբայրացած 

Հայութիւն մ ը . . . 

Աիրելի Հօրեղբայր ք Հեգնաբար 

անուանեցիր «Ամէնուն Աղբար ի կը» է Հյ ի– 

տա կը էլուղէի ըլլալ ամէնուն աղբարի– 

կը յ եւ ամէնը իրարու աղրարիկ քէիել է 

Տեղալ | չեղա լ կաբելի ; Օիսուս անգամ 

չկրցաւ կամ չուղեց ըլլալ եղբայրը ա– 

մԷնուն է Ես ո՞վ եմ որ կարենայի ըլլալ 

Հրաշագործ* •• Եւ սակայն , Հոգիս կը 

խօսի , Հոգիս լեղու ելած է , յանուն եղ-

բայրական սիրոյ ւ Հոգիով կը Համ բո ւ^-

բեմ ձեղ, ԼիբանանաՀայեր է Ամ Էն մէկդ 

եղէք ակ լոյսի, ակ եղբայրութեան եւ 

խոր աւաղան սիրո յ յ 

Ա ուղում ով է վ ի չտով ^ սիրով եւ ար– 

բեցութեամբ լի՝ Արմէն ներքնապէս բա-

ցագանչեց . 

- Ա՛Հ , գործեցէք Հրաշքը . . . Հա յ ու-

թի ւնը պաՀանթն ունի ձեր Հրաշագոր-

ծութեան . . • Գիտեմ որ դմ՜ուար է , շաա 

են արգելքները • • . Մ արդէն ի՞նշպէս պո-

կել փոքրոգութիւնը, ԿէրՔքԼ* ՚ ՚ Հ ա յ է ն 

ի՞նչպէս Հանել նախանձը, անմիաբանու– 

թի՛նը * մոլեռանդութիւնը, ատելութիւ-

նը , ստրկամաութիւնը ւ 

Պահ մը պաուզա» շարունակեց մե-

նախօսել > 

- Ա էրեցի քեզ, Լիբանան, շա՛ա սի-

րեցի ։ Պիտի սիրեմ յաւիաեան: կ՛ուզեմ 

նոյնքան ալ սիրել Հայութիւնը Լիբա-

նանի . նոյն իսկ սիրել աւելի է Կ՛ուզեմ 

տեսնել Լիբանանի Հա յութիւնը լիացած՝ 

լիրանանեան լոյսաէ, բարձրացած՝ լի– 

բ ասն ան ե ան լեոներու պէս , ՈԼ գեղեցկա-

ցած՝ Լեոնալիբանանի տեսիլներուն նը– 

մս^ն, Հասունցած՝ յանուն Հայաստանի, 

Հայրենի տեղերուն ո՛– տեսիլներուն ար-

մանի ։ 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 

^ԼիբանանաՀայեր, կը բարեմաղթեմ 

ձեզի եղբայրութիւն, որովՀեւոել առանց 

եղբայրութեան, որքան ալ Հայերէն խօ– 

սէք, գէրար երբեք պիտի չկրնաք Հաս-

կընալ» ։ 

Վ ձ Ր Ջ Ա Բ Ա Ն 
Արմէն պաՀ մը շոգենաւային իր 

խուցը մնալէ ետքը ( մտաւ ճաշասրահ , 

ուր ճակատագրին անօրինութեամբ գէ– 

մը նստալ ամազոնի կազմով գեղուՀիի 

մը անուշաչուի ։ Արմէն ստացաւ Հար-

ուած կայծակի է Եւ ճ է չ ՚ է սրտէն , որ բը– 

ռընկեցաւ ու անշէՀ կերպով բոցավառե-

ցաւ , նման աստուածաշնչական մորե-

նիինւ 

Գեղուհին Պէյրութցի էր, ու աչքե-

րը կը յայտնէին Հա յութիւնը % Օրիորդը 

ծրարուած էր խոր տխրութեան մը քո-

ղերուն մէՀ։ Կարծէք սգաւոր էր ւ 

Բանի մը օրուան ընթացքին բարե-

կամացան , քաղաքավարական քաղցրոլւ– 

թիւնով է 

Արմէնին ՀայոլՀի մը պէտք էր, էր– 

րել կին : ԳեղուՀիին ալ երիտասարդ մը 

պէտք է ր , իբրեւ փրկիչ։ Եւ երբ Արմէն 

սիրային յայտարարութիւն ըրաւ, ել ա– 

ռաՀարկեց ամուսնութիւն, աղջկան աչ-

քերը լեցուեցան, ու մրմնջեց* 

- Գմբա խտաբար , կարելի չէ է 

՛Նստած էին երկրորդ կարգի սրաՀին 

մէկ անկիւնըւ Արմէն կը կրկնէր» 

- ինչո՞ւ, բայց ինչո՞ւ* . .ի՞նչ պատ-

ճառով կարելի չէ. • • Ի՞նչ արգելք կա յ 

. . . Ըսիք թէ ո ՛ չ ամուսնացած է ք , ոչ 

իսկ նշանուած, մէկու մըն ալ սիրահար-

ուած չէք. . • Ուրեմն էնչո՞լ Կարելի 

չ է . . . 

Տայնմամ, գեղուՀին խնդրեց ծխիկ 

մը , ու յայտնեց . 

- Այնքան աղն իլ է ք , որ պատմու-

թիւնս պիտի պարզեմ ձեզի, խոստովա-

նութեան մը պէս • » • Ո՛– պիտի Համոզ-

ուիք որ ամուսնութիւնը կարելի չէ • « * 

Վիրա լոր գեղուՀին անկեղծութեան 
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մ այթքով մը Հոսեցսլց իր խոստովա-

նութեան թյ՚վէ, մը ւ որուն խռովէսյոյղ 

թուրերը Հանդարտեցան ՀետղՀետէ է 

Պարզ, սովորական պատմութիւն 

մըն էր խաբուած աղՀկայ է 

Հօրն ու մօրը մէկ Հատիկը , զար– 

զա ցած , զգայուն , առաքինի , կ՚ունենայ 

անկում ւ կը ծանօթանայ օտարականի 

մը յ որ կը Հետապնդէ զինքը է Էլ. օր մը, 

ինք կը տկարանա յ . • • ; 2/ յ խօսքեր , 

ամուսնական առա թարկ կը ցնդին ^որով– 

Հետե լ երիտասարդը ամուսնացած Էր ու 

Հայր Էր զաւակի մը% Պ է յ ր ՚ ՚ ւ թ կը գըտ– 

նըւէր գործով տ Նամակ մը գրելով, նե-

րողութիւն խնդրելով )կը Հեռանայ ընդ– 

միշտ է ՀայուՀին կը մնայ յղիէ Լալով կը 

խոստովանի ւքօ^ք ( որ մէկ խորՀուրդ 

կու տ ա յ ՚ – Բ՝ո՝ղուլ Լիբանանը,Հաստատ– 

ուի լ ւէրանսա, ուր աշխարՀ բերել զա-

ւակը , ել յ անձն ուի լ բախտին բարեսըբ– 

աութեան : կը յանձնէ քանի մը ամիս 

բաւելու լափ գրամ, խոստանալով օգ-

նել անհրաժեշա պարագային է Եւ աՀա 

ԱրմԷնը... 

Գեղուհին ղլխաՀակ սպասեց գա– 

տավճիռի • • > 

Արմէն սրտագին կերպով կրկնեց իր 

առաթարկը, ըԳւգունելով գալոց մ ան ու– 

կը է 

ԱրմԷնի կը թուէր թէ կը մեռնի՝ ե ֊ 

թէ չտիրանա յ ա յդ աղոլորին է 

իր մարգարէական Հոգին կը վկայէր 

թէ այդ գեղուՀին Փուփուլ մը չէ է 

Անչափ Էր երթանկութիէնը Հա յու– 

յիին > որ սկսալ մպտիլ արցունքներու 

մէթէն, ու երկու ձեռքով սեղմել Արմէ– 

նին աթ ձեռքը է 

Արմէն կը յիչէ Պայրընի մէկ խօԱ՜-

քը - «Մարդը ճօճանակ մըն է% ընդմէթ 

արցունքին ու ժպիտին* ւ 

Արմէն ա՛լ ձեռնունայն չէր վերա-

դառնար : իր երկու ձեռքերն ալ լեցուն 

էին, չատ լեցուն է Հեքիաթի մը պարի-

կին մէկ տարօրինակ կարգագրութեանը 

կ՛ ենթարկուէր վայելչօրէն, վեհանձնոլ– 

թեամբ ու վայելքով է 

ՎերթապԷս , Փարիզի մէէ, ատեն մը 
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ետքը կ՛ամուսնանայ քՀապէլին Հետ, որ 

ունեցած էր երկուորեակ է երկուքն ալ 

մ անչ է Արմ Էն կը մնայ խոստումին տէ-

րըէ ոբդեդրելով մանկիկները է կ՚ոբդե– 

գրէ նաեւ իր քրսթ աղջնակը : ինքն ալ կը 

բախտաւորուի նախ մանչով մը , ապա 

աւյթիկով մըէ 

Գործը կ՚ընդարձակէ, բախտը կը 

բանի, կ ըլլայ Հարուստ Հայրիկ է 

Նամակով ամէն բան կը պատմէ Հօ– 

րեղյրօրը յ իբրեւ վերթաբան ըսելով . 

- ^Առաւելապէս սիրոյ շնորՀիլ է որ 

զղացի Հոգիին գոյութիւնը, երբ Հոդիս 

գտաւ իր Հոգին ։ Զգացի նաեւ որ խըղճ– 

մըտանքը խելքէն այնքան գերիվեր է ,որ 

խելքը անխելք է խղճմտանքին քով ։ 

Բախտս ծովով ծաղկե ցաւ տ ինչ բախտա-

ւորութիւն է եղեր՚ ունեցած ձախորդու-

թիւնս ցամաքի վյւայ ։ Հիմակ այնքան 

երթանիկ եմ ք որ ամէն առաւօտ կը նա-

յիմ երկնքին, ու. ներքնապէս կ՝աղաղա-

կեմ եօթն անգամ .- «Փա՛ռք Բեզ, Աստ-

ուած իմ* ւ կ՚երեւի թէ Սէրը ճամբու 

վրայ է յաճախ ( ել իրեն Հանդիպելու 

Համար , անհրաժեշտ է ճամ բո բդել ։Վըս– 

տատ եմ որ կատարուեցաւ գրուածըՀճա– 

կա աա գիրը ) » յ 

Հօրեղբայրը ոգեւոր ուրախութեամբ 

կը պատասխանէ , ի մէթ այլոց գրելով՛ 

- «ծէ հիմա է երբ որդեգրած ես քը– 

րոթգ ազթիկը, կնոթգ մանչերը, ու գուն 

ալ ունեցած ես մանչուկ մը եւ ազթնակ 

մը, կրնաս ըսել իրաւամբ որ վԵթէ մէկ 

բան չկրցայ իրագործել, բայց մէկ ու-

րիշ բան յաթողեցայ կատարել* է Չկրցա– 

ծըգ «Ամէնուն Աղբար ի կը* ըԱալն է ր , 

իսկ կրցածդ «Ամէնուն Հայրիկը* ըլլալդ 

է * Այո՛ , բախտին կողմ Է գրուածը գոր-

ծադրուեցաւ ւ կը մաղթեմ որ բոլոր զա-

ւակներդ Հայ մեծնւսնէ ու ըլլան բախ-

տաւոր յ կը մաղթեմ նաել որ նոր Հայ– 

րութիւններոլ արժանանաս, ու ԸԱաս 

երթանիկ Հայրիկ. Մի՛ մոռնար որ Պէյ– 

րութաՀայ սիրելի ու շնորհալի Զապէլին 

կը պարտիս բախտաւոր բոյնիդ կազմս*** 

թիւնը ։ Շատ ուրախ եմ որ ՀՀապէլդ տի-

պար մայրիկ եղած է» ան ալ դարձաւ 
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գԱմէնուն ՄայրիկքԼ՚Ֆ < ՀայապաՀպանու-

մին ա ոյսՀին Հերոսը, աոաջին Սուրբը , 

աոաջին Հանճարը Հայ Մայրիկն է I Երր 

Հայ մայրը իր տան մէջ կը Հիւրասիրէ 

Օտարութիւնը , օտար լեզու.ով ու բար-

քերով ք կործանած– է Հայ տունը: Ջէր ան– 

սա գանուած ժամանակս ( դժբախտու-

թիւնը ունեցայ ճան շնալու մայրացած 

այնսլիսի ՀայոլՀիներ, որոնց Համար 

Հինգ Հարիլր ֆրանքը շատ աւելի կ՛ար-

ժէ ր քան ամբոգ ջ Հա յութիւնը։ Ո*– մտա-

ծեցի որ չտեսութիւնը , տգիտութիւնը , 

Հոգեկան սնանկութիւնը եւ նիւթապաշ-

տութիւնը քաէաէրձձյքու. ծնունդ կու տան 

մտքին, խիղճին ու Հոգիին մէջ Ո՛չ մէկ 

ոյժ կրնայ քանդել Հայ տունը, երբ Հայ 

մ ա յբը կանգնած է կեդրոնը իր կոչու– 

մին,սպառազինուած Հրեշտակի մը պէս ւ 

Հայ մայրը ա՛ն է , որ օտար ազգի մը 

խորթութիւննեբուն ու թեթեւութիւն– 

ներուն թո յ լ չի տար , որ տեղա լոր ուին 

տանը մէջ < Եւ իր զաւակներուն տեւա-

կան կաթը կ*ընէ Հայերէնը է Տիպար Հայ 

Մայրը պէտք է որոշ չափով խորՀ ր գա-

նի շը ըլլայ Մարիամ Աստուածամօր ու 

Մայր Հայաստանի ,իր բնակավայրը վե-

րածելով սրբավայրի, Հայրենիքի է Է ՛ Հ , 

Հիմա գիտցար որ լալ մայրիկներ կ ՚ ե լ -

լեն ԼիբանաՀայոլթենԷն , ինչպէս մայ-

րիները կ՚ելլեն Լիրանանէն« Վերջինները 

թէեւ Հազուագիւտ են, բայց ,բաբե բախ– 

տարար, բազմաթիւ են առաջինները տ Ը– 

սէ՛ ՓարիզաՀայ անպտուղ Հայ երիտա-

սարդ ծառերուն , որ ամառը Լիբանան 

այցելեն ւ %ախ՝ մեր երկրին արքա յու-

թիւնը կը տեսնեն. իրենց մաՀէն ետքը, 

մեղքու պատճառով, տեսնելիք չունին 

արքայութիւն է Երկրորդ. թո՛ղ դիանան 

որ Լիբանանը միայն երկիր չէ մայրի-

ներու ,այ լ տասը տեսակ պանծա լի պըտ– 

ւդատ ու ծ առերու է կան մ ան աւանդ ան-

ուանի Հայ խնձորենիներ ւ Թո՛ղ գան ու 

ընտրեն մ է յ մէկ Հատ խնձորենի աղջիկ ։ 

Իրենք ալ կը վերած ուին առնուազն տան-

ձենիի է կւ այդպէս, 

մանի ծառ ըլալլէ ւ 
կը գադրին գերեզ– 

Ըսէ՛ իրենց որ դէն 

շպրտեն վԱմէնուն ԱիրաՀարըֆ ըլլա լու 

իրենց ամ ուլ փափաքը, ու դառնան 

մէնէն Աւելի Ա իրաՀարըֆ իրենց կազմե-

լիք մանկապարտէղին I Թո՛ղ բազմանան 

ոլ շէննան Հայոց մանկապարտէզներըւ 

Ազգովին պէտք ունինք մ ան կա պարտէզ-

ներու , սորվելու Համար Հանդուրժել, 

սիրել յ եղբայրանալ, անխառն Հայու– 

թեամբ, անխառն Հայրենասիրութիւնով է 

Պէտք է սորվինք միաբանելու Ա Բ *հը ։ 

Հքերերն ալ, Համ ալսարանալա բաներն 

ալ , նաեւ պարագլուխները , մանաւանդ 

երիտասարդները պէտք է մտնեն ման– 

կապարտէզ յ Եւ Հայերը պէտք է շուտով 

աւարտեն մանկապարտէղը , բալ Հ ամա> 

րելով իրենց յաւերժական երախայոլ– 

թիւնլլ ։ Վերջին մաղթանք մը * մօտերս 

Պէյրութ այցելես, մանկապարտիղպա– 

նոլՀիով ու մանկապարտէզով, որովհե-

տեւ ձեզի սպասողներ կան* կրակէ կա-

րօտով տ Կը սարքենք նոր դասախօսու-

թիւն մը, որուն նիւթը պիտի Ը1էայ 

ձՀա յրութիւնը՚ֆ ։ Մ եր բո լորէն տաք 

Համբոյրներ բոլորիդ՚ֆ ւ 
* * * 

Աբմէնին ու Հօրեղբայր Վարդանին 

շնորՀիւ, Աոլրէնեան գերդաստանին 

թղթակցութիւնը վերածուեցալ երկու 

ամ սա թեր թե բու, իւրաքանչիւրը ութա-

կան էջովէ 

Անոնք տարին քանի մը անգամ ^մԷՀ– 

տեղ Հանեցին բացառիկ թիլեր , տաս-

ներ կոլա կան էջով ։ 

Հօրեղբայր Վար դան իր նամակները 

անուանեց հՄ ան կապարտէզ՛» , իսկ Ար-

մէն իր նամակ—ամսագիրը անուանեց 

հՄայրապարտէգֆ , խմբագրութիւնը 

յան ձնելով ՏՀապէլին ։ 

Հա յ լրագրութեան ապագա յ պատ-

մագիրը պէտք– է նկատի առնէ այս եր-

կու ձեռագիր ամսաթերթերը , լուսաբա-

նելու Համար ԼիրանաՀայութեան գէպէ 

ւէանկապարտէզ երթը , ինչպէս նաեւ 

ՖրանսաՀայութեան Վդագաղի պէս յ ՚ Ա մ – 

ր ընթաց» երթը, դէպի մաՀապարտէզ է 

(ՎԵՐՏ) 
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Ու մի օր պիտի խււովեմ ինձնից, 

Պիտի խորթանամ, խենթանամ պիտի, 
Պիտի այ լայ լուեմ, 

Փրփուրը բերնիս* 
Հըրհւսոմ, ճաււհ՚ ՚մ • • . 
Պիտի սպաննեմ անմեղ աղաւնին 

էս խաղաղութեան, 
Ու կւաւի մտնեմ իմաստութեան դ է մ , 
Ու պիտ ճաւատամ ես իմ ընկերոջ 
Երդումներին սին, 
Սիրոյն անմարմին, 
Հաւասարութեան ել արդարութեան • • • 
Ու բոցաճաճանչ աչքերով չւսսծ, 
Իերսւնս կիսաբաց* 
Պիտի վարարուեմ պղտոր դետի պէս, 
Վագեմ դէպի ձեզ, վագեմ դէպի ձե ՚գ * 
Հոսանքըն ի վար։ 

Ու մինչ տարուբեր ես ձեր ծովի մէջ 
Ու ձեր ծափերի տարափի տակ գաղջ 
կը ճառեմ երկար* 
Դոլք ի պատասխան հարցումին խելօք 
Մի իմաստուն, տարեց անցորդի, կ ՚ասէք • 
- Ո՞վ է , ո՞վ է այս յիմարը մ ե ծ ։ 
Կը կտրէք իսկոյն դուք նրա լեգուն 
Ու կը նետէք այն շների աււաջ 
Պոռալով նրա երեսըն ի վեր* 
- ՛Նա տէրն է , տէ՜րը՝ այս աշխարհի ծեր, 
Փսա-քն ու պատի՜ւը 

Ու պարծանքը մեր • • <, 

Ա ր տ ա 

թձհրան 
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Ժ"*մեր ետք, Լեւոն երկնցած՛ էր տն կողն էն մ ԷԼ եւ. առաստաղը կը 

գիտէր երաղուձ ։ Գէպքերը այնքան արագ յա Հորդած էին եւ. այնպէս անա– 

կ ընկա լ օրէն։ Մ անրամասնոլթիլննեբ կր խճողէին երեւակայութիւնը։ եօս-

քեր, խօսքերու թօնը, նայուածքներըէ մարմնի կեցուածքներ, լեցուն լը– 

ռութիւններ յ 

Մէկ հիմնական մտածում կլլ աիրապեաէր բոլորին ։ - ի՞նչ էր գաղտ՛՛ 

նիքը ։ ինչո՞ւ չուզեց յայտնել : 

Հազար ենթադրութիւն ըրաւ, բոլորն ալ ի վեր քո յ մերժեց ։ Ուրիշ 

բան էր թաքնուած տակը : խորունկ , ցնցող բան մը ։ Եւ երբեք պիտի չգիտ-

նար այլեւս ։ 

Մ աքէն՝ արգիլուած , մեղաւոր ենթադրութիւն մը անցաւ։ Բայց ինք– 

ղինք մեղադրեց նման գաղափար մը ունեցած ըլլալուն Համար ։ Անկարելի 

էր ։ Թագուհին ընդունակ չէր նման ընթացքի ։ 

թ՛ագուհիին մեկնումը խորունկ պարապ մը ձգեց : Մեծ տխրութիւն 

մը վարակեց զինք ։ Հազիւ միացած, արդէն բաժնուեր էին, գուցէ ընդ-

միշտ։ Իրենց միՀեւ ամէն ինչ վերկացած էր։ Զգացումը աւելի Հզօր էր, 

քան տրամաբանութիւնը : 

Նոյն պահունի Թագուհին գլուխը գըած էր նստարանի կռնակին ու 

կիսափակ աչքերով կը դիտէր եգիպտական բնանկարը ։ Շոգեկառքը առաք 

կը սուրար, բայց Թագուհիի մտքերը կը շարժէին տարբեր ժամանակի մը 

մէՀէ աւելի դանդաղ ու հիմնական։ 

Երազ մըն էր ։ Իրականութենէն աւելի հզօր ։ Դ՛եռ չէր կրնար լիովին 

կշռել պատահածը։ Արբազան խենթութիւն մըն էր։ Իր կեանքի միակ խեն-

թութիւնը ։ Պատկերները կ՚անցնէին երեւակայութեան պաստառին վրա ։ յ 

Կը յամենար անոնց վյրայ, կը տնտնար ու կը լեցուէր երանութեամբ։ Բո– 

լորին Կ՝Ի չի էր Լեւոնի առնական նայուածքը։ Հիանալի էր, հիանալիյ Ա՜խ , 

տեւէր ք ի ՛ չ մըն ալ, ք ի ՛ չ մըն ալ ։ ։ 

Հ&ողա, բարի արեւ, 

Հքողա* » . • | 

Ալ արցունք մը ահա, թարթիչին վրայ խոշորցաւ, կախուեցալ, մը– 

նաց ։ 

ինք եւս կը զգար, որ վերջինն էր է Զէր գիտեր ինչու, չէր հարցներ 

իսկ... կը զգար։ Տարիքը է նիւթականը - պարապ խօսքեր էին։ Ոչ մէկ ար– 



գեչք է բայց կը զգար, վերջինն էր ւ Անգար ձ, բնաւ, յաւիտեան- աՀռելի 
բաո-եր է 

Ու չկրցաւ ը"ել, ինչ որ մտադրած Էր է ինչպէոս ըսէր, ինք Հայ աղ-

ջիկ մըէ Հիմա կը զարմանար յանդգնութեան, տկարութեան ել փորձում– 

թեան վրայ է ինչպէոս կրցեր էր** * 

Ոչ ոք պիտի Հասկնար > 

™ ՈՈւր ես, տղայ, երէկ գիշեր քեղի սպասեցինք, » Վարուժանն էր է 

- Փիչ մը յոգնած էի։ Նստէ՛ է 

է Վարուժան կասկածոտ նայուածք մը նետեց վրանէ 

Լոլօ մի կար գար. . . Երեւի աղջկայ մը Հետ Էիր*** Անբնական բան 

չկայ * * * ԸնգՀակառակն. * * 

Լեւոն շիկնեցալ է 

- Ի՛նչ աղթիկ, իմ խելքս ուրիշ տեղ Է է 

- Տ® , պարապ խօսք Հուզեր • • • Պեխերդ շատոնց բուսեր են , դեռ կինն 

ինչ Է չես գիտեր * * * Անբնական Է*** 

- Դուն ալ, ըսաւ Լեւոն, ի ելքդ միտքգ 1լեոթ վրայ Է*** Եւ ըԱել, որ 

ուսուցիչ ալ ես * * •> 

* է յիմար, սէրը ուսուցչութեան Հետ ի*նչ առնչութիւն ունի է 

Պէտք է ներքինի՛* ըլլամ, գասատոլ ր/յա/ոլ Համարէ Դուն ան ըսէ է ոխլբ 

Էիր երէկ է 

Լեւոն չպատասխանեց : 

- Երթանք գինովնանք այս գիշեր է 

Վարուժան տեղէն ցատկեց * 

- ի բա՛* լ կ՚ըսես ։ Երթանք : 

Լեւոն բերանը ըմպելի չէր դներ, չէր ծխեր, կատարեալ կուսակրօն 

մըն էր է Վարուժան զինք շատ կը սիրէր եւ կ՛ուզէբ, որ պատեանէն գոլրս 

գար, փայեէէր կեանքը ։ Վարուժան կը զգար ^ որ երիտասարդութիւն ըս-

ուածը ուժականութիւն մըն էր , որ չգործածուելով կրնար սպառիլ։ Ե՛ 

Հիմայ որ Լեւոնը ցանկութիւն կը յայտնէր գինովնալու, աւելի քան գոՀ 

էր յ կը զգար, որ Լեւոն խորունկ ապրում մը ունէր է &ետոյ, շատ ՀետսԻ* 

քըրքիր Էր Լեւոնը անգամ մը իր կաշկանդումներէն ա զա աո լած տեսնելէ 

Դացին «Փարիզիանա* Հայկական գարեջրատունը։ Անկիւն մը նստան 

ել երկու գարեջուր ապսպրեցին ։ Ապասեակը Հայերէն պատասխանեց* Լե-

ւոնը ԴԼՈէ~խը վեբցուց ել դիմացը՛ «• խավ/շիկ մը տեսաւ է Ածուխի նման 

սեւէ Շշմեցաւէ Խափշիկը կը խօսէր մաքուր, Հայկական շեշտով Հայերէնէ 

- Անունս Տիգրան Պէրպէրեան է , - ըսաւ իափշիկը, - քաթն Անդրա-

նիկի զինոլոր եմ է 

Լեւոն շշմած էր է Խափշիկը ճերմակ ակռաներն ու աչքերը փայ լեց լք-

նելէն՝ կը ծիծազէր է 

Վարուժան բացատրեց, որ փոքր տար իքէն Հայերու մօտ ծառայած 

էր եւ լաւ Հայերէն սորվածէ Եդիպաացիները խափշիկները պ է ր պ է յ փ կը 

կոչեն.ք ուստի՝ իափշիկը պէրպէր—ին վրայ աւելցուցած էր եան մասնիկը 

ել դարձած* Պէրպէրեան է 

Առաջին գաւաթը պարպեցին: Լեւոն մշուշ մը զգաց ուղեղին մէթ է 

"՚ Տիգրա՛ն, երկու Հատ եւս, - գոչեց Վարուժան, * չան սր՚+ 

գի, ւքԷզԷԱ քիչ մը աւելի բեր,*.* Ի՞նչ Է, Հօրդ տունէ՞ն կը բերեռ*.֊* ս -



տօ ք Ա Գ Ի Ն 

- Գլի ույ* վ բ ա յ է պարոն, դլխուս վրայ»** Հայրենակիցներ*։, միՀեւ 

թ է ք փ ֆ չկայ՛», 
- Գուն ի՛նչ տեսակ ընկեր ես, - ըսաւ. Լեւոն, - ղիս մ է յ մը Հո» չբե– 

րիր. » » ազուոր տեղ է • • • գարեջուրն աչ Համով բան է եղեր » • • Բնաւ չէ է 

երեւակայեր • < • Գիտես , խելքս գլուխս է , բայց »** աեսակ մը մչուչ • . « 

ուոր կը զգամ . . . ^ ա ^ գէբքերէն գուբս գալու է երբեմն • • • էթաա կար-

գալէն մարգ ապրիլը կը մոռնա յ կարծ՛ես • * . 

- Խմէ Հ չաաախօ՛ս, խմէ, գոլն դեռ վանական կը Հոտիս • • • ^ ^ 

երակներդ տաքնան քիչ մ ը ՛ * » խմէ՛, աշխատող երկաթը չի մանգո տիր., . 

խմէ՛ 9 գուձէ ստեղծագործական թափով լեցուն ես, դաստիարակու-

թիւնդ քեզ կաշկանդած Է՛՛՛ Փշրէ՛ կապանքները ՚ * ՚ խմենք% ազատու-

թեան . . • 

Բաժակները բարձրացուցին * 

- տ^7»» , - ըսաւ Վարուժան, - աես սա թափանցիկ դեղինը, 

խարաեաշ գեղեցկուհի մը չի0 յիշեցներ ՚. ՚ խարտեաշները կը կախարդեն 

զիս... 

^ ծ» ա/ խարտեաշները կը սիրեմ, փ. ըսաւ Լեւոն է 

- ՐրովՀետել մենք թուխ ենք, Հակադիրները իրար կը քաշեն»** Ա— 

րարչութեան գլոլխ—գՈրծոցը կինն Է, բարեկամ ՚ . . Զմայլելի Էակներ են, 

- իրենց մազերը, նայուածքները ք բերանը, իրանն ու քալուածքը... Օմար 

խայեամը ճիշդ Է - ^ ^ւ գինի՛՛» ԱՀա Հաւատամքս՛»* Մնացածը - Ու– 

նայնոլթիւն ունայնոլթեանց ՚ » . ինչ շողոքորթներ ենք մենք, ԸԱել էլ՝ուզեմ՝ 

մարդկային Էակներս... 0>չա ^ կրկնեմ ՊօտլԷռը*֊ «^թՕՕՈէՇ Խշէէա՛,– 

ա օ ո 8 6 ա ե 1 & ե 1 6 , ա օ ո Հապա սա Աողոմոն Իմ աստո՞ւնը ՚ • • է է ըսել, 

որ իմաստուն տիտղոսին ալ արժանացաւ՛* • Երիտասարդությանը խմեց, 

սիրեց, վայելեց գեղեցկագոյնները կիներուն՛ ՚ ՚ բոլոր տեսակի ել ցեղի՛»՛ 

կանանոցներ ամ բոզ ք - ի՛նչ երանութիւն»*» Ե*– երբ - լալ լսէ՛ - եւ երբ 

այլեւս անկարող էր կեանքը վայելելուէ այսինքն% ծերացաւէ մէկէն Հիմ աս-

տուն) դարձաւ եւ քարոզեց առաքինութիւն , Աստուծոյ սէր , եւայլն, ելայ-

լըն ՚ * ՚ Երբ անկարող դարձաւ՛.» Հյողո քո բթութիւնը մեր՛»* խմենք« իը~ 

մենք, ուրեմն, խենթերու կենացը, որովհետեւ անոնք են բուն իմ աստու-

նը ՚ * • կեանքը ինքն ալ սրբազան խենթութիւն մըն է ՚ • • 

խմեցին I Լեւոնի ոտքերը կտրուած էին Հողէն ւ Վարուժանի խօսքե– 

րը կը լսէր է քաղցր ձայնի մը նման՛՛» Աչքերը յառած Էին դիմացը, երկու 

սեղան անդին ք կապոյտ աչքերուն խարաեաշ ագքկայ մը, ծնողքին Հետ 

կը ճաշէր ։ ԱղՀիկն ալ անտարբեր չէր է Ակիզբները աչքերը փախցոլց Լե-

ւոնի Հեշտոտ նայուածքէնէ բայց Հետզհետէ տեղի տուաւ ու նուաղեցան 

իրարու նայուածքներուն մէՀ: ժպիտներ իսկ փոխանակուեցան X ԳարեՒ՛ 

Հ ո ՚ ֊ Ր Ը էր բարերար ազդեցութիւնը ըրած էր * կաշկանդումները ինկեր էին« 

- Իրաւունք ունիս , - Կ ՚ Ը ս է ր Լեւոն, - իրաւունք ունիս • ՚ » մարդ ապ-

րելու է . . . կեցցէ կեանքը, կեցցէ երիտասարդութիւնը» սէրը% գեղեցկու-

թիւնը * • • Անկցին Աողոմոնն ու իմաստութիւնը* * * 

Նայեցաւ խարաեաշ գեղեցկուՀիին, »/» ժպիտով մը Հաւանութիւն 

յայտնեց յ Լեւոն աւելի ոգեւորուեցաւ» 

- Երբեք պիտի չներեմ քեղի, ընկե՛ր»»* Ա* ՛էր քէն մէ1 գրուած է ար-

դէն Զգուշացիր բարեկամներէդ ՚ * > Այսքան ատեն զիս Հեռու, պաՀեցիր 

ա յա Հանրօգուտ Հասպաաութենէն եւ ասա ուածներու ըմպելիէն»»* ^ 



տւ 
^Որթատունկով զարդարուէ, օ՛ Վանա ա Ուր • • Երբեք պիտի չնե-

րեմ • • « կենացդ • • • 

Գաւաթներ ը պար պո լեց ան ։ 

- Տիգբան Պէրպէրեան, - կանչեց Լեւոն է 

- Ա յո | պարոն , ծ առայ եմ ձայնիդ * 

- ^ա^ , Տիգբան Պէրպէրեան, - չարունակեց Լեւոն, Հեղինաս– 

կա լոր շեշտով մր, - երրեք մարդու ծառայ չըլլաս • • • Երբեք՛* • Ոէ 

իմ ձայնիս , որ բաւական պարաապանաց է ՚ • • Երկու գարե թուր . > • 

Տիգբան Վարում֊անին նայեցաւ . Վարուժան գլխով ոչ ըսաւ է 

- Երկու գարե քուր ըսի քեղի. . . Հ ֊ , գինո՞վ կը կարծէք • • • 

Տեսայ գլխով ոչ ըսելդ... ^ գարեջուրը, Տիգբան, թէ ոչ • . • 

Վարուժան դրական նշան ըրաւ ւ 

- Վարուժան, քեղի խօսելիք ունիմ • * « լո*–բէ խօսելիք... Եթէ խմած 

չըլլա յ ի , պիաի չխօսէի... Չկարծես, « ր գինով եմ, թէել ոաքեբա գեանէն 

կար ուած են եւ գլուխս թեթեւօրէն կը աաաանի... Գիաեմ ամէն ինչ որ 

կ՚ըսեմ ու կ՚ընեմ, բայց խնդիրն ալ այն է , ո^ւ ^ Համարձակիմ . . « 0՛ , ար-

դէն սկսայ լրթանալ* Խերն անիծեմ, մենք Հայերս շաա լուրթ ենք... ք ր 

լար ճանաչ չենք գիտեր... Գոլն ան ըսէ • • • 

Խօսքը կտրուեցաւ, թեքր կորսնցուց տ Գիմացը պարապ էր» խարտ– 

եաշ գեղեցկուհին մեկնած էր* Ե^րբ: Հոն՝ ուր կեանքը խտացած էր քանի 

մը վայրկեան առաթ, Հիմա մոխրագոյն պարապութիւն մը կարէ Գունաւոր 

ոլ ճոխ թաՀերը կորսնցուցին իրենց շքեղութիւնը է Խորունկ տխրութիւն մը 

իթաւէ Լռեց՛. Աոլղոլեցաւ ներսը, ո ւ ր մութ Էր է Թագուհիին աչքերը, այ»– 

տասուքով լեցուն, ղինք դիտեցին : Արցունքի շիթեր, նաեւ , լեցուեցան իր 

աչքերուն է 

Վարուժան նկատեց է Վարուժան վարժ Էր խմելու ել Հակառակ իր 

զուարթ բնաւորութեան, խոբ ո լ տա լոր ական միաք մըն Էր է Լեւոնն ու 

Վարուժանը Ադամեանի աչքին լոյսերն Էին։ Տեսած Էր լոյսը անոնց մէթ, 

կերտած էր զանոնք ել ոգեւորուած էր անոնցմով ։ 

Վարուժան գիտէր, որ Լեւոն ողբերգութիւն մը կ՚ապրէր, ատոր Հա– 

մար ուզած էր, որ խմ է ( պարպէ սիրտը ։ 

- Խօսքդ մի մոռնար, պիտի ըսէիր քիչ առաթ ։ 

- ի*նչ պիտի ըսէի* Ոչինչ* Ըսելիք չմնաց: Պարապ կեանք էէ Ի՞նչ 

Կ՛ուզես, ըսեմ։ Ժողովողը ըսեր Է ~ Ունայնութիւն, ունայնութեանց* 

ամէն ինչ ունայն էէ Ծօ է$իգրան, ^ու Հայրենիքդ ոՈւբ Էէ 

Տիգբան անակնկալի եկաւ է Ի՛նչ տխմար Հարցում Էր է 

- Հո՛ս, . Լեւոն, < « ՚ » , պիտի ըԱայ է 

- Ըսել կ՛ուզեմ, նախահայրերդ՛ •. 

