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ԳԻԻԹԵՐԳ ՀԻԻԱ՞ՆԳ ՏՂՈԻ Ս՚Ը ՀԱՄԱՐ 

Տժգոյն սպան այո փոքրիկ 
«քնացո՛ւր, իաշիյաշ անձրեւէ՛ 
Իր աչքերում* արեւ ֊է 
Դահանակներ գեղեցիկ։ 
Իմ երգիս մէջ օրօրէ՛ 
Տժգոյն տղան այս փ ո ^րիկ ։ 

Լուսնի շողով թափանցիկ 
Արտեւանունքն իր օծէ7 . 
է լ հասակն իր սլացիկ 
Որ ջերմսւկէգ եղէգ է , 
Գիշերն ի րուն ողողէ՛ 
Լուսնի շողով թափանցիկ: 

ճամրսւներէն րալաձիգ, 
Ուր դեռ խաւար կը տիրէ, 
Անցո՚ւր տղան գեղեցիկ» 
՚հորէն դարձո՚ւր ոսկիէ 
Լօղերու մէջ լուսանցիկ 
ճամրսւՕերէճ րալաձիգ • • • 

Փակէ՛ աչքերը մեղմիկ, 
էրր նուագն իմ օրօրէ, 
Էլ իր ճակատը քաղցրիկ 
Ցիւն վարդերով գարդարէ՛» 
թարթիչներով յամպարէ 
Փակէ՛ աչքերը մեղմիկ. 

էրրոր ծաղկին քրքումէ 
Արշալոյսներ, գեղեցիկ, 

Տղան քեգի ընծայէ 
էրգիս եղէգն անդորրիկ1 

Որուն նոգին է քաղցրիկ 
Արշալոյսով քրքումէ։ 

Թիթեռներուն ոսկիէ 
Թեւերուն մէջ թափանցիկ, 
•քնացո՛ւր տղան այս վաքրիկ, 
Գըւագիս մէջ օրօրէ՛ 
Անոր հոգին նմանիկ 
Թիթեռներուն ոսկիէ։ 

Թո՛ղ սաստիկ ջերմը չայրէ 
Անոր մարմինը փոքրիկ1 

Որ իունկի պէս կը րուրէ • 
Թարթիչներով յամպարէ 
Փակէ՛ աչքերը մեղմիկ, -
Որ սաստիկ ջերմը չ ա յ ր է » • • 

Թրթռուն եղէգը սրնգին՛ 
Որ գիւթերգով տրտմագին, 
Հիւանդ տղու մը հոգին 
Մեղմիկ ձայնով կ ՚օրօրէ, 
Սափորի մէջ մարմարէ 
Անուշարոյր, Ժպտագին 
Ս՛այրը քեղի նուիրէ, 

Ո՜վ դուն, աստուածը կեանքին* 

ԱՐՍԷ* ԷՐԿԱԹ 
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է ՚ ֊ Դ յ լ կը գանուէր բլուրին գա– 

գաթը, 0՝արմարայի եզերքըէ ել իր մա-

րագներն ու. գռմերր կը տարածոլէին դէ– 

պի մօաակայ լեռնաշղթային ԿՈԳ^ՐՇ 1 

ուր , Հազարաւոր ոչխարներու. Հօ աո եր 

կ՝արած էին ամէն օր I 

Տամ աքին ընդՀանուր Համայնապատ– 

կերը կէտկիտոլած էր վրաններով, եւ 

զինուորական մանր—մոլնր շէնքերով է 

Եսկ հ՛ովը կը Հասն էր Հեռաւոր Հորիզոն-

ներըէ եւ կ՚անյայտանար մանիշակագոյն, 

պղտոր մշուշներու աակ » 