- ՆախաՀայրերս . . . / ւ ՚ ՚ ձ չ Հւսճ՚Հ կ՚ուզէք... 0՛ , Հասկցայ * . . գիտ-

նամ ՚ * * Իմ ի՛նչ Հոդս է , ^(՚ ուրկէ՛ եկան... էս Հո» ծնած եմ. Հոս ըն-

տանիք կազմած, տունս—գործս Հո» է . . . Երթամ քիչ մըն ալ մէզէ բերեմ 

ձեզի , ախորժակնիդ տեղն է այսօր * . • 

Տիգբան, պարզ է , խոլսափեցաւ խօսակցոլթենէն յ քաձ ^/ք 

Հասկնար նման բաներէ, ատկէ զատ, մարդուկը պաիշիշ Հաւաքելու ետե– 

Վ էր • 
- ^ծչ ^հ» մտածէ, ըսաւ Վարուժան։ 

- Մենք ինչո՞ւ չենք կրնար է 

Վարուժան մէկէն պոռթկաց * 
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է» Ես զզուած եմ այս միջավայրէն՚ • » Գպրոցէն մանալանգ« . • Ուսու-

ցիչներէն , Հոգաբարձու ներէն՚ • . Այգ քու ր ա թ - յ ա ն դ չկա՞յ, Աստծո յ մէկ ա– 

լան ակն է••• ՎսաաՀ եմ, Տիսոլս երբ Երուսազէմ մտաւ, անոր նախաՀօբ 

վրայ Հեծած էր*»» Մեր կեանքը լճացած, Հոաած բան մը ունի.•» Ո՞՛վ են 

այս մարդիկը*»* Հա՛, ո՞վ են այս մ արգիկը. ». Ասո՞նք են Արմէնները»*» 

Կը տարակուսիմ ՚ * * Օտարութիւն է ստրկութիւն * » * Իւզ կը Հոտին • » • Ալ 

Հինցած են, բովանգակութենէ պար պո լած * • • Երբեմն կ*երեւակայեմ քա-

ղաքին մեծ Հրապարակը մեծ խաբոյկ մը*»» Բոլորն ալ այրելու է*•• ՝Բրիս*ա 

տոնէական չէ, գիտեմ, բայց պաամական անհրաժեշտութիւն է••» Տեղը 

պէտք է մաքրուի, նորոգոլի, թարմանայ՛** Նոր առաքնորգներ ծնի»»» 

Ասոնք այրելու է , քաղաքին Հրապարակը՛՛ * Ուրիշ ելք չկայ*»* 

Լեւոն Հմայուած կը լսէր է ^՚ձՔ^ՐԸ թա9 էիհ յ գինովոլթենէն կամ 

յուղում էն է Գէմքին խորունկ լարոլածոլթիլն մը կար ւ Լոլո, էր երկար ա՜-

տեն ։ Վեր ցուց գարեջուրի բաժակը եւ գան գա զօր Էն ըմպեց, ումպերը ըմ-

բոշխնելով : Գաոն Համը աւելի գինովցուց զինք է կարծես Հեղուկ թախիծն 

ԷI որ կը խմԷր է Հյրթներոէն Լուրջ փրփուրը կախուեցաւ, ծիծաղելի տեսք 

մը տալով իրեն է 

- Ծօ, Տիգրան, գուն խորունկ փիլիսոփա յ մըն ես, այգ սեւութիւնը 

գիմակ Է» յաւիտենական գիշերը, ուր մխրճուած ես*** Հազարաւոր տարի-

ներէ ի վեր կը շարունակոլիս, ինքզինքգ կը կրկնես, նոյն ձեւով, նոյն 

փիլիսոփայութեամբ • . . Ուրտեղ Հաց , այնտեղ կաց ՚ > • 

- Պարոն Լեւոն, ատանկ բարձր խօսքեր խելքս չեն մտներ, ըսել կ՛ու-

զեմ* փոՐ չեն կշտացներ ՚ ՚ ՚ Ներողամիտ եղիր, գործիս ե տեւէն երթամ, 

գուք խօսեցէք * » » 

- Խորամանկ աղուէ՛ս, բայց եւ խելացի՛՛՛ Մարգը Հուզեր պեղել 

կեանքը՛՛* Մեր վերջը՛** Ի՞նչ պիտի ըԱայ մեր վեր Հը • • • 

\քարաւ մը կար, որ չէր գոՀանար ։ Կրակի պէս կը մաշէր է Ներկան 

ել տեւականը շարունակ կ՝ընգՀարԷին ել խռով էր Հոգին է 

- Այս երկոլոլթիլնն Է ողբերգականը, - շարունակեց, - այս ներ-

կան , Հաճելի պաՀլա - անցաւոր Է * * * Մ եր արմ աաները թաղուած են տեւա-

կանին մէջ՛** Զենք կրնար մոռնալ, որ Հայ ենք.*» Հա յութիւնը ճակատա-

գիր մըն էգ որմէ անկարելի է խուսափի լ* * ՚ Եւ մենք նուիրումով կ՚ընգու– 

նինք ա յգ ճակատագիրը, որպէս լուսեղէն առաքինութիւն ՚ ՚ ՚ Մ ենք ընտըր– 

եալ ժողովուրդ ենք.,՛ ՆաՀատակը, որ պիտի զոՀուի ՚ ՚ ՚ Ընդունած ենք 

մեր կոչումը, գիտակցօրէ՚ն ՚ ՚ ՚ ք՝ա յ ց , երբեմն, դարերու յոգնութիւնը 

կ՝ընկճէ մեզ՛*. 

Աչքերը փակեց , արցունքի շիթեր դուրս սաՀեցան է 

վթ՚ագուՀի, թ՛ագուհի, - մրմնջեց , - ինչո՞ւ լքեցիր՛ զիս...» 

Վարուժան առողՀ Հոգի մը ունէր ւ 

- Տիմար է - ըսաւ, - ես քու խերն անիծեմ, սատանան տանի փիլի-

սոփայութիւնն ու գրականութիւնը՛»• Ապըի նախամարդը, որ միակ եր-

ջանիկն էր, միակ ինքնատիպը, առաջին բանաստեղծը՛•* Աիրեց մեղքը ել 

ճաշակեց մեղքը* . . Հակառակ Աստուածային սպառնալիքին •• » իմ միտքս 

գէլ է ատս գԻԺր » իՈնւ Կ՝ըսես ՚ ՚ * 

Լեւոն անշուշտ Հասկցաւ ինչ ըսել ուզելը»»» Գառնոլթեամբ ու գա-

րեջուրով լեցուն էր է ի վերջոյ, օր մը, պիտի ճաշակէր մեղքը» 

- Մ եզքը, մ եղքը * . ւ երթանք ••• ՚ 
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Գուբս ելան դա րեթրա տունէն եւ կորսոլեցան Նեղ ու մթին փողոցնե– 

բու մէթ։ 

Մարտիկ Աղայի ճակատը ամպոտ էր այգ առաւօտ : 

Յօնքերը պռստած էր ել քիթ էն ինկողը տասը կտոր էլ ր լ լար ։ Փիչ 

կը խօսէր ել , երբ խօսէր , Լան Հազոցի նման կը պոռպռար % 

Լեւոն, ամէն օրոլայ պէս, մաքրոլթեան չծուած էր։ Մինչ կ՚աշխա-

տէր , կը զգար որ Մարտիկ Աղայի աչքերը յառած էին իրեն։ Որեւէ յան-

ցանք գործած չէր , որքան գիտէր է 

- Ջ° է անճարա՛կ, ատա՞՛նկ կը սրբեն սեղանը։ Նայէ՛, մատներոլ աղ-

տոտ Հետքերը վրան են ւ Անանկ մաքրելու էս , որ էրեսգ Հայելիի պէս տես-

նես մ էքբ է Էս ատո՛ր մաքրել կ՚ըսեմ« . » ելքերն ի գ գորգի վբայ չէ որ*** 

ազգ պիտի փրկէք՛՝« 

Ահա թէ ինչ ։ Լեւոն Հասկցաւ, թէ բանը ինչումն է ։ 

Աղան շարունակեց գոհ, որ կծիկը կրցած էր բանալ* 

- Գուք վ ո ՚ վ , աԳԳ փրկողները վո՛վ* * * Նախ մ է յ մը փորերնիգ կըշ– 

աասուսէք*** Բերաննիգ կը Հոտի, էլեր էք*** 

- իմ բերանս չի Հոտիր, - ընգմիթեց կոպտօրէն Լեւոն, - եթէ կ՛ու– 

ղէք Հոտուըտացէք * * * 

- էս ատ ըսել չուզես ի, • • Ըսել ուզես ի, գեռ սեր ապագան շինազ 

չէքտ գրպանն ի գ ստակ չունիք. . . Տետոյ, քեզ վոՈվ իրաւունք տուաւ քի 

ինզյի Հետ այգպէս խօսիս, Հէ* , ըսէ նայիմ, այգ ի"նչ Համարսակութիւձ« • • 

Զ° * շե"՛ս յիշեր °ՐԲ ւ էբբ ք"վս էկաՐ» քեղ բերին եւ աղաչեսին քի մօտս 

առնեմ, արհեստ սորվեսնեմ, մարգ շինեմ * * * չե՛՛ս յիշեր յ է՛*է ՚ • •> 

Կը յիշե՚մ | կը յիշե՚մ է եւ երախտապարտ եմ Հեզի յ որ զիս մարգ 

գաբձուցիք* * * 

- Հը՛մ, - ըսաւ Մարտիկ աղա գոՀանակ* 

վԱյս տղան գէշ տղայ չէ % - շարունակեց մտովի , - ընկերները բանի 

չեն գար * * * Ափսոս , Հազար ափսոս * * 

•* Արդեօք կա*յ կերպ մը, որով կարենայի երախտագիտութիւնս 

յայտնել ձեզի* այսքան բարիքի Համար է 

- է* օղուլ, մի էբկնսներ, այդքան ալ մի նեղուիր * * * Մենք ի վեր– 

թոյ, ազդին մեզերն ենք, մեր պարտականութիւնն է որբին, որբեւայրիին 

տէր կանգնի լ* * * Անսաւոր աշխարհ մըն է , միայն բարիքն է , որ կը մնայ 

կ՚ըսեն մեր մեզերը» . . Գուն նայէ քի շիտակ ճամբայ քալես, լալ. ընկեր-

ներ ունենաս *** ը՛*** ան ըսէ, էրէկ Բաբիզիանա վոբո՛՛ւ Հետ նստազ 

էիր * . • Հեռոլէն աչքերս լաւ չեն տեսներ * * * վո*վ էբ * • * 

- Վարումանը % 

- Ատ անպէտի կտո՞րը ։ 

- Լալ տղայ է , ընկերս է * * * 

- Տեսա՞ր, գիաէի, վստահ էի՛*՛ անիկա ինչ արարաղ է , քի Հե-

տը կը նստիս կը խմես.. . Տետոյ, քու շահազյը ի՞նչ է քի Բարիզիանաները 

կը ճաշես, գուն վո՞վ էս, Հէ"՚է*** Մէյ մը ըսէ, Հ է ՞ ՚ է " * 

- Ջէի գիտեր, որ Բաբիզիանա երթալու Համար ձեզմէ Հրաման առ-

նելու էի ւ 

- Բանի զախսեցիր, ան ըսէ*՛* ՝Բ»ւ բ^բիքէգ Համար է , օղլոլմ * V * 

Գան դեռ թահիլ էս՛*՛– Կարելորը ան չէ սակայն * ա՛ա տղան, աա աղան 
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է ^ որ չեմ Հաւնիր • . . Պէտք է կտրես անոր բարեկամութիւնը . . . Ուրիշ կերպ 

Հ ըլլար*.. 

Ալ բաժակը յորդած էր* 

- Պրն. Ա արտիկ, ձեր Ի՞նչ զորեն է , թէ ես որո ւ. Հետ կը բարեկա-

մանամ * . . գործէս գուբս, անձնական կեանքս ինծ՛ի կը պատկանի» ». 

- Այգ ի՞նչ տեսակ խօսք է , սըւոր ան բար տա լան լեղուին Նա յէ * . • 

Ի՞նչպէս թէ իմ ինչ գորզն է»** էս իրաւունք ունի մ ամէն բանիգ խառնը-

ւելու. • . Գուն Մ արտիկ էֆէնտի Տիգրանեանի պաչտօնեան է ս . . . Ուրիշ-

ներ նա խանս ով կը նային քեղի*»* Պատիւ, է քեղի Համար այս տան պաչ-

տօնեան ըլլալը... Հիմա էլեր ինղի շան քարոզ կը կարդա՞ս. * * Ալ Համբե– 

րուրութիւնս մի Հատսներ, ալ ատ ազուն Հետ պիտի չտեսնուիս ^ կը Հաս– 

կրնա՞ս՛–»» Արդէն ատ տղան ա՛լ պէտք է դպրոսէն ճամբուի*. . Ա՝իլլ, ժ«– 

զովին... 

- Ջեմ կարծեր, թէ այգ ձեր որոշելիք բանն է* * *• Ըսել կ՛ուզեմ, իմ 

բարեկամութիւներս ճշդելը... Ջ, եզ յարգելով Հանդերձ, կը ցաւիմ, որ 

ատիկա իմ գիտնալիք բանս է * . • 

- ՝Բ**ւ գիտնալի՞քդ է**–* Զ91 Հոս նայէ, դուն ինքզինքդ վո՞վ կը 

կարզես • • • Խելքդ գլոխգ Հաւաքէ... Ել մի պատասխան տար... Ըրէ ինչ 

"Ր ՀԱԼ Հրամայեմ քեղի*** Այդ լակոտը անպէտ է , աւբուազ է , փողոսային 

լակոտ մըն է , քեղի գլիէ կը Հանէ կոր.** 

Լեւոնի արիւնը գլուխը ցատկեց. 

- Վարուժանը սքանչելի տզա յ մըն է , պատիւ է ձեր վարժարանին 

Համար, որ նման երիտասարդ մտաւորական ուսուցիչ մը ունիք*** 

- ի ՞ ն չ , մ եղայ Տէր Աստ ուա ղ, մ եղա*յ . . . 

Եւ դաոնալով պաշտօնեաներուն, որոնք շբէապատած էին զիրենք ել 

Հեաաքրքրոլթեամբ ու երանութեամբ՝ կը դիտէին կռիւը. 

- Կը լսէ*ք, վկայ էզէքէ կը լսէՈք՛** , լակո՛տ, դուն Հասս կ ՚ ո լ ֊ – 

աճս՝ եճ գէմս լեղսրլ կը շարժես**՛ Նամքէօր, մոռօա՞ր օրը, էրբ բերանդ 

կը Հոտէր... 

Այս բաււը կը խենթեցնէր Լելոնը X Ազան շտապեց շարունակել * 

- Աղաչեսին, օտքս ինկան քի քեզ քովս աոնեմ* * * Խալթ կերանք ք 

որբ մը փրկենք ըսինք* *» Գեււ ինչ գրագիրներ Ունէի քեղի Համար, ի՛նչ 

ապագայ • • . Մ ե ՚ ղ ք է խաբուեր եմ , դուն ալ պարապ է լար • « » Գուն գեււ ատ՝ 

ք&մ|ւթա&|ւ1ւ^0է1ւ ակումբը էրթաս, քու ալ վեբՀգ գէշ է Մ եքղք, Հա–> 

զար մեղք... Գնա՛ 9 գնա՛, անօթի սատկէ*** 

Լեւոն՛ գոգնոցը Հանեց, շպրտեց Աղայի քիթ էն բերնին* 

- Տգէտ արարած, դո*ն որո1* լ կ՚ըսես*– Գնա՛, անօթի սատկէ**» էս 

թքեր եմ քու տուած քանի մը ղրուշին վրայ*.* թ՛քեր եմ քո-լ. ալ վրագ, 

թրքացած Հայ տ 

Աարտիկ Աղային սրտի ցաւը բռնեց հ ԱՀ ձեռքը սեղմեց սրտին, շուն-

չը կտրուեցաւV 

- Հասէք, Հասէք, պիտի մեռնիմ *» * Տոքթէօրը կանչեցէք»»* Ս ի ՚ բ " 

աըս , սիրտս * * * 

Բոլյլրը տակն ոլ, վրա յ եղան * Լեւոն կարեւորութիւն իսկ չտուաւ* 

գիտէր որ դերասանութիւն էր* Վիրա լոր ուած վագրի նման մոլեգնած՛ էր-9 

Ակռաներաւն տակէն, կը մ ոլտ ար« 

Մեղք որ երիտասարդ, չես* • V քիթգ բերանդ կլչ ^արդէի *.*•* ԱՀա 
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կը թօթոլեմ ոտքերուս փոշին. . . ՝ք՝ոլ տուած Հացը հարաւէ Է» . . Մեղք կը՛՛ 

րած անունիդ » • • 

Ելաւ, խանութէն յ՛լուրս ։ 
I 
I 

Այդքան ալ վիպական չեղաւ Հետեւանքը է Մաանուեցաւ կրկնակի 

րերդութեան ւ 

Նիւթականը մանկութենէն եղած էր թշնամին ։ Գրամի պակասը միչա 

զգացեր էր ել կրեր զրկանքը։ Հիմա, որ Հասուն երիտասարդ մը կը դառ-

նար | անոր պակասը առաւել եւս կը վիրաւորէր իր առնականութիւնը ։ Հա-

սած էր այդ տարիքին եւ տակաւին իր ապրո՛ւստն իսկ չէր կրնար Հոգալ։ 

Նաւաստութեան ել ամօթի զգացումը կը գալարէր զինք։ Ցետս յ , կասկած 

մը Հանդէպ իր կարողոլթիւններուն» Գոլցէ ինք անկարող էր եւ անճա-

րակ մըէ Աենեակի վարձքն իսկ չունէր ել օրեր էլ անցընէր գրեթէ անօթիէ 

Հպարտ Էր ել. ոչ ոքէ օժանդակութիւն կորնգանէ ր է 

Գժրաիաէութիւնը փոթորիկ կը յարռւցանէր ել. փոթորիկը կը խառ-

նէր ալքերը ։ 

Մ օր. մաՀուան կսկիծը ք իր գժրախւոտ մանկութիւնը, անապատ խ վեր– 

յիշումները 9 աւելի քան իրականօրէն, արթնցեր էին կրկին» Ապրելու, տեն-

չը խախտած էր, մաՀուան Համը կը յամենար լեգոլին։ Լինելու թագը, զոր 

Հպարտութեամր կը կրենք., նեասւած Էր ցեխի մէթէ. Սիրտը արիւն կոՀ լար է 

Փոքրացած, նուաստացած ք ու. վախկոտ Էր դարձեր է 

ինչ նպատակի Համար ո կեանքը զինք ազատած Էր անապատի սպան-

դէն » Սնուցած ո մ եծ ցուցած, կերտած էր արտաքին անօթը % ր ա յց ներսը 

ի՞նչ բովանդակութիւն դրած էր V Իրերը իրեն Համար թափանցիկ էին Հա-

սարակ ապակիներու նման» մէթի պարապը 1լ երեւէր յստակէէրէն ։ 

Հա յը ոգեպաշտ է & Արտաքին տարազը գինք կը Հետ ա քրքրէ ք որով– 

Հետւե գեղապաշտ է , ռրովՀեաել արտաքինը ներքին ճարտարապետութեան 

անդրադարձն էէ Բայց իր որոնումին տարածքը ներքին աշխարՀն Է՛ I Ա ՛՛-

վո ր ական , առօրեայ կեանքը զինք կը ՀետաքրքրԷ այնքան, որքան սնունդն 

ու օդը է Մեքենականն ոլ պատճառականը կը վանեն զինք է Ջի Հանդուրժեր 

պարապին է Գոյութիւնը իրեն Համար իմաստ պէտք է ունենա յ ւ Երր իմաս-

տէ պար պո ւի՝՜ կը կորսուի Հայը, կը կորսնցնէ իր կամքը է էլ այլասերի, կը 

նեխի է Մ եծ իմաստները մ ղում կու տան ստեղծագործութեան է Հա յը ստեղ-

ծագործ Է է 

Լեւոն իմաստը կորսնցուցած Էր : Եւ ( նման դեւերով բնակոլած Էա-

կին , դժբախտ Է՛ր է Օրերով տունէն դուրս չելաւ է Չածիլուեցաւ, մազերը 

կտրելու դրամ չունէր է Չուզեց մարդու երես տեսնել։ Վարուժանը կոլ գաբ 

եւ ի գուբ կը թանար զինք սենեակէն գոլրս Հանել։ Մերժեց ամէն օգնու– 

*թիւն է 

Հիմա , որ րո վան դա կութ են Է պարպուած Էր » կը փնտռէր Բ՚ագու– 

Հինէ ԹագոլՀին լոյսն Էր խալարին մէթ։ Մինակ Էր, րացարձակօրէն մի-

նակ է Առա նձնութեան մէթ կը կ ան չէր անոր անունը է Ան եւս լքած Էր զինք է 

Մ օրը ի՛՛նչ տուած Էր։ թագուհիին • ի՛՞նչ տուած • Հր ։ Աշխարհ լ• իՈնչ 

ստացած Էր իրմէ է Անպէտ, աւելորդ արարած մըն էր է կեանքը պիտի տե-

ւէր առանց իրեն ։ Ոչինչ պիտի պակսէր է 

Ժամեր կը պառկէր կռնակի վրայ, աչեքրը յառած առաստաղին, 

կենդանի մեռեալ մըէ 

^ ^ ^ ^ ^ ( Շ ս ւ ը - յ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Բ -
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ԱՐԳԱՐ ԸնԳՎԶՈԻՄ ՄԸ 
Օդաքար, որ արաաաաՀմանի մեր լաւագոյն բանաոաեղծնե– 

էէ եր գիտական ոաանաւորներով (<0« ձք > , իքնա֊ 

յաճախ անդրադարձած Է ՍՀիւ~քի կամ Հայաաաանի մԷՀ 

յուշագրած մեր մութ աա. ախոլր բարքերուն է 

Աաորեւ հրատարակած մեր քերթուածով՝ ան կը <1դ*Է 

վծրԱն աաանամեակի ընթացքին արեւմաաՀայերաւա մէէ Հիւան-

դագին Համեմատութիւներու Հաաած լաեա վերարերմ»է\քը՝ 

Հանդէպ արեւելաՀայ գրական ու. արուեաաի մշակներոլճ» րքլան 

անոնք իակապէա արմէ քաւոր, թէ բոլորովին անարմէքւ Երեսող 

թապէո հաճելի եւ իւմոսյավ լկոա* իք աո գերուն աակ, գըմ– 

ուար չկ Հաաաաաել բանաոաեղծին լոԼքՀ վք գովումը, երթ մա– 

նալանդ մէկ կողմին չաեաաւթեան գիմա,, ներկայ է միլա միւա 

կողմին այտ անգամ մ իա կա ուր մեծամոլութիւնը, 

Բ*»յՏ չաեաաւթիւնն ու մեծամոլութիւնը չեն, ար պիաի 

միացնեն ազգին գաւակները իրարու ւ Ջաեոութիւնն ու մեծամո– 

լութիաձը չեն, որ պիաի աաեղծեն մէկ Հոգեբանութիւն եւ մէկ 

կամքէ 

Բա9Էք մեր թերթերը, գացէք մեր հանգէաներաաձ , մաէք 

Հրաաարակչական աոլներէն ներո, եւ ապահով կրնաք ըլլալ, ար 

ամէն աեղ պիաի գանէք, էԳուք՝ աաղանգ, մենք9 միայն ման-

բուք*է 

ԱՀաւար պայմաններու, աակ Հերոաական ճիգ մը կը աանի 

Սփիւռքի ԳԲՈԳԸ ւ հայ գրականութեան վրա յ նոր երանգ մը 

ւելցնելու Համար կը նեաէ ինքգինք իմացական նոր ար կա ծա– 

իընդրութիւններու մ ԷԼ, կը աագնապի, կ՝ երկն է՛, բայց մենք, 

փոխանակ այգ ճիգին, տագնապին Հեաեւելոլ՝ ղա՛ րկ կու տանք 

մեր ՀասՀաաաւթեան եւ. երջանիկ ծուչութեամբ մը կը չարաւնա– 

կՕ՚ք Հին նուագներ ուձկնգրեչ եւ առանք յագենալու ճաշակել 

աաՀ մանին միւա կողմէն մեղի ղրկուած Տիրողն ու 0արման, եր-

բեմն մ ինչեւ իակ Ձիր ողին ալ թարմային Հայրենական բո՚յրն իսկ 

չունեք ոզ աարմաները I 

Ո՛չ, չաեաաւթիւնն ու մեծամոլութիւնը չեն, որ պի՛աի ա– 

Տեյնեն Հայ գրականութիւնը, բեղմնաւորեն Հայ քք ^ Կ"է"՚֊՚^Ա1 

Հեղինակին կ"ղժէ րանաաաեղծութեան աակ արուած բա-

ռարանը րաւ կը Համարենք, կարգ մը յատուկ անոէձւներու ինք-

նութիւնը կռահելու Համար ւ 

Ել արգ% Տիրողն ու Ա արման՛ • • 
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Վասի՛լ, երբ եկանք քեղի ընդաւսսք, 
Մենք «փող զարկինք», մենք թմբո՛ւկ ուլ զարկինք՚ 
Մեր ծափող յոյնին ադմոլկն ու շառաչ 
Արձագանգեցին մեր անգոյ լեռինք • 
Ու քեգ լսեցին խուլ-հսւմրերը իսկ 
էրբ դուն այնպէս լաւ սկսար խօսիլ, 
Ու քեգ հասկըցա՚՚ն «տանկախօս պապիկ ք» • » • է 
Ե՛ւ. բարի՛ գալուստ, Փրափոթնիկ Վասիլ։ 

2Էր տեսած՛ երբեք այդ տեսակ պատիւ 
՚Թերթողաց-քերթող քծէքէեանն անգամ, 
Զի մենք կը սարքենք մերոնց, ստուգիլ, 
Փառաւոր թաղո՜ւմ • • • Փա՞ստ* Հայկա՛կ, Դուրեա՚ն ՚ 
Բայց միշտ կ՛ուտե՜նք ձեր Ջիրոզն ու Սարման 
Ու չե՛նք յագենար, ղրկեցէ՛ք, էլի՛, 
«Ոտանաւորն» ո՞վ «չի ուտուիր» ըսաւ»»»։ 
է՛լ հագա՛ր բարով, մեր հիւր սիրելի։ 

Այ աղէ՛ս - դուք* տաղանդ, մենք* միայն մանրուք» 
Ջերը* մայր լեգու, մերը՝ մերթ* բարբառ. 
Մենք* վերացական, միշտ օպյեկաիւ դուք» 
Մենք՝ ասվոլիա Իք, դուք՝ շէկ ուղղափառ • 
՚հուք մեր բեմերուն բազմած տիրաբար» 
Ջեր տպաքանակն՝ հարիւրապատիկ» 
Կացութիւնը մեր ծանր է զերթ կապար • • • : 
Դոլ վըր իմ աչքին, անգի՛ն Փրափոթնիկ։ 

Ձ Օ Ն 
Փանի մենք այսպէս չտես* ու այսքան 
՛Բանի մենք հոսհոս՝ - գրո՜ղը տանի -
Ձե՛րն է միշտ ներկան, ձե՛րն է ապագան.»» 
է ՜հ , քեզ՝ «բարի երթ», Վասիլ Փրափոթնիկ։ 

ԳաՀիրէ, 1 9 6 3 

Օ Դ Ա Լ Ա Ր 

Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն 

Վասիլ Եզից ի աոաջինն յձաին, եւ յնաինն* աո.աՀին ւ 

Հայկակ– Արփ իա ր Արփիարհանի ծածկանուններ Էն մին է 

Զիրէ՚զ •-» Տեսակ մը ապիւաած ձուկէ 

Աարմա Տերեւի լիցք* 

ճ ւ ց ւ է ւ տ 6 ճ Ե ^ 



նՈՐ ԱնՈՒՆԱՐ 

1 ՚ 

Ն Ե Տ Է Գ Ր Ի Ջ Գ 

- Ոչ մէկուն զիջում ըլւէ. 

- Խհրհէ ինչ որ կը զրես, գրէ 

ինչ որ կը խորհիս–. 

- Եթ-Է հարուստ ըլլալու. աչք 

ունիս՝ ցրիչդ՛ 

- է թ է մարդկային ՛ը նկեր ու» 

թէոսն կարծիքները վիրաւորե– 

լ է կը վախնաս* նետէ՛ գրիչդ՝ 

- &|էէ ամէնուն եանեփ ըլւայ է 

միտքդ* նետէ՛ զրիչդ՛ 

- է թ է երեօուն տարեկանիդ 

կհուզես պատիւներու, Գա– 

րըսսաւթ-եան ու հանգիստի 

հասնի լ ՝ նետէ՛ գրիչդ : 

«ԱՈւՖԼԷՕՐւ» 

ԺԻՓԹԻ 

Այգ ° է ՚ Ը գործով $)ամ ակուսթա յի 

նտւաՀանզփսաը գա ՛ցած Էի , և. ցանկապա-

տէն ներս կք անելէս ետքը, երր քարափին 

ամբողՀ տեսարանը պարզուեցալ առՀե– 
ԼԱ"» *Լայբկեան մը մոռցայ մաքսատան 

Հետ ունենալիք գործս ու. քանի մը քայլ 

եւս առաՀ երթալով սկսայ գիտել, ոլղ– 

զակի Հիացած, Հսկայ շոգենաւերը, ո– 

րոնք այնքան անշարժ֊ էին որ իրենց Լու-

րի է էր այ Իւ/ալր անհաւատալի էր< 

Պղտիկոլց , ղրեթէ միշտ , շոգենա– 

ու սասառՆաՎլնԽր ը ինծի Հ ամա ր 

մասնաւոր Հիացմունքի առարկաներ ե– 

ղած են։ Երբ ծովեղերեայ վայր մը եր-

թայինք , ժամերով կը գիտէի նաւակներն 

ոլ շողենաւերը, Հետեւելով անոնց ամէն 

մէկ շարժումին ել չփախցնելով անոնց 

՚Ա՚այկն որեւէ մանրամասնութիւն։ կը 

մ տած է ի թէ շոգենաւ մը պզտիկ աշխարհ 

մ ը ԸԱալոլ է , որ երբ մեր բնակած աշ-

խարհին Հետ բաղղատոլթեան գրուէր, 

անոր վրայ կ՝ունենար մէկ մեծ առաւե– 

լոլթիլն - կրնայիր մէկ ծայրէն միւսը 

քալել, չավ,ել, քննել ամէն մէկ անկիւնը 

կամ յարկը, ուրիշ խօսքով, գիտէիր թէ 
ա յ գ աշխարհը ոլր կչյ սկսի ք ուր կը վեր– 

Հան այ, եւ մ անալանգ կը տեսնէիր ։ Ա– 

ւելին« կրնայիր ուզած կողմդ տանիլ այգ 

կ"կիկ ու պզտիկ աշխարհը եւ կրնայիր 

շատ երջանիկ ըլլալ է 

Գրականութեան մ ԷԼ Ֆա մ ակուսթա– 

յի նաւահանգիստը խարսխած շոգենաւե-

րը բնաւ Հսկայ չէին , այլ չորս-Հինգ Հա-

զար թոննոց «փոքրիկներ» է Բա յց ինչ որ 

ալ ըլլա յին ,աչքիս աո. Հև. անոնք էլերեէին 

որպէս երկաթեա յ խո չոր զանգուածներ, 

զարդարուած Հարիւրաւոր պարաններով, 

թելերով, տախտակներով, ձողերով, որ 

իրենց օդին մ էջէն ճօճոլող թեւերով ապ-

րանքներ կլի2ե ցնէին քարափին վրայ։ 

Շոգենաւերէն մէկը ամէնէն աւելի 

Հաւնեցա յ - բեռնատար մը, անունը 

Ժիփթի : Ա>(էնէն պզտիկը է Մարմինը՝ 

ււեւՀ անկէ վեր ճերմակ, կայմերուն դոյ– 

նը դեղինի պէս բան մը յ Տայտնի էր որ 

շատոնց ներկուած չէր գ որովհետև սրճա-

պոյն ժանգը գրեթէ ամէն տեղ կ՚երեւէր յ 

կամրջակներուն վրայ ամէն կողմ անկա-

նոնութիւն ել խառնակութիւն կար -

պարաններ , գոյլեր , գործիքներ , եւ այս 

բոլորին մէՀ, բերաննին մէյ—մէկ ծխա-

խոտ՝ ու չածիլուած, կը պատէին նա-

ւաստիներն ոլ բեռնակի րներր • մ իա յն 

մէկ հ ՚ ՚ ՚ է ի կար աշխատող, ան ալ ֆրան-

սական եռագոյնին ձողը ճերմակ ներկե-

լով զբաղած էր - այո, Ժիփթին ֆրան-

սական *նալ լքըն էր՝ Մարսիլիայէն ։ 

ԱմբողՀ օրը երբ Ժիվւթիէն Հազիւ 

ճ 1 ց 1 է 1 տ 6 ճ Ե 7 
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քսան քայլ Հ եռուն գանուող մաքսաաան 

մէկ սենեակէն մէւս/Լ պատելով զբաղած 

էի, աշխատելով ոբ ինծի վերաբերող 

խնդիրը Հաստգլուխ պաչտօնեաներուձ 

Հասկցնեմ ։ /)ւ երբ պատուհանէ մը գուբս 

նայէի կը տեսնէի միշտ ժիփթին, խա-

ղաղ ու Հանգիստ ( որ կարծես անտար– 

բերութեամբ կը դիտէր շուրթը* սնտուկ-

ներու վրայ նստած բեռնակիրներու կղ– 

ռիւները, մեքենաներու եռուզեռը է Մ ր՜ 

տածումներս չէի կրնար բաժնել անկէ ւ 

Ամէն անդամ որ որեւէ բանի Համար ըս– 

պասել պէտք էր , ան միթապէս էլերթա յի 

11 ւ քովը կեցած կը գիտէի զա յն է 

Մտերմացայ Ժիփթիին Հետ է 

վոլտով մեքենայ մը եկաւ, կանք 

՜առաւ ժիփթիին քով եւ Համազգեստ 

Հագոլած քանի մը անձեր աճապարան-

քով վեր բարձրացան ։ Փիշ վերթ ո*–Րէէ 

մեքենայ մը եկաւ , կողովներով րանթա– 

րեղէն ձգեց աստիճաններուն մօտ եւ. Հե-

ռացաւ ։ Նաւապետին սենեակէն լալ Հագ– 

ուած կին մը ելաւ դուրս եւ կամ բթակին 

վրայ կեցող մարդու մը ձեռք ընելով 

մեկնեցաւ։ կռահեցի որ Ժիփթիին մեկ-

նումի ժամը Հասած էր» այո• արդէն 

ապրանք իթեցնող մեքենաները շատոնց 

լռած էին է 

Ուրեմն Ժիփթիին մեկնիլը պիտի 

տեսնէի է Ես ալ շուտով պէտք էր Հակա-

ռակ ուղղութեամբ ճամբայ ելլէի՝ դէ~ 

պի տուն։ իսկ ժիփթի՞ն • թերելս Պէյ~ 

բութ պիտի երթար, անկէ ալ ուրիշ քա-

ղաք մը, անկէ ալ ուրիշ, այսպէս ան-

վեր թ նաւահանգիստէ նալաՀանգիստ է 

ինչ լաւ ։ Աակայն տխբեցայ« ամբոզթ օրը 

Ժիփթիով զբաղած Էի եւ մինչեւ վերթ 

՚Ժիփթին դիտած է Համոզուած Էի , որ նա-

ւերն ալ Հոգի ունին • պարապ տեղը չէր 

որ Անգլիացիները ա ը կ ո ս ո շ ի փ այսինչը 

կը կոչեն նաւերը ։ Եւ Հիմա Ժիփթին պի-

տի մեկնէր եւ ես զայն ճամբու պիտի 

գնէի* 

Բաժանում ւ Ժիփթին ու ես է 

Արդէն Ֆամակուսթայի «փայլըթ–»շ 

վեր բարձրացած էր որպէսզի նաւահան-

գիստի անցքերուն մէթէն ինքը " ՚ ֊ գ գ է 

Ժիփթին % Եխնելոյզէն մուխը սկսալ 

դուրս գալ է Բարափին մէթ թՈԼրը փըր~~ 

փըրիլ սկսաւ է Նաւաստիները Հաստ պա-

րանները քակելով վեր քաչեցին է Ետելը, 

%երկարարը եռագոյնին ձողին քով գըտ– 

նըւող պարաններու դէզին վրայ տեղա– 

ւորոլելով ծխամորճը վառեց է 

Ժիփթին չարժեցաւ ։ ՚հէպի առաթ • 

յետո յ ետ • դարձեալ առաթ • մինչեւ ոբ 

քարափէն Հեռացաւ քիշ մը ու վսեմա– 

չուք կերպով սուր քիթը դէպի Հիւսիս 

դարձնելովք կամաց կամաց սկսաւ Հե-

ռանալ Հ Այն բեռնակիրները Հ որոնք Հա-

՜ւաքուած էին Ժիփթիին մեկնիլը դիտե-

լու , բոլորը ցրուեցան վիճելով թէ յա– 

թորդ առտու ոոր նաւը գրաւած պիտի 

ըլլար ժիփթիին տեղը։ Մնացի մինակ% 

քարափին վրա յ , ձեռքերս վերարկուիս 

գրպանները, օձիկս վեր դարձոլցած , 

աչքերս գամ ած Ժիփթիին վրա յ լար ա յս 

վայրկեանիս ինձմէ 2 0 0 մեթր Հեռու էր 

ել երթալով կը պզտիկնար % Բո լյան ՚ փա-

փաք մը ունեցա յ ձեռք ընելու., սա կա յն 

չըրիէ 
Նաւահանգիստի շոգեմակոյկը Ժիվ*՝~ 

թիին քով եկաւ, փայլըթ-Հ» առաւ եւ մեծ 

շրթանակ մը տալով, ետ քարափին մօ-

տեցաւ» » • Ժիփթին պաշտօնապէս ճամ-

բա յ ելած էր» Արագութիւնը աւելցոլց 

ել շուտով Հորիզոնին վբայ պզալիկ նաւ 

մը դարձաւ ։ Մէկու մը Հեռադիտակը 

փոխ աւմւելով դիտեցի ժիփթին • ոսպըն– 

եակին վրայ գծուած խաշին ճիշդ ալիք-

ներուն վրա յ օրօրոլելով կը յառա թա-

նար . « & 

Ն"յն գիշերը իմ քաղաքս վերադար-

ձայ եւ մոռցայ Ժիփթին % Բանի մը շա-

բաթ եւս անցաւ ել տակաւին մոռցած 

էի զայն։ Տաթորդ անդամ միայն, երբ ե– 

կ եղեցի գացած էի , յիշեցի Ժիփթին, ու 

սարկաւագին մռլտոցին մէթէն յանկարծ 

բառերը իմ աստ առին • 

հՏաղագս ճանապարհորդւսց ել նա-

ւորգաց խազաղութեամբ Հասանել ի նա-

ւահանգիստն բարութեան, ղՏէբ աղաչես– 

ցոլք* ։ 

26 Նւյնմյւհր 1963 
1 փ կ ա փ է ս 

ԱՐԹՕ ԳԱՒԻԹԵԱՆ 
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ԱՊՏԱԿԸ 

թ՛երթի մը երկրորդ է2ին մէջ գըր– 

ուած էր • 

Հ՚Բաղաքիս հ՜ան օթ Հայ գոլէճի մը 

մէջ մրցանակի արմանա ցող եւ. ծա փա– 

Հարուող Հայ երիւոասարգ մը, որ մամա-

նա կին անօրէն է եղած վարժարանի մը 

մ է ջ , իր Աոֆոմորի վկայականը ստացած 

օրը, 2 2 Տ ունիս 1 9 6 3 ; Հ անգէս էն գոլրս 

ելլելու. լղաՀուձ1 ստացած է նաեւ, շառա-

չուն ապաակ մը իր լքած սիրուհիէն) * 

Գրուածքը Հեաաքրքրած էր գի" է 

կարդացածս մաքէս չէր Հեռացած• մըսա– 

քով փորձած էի պաակերացնել ապտակ– 

ուող երիտասարդը լա յն երես մը ու-

նեցած պէաք էր ըլլար, քանի որ առանց 

լայն եւ աափակ երեսի ապաակը շառա-

չուն չի դառնար, մանաւանդ երր զար– 

նողը աղջիկ մըն է : 

Գիլերը, կարդացածս կամաց կա– 

մ աց կը իմորոլէր , իսկ առա ու ամբող^է 

խմորը թթիմորուած է ր , ուռած ու 

ապարասա. սակայն իՈնչ ըսեմ, ոլյլէի 

կամ ո չ , առաոլ կանուի գործի պիտի 

երթա յ ի , ու պէտք էր սպասէի մինչեւ 

իրիկունէ Բայց մինչեւ իրիկուն ալ ի՞նչ 

վիճակի կր ՀասնԷր խմորը չեմ գիտեր տ 

Որոշած էի դրել սակայն, ամէն գը– 

նով գրել, ինչ որ ալ ր/լար գրութիւնս : 

ՈՈվ է ա յգ չառա չոլն ապտակ ու-

տող երիտասարդը , չեմ գիտեր , բա յց , 

կերեւայ յաղթանդամ մէկն է ր , լայն ե– 

րեսներով, գեղադէմ ոլ անպատճառ ակ-

նոցներ պէտք է ունենայ աչքերուն, իսկ , 

*գզաիկ 1 վառվռուն, Համոզող աչքերն ալ 

Հմայք պէտք է սփռած ըԱան շոէ–քքի աղ-

ջիկներուն ։ 

Այլեւս զգոյշ պէտք է րլ/այ այդ ապ– 

տակուող երիտասարդը, ուրիշ Ա ոֆոմո• 

րի վկայական պէտք չէ առնէ • • • 

թ՛ե թել մ պիտ մը ոլ իորը թափան-

ցող նայուածքներ բաւական եղած են Օ– 

րիորդ Ե՛՛թերը ձեռք է Հանելու է 

Օրիորդ Ե սթերը, ինքն ալ Ա ոֆոմո– 

րէն վկայական առած է ր , սակայն չէր 

կրցած ուսումը շարունակել, կեանքի 

Հրատապ Հարցերը ստիպած էին, որ ու– 

սուցչուՀի Ը1Լա/; Տարիները աւելի Հե-

ռացուցին զինք ուսում առնելու գաղա-

փարէն | սկիզբները յոյս ունէր շարունա-

կելու, դպրոցական ամսականներէն գո-

յացած դրամ ով , բայց կարիքը ստիպած 

էր գԻ^՚Ք I ՈԸ տարիներով մնայ ուսուցչա-

կան ասպարէզին մ էջէ 

Տարուեցաւ իր աշիատանքով, սի-

րեց ՚էպր"ցԸ» աշակերտները, այս ասպա-

րէզն ալ լաւ է ր , տարբեր աշիարՀ մը։ 

Նուիրուեցալ այդ աշխատանքին Հոգիին 

ամբոզջ ուժովը է 

իր ուսուցչութեան վեցերորդ տա-

րին նոր տնօրէն մը եկած էր այդ դպրո– 

ցին մէջ։ 
՝Բ առա սուն ի մօտ երիտասարդ մըն 

էր , ամ"՚֊րի յ գեղադէմ « 
Առաջին օրէն կարգ-կանոն մըտ– 

ցուց Դ ՚ զ ր ՚ ՚ ց է ն ներս, նոր օրէնքներ 

դրաւ եւ առաջին առիթով յայտարարեց 

օրէնքին ամ էն բան է վեր Ր(1ա1Ր * 0– 

րէ՚նք ։ Ո՛– օրէնքը իջաւ ամ էն բանի վը– 

բայ որ կը գտնուէր դպրոցին մ է ջ , նոր 

ղոյն ոլ կերպարանք ստացաւ գ՛զրոցը։ ^ 

Հթատ մը ծնողքներ ապագայ մեծ ա– 

ռադարդ մը տեսան իր մ է ջ , ուրախա-

ցան ։ Փայլեցալ դպրոցը * &արգ մը ոլ– 

սոլցչոլՀիներ ալ իր շուրջը սկսան թա-

փառիլ , անոր մ էջ տեսնելով ապագայ 

ամէն յարմարութիւններով օժտուած՛ ա– 

մ ուսին մը է 

Տնօրէնին շարժումները ( առնական 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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կեցուածքը դիւր կու դային զինք չրթա– 

պաաող օրիորդներոլն, իսկ տնօրէնն ալ, 

արգէն ամուրի, առա թին մէկ օրէն ա՛-

նոնց մէթէն փնտռած էր իրեն յարմարը, 

գեղեցիկը , Հասակաւորը , ուսեալը ։ Կը 

ծանօթանար Հետերնին , կը Հ ես* աքը ք ըր-

ուէր անոնց վիճակով է 

Օրիորգ Ես թերը Աոֆոմոր ունէր է 

Աոֆոմոր։ Այս մէկը շաա յարմար է , 

կ՚ըսէր մտքէն, աարիքով ալ յարմար 

էին։ Մինչեւ իրիկուն մ տածեց այգ Ուղ– 

ղոլթեամր , ոլսոլցԼարանին մէթ երթեւե-

կելով ։ Գաղտնի առիթներով կը նայէր, 

կը չափչփէր օրիորգ Եսթերը, անոր 

մարմնին լեցունութիլնը, մազերոլն գան-

գուրները ) կապո յա աչքերը, լ ո * ֊ բ թ գի՜ 

մագիծը, անօրէնին նայուածքները իր 

վրան գամուած կը մնային, կամաց կա-

մաց սէր մը կը ծլարձակուէր անօրէնին 

Հոգիին մէթ, որ կամքէ անկախ պատճառ-

ներով գէչ Համեմատութիւներու պիտի 

Հասնէր ։ 

Առա թին տարին սակայն ր ան չկրցալ 

ըսել, լուռ է ր , մտածկոտ, յաճախ գրե– 

լիքը կը մոռնար, Հայեացքը կը յառէր 

պատուՀանէն գոլրս, կը գիտէր ա չա-

կերտները , անոնց վազվզելը, Հոգին կը 

ծանրանար, կը խորՀէր որ սրտի տկա-

րութիւն ունի, կ՚ուզէր առանձին ըլլալ 

ՈԼ գիմացը ունենալ միայն օրիորգ ծ«– 

թերը ու գիտել զայն մամերով, չէր Ու-

զեր որ մէկը զինք խանգարէր է 

Օր մը, անտեղի կերպով, ծերուկ 

ուսուցչի մը գլխուն գծաքաշով զարկաւ 

որ մ ինչեւ այսօր այգ Հարուածը ծերուկ 

ուսուցչին Համար Հանելուկ մնաց ։ 

՝$արոլան վերթաւորոլթեան, երր Հո-

գաբարձուները զինք ժողովի կանչեցին 

իր ուսուցիչներուն մասին Ունեցած կար-

ծիքները էմանալոլ առաթին կարգին օ– 

րիորգ Եսթերը գովեց մի քանի անգամ 

լորձունքները կլլելով, անոր աչխատա– 

սիրութիւնը, կարգապաՀ րյլալր , ու 

յանձնարարեց օրիորգ Եսթերը բարձրա– 

ցընել աւագ ուսուցԼուՀիի աստիճանին ։ 

0աթորդ տարին, օրիորգ Եսթեր ա– 

լագ ուսուցշռւՀի է ր , ան՝ տնօրէնին կող-

քին՝ մեծ ձեռնարկներ պիտի կատարէր է 

*» Միայն մենք երկուքս կը րաւենք այս 

գպրոցը կանգուն պաՀելոլ, ըսաւ տնօրէ-

նը օրիորգ Եսթերին ։ Հ/իկնեցալ օրիոր-

դը ք մ ան ալանւէ տնօրէնին այն խօսքին 

վրայ որ ըսած էր ։ 

- Գուն միտքիդ կը խաոնես նաեւ 

գեղեցկութիւնդ ու Հմայքգ » 

Օրիորդ Եսթերը զինաթափուած Էր 

այգ խօսքեր Էն* շէր ուզեր բաժնուիլ ան-

կէ , կուզէ ր վայելել տնօրէնին նայ– 

ոլտծքները , կ ուզէր անորը ըլլալ է 

իրիկունները է յաճախ, անօրէն ել 

աւագ ուսոլցշոլՀի , ՔՈՎ ՔոէԼԻ նստած 

կ՝րլլային Ուսոլցշարանին մԷթ գործերը 

կարգի գնելու ք Գպրոցը ամա յա ցած կ ՚ ը լ -

լար , տնտես մ ա յրիկն ալ վեր թին դասա-

րանը աւլելէն շտկելէն յետոյ,ափերը փէ– 

շին քսելով դուրս կ1ելլէր, գողունի նայ-

ուածք մը նետելով պատուՀանէն ներս է 

ԶԷ՛, անոնք լուրթ լուրթ տարուած 

էին իրենց դպրոցական աչխատանքէն, 

մնաց որ երկուքն ալ լուրթ դաստիարա– 

կոլթեամբ մեծցած տղայ ու աղթիկ էին, 

բան շկար կասկածելիք ։ 

- Գիտեոս ով առաթարկեց որ աւագ 

ուսուցիշ ըլլաս , - ըսաւ իրիկուն, մը տնօ-

րէնը օրիորդ Եսթերին, երբ բոլորովին 

առանձին էին ւ 

- 0"վ, Հետաքրքրուեցալ աղթիկը։ 

- Ե՚ո^ըսաւ տնօրէնը ոլ բերնին ծայ-

բերը լորձունքոտեց ալ ։ 

- էյ ատ շնորՀակալ եմ, պատասխա-

նեց օրիորդ Եսթեր նայուածք մը նետե-

լով ազուն ալքերուն ու աւելի շիկնեցալ, 

գլուխը կախեց V 

- Մ իա յն չնորՀակալութիՈէն է 

- Ուրիշ ի՛՛՛նչ կ՛ուզէ իր , - խօսեցաւ 

աղթիկը Հեւալով է 

- *ք1ւբի"շ , 1^բիշ ի՞նչ կ՝ուզէի» , խօ-

սեցաւ տնօրէնը ինքնիրեն» սկսաւ երթե-

ւեկել սենեակին մէթ ձեռքը սրտին վբայ է 

ձՌւրիշ իՈնշ» կրկնելով, կը շրթէբ սեն-

եակին մէթ։ Հոգին ծանր էր է կայնեցաւ 

ազթկան առթել ու բռնեց ձեռքերը: 

- Բեղ 1լ ուզեմ ըսաւ, միայն քեղէ 

ԴՈէլար աղթիկը, ԳԼՈէփ*Բ գետն Էն 

չէր վերցներ % 

ինչոոլ կ՛՛ամ չնաս , Հար ցուց անօ-% 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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քէնը նստելով օրիորդին քով» սեղմուե– 

ցտ*. անոր, ձեռքը դրաւ գլխոլն, շոյեց 

՛մազերը, յեաոյ ՛ափը իջեցոլց աղջկան 

գլուխն ի վար , մաաները կամ աց կամ աց 

սահեցան ի Հան վար ծոծրակը։ Գող մը 

կը զգար ՛աղջիկը, անուշ դող մը մարմ-

նին վրայ. կեանքին մ ԷՀ աոաջին անգամ 

ըլլալով աղայ մը կլԼ գգուէր զէնք՛ վան-

դակին մէՀ բոնուած վախէն գողացող 

թռչունի սլէս կը դողար, յեաոյ անօր Է— 

նը ձեռքը իՀեցուց գէսքի կռնակը, սահե– 

ցուց թեւին մԷՀԷն ու Հասաս. կուրծքի 

բլուրին ։ Ստինքները բանտարկուեցան 

տնօրէնին ափերուն մ ԷՀ» ոչ մ էկ գիմ ա– 

գրութիւն կոլ տար օրիորդը» կարծես 

կ՝ոլղէբ Որ ղինք գրկէ է Տնօրէնը գիտցաւ 

•ատիկա , «սսսլ ադՀԻԿը էք թեւերուն մ ԷՀ , 

դՒՐԿԸ 1 

- ՛Բեղ , քեզ շա՛տ սիրած եմ ըսաւ 

տնօրէնըյ 

Անոնք այդ դիրքով կեցան երկար, 

մինչեւ որ մութը պատեց ամէն կողմ ։ 

Տնցուեցալ աղջիկը՛ մայրը կրնար 

ղինք սպասել • մաահոգուելու պարագա-

յին կրնար գալ մինչեւ դպրո9 1 Ելաւ ոտ-

քի . դուրսը շատ մ ութ էր» տնօրէնը ա– 

ռաքնորգեց զինք իր տունը։ ճամբան բան 

չէին խօսեր• լուռ բաժնուեցան իրարմէ։ 

Տա Հորդ օրերուն անոնք աւելի մօտ 

կը զգային իրարոյ֊^ պաշտօնա կանո ւթի ւ– 

նը վերցուած է բ , ալ օրիորդ կամ պա-

րոն չէին ըսեր, կը կան չէին միայն ա– 

ն աններով է 

Ամէն իրիկուն իբր աւագ ուսուցչու-

հի եւ տնօրէն, անոնք հոն կ^ըլլային, 

գլոլխնին հակած՛ գրասեղանին » յաճախ 

տնօրէնը մտքէն հայհոյանքներ կը տե-

ղացնէր տնտես մայրիկի հասցէին , որ 

չես գիտեր ի՛՛նչ պատճառով տակաւին 

կը տնտնար դասարանէ դասարան: 

Ամէն ուշանալունէ ծերունի մայրը 

կը Հարցնէր պատճառը , իսկ °րիոՐԳ Ե ս՜-

թեր շաա զբաղած / » / / » / / » կը պատմէր, 

ու հազիւ տուն հասած ( յոգնութիւն պա– 

տըրուակելով կ՚երկննար մահճակալին 

վրայ ( ապրուած պահերը որոճալու, ու 

մայրը ՛միշտ 4լը գանգատէր դրացիներուն 

•ո֊ր դպրոցական ՛աշխատանքը շատ կը 

յոգնեցնէ աղջիկը։ 

Օր մը օրիորդ Ես թեր մօրը ըսաւ որ 

տնօրէնը մեր տունը պիտի գայ» մայրը 

պաարասաութիլննեբ տեսաւ, մաքրեց 

շտկեց տունը ։ Իրիկունը եկած էբ տնօ-

րէնը. փայլուն տղայ մըն էր» մայրը 

պէտք եղած յարգանքը չզլացաւ է 

- Ազբիկս % ըսաւ կինը, միշտ ձեզ կը 

գովէ. ձեզ բեռնէն բնաւ չի ձգեր , կը դո– 

վք* ԿԸ 

- այդքան ալ գովուելիք մէկը 

չենք , մայրիկ, ը սալ տղան։ 

- Այգ ձեր ազնուութիւնն է պատաս-

խանեց կինը, դուք շատ ազնիլ է ք , բա-

րի, մաքուր։ 

Ու <մաքէն անցոլց, ի*նչ լաւ կ՚ըլլար 

եթէ աղՀկանս ձեռքը խնգրէր, գեղագէմ 

երիտասարդ մըն էր» վայելուչ, տնօրէն, 

ամէն յարմարութիւն ունէր իր աղջկան 

փեսա յ ըլլալու է 

Աղօթեց Աստուծոյ , ի*նչ կ՝ԸԱայ ա– 

սանկ գեղեցիկ երիտասարդ մը աղՀկանս 

ձեռքը խնգբէ ։ 

Առանձին կին մըն էր» ամ ուսինը 

շատոնց մեռած» տղայ զաւակ չունէր» 

իր ապրուստը միայն օրիորդ Ե սթերին 

•բերած ամս ականն է ր , աղքատ էին, ա– 

մուսին էն մնացած պարտքերը կաթիլ 

կաթիլ կու տար պարտատէրերուն • օ՜ ք 

ի՞նչ կ՚ըլլար եթէ այգ պայմաններուն 

մէջ է այգ տեսակ տղայ մը իր աղ ք կան 

ձեռքը խնգրէր, փեսան ըԱար ու մԷՀքր 

քիչ մը շտկոլէր ւ 

ք– Ագջիկ" 1 գնա՛ հ մարդոց մէջ մը՜ 

տիր» ես այդ ծերերուն պէս չեմ որ տը– 

ղոց Հետ պարտիլը ամօթ սեպեմ» գնա1, 

Տարէ մէկըէ այսօր բոլոր աղջիկները ի– 

րենք տզա յ կը գտնեն է 

Տա Հորդ տարին անոնք դարձեալ « ր 

նօրէն ու աւագ ուսուցչուհի էին» աղջի-

կը ուղղակի կախարդուած էր տնօրէնէն է 

կ՝ուզէր ամէն կերպով գովուիլ, չ»յուիլ% 

ու տղան ալ կը գովէր զինք, կը շո յէր ։ 

Անոնք յաճախ միասին կը պտըտէին փ 

դպրոցական աշխ ատ ան քէն յեասյ կ՚ընթ-

րէին ՛ճաշարաններու մէջ ու շատ ուշ 

տուն կը Վերադառնային է 
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-* Մ ամ ա ՜այս իրիկո՛ւն լէքչըր կա յ , 

պիաի քիլչւսնանք, կ՚ըսէր աղթիկր , ու 

՝*1*ս Հր լ* միամտօրէն կը Հաւատար ու կ՚ը– 

՛սէր ո՛ր Աւշագրութիւն ըրէ պաղ չառնես X 

Այլեւս այս էր պատմութիւնը* շա-

բաթը գրեթէ երկու անգամ աղթիկը լ է ք – 

կ՚երթար տնօրէնին Հետ X 

- Մամա, գիտելս , այս իրիկուն լ է ք – 

՚ չ ը բ կայ, Ամերիկացի փրոֆէսէօր մը 

՛պիտի խօսի, տնօրէնը ըսաւ ո-ր անպատ-

ճառ. պէտք կ գաս է 

Ու կ՚երթար օրիորգ Եսթերը• տնօ-

՛րէնը ՛սպասած Կ՝Բ//աՐ իրեն ու միասին 

թեւանցուկ կա յ ցելէին ճաշարան մը է 

իսկ գիշերը վերադարձին օրիորգ Եսթե-

րը մօրդ կը պատմէր փրոֆէսէ օրին ը– 

թքածներուն մասին, կը գովէր անոր ամէն 

*քէկ խօսքը "է. կ աւելցնէր . 

Ի*նչ չալ կ՚ըլլար եթէ դուն ալ ե– 

–րիտասարգ ԸԱայիր ՛ու աս անկ լէքչըր&ճ^ 

րոլ երթայիր * 

* Օ ՜ յ Կ՝Հ"է1> մայրը, ի՞նչ պիտի ը– 

նեմ ես լ է ք չ ը բ շ , Ու յաճախ ինք կը Հար-

՛ց ընէ աղթկան որ այսօր լէք չըր կախյ * 

Ջ է ՛ ) մամա, այսօր չկա յ րայց վա-

ղր կա յ . անպատճառ, պէտք է երթամ ։ 

՛Իրիկուն ՛մ ը անոնք դարձեալ սովո-

րական լԷքչըրծձ/քՀՃ մէկուն գա ցած էին 

երր Հիւրեր եկան իրենց տունը ու մայ-

րը անոնց բացատրեց լ է ՛ ք չ ը ր . ^ եր թալեին 

՛ու երկու մ՜ամ էն վերադառնալնին ֊ապա– 

Հովցոլց : Աակայն անցած էր չորս մամ 

ա. տակաւին օրիորգ Եսթեր լ է ք չըքբ^-ն 

չէր վերադարձած» Հիլրերը իրարու ե– 

բես կը նայէին, այդչափ երկար լ է ք չ ը ՞ թ 

՜կ՚ըլլար է 

Անոնք յատկապէս օրիորդ Եսթերին 

Համար եկած էին, տեսակ մը ազթիկ տես 

է ր , բայց քիթերնին լալ Հոտ չառաւ, մը– 

տաՀոգուեցան • ի"նչ տեսակ լէք^ըր.^ մա-

սին էր խօսքը» երիտասարդ ազթիկ մը 

՝ այսքս/ն ատեն դոլրսերը ի^նչ գործ ու-

նէր I մ ինչեւ Հիմա ո ՛ չ լէքչըը կը մնար 

ոչ ալ որեւէ մէկ բան է 

իրիկուն մըն ալ ուսուցչոլՀի մը ե– 

կած Էր փնտռելու օրիորդ Եսթերը ել 

մայրը անոր ալ ըսած Էր լէքչըր^ երթա-

ԱԼ 1 

- Իռնչ լէքչըր, յլսած Էր օրիորդը 

զարմացած ու մայրը անոր ալ բացատ-

րած Էր լէք չըրի Հրաւիրուած ու գտցած 

–ըլլալը: 

Ու լէ^ՔՐ^րշ կը կրկնուէին • շատ 

Հետ աքրքր ական ր լ/ա լնուն Հ ամ ար , օր 

ըստ օրէ աւելի ուշ կը վեր թանա յին: 

- Աղթիկս դեռ որքանն լ է ք չ ր բ կայ, 

մտաՀոգուած կը Հարցնէ մայրը• դեռ 

չձանձրացա0ր այգ լ է ք Սաներէն տ 

- Բա յց մամ ա, գիտե՛՛ս , ինչ լալ է 

լ է ք չ ը ր յ » , որքա՜ն կ՚օգտուիմ , որքա՛ն : 

Անոր տնօրէնին Հետ լէ^չըր^ երթա– 

լը կամաց կամաց ժողովուրդին բերանը 

ինկած է ր , զբօսանքի մը պաՀուն երբ 

տնօրէնը կայնած էր օրիորդ Եսթերին 

Հետ բակին մէթ, վեցերորդ դասարանի 

աշակերտներէն մէկը անոնց քովէն անց-

նելու ատեն ըսաւ ընկերոթը • 

- Այս իրիկուն ժամը ութին, Ալի սին 

Հետ, Ռաուշէ լէքչըր/» պիտի երթամ ւ 

Տնօրէնը ուզեց բռնել տղան, կոխ– 

կըռտեի սատկեցնել, բայց զսպեց ի ն ք ֊ 

զինքը Հ Գող մը անցաւ օրիորգ Եսթերին 

մարմնէն : 

Ատեն մը դագբեցոլցին լէքչըր^ եր– 

թալը բայց անհամբեր էին դարձեալ եր– 

թալոլ լ է ք Հըզնեբուն, որմէ այնքա՚ն 

կ^օգտոլէին տ 

Սէրը –աչ մէկ արգելք կը ճան շնար, 

մ ան աւանդ քսաներորդ գաբ էր յալ ամէն 

ինչ ներելի կրնար ըԱալ» Իրիկուն մըն 

ալ անոնք դարձեալ լէքչըր^ գացին քա-

՛ղաքի պանդոկներէն մէկուն մէթ ոլ ս*~ 

նոնք իրենց սէրերը լրումին Հասցոլցին, 

կեանքին գեղեցկագոյն պաՀը ապրելով տ 

Կէս գիշերը շատոնք անցած էր երբ 

տուն վերադարձան է 

Մ այրը անքուն կը սպաս Էր աղթկան 

վերադարձինյ Այլեւս պիտի արգիլէր. 

ամ" Ի՛՛՛նչ լ է ք չ ը բ * ՛ / ՛ / * էին. մեղա՜ յ , մ ե ֊ 

գ ա ՛ յ է 

» 1Կ2ՒԿ-* ինչո* ւ ուշացար , այսքան 

երկայն լ է ք չ ը ՞ ր կ՚ըլլայ ւ Աչքս եաել մր– 

նաց , ըսաւ մայրը մտաՀոգուած է 

- Բայց ի՞նչ լալ դասախօսութիւն 

Էր մայրի՛կ, ըսաւ այգպէս օրիորգ Ե«– 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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թերը ու մտաւ, անկողին* Բայց էհր9ալ 

քնանալ, սիրտը ցաւ մը կը կրեէր ։ Հարց-

ման նշան մը շատ Հեռուէն պզտիկ կկ-

տի պէս կը յայտնուէր, կը մօտենար ի– 

րեն, կը մօտենար աչքերուն մ ԷԼ մտնե-

լու չափ ւ 

Տա քորդ օրերուն, °ՐԷՈՐԳ Ես թեր ի 

զուր կը սպասէ ր որ տնօրէնը գի շիրա յին 

ժամադրոլթիւններոլ մասին խօսի իրեն, 

սակայն տնօրէնը այգ ոլղղութեամր խօսք 

չէր ըներ իրեն* նոյնիսկ չտեսնել կը ձե-

ւացնէր ւ 

ինչո՞ւ այս յանկարծական փոփոխու-

թիւնը : Կը մտաբերէր իրենց Հանդի-

պումները , խօսակցութիւնները ( կը խոր– 

Հէր | արգեօք սխալ մը գործուա՞ծ էր % 

վիրա լոր ական խօսք մը ըսած էր տնօ-

րէնին* ո ՛ չ , անտեղի խօսք մը չէր խօ-

սած| բայց ինչո՞ւ տնօրէնը առա քո լայ 

պէս չէր վարուեր Հետը, կը մ տածէ ր ու 

ելք մը չէր կրնար գտնելէ 

Փան ի մը անգամներ ուզած Էր ա– 

ււանձին պաՀու մը Հանգիպիլ տնօրէնին, 

պատճառը Հասկնալ այգ անտաբբերոլ– 

թեան, բայց տնօրէնը միշտ կը պաաըր– 

ոլակէբ զբաղած ր/քա/ր է ու կը ճամբէր 

Հէգ օրիորգը է 

Այլեւս որոչ Էր, տնօրէնը ղինք չէր 

սիրեր, նոյնիսկ իր գէմքը տեսնել չէր 

ուզեր, լքուած էբ իր բախտին յ 

- Աւելի լալ կ՚ըլլայ որ ալ զիս չյի– 

շես, ըսաւ օր մը տնօրէնը օրիորգ Ես– 

թերինւ 

ք՝ա յց ինչպէ՞ս մ ոռնալ, Հապա0 ա յն 

խօսքեբը, սէրերը* ուրեմն խաբուած սի– 

րուՀի մըն էր պարզապէս է Գլորուած– Էր 

անգունգն ի վար * ոեւէ մէկուն երեսը 

նայելու յանդգնութիւնը չունէր ՚ տնօրէ-

նը յագեցած էր իր մ արմն էն ու պէտք 

չունէր այլեւս իրեն տ Բոլոր սէրերը , լէք-

ՀՀԷ\&երը, գրկախառնումները պարապի 

դացած էին է 

Գէշ զրոյցներ սկսան չրքան ընել ա– 

նոնց յարաբերութիւններուն չոլրք * Ժո-

ղովուրդը բերնի ծամոց գարձոլցած Էբ 

՛սիրենք. աղջիկը ամօթէն չէր կրնար տոլ^ 

նէն դուրս ելյել, խաբուած ըԱալը կոս֊ 

լար ամ էն օր է 

Իսկ տղան անտարբեր շրքան ը)*ոՂ 

զրոյցներուն, դացած Էր դպրոց Աոֆո– 

մորի վկայական առնելու, որպԷսզի ա– 

պագային աւելի լաւ անօրէնութիւն ընէ յ 

Մ ոռցած էբ օրիորգ Եսթերը՚ վկա-

յական առնելու աշխատանքին լծ՛ուած 

Աակայն օրիորգ Եսթերը ղինք չէր 

մոռցած տ * 

Ու այգ օրը , Տ ունիս ի քսան երկուք ի 

օրը է տղան վկա յա կան պիտի առնէր • եր-

ջանիկ է ր , պիտի պարգելատրոլէբ ալ է 

Առաւ վկայականը * դուրսը առածին 

առիթով Հաստատութեան տնօրէնը թօթ– 

ուեց ազուն ձեռքը, աւելի բարձր վկայա– 

կաններ մազթելով, անոր Հ ետելեցալ 

ժողովուրդը* ամէնքն ալ կը շնորՀաւո– 

րէին ղինք ու տղան թութակաբար, ա– 

բադ արագ շնորՀակալ եմ կ*ըսէր ամէ-

նուն է /»«/յց մէկ անգամ ալ մամանակ 

չունեցաւ շնորՀակալ եմ ըսելու, քանի 

որ շառաչուն ապտակ մը անակնկալօրէն 

ի քած էր անոր երեսին ու ակնոցը մէկ 

կողմ թռցուցած է 

Այսպիսով տղան Աոֆոմորի վկայա-

կանին Հետ , տկար ոլ խաբուած աղ ք կայ 

մը շառաչուն ապտակն ալ կը ստանար 

իբր վկայական իրենց սիրային յա բաբե– 

րոլթիւններոլ աւարտումին է 

ի՞նչ ապտակ Էր ան, ո՞վ Էբ զարնո-

ղը, որո՞ւ կը զարնէր՛ ժողովուրդը Հե-

տաքրքիր էր, կ՝ուղէր գիտնալ թէ ինչո՞ւ 

զարնուեցաւ այդ ապտակը այնքան յա-

քող դասընթացքէ մ ը յետո յ ւ 

Հանդիսականներէն կին մը ըսաւ 

շուրքիններուն* 

- Վաղը մեր տունը եկէք ու ձեզի 

շատ Հետաքրքրական բաներ պատմեմ ւ 

Ն. ՎԻՐԱՊԵԱՆ 

՚ 4 է * + 
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ա ի ^ յ յ ^ ա Ա 

ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

Ս«որել կբ հրատարակենք ք11).ԳԻ^.–|ւ խմբագրու-
թեան ո6ւ)ւսւ16հքԷ0՝ Ա,. Օտա(յա6|ւ Աէկ յօդուածդ ^ակաՕ 
հաոցհր օ օ օ ա փ ո դ Տ 

6օդուա^)ւ6 Աէջ աքծա^օւած 4, . Օօականի ւքբս 
քեւ-բ իր սեփական կաւ*ծ|ւք(Տեր6 հճ Սեր գրականութեան 
մասին; 

Այս գրութեան կարգ ւՐր կէ»եաւ6 պի«ի ա6դաւ> 
գաււնայ Պ» ՍնաԱ|եան մեր յաջորդ թ|ււու|; 

Արեւմ տաՀայ դրականութեան ան-

կում ի մէ1 կ, 2 5 տարիկ ի վեր։ 

Ե*. թոզ "Լ ոք ծրագրէ այդ վար տա– 

քէն պայմաններու^ , ոչ էսԿ Բերքէն պա յ– 

մ աններ ու » Ա՝ էակ պատասխանատունե-

րը ա յգ գրականութեան արմկք ու 

կեանք տուողներն են - 50"^ էափ մտքի 

ոլ արուեստի մշակները է Գրականութիւ-

նը գրողին գործն է , մտաւորականին 

կալուածն կ ոլ սխալ կ Հայրենի Հողի 

պակասը, ժողովուրդին անտարբեր ու– 

թիւնը ու կեանքի կիրքը աոաք քշել որ-

պկս ինքնարդարացում * կրթական մա-

կարգակ , ընկերային բարոյական , ար-

ուեստի ճաշակ եւայլն) կրնան ազդուի լ 

միքավայրկն է Գրականութիւնը, սակայն , 

կը թուի բոլորովին անկախ ըլլալ մար-

գոց խնդուքէն ու լացէն, մանալանդ գը– 

րողին անձնական ճակատագբկն է ԸԱել 

թկ Հանրութեան քաքալեր ան քէն կախում 

ունի գրական կեանքի ոլ գրողի ծաղկող 

մը կը նշանակկ չՀասկնալ դրական եր-

կի էութիւնը ւ Կը նշանակկ գրականու-

թիւնը ստորադասել Հանրային ճաշակին է 

այսինքն զայն վերածել գործիքի % 1Լ(Ա 

կ ա ժ ը մ ա ն – ի գրականութիւնը իր կարճ 

կեանքը ապրեցաւ մինչեւ վերքին պատե-

րազմը ու անցաւ գնաց է (ք ենք վերքին 

գարուն ուրիշ բան չենք ըրած, գործա-

ծելով գրականութիւնը որ պկս ազգա-

պահպան մ ան միքոց ու անոր մ էք գնա Հա-

տելով գլխաւորաբար ազգային ոլ տոՀ– 

միկ քիղը։ Արդիւնքը մէքտեղն էէ 

Մեր գրականութիւնը պկտք Է իր 

անկախութիւնը ձեոք ձ գ է յ Շատեր նոյն-

իսկ կրնան կասկածիլ, թէ կա՞յ Հայ Ար-

դի Գրականութիւն մը» Կա՛յ անշուշտ, 

սակայն, ճիշդ այդ անկախ նկարագրի 

պակասն է , որ մեր ազգային կեանքի 

շփոթ ու սպառող կիրքերու մշուշին մէք 

կորսնցնել տուեր է անոր գոյութեան 

փաստն իսկ* Պկտք չէ ձգել* որ Հանրու–– 
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թիւնը ոլ գրողը իրարու ա՛յնքան պէտք 