Այգ փոքրիկ դ ի ՚ ֊ դ յ լ - ՝ ք * ա լ ի կ ր ա ս փ ա , 

ունէր երեք Հարիւրի մօա յոյն բնակչոլ-

թիւն մը։ /»լուրին ստորոտը փոքրիկ 

նաւամատոյց մը կար, ուր քանի մը ձըկ– 

նորսանաւեր ու մակոյկներ% Խուլօրէն կը 

պար էին՝ միօրինակօրէն ելեւէիղ ալիք-

ներուն վրայ ։ 

ԲնակչութիւՖը զարմանալի յամա– 

ռութեամ ր կա ո Էահ Էր յո յն լեզոլին եւ 

սովորութիւներուն։ Ջ կնորսներ Էն զատ՝ 

էէիը կրնար գանել մէկը, որ կարողանար 

թուրքերէն խօսիլ, Հակառակ այն իրո-

ղութեան որ կը գանուէին Պոլսոյ շուքին 

աակ։ Անջրպեա մը գոյութիւն ունէր ա– 

նոնց ել Թուրքերով մլվել ։ Որքան նը– 

ման էր ան մեր ել Թուրքերու մ ի լել ե– 

ղած անջրպետին % 

Տուները քառակուսի բնակարաններ 

էին՝ փոքրիկ 

պաաոլՀաններով է րկրա– 

գործո լթեամր ել մասնալորաբար խաշ– 

նարածութեամբ զբաղող Հասարակ գիւղ 

մըն էր ան, որուն տեսարանային գեղեց-

կութիւնը կր կազմէր Ծարմարայի գե-

ղածիծաղ ծովը I 
Այս գեղեցկոլթենէն զատ , գիւղը ոլ^ 

նէր նաեւ տարբեր տեսակի գեղեցկա^ 

թիւն մ ը ։ Լեր ան կողերէն դէպի գիլյյր 

ի լնող Հազարաւոր ոչխարներու. դեղեք– 

կութիւնըէ Անոնց Հանահ՛ փոշին է Անոնց 

խռովի Է մայիւնները։ Անոնց կաթ Էհ ա. 

բուրգին Հետ խառնուահ՛ Հոտը է 

Հրետանիի մեր գունդը Հո՛ս Էր Հաս–՛ 

տաաուահ : իսկ ամբողՀ զօրաբաժինը գը– 

բաւեր Էր Հսկայ տարածութիւն մը գիւ– 

ղէն Հեռու։ 

1 9 1 5 – ^ ամառն էր է ^աՀեստի սպա-

յութեան թեկնածուներս* մասնալոր Հո-

գածութեան առարկայ էինք> եւ ունէինք 

մասնալոր առանձնաշնորՀումներ է Հր* 

րաններու մ ԷՀ չէինք բնակեր է Խոշոր 

սենեակ մը յատկացուած էր մեզի է գի՛–" 

գին մէշ% Այէն օր մարզանքի կ՝եԱէինք: 

Մինչել կէսօր՝ ձիավարժութիւն, կէսօ– 

րէն ետքը թնդանօթաձիգի մարզանքէ 

ՍմԲողլ <>ԲԸ% Մարմարայի Հանդի-

պակաց բլուրներէն ու լեռնալանջի րէնճ 

էքձգացիրներու նշանաձգութեան ձայներ 

կոլ գային ։ Հարսներն ոլ. մանկամարդ 

աղջիկները չէին Համարձակեր գիւղէն 

դուրս ելլել \ Թուրք զին ոլորները, վա յ– 

րի գազանն երոլ պէս, ամէն թո լփի ել. 

ամէն քարի ե տեւ էն՝ անոնց շարժումնե-

րուն կը Հետեւէին է 

Սմիս մը կ՚ընէր որ ՚ Ր ա լ ի կ ր ա ս փ ս ւ 

էինք։ Ամէն երեկոյ, երբ սենեակս կը 

վերադառնայի մարզանքէն, կը մաքրը֊ 

ուէի , կը ճաշէի , կ՝երկարէի անկողնիս 

վրայ ել աչքերս կ՚ուղղէի առաստաղին ւ 

Հազար անգամ, օրուան դէպքերը 

զիրար Հրմշտկելով կ՚անցնէին մտքիս 

պաստառին վրա յէն > եւ ես, Հազար ան– 
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գամ կը էաՐէՐ^էոլէէ անոնց յաճախագկպ 

ոստոստումներէն ք 

Հողը է ՔաՐ(Լ ք 9եՒԸ՝ թնդանօթին 

ցեխարձակ անիւները, ձիերը, զանոնք 

զսպելոլ ձեւերը, անոնց անսպասելի ոս-

տումները , սարսափաՀար ոչխարներու 

մ էլէն մ եր սրընթաց անցքը, այս ԲոէորքԼ 

խառնափնթոր Հեղեղի մը պէ» վրաս կը 

փշրուէին է եւ ես կը դաոնայի, պաՀ մը է 

զգայազիրկ է 

Ու այդ զգացական վիճակին վրայ՚ 

կու գային փշրուելու նաեւ "ւրիշ ալիք–՛ 

ներ է Պատանիի մը խորտակուած երազ–՛ 

ներու ալիքները ։ կեգրոնական վարժա-

րանէն նորաւարաի մը բոցավառ, տեսիլք-

ներուն մոխիրը < Ջարդի «է Հալածանքի 

Համատարած ՀրգեՀըէ Վանքերու եւ ե– 

կձզեցիներու ախոռներու վերածումը՛. 