ունենան, որ իրարու վրա֊ք պայմաններ 

գնելու ու պա հանթՆեր ունենալու, կա ցոլ** 

թե ան մէթ գանուին ^ Օրին ակ • չթ՛ բաւեր՜ 

Որ գործ մը Հայերէն գրուի, որպէս ղի 

մաս կազմէ Հայ գրա կա նութեան է 6ե– 

աոյ , Հիմնականը այնքան ալ դրականոլ– 

թեան Հայ բ/լա/բ Հկ՝ որքան գրականս լ– 

թիէն Բ1լալը։ ժամանակին Փարիզի ք ր 

րողները շատ լաւ Հասկցեր Էին այս ի-

բոզութիւնը(1) ։ Եթէ վաղը Հ ա յ ՚քիտՔԸ 

գագրէր ստեղծելէ Լինշ որ արգէն այս 

կէսօրուընէ սկսած է Հ ալանա բար , բա յց 

մենք դեռ չենք անդրադարձած՝) **ՈՎ է 

այն անձը որուն քունը պիաի ւիաիւէր ։ 

Որոշէն հոգը — մարգիկ ամէն բանէ ա– 

ռաթ անտէր որբեր են ( որոնք գուրգու-

րանքի ծարաւէն պիտի մեռնին առտուն 

կանո ափէ, գեռ նախաճաշ չըրած է Որ ա*էձ 

Հոգը, թէ 50 Հոգի ի՛նչ Կը մտածեն ի– 

րենք իրենց ու աշխարհի մասին է Ո™ր 

ղրողյը Հանրութեան Հալածանքին ոլ ան– 

տարբերութեան աւելի չի պարտիր, քան 

անոր քաջալերանքին է Ու մանալանդ.^ 

ոով այնքան միամիտ Է, որ կարծէ թէ 

Հայոլթիւնը Հայրենիք դաոնալով, մարդ 

Էակին ու մասնալորաբար գրողին Հիմ-

նական տագնապները կը լուծուին ։ Գրա-

կանութիւն մը զայն ստեղծողներէն ու 

վայելողներէն զաա* որո՛*լ Համար կեն-

սական աբմէք կը ներկայացնէ է 

Հայ գրականութիւնը, այսինքն Հայ 

գրոգը– ազատագրելու Է ինքզինքը Հայ 

ժողովուրդին ախորժակը գոՀացնելոլ ք 

անոբ կեանքը պատկերելու կամ անոր 

(1> «Ազգայինը ա. Միշագգայինք ԳբտկտՕսս– 
մէյ» յօգօ ւածով (Մենք* 1629. թ֊խ. 2) 

Ն՛ ՍաբաֆեաԱ. կը գրէր,– «կը պ&դեմ թէ ոչ 
մխսյԹ օտար Դիւթեր աալռվ, այլ նոյնիսկ օտար 
լեզուներով իսկ արտայայսաԱյլով՛ մե&ք պիաի 
աեսյինք ֆյորքով հայ ու. ազգայնական, ի&չպէօ 
Հնգիկ&երն ու Հրեաները.։ Փնտռածս՝ ձէւի մի– 
էոզգայնաց,8*.ւք(1 էէ »՚-Ա՚եբ թթքաեայ գրակա ո̂ւ– 
թ(ււձը քճազգաթաբ թ&նած Է օսար ճամբաներ; 
Մե&ք պէսւճ է տանինք այդ ճակատագիրը մին– 
չծձ. ձայբք– • ֊ . չմաւնալով միշտ՛ եեոաւոր յոյսը 
- ծրեաւճը*; 

ճակատագիրը ձեւաւոլաելոլ Հերոսական 

պարտալյ*րոլթենէն Հոլրիչ Հարց՝ թէ 

վերթին երկու պարտալորոլթիւնները 

գլոլխ– Հանելու կարող գրող ալ չՀլայ մեր 

ՀԷ1)* Այլս՚պէս միի/զգային կրկէսի ա– 

ռիւծները մեզ կը բզկտեն է Պէտք է գի~ 

տա կցինք, թէ այսօր ոչ 191Ձք է , ոչ ալ 

1 9 3 0 : Ատենը եկած է որոշելու - կա՛մ 

Հայ ժողովոլբգը կա՛՜մ Հա յ դրականու-

թիւնը : Այս երկու արժէքները կրնան 

զիրար լրացնել, լաւագոյն պարագային» 

Բայց մ ենք ոչ ա յդ ժողովուրդն ենք, ոչ 

ալ այդ գրողները; Գոնէ մէկը փրկուի, 

որովհետեւ այս երկուքը անկարող են 

զիրար փրկել։ 

Այսինքն՝ գրել ոչ թէ ժողովուրդին 

Համար, այլ Հայ գրականութեան Հա-

մար։ Հայ մշակոյթը ինքնարաւ, Հիմնա-

ւոր իրողութիւն մըն է ու եթէ մեր ներ-

կայ կեանքը, իր տժգոյն մշակոյթով, 

արժէք մը կը ներկայացնէ, ուրեմն եւ 

նոյնպէս արժէք մըն է մշակոյթը առանց 

իր ժողովրդական յենարանին ։ Այնպէս 

որ | ձգելով գրողները իրենց ճակատա-

գրին չ կը մնանք մ ենք, Հանրութիւն , 

մենք մեր ծարաւներով ու ճակատագրով։ 

Այս խզումը անխուսափելի չ*ըլլար, եթէ 

ունենանք մտաւորական ընտրանի մը, որ 

կամրթէ խրամք, եթէ մանալանդ ունե-

նանք մէկ Հատ այն Հազուագիւտ անձ էն , 

որ քննադատ կը կոչուի » 

Գաղտնիք չէ ^ որ ո՛չ միայն քննա-

դատ չունինք այս°ր * այլ շատ ալ յստակ 

գաղափար չաւնինք, թէ իՈնէ է քննադա-

տութիւնը ո Պատճառները Հինէն կու 

գան ԹրքաՀայոց փառքի օրերէն է 

(&՝րքա հ այոց մ էթ , գրական քննադա-

տութեան առա թին նշմարներուն կը Հան-

դիպինք Ատեփան Ո սկան ի Արեսքոսոքիճ 

մէթ (Փարիզ, 1 8 5 9 ) Արովեանի առթի^ 

իբ ըրած շահեկան մատնանշումներուն 

մէթ ։ Վաթսունական թուականներուն. 

Արմ են ա կ Հայկունիի յօդուածները Ս ՚ ե – 

Մուսայ ք Մասհաց^ մէթ, նուաղ 
շահ եկան* բա յց այչապէս։ Հետաքրքրա-

կան են հ Եօթ անասունս/կան թուականնե-

րս*. սկիզբը Մ ա ս ի ս է մէջ Աէթեանի ու, 

Զերազի . յօդուածները լեղոսսկան մաա*> 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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Հոգոլթեան ու. գրակա՛ն ճաշակէ սաՀման-

ներ էն դուրս շեն ելլեր է $ասնամեակի 

վերքերն Է, որ նոյն Մասիսէ մէք, Հրա-

պարակ կքիքնէ Եդիա Տէմիրճիպաշեան , 

սակայն, 1883-Հ-ե անդէն, Գ ր ա կ ա ն ե ւ 1>– 

մաստասիրական Շարժում, էրկրագունսւ 
պարբերականներու. էքերուն է , որ լայնք 

ու. թափ կը ստանայ իր մտածումը յ Այ-

սօր կր նեղոլինք անշուշա անոր քիչ մը 

դիւրին– ու. անզուսպ քսանդավաո.ոլթի լիւ-

ներէն ու նոյնքան Հապճեպ դատումնե-

րէն, սակայն ան առա քէն թրքաՀայ մ ը– 

աալորականն է չ որ գեղագիտական տե-

սակէտ մը, կեդրոնական զգա յնոլթիւն 

մը ունի, երբ կը դաաէ մարդէկն ոլ գէր– 

քերը% ( / ( . այդ, սկզբունքի մը գոյութիւ-

նը առանցքն է որեւէ քննադատութեան $-

Բայց Եղէա քննադատ չէր, ոչ ալ (Ի* 

Պէրպէրեան (Մարդիկ եւ Իրք, Երկրա– 
գՈւնէՈ, 1 8 8 4 ) ու. մինչեւ Ար տալէս Տա-

րութիւնեան ու ԱաՀմանադրութիւն քաշ– 

կըռտռլող տարիներուն ել ոչ մէկ Հարա-

կան Տարինք կամ Գրախօսական ստորա-

գրող գրագէտները - Ա. Աբփիարեան 

(Ա՝ասիս շաբ. , Ա ր ե ւ ե լ ք ) Լ • Բա շալե ան 

(Մասիս չար. 1 8 8 5 ) Խ– Բէչիշեան ( Ա ր . 

Մամուլ , 1900) Մ • Եամտանճեան (Մա-
սիս շար. 1 9 0 0 ) Ա• Անտոնեան ( Ա ս պ ի կ , 

1904) , Հ• Թէքէեան (Շիրակ, 1905) եւ– 

այլե « Հ • Թէն ու Ա էնթ-Պէօվ պաշտող 

այդ մարդիկը դեռ շատ ալ լաւ չէին գի-

տեր քննադատութեան ու գրական պատ-

մութեան տարբերութիւնը(2) : 

Արտ. ՏարութիլնեաՀչով կը սկսի մեր 

արդի քննադատական գրականութիւնը յ 

Եղիա ոլ Պէրպէրեան «գեղապաշտ» էին, 

վար ի վերոյ ոլ գոնէ չափանիշ ունէին յ 

Բայց միւսները այգ ալ չունէին ու գրա– 

կանոլթեան, Հայրենասիրութեան ու լը– 

րագրութեան սաՀմ աններուն մ էք թա-

փառեցան ք եր քանի կ ու միամիա ։ Կը թը– 

ւ ի թէ այդ մարդիկը երկու նպատակ ու-

նէին - ծառայել Հայ ժողովուրդին ու 

իրենց անձին ւ 0°վ դրականութեան կամ 

արուեստին ծառայելու մասին գաղափար 

ունէր է Հետեւանքը այն եղած Է, որ ա– 

մ Էն մ արդ ամ Էն սեռ փորձած Է ք շատ 

յաճախ միք ակ մնալու պա յմ անով է Մ ար 

դիկը գյսցած են ու մնացած են փորձերը 

սւ նաեւ, այն անկործանելի աւանդո*** 

թիւնը ^ թէ գրական երկին աբժեւորու– 

մ ը Հ աւա,քական ու զգացական ախորժակ-

ներու. գոՀացման ենթակա յ պէտք է մ ը– 

նայ տ Մինշեւ Տարութիւնեան ք այս ըմ– 

բըռնումը արդէն մտայնութիւն դար-

ձած էբ ալ եղած յորձանք4 որ իր– Հետ 

առաւ տարաւ ամբողք սերունդներ է Գ/յ"" 

բա կան վերլուծում 9 գրախօսական, 

բական կեանքի նկարագրութիւն, գրա-

կան Հարցերոլ շոլրք խորՀրդածոլթիլն , 

արուեստի տեսութիւն, գրական պատ–֊ 

մոլթիւն, գրական կենսագրութիւն % մա-

տենագիտութիւն ելայլն, բոլորն ալ կի~՝ 

սատ ու մօտաւոր կաղապարներ մնացին 

ու չՀասան բուն քննադատութեան ճըշ– 

գըրտոլթեան ։ Աեռերը մեռցուցին սեռը ։ 

Ա ա եղծուեցաւ Հա յ կական քննադատ ու– 

թիէն մը, մեր ամէն ինչէն նման անորոշ 

ու ենթակայական է Գրական իՈնչ սկրզ– 

բունքի Համաձայն կը դատեն Պոլսոյ մեր 

ականաւոր քննագատ—մտաւորականները , 

ԱաՀմանադրոլթենէն ասդին - Պարսամ– 

եանները, Ե• Ձօբոլրեան, 8՛ Հիւֆէճ– 

եան, Պրն. ՏովՀ. Գազանճեան (Շանթ–), 

Ե ՚ Միսաքեան , Արտ * Տարութիւնեան , 

(2) «"քննադատութեան կարեւորութիւնը ա. 

անոր պակասը մեր մէջ» յօդուածով ԼՇիրա1լ, 

1905, թ-իւ 6) Միք՛ Կիւրճհան կը <յրէ. «8արդ 

ունեցած չենք, Թրքահայերս, քննադատութիւն 

մը ։ թազրսւտունի, ԱլիշաՅ, ԱբովեաՕ, Րաֆփի, 

Պէշիկթաշլեան, Օաեան, ՌոլսիՕեան, Միսաքեան 

ե՞րր Իրենց վերջնական տեղերը պիտի գրուին»։ 

կիւրճեսւն չի հասկնար, որ քննադատին գործը 

չէ մարդիկ իրենց վերջնական տեղը դնել ։ Կիւր– 

նեան աւելի խելացի կը ր-օւի, երր նոյն յօդ-
ուածին շարոմճսկուշ̂ |քճ(&ը կը գանգատի, որ 
Վահան Փափագեան կը հռչակուի Փարո&եանի յա– 
ջյւրդը կամ ՚քԿսսիմը կը նկատուի Հայ Պալգաք 
մը ու կը վերլուծէ կացութիւնը, ըսելով* «Մեր 
թրքահայ գրականութեան մէջ չկայ քննադատա-
կան արդար ոգի։ Ասոր արդիւնքը այն է, որ 
միջակ գրալներ կը խճողեն հրապարակը»։ 

• 
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Զ • Եսայեան ( Ա զ ա տ ա մ ա ր տ ) , Ս՚ Պար– 

թելե ան, 9 ՛ . Գավաֆեան ( Հ ա յ Գ ր ա կ ա -

նութիւն) , Ա. Ջօպանեան (Հոսանք, Ա– 
նահիտ) , 8« Օչական (Մեհհան) , Լ* է ֊ 
սաճանեան (Արարած), Մ • Հ/ամաանճեան 

(Ոստան), 8• Աւագեան ( Հ . կոչնակ), 
0 . Տակոբեան ( Ա ր ե գ ) | Գ . Միիթարեան 

(էւոր Շարժում), 8 ՚ ճ՛ Սիրունի (հա-
ւասարդ), Նարգունի (Երկունք, Մենք) 
եւ գեո. ուրիշներ : Բացարձակապէս շենք 

մեղադրեր այս մտալյւբտկանները, որոնք 

շատ բնական մ ղումով մը իրենց մի թա-

վա յրի պաՀանթներուն Ոլ ֆրանսական 

մտածողութեան Հեաեւեցան % ֆք^ական 

թուականներու ք^իւգանդիոն մը անկաս-

կած միջին Հայու մակարդակէն վեր էր 

ու եթէ ծանր թերոլթիւններ աչ ունէր՝ 

դոնէ գիտակից էր ատոնց գոյութեան » 

Ու եթէ իր 9 0 տար ուա յ կեանքի ընթաց-

քին, Թրքահայ մշակոյթը, չկրցաւ քըն– 

նագատոլթիէնը իբր աոանձին ու անկախ 

սես. մչակել, գէթ ճիգ մը ըրաւ Հայ 

միտքը միջազգային արուեստի քաշ սղու-

թեան ծիրին մէթ պահ ե ր 

Բսան հինգ տարիէ ի վեր Սփիւռք 

մը կայ մէջտեղը, տեղ մը, միակ վաւե-

րական ր հաւանաբար է Մեղ հետ մեր աշ-

խարհն աչ նոր Է, առնուազն շի նմանիր 

մեր հայրերու աշխարհին ւ Բայց մեր 

գրական դատումները աւելի ենթակայա-

կան են ու հայկական՝ քան աւէա^է ա– 

ռանց որ այդ ենթակայականութիւնը «•» 

ւելի զօրացած ըԱայ հմտոլթեամբ ՈԼ 

արուեստով, կամ այդ հա յ կա կան ութ ի լ– 

նը աւելի հիմնաւորուած ԱԱայ ապրոլ– 

մ ով ու անկեղծութեամբ է Բ*րքահա յ գե-

րական ութ ե ան կեղեւը շալկած կը պար-

տինք ու չենք զգար, որ մ Էջը շատոնց 

փոխոլած Է X 

Բննա գա տը միակ անձն Է է որ կա-

րող Է մեզ այս հակասութիւնն եր Էն ա–* 

զատել է Մ եզի կ՚իյնայ մ ատնանշել այս– 

Հափը, հակառակ որ Հրապարակի վրայ 

գրական վեր լուծում կամ քննադատու-

թիւն ընող մտաւորականները չեն թուիր 

կարեւորութիւն տալ նման Հարցերում 

Կենաց կամ մաՀոլ ի՚նդիբ մըն Է ա յս 

մեր մշակոյթին Համար X Եսկ մշակոյթը, 

մեր մ-ողովոլրդին ամբողՀԷ կեանքն ի՚ոկ 

*՛ : 
ՕԵԱԿԱՆ 

I 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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ՀեՌԱՈւԿԱՐԱՅՒՆ ԳՐԱԿԱ՚նՈհԹՒՒՆ 
I» ս 

ՅԱՐԱԿհՏ ՀԱՐ8ԷՐ 

Նրանք, ովքեր երրեւէ առիթ են ու-

նեցել Հ ետեւելու իորՀբդաՀ ա յ եւ աո.– 

Հասարակ խորՀրգայէն գրական մամու-

լին , անպայման բազմիցս Հանդիպած կր 

լինեն ^սոցիալիստական ռեա լիղմ» Հա-

նելուկային արտայայտութեանը։ Այգ 

արտայայտութեան գործածութիւնը տեն-

դագին բնոյթ է կրում մանալանգ Հան-

դիսաւոր կամ ճգնաժամային պաՀեբին, 

գրական եւ պետական մամուլի խմբա-

գրականների գերազանցապէս աոաջին եւ 

վերքին պարբերոլթիւններոլմ՝ որպէս 

մարտակոչ՛, Ա՝ ենք անուանեցինք Հանե– 

շուկային , որովՀետել Հսոցիալիստական 

ռեալիզմդ արտայայտութիւնը իր ծնընդ– 

եան օրից մինչեւ Հիմա երրեք պատշաճ 

բացատրութիւն չի ունեցել ԽորՀրգայէն 

Աէութիւնում յ այլ Հրամցոլել է ինչպէս 

Հրաման, որպէս մի ինքնին Հասկանալի 

բան, որը բոլորն էլ պարտաւոր են լը– 

ռելեայն ընդունել ու գործադրել է 

<Սոցիալիստական ռեալիզմ* արտա-

յայտութիւնը Հայերէն նշանակում է Հ ըն-

կերվարս* կան իրապաշտութիւնդ , բա յց 

այս յօդուած Ում Աււելի յարմար է պա– 

Հեչ յաճախ գործած ուոզ սկզբնական ձե– 

լը , իր «բնագրային Հարազատութեամբֆ , 

Հետեւեալ պատճառով։ Երբ օտար իրա-

կան ութ եան մէք կազմալոբոլյսծ ել ար-

դէն քարացած նշանակութիւն ձեռք բե-

րած՛ *–յդպիսի մի որեւէ խորթ արտա-

յայտութիւն թարգմանոլթեան օրէնքով 

Հայանում է , ապա նա աննկաաելիօրէն 

ել ինքնաբերաբար սկսում է ստանալ 

%աեյլ բնականոն, տրամաբանական ի– 

մպստ ես. ենթարկոլել ազգային մփս&ո֊ 

զոլթեան օրինա չափոլթ իւններին , բնա-

կան Հիմք ծառայելով լեզուաշրքանա– 

ռոլթեաձ եւ ՀետեւապԷս որեւէ բանա– 

վէճի Համար ւ Ս ա կայն այգ դէպքոլմ ա– 

ղՕԱէանում ել նոյնիսկ կորցնում է իր 

սկղբնապէս օրինականացուաՏէ իմաստը է 

Ս՛ ինչդեռ Հենց Հսոցիալիստական ռեա-

լիզմ* արտայա յտութեան ծանրութեան 

կենտրոնը ոչ թէ այգ բառերի ^ այլ դր՜ 

րանց տրուող արտադրական, տրամա-

բանութեան չենթարկոլոզ ծածուկ մեկ-

նաբանութեան մէք է ։ 

Ամէնից առաք պէաք է ընդգծել է որ 

թէեւ խորՀրգային գրականութեան մէք 

^սոցիալիստական ռեա լէպմ > արտայայ-

տութիւնը ներկայացւում է որպէս դրա՛* 

կանագիտական Հասկացողութիւն, որ– 

պէս գեղարուեստ ական ստեղծագործուս 

թեան օրինակելէ մեթոգ, իրականում 

գա կրում է զուտ քաղաքական բնոյթ եւ 

Հանդիսանում ամբողքատ իրական վար-

չակարգի գաղափարախօս ական ստորո-

գելիներից մէկը8– ՛Բանի կայ բռնա տի-

րութեան ճանապարհով ընթացող իչ" 

խանութիւն՝ կան նաեւ ու անխուսափե-

լի են վերոյիշեալ կարգի գաղափարախօ– 

սա կան նեցուկները , անկախ նրանից , թէ 

էնչ բառերով են ձելակերպլՈւմ է Եսկ 

բռնակալութեան անՀեաացման Հետ յօգս 

կը ցնդեն նաեւ նրան ուղեկից բոլոր շին– 

ծոլ ել անպարտելի կարծուող Հգաղա– 

փարնեբը* | կը դաոնան վաղանցուկ ե– 

բազ է 
Ուստի զարմանալի չ է , որ իր Հգո– 

յոլթեան* երեսուն տարում Հսոցիալիս– 

Աք ական ռեալիզմ* Հանելուկային պա Աքտ 

ճ1ց1է1տ6ճ Ե 7 
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գամախօսլ* միշտ նախընտրել է հրամա– 

յել վարագոյրի յետեւից, հահկոլել 

մարդկանց աչքերից եւ. խորհրգաւորոլ– 

թեան մէթ պահել իր կ աս կահ՛ ե լի ինք-

նութիւնը • ^ա մասին ժամանակին ս– 

բոշ բաներ թոթովել են իր Հանգոլցեալ 

կնքահայրերը, ի°կ երկար տարիների 

լեթարգիական քնից յեաոյ, վերթապէս , 

մասամբ լեզու, են աո.ել նաեւ, արհեստով 

գրականագէտները միա յն վերթին տաս–֊ 

նամեակում է Անվիճելի է , սակայն, որ 

խորհրդային գրականագիտական աշխա-

տութիւները ի վիճակի շեն տալու Հսո՜-

ւլ իա լի ստ ական ռեալիզմ ՝&ի պատշաճ բա-

ցատրութիւնը | քանզի դա ըսա էութեան 

գրական երեւոյթ չ է , ա յլ սոսկ քաղա-

քական պարտադրանքներով պայմանա– 

լորոլահ մի սնամէթ նշանախօսք: Ա յ ՚ է 

նշանախօսքը պարունակող յօդոլահները, 

գրքերը, ճառերը՝ անընդհատ նոյն ձան-

ձրալի անգիր ար ահ յան կեր գներն են 

կրկնում, իսկ ուսումնական գա սա գրքե-

րը սովորաբար վերթում մի վտիտ եա. 

անհրապոյր գլուխ յա տ կացնում դրան% 

Հրուհական հրագրով նախատեսոլյսհֆ 

շրջանակում է Այդպէս է արել նաեւ, էգ– 

ոլարդ Զրբաշեանը իր «ԳՐԱԿԱՆՈՒ-

ԹԵԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ» (Երեւան, 1 9 6 1 

թ.) բուհ ական հա յերէն անդրանիկ դա-

սագրքում : Բայց երբ իրենց թիկունքը 

կրեմլին յենահ տիտղոսաւոր ա կա դեմի– 

կոսները տասնամեաէլներից ի վեր Հա– 

մարեա ոչ մի ինքնոլրոյն միտք չեն կա-

րողանում յայտնել այդ առթիլ, ի*նչ 

կարող է ասել փոքրիկ Հայաստանի մի 

շարքային դրականագէտ է Գրա Համար 

Էլ նա՛ եւս իր Հերթին դոՀացել Է ընդ-

Հանոլր տեղի գաբձահ մակերեսային ոլ 

ոչինչ չասող ձեւակերպումներով է 

Եթէ Հսոցիալիստական ռեա լիզմ 7> ի 

անունով ներկայացուող սկզբունքի մ ԷԼ 

կայ քիչ թէ շատ գրական խորք ունեցող 

մ ի տարր, դա էլ կարելի է պարզապէս 

կոչել «Հեռանկարային գրականութիւնէ, 

առանց այնքան աղմուկ բարձրացնելու 

եւ առանց դա անպայման կապելու քա-

ղաքական—պարագայական պա Հանձներ ի 

Հետ ու կամ էլ գրականագիտութեան 

Վերջին խօսքն ու դրականութեան զար-

գացման Համապարփակ ուղղութիւն Հա-

մարելու* Բայց խորհրդային պայման-

ներում Հարցը այդպէս չի դրուել ել ա յ– 

ժըմ էլ չի դրլոլմ, շատ Հասկանալի 

պատճաոներով ւ 

«Սոցիալիստական ռեալիզմ> արտա-

յայտութիւնը պաշտօնապէս շր թանառո լ– 

թեան մէթ է մացուել 1 9 3 2 թուականին 

սկսահ եւ սովորաբար կապւոլյմ է Ս տա– | 

լինի ու Մ աքս իմ Գ" րկու ան ու ան Հետ է 

Ա տա լինը հանօթացոլե լու կարէք չունի , 

քանի որ նա արդէն յայտնի է իր այն-

քա՛ն Հփառապանհ գորհերով^ եւ նո յն– 

քան անփառունակ վախճանով է Բայց 

Գորկոլ մ ասին ալելորդ չէ մի քանի 

խօսք ասել : Մ աքս ի մ Գորկին (իսկական 

անունով Ալեքսէյ Պեշկով) բաւական 

ինքնատիպ դէմք է ռուս գրականութեան 

պատմութեան մէթ –.Բարձրանալով «կեան-

քի յա տա կից» , անցնելով տառապանքի 

ու զրկանքների երկար ճանապարհ , իր 

բոլոր գիտելիքները ձեռք բերելով ի ն ք ֊ 

նակրթութեամբ ու «կեանքի Համալսա-

րաններում•» , - նա վերթ ի վերթոյ ար-

ժանացաւ Տոլստոյի ու Չեխովի գրական 

օրՀնութեանըէ վայելեց բազմաթիւ ան-

ուանի մտավորականների, գրողների ու 

արուեստագէտներ ի Համակրանքը եւ Հա– 

սալ ՀամաչխարՀային առաձգական Հըո.– 

շտկի : Գորկին ունեցել է շատ երկրպա-

գուներ , ինչպէս եւ արհամարհողներ ու 

Հակառակորդներ տ Բայց դա տարբեր 

Հարց է ։ Բնական է , որ Գորկոլ երկե-

րում գերազանցապէս արտացոլուել է 

նրան լա ւահանօթ միթավայրի կեանքը 

ռուսական բանուորական ու մանր–քաղ-

քենիական առօրեան, իր Հակասական 

դրսեւորումներով։ Ուստի Գորկին իրեն 

քաղաքականապէս մօտ է զգացել բան-

ուորական շարժման անունով Հրապարակ 

եկող կազմակերպութիւններին, վայելել 

նրանց նիւթական ու բարոյական աթակ– 

ցութիւնը։ Բայց նա գերազանցապէս 

կեանքի ու արուեստի մարդ էր եւ ամ– 

րո գթովին չէր բաժանում իր պա ական ահ 

կազմակերպոլթիլնների սպայակոյտի 

դա լանա պաշտ ական • անխտիր ԲոԼք1ք 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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րոյթնեբը: Ունէր անհանգիստ ել որո-

նող ոգէ: Հարկ եղաՆ գէպքում չէր վա-

րանում վճռական գէրք ^ձԳ^Լ * 1917 թը– 

ւէն կրքոաութեամր նշաւակում էր Հ լե-

նին եան խելագարութիւնը* է իսկ յա2.ոՐԳ 

ա ար ԷՆ եր էն իր Հեղինակութիւնը ի սպաս 

գնում՝ նիւթապէս կարիքաւոր մ տաւՈ– 

րականներէն օգնելու, գործում« առանց 

խարութեան ։ Հետագայում, 1 9 2 1 

մէնշեւ 1 9 2 8 թուականըէ անընդհատ 

գտնւում էբ արտասաՀմանում, էսկ ՚"*՛ 

պա Հայրենական մ է շարք այցելութիւն– 

ներից յետոյ վերջնականապէս Հաստատ-

ուեց Ա՚ոսկուայում: Գորկին մեծ կար-

ծիք ունէր գրականութեան մասին եւ այն 

անուանում էր &մար գա գիտութիւն* ։ Եւ 

իր Վայբենիքում տեղալորոլելոլց յե– 

աո յ ան մ իրապէս լծուեց գրական—կապ– 

մակերպչական եռուն գործուն էութեան, 

քանալով իր կարողութեան սաՀմաննե-

րում սանձել կամայական ոտնձգութիւն– 

ների Համաճարակը ։ Նրա Հեղինակու-

թեան Հովանու տակ նոր ձեւ ստացան 

ղրական կաղմակերպութի անները եւ նը– 

կա տելի օր էն նոր բնոյթ ձեռք բերեց գլո-

րական ընթացքը ՚. Հրապարակօրէն Հա– 

՚մաբւում էր Ատալէնէ ցուցանակա յէն 

Վբարեկամներից* , բա յց Հնագո յն եւ նո– 

րագո յն Հաւաստէ փաստերը վկա յոլմ 

են, որ նա եւս էր Հերթէն ^ժողովուրդ– 

ներէ Հօր* ղոՀերէց է ր , ողբերգական 

ապրումների ենթակա յ , թէել ըստ օրի– 

նի մաՀացալ 1 9 3 6 թ՛ Ցոանիսի \&֊ին է 

Բայց մանրամասնելու Հարկ չկայ ւ Ընդ– 

գըծենք միայն, որ Գորկին սովորական 

իմաստով օրգանապէս4լիտէալէստ մարգ» 

էր են Հենց գա էլ Հանգիսացալ նրա ուժն 

ու միաժամանակ թուլութիւնը տ Այս կէ– 

տը միշտ պէտք է աչքի առճել ունենալէ 

որեւէ պարագայում ինչ նպատակով ել 

ում կողքի էլ որ գրուելու լինի նրա ա– 

նունը է 

1 9 3 2 թ • Հոկտեմբերի 20—ին Գորկոլ 

բնակարանում տեղի ունեցաւ Ատալինի 

«Հանդիպումը* մի խումբ գրողների Հետ % 

Այնտեղ Էր որ Ա տա լինը բարեՀաճեց գը՜~ 

րողներին անուանել 41մարդկային Հոգու 

ճարտարապետներ* եկ յօրինոլեց - Հսո* 

ցիալիստական ռեալիզմ* արտայայտուէ– 

թէւնն ու անմէքապէս , շրջանառոլթեան 

մ էջ գրուեց քարոզչական խողովակնե-

րով ւ թ՛է ինչ բաժակաճառեր ասուեցէն 

այդ Հզրոյցի՚ֆ ժամանակ՝ կարելոր չէ է 

Փաստը այն Էք որ Հսոցիալիստական 

ռեա լիղմ) ը դեռ խանձարուր չմտած՛՝ ար-

դէն ի ծնէ իմաստունի Հովերով Հրապա-

րակ մտաւ է Մինչեւ Ատալինի մաՀը ա– 

մենոլրեք պնդւում Էր % թէ նա է այդ 

արտայայտութեան Հեղինակը։ Բայց ՀԷ— 

մ ա, պարզ է , այգ մ աս էն շատ չէ խօս– 

լ ում եւ այն տպաւորութիւնն է ստաց-

ւում, թէ Վսոց . ռեալիզմ*ը պարզապէս 

ինքնածին է է Փաստ է , որ Ս տա լինը եւ 

նրա գաղափարախօսական ՀամՀարզ Ժր– 

տանովլլ մէայն վարչա—քաղաքական ել 

ընգՀանոլր կարգով Հրապարակօրէն վա– 

ւերացրել են նորաստեղծ նշանախօսքը, 

բա յց այգ նշանախօսքէ գրականագիտա-

կան բաւական Հապճեպ Հիմնալոբոլմը 

պատկանում է Գորկուն ել մի քանի ու-

րիշներէ , 

Խորհրդային Գրողների Մ էութեան 

1 9 3 4 թուփ Օգոստոսէ Առաջին Համագոլ– 

մարում վսոց . ռեալիզմ՚ֆը պաշտօնապէս 

մտ ցոլեց Մ իութեան կանոնադրութեան 

մէջ ել դարձաւ բոլորի Համար պարտա-

գիր կանոն5 ԱյնուՀեաեւ աս ուած ոլ գըր– 

ած ամէն մի Հտեսակէա* յ են ւում է այղ. 