I)տեզծագործող ժողովուրդի մը բնա– 

ֆրնքման չղթայազեբծ մրրիկը I 

Այս բոլոՐԸ» սեւ ու Հին գինիի մը 

պէս կ՚ողողէին միաքս ու Հոգիս ( եւ ես՝ 

ընդարմացածդ 1լի յնա յի չարչրկող քու-

նի մը մ է ի 

• * * 

իրիկուն մը > վերջալոյսին , ծովափ 

գացի է Բլուրին ստորոտը երկարող աւա– 

զա շերտին վրա յ՝ քանի մը ձ կնկոլլներ , 

կծկուած, բոցերու մԷՀ վառուող ծովը կը 

գիտէին։ Լայն ու փալփլուն ճամբայ մը 

1լ երկարէր՝ Հայելիանման ծովոլն երե-

սին , մինչեւ Հեռաւոր Հորիզոնը որուն 

վրայ կը Հանգչէր արեւը բոցեղէն սկա-

ւառակի մը պէս * 

Աւագին մէ1 խրած ժայռի մը վբայ 

նստած , նայոլածքս տարածեցի Հեռու-

ները% եւ ինկայ մտածումներու մէՀէ երբ 

ոտնաձայն մը վերջակէտ գրաւ խոկում-

ներուսւ 

Մօս* հինգ տարեկան յոյն մանչուկ 

մըէ քանի մը քայլ Հեռուէն ինծի կը նա-

յէր է Գլխաբաց Էր, շիկահեր, արեւա– 

խանձ ։ Հետս խօսիլ կ՝"ւզէր • թայց Կը 

վախնար է Աչքեբուն մԷ1 որոշապէս կը 

տեսնէի այդ վախը։ Զի- երկար զննելէ 

ետք, Հետաքրքբութեամբ լեցուն անոր 

նայուածքին մէշ նշմաբեցի ՀետզՀետէ 

կազմալորուոզ վստաՀութեան ցոլք մըէ 

Ան սկսաւ նոյնիսկ թեթեւօրէն ժպաիլէ 

Ես յունարէն չէի կրնար խօսիլ ք որ Հա* 

մ ոզէի զայն թէ ( ինձմ է վախնալու որեւէ 

պատճառ չանի է Գիտցածս–՝ քանի մը 

բառեր էէն միայն, եւ փոխանակ զանոնք 

գործածել փորձելուէ տարօրինակ գա-

ղափար մը ծնալ մտքիս մէ^է 

Հայերէն երգ մը ուզեցի սորվեցնել 

այդ մ անչուկին է Ո՚*ր ^ՐԳԸ կրնար ա յն-

քան յարմար ըլէալ անոր՝ որքան <Դաշ-

նակցական իոլմրՅք : Աշխոյժ է չափա-

կան , դիւրին է 

Ու անմիֆապէս սկսայ երգել առածին 

տողին եղանակը բարեկամական ժպի-

տով մը անոր նա յելով յ 

- *Գա՛, գա՛, դա՛, գա՛, գա՛* յ 

Տղան, անթարթ ել Հետաքրքիր ( Հե– 

աեւեցալ եղանակին ( եւ երբ ան լմնցաւ ( 

կը սպասէբ որ կրկնէի ։ 

Կրկնեցի) Հատիկ Հատիկ եւ շեշտը– 

ւած կերպով X 

- «Գա՛, գա՛, դա՛ , գա՛, դա'% » 

Երախան, այս անգամ թեթեւօրէն 

ժպտեցալգ ել Հրթնեբը սկսան չարժիլէ 

՛Բանի մը անգամ Համբերոլթեամբ 

կրկնելէ ետք^ Բալիկրատիացի մեր յոյն 

մանչոլկը սկսաւ. Հետս երգել առածին 

տողին եղանակը : 