փաստաթղթի վրայ ւ ԱՀ աւասիկ կանո-

նադրութեան այդ կէտը . 4.Աոցիալիստա-

կան ռեալիզմը » Հանդիսանալով խոբՀըբ– 

դային գեղարուեստական գրականու-

թեան եւ գրական քննադատութեան Հիմ– 

նական մեթոտը, արուեստագէտ ի ց պա-

հանջում է իրականոլթեան ճշմարաացի, 

պատմականօրէն կոնկրետ (թանձրաց– 

եալ) պատկերում, նրա յեղափոխական 

զարգացմ ան մ էջ տ Ընդ սմէն իրականոլ– 

թեան գեղարուեստական պատկերման 

ճշմարաացիոլթիւնը եւ պատմական կոն– 

կրեաոլթիւնը պէտք է զոլգորգուեն գա-

ղափարական վերափոխման ու աշխատա-

ւորներէն սոցիալիզմ ի ոգով դաստիարա-

կելու խնդրէն Հետ* է Ահա՛ ամբողջը» որ-

քան բառ՝ այնքան վիճելի առեղծուած» • 

էԱոց • (ւեալիղմը* պարտագիր կա* 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 
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նոն է ոչ միայն գրականութեան ու գրա– 

քրնագատոլթեան , այլեւ, գեղանկարչու*, 

թեան , երաժշտութեան , քան գա կագոր– 

հութեան, թաարոնի ել շարժանկարի 

մէթ ւ Ւէեւ վերջիններիս կապակցոլ– 

թեամր ժամանակ աո. ժամանակ բողոքի 

ձայներ են լսւոլմ նոյնիսկ մամուլում, 

բա յց միշա էլ մնում են ան Հետեւանք • 

Եթէ Հսոց. ռեալիզմ»ը երբեմն էլ գրա-

կան ա գիտական քննութեան է գրւում , 

ապա ո՛չ իր ամբոզթութեամբ ( ըստ էոլ– 

թեան, այ լ ըսա իր * տարրեր նկատա–* 

ռումներով Հրապարակ քաշուող ենթա– 

գրեալ բաղադրիչների է Հառանձին Հար– 

ցերի՚ֆ ) ինչպիսիք են, օրինակ , կույ/ակ-

ցականութիւն , գրողի սկիյարՀա յեացք 

ոլ մեթոտ, դրական ել բացասական Հե՛-

րոս , նորի եւ Հնի պայքար, տիպակա-

նացում, անՀատ եւ ժողովուրդ , գեղար-

ուեստ ական վարպետութիւն, ձեւի ել 

բովանդակութեան միասնութիւն , եւլն՚ է 

իշխանութիւնը ժամանակ առ ժամանակ 

գրականագէ տներին զբաղեցնել է տալիս 

ա յս մասնակի Հարցերով, որպէսզի իր 

ընդՀանոլր կարգի գաղափար ախօսա կան 

խուսանաւումները արդիւնք տալու Հետ 

նաեւ աննկատ անցնեն է 

4(.Սոց. ռեալիզմդը, որպէս կանոնա-

դրական սկզբունք, ԴՐողԷյ պահանջում 

է իրականութեան Հ.ճշմարտացի պատկե-

րում՝^ , նրա այսպէս աս ահ՜ վզար գաց– 

մ ան*, այն էլ «յեղափոխակա՛ն զարգաց– 

ման մ է ի ։ Գեռ մի կողմ դնենք այն Հար-

ցը, թէ բռնակալութեան պայմաններում 

աոՀասարակ Հնարաւո"ր է որեւէ ճշմար-

տացի պատկերում է Գրականութեան ան-

պայման եւ ոլղղադիհ զարգացման 

բոյթն Էլ ինքնին թէական է , իսկ յեղա-

փոխակա՛ն զարգացումը՚ առաւել եւս % 

Բացի այդ, ինչ որ ամէնից Հանգուցային 

կէտն է) գրողից պաՀանելում է գե զա լք-

ուես տա կան պատկերման ընթացքը ան-

պայմա՛ն յարմարեցնել իշխանութեան 

քարոզչա—էդաստիարակ չականէ միջոցա-

ռումներին ։ ՛հախ, Հնարաւո՛*ր է ար-

դեօք , որ բոլոր գրողներն անխտիր Հա-

մաձայն լինեն այգ միակողմանի եւ ան-

կարելի պա Հան թին \ Իսկ պատաՀմամ բ 

Համաձայնողները ի վիճակի կը լինեին 

արդեօք ամէն գէպքում էլ Հաւատարիմ 

մնալ այգ պարտադիր եւ քմաՀ ա& կա-

նոնին X Սրանք Հարցեր են, որոնք ըստ 

էութեան չեն մտա Հ ոգում խորհրդային 

իչխանաւոբներին X Նրանց դատողու– 

թեամլւ՝ Հրամանը Հրամա՛ն է X Բայց այ– 

նուամենայնիլ, ամէն մի Հրապարակա-

յին ձեռնարկ ինքնին Հրապարակային 

բացատրութիւն է պահանջում X Եւ €ս"ց • 

ռեալիղմքքի երեւան գալու ժամանակ նրա 

գրականագիտական հիմնաւոր մ ան դր ե՛-

թէ ամբողջ բեռը Հաւանաբար կամալոր 

ստանձնեց Գորկին շատ քչերի Հետ։ 

«Ս"ց • ռեալիզմ^ը Համազօր է Հա– 

մարւում գրական ինքնուրոյն ուղղու-

թեան , նոյնիսկ Հռչա կլում է Համաշ– 

խարՀային գրականութեան մեհագոյն 

նուաճում ու փրկութիւն , բա յց սովորա-

բար այդպէս չի ա սլում, այլ սոսկ՝ մե-

թոտ , քանզի որեւէ ուղղութիւն իրերի 

տրամարանոլթեամբ կարող է ընդգրկել 

մի շարք զուգահեռ մեթոտներ, ինչ որ 

ձեռնտու չէ ամ էն ինչ կենտրոնացնելու է 

ստեղծագործական բազմ ազան ակունք֊ 

ները խցելու եւ միաձոյլ, քարացահ աշ-

խարհ ստեղծելու սիրահարներին X Գրա-

կանութեան պատմութիէնը ճանաչում Է 

մի շարք ոլղղոլթիլննեբ - գա ս ա կանո Լ— 

թիէն յ ւՀիպապաշտՈլթիլն, իրապաշտու-

թիւն՝ իրենց նախորդող ու յաջորդող 

փուլերով ել տարբերակներով X Արդ« "Հ 

կարելի Է կտրուկ կերպով դրանցից բո-

լորովին հ րաժարուել, ոչ Էլ դրանք լիո-

վին ընդունել է Ուստի դորհի Է գցլում 

գրականագիտական մեքենան՚ անցեալի 

բազմազան գրական երեւոյթները անլուդ– 

Հատ տարբեր մաղերից անցկացնելու եւ 

վերագնահատելու Համար X Ս՝ինչեւ Հիմա 

Էլ վէճի առարկա յ է , թէ արդեօք 4Լսոց • 

ռեալիզմքչը պէ՞տք է Համարել անցեալի 

ամբռղջ գրական Հարստութեան օրինա-

ւոր Ժառանգորդ, թէՈ միա յն իրապաշ-

տութեան կամ նրա միայն մէկ փուլի, 

եւայլն , եւայլն * Բիւղանդական վէճեր* 

ո՛չ բիւղանդական դրդապատճառներով % 

Մերժման կամ ընդունման գորհը 

դիւրացնելու Համար Գորկին գէ՚էեց անց– 
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եա լի դրական երևույթները ըսա փուլե– 

ր ի վերա դասաւորելու ես վեր անուանե-

լու սկզբունքին ու Հրապարակ նետեց 

Հ.Հին դրականութեան քննադատական-

վերլուծող ռեալիզմ* Հասկացողութիւնը, 

որպէս ելակէտէ Այդ Հիման վրայ Է^ որ 

սովորաբար իւորՀրդա յին գրականադէտ– 

ները վրարի աէքով^ են նայում անցեա-

լի* Հքննադատական ռեալի ղմին* եւ 

հ յ ա ռ ա ք գ ի մ ա կ ա ն ռոմանտիզմին՚ֆ ենթա-

դրաբար պատկանող գրողներին է Այդ Է Է 

դերաղանցապէս միայն վերքին տասնամ– 

եւս կում ւ իսկ առաք այդ վմեծաՀոգու** 

թիւնֆն անգամ կասկածելի էր Համար-

լում ։ Նա գրում էր ՚ զԲաղքենիական– 

ազնուական ական ււեալիզմֆը քննադա-

տական ռեալիզմ էր Ա տենդալի , ք»ալզա– 

կէ յ Տոլստոյի մօտ ւ Հենց դրա Համա՛ր, 

քննադատութեա՛ն Համար, արտայայտ-

ուած պատկերաւոր ձելով, - Լեն ինը 

Հաւանում Էր Տոլստոյին, Էնգելս—Մար^– 

սը Հաւանում Էին Բալզակին է Մ ե՛ր ռեա-

լիզմը ունէ Հնարաւորութիւն ել իրա-

ւունք Հաստատելս՛ լ , նրա քննադատուս 

թիէ-նը ուղղուած է անցեալի դէմ ել անց-

եալի արտացոլման դէմ* ներկայի մէք է 

իսկ նրա Հիմնական Է՚նդԷրը սոցիալիզմի 

Հաստատումն Է, փաստերի, մարդկանց 

եւ մարդկանց փոխյարաբերոլթիւննեբի 

պատկերաւոր պատկերման միքոցովՀ աշ-

խատանքի ընթացքում* է Իսկ 4 ՚ Է բ ա կ ա – 

նոլթիւնը իր յեղափոխական զարգաց-

ման մէք* պատկերելու կապակցոլթեամբ 

նոյն Գորկին ասում էր՛ էՄենք պէտք է 

իմանանք ոչ միայն երկու իր ականոլ– 

թիւն - անցեալն ու ներկան, որի ստեղծ-

ման մէք մենք որոչ մասնակցութիւն ենք 

ունենում : Ա՝ենք պէտք է իմանանք նաեւ 

երբորդ ապագայի իրականոլթիլնը: 

Մ ենք պէտք է ա յգ երրորդ իրականու– 

թէւնը որեւէ կերպ այժմ մտցնենք մեր 

առօրեայ կենցաղի մէք, պէտք է պատկե-

րենք այն։ Առանց դրան մենք չենք Հաս-

կանա յ , թէ ինչ բան է սոցիալիստական 

ռեալիզմի մեթոտը* ։ 

Գորկու ժամանակակից ել դասակից 

Անաաոլի Լունաչարսկին աւելի մատչելի 

ձելով էր քանում բացատրել *Լերքինճ 

գրականութեան Հապագայացման* , այ– 

սօրոլայ մէք ապագան տեսնելու դրոյ– 

թը ։ Նա ասում էր՛ Հ.Պատկերացրէ՚ք, որ 

կառոլցւում է մի տուն, եւ երբ նա ա– 

ւարտուելու լինի կը լինի Հրաշալի պա-

լատ 1 ք*ա յց տունը դեռ չի աւարտուած 

ու դուք այն նկարագրում էք այդ տես՛» 

քով ու ասում ՚ աՀա՛ եւ ձեզ սոցիալիզմ, 

բայց տանիք չունի ։ Գոլք կը լէնէք, ի 

Հարկէ, ռեալիստ, դուք էլասէք ճշմար– 

տութիւնը • բա յց անմիքապէս աչքի է 

զարնում, որ այդ ճշմարտութիւնը իրա-

կանում ոչ—ճշմարտութիւն է ՚ • • ճշմար-

տութիւնը թռչում է , ճշմարտութիւնը 

զարգացում է , ճշմարտութիւնը բախում 

է , ճշմարտութիւնը պայքար է , ճշմար-

տութիւնը գա վաղոլայ օրն է , եւ Հար-

կաւոր է այն տեսնել Հենց այղպէ՚ս, իսկ 

ով որ գա այդպէս չի տեսնում, նա քաղ-

քենիական ռեալիստ է* ւ Մօտաւորապէս 

նոյնն էին նոբաՀնաբ մեթոտի նաեւ միւս 

շա Հա գրգռուած բացատրոլթիլնները ։ 

Ա՝ ենք յ ի շատ ակում ենք միա յն ցայտուն 

արտայայտոլթիլննեբը, որպէսզի գիլ/– 

բանայ Հարցի պատկերացումը։ Մանրա-

մասն ո ւթի ւնները տուեալ գէպքում էա-

կան չեն ։ 

Բայց Գորկու ել նրա գրական մա-

կարդակի մարդկանց մաՀից կամ փոք– 

րամասնութիւն դառնալուց յետոյ Հսոց. 

ռեաչիզմ»ը, որը, ինչպէս տեսն ւում է 

վերելում բերուած արտայայտութիւն 

ներից, առանց այն էլ ըղձալի, բայց 

կենսական խախսւա Հիմքերի վրայ էբ 

դրուած | - դադարեց Հ.մաքերի փոխա-

նակութեան* նիւթ դառնալ եւ մնաց մերկ 

վար չարա բութ եան ախո յեանների կոպիտ 

փաստարկումներից մէկը ։ Այն ժամանակ 

բազմ աթիլ միլիոնաւոբ մարդիկ , ա յգ 

թւում ել տասնեակ Հազարաւոր մաալՈ– 

րականնեբ ոլ գրողներ, բռնել էէն բան-

տի , աքսորի ու այլ տան ք արանների ճա-

նապարհը ։ ք)ով տրամադրութիւն ունէր 

ակադեմական քննութիւններով զբաղ– 

ոլելու ՚ • • Այնուհետեւ եղաւ պատերազմ, 

եւայլն, եւայլն ։ «Աոց. ռեալիղմ*ը վե– 

բըստին գրականագիտական նիւթ դար-

ձաւ թեթեւակիօրէն 1 9 4 8 թուին, իսկ ա– 
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ւելի լայնօրէն՝ 1 0 5 4 թո սկան ին որոշ ընդ– 

Հատումներով շարունակո լելով մ ինչեւ 

Հիմաւ Առարկայական պարագան ինք-

նին Հասկանալի է : 

Աակայն տեսական գագարը նաեւ ու– 

րիչ պատճաււներ ունէր ։ Նախ՝ ստալին– 

եան մահաշունչ մթնոլորտը։ Բացի այգ, 

սկզբից եւեթ ակներեւ է ր , որ նոր Հան-

րապարտագիր մեթոտը սպառն ում է ամ-

լութեան գատապարտել գրական զանա-

զան ինքնաբուխ ճիգերը, իսկ միւս կող– 

մից Հարկաւոր էր արտաքին աշխարհին 

ցոյց տալ, թէ մշակոյթի ճակատում ոչ 

մի արտասովոր բան չի պատահել գէպի 

վատըէ ա յ լ ւ ընդհակառակն, ամէն ինչ 

բարեյաթոզ է ընթանում ։ Այմմ խորՀըր– 

գա յին գրա կանագէ տները չեն թաքցր– 

նում, որ իր մամ անակ Հրապարակօրէն 

ամէն կերպ ընդգծւում Էր նոր մեթոտի 

էլա լան ա պաշտ ական մեկնաբանութեան 

մերժումը, Հոր պէս զի սոց > ռեալիզմի 

արուեստին կարողանա յին միանալ նաեւ 

արեւմտա—եւրոպական արուեստագէտ– 

ներ ր, Ասիայի ել Ամերիկայի երկրներ ի 

արուեստագէտներըֆ : Ա՝իամիտ գիտնա-

կաններին ու Հչգնահ ատուած» գրողնե-

րին Հրապուրելու գործը շատ կը տու-

ժէր , եթէ չափից աւելի չեչտուէր նոր 

մեթոտի իսկապէս ինչ լինելը։ Գրա Հա-

մար էլ սկզբից մ ինչեւ Հիմա սովորա-

բար փափկանկատօրէն յենւում են նաեւ 

Գրողների Ա՝ իութեան կանոնադրութեան 

մի այլ դրոյթի վրայ, որի Համաձայն՝ 

սոց . ռեալիզմըՏ իբր , ենթադրում է ըս– 

տեզտեղծագործական Հոսանքների, նա-

խաձեռնութեան , գեզարուեստական 

րելաձեւերի , ոճերի , տեսակների բազ– 

մ ազանութիւն ։ Բա յց եթէ ա յս «մանր՚ֆ 

թոյլտուութիւններն էլ չլինէին, այն 

դէպքում առՀասարա՛ կ գրականութիւնէ 

չէր լինի։ Հիմնական առանցքային ար-

գելքները այնքա՛ն ծանր են, որ ունչով 

չեն կարող Հատոլցոլել կամ օրինապէս 

Հակակշռի ենթարկել է 

Այդ ընդՀանոլր մտավախոլթիւնը 

ցրելու Համար էր գրական կազմակեր-

պութեան երկարամեայ պետ Ալեքսանդր 

Ֆադէեւը դե ռելս 1 9 3 8 թոլին դրում. 

«Սոցիալիստական ռեալիզմը ստեղծա– 

զ ործ ութ եան դոզմա (անառարկելի դա-

ւանանք) շէ յ Գա երկի արժանիքներն ու 

թերոլթիլնները չափելու արշին չէ։ է լ , 

յամ են այն դէպս, դա գեզարուեստական 

երկ պատրաստելու դեղատոմս շէ • . . ին– 

շո՞լ ռեալիզմ. որովհետեւ ռեալիզմը 

կենսական ճշմարտութիւն է , իսկ ճըշ– 

մարտութիլնը հին աչ/սար հը նոր դար– 

ձընող ժողովրդի դրօշն է յ ինչո*լ սո~ 

ցիալիստական ռեալիզմ. որովհետեւ 

մարդկանց նկարագրի մէթէ մարդկային 

յարարերութիլնների բովանդակութեան 

մ Է թ երեւան են եկել այն նոր յատկոլ– 

թիւնները , որոնք ծնում Է միայն սոցիա– 

լիղմըէ Ւսկ մարդիկ ու նրանց յարաբե– 

րոլթիլնները գրականութեան գլխաւոր 

առարկան են Հանդիսանում$ : 

Թէել գրեթէ երկոլ տասնամեակ գը~ 

րականագիտական մի աքը (որը առանց 

այն էլ ըստ էութեան չկար ու Հազիւ էր 

Քարշ Դ ա լ ի չ է բ զբաղլոլմ Հսոց « ռեա-

լիզմ ինէ վերաբերող սկզբունքային Հար-

ցերի տեսական քննութեամբ, այգ չի նը– 

շան ակում, թէ այդ արտայայտութիւնը 

ա չքաթող արուած ու նկուղ էր նետ ուած : 

ԸնդՀակառակն է «Աոց • ռեալիզմդ ը փ ո ՚ լ 

ու թմբուկով Էր Հրամցլոլմ ամենուրեք, 

շափազանցեալ կերպով վւառաբանւում 

Հին ^սոցիալիստներ^ Գորկին, Ա՜այակո– 

վըսկին ել ոլրիչԳէերը։ Գորկին մաՀից 

յետոյ Հռչակուեց գրական մարգարէ, 

գարձուեց կուռք եւ օրինակելի ուսու-

ցի չ : Ռուս Հ.պրոլետարականդ ել այլ գլի֊ 

րողԳւերին (կարելոր չէ նրանց գրական 

արժէքը) «սոցիալիզմխողովակով 

միակ անառարկելի Հեղինակոլթիւններ 

հռչակելովՀետապնգլում էր նաեւ ոչ– 

ռուս ազգային գրականութիւն ների սե-

փական ալանդոլթիւնները նսեմ ացնեչու 

բացա յայտ նպատակ ։ ՚Բաղաքական կայ– 

սերապաշտոլթեան Հետքերով դիրքեր էր 

ամրացնում նաեւ Հ ոգեւոր կայսերա– 

պաշտոլթիւնը տ 

ՄԿՐՏԶԵԱՆ 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 



65 

Հ ե Թ Ա է ւ Ո Ա Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի 
2 Ա Փ Ա Բ Ա \ » Ո Ի Թ Ւ հ Ն Ը 

Հայ Վիպասանական գրականութիւնից մեզ մնացել են միայն 14 

Հատուածներ որոնցից* 1 2 վիպասանական Հատուած բերուած Խ ո րենացոլ 

կողմից (երկուսից մինչեւ 9 աող) • Տրգաաի մասին մի կարճ Հատուած է 

որ աւանդել Է մեզ Ագաթանգեզոսլլ եւ Նաւասարգի երգից մի կա որ ( որ 

աւանգում Է մեզ Մագիստրոս ը, \\–րգ գարուց է Արանք են մեր ՎԻՊԱՍԱ-

ՆԱԿԱՆ գրականութեան մի ակ գերապրուկներ ա ; 

Նաիւա—մես րոպե ան լիզոլի, գրականութեան եւ տաղաչափութեան 

ուսումնասիրութեան Համար այլ նիւթ չունենք եւ Հեաելյսրար այստեղ մէկ 

աո. մէկ յիշատակենք այգ երգերը եւ փորձենք վերակազմել նրանց տաղա-

չափական կաոոլցոլածքը է 

1 – ԵրկնԷր երկին, երկնէր երկիր, 
կրկնէր եւ ծովն ծիրանի՛ 
Երկն ի ծովուն ունէր եւ գկսւրմրիկն եղեգնիկ, 
Ընդ եղեգսւն փող ծուիւ ելանէր • 
Ընդ եղեգսւն վաղ րոց ելանէր՛ 

է լ ի րոցոյն վազէր խարաեաշ պատանեկիկ՛ 
Նա հուր հեր ունէր՛ 
իոց ունէր ՜մօրուս 
Կւ աչկունքն էին արեգսւկունք; 

Խոր. Ա. լա* 

IԼաՀագնի երգն է , որ ներկայացնում է այս աստծո յ ծնոլձդըւ ՎաՀ ագնը 

իրանական Վերեթրագնա, (Յաղթութեան աստուածն է , որ իրանցիներից 

անցել է մեզ, կամ ընգՀակառակր, Հայկական րարձրաւանգակի վրայ ապ-

րող պրոտո—Հնգիկներից որոնք, Հիթթիթների Հետ, նախնագոյն ներկայա-

ցուցիչներն էին Հնգ–իրանական ցեղերի , տարածուել է գէպի արեւելք < 

ւ 2– Հատուած գնսւցեալ Վարդ գէ՜ս մանուկն 
ի Տուհաց գաւառէն, գփասաղ գետով, 
էկեալ նստեսւլ գՇրէյ՛ րլրով, 
գԱրտմէդ քաղաքաւ, գփասաղ գետով, 

յ կոել կոփել սղուոնն Երոլանդայ արքայի։ 
Խոր. • 1լե• 

Վարդգէսի երգն է , որը, ըստ Խո րենացոլ Տիգրան Ա * թագաւորի Հօր, Եր– 

ուանգի ժամանակակիցն է եղել է քոլում է թէ ա յգ Վարգգէս պատանին սի– 

րաՀարուել է էրուանդ թագաւորի քրոք եւ եկել է խնդրելու նրա ձեոքը եւ 

նրա Հետ էլ ամուսնացել է ւ 



3 - ասեմ, այր քաջ Արաաշէս, 
Որ յաւլթ-հցիր քաշ ազգին Ալանաց 
Եկ եսււանեաց բանից աչագեգոյ դսահրս Ալանաց՝ 
Տալ գպատանիդ • 
(Զի վասն միոյ քինա, ոչ է օրէն դիսցագանց՝ 
Ջ այլոց դիւցսւտռնց զարմից րաււնալ գկենզանոլր-իւն, 
կամ ծսււսոյեցոլցանել(ով) եւ. իսարկաց կարգի պահել , ) , 
Եւ թ-շնամութ-իւն յաւիաենական, 
Ի մէշ երկոցունց ագգաց քաջսւց հաստատել: 

Խոր– ք՝. ծ» 

3—13 • Արաաշէսի մեծ վիպասանոլթիւնից Հաւոուածնել» են է Ալանաց պատե–* 

րեւզմի ժամանակ ԱրտաշԷսլ» գերի Է բռնում թագաւորի որդուն» նրա քո յ– 

րլլ Ս աթենիկ բարձրանում Է կուրի ափին՝ մ ի Ժայռի վրայ եւ խնդրում, 

որ Էր սի բու Համար արձակի եղբօրը (3) : ԱրաաշԷս ր լսելով Աաթենիկի 

խօսքերը եւ Հաւանելով նրան, Ա մ բատ ի միքոցով խնդրում Է նրա ձեռքը։ 

Հայրը մերժում Է, որովՀետեւ ԱրտաշԷսը սլիտի չկարողանար վճարել ար-

քայագսաեր Համար սլա Հ անցուած օժիաը ( 4 ) : Այս մերժման վյրժւյ ԼԼր տա-

շէ սը իսկոյն Հեծնում է իր սեւ ձին , անցնում կուրը, եւ գերելով Օրիորգին հ 

փախցնում է իր բանակը ( 5 ) ։ կատաբւում է Հարսանիք, որի ժամանակ ոս-

կի ու մարգարիա են շաղ տալիս , արեւելեան թաղալո բների սովորոլթեամբ 

( 6 ) է Արաաշէսի ընտանեկան կեանքը բախտաւոր չի չինում» նախ Ս ա թե– 

նիկը անհաւատարիմ է Արաաշէսին ել ապօրինի սէր է տածում գէպի Ար– 

գա լան իշխանը ( 7 ) ։ Օրգին՝ Արտալազգլլ լինում է չար ել ԱտաՀակ , այն-

քան որ երգիչները պատմում են Հետեւեալը. իբր թէ սկզբում Արտալազգը 

լինում է մի շասէ գեղեցիկ մանուկ, որին սատանաները նա խանձելով գո-

ղանում են օրօրոցից ել վա խարէն մի գեւի ճուտ են գնո՛ւմ• գելը մեծակ-

նում է ել դառնում Արաալազգ ( 8 ) տ Արգաւանր, որին սիրում էբ Ա աթենիկ 

թագոլՀին, ուղում է դաւաճանել թագաւորին եւ դրա Համար սարքում է 

մի ինքոյք ( 9 ) Տ Արտաւազդն ըմբոստանում է Հօր դէմ ել վտարանդելով, 

գնում է իր Համար շինում Մարակերա քաղաքը ( 1 0 ) է Արաաշէսի մաՀ– 

ոլան ժամանակ, երբ շատերն իրենց սիրելի թագաւոր ից էԲա Ժանուելու 

Համար ողք ողք թաղւոլմ էին նրա Հետ, Արտալազգը նա խանձելով, գան-

գատ ուեց նրա դէմ (11) : Հայրը դագաղից անիծեց նրան, որ քաքքերը տա-

նեն նրան Մ ասիս ի խաւար անդունդները բանտարկեն ( 1 2 ) է Վերքին Հատ-

ուածը ներկայացնում է Արաաշէսի կարօտ իզձր Հայրենի %աւասարգը տես՛* 

նելոլ ( 1 3 ) տ 

( 1 4 ) ։ Տրդատի երգը տալիս է Տրդատի քաջութիւնը ներկայացլի-

նող ժողովրդական մի աս ած ուած ք 

(Վերի բերուած բացատ բութիւնները բառացի օր էն քաղուած են Հ • 

Աճառեանի ՀՀայոց Լեզուի Պատմութիւն» 2-րգ մաս , էք 6 9 ֊ 7 0 – ի ց է Այս 

բացատրուիք ի ւններլլ շատ տարրական են ել շեն տալիս այդ ասմունքների 

առասպելական. իորքը) ՚ 

Այս վիպասանական տաղերի լեզուն քննարկելով, Հ . Աճառեանը 

Հետեւեալ պատկերն Է ներկայացնոլմ ։ 

«ԱմբողՀ Հատակոտորների 5 9 տողերի մ ԷԷ մենք գտնում ենք ըն–, 

դա մ Էն ը 1 8 3 բառ»»» Այս 1 8 3 բառերից 1 6 Հատը յատուկ անուն Է, 1 6 7 Հա– 
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ււարակ անունէ &սոոոլկ անուններից երկուսը, ԱԼԱՆԲ եւ ՄԱՐԲ Հայկական 

չեն է 

վէյթկ բոլոր բառերը վերածենք իրենց արմատական ձեւերին (®– 

րինակ՝ Վարգգէս Հաշուել երկու բառ, ոբովՀեաեւ կազմուած է ՎԱՐԳ եւ. 

ԳԷԱ բառերից. ընգՀակառակը ԵՂԵԳՆԻԿ, ՊԱՏԱՆԵԿԻԿ, ՏԵՂԱԼ չՀաշուել, 

որովՀեաել արդէն ունենք ԵՂԷԳՆ, ՊԱՏԱՆԻ, արմատականները) , այն 

ժամանակ կ՛ունենաք ընդամէնը 1 6 2 արմատական բառ (միասին առնելով 

նաել բնիկ Հայերէն Ի, Ջ նախդիրները, որոնք ցուցակում շեղատառ են եւ 

ըստ ծագման բաժ ան լու մ են Հետեւեալ ձեւով՚ 

Բնիկ Հայերէն 7 3 ( 4 5 տոկոս) 

Պարսկերէնից փոխառեալ 3 0 ( 1 8 տոկոս) 

Անծանօթ ծագումով 5 1 ( 3 6 տոկոս) 

հյալգի—Վրացական (ծուխ, ծիրան, տեղ, գաւառ) 4 բառ ( 2 տոկոս) 

Ասուրական (քաղաք, փոխ) 2 բառ ( 1 տոկոս) 

Ասորական (ցամ աք) 1 բառ 

Յունական (մարգարիտ) 1 բառ 

Յատուկ անունները Հաշուի չենք առնում Տ 

<՛Այս տախտակից Հետեւում էէ որ վիպասանական Հայերէն լեզուի 

մէթ անծանօթ ել Հնդ—Եւրոպական բառերը կազմում էին մեծագոյն տոկո-

սը՚ պարսկերէն փոխառոլթիլնները ( 9 6 0 ըէ՚գդէմ 924–^) բա յց այդ շրջա-

նին բուն Հայկական բառերից դեռ պակաս էին՛ իսկ ասորական փոխառու– 

թիւնները դեռ այնքան քիչ էին, որ Համեմատութեամբ բնիկ, պարսիկ եւ 

խալդեան բառերի՝ տոկոս էլ չէին կազմում է ՀՀարմանալի Է, որ այդ Հնա– 

գոյն ժամանակից ունէինք նաեւ մի յունական փոխառեալ բառ, ՄԱՐԳԱր՛ 
ՐԻՏ յ որ լեզուի պատմութեան Հետ Համաձայնեցնելու Համար, պէտք է 

Համարել աւելի Հոոմէական փոխառութիւն, քանի որ լատինական 

§&Ոէ», ա ^ & Ո է Ա ա ձեւերը դեռ Կիկեբոնի եւ Տակիտոսի ժամանակից 

գործածական են ( Հ . Աճ՛ նոյն, էթ 7 2 : 7 5 ) ։ 

Վիպասանական տաղերի մնացորդ Հատուածներն են՛ 

4 – Եւ ուստի" աացէ քաշն. Արտաշէս, 
Հազարս ի հազարաց եւ յիւրս ի թինբուց, 
Ընդ քաջազզսւյ կոյս օրիորդիս Ալանաց։ 

Խոր. ի . ծ ՛ 

5 – Հեծաւ արի ար ք այն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ, 
Եւ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն, 
Եւ անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ զետն, 
Եւ ձզեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն, 
Ընկէց ի մ է յ ք օրիորդին Ալանաց, 
Եւ շասւ ցաւեցոյց զմէշք փափուկ օրիորդին, 

Արադ հասուցանելով ի րանակն ի ւ ր : 
Խոր՛ ք . ծ ՛ 

(Աաթենիկի գ շիկափոկ պարանի եւ այս առասպելի Հետագայ զար– 

գացման կովկասեան բնիկ արմատների մասին տեսնել ծանօթագրութիւն-

ների շարքը) » - . ^ 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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6 – Տեղ ոսկի տեղայ բ ի փեսայութ-եսւնն Արտաշիսի, 
Տեղայ ր մարգարիտ ի հարսնութ՛եան Սայյ-ինկսւնն: 

Խոր. ք*. ծ . 

7 – Տենչայ Սաթինիկ տիկին տենչսւնս՝ 
Զարտաիայր իյսււարտ. եւ գաից խաւարծի 
Ի բարձիցն Արգաւսւնայ : 

Խոր՛ Ա* լ . 

(Այս աոեղե-ոլաեային աո ղեր ի բացատրութիւնը գանում ենք Ա. 

Աբեղեանի մօա) ւ 

8 ՚ ~ Վիշապազունք գողացան գմանուկն Արաաւազդ* 
Եւ դեւ փոխանակ եղին: 

Խոր • • կա > 

9 ճաշ գռրծեսւլ Արգաւանայ ի պատիւ Արտաշիսի, 
Խարդաւանսւկ լեալ նմին ի տաճարին վիշապաց։ 

Խոր՛ Ա– լ» 

1 0 – Արտաւազդսւյ ոչ գաեալ, քաջի որդւոյն Արտաշիռի, 
Տեղի ապարանից* ի հիմնանալն Արտսւշատու, 
Նա անց գնաց եւ շինեաց ի մէջ Մարաց գՄարակերտ։ 

Խոր. Ա. լ– 

1 1 – Մինչ դու գնացեր 
Եւ գերկիրս ամենայն ընդ քեգ տարար, 
Ես աւերակաց որպէ՞ս ր-ագաւորեմ: 

Խոր՛ ք՝. կտ« 

1 2 – Գոլ յորս հեծցիս յ ազատն ի վեր ի Մասիս, 
Զքհգ կալցին քաջք, 
Տարցին յ ազատն ի վեր ի Մասիս, 
Անդ կացցես եւ գլոյս մի տեսցես: 

Խոր՛ ք*. կա՛ 

1 3 – Ո տայր ինձ զծուիյ ծխանի 
է լ գաոաւօտն ՚եաւասարդիք 

Զվագելն եղանց եւ գվա գելն եղջերուաց՛ 
Մեք վաղ հարուաք եւ թմրկի հարկանէաք: 

Մագ. ԼԳ. 