Երկու—երեք անգամ երգելէ ետք ( 

երբ կը պատրաստուէի անցնիլ երկրորդ 

տողէն ու բառերուն ( ԲԼՈԼրին գագաթէն՝ 

Հինգ տարեկից ընկերներ վազնիվազ վար 

ի Հան եւ միացան մեղի * 

՛Բանի մը վայրկեանէն արդէն սոր-

ված էին Դաշնակցական, խռւմր–ին առա-
Հին երկու տողերը, եւ այնքան լալ ^եր-

դէ ին , որ բլուրին վրայ խաղացող խումբ 

մը մանչեր ու ազբիկներ, տասը—տասներ^ 

կու տարեկան , չկրնալով դիմանալ, ծո-

վափը իֆան եւ խռնուեցան առնելս « 

Այժմ Հ մեր խումբը կը բաղկանար 

երեսուն Հոգիէ է 

Աւելորդ է ըսել» որ ժամուան մը 

վարժոլթեամբ ք խումբը կրցաւ. սորվիէ 

առածին տունը, ել երգել յստակ, ճըշ– 

գրիտ ։ 

Արեւը շատոնց մայր Էր մտեր է եւ 
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ես՝ պէտք էր Որ երթայի սենեակս» 

Երր կալի նիքթա ււաո ըսի, որ կը 
նշանակէտ գիշեր թարի ձեզ, եւ սկսայ 

Հեռանա լ յ ամբողջ խոսէրր, մարզուած 

ինքնավստաՀ խումրի մը ոլէա է սկսալ 

երգեչ «Դաշնակցական խումբ եւ բը– 
լուրն ի բարձրանալ ւ 

ԱմրողՀ գիւղը կը զնգար, երեկոյ– 

եան անգորրութեանը մ ԷՀ, մեր յեղա-

փոխականներու այդ գեղեցիկ երգին Հըե– 

չիւձէէերովը է 

Տա^որդ օրը յ սովորական մարզան-

քէն անմիՀապէս ետք , մաքրուեցայ , Տա-

շեցի ել աճապարեցի դէպի ծովափ » 

Արելը սկսած էր մօաենաչ Հորիզո-

նին եւ ՀրդեՀել շր1ակայ ամպերն ոլ ծո– 

Վռ* 

Աւազաշերտին Հասնելու.ս պէս » ԲԸ~ 

լուրին գագաթէն* վազվզելէն ք - ^ ՚ ՚ ք " 

ուելէն ոլ պոո֊պռալէն՝ ծովափը թափ-

ուեցաւ երգչախումբս կր կնապատկոլած 

թիւովւ 

Ս՝օտեցայ անոնց յ Բոլորը ժպտուն ու 

խնդումերես, բաներ մը Կ՝ԸսԷԷ^՛ ինծի, 

յունարէն: Ջէի Հասկնար, դմբա խտա-

բար ւ 

Կը կրկնէին ու կը կրկնէին, ել ոտ-

քով—ձեռքով ինծի Հասկցնել կ ՚ ո լզէին 

***յդ բանը է Ես պ բնականաբար , ենթա– 

գրելով որ նորեկները խոլմբին միանա– 

լու արտօնութիւն է որ կ՛ուզեն, ան մի– 

Հա պէս, զանոնք Համաձայն Հասակի 

կանգնեցուցի % եւ սկսանք մեր վարժու-

թեան է 

ԿԷս Ժամ ուա յ մը փ որձէն ետք, 

«Դաշնակ ցակաՏ առաջին տու-
նը կատարեալ էր յ Այնքան կատարեալ, 

որ աասներեք—տասնըՀինգ աարեկանի 

մօա աղջիկ մը Վէտայ (կրճատուած ձե– 

* ֊ ը Վ ս ո փ փ ք ի – ^ ) անունով, աչքերով ու 

ձեռքերով ինծի առաջարկեց Հանել խում– 

բը բլուրին գագաթը եւ անկէ երգել, որ 

Համայն աշխարհը լսէ Ոլ Հիանայ% քքւ^ 

առանց իմ արտօնութեանս սպասելու, 

խումբը ետեւէն առածէ փոթորիկի պէս % 

բլուրն ի վեր սկաաւ վազելէ 

՛Բանի մը վայրկեանէն ք ամբՈզՀ 

խումբը կազմ ու պատրասա , ինծի կը 

«<դասէր բլուրին գագաթը, որ կը տի-

րապետ էր 2Տ-րդ զօրա բաժնի ընդՀա– 

նոլր Համայնապատկերին վրայ է 

Այդ իրիկոձ՚Ը է Հեռանալէ առաՀ, ա– 

նոնք սորվեցան նաեւ «ԿոլԺԹ աաոյ»ծ եւ 

«Գնա՛, գնա ՚»&* 

Գիւղացիները տանիքներու 4 1 ՚ ա / ^ 

տուներո՛ւ մօաերը Հաւաքուած գ ժպտա-

գին կը Հեաելէին մեր խմբերդին > 

Երախաները խանդավառսլթեամբ ու 

սիրով կ՚երգէին իրենց սորված ^ՐԳ^ԲԸ * 

ել անոնց գէմքերը Համակ ժպիտ ու եր-

ջանկութիւն կը ցսլարձակէին է 

Երբ մթնեց է ես իմ սորված յունա– 

րէն բառերը գործածեցի - «Կալի ճիքթա 

ա ո » ։ 
Բոլորը միաբերան* կալի նիքթՈ 

Ա111Ա ըսին, եւ սկսան ցրոլիլ \ 

Վ ս ա ս ն * երկու անդամ ըսաւ տ Անգամ 

մը խումբին Հետ, անգամ մ չան ալ, երբ 

գրեթէ բոլորը Հեռացեր էին ւ 

Այդ իրիկունը* երանութիւն էր ինձ 

Համար յ Տարօրինակ ել անըմբռնելի էր 

այն ինչ որ կը կատարուէր ւ ԱմրոդՀ 

յոյն գիւղի մը երախաները Հայերէն եր– 

գերով կը թնդացնէին ՀՐI*"կայքը , 

Երբ անկողին մտայ % այդ գիէ^ՐԸ.» 

աչքիս առջեւէն եկան անցան Բո1որը։ 

Նովը՛. Տամ աքը ւ Վերջալոյսըէ Երախա-

ները է Բլուրին գագաթը տ Երգերը I Ամէն 

ինչ, ամէն ինչ է 

Վասոյին վերջին գիշեր րարիք,, ա – 
նոր սիրուն ու Ժպտուն նայուածքըէ ա– 

նոր շէկ մաղերը ու ճապուկ մարմինը* 

գեղեցիկ ճառագայթներոլ պէ* սկսան 

խաղալ մտքիս մ է ջ , ել ես յոգնած ոլ 

թմրած քնացայ տ 

Հ\նցան քանի մը շաբաթներ ։ Է-. 

րեկոյեան խմբերգները կանոնաւոր կեր– 

պով կր շարունակոլէին, թեր խումբը 

կը բաղկանար մօտ վաթսուն Հոգիէ, ել 

ունէր արդէն պատկառելի րԷփԷրթ-ՈԱՈթ 
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մը ւ Դաշնակցական խումբ : կուժն Ա– 
ււայ : Գնա՛, գնա՛: Անձրհւն եկաւ շաղա– 
լ է ն : Սօնա եսւր: Սարերի վրով գնաց: 
Գինովի երգը: Իմ չինարի եարը: Շազ– 
քոլր , շուղ քուր ք եամարըս: Լուսին չը– 
կար։ քարի լուսին գանգեր գարկին։ 

կատակ չէ որ կ՛՚ընեմ է « ք ա լ ի կ ր ա – 

ւոիա^ յո յն եր ա խաներուն այս խումբը 

անսխալ կերպով կ՚երգէր այս երգերըք 

ու անոնց անթերի երգեցողութիւնը 

միացած բեմական յարդարանքներուն , 

այսինքն Հայելիի պէս խաղաղ Մ արմ ա– 

բային ւ բոցավառ, վերջալոյսին յ Հեաըղ– 

Հետէ ւո ար ածուող ստուերներուն, ել ա– 

պա ասահղազարդ երկնքին յ տպա լորՈլ– 

թիէնը կը տասնապատկէր է 

Իրիկուն մը, երբ խումբը կը վարէին 

եւ երգերը իրարու կը յաջորդէին, տա-

րօրինակ բան մը նչմարեցի երախաներոլ 

աչքեբուն մ ԷՀ ։ 

«.Երգեին թէ չերգեն* է Տարակոյս 

մը, կասկած մ ը , վախ մը կը թրթռար 

անոնց դէմքերոէն վ բ ա յ է Ու տեսայ որ, 

նայուածքները ուսերուս վբայէն անդին 

ուղղուած են X 

էէնմիրապէս, բնաղգաբար ետ գաբ– 

ձայ ք եւ տեսայ որ ( երկու. Հազարապետ– 

ներ, քանի մը քայլ Հեռու, կանգնած* եր-

դերուն կը Հհտեւէին X 

Մէկէն՝ բարելի կեցայ ել սպասեցիք 

- վՀանգի՚ստ , զաւա՛կս* , պատաս-

խանեց անոնցմէ մէկը Հայերէն լեզոլով 

եւ ժպտեցալ յ 

Զարմանքէս քարացայ ։ ֆ/ումրը լուռ 

էր^ եւ կը սպասէր անխուսափելիին X Ա-

նոնք կ*ենթադրէին որ ( այդ երկու բարձ-

րաստիճան սպաները, - երկու. Հայ բը՜ 

ժիշկներ - թուրքեր էին, որոնք եկեր էին 

դագբեցնելոա. իրենց երգը եւ պատժելոլ 

իրենց ուսուցիչը* 

Սպաներէն մէկը, նորէն Հայերէնով 

Հարցուց . 