1 4 – Իբրեւ գսէգն Տրդատ, որ սիգալովն 
Աւերեաց գթ-ումբս գեսաց եւ ցամաքեցոյց , 
Իսկ ի սիգալն իւրում՛ զյ որ ճանս ծովուց։ 

Ագար–. 123 

ծ ր – * Ա ն ա ո ե ա ն ի . – Մի քանի աեղ յայտնապէս երելում են եորենա֊ 

ցոլ արբագրոլթիլնները, օրինակ՝ Արաաշէսի երգի վերքում Ի ՄԷՋ՝Բ փոխ. 
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Ի ՄԷԶՍ, գ մ է ջ ք փխ՛ ԶՄԷՋՍ ել ՀԱՍՈՒՑԱՆԵԼՈՎ փխ• ՀԱՍՈՒ8ԵԱԼ յե– 

տին ձեւափոխութիւնէն եր են ։ Աաթենիկի երգի մի մասը ամրոց քովին հքորե-

նա ցուց Է ան չուշտ • 

Զի վսան միոյ քինու ոչ է օրէն դիւցազանց* 
Ջայլոց դիւցսսրսնց զարնից րսւււնալ զկենդանութ-իւն, 
Կամ ծաոայեցուցանել(ով) եւ ի ստրկաց կարգի պահել։ 

(Այս նկատողութիւնը չափարան ական աեսակէաից ես արդարացի է 

թւում) ։ 

Հայ Հեթանոս վիպասանութեան տաղաչափութեան օրէնքները գո– 

նէ մօտաւոր կերպով ճանաչելու Համար, անՀրաժեշտ է նաեւ մէթ րերել Ա<– 

ճաո֊եանի մօտեցումը նրանց յեղուի վհրարերեալ: 

Հ* ՛՛Երր ասում ենք որ այդ Հատուածներ ի լեզուն Հարազատ է , 

պէտք չէ առնել րաււը իր ըՀւդարձակ իմաստով* Հա տուածներ ի լեզուն ճըշ–՛ 

դիւ նոյնն է Ե՛ Դարի Հայերէնի Հետ՛ բայց Ե• Դաբի Հայերէնը չէր կարող 

ճչգիլ նոյնը լինել \յ • ՛ք՝ • 1 8 0 թոլի, այսինքն 5—6 դար աոաթուայ Հայերէնի 

Հետ է Արդ % վիպասանական երգերի Հնագոյն կտորները անչոլչտ այդ մա– 

մանակից են եւ Հ ետ ելա բար պէտք չէ որ նոյնը լինէին Ե• Դարի Հայերէնի 

Հետ ւ Ա յս անելից դուրս գալու Համար մենք պէտք է ընդունենք ուրեմն 

ՀետեւեալըՎիպասանական երգերը յօրինուած էին իրենց մաման ակի Հա– 

յերէնով ՚ բայց ըստ որում ապրում էին նրանք ժողովրդի մէթ ( Ուստի դա-

րուց դար ՀետզՀետէ ենթարկուեցին այն ձեւափոխոլթեանց, որոնք մտել 

էին Հայերէն լեզուի մէթ։ Օրինակի Համար , եթէ ՎաՀագնի երգի մէթ ՀՈՒՐ 

ՀԵՐ բառեր ը այն Հնագոյն ժամանակ Րսր - քքր ձեւն ունէին, ՀետզՀետէ 

անցան բոլոր այն ձեւերից, որ կրեց 0 բաղաձայնը վերջապէս Հասնելու 

Համար Ռ ձեւին յ ճիչդ այնպէս, ինչպէս նոյն երգի յաթորդ տողի մէթ մենք 

այսօր կարդում ենք Մ ՕՐ ՈՒԱ յ առանց նոյնիսկ լալ իմանալու թէ Հին ձելը 

մաւրՈՆԱ էր թէ մ ո լ ր ո լ ս • բայց Հաստատ իմանալով Հանդերձ, թէ անշուշտ 

ՄՕՐՈՒՍ շէր : Վերթապէս կարելի է նոյնիսկ որ 1Սոբենացոլ եւ Մագիստրս-

սի ժամանակ ա յս երգերը ճշդիլ այնպէս չՀն չուէին, ինչպէս գրուած են, 

այլ մի քիէ տարբեր արտասանոլթեամր, եւ է) որենացին եւ Մագիստրոսը 

վերածած լինէին իրենց իմացահ գրական Հայերէնի արտասանութեանէ (Հ* 

Աճ. նոյն, էթ 7 0 - 7 1 ) է 

(Այս եւ նախորդ վ ե ր ա պ ա հ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո վ ուրեմն ընդունում ենք որ 

երդերը Հարազատ են) է 

Զ• ՄՒՐԶԱ8ԵԱՆ 

(Վերջը յաջորդով) 
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Ա Հ Մ է Տ Շ Է Վ Գ Ի 
Ւ է խ Ա Ա ե Ր Ո Ւ ՐԱՆԱՍՏեՂԾԸ ե հ ք Ա Ն Ա Ս Տ ե ՚ Ա Ո ե Ր Ո Տ Ա Խ Ա ն Ը 

Ա՝եր երկրագունտի մակերեսին վրայ 

ապրող^ եկող ու. ալացող բոլոր ազգերու 

ես ժողովուրդներու մէք եղան՛ են մար-

գիկ որոնք իրենց կեանքին երկարաաես 

Հոլովոյթէն մէք փառքէ ու. փարթամու-

թեան , դիրքի ու Հարստութեան եաեւէն 

վազելով յոդն ահ՛ ու պարտասած ել 

վերք ի վեր քո յ յուսաՀատութեան ան-

դունդին մէք կորսոլած են, իրենց գոր-

ծածած ճիգին Համեմատութեամր փառքն 

ու դիրքլլ խոյս տուած են իրենցմէ , ճա-

կատագրին դաժան մէկ կա րգա գրու-

թիւնով : Սակայն տարրեր եյլած է արար 

բանաստեղծութեան ի լիւանին պարագան 

վեր ո յիլեալ գժրախտներէն : 

էքնալ Եգիպտոսի արփիառաա պայ-

ծառ երկնքին տակ վւզոսկրեայ պալատ-

ներու մէք • Հասակ նետեց Հեշտաբոյր , 

փարթամ մթնոլորտի մ լա սիւքով, սփ ին-

քս ի խորհրդաւոր լռութենէն պատգամ-

ներ ստացաւ• Նեղոսէ կանաչ ալիքնե-

րուն յաւիտենական ծփծփանքը դիւթող 

նուագի մը պէս խռովեց գերզգայուն 

Հոգին . էՕըտիւնեբու լիառատ երախտիքը 

ըմբո շինեց . լողալով փառքի ու պեր-

ճանքի մէք ոսկի քնարին ոսկի լարերուն 

վրայ երգեց փառքն ու փարթամութիւ-

նը | 

քերթողական արուեստին Հանդէպ 

վառ. սէր մը ունենալով, այդ վառ սիրոյն 

մղումով պատ կան ած չորս ցեղերէն ժա-

ռանգած ունակոլթիւնները եւրոպական 

լուսաւորութեան ոստաններուն մէք յըղ– 

կելով, զարգացնելով ա յգ արուեստին 

մինչեւ զէնիթը Հասաւ է 

թ՛ուրքին փառասիրութիւնը , արա-

րին պերճաբանութիւնը , չէրքէզէն նըր– 

րազգացութէլնը ել յոյնէն երեւակա-

յութիւնը տարբեր տարրեր ազդակ-

ներ եղան իր բնատուր քերթողական 

ձիրքը զարգացնելով Հորիզոնէ Հորիզոն 

առաջնորդելու Համ ար զէնքը անընգ– 

Հատ է 

կէս դարէ է վեր, արաբական աշ-

խարՀի մէք, Ատլանտեանէն մինչև Պահ– 

րէյն | մեծ Համբալ ոլ Հռչակ վայելող 

ա յս բազմ արգիւն բանաստեղծը , 19""/"|– 

դարու երկրորդ կիսուն, 1 8 6 8 թուակա-

նին , ԳաՀիրէի մէք Ի/տիվ Իսմաիլի իշ-

խանութեան շրքանէն, արաբ Հօրմէ, 

թուրք մօրմէ, չէըքէզ պապէ ել յոյն 

մամ է բաղկացած քառացեղ արմատ ու-

նեցող գեբգաստանէ մը ծնաււ 

Զորս տարեկանին Հ.Մէւպթէտէեան* 

կոչուող մանկապարտէզ մը յաճախելէ 

ետքը% փոխադրուեցաւ 4ւԹէճՀիղիյէֆ ա– 

նոլնով նախակրթաբանը ւ Հազիւ տաս– 

նեւհինդ տարեկանին թեւակոխած* թէ՛ 
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նախնական եւ թէ՛ երկրորդական ուսու-

մը աւարտելով, սլա ա ան ե կութ եւսն ԼԱՐ՛՜ 

թանէն իսկ իրաւաբանական Համալսա-

րանի «թարգմանԼական» ճիւղէն շրթա– 

նալարա եղաւ է 

1 8 8 7 թուականին, իտիլ Թէվֆիգ 

Փաշայի Հաշուոյն Ֆրանսա ղրկուելովն 

ՄոնփԷլիԷի Համալսարանէն իրաւագի-

տութեան բարձրագոյն աստիճանի վկա-

յականով աւարտաճառ, մը խօսեցաւ : 

Գաս ընթացքը աւարտելէ յետոյ զա-

նազան մշակութային ոստաններ , գրա– 

գեզարուեստական կեդրոններ յաճախե-

լով^ լալա պէս զարգացած՜, լուսաւորուած՜՝ 

189Ն–ին ԳաՀիրէ վերադարձաւ: 

Նոյն տարին, երկրին վեՀապետ 

Թէվֆիգ Փաշայի մաՀով ( յաթորդը Ապ– 

պաս Հիլմի Փաշա ուշադրութիւն չգար՜՛ 

ձուց Փարիզէն նորադարձ երիտասարդ 

բանաստեղծ՛ին վ յ ՚ ա յ • սակայն այդ չըր– 

թանին յ գեո. յառաթդիմութեան նա խա– 

Քայլերը նետող Եգիպաոսի մէթ տիրող 

մտաւորական բարձր ուսում ստացածնե-

րու սով տիրելով^ Հյէվգիին ներկայում» 

ԲՒնԸ. ւէր կրնար աչքէ ՚էրիպէլ • չուշա-

ցաւ նոր վեՀապետ ը նոր բանաստեղծը 

Գասր-ըլ-Ապ ի տին Հրա սիր ելով պ ա լա տի 

բանաստեղծ ել իրաւագէտ խորՀրդական 

կարգել զինքը է 

1 8 9 4 թսսականին, ժընեւի մէթ տե– 

ւլի ունենալիք արեւելագէտներու խոր– 

Հըրդաժողովին , Եգիպաոսի ներկա յա– 

ցոսցիշի Հանգամանքով ՏԼուիցերիա ղըր– 

կըւեցաւ* այգ դերը կատարելէ ետք, 

Եսրոպայի մշակութային ոստանները այ-

ցելեց ես ապա ԳաՀիրէ վերադարձաւ շ 

Մ ինչեւ 1 9 1 5 ) հէտիվեան պալատին 

ես քաղաքական քուլիսներու մ Էթ անցնող 

դարձող դիւանագիտական Հարցերու ա– 

ո-ընչոլթեամբ մեծ գործուն Է ութ ի ւն ու-

նեցաւ , միշտ ի նպաստ իշխանին ե Հո-

վանաւոր պետութեան « գովեց , ներբո– 

ղեց Լորտ Բիչները եւ անոր յաթորդը. 

ԸրԷպի Փաշայի ապստամբութեան Անգ-

լիացիներու կողմ է ձախողե ցոլելու պա-

րագային իր բոձած անտարբեր դիրքովՀ 

Հայրենասէ բներ ոլ քննա դատութեան ա– 

ռարկայ դարձաւ : 

Այնքան տարուած էր պալատը եւ 

աւագանին Գսվել շոյելու գործով՝ որ 

երբեք ուշադրութիւն դարձնելու ժամա-

նակ չունեցաւ մ եծ զանգուածին , Եգիպ-

տոսի ժողովուրդին ցաւերով ու երագ-

ներով Հ ետա քրքրուելու , մ երկ ու անօ-

թի ֆէլլաՀին վէրքերը դարմանելու է 

1 9 1 5 թուականին , առաթին աշխար– 

Համարտի ընթացքին, Թուրքերու, ի նը– 

պաստ տենդագին գործունէոլթիւն մը 

ցոյց աո ալով՝ իսլամական աշխարհը շ$ի– 

Հատի Լ—սուրբ պատերազմ) կանչող 

Հրաշունչ քերթուածներ Հրատարակեց • 

Թուրքերու Հետ գաղտնի յարաբերու-

թեան մէթ մտնելով՚* նորանոր Հրահանգ-

ներ ստացաւ. Աուլթան քհէշատը Ի) ալի–. 

ֆէթ—իը՜Ա՝իւսչիմիյն անուանեց ւ 

Հ*էվգիի այս բացասական ընթացքը 

Անգլիացիները խրաչեցնելո$է րծլաօնա 

նօնկրաթ-ա ( = անբաղձալի անձ) նկատ– 

ուեցալ ել անմիթապէս աքսորուեցաւ 

Ա՝ալյթա կղզին ւ 

Նո յն թուականին , նո յն ամբաստա– 

նութեամբ $տիվ Ապպաս Հիլմիի ալ գա– 

Հընկէցութեամր՝ իրեն յաթորդող Հիւ– 
սէյն ՚Բեամիլ չուզեց պաշտ պան ել զինքը 

եւ էթէվգի մնաց ատեն մը Ա՝ալյթա, սա-

կայն Անգլիացիներու բարեկամ եգիպ-

տացի քաղաքական կարկառուն դէմքե– 

բու միթնորդութեամբ՝ ԳաՀիրէ էն դուրս 

եւրոպական երկրի մը մէթ բնակութիւն 

ընտրելու ազատութիւնը շնորՀուեցալ. 

իրեն ։ 

ՀՏէվգի ընտրեց Ա պան ի ան ՚ գնաց 

Պարշելօնա , Անտալուզիո յ Իւմէ յ յա կան-

ներոլ Հին փառքի մոխրակոյտին վրայ 

սգալու արաբին անցեալի յիշասյակնե-

րը , վերակենդանացնելով անոնց տկա-

րատեսի լ պատկերները երեւակայութեան 

մշոլշոտ պաստառին վրայ ւ Հոգեկան 

ներքին յոլգումնեբու ու խռովքներու 

ալեկոծ պաՀեբ ապրեցաւ, թախծոտ ոլ 

մելամաղձոտ կեանք մը վարեց % լացաւ, 

յորդառատ աղի արցունքներ թափեց. 
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տո չո րուեցալ Հայրենիքէ կարօտով Լորս 

երկար տարիներ յ 

Նախապէս ընչաքաղց եւ. արծաթա-

սէր , սլա լա աո ական ճոխութէւններով 

արբշիռ, Հեշտութեամբ ու փառքով յըզ– 

փա ցած Հքէվւլի՝ 1 9 1 8 " / ՛ զինադադար էն 

Եգիպտոս վերադարձաւ, նախկինէն բո-

լորովին աարբեր նկարադրով ու խառ– 

նըւածքով, ժողովրդական գաղափար-

ներով օժտուած, սլատրասաակամ ամէն 

էնչ զոհելու Հայրենիքի խորանէն վը– 

բայ է Երբեք մտքէն չանցաւ կրկէն պա-

լատէն մօտենալ, նոր դիրք շինել, նոր 

վեհապետին մօտենալ կամ Հովանաւոր 

պետութեան Համակրանքը վերաշաՀիլ։ 

Սկսաւ իր անձնական սեփականութիւնը 

եղող կալուածները մատակարարել, դր-

բելով ո լ քերթելով զբաղեցաւ , Հասարա-

կական շահերով ու Հարցերով մտաՀոզ– 

ուեցաւ 1 արաբական երկիրներու ճակա-

տագրով ու ապագա յով Հետա քրքրուե-

ցաւ» ազգին ցաւերն ու բողոքուեր ը եր-

զեց , պահանջները կազմակերպեց ե մին-

չեւ այդ նմանը չտեսնուած համբալ մր 

շահեցաւ բովանդակ արաբական աշխար– 
Հէ մ է ի 

Բոլոր արաբ մտաւորականներու եւ 

անուանի բանաստեղծներու նախաձեռ– 

նոլթեամբ, ԳաՀիրէի արքայական օփե– 

բային մէք Համարարական փառատօն մը 

կազմակերպելով, տասնեակ մը ներ– 

Հուն բանաստեղծներու պանծացնող 

քերթուածներով փառաբանուելէ յեաոյ , 

միաձայնութեամբ 1927 թ ուա կան էն 

«Բանաստեղծներու Իշխան» կարգուեցաւ 
Շէվգի։ 

Այգ թուականէն սկսեալ մինչեւ էր 

մաՀուան թուականը 1 9 3 2 , միշտ գրե-

լով ու ստեղծագոբծելով զբաղեցաւ Բա-

նաստեղծներու Իշխանը ։ կեանքին վեր– 

ջին շրջաններուն թ ատ ր երգական կտոր-

ներ ալ Հեղինակեց է 

անցը 
Զանազան ազդակներ ի մի Հաւաք– 

ուելով Եէվդիի տարօրինակ անձին մէք, 

երբեմն միասնաբար ել երբեմն ալ իրե– 

րամերժօրէն գործելով՝ տառապող ու 

վարանող Հոգի մը ստեղծեցին իրեն Հա-

մար• *»ազուագէպօրէն Համերաշխաբար 

յայտնուեցան այդ ազդակները % 

Այս մարդը բանաստեղծական նը– 

պաստաւոր պայմաններու եւ արգասա-

ւոր միջավայրի մը մէջ աշխարհ մտնե– 

լով, անմրցելի բնական ձիրքերովը բա-

նաստեղծներուն , իշխանութեան դահր 

բարձրացաւ• բնականաբար կարեւոր 

դեր ունեցաւ իր քառացեղ արմատը ո– 

բով զօրացան Հանճարալին տարրերը իր 

մէք• էրբե ւ մարդկային Հոգեկան ժա-

ռանգութիւն՝ այգ տարրերն էին որ մը– 

ղում ոլ արագասլաց թո.իչք տուին իր 

քերթողական Հանճարին ։ Մի*–Ա կողմ է 

յի շողութեան ան դաւաճանութիւնը չկար-

դացածները մարսելովդ իւրացնելով ան– 

մոռացութէւնը՝ մտաւորական բիւրեղ– 

եայ պաշարին յարատեւման զօրավէգ ե– 

ղան• երրորդ պարագայ մըն ալ երե-

ւակայութեան ճառագայթող պաստառին 

վրայ պատկերացող երփներանգ գծերն 

ու գոյները վարպետօրէն ներդաշնակե-

լով ստեղծած գ է ՚ - թ ի չ նկարին Հանրու-

թեան ներկայացնել գիտնալն է։ 

Ունէր փափկանուագ սիրտ մը եւ 

նուրբ զգացումներու քնար մը • անսահ-

ման սէր ունէր դէպի կեանքն ու կեանքի 

տրոփումները. կը նախընտրէր մերձա-

կայութիւնը իշխաններու, աւագանիի, 

անուանի քերթողներու փաղանգէն յ Ան-

ցեալի դէպքերն ու եղելութիւնները , 

դարերն ու գարերու Հ՚՚էԲ՚Լրձթէն մ էջ 

ծլող ծաղկող քազաքակրթութէւններն 

ու այդ քաւլաքակրթութիւններու Հետա-

պնդումը յ նպատակները ուսումնասի-

րութեան ու քերթողութեան նիւթ դար-

ձան է 

Ուզեց կրկնել Գասր—ըլ—Ապիտինէ 

մէջ նոյն գերը՝ էնչ որ կը կատարէր 

ներՀուն բանաստեղծ ՊուՀթէրէ, Ապ– 

պասեան Խալիֆէ Ա՝է*–թէվէքքիլի պալա-

տին մէջ. Հետելեցալ բոլոր դարերու 

արաբ եզակի դիւցազներգակ Միւթէ– 

նէպպիի Համ տան իա կան իշխան Ա էյ– 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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ֆիւտտէվլէի ներկայութեան արտասա-

նած վեՀ իմաստ ներբողական քերթուած-

նեբունէ 

ՊուհթՀրիի՝ խալիֆէ Միւթէվէքքի– 

չի արքայական շքախումբը գովաբանե-

լուն նման, ինքն ալ Ապպաս Հի լմի ի ծը– 

նընգեան տարեդարձը դրուատեց Հոյա-

կապ, երկարաշունչ քերթուածով մը: 

Հարուն էլ քհէշիաի գարուն ապրող էպի 

՚Հյէվաղի Հրատոչոր սիրերգութիւններն 

ու Հեշաանուագ գիներգոլթիւնները կեղ– 

հեց, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ղաա ղաա 

խթանի գեր կատարելով, ներշնչման մ է յ– 

մէկ աղբիւր գարձան, թե ոլ թո֊իչք տա-

լու Համար վառ երեւակայութեանը : 

Արաբականէն յետոյ եւրոպականէն, 

մանաւան գ ֆրանսական գրականութե– 

նէն մեծ աղգեցութիւն կրեց Հէէվգի՛ իր 

յօրինած առակներով Լաֆօնթէնի , Հե– 

զասաՀ պարզաբանութիւնով՝ Ալֆրէտ 

տը Միւսէի , իր սիրազեղ տաղերով՚1 Լա– 

մ արթինի նմանի լ ուզեց « սակա յն մեծա– 

գոյն ազգ եց ութի էն ը կրեց Վիքթոբ Հիւ– 

կոյէն ) ռօմանթիզմի մեծատաղանգ իշ-

խանէն , ներշնչուելով անոր ընգվզող ո– 

գի էն , Հայրենասիրական բոցաշունչ կո-

շեր էն յ ֆրանսական ազատասիրոլթեան 

շիճուկովը պատ ուա ստեց արաբ զանգը– 

լածները է 

(հրանսայի մէթ ականատես ՐԱալով 

մ արգոց գէպի կեանքը տածած սիրո յն , 

մտքի ու գաղափարի ,Համ ողում ի ու դա-

ւանանքի արտասովոր ազատութիւննե– 

րուն, ինքն ալ անոնց Հանդէպ լա յն 

շունչ եւ յարգալիր տրամադրութիւն ու 

վերաբերում մը ունեցաւ, առանց մոռնա-

լու իր ազգային կրօնքը ւ Դա բո էն՝ Ե— 

գիպտոսի եւ Համայն արաբական երկիր-

ներու Հետ առնչակից քաղաքական ու 

ընկերա—Հասարակական ծանրակշիռ 

դէպքերու մէթ ապրելով,սեբտօրէն կապ– 

սւեցալ անոնց, երկրին պալատական 

բանաստեղծի ել իշիանին դիւանապետի 

Հանգամանքով. եղաւ -» քիչ մը ուշ -

ժողովուրդին բանաստեղծը եւ արարել– 

եգիպտական Հարցերու փաստաբանը ի– 

բա ւա—Հ ասա բա կա կան լա յն զարգացու– 

մով։ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՀմէտ Եէվգի իրեն ժամանակակից 

բոլոր բանաստեղծներու ամ են ա բեղուն 

արտադրողն է« քերթուածներուն Հա լա-

քած ոն եղող «Շէվգիյաթ»էն զատ, դրեց 

նաեւ ՀԱրաբ պետութիւններն ու իսլամ 

մեծամեծները» պօէմը՝ որ պատմական 

Լղելութիւններու ել ականաւոր գէմքե– 

բու դրուագները կը պարունակէ է 

1 9 2 9 - 1 9 3 2 թուականներու միթել 

տուաւ Հկղէոպատրա յի մա Հը» , հԱ՝ԷՃ— 

նուն ու Լէյլա», «.կօմփիւլ» , «Ալի պէկ 

իէ-՚Բէպիր»», որոնցմէ կղէոպատրա եւ 

Լէյլա ու Ա՝էճնոլն՝ Համարարական երա– 

ժըշտագէտ Մ ուՀամմէտ Ապտիւլ Վա Հա-

պի կողմ է արժանաւոր կերպով կ՚երգուի 

զրեթէ ամէն օր բեմերէն եւ ձայնապը– 

նակներոլ վրա յ ։ 

Վերոյիչեաչ կտորներէն զատ՝ որոնք 

թէեւ քննադատներու կողմ է ստորագնա– 

Հատուած են, դրեց նաեւ ՀԱնթէրէթ—իք– 

Հթէտտատ» կտորը։ Ըն կեր աՀ աս աբա-

կա կան յօդուածները ան Համ ար են է 

ճԱնտաչուզիոյ իշխանոլՀին» ալ ք ր 

նաՀատելի խաղ մըն Է է Արձակ վէպերէն 

ձԱտրալ Հինա– Հնդիկ կոյսը» քիամսէս 

երկրորդէ գարուն վերաբերող եւ պատ– 

մական արժէք ունեցող գրական կտոր 

մըն է : ՀՎարագաթ—ըլ—Աաս»՝ Պարսից 

արքայից արքայ ՀթապուՀ երկրորդի ժա-

մանակակից դէպքի մը նկարագրութիւնն 

է : Ընկերա—Հասարակական յօդուածնե-

րուն նիւթերն են՝ ազատութիւնդ Հայ-

րենիք , Աուէզի թյբանցք, կլ-ԱՀրամ, 

մաՀ , անծանօթ զինուորը եւա յլն տ 

ԻԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻԻՆԸ 

Արուեստի ու գիտութեան, լուսոյ 

ազատութեան, գեղեցկութեան ու բարե-

կարգութեան մ ա յրաքաղաքէն զարգա-

ցած ու պայծառացեալ մտքով Հայրենիք 

վերադարձող Հանճարեղ երիտասարդը 

իր ազգը եւ անոր մէթէն նոր սերունդը 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 
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արդիական թարմ շիճուկով պատոլաս– 

աելու ն. արաբական բանաստեղծութեան 

ու դրականութեան արեւմտեան ոգէ» 

նոր թեւ ու թո֊իշք տալու յաւակնութիւ– 

նը ունէր • սակայն յաւակնոլթեւսն այդ 

թափը առանց երկար տեւելու Խաիվա– 

կան պալատի ոսկե դրուագ սրաՀներուն 

մ էք, փառքի ու փարթամ ութ եան , Հ ա– 

րըստութեան ու ճոի/ութեան, անդադար 

ծփծփացող Հ եշտ ո ւթեան ալիքներս ւն 

տակ թուլնալով, կանգ առաւ • խանդ ու 

եռանդով Գասր—ըլ—Ապիաին մ անող բա-

նա ստեղծը, Հ եշաանքի ու պերճանքի 

մթնոլորտին մէք ընդարմանալով գրա-

կան—ստեղծագործական ամլութեան են– 

թարկուելով՝ միայն իշխանին ու աւա-

գանիին քմահաճոյքներուն բալա բարու–-

թիէն տուող գովաբանական քերթուած-

ներ •արտադրել կրցաւ ; 

՛Ներբողեց Եէվգի, սակայն րնաղդով 

ու նկարագրով գովաբանութիւնը չսիրե-

լուն՝ երբեք ալ արտակարգ յաքողու 

թեամբ կտորներ չարտադրեց ։ Իշխանին 

բանաստեղծը ըԱալոլ հանգամանքով, 

ղովել ու դարպասելը պարտադրութիւն 

մը եղաւ իրեն համար . անոր միքոցաւ է՝ 

որ Հարստութիւն դիզեց , գիրք շինեց, 

շո֊այլ ապրեցաւ. աղքատ մ տալ պալատ, 

հարուստ ելաւ անկէ, սակայն քառորդ 

դար տեւող այդ բացառիկ կեանքը գրա-

կան տեսակէտով սուղ ար մեց իրեն, 

մտային պաշարին վրայ բառ մը ,իսկ բա-

նաստեղծական արտագրութիւններուն 

վրայ էք մ՝իսկ չաւելց ալ. գովեց իյաիվ– 

ներ իսմաիլը ( Թէօվֆիգը , Այզպասը, 

Հիւսէյնը ել կարմիր սուլթան Ապտիլլ 

Համիաը ։ 

Հ Պատմութեան մ էլ յայտնի ճշմար-

տութիւն մըն է օսմանեան կայսրութիլնր 

կազմող այլատարր ու այլացեղ ժողո-

վուրդներուն կարմիր Սուլթանին Հան-

դէպ սնուցած ատելութեան չափը իր 

գործած գաղտնի ու յա յանի զանազան 

ոճրագործութիւներուն Համար * այդ 

ոճիրներուն դէմ տրաունչ ոլ բողոք ու~ 
նՀէ՚Ն՛ ՇէՎգԻ կարգ մը տողերու մէք 

Համիտը իբրեւ արեգակ յււ ժողովուրդ-

ն՛երը իբրեւ ստրուկ ներկայացնելով՝՝ ե– 

թէ ստրուկը արեգական դէմ խօսելոլ ի ֊ 

րաւունք ունի, ուրեմն արեգակն ալ րս– 

ա բուկին գէմ գործելու իրաւունք ունիի 

վճիռով, Ապտիւլ Համ իա ի յանցանքները 

թեթեւցնել Կ՝ուզէ% ինչ որ իր տկարու-

թեան ամենացայտուն կողմն է իր բա-

նաստեղծական կեանքին մէք, որուն Հա-

մար քննա գա տ ութ են է զերծ չէ մնացած։ 

Խալիֆէ եւ իմամ բառերն ալ թե թեւ 

նշանակութիւն ունեցող բառեր չեն. Խա– 

լիֆէն իսլամ ութ եան քահանայապետն է , 

գԷպԻ Բ"՚րին ւ առաքինին, սրբութիւն ա– 

ռաքնոբդոզ սրբակրօն մարդն է , որոնցմէ 

զուրկ էր Ապտիւլ Համիտ . էպու Պէքր , 

էօմէր Իպն-իլ-Խ աթթապ, Օսման Իպն 

Աֆֆան իսկական սրբակրօն խալիֆ էն եր 

էէն ։ իսկ Ալի Իպն էպի թալիպ իսկական 

իմամ մըն էր՝ որ ճանչցալ անհատներուն 

իրերահաւասարութիւնը* ո՛ր ցեղի , ո՛ր 

կրօնքի ալ պատկանած ըլլայ» իրալյս-

Հաւասարութիւն տնտես կան ( բարոյա-

կան , ընկերական բոլոր մարզերու մէք. 

օէ՜վգի այս ընթ-սւցքով շուսւրութ-եան ու. 
անզգամութեան շրշան մը անցոլց Լ շատ 
ուշ սթափեցաւ: 

ք՛երթողութեան աւանդական ուղիէն 

Քալելով՝ դամբանականներ ալ դրեց ՚ ա– 
նոնցմէ ոմանց մէք զգացական, Հոգե– 

խռով, յուզիչ շեշտ մը կայ, սակայն 

այսքանով բաւականանալով, Ծէվգիին 

Հոգեյոյղ բանաստեղծի մը կոչումը տալ 

չափազանցութիւն պիտի ըլլար. որով-

հետեւ արտասանած դամբանական քեբօ-

թուածները յուղող, արցունք Հոսեցնող, 

զգացումները գգուող յատկանիշներէ Հե-

ռու են. մ ահ ո ւան ու կեանքի մասին ար-

տայայտած իմաստասիրական խորՀրր– 

գածութիւննեբը միայն ուշադրութեան 

արժանի են ։ 

Տ ա ղ ե ր գ ո ւ թ յ ա ն ա լ լ ա յ ն ա հ ղ 

գրավ ՀՇէվգիյաթ» կոչուած դիւանին 

մէք. սակայն կնոք սէրը գ ր ե թ Հ ա%կիմ, 
մԸ էէ գրաւած անոր սրտին մէք. կեան– 

քին թարմ շրքանին Ֆրանսւդյի մէք ապ-

րած միքոցին^ ինքզինքը իր. ծննդավայր 



65 

րէն բոլորուԼին տարբեր միքավայրի մը 

մէք գանող երիտասարդը կնոք՝ կեանքի 

բեմին վրայ ապաաօբէն կաաաբաՆ գերը 

նչմարձչովւ ապրումովդ ու Հիացումով 

գեաՀատեց անոր բեմերու, շարժանկար-

ներու սրահներուն մէք ՛արձանագրած 

յաքողութիւնները, անոր պչրանքն ու 

վայելչազե ղութի ւնները եւ սկսալ նըր– 

ր օրէն նկարագրել նշմարաՆ սիրային 

դէպքերը. 

Մհղմ նայուածք մը, շրթունքի վրայ 
քաղցր ժպիտ մը 

կւ. ահա իյւավք հոզւոյդ մէշ, 
ք*սւււ մը., կարն ժամադրութիւն մը, 
Ահա ողջագուրում սիրոյ մէշ ւ 

Համակրական բնոյթ կըո,Լ Ք^Ր՜ 

թ ուածները խրտչեցնելով պալաաի ա– 

լագանին յ սաիպուեցալ Ծէվգի ^աԿէէ 1 

գէպի արար քերթողութեան Հին ար-

ուեստը ել Հեաեւեցաւ Համբաւաւորնե-

րէն 1*պն Զէյաոլնի ( էմիր ՛հայսի ել Ան– 

թարէթ—իլ—Հ/էաաաաի օրինակներուն է 

ԱՔՍՈՐԷՆ ՎԷՐԱԴԱՐՏ 

Անաալույղիոյ մէք կեանքէն զզուած, 

Հոգեկան ու ֆիզիքական երկարատեւ 

կսկիծներու լարայարութենէն ըեկճը– 

լած, մաշող ու սպառող, կարօտի բոցով 

աոչորուող բանաստեղծ մըն էր* սգոյ ոլ 

վշտի ովկիանին մէք թաւալած մէկ պա– 

Հուն ( 1 9 1 8 ) զին ա գա գար ի փրկարար ա– 

ւետիսը նոր աւիւն մը ներարկեց երակ-

ներուն մէք է 

Գասր—ըլ—Ապիտինի շքեզազար գ կա– 

մարներուն տակ վարած անցեալի ըն– 

գարմացնոզ յիշատակները իլմէյյական 

երբեմնի փաոքի աւերակսյտեբուն մէք 

թաղելով, Հոգեպէս յեղաշբքուած , բա-

րեփոխուած , նրբացած ու կոկուած նը– 

կարագրով ԳաՀիրէ վերադարձա լ ւ Ապ-

րեցաւ՝ Հեռու պալատէն ու պալատա-

կաններէն , իշխանէն ու իշխանազուննե– 

րէն ք կաշկանդումներէն ոլ գրաքննու– 

թենէն* ապրեցաւ աղատ, գրեց ու գոր*, 

ծեց ազաա» մերկանալով Հին գոաոզ մը-

աայնութիւններէն քալեց ժողովուրդի 

քալած ճամբայէն, գրեց «Փարիզ* ք 

լօնեի կորուստը,ֆ, «էս Անթօնիոսն եմ հա. 

Աեթօնիոսը ես եմ* պոէման * գրեց «Կը– 

ղէոպաարայի մաՀը* , որոնք առանց բա-

ցառութեան Ալֆրէա տը Միւսէական, 

Պօալէրեան դրոշմ կը կրեն» Վէրէէ՚եի 

շունչն ալ ներկայ է անոնց մէք ւ 

Ազաա ուելով պալատի պայմանա– 

դրական կեանքի կաշկանդումներէն, իլ՜ 

խանական շրքտնակներու բարոյական 

ճնշումներէն, ապրեցաւ ինչպէս որ կա-

մեցաւ , գրեց ինչ որ մուսաները ներշըքի* 

չեցին* այս անգամ չգրեց միայն իր ցս 

ւերն ու երազները, Հինին պէս , այլ դրեց 

ու երգեց նաեւ ուրիշներուն, իրեն նը– 

մաններուն վշտեին ու տառապանքները՛ 

ներքին եսին, Հոգեկան ինքնագիտակ-

ցութեան եւ խղճի ձայնի՛ն թելադրու-

թիւնով , Հասարակութեան Տ ազգին ու 

Հայրենիքին օգտակար րք/ա/ու մ արմ ա– 

քով, բոլորովին Հակառակ, պալատի 

վարած աւանդական թո յլ ու անտարբեր 

կեանքի ուղղութեան I 

Ակսալ ՛քալել նորերոլ ճամբայէն, 

ժամանակի նոր նոր պաՀանքներոլն գո– 

Հացում տուող ծրագրով մը. քալեց Հիւ՞~ 

կոյի ել Ռուսսոյի Հետքէն է Միքավայրի 

ստիպումով, գիտակցաբար կամ անդի– 

տակցօրէն, մոռցուած կամ մոռացում 

թեան տրուած շարք մը պարտականում 

թիւններոլ լրացումը անՀրաժեշտ զգա-

լով, նորանոր Հորիզոններ ել ուղիներ 

բացոլեցան աչքին առքեւը ք որոնք ընկե-

րային , մչակոլթային , ժողովրդային 

խիստ կարելոր ճիւղաւորումներ ունէին ա 

աքսորն ոլ աքսորավայրը. Հոն տեսած 

Հնութիլններն ՈԼ փառքի խլեակները, 

պարապոյ ժամերուն ազգային պատմու– % 

թեան վրայ կատարած պրպտումներն ոլ 

պեղումները, գաղթարարոլթեա% ազգա-

յին կեանքի մէք ըրած տեղի ել անտեղի 

քմաՀաճ միքամտութիւնները մէյմէկ ի*Ը~ 

թան եղան իրեն վերադառնալու Համար 

ժողովուրդին գիրկը է 

Ծէկէն փսխուեցաւ վերաբերումին 

սրբագրութիւնը ժողովուրդի% Հանդէպ . 

սկսաւ հերշնչոլիլ անկէ + անոր կեանքէն 

ճ 1 ց 1 է ւ տ 6 ճ Եգ 



66 ք օւ գ Ի Ն 

բխող երեւոյթներէ ու եղելութիւններէ, 

ընկերային կեանքը, պատմութիւնը % մը~ 

շակոյթը, իսլամոլթիլնը առաւելագոյն 

չափով ուսումնասիրութեան ու փայ– 

վսսյմս«ծ առարկայ դարձան • սկսաւ նոր 

եղանակները երգեչ , չափով, ձոր 

քնարի մը գերզգայՈէՖ յարերուն վբայ % 

Երկնառաք բոլոր կրօնքներու, Հան-

գէս( ակնած՜ալի յարգանք մը տած՜ելով 

մէ կա եղ , Համոզուած՛ գ Հաւատացեալ իս-

լամ մըն էր* մարգարէին գալուստը ել 

արաբական խաչիֆէներ ը ել մ ինչեւ իր 

Օբերը ապրող իսլամ վեՀապետները ներ– 

բողելկ եա չկեցաւ» 

ԱհմԷտին գալուստը աւետող լուրը 
Շլացնող լոյ սերով պայ ծաււացուց աշ– 

խարեր, 
Եղաւ առաքեալներու ազնուագոյնը, 
Ասսաւած՜ային պատգամներ րերաւ 
Երկնքի պերճ րարրսսավ խօսեցաւ 
Առաքեալներու լրացուցիչը եղաւ 
Լոյսի ք արդարութեան աւետարեր եղաւ; 

Ապպասեան խալիֆէները գովաբա-

նած՛ պաՀոէն ազգասիրական վառ շուն՛* 

չով մը Հետեւեալ կերպով կ*աբտայայտ-

ուի . 

Ռէշիտ, Մէէմուն, Մէօթէսիմ 
Կայսրութեան մը մեծագոյնը կերտեցին, 
Կեսարներու չափանիշով 
Լայն սահմտ&ներ գծեցին 
Կրօնքը անոր նիմը ընդունեցի*. 
Շարժող գունդերը անդադար 
Հորիզոններ, երկիրներ անհամար 
Կանաչ դրօշի տակ մտցուցին։ 

Ծէվգի իր ազգային կրօնական դա– 

՚ ւանութեան սերտօրէն կապուած՛ ըլլա-

լով մ էկտեղ ոչ իսլամ կրօնքներս էն ալ 

յարգ ու պատիլ ընծայելէ Լդագրեցաւ • 

նոյնիսկ Հին չաստուածներու բարոյա-

կան Թոնձին մէթ վեհ խորՀոլրդներ ու 

Վ/ոեղծուածներ գտնել թանաց ընթերցո– 

ղը գայթակղութեան մատնելու աստի-

ճան*– 

գրկած >կալ. Մախէսը 

Յորդորելու, առաջնորդելու Իսրայէլը 
Րերսս. միածինը կոյսին, սուրբ աւետա-

րանը 
Ծնած օրը ծնաւ նսւել սէրը իր հետը 
Ծնաւ կեանքը, լոյսը Ա. խոնարհութիւնը; 

է՚Էվգի Համ ա յն իսլամական աշխար-

Հին Հասարակաց սէր մը ունենալէ զատ, 

երակներուն մէթ շբթան ընող թրքական 

արեան աննշան մէկ գիծն իսկ ( անոնց 

Հանգէպ մասնալոր սիրոյ մը կայծը վառ 

պաՀած ԷՏ եղած է միշտ թրքասէր եւ 

յարմարած թրքական քաղաքական կեան-

քին բոլոր ելելէթներուն • տիպար բռնա-

կալ մը եղող կարմիր Սուլթան էն սկըս– 

եալ - որմէ բազմիցս երախտալորուած 

է - մինշեւ Մուսթաֆա Բէմալ դրուա-

տած ոլ փառաբանած է բոլոր թուրք ղե-

կավար տարրերը ւ 

Մինչել. Անտալուզիա աքսորուիլը՝ 

պալատական անձնասէր , Հպարտ ^ ^ա* 

Հա խնդիր բանաստեղծ մը եղող Հթէվգիին 

Հայրենասիրական զգացումները Պարշե– 

լոնայի մէթ նոր կայծով մը բոցավառ– 

ուելէ յետոյ, ԳաՀիրէ վերադարձին այդ 

բոցերէն նոր կայծեր սփռեց Հայրենա-

կիցներու սրտերոլն մէթ^անոնց ալ շունչն 

ոլ Հոգին նոյն կրակով բոցավառելու 

Համար• դեռ Հայրենիք չվերադարձած 

գրած քերթուածին առա թին Համարը ըս– 

տորել 1լ արձանագրենք» 

Եգիպտա՛՛ցիներ, ո՛՛վ հայրենակիցներ 
Թէեւ րացակայ ենք եւ հեոու ձեզմէ 
Մենք մեր հաւատարմական ուխտին մէջ 
Հաստատ, անսասան ենք մինչեւ վերք 
Րոց մը կայ մեր Արտերուն մէջ անշէջ 
էեղոսի զուլալ ջուրէն զրկւումն է , 
Բոլոր ակերու ջուրերը նեխած են 
նեղոսի աղրիւրը միայն ջինջ ու պայ-

ծառ է ։ 

Զզուած, յուսա լքուած աքսորավա յ– 

րի անՀարազաա միթավայրէն, օտար եբպ 

կրնքի, օտար Հոգի անՀրապոյր մթնոա 

լորտէն, Հայրենաբաղձութեան տենդէն 

վաբակուած * սկսաւ երագել փարաւոն-

ներ**. Հնութի ւձները ^ երեւակայել 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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դի սլաոոէ բուրգերն ոլ սֆինքսը , աւե՛-

րակներն ու անաւգաաները, Նեղոսի Հով– 

էոին աւադներն ու առուակները , բոլորը 

սիրեց սլա Լա ե լու աստիճան, անկեղծ ու 

ինքնաբուխ սիրոյ մը վաո. զգացումնե-

րով եւ երգեց Եգիպաոսը այսպէս» 

Աշխարհ համայն մութ– ու խաւար 
Դուն ամէնուն ջահակիրը եղար 
Լոյ սովդ պայծառացաւ Հռովմը։ 
Աթէնքի համար արել մը եղար ւ 

Նախապէս առանց Հ եաաքրքրուելու 

ժողովուրդով, անոր ցաւերով ու երազ-

ներ ով | անհրաժեչտ կարիքներով ու պա-

հանջներով , քաղաքական իտէալներով, 

թանաց պալատը գոհացնել, շեփորել ա– 

նոր վարած ամէն գոյնի քաղաքականու-

թիւնը , թէ՛ հարստանալու եւ թէ երախ– 

տագիտական պարք մը հատուցանելու 

համար իր բարերարներուն է 

Սակայն ՍնաալոլզիայԷն տարբեր 

նկարագրով ու տարբեր հոգեբանութիւ-

նով վերադարձող Եէվգի կարճ ատեն մը 

կորուսեալ դրախտին վբայ սգալէ յետոյ ք 

վաստկած անսահման ազատութեան զո– 

՚ վտցուցիշ Հովերէն ս թափուած՝ ինքզին– 

քին եկաւ մաՀացոլ թմբիրէ մը ազատ– 

ոլոգ Հի լան գի մը նման» ինքնագիտակ-

ցութեան ներքին անդիմադրելի ուժը մ ր– 

տածել տուաւ իրեն Հայրենիքի եւ Հայ– 

րենակիցներու մ ասին * ոսկի ցոլ/ր տա-

պալած էր է 

Բարեփոխուած բանաստեղծը փղոս– 

կըրեայ աշտարակէն դո֊իՀ ի քնելով խառ– 

նըւեցալ ժողովուրդին, քալեց ոլ զրու<-

ցեց անոր Հետ, մասնակցեցաւ անոր ու-

րախութեան ու տրտմութեան պա Հե-

րուն ^հոգին ոլ շունչը խաոնեց անոր Հոգ– 

լոյն ու շունչին Հետ, թարգմանն ու 

վ։ աս տարան ը եղաւ ժողովուրդի իղձերուն 

ոլ պաՀանքներուն, տրտունջներուն ւս 

բողոքներուն է Նորին վեհափառութեան 

Հետ Հանդիպումի մը պահուն, առանց 

քծնանքի , շսյանքի ք առանց ծեքծեքումի , 

ուղղակի օր Էն Հանրութեան երջանկու-

թիւնն « յ բարօրութիւնը ապահովելիք 

առխքփրկներ ; ներկայացոյ^ց եւ, ժողովրբ– 

դավա ր Ութ Լան կարեւորութիւնը անվսի* 

բան զգացոլց • 

Անհատին գարը վերջացաւ 
Ո՜վ փարաւոն Եգիպտոսի, 
Ազգին փոխանցուեցաւ երկրին ղեկը 
Ամենուրեք եր կրի վրայ հովիւները 
Դարձան հօտերուն հպատակները: 
Շուտ ըրէ Իսմաիլի որդի, աճապարէ 
Լոյսը ծագեցաւ գիշերաշրջիկները կ ՛ա-

ռաջնորդէ 
կոյրերու աչքերն ալ րացուեցան լո յ սի 

գօրութ-ենէն 
Անդամալոյծներն ալ կը քալեն հապճեպ– 

օրէն։ 

Շէվգի* վերոյիշեալ տողերովդ ար 

գերու եւ ժողովուրդներու սթափած եւ 

միապետներուն դարը վերջացած բ/լալբ 

կ^ազդարար է Փարաւոնին , օրոլայ գա-

հակալ իսմաիլի սերունդէն Ֆուաա ա– 

ռաջինին տ Լոյս ըսելով^ սաՀմանագրոլ– 

թի՛ն եւ գաղափարի , մտքի , մամուլի ա– 

զատութեան 1լ ակնարկէ • անգամալոյծ– 

ները ոչ անկախ ազգերն են, որոնք գազ– 

թարարնեբոլ լուծէն ելնելով իրենց ճա-

կատագիրը իրենց իսկ միջոցներով կը 

տնօրինեն եւ յառաջդիմոլթեան ոլ բար– 

գաւաճման ճամբան կը բռնեն : 

Բանաստեղծներու իշխանին մտա– 

Հոգոլթեան առարկան Եգիպտոսը միայն 

չեղաւ է այլ բովանդակ արաբական աշ-

խարհ ի մասին մտածեց, խօսեցաւ ու 

պահանջեց հրապարակաւ % յորդորեց ու 

Հրաւիրեց միութեան ու Համերաշխու-

թեան . Իրաքի յ Սոլրիո յ , Լիբանանի մէթ 

քերթողական բանախօսոլթիւններով ի 

մէջ այլոց ըսաւ՛ 

Ի՞նչ Է Արեւելքը եթ-Է ոչ գերդաստան մը 
Ցեղ մը որ հայրենիք շինած է անդին 
Եփրաաի, Տիգրիսի» Նեղոսի ափին 
էս կ՛երգեմ հրճուանքը ֆրաքին 
Կ՚ողբամ սուգը Լիբանանի, կուրիայի ։ 

Հայրենասիրական բոցակէզ Հուրով 

աո չսրուիլ սկսող Ծէվգի ազգաշունչ քեր– 

թբլածներով՝ օրաթերթերու, մէթ Հրաաա 

Հակած /ս^Հ– չգգուածներովդ.. ՀԽլինա* 
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կած գրքերով, ակումբներու մէք, Հրա–+ 

պարակներու վրայ ամէն առթիլ արա-

բասիրական բանախօսոլթիլններով, ը՚է՜ 

գայացունց կոչերով Հրահրելով զանգ-

ուածներու հոգեկան գրութիւնը, լարե-

լով , պրկելով քի՛լերն ու զգացումները, 

իրաքի, Լիբանանի, Աոլրիոյ, Օմանի եւ 

վերքապէս օաար լուծի տակ գանուող 

բ ովանգակ արաբական երկիրներու ան-

կախութիւնն Ու ազատութիւնը պահ ան– 

քեց • իր այս վառվռուն ու եո֊անգուն ազ-

գասիրական ելոյթով նախապէս իշխա-

նին բանաստեղծը ըԱալէ դադրելով, ե– 

զալ նախ Եգիպտոսի բանաստեղծը« քայլ 

մըն ալ գէպի առաք երթալով եղաւ հա-

մայն արաբական արեւելքի բանաստեղ-

ծը • եղաւ արաբներու Ռուս օն ել եղաւ 

արարներու Հիւկօն ւ 

Հրաշքի տեսակէն եղելութիւն մըն 

էր Հ՚էվգիի հոգեկան աշխարհին մէք տե-

ղի ունեցող յեզաշրքումն ու նկաբագրա– 

յին բարեփոխութիւնը. տապալեց ոսկի 

հորթը, քանգեց տաճարներն ու մեհեան– 

՚եերը, ոլրացալ հին աստուածները, նոր 

կուռքերու, նոր աստուածներոլ համար 

պաշտամունք կատարել, խունկ ծխել 

սկսաւ» մարգկայնոլթեան , հայրենասի-

րութեան սկզբունքը որգեգրեց. կերտեց 

նոր նկարագիր, պայքարի ել աշխատան-

քի նոր տիպար մը եւ հ ետապնգեց նոր 

ոլ համազգային իաէալ մը, արաբ ազ-

գին առաքնորգը ըլլալու իա է ալը ել յա– 

քողելով այս իտէալին իրականացման* 

եղաւ այդ իտէալին քուրմը արաբներու 

մօտ է 

Այս կերպով դարերէ ի վեր եկող 

գացող մտաւորական–յեղափոխականնե-

րէ տարբեր ուղղութեան մը հետեւեցալ 

% է ՎԳէ ՚ էը հայրենասիրական թռիչքնե-

րուն մէք անցեալը ներկային, հինը նո– 

բին, պատմական դէմ քերն ու դէպքերը 

մէկ յայտարարի բերելով, իւրաքանչիւր 

Գէպք ել իւրաքանչիւր անձ իր յատկոլ– 

թիւններով ու գրական ու պատմական 

արժէքներով, հռետորական առոգանու– 

թեամբ հասարակութեան սեփականու-

թիւնը դարձուց , խթանեք ու գերագրգռեմ 

չոլ։ համար անոր ինքնագիտակցութեան 

ջիղերը Լ յաքողելով իր դերին մ է ք , բիլ– 

րեղեայ գահ մը պատրաստեց սրտերոլ 

մէք եւ յաւեբժացալ անժխտելիօբէն % 

Եգիպտացի արաբ եզակի բանաս-

տեղծ պատմաբանը ը նկերա-հասարակա– 

կան հարցերն ալ մօտ էն շօ շափելով իր 

ազգին սովորական հին թերոլթիւններն 

ալ սրբագրել քանաց յ Զբաղեցաւ կնոք 

դաստիարակութեան խնգրով, հանրա– 

յին կրթութիւնով ոլ մշակութային զար-

գացման նիլթերով, բանուորութեան 

կեանքի մակարդակի բարձրացման հար– 

ցով եւ առանց այս հարցերոլ գրական 

լուծման, ազգերուն դէպի անկում ու ըն– 

կըրկում ունենալը շեշտեց • անուս ու 

ան գրագէտ ժողովուրդներու մասին խօ-

սած ատեն մասնալորապէս ըսաւ իր 

քերթուածներէն մէկուն մէք« 

Աււանց գրքի ա. գրչի ձգել անհատը 
՛Նման Է առանց բժշկի, գեղի ձգել հի– 

ւանդը: 

ԿԻ՛ՆԸ 

Աղաղակող ոճիր մը սեպելով իգա– ՚ 

կան սեռին կրթութեան ու դաստիարա-

կութեան անտեսուիլը, խստիւ պա հան– 

քեց դարմանումը դարաւոր այդ հին ցած 

ախտին * նկատելով անոր վերա պահ ուած 

գերը ընտանեկան յարկէն ներս թէ 

դուրսը , ըևկեր ահ աս ա ր ա կական մարզին 

մէք ել< հայրենիքի զարգացման ոլ յա– 

ռաքդիմ ոլթեան ճամբոլն վրայ կարելոր 

ազդակ մը ԸԱալը, ստիպողականօրէն 

շեշտեց անոր մտաւոր ու ֆիզիքական 

մ արզանքին ուժ արուի լը ապագայ ա– 

ո.ողք սերունդներու մայրեր պատրաս-

տելու համար ել ըսաւ• 

Գործը՝ ււսւմիկ, տգէտ մայրերուն 
Ծուլութիւն, տգիտութիւնը դիեցնել է 

սերունդներուն: 

Ապրած գարուն հանրային կրթու-

թիւնը արդիական ոգիէն շատ հեռոլ 

գանուելուն, խստիւ քննադատեց անոր 

բարեփոխութեան մասին անհոգ գտնը– 

ճ 1 ց 1 է ւ տ 6 ճ Եգ 



Ա Գ Ի Ն 69 

լող իշխանութիւնւները* որովՀեաել նոր 

սերունդը շօգտուհլէ ղասւ այգ կերպ 

դաստիարակոլթենէ, կը ձանձրանար ու 

կը Հեռանար այդպիսի անՀրապոյր մի-

թավայր մը եղող դպրոց էն * 

Ուսումնասիրելով կրթական Ն՛րա– 

դի բները, աչակերաին ճաշակին ք բարո-

յականութեան ոլ նկարագրին, մաաւոր 

զարգացման ու յառաթդիմութեան նը– 

պասաող նիւթերէ դասագրքեր պատ-

րաստել աւանդուելու Համար դասարան-

ներու մէթ, դրեց սաՀուն ու պարզ ոճով, 

իմաստալից ու բովանդակալից ազգային 

երգեր, առտուան ել իրիկուան աղօթք՛ 

ներ, բարոյացուցիշ առակներ ու առած-

ներ , պատմական կարճ Հեքիաթներ ու 

վիպակներ, երաժշտական ներգաշնա– 

թիւն ունեցող ոտանաւորն եր • գրեց նաև 

բազմաթիւ գիտական ոլ պատմական նը– 

շան ակութ ի ւն ունեցող առասպելներ Լա– 

ֆօնթէնի , Եզեվբոսի, Վէաէրի օրինա-

կով որոնք առաքինութիւն ( ընկեր ասի– 

րութիւն ներշնչող շաբՈլթենէ , վատոլ– 

թենէ ու նախանձէ զգուշացնող մ է յ մէկ 

գո Հարն եր էին տ Ուսուցչին ոլ դաստիա-

րակին դերը լաւագոյնս դրուատեց եւ 

ըսաւ է 

Օգի, միտք, մարմին, նկարագիր կերտող 
Ագնուսւգոյ ն ներհուն ճարտարապետներ 

է ք , 

Անկեղծ, բանիբուն նուիրեալ մշակներ էք 
Երփներանգ, հեշտաբոյր ծաղիկներ 

մշակող: 

Արաբ կնոթ ազատագրութեան Հար-

ցը նախապէս Ղ՛ասըմ էմինի կողմէ Հը– 

րապարակ նետ ուած ու յա թողութեան 

նշաններ ցոյց չտուող կէտի մը վրայ մ ը– 

նա ցած էր | նետ ուած երկչոտ ու վարա-

նոտ քա յլերոլ պատճառաւ * Ասպարէզ 

իթնելով Եէվգի վերստին ձեռք առաւ ի– 

գա կան սեռին ուսման ու ազատագրու-

թեան կարեւոբ Հարցը, շեշտելէ ու պըն– 

դելէ յետոյ այդ կարեւորութեան վրայ, 

սկսաւ Հասարակութեան միաքը պատ-

րաստել առ այդ եւ անոր ազատագրուե-

լով Հանրային, մշակութային մարզին 

մ էթ մատուց անելիք անսաՀման ոխ օգ-

տաշատ ծառայութիւնները մէկիկ մէկիկ 

թուեց ու Համոզեց ունկնդիրներն ոլ ըն-

թերցողները » Ուսումնասիրելով քննա-

դատեց ամուսնութեան աւանդական ան-

պատշաճ օրէնքներն ու սովորոլթիւննե– 

րը ք բազ մակնութիւնը, քօղբ, սաւանը Խ 

այլ զանազան Հնադարեան նեխած գո բի-

ծերը յ. Գեղանի պարմանուՀիի մը ալեւոր 

ծերունիի մը Հետ կնքած ամուսնութիւն 

նը քննադատելով ըսաւ • 

Ամէն անպատշաճ գործ արդարս»ցուց 
տինարը 

Գեղանի կոյսի մը ծերունիի մը կողակիցը 
րսաա> 

Նման ամուսնութիւն կնքող պարմանու-
հին 

կեանքին ծաղիկը ծախեց դեղին տինա– 
ր ի Ո ։ 

Հաստատ Համ ո զոլած կնոթ ազատա-

գրութեան անհրաժեշտութեան ոլ անյե-

տաձգէլիութեան, անոր կեանքի բեմին 

վրա յ առանց քօղի, սաւանի երեէնալը 

պնդեց. ք°ղը բանտ մը, բարոյականի 

պաշտպանութեան ամենատկար մէկ 

պատուարը ըլլալը Հասկցնելով ըսաւ• 

Արաբ կնոջ քօղ պարտսւդրողներուն ըսէք 
Ցօղարկուելու համար չէ անոր ստեղ-

ծումը , 
պատուար մը, սաւանը բերդ մը չէ 

Պաշտպանելու համար կնոջ բարոյակա-
նը. 

Առաքինութիւնը եթէ չպաշտպանէ գտյն 
Աւելորդ է ոսկեդրուագ բեհեգեայ 

պատմուճանը: 

ԻԵՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆԵՐԸ 

Ֆրանսա, Վիքթոբ Հիւկոյի շունչին 

տակ ապրած պա Հուն՝ կանոլխէն թա-

տերական ստեղծագործոլթիլններ ընել 

փորձեց ել գրեց զԱլի Պէկ իլ *էպիր> 

բեմական խաղը է &ամանակ մը գրակա-

նութեան այս սեռը երեսի վբայ ձգելէ 

եաք, վերթէն զգաց անոր մեծ բաց մը 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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թողած ըԱալը եւ այգ բացը գոցելոլ 

մտքով կեանքին վերքին չոր– տարիները 

այգ ճիւղէն յա տ կա ցուց եւ գրեց *Կղէո– 

պատբան», *ԼԷաԷ * « ֊ ՄՀՃնուն*, <Կօմ– 

փիւդ» թատրերգութիւները ւ Երկար պի– 

աի րԱար այո նիւթերոլ մանրամասնող 

թիւնը տալ ամսաթերթի մը նեղ սիւնակ-

ներուն մէք, նկատելով իւրաքանչիւրին 

պատմական լայն ու ընդարձակ պաբուտ֊ 

\ակութիւնը < 

Մենք պիաի րալականանք Ծէվգիի 

թատերական գործերոլ մասին արար ԳԸ~ 

րական կարկառուն քննադատներուն 

կարծիքները արձանագրելով : 

Արար դրականութեան տիտաններէն 

$սքթ» թ՝աՀա Հիւսէյնի կարծիքով, 

էւէվգի* երգելով նուազելով սիրտերը 
յուգեց, րայց որեւէ կերպով չկրցաւ 
թատերական յաջող գործ մը ներկայ ա– 
ցընել հանրութեան* որովհետեւ րեմա– 
դրութիւնը սովորական |սօսքերով չի 
հաստատուիր եւ ոչ ալ կեանքի մայ րսւ– 
մուտին կը ստեղծուի. իր րոլոր ներկա՜-
յացումներուն մէջ պակաս եղողը րուն 
ոգին է , իսկ գինքը սիրցնողը իր երա-
ժշտական հիանալի արտայայսաւթիւն– 
ներն են» ։ 

թ՝աՀա Հիւսէյնի նոյն աստիճանին 

վրայ փայլող Ուրիշ քննադատի մը էտ– 

ուար Հիէնէյնի կարծիքով « Բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ -

ներու իշխանին վիպային ներկայացում-
ները՝ յանգաւոր, չափաւոր երաժշտա-
կան պատմութիւններ են, րոլորն ալ երգ, 
դիւցագներգութիւն եւ շարժանկարներ 
ե6, րայց ոչ թատրերգութիւններ»: 

Արար մեծագոյն գրական քննադատ-

ներէն Հէն ել նոր դրական պատմու-

թեան ուսուցիչ Հ . Ֆաիւիւուրի կէա առ 

կէա ուսումնասիրելով Հէէվգիի բեմա-

կան Հեղինակս լ թ ի անները , Հ եաեւեալ 

եզրակացութեան կը յանգի I 

«Արար րեմական կեանքին մէջ, կաս-
կած չի վերցներ Շէվգիի կատարած ա– 
Տ֊այ&ակարգ դերին մեծութիւնը. ինքն 

՚ Փ արաբական քերթողութիւնը նը– 

ւաստացնելով թատերական ներկսւյա–* 
ցումներու ծառայութեան մտցուց. պա-
րագաներու համեմատ ուգած ձեւի ոլ 
կաղապարի մէջ խօթելով այգ քերթը– 
լածները գործածեց թատերախաղերու 
համար • յանգերն ու չափերը խաղաց-
ուած կտորին թ՜ովչութիւնը կը բազմա-
պատկեն : Իւրաքանչիւր իմաստին յար– 
մարցուած չափն ու կշիռը որոշ բաժին 
մըն ւսլ հանած է զգացումներու զեղ-
ման, որոնք՝ այսինքն այդ չափերը ան– 
ձերու եւ դէպքերու աւէնչականոլթեամբ 
փոփոխութիւններ կը կրեն, կը նրբանան 
կամ կը սաստկանան պարագաներու պա-
հանջին համեմատ • այսպիսով մէկ կը– 
շիււ մէկ չափի սեղմ կաշկանդումէն ա– 
զատուած եղաւ արաբական քերթուածը՝ 
ււթ պէտք է նկատուի դէպի թատերական 
քերթողութիւնը նետուած մեծ քայլ մ ը » : 
Աակայն • 

«Շէվգի կեանքին վերջին տարինե-
րուն հեղինակած թատերախաղերը ան– 
տանելիօրէն խճողեց քաւարդ դար շա-
րունակ յօրինած քերթողական արտա– 
դրոլթիւճներով, որոնցմէ որեւէ կերպով 
չկրցաւ ձերբազատուիլ, որոնք, այդ 
քերթուածները վատ ու աննպաստ ազ– 
դեցութիւն գործեցին նիւթին յաջողու-
թեան վրայ • ի վերջոյ ինքն ալ զգաց՝ 
որ րեմական նիւթերու բարւոք պատ-
րաստութեան մէջ թերացող մըն է : 

«Շէվգի պատշանօրէն չկրցաւ ներ-
կայացնել անձերն ու դէպքերը՝ նիւթէ 
նիւթ, տեսարանէ տեսարան վախսւդըր– 
ուելուն համար, լարուած յուշագրութիւ-
նով տեսարանի մը հետեւող հանդիսա-
տեսին ուշադրութիւնը սւնակնկալօրէն 
կը դարձա.ի դէպի ուրիշ տեսարանի մը , 
օրինակ զգայացունց դէպքի մը ներկա-
յացման պահա.8. յանկարծ աչքիդ աւս. 
շեւ կը պարզուին՝ պերնակաոոյց դըղ– 
եակնեյաւ, արքայական թափօրներու, 
կամ արաբական ուղտի երկարաշարք 
կարաւաններու, վրանային ճամբարնե-
րու եւ նման եոյսաւեսիյ պատկերներու 
շարան մը» ; 
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«իեմադրութեան պահուն երգի հա– 
մոյթները, պարի ու իբախնանքի աղ-
մուկները՝ րուն նիւթին ձգեյիք տպաւո-
րութիւնը նուազեցնող անպատեհութիւն– 
ներ են, կրնանք անվարան ըսել՝ թէ ե– 
րաժշտական այդ քերթուածները ներ-
կայացուող նիւթէն աւելի յուզիչ ու տը– 
պաւորիչ հանգամանք մ՛ունին»: 

ք*նչ որ ալ եղած ըէԼայ քննադատնե-

րու կարծիքը Շէվգիի րեմական կարո-

ղութեան եւ երեւան ր երած թեբութիւն* 

ներա* մասին, անուրանալիէ եւ իւիսա 

մեծ Է անոր բանաստեղծութեան մ Էթ 

լայտնարեբած բնական արտասովոր ձիր– 

քերպէն արժէքը ւ 

քերթողական արուեստը իր աւան-

դական Հափ ու կշիռի աւանդական կա-

սլանքնեբէն ազատելով, արդիական բե-

մական պէտքեբուն յարմար ցուցած ըլ-

լալուն Համ ար Հ/էվգի ա յսօր ալ արաբ 

բեմական քերթողութեան Հայրը կը մլի» 

ն ա յ , ինչպէս որ կը մնայ արաբ բանա»»*– 

տեղծութեան իչի/անը է 

Բանաստեղծական բացառիկ ձիրքով 

օժտուած ԸԱալով ասպաէզ իթաւ ու 

զինքը Համ աչի ար Հային քերթողներու 

չարքին դասել չափազանցութիւն ^ՌԼ" 

լար > եթէ պալատի մէթ աոՀմանափակ 

սեռ մը ընդգրկելով քառորդ դար ինք– 

ղ / ՚ ն ք ը դրական ամլութեան դատապար-

տած չըչլար , բնականաբար աւելի բարձ-

րասլաց թռիչքներով աւելի յախուռն 

• խոյանքներ պիտի ունենար արարէս կան 

բանաստեղծութեան անթրպետին մ Էթ: 

Հանճարին ամենացայտոլն երե՛ 

*>ո յթներ Էն Է՝ պայծառ ու. անմչոլչ երե– 

էօսկայոլթիւն , Հորիզոնէ Հորիզոն թե 

ւածելով անՀունութեան մէթ սաւառնիլ, 

մտյ»ի ու դաղափարի սքանչելատիպ 

պատկերները արեգակնային երանգն ե– 

րովք նրրազոյն գծերով նկարելը ւ 

Շէվգի եթէ ՀամաչխարՀային բառ-

նաս տ եղծ մը չէ՝ գէթ* է Արեւելքի եւ 

արաթական բանաստեղծութեան վերա^ 

նորոգիչը եւ ռաՀվիրան, արաբ բանաս^ 

տեզծները դէպի յաւերժական արժէք-

ները տանող աո֊աթնորգը, Արարներոլքւ 

ազգային բանաստեղծը եւ բանաստեղծէ 

ներոլ իչխանը $ 

8 8 * * , Գ- ԱՕ^ԱՐՃԵԱՆ 

ւ 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆԻ 

ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՆ 

Դ՛եկտեմբեր , Գալուստ Կիւլ– 

պէնկեան Հ անդիս ասր աՀ էն մէք տեղի ու-

նեցաւ Պրն • Խ–»չէկ Արարատ եան ի ար-

տասանական երեկոն: 

Երեք բաժիններով, 24 կտորներէ 

բաղկացած ճոխ յայտագիր մը կը Հրամ– 

ցընէր Պրն » Արարատեան ՊէյրութաՀայ 

Հասարակութեան, որ նման երեկոներու 

ծարաւը ունի, նոյն ատեն՛՝ լալին սպա-

սումը* 

Տարբեր ապրումի » տարբեր արտա– 

յայտութեանց աէր բանաստեղծներու 

չարք մը քով քուէի կու դար այդ գիչեբ, 

ճիշդ է , անՀաւասար Հարաղատոլթեամբ 

կամ կ են դան ո լթեամբ , սա կա յն կ*ԸԱա– 

յին ներկա յ , լսելի բոլորին: Հոն էի՛ն 

Աայաթ-Ն ովան ու Աիամանթօն, Զ արիֆ– 

րիֆեանն ու թէքէեանը, Տէրեանն ու 

Շանթը, կ. ՏԼաբեանն ու Զարենց , կամ 

Ափիւոքէն՝ Ա• Իշխան, Ե– Պօյաճեան , 

Ժ* • Յակոբեան , Համասաեղ . ինչպէս 

նաեւ Հայաստանի բանաստեղծներէն Հյի– 

Րազ ւ Կապուտիկէ ան, Պ • Աելակ , կամ ա– 

ռակագիր Ա. Գար բնի ւ Եթէ անուններէն 

ոմանք կապակցեցինք իրենց Հակոտնեա– 

յո լթեամ բ , ընդգծելու Համար էր Պրն. 

Արարատեանի յանձն առած դժոլարոլ– 

թէ^Ը) ներկայացնելու մեղի քնարերգակ 

բանաստեղծներէն մինչեւ գիլցաղներդու– 

ները է 

Գիւրին չէ ամրողք երկու ժամ, Հա-

սարակութիւնը կապուած պաՀել բեմին է 

միայն մէկ Հոգիի արտասանոլթեամբ. 

գիւրին չէ նաեւ մէկ Հոգիի Համար % յա– 

շողութեամբ վերարտադրել զանազան , 

ել երբեմն Հակոտնեայ խառնուածքնե-

րով բանաստեղծներու գործերը. այդ 

դժուարութիւներէն դուրս եկաւ Պրն. 

Արարատեան զգալի յաքողոլթեամբ ։ 

Ա՝ ասնաւոր յիշատակոլթեան արժա-

նի են այն կտորներ, ուր արտասանու-

թեան Հետ անՀրաԺեշտոլթիւնը կար ե՛-

րեւան բերելու նաեւ դերասանական խա-

ղարկութեան շնորհք ԼԱ. Գարբնիի ա– 

ռակները, թոլմ ան եան ի «Ախ թամար*՝) $ 

Պրն. Արարատեան այդ ՀեորՀքը ունի, ե. 

լալագոյն չափով ալ կ՚օգտագործէ ւ 

Ատիկա բաւարար պիտի քրլչաբ սա-

կայն արտասանողի անուն տալու Համար 

Պր • Արարաաեանին ։ Արտասանողը պէտք 

է կարենայ զուտ ձայնական, եւ շեշտե– 

բու ապրումով, փոխանցել սրաՀ՝ Հեղի-

նակին զգացումներն ու մտածումները; 

Այն ժամանակ է որ սրաՀը կը զգայ թէ 

բեմին վրայ կատարուողը մեքենական 

կամ գոց սորվըուած շարժումներ ոլ ճի-

գեր չեն, ա յ լ զգայնոլթեան նո յնացում , 

եւ խելայեղ ծափերով կ՚ողքունէ արտա-

սանողը է ինչպէս ըրաւ Պրն • Ար արա տ– 

եանին , իր Ա՝. իշխանի «Ր՞ւր մնաց» կը– 

տորին արտասանութեան Համար ւ 

Հոս կը ծագի երկրորդ Հարց մը% -

Հեղինակներու > ել անոնց կտորներու 

ընտրութիւնը, որ արտասանողը պէտք է 

կատարէ լաւագոյն ձեւով. այս մարզին 

մէք չենք կրնար յաջողութիւն մը Համա-

րել Արարատեանի յայաագրի կազմու-

թիւնը ւ Հեղին ակներ կան այնտեղ որոնց-

մէ ընտրուած կտորները իրե՛նք կեանք 

չունին իրենց մէք, կարելի չէ ուրեմն 

զանոնք վերակենդանացնել, մեռած—ծլք– 

նած կտորներ են անոնք տ 

Բարեբախտաբար թոլով քիչ էին նը– 

ման կտորները։ Այլ բանաստեղծութիւն– 

ներ ալ սակայն, չՀասան, իրենց վեր ար-

տադրումին մէք, ամբողջական կեանքի. 



Բ Ա Գ Ի Ն Ո 

մնացին կիսով շունչ առած է մասամբ ալ 

քարացած վիճակի մէթ» վարակուած շէր 

արտասանող ր այգ կաոր ներէն 1 Ան-

շուշտ նախ անՀրամեշտ է Հասկնալ կաոր 

մը պայն կարենալ արա աս անելու. Համար, 

եւ. Հասկացողութիւնը չէ որ կը պակսէր 

Պրն • Արարատ եանին, կարգ մը կտորնե-

րու արտասանութեան մէթ, այլ ՎԱԲԱ^ 

ԿՈՒՄԸ ԱՆՈՆՑՄԷ։ Ամէն բանաստեղծող– 

թիւն որ կը Հասկնանք, անպայման մեր 

սրաին ու Հոգիին չի խօսիր, կրնայ Հաս– 

կըՅուիլ մեր կողմ է , եւ մինչել անգամ 

զայն Հասկցող մաքին չի խօսիր ։ Նման 

կտորներու ար տաս ան ութ են էն պէտք է 

խուսափի րեմ բարձրացուր ւ Պէտք է 

խւգսափիլ նաեւ տողեր սւ ք տեղ տեղ, ոչ 

յաճախակի րայց զգալի, կտրատումէն , 

ել այս* Հակառակ իմ աստի ամբոզ թո լ– 

թեան• նման կտրատում մը արտասանա-

կան կչո֊ոյթ կը բերէ է սակայն կը գա– 

տարկէ տողը իմ աստէն է ինչ որ ամ էն էն 

կենսականն է , կեանքն իսկ է տողին է 

6ամենայն գէպս է Հայ շունչով , Հայ 

բանաստեղծութեան, Հայ Հոգիի վայել-

քի երեկոներ են Հայ բանաստեղծներու 

կտորներու արտասանութեան նուիրուած 

երեկոները. նման վայելք մըն էր Պրն• 

Արարատեանի արտասանական երեկոն, 

անոնց Համար որոնք կրցան ունկն գրել 

զինք : Պէտք է շարունակս լին նման ձեռ-

նարկները է 

Բ • Փ– 

< 

ԹԱՏՐՕՆԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԷՔԸ 
իրակա&ութիւնը այ6 Է, որ արւսմաթփք հնարքը աոաշին ձիգն Է մար-

դուն մաաւորսայէս պիտակից դաոնալու: Թատերական սսւամին, պաւոմաթեա& 
եւ կրօնքին միքեւ կարելի չէ սահմանագիծ մը քաշել թ-աաերական կեցուածքին 
եւ մարդոց ստօրեայ ընչացքին միշեւ։ Ոչ մէկ զանազանում կարելի չէ ընել 

.այդ բոլորին միշեւ, րացի այն սսսրրերումէն» որ կը կատարուի գլուի գոր– 
ծոցներու եւ մեր ջեմերը ողողած տափակուջ-իւններուն միշեւ։ 

յ Երր ընկերարանութ-եսւն այո գլուխը գիտականօրէն ուսումնտոիրուի, 
թ-ատրոնի ազգային կարեւորուր-իւնը նոյնքան անվիճելի պիտի գոսւնայ, ինչքան 
րանակին, նաւատորմին, եկեղեցիին, օրէնքին ու դպրոցին։ 

ճ– 4– Շօ 
ԼվՀաճելի թաաէրակնելդու յառաջաբանէն) 

կողովուրդ մը որ չօգներ, չի նպաստեր իր թ-ատրոնին* մահամերձ է , 
եթէ արդէն իսկ մեւսսծ չ է ։ նոյնպէս, եթ-է թ–սւտրոնը չի հհ տեսիր իր ժււղր– 
վարդի ընկերային ու պատմական մզումներուն, սաամին, անոր մտքին ու տե-
սարանին իրական «յոյներուն, այդ թատրոնը իրաւունք չունի ինքգինք թ՛ատրոն 
կոչելու, այլ «զուարնւււթեան վսւյր» կամ վայր մը որ միմիայն կրնայ ծտո.այե( 

այն զարհուրելի րանին, որ «ժամանակը սպաննել» կը կոչուի: 

ՖԷՏ1Դ+0 ԿԱՐ2ԻԱ ԼՈՐ*Ա 
(Հաղօւա* գաաաիօ»ութե%է մշֆ 1935) 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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ր ռ ւ ե ս ւ ք սւէֆԼւր. 

ՏՈԻՅԱՀԱ՚նԴեՍ՚եեՐ 
- Յ– ԹՈՐՈՍԵՍ.Ն 
- Տ. ՄՈՒԹՍ.ՖԵՍ.Ն 
- Տ– ԻԸՏԸՇեԱՆ 

Տ. Ւ–է>"աեա%.– Գարլըթսճ պանդոկի սրահին 
մ է յ ցուցադրած իր նկարներով վկայեց թ-է բա-
նաստեղծ նկարիչ մըն է սսւաւելարար, որ միակ 
գոյ Թի մը աստիճանաւոր երանգաւորումներով դի-
տէ տալ իրականութիւնը, զայճ պարուրող երա– 
գի.6 հետ մէկտեղ։ Հայեացքը սեւեոած մասնաւո– 
րարար իգական աշխարհին վրայ ՚ իր նկարները 
ցուցադրեցին Էւա ՚ն % մայրութ՛եան խորհուրդը 
անեցնոդ գիծերով ձեւազեղծուած, ուր սակայն 
էգը կը մնար հրապուրիչ, մեդմ ու հալչուն վար-
դագոյն միսերէն ցաթոդ տոչորուն լոյսին եւ վե– 
հացնոդ գաղափարայ նութեաճ մը հմայքին ձեթ* 
դաշնակ: Գիծերը այնքան մը շեշաուած չեն իր 
քով, որ արձանացնեն եւ լոկ պատկերի վերածեն 
րաբախուն էակը, թայց ներկայ են այն չափով 
միայն, որ երագի մը խարուսիկ տարտամութեան 
մէշ չկորսնցնեն անոնց հոգիներու, քնքշութեան 
ու շ ի դե բոլ մեդմանուագ թրթռումները: Աոանց 
դասական մը ըլլալու կրցած է կինը, իր մերկու,– 
թեան մէշ, նստեցնել, կանգնեցնել, մտածել տալ, 
մեդքի քաղցրաբոյր ծսպիկի մը վերածել* արդի 
ժամանակին մէշ : Աոանց ճուաճելու բարձունք 
մը* հասած է հանգրուանի մը, ուր կը ճշդուի 
մեղմ գոյներու եւ հնչիւններու բանաստեղծի իր 
ինքնութիւնը։ Անել մը չէ իր արուեստը, այլ 
ընդհակառակն, ունի անելու եւ ուռճանալու լա-
ւագոյն գրաւականները։ 

Այլապէս յաշող են իր կրաւոյրները որոնք 
գուսպ ու բիւրեղ գի ծերով կ ՚արտայայտեն շար– 
ժումն ու խորհուրդը: 

Իր երիտասարդութիւնը, արուեստի լուրշ 
մօտեցումը եւ որոնման ձիգը յուսալ կու տան 
իր ապագային մասին։ 

Զ–րէ< Մութաֆեան.– 1|ալէոի Ալէքօ-Սաապի 
մէշ ("|»ոյ • ծ- ՚Սոյ • 20) ցուցադրած իր 25 պաս– 
տսսւներով՛ անգամ մըն ալ հաստատեց* րնու– 
թիւնն ու իրական կեանքը տալու այնպէս ինչպէս 
որ են արուեստի հանգանակին հաւատարիմ մնա-
լու իր սկզբունքը։ Գարարարութիւններէ էաւսա– 

• 

փելոլ հաստատ իթ որոշումը դասական սակոլ» 
նութեան կնիք մը դրած է իր արուեստին վ ր ա յ ։ 
Իր վրձինին հպումները ինքնավստահ են ու հ ա . 
ւատաւոր։ ճոխ է իր երանգապնակը։ Գունաւոր 
լուսանկարներ են իր պաստառները, որոնք ու– 
նին սակայն շերմութիւն ել որոշ հաղորդակս, 
նութիւն: 

Ինչ որ րացսսւիկ արժանիքն է այս նկարի, 
չին* ան ալ մտաւորականի իր հանգամանքն է ։ 
* ի չ անգամ կը հանդիպինք նկարիչ արուեստա-
գէտներու, որոնք օժտուած ըլլան նսւԼ մտաւորսւ– 
կան արժանիքներով։ Տարեհ Մութաֆեան, նկար, 
չական արուեստի մասին տուած իր դասախօսուս 
թ ֊իւններով վկայեց, թ է մէկն է այդ քիչերէն, որ 
ոչ միայն գիտէ ստեղծագործել, այլ նաեւ այլոց 
ստեղծագործութիւները հասկնալ, վերլուծել եւ 
անոնց գաղտնի լեզուն հասկնալի դարձնել ար-
ուեստասէր հոծ զանգուածներուն: 

ԶաւԷն էցըսւըշէան.– Դասականութենէ մեկնող 
եւ հանդարտ հպովոյթով հետզհետէ ինքզիՕք նո– 
րութեան ու նոր ժամանակնհրու ափունքին հաս. 
ցընող արուեստըն է , որ ձսււէն Խըտըշեան ներ-
կայացուցած է հանրութեան 26 "Նոյեմբերէն $ 

"Դեկտեմբեր 1963 տեւող արձաններու ցուցադրող– 
թեսւմր, Ալեքօ-Սաապի սրահին մ է շ : 

կարհլի չ է չվերանալ երազանքի եթերային 
ոլորտները, դիտելով Ջաւէնի մարմարի մէշ 
քանդակած Է բադը է կամ չընկդմիլ աղօթքի մը 

խորհուրդին գիրկը* երր կեցած ենք անոր մար–, 
մարեղէն Աղօթքին ւաւշեւ։ Մարմարի կերտարման 
ատեն* այս երիտասարդ քանդակագործը կը ս ի . 
րէ ողորկ մակերեսները, պաճուճանքէ ձերրա– 
գատ գիծերը: Ատոր համար ալ անոնցմէ ց ո լ ա , 
ցող պայծառ լոյսը, սպիտակ խաղաղութիւն մը 
կը րերէ դիտողի հոգիին, կը կտրէ սւռօրեայի 
տղմաթաւալ հոսանքէն ու կ ՛ապրեցնէ երազայ Զոս– 
թեան մը պարագրկումին մ է շ : 

Գանէ ու կաւէ արձաններն ու արձանիկները 
աւելի անմիշական խռովքներու ար տա յ այ տ ու– 
թիւնճերն են, որոնք վկայոլթիւններ կը րերեն 
կեանքին մէշ կանգնած, ապրող ու տաոապող 
արուեստագէտի հոգիէն։ Ունին* մտածման մը– 
ղելու թելադրականութիւնը, ա ր տայ ա յ տչական 
ճշգրտութիւն, ընդհանրապէս ներքին րարախում* 

Տաւէն տէր է արդէն թեք Տիք ի մը, որ թօտ«6 
• բօք-էօսէ մըն Է իր ձեռքին։ 8Էր Է մանաւանդ 
սակուՕ կամքի, համրերութեան եւ զգայուն շի– 
ղերոլ, որոնք կը թրթոան բիրտին եւ քնքուշին 
զարկերուն եւ հպումներուն համապատասխան 
թրթռացումներով: ժ՛ամանակը իր հետն Է, որով , 
հեւոեւ որքան ալ փակուած իր աշխատանքին 
մէշ՝ փղոսկրեայ աշտարակի մը րնակիչը չ է , այլ 
եոացող կեանքի հարազատ գաւակ: 

« • Գ– 
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Սիրելի Խմբագրութիւն 

ՀԲագին^ի Բ» Տ™ր«՚–"ձ՚ 12-բգ 

թիլին մէՀ, Հքարճնց՝ $արենցի 

մ սւսին՚ֆ ան սա«բագիր նշմարով 
կքլ յայւոնէիքւ որ «Ս՚տւասյիսւ 
րաէւասաեզծութիէձւը գիաոլմնա*– 

ւոբ ձեւոՎ անտեոռ ւահ՜ կ Հա– 

յաաոանի քննադա*ոներուձ կոդ– 

մէ, ինչղէա Հերերի, Հ\յՈվեաա– 

կան Գրական ութ իլնֆ սւմտա թեր-

թի 1961 Փետրուարի թիլը կար– 

առիթ չէք ունեցած ւ Այգ 
թիլին մ ԷԼ Հր. խ֊ամբաղեան ի 

մՀ^ այլոց ան գրադարձած Է Ջա– 

րենց ի աարած պայքարին Տւ 

•մ Է մթերած Փ բանաստեղծութեան 

երկի ւ կաբելի բ աոլձերը | 

Ա. 

ՀՍ ո վետ ական Գրականութիւնէ 
«ո/աաթեբթի ինղբոյ աօ֊արկա յ 

թիլը գաանք ել կարդացինք 

մաանանշուած յօդուածը | իբա~. 

պէ– մեր ո ւշա գրո^թեն էն վրի-

պած էր թ՚ամրաղեանի այգ քր 

բութ իլն ըէ Հակ աո ա կ անոր որ 

երիտասարդ քննագա սւին յ°Գ՜ 

ուածն երուձ Հետաքրքրութեամբ 

Հ Խոելած ենք է 

Բայց Հոս խուսափողական 

կեցուածք մը կը մ աան Է &ամ– 

բադեան ւ ՏԷ աուած նոյնի»կ 

փերթուածին անուձւը է Ւր Հոա– 

ծումները Հիմնաւորելու Համ ար 

միայն օգաադո բծած է բանա ա– 

տ եղծ ութ եան երկու աուՖերը^ 

•մինչգե/ւ մենք կ՝ առաջարկէինք 

ամբոդջոԼթի ւնը մ եկնաբանեչ եւ 

փորձ ընել ամբողջին մէՀ աես– 

նել բանաստեղծին իսկական դէմ– 

քը ւ Արտագրենք մաանանշուած 

մաս (Լ • 

Գարաչրթանի առակաւոր մ արգու 

Հոյլ, եկան Հարստութեան արտացոլումը 

Համարելով գրականութեան էական րս– 

կրգբունքը , Զարենցը մխտական վերա-

բեր մ ունք էր ցուցաբերում նաեւ տեխ-

նիցիզմի նկատմամբ է Մ եծ բանաս տեղի ր 

ՉՕ–ական թո լականներից լա յն տարա– 

ճում գտաձ– տեխնիցիզմը Համարում Էր 

իւրօրինակ մի գաւ ճշմարիտ արուեստի 

նկատմամբ, եւ կամ խոր մ ոլոր ութի ւն 

նոր սլսէզիայի ստեղծման ասպարէղոլմ ւ 

պայ ծ սա., մաքուր շունչը կենդանի 
(1 լզեցի փոխել ես րետոնի հետ, 
Սիրտս դարձնել պողպատէ անիւ., 
Երես դարձնել անդարձ քեղանից 
^ւ դառնալ անկիրք աշխարհի պոէա: 

Երեխայական մի խանդաղատանքով 
էս Իրն ընտրեցի իրրեւ հարսնացու, -
Եւ երդս դարձաւ անուժ ու անթով* 
Եւ մոլորուեցի իրերի րանսաւմ, 
Եւ դլխիս իջաւ մառախուղը ցուրտ; 

Հեր քելով ամէն տեսակ սնամէթ ա 

գոեՀիկ տեսակէտ* նոր պոէղիայի մա– 

սին, Չաբենցը աո֊աթ է զնում իր պոէ– 

տա կան ծրագրի մէք։ Արդիականութեան 

ւաւաթաւոր րովանգա կութ եան Համար 

նա պաՀանթում է արուեստի բարձր ձեւ• 

սովետական պոէղիա յին չեն բա լա բա-

րում ոչ պլակատն »ւ դեկլարացիան, ոչ 

մակերեսային խօսքն ու ոգեւորութեան 

շտապ կոշը * Նոր պո է զի ան կանգնած ֆ 

ստեղծագործական բարդ խնդիրների ա 

ռաթ , պաՀանթում է Հարուստ միտք, ԸԳ~՝ 

գացմունքի ներքին կաոուցՈլածք, այ– 

լապէս կը ստեղծ ուի թեմայի եւ. նրա 

մարմնաւորման , ապա բովանդակս 

թեան ե*. ձեւի ակնայայա խզում, **Րը մի 

գէպքում տանում է գէպի ի ր ական ու– 

թեան ու կեանքի աղքատացում, միւս 

գէպքում՝ բանաստեղծական արուեստի 

ներգսրծո-էն գերի նուազեց Ում * 

- ՀՒ+ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ 
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Մ եր գրականութեան մ էք Հազուա-

դէպ պարագայ չ է , որ մարդ մըտ էր ա-

նունէն շուրք վաղ երիտասարդութեան 

կազմ ած Համարումը ծերութեան սեմէն 

կամ ծաղկեալ ծերութեան այս կամ այն 

ձեաէ չպակսեցնէ : Այս տխուր մտածումը 

անխուսափելի կը դառնա յ , երր մարդ 

ձեռք առնէ ԶարեՀ Գաղազեանի վերքերս 

( 1 9 6 3 ) Փարիզի մէք լոյս ընծայած « Ր ա – 

նսասւեղծութիւններ» Հատորը ։ 
Մեր մամուլին պատմութեան մէք 

յարգելէ անուն մըն է ԶարեՀ Գաղաղ– 

եան, Հէմնադէր—խմրագէրը իզմիրի « Հ ա յ 

գրականութիւն» ամսաթերթին: 1 9 1 1 - 1 4 

լոյս ընծայած է իր ամսաթերթը , աշխա– 

տ ակից ունենալով արեւմտաՀայ գրա-

կանութեան ամէնէն աչքառու գրողները ; 

Հայ գրականութեան մատուցած իր ծա– 

ռայութիւնը ա՛յս է , իսկ ասկէ դուրս 

գմուար թէ Հայ գրականութիւնը առիթ 

ունենա յ որեւէ ձեւով յիչելու իր անու-

նը ։ 

*Հայ դրականութիւն> ամսաթերթին 

այս յարդելի Հեղինակը իր Հբանաստեղ– 

ծոլթիլններ* Հատորին գրած է տասնը– 

Հէնգ էքնոց նախաբան մը, Երեսունը եր-

բոբդ է քէն Հրատարակած է էր լոլսանը– 

կարը, «քաշուած 1962-ին, 79-րգ աա– 
ր ե դ ա բ ձ ի ս ա ւ փ թ ո վ » իսկ գրքին վերքին 

երկու էքերուն վրայ արձանագրած է 

«կենսագրականս՝ համաււօւո գիծերով» ։ 

Օւթսուննոց մարդու մը մօտ յուզիչ 

են արդարեւ այս բաներըէ Աւթսուննոց 

մարդ կրնայ նոյնիսկ իր բոլոր լուսանը– 

կարները Հրատարակել եւ լուսանկարնե-

րուն կենսագրականները անհրաժեշտ 

Համարել է Նման յայտնոլթիւննեբոլ շար-

ժառիթը պարզ Է ո լ Հասկնալի , Ներելի է 

Բայց ներելի" Է արդեօք, որ մարդ 

նո՛յն փառատենշութեամբ , իր անձը ցու-

ցադրելու նո՛յն մարմ աքով գիրք Հրատա-

րակէ եւ ինքն իրեն շնորՀած բանաստեղ-

ծի , քննադատէ եւ դատողի յատկանիշ–, 

ներով պարծենա յ եւ ընդՀոլպ աք ոլ ձախ 

վճիռներ արձակէ յ Բանաստեղծութիւն 

գրելու իր թիւր իմացութեան քով^ Հա-ւ 

րեհ Գաղազեան նախաբանով մը քով քո-

վի ղրած է նաեւ իր միւս թիւրիմացու– 

թիւնները Է Իր նախաբա՛նը Հ՝Բանի մը ճւս^ 

պաղ բաներ ըսելէ եւ Հռշակաւոր մար-

գոց կարծիքները ճապաղօրէն մէքբեբելէ 

՛ետք՝ դարձեալ իր կեանքը կը պատմէ 

այնտեղ ել վերստին էքնզինքը մեզի ներ-

կա յացնելոլ Համար՝ պատճառը ենթադ-

րելի քէնախնդրութեամբ մը էքերով 0– 

լականի դէմ կը խօսի ։ 

՛ք՛աղուածքներ ւ 

- Օշակսւն պիտի անմսւհանայ հայ 
գրականութեան մէշ իր պատմուած քնե-
րով՝ մանաւանգ կարն, ինչպէս «Երկին-
քէն ինկած» կնիկը։ 

Ինձ համար «Խոնարհներ»ու նամրուն 
ուղղութեսւմբ «Մնսւցորդացը» շատ յ ե -
տամնաց գործ մը կը մնայ : Հակառակ 
պարունակած հում նիւթերու հարստու-
թեան ու հոգեբանական վերլուծումնե-
րու ճշմարտութեան, այգ գործին կը 
պակսին վէպի մը պարտագրած տուեալ-
ները , անոր ելք տուող տրամաբանական 
կսսաւ ցոլած քը ՝ ամբողջական ու ա մ -
փոփ : 

ի՜նձ Համ ար յ Հետեւեալ պարբերու-

թեան մէք կրնաք դիւրոլթեամբ Հասկր– 

նալ թէ ինչ 
աՐ^՜էք կը ներկայացնէ այս 

Հեղինակաւոր էնձը.– 

֊ Ահա հոս կը սկսի Օշականի սւոըՕ– 
չութիւնը արժէքներ «սւնչնալու ու դա– 
աելու իր կարոզութիւնը չափելու՝ 
Սփիւոքի բանաստեղծներուն տաղանդին 
ու վաստակին յարակցոլթեամր: 
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Աւելորդ է մտնել ա յս նախադասու-

թեան քաոսէն մկԼէ Ւր Հասկցածը այս 

լեղոլով արաայայտուլ մարդլչ Է Հարկէ՛ 

րան պէտէ չհասկնար 0լականէն կամ 

Հասկնար «հք ոնաբՀներ՚&ոլ կարճո լթեամր 

կա՛րճ րաներ մէայն է Շարունակենք– 

Օշակսւն գրած է նաեւ թատերգու– 
թիւններ եւ բանաստեղծութիւն: Ապա-
գան միայն կրնայ ըսել թէ 1 մեր գրակա-
նութիւնը որքան հարստացած է անոնց-
մով։ 

ԶարեՀ Գաղազեան ասլադայէն էէ 

սպասած, այլ քան է մը տող անդէն վըճ– 

ռած է • 

- Ան աշխատած է նմանիլ Սէնթ֊Պէօ– 
վի, գրած է րանաստեղծութիւններ ա– 
նոր նման, սակայն երկուքին ալ տուած-
ները ոչ մէկ նշոյլ կը պարունակեն քեր-
թողութեան ճշմարիտ լոյսէն։ 

Վերքացալ գնացք Վճէո. մը եւս սա– 

կայն ։ 

- - Հակառակ իր անվիճելի տա դան-
գին ; ի՜նչ մեծ կորուստ հայ քննադատու-
թեան համար: Իր գրչին տակ քննադա-
տութիւնը՝ գրեթէ շատախօսութեան րեմ 
դարձած է ։ 

Այո վերԸն վճէռով՝ ԶարեՀ Գա– 

զազեան կը վերջացնէ էր բանաստեղծու– 

թէւններոլն գրած *տՆախաբան»ը է Եր եզ-

րակացոլթէւնը բանաստեղծութեան մա-

սէն չէ ա յսէնքն , ա յլ 0 չականէ մաս էն : 

Պարզ չէ՞ մէթկ այս բո լորէն տուն 

տուող պատճառը ։ Ու յանցաւորը 0լա-

կանն է է Եթէ մեծ քննադատը բանաս-

տեղծէ մէայն տմգո՚յն պսակ մը դրած 

ըլլար մեծ Հայրէկէ մը ճաշակով բա-

նաստեղծ ութ էլն գրող այս Հրանաս տեղ– 

ծ էն», քինախն գէր այս գրոՀէն չէր են-

թարկուեր Հէմա է Պատճառը պարզ չէ* 

մ է թ է ։ 

Զենք շարունակեր ւ Մէքբերոլմնեբը 

բաւարար են ։ Ընթերցողը գէտէ ցորենը 

որոմէն զանազանելէ. &«. որ պկս զի մեր 

Էքերը ամբողԼութեամբ մսխուած չըլլան՝ 

Հոս կպարտագրենք ՕշականԷ էԱտեփանոս 

Աէւնեցէ* քն արա խազէն երկու Հատուած է 

Կարդացէք ել եթէ կրնաք փորձեցէք**, 

մ ոռնալ * 

ԱՂ&%ԱԿ ՄԸ 

Սիրտը սրտին, 
Մոմն Է ինչպէս՝ աշտանակին։ 
Պիտի հալի մէկն երկուքէն– 
Միւսն ալ դագադ ըլլայ պիտի; 
Աշխարհք է աս ու մենք մոմեր, 
Մոմեր ճերմակ, մոմեր պգտիկ, 
Մոմեր դեղին– 
Վա՜յ աշտանակ չունեցողին: 
Սիրտը սրտին • • • 

ԱԼԱՄ 

Ո՞՛վ ատ քեղի սորվեցուցեր: 
ԱՂՋՆԱԿԸ 

Երգ է , տիկին, հին օրերէ՛ 
«Սիրտը դագաղ է միշտ սրտին» • • • 

ԱԼԱՄ 

Աստուածորդի՜: 
Կ՚ըսեն ձեռքիդ մէյն են ահեղ 
Սիրտերն ամէն.։ 
Ի՞նչն էր իմ մեղքն որ գիս այսպէս 
Տառապանքէ ի տառապանք 
էս սահմաներ։ 
Ինչո՞ւ չըրիր գիս ալ նման 
Ան միւսներուն, հագար ու րիւր 
ՈրոնՔ. խաղաղ յարկի ներքեւ 
Ծամելով հացն իրենց փշուր 
Կ՚ապրին առանց իմ դժոխքին։ 
Ինչո՞ւ սիրտէ սիրտ գրեցիր 
Ու րարձէ րարձ 
Մարմինն իմ խեղճ։ 
Ինչո՞ւ անհուն՝ ծիրն ալ ըրիր 
Փափաքներուս: 
Երակներուս մէշ հերկեցիր 
Պողոտաները կիրքերուն։ 

- Ո՛՛վ մեղաւոր մեր երկուքէն։ 
Զի դու* Աստուած, ամենակար, 
Ես՝ աւագի ոչ իսկ վաշի։ 
Ինչո՞ւ չըրիր գիս ալ նման 
Ուրիշներու: 
Ինչո՛՛ւ, ինչո՞ւ։ 

6– ՕՇԱԿԱՆ 

ճ ւ ց ա տ Ց ճ Եգ 
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Ցուշսւրձանների քարերի վրայ , 
Դարերով մսսհսսծ ժայռերի վրայ , 
Բարձրացող շէնքի դոների վրայ 
Ուղում եմ դրէք դուք խաղաղութիւն: 

Ուղում եմ դրէք դուք խաղաղութիւն՝ 
Թեւերի վրայ սսււաոնակների յ 
Աշխարհի րոլոր դրօշակների, 
՛Նալերի վրայ մայր ցամաքների: 

քամուց տատանուող արտերի վրայ, 
Հնձուած խոտերի լաստերի վրայ, 
Ծաղկանոցների, վարդերի վրայ 
Ուզում եմ դրէք դուք խաղաղութիւն։ 

Խաղալիքների վրայ մանկական, 
Օրօրոցների վրայ մանկական 
Ել տետրակների վրայ մանկական 
Ուզում եմ դրէք դուք խաղաղութիւն։ 

ՎԱՀԱԴ1» ԿԱՐԵ՚եՑ 

«Սովետական Դրականութիւն» ամ-
սաթերթին (Աեպտեմրեր 1 9 6 3 ) մէթ կար-

դացինք Վահագն կա րենց ի վերի քերթը֊ 

ւածը ես անմիթասլկս յիչեցինք դիմացի 

հԸն տրուած Փօլ կլիւարի ԱհշՈ6~ն 

եւ. Ս՝ իսաքեանի կողմ է կատարուած 

անոր թարգմանութիւնը։ կ լի սար ի քերթ-

ուածը քսանըմկկ տուներէ կը բաղկա– 
նայ* Բայց մեր արտադրածը, հասկ/նալի 

պատճաոներով, առա Հին չորս տուներն 

են։ 

Աոաջին հայեացքով իսկ պարզ կը 

դաոնա յ , որ Վահագն կաբենց սեղանի 

վթայ. ունեցած ք բազմաթիւ, անգամ հա֊ 

յերկնի վեր ածուած Փօլ կլիւարի «Ազա-

տութիւներ , եւ անոր վրայ ձեւած ոլ 

ձեւակերպած կ իր «Խաղաղութիւներ» 

Մէկ ու մը նմանիլը պայման կ կար-

ծես Հայաստանի զրողներուն համար , 

ճակատագի՛ր , իրարու չնմանելու, պարա-

դային՝ կը գանեն օտար մը ել կը փոր-

ձեն նմանիլ օտարին: Աոանձին չեն կրր– 

նար ապրիլ% շնչահեղձ կ՝ ըլլան կարծես, 

կը մ սին է 

Վահագն կարենց միայն պզտիկ չա-

փով մը չէ կրկնած Հայաստանի արմէ– 

քով աւագ բանաստեղծները եւ աոաջին 

անդամ ը չկ, որ օտարները կը Հպատճե– 

նալորէէ ք 

Բառը իրենցն Է ւ Ուրախութիւն Է 

մեզի համար հաստատել, որ երեւոյթը 

սկսած Է զիրենք ալ մտահոգելւ Ասկէ 

չորս—հինգ տարի առաջ (Ապրիլ 1 9 5 9 ) 

^Սովետական Գրականութիւն» ամսա-

թերթի խմբագրութիւնը, անգամի մը 

համար դուրս եկաւ համագումարներու 

որոչումները մեկնաբանելու մեքենական 

դերէն եւ իր բուն դերին մէջ մտնելով 

ախտանչեց -

Մեր երիտասարդ բանաստեղծների 
մօտ մի վատ սովորութիւն Է արմատա– 
ւորուել՝ իրենց հաւանած բանաստեղծու-
թեան ՛կամ պատկերի նմանութեամր ո– 
տանաւորներ յօրինել, կամ ուղղակի 
պատնենսււորել: 

Ամսաթերթին խմբ ագրոլթիւնը տա-

սը էջերու վրա յ ծաւալելով իր դիտողու-

թիւները տուած է վզրքային տպաւո-

րոլթիւններովֆ սնուած բանաստեղծնե-

րուն անունները եւ առասթ փաստեր է «Չա-

փազանց հեչտ միջոցներով • ոտանաւոր 

սարքողի բանաստեղծներու ցանկին մէթ 

մոռցուած անուն մը չէ Վահագն կա–» 

րենց» . ւ» 

ճ ւ ց ւ է ւ տ տ ճ Ե ^ 
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կարենցի «Անտսւոի հեո֊ւում խսւրոյկ 
է։ վաուում» և Վահագն Գաւթեանի «նա– 
րոյկի մօտ» բանաստեղծոլթիւնները քով 
քովի դնելէ եւ. նմանոլթիւններ ընդգծե-

լէ ետք* խմբագրութիւնէ* կ՝ ե գրականը*։ 

նէր.– 

Բսւյց ամբողջ խնդիրն այն է , որ 
չնայած ակն յայտ նմսւնութիւններին ու 
կրկնութիւններին, երկուսի համար էլ 
սկզբնաղբիւր է եղել Շսւնդօր Պետեֆին: 
1957 թ < 1»յս է աեսհլ Պետեվփի «Բանսւս– 
տեղծոլթիւններ» գիրքը՝ Վահագն Գաւթ-
եանի թարգմանութեամր: Այդ գրքում 
գետեղուսւծ «կրակը» ստեղծագործու-
թիւնը (էջ՝ 128) Վ՛ Կարենցի հւ թարգ-
մանիչ Վ • Գաւթեանի յիշեալ ոտանաւոր– 
ների սկգբնաղբիւրն է ։ 

Հետաքրքիր է նշել, որ Վ» Կարենցն 
այդ բանաստեղծութիւնը գրել է որպէս 
իր գրքի բնաբան, որից յետոյ սկսւում 
է «Սեփական հետքերով» բաժ՜ինը: Բա-
նաստեղծն ակամայ խոստովանել է , որ 
«Անտաոի հեուում խսւրոյկ է վաուում» 
ոտանաւորն իր սեփական աշխատանքը 

չ է ։ 

Վահագն կարենց Հրատ արա կահ՛ կ 

«Լիրիկա» (1954) , «Աղբիւր» (1957) , 
«Կակաչներ» (1959), եւ. «Արահետը ձեան 
տակ» (1963) բանաստեղծական Հատոր-
ները։ Ա՚ենք այս Էորս Հատը կը ճանչ– 

նանք ։ թերեւս ուրիշ դիրքեր աԷ ունի ։ 

հր ստորագրոլթեամբ կարդացած ենք 

նաեւ գրախօսականներ է Աշխատունակ 

միտք մըն կ կարենց, տարակոյս չկայ։ 

Բայց գիրք Հրատարակելու այս աճ ապսպ-

րանքն կ, որ ետ կը ձգկ ղինք, կը գնէ 

Հան ինքն ուրո յն , անդէմ» բաներ ընելու 

Հարկադրանքին տակ ։ Աւելի լալ պիտի 

1Ը1ԼաՈբ* եթէ կեդրոնացնկր իր ումերը, 

խտանալու փորձեր ընէր , զատէր ՀՀ ի մ՛-

նա կան ը մանրից» ել արուեստին յալէ– 

գանք ընծայելով ներկայանար ընթերցո-

ղին։ Նման աշխատանքներով Է միայն, 

որ մարդ կրնայ Հաստատել իր « Խ ա ղ ա -

ղ ո ւ թ ի ւ ն ը » առանց վրդովելու ուրիշին. . . 

«Ագսւտսւթիւն»ը: 

Տ ա - ո»©տ օ օ հ ւ © ^ ժ ՚ ճ շ օ Ա օ ք 
Տ ա ՛ ա օ ո թսրւքք© ©է 1©տ Օէհքճէ 
Տսք 16 տօ1>1* 1օ ո©ւց« 
յ ՚ 6 օ ո տ էօո ո օ տ 

Տա՛ էօսէտտ 1©տ թօցտտ 1ս©տ 
Տսր էօսէ«տ 1©տ թօցօտ ե1օոօհ«տ 
9\©ո՛© տօոց թօթ1©ք օ ս օճոԺր© 
յ ՚ ^ՇէւՏ էօո ՈՕՈ1 

Տսք 1©տ էաօցօտ ժօւ՚©©տ 
Տա՛ 1©տ օւ ՚աօտ ժ©տ ց ս « ս – ւ 6 ռ 
Տսր |օ ՇՕՍՐՕՈՈ0 4©տ ւ՚օւտ 
յ ՚ ճ շ ո տ էօո ՈՕՈ1 

Տսր 1օ խոց1© ©է ք© Հօտ© էէ 
Տսք (©տ տսք 1«տ ց©ոճէտ 
Տսւ՛ ւ ՚ 4 օ հ օ ժ© ա օ ո ©ոէօոշ© 
յ ՚ճշրքտ էօո ո օ ա 

Ա Զ Ա Տ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Դպրոցականի տետրակներուս վրայ ֆ 

Գրասեղանիս հւ ծաոերուն վրայ, 
Աւագին եւ ձիւնին վրայ, 
Քոլ անունդ կը գրեմ: 

Բոլոր կարդացուած Էջերուն վրայ, 
Բոլոր սպիտակ Էջերուն վրայ, 
Քարին, արիւնին, թուղթին թէ մոխիրին 

վ բ ^ յ 
Քու անունդ կը գրեմ։ 

Ոսկեղէն պատկերներու վրայ , 
քրագմիկներու գէն գրահին վրայ, 
Արքաներու թագին վրայ 
Քու անունդ կը գրեմ: 

ԹաւՈւտք ին եւ անապատին վրայ, 
Թոչունի բոյներուն, ցախաւելի թուփին 

վ ր ա յ , 

Մանկութեան արձագանգին վրայ 
Քու անունդ կը գրեմ։ 

Թարգմ• Հ– ՄԻՍԱՔԵԱՆ 



8 0 . . . » հ \ 

Ս Տ Ա Տ Ա է Հ 

ւ ա է տ ՝ ն տ ս ա ւ ՚ տ ։ 

(1964) 

ԿԱՐՕ ԳԷՈՐԳԵՍ.Ն 

§ասնրմէ կ տարի իր րարձր մակար– 

գա կին վրայ կեցած, այչազան եւ սպա-

ք*–իչ աշխատանք պա Հ անթող Հրատարա– 

կութիւն մրն է Կ • Գէորգեանի ԱՄԷՆՈՒՆ 

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ* Իսկապէս ամէնունն է ան, 

իր 6 6 0 մեծագիր էթերով ել մատուցած 

նիւթերոլ այլազանութեամր է էք անօթ ու– 

թիւններու Հարուստ շտեմարան մը ըչ– 

չաչէ զատ է Կ • Գէորգեանի տարեգիրքը 

տեսակ մը Հայելին է Ա փիւոքի ել մա-

սամբ եւս Հայաստանի Հայ կեանքին կա– 

րեւոր երեսներունէ Տասնըմէկ աարիէ ի 

վեր, ամէն Ցոմ/ոլարի, այս պատկաուեչի 

Հատորը կու գայ յոլշեչ մեզի Հայ տար– 

ուա յ մը գրեթէ ամրողթ կեանքը իր կա-

րեւոր զիծերուն մէթ, չմոոնալով նաեւ 

ամփոփելու միթազգային տարուան գըբ~ 

խաւսր անցոլգարձերը ւ 

Ընթերցողին գաղափար մը տալու 

Համար, կու տանք Տարեգիրքին գլխա-

ւոր րամ ինները ՚ 

1 - Հայաստանի Գրականութիւն 

2 - նշխարներ 
3 - Հայ կեանքը երէկ եւ այսօր 
4 - Արուեստի աշխարհ 
5 - Հայաստան 
6 - Մեր գաղութները 
7 - կրօնական–եկեղեցական 
8 - Սարէն-Ցորէն 
9 - Երգիծանք-ֆիծաղ 

10 - Անցքերը անցեալ տարեշրջանին 
11 * Մահագրութիւն 



ՄԷԿ ՏԱՐՈՒԱՆ «ԲԱԳԻՆ» ԿԸ ՆՈՒՓՐեՆ 

ՑԱՐՈԻԹԻԻէ» ՄԱՐԿԱՐՈՍԵԱ՚ե, Պէյ բութէն՛ 
Տուն» ին ( Մ իլանօ) 

Պ՛ կարպիս Ա՝ արկարոսեանին ԼՊէյրութ) 

ՍԱՐԳԻՍ ՊԸԼՂԷՇԵԱ՚Ն, Պէյ բութէն 1 

Տիկ՚ Ան<ք–էլ ճամպաղեանին (Միացեալ Նահանգներ) 

ՎԱՐՈԻԺԱ՚ե ԱՂԱՍԱՐԳԻՍԵԱ՚ն, Պէյբոլթէն՝ 

Արթուն ՚Բհնյ՛ Սմրաաեանին (Գալիֆորնիա) 
Պ՛ Յարութիւն Նալչայեանին ( Պոսթըն ) 

ՊԵՏՕ ԳԱԼՈԻՍՏԵԱ՚ե, Պէյրութէն՝ 

Վեր. Մարաիրոս Մարկանեանին (Միացեալ Նահանգներ) 
Պ • Բենիամին ՚Բէչիշեանին (Ֆրանսա) 

ԱՐԱ ՄԱՐԳԱՐԵԴ, Քուէ յթէն՝ 
Տիկ» Անուշ Աճունեանին (Վենեզուելա) 

ՍՈԻՐԷ՚ե ՏԷՐ ՄԵԼՔՈ՚ՆԵԱ՚Ն, Պէյ բութէն՝ 

Պ՛ Յակոր Տէր Տելքոնեանին (Պէյրոլթ) 
Տիկ• Շաքէ Աաքրղին (Ֆրանսա) 

ԺԻՐԱՅՐ ԱԼԱՀԱՅՏՕՅԵԱ՚Ն, Պէյ բութէն՝ 
Պ– Պեարոս Ալահա յաո յեա նին (Միացեալ Ն ահանգներ ) 

1ԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵԻ ԳԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ 
ՇՐՋԱՆԻ ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԷՆ 

Կը ի ն դրուի փութացնել տարեշրջանի իրենց րաժնեգի ֊ 

ներու առաքումը ամսագրիս Վարչութեան՝ 

ւ է օ ս ^ օ ւ ա օ յ ւ ^ ա 
Ք . 587, Ք օ յ ւ ՚ օ ս է հ - ւ ա & ո 

ՏՊԱՐ Ա՛ն Ա Տ Լ Ա Ս - Հ Է Ռ – 2 4 5 4 0 2 - % ( 5 Ր Ո Ւ Թ 



ՏԱՐԵԿԱ՜Ն ^ Ա Ժ Ն Ե Գ Ի ՚ ե 
Լ Ի ք ո ա ո , շ օ Լ ՝ ո ս կ ի 

Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա ՛ Ն 7 Տ Ո Լ Ա Ր 

Հ Ա Տ Ա Վ Ա Ճ Ա Ռ 2 Լ ֊ ՈՍԿԻ 

վարչութեան հասցէ– 

6 . Ր . 5 8 7 , Տ շ ^ Օ Ա է հ - Լ ւ Ե & Ո 