- «.Ասոնք Հայ երախաները են* X 

Հ.04ՀՀ–, պատասխանեցի է 

- «Հիմա, ասոնք Հայեր չե°նֆ ւ Հար-

ցուց զարմ ան քով ալ ապշանքով յ 
- 4(.Ո՚չ> ք պատասխանեցի V 1ն»ոնք 

բոլորը յոյն երախաներ ենէ Այս գիէյւին 
մԷ1 Հայ չկայֆ * 

- ՈրքաԴ գեղեցիկ կերգեն X Ո՛՛վ է 

սորվեցուցեր այս երգերը ասոնց է 

Է հԵ՚ս* , ըսի թե թեւ Ժպիտով եւ Հա– 

մեսաոլթեամբ է 

- «Ուրիշ երգ ալ գիտեին» է 

- ձՇա՚տ* , պատասխանեցի է 

- Հ.Կը փափաքինք լսել<* է 

Երբ դարձայ դէպի խումբըէ երա-

խաները անմիֆապէս Համոզուեցան որ 

վտանգ չկար է Ե ՛ ֊ երգերը իրարու յա Հոր– 

դեցին X 

Հազաս րապե տներ էն մ է կը % խելացը* 

նոր, մօտեցաւ ինծի, եւ գիրկընդխառն 

նըւեցաւ ինձ Հետ գ Հիացմունքի բացա-

գանչութիւներով | առանց նկատի ու-

նենա լու իր բարձր աստիճանը X 

Ապա դաոնալով, իր սպասաւոր զին– 

ոլորին՝ որ ձիուն սանձը բռնած կը 

ս սլաս էր , մաս մը դրամ տուաւ, անոր , եւ 

Հ րամա յեց 

- Հ.Շուտով* է 

Երախաները իրարու. Հետ կը փսփլ^ 

սային՝ ժպտուն ու վառվռուն աչքերով լ 

Երջանիկ Էի X Սի բաս ուժգին կը բա– 

յւախէր: Ներկա յ գիւղացիներուն թիլը 

բազմապատկուեր էր՝ սպաներուն պատ-

ճառով X Մտածկոտ էին եւ կասկածալի X 

Զինուորը վերադարձաւ՝ խոշոր 

պարկ մը լեցուն միրգերով եւ զանազան 

տեսակի շաքարեղէններով X ճանկերով 

բաժնեցի ամբ ողՀ ե բա խաներուն, որոնց 

ծոցերն ու գրպանները սկսան այլանդակ– 

օրէն այլի լ ւ 

Տրուելէ առա Հ , է Լ ա Ա ո ն անցաւ խում– 

բին գլուխը, եւ Դաշնակցական իաւմրք 
երգելով Հեռացան ու անյայտացան գիւ-

ղին փողոցներս էն մ ԷՀ է 

* 4Գիտեոս ինչպէս պատաՀեցալ որ 

Հոս եկանք* | ըսաւ բժիշկներէն ՚^էհՇ. * 

«ճաշէն ետքը. ՊԷօ յՈլք Ջ է ք մ Ա է է ն ձիե– 
բով պտոյտի ելեր էինք յ ՛հաշտին ՚^ԷՀ » 

երեկոյեան անգորրութեանը , ձայն մը 

եկաւ, մեր ականթին ւ Անսպասելի երգի մը 

•ձա յնը , որ կ ո մ ի տ ա ս ք յիչեցուց մեզի ւ՚Բը– 

շեցինք ձիերը ձայնին ոլղղութեամբ ( Որ 

ՀեազՀեաէ աւելի պա չծառացաւ, է Ի՜նչ 



անուշ կու գար այգ Հայերէն երգը» Զար-

մացած– իրարու. նայեցանք - զիոնչպէս 

շ1ինք գէաեր որ Հայ գիւղ մը կայ եղեր 

մեր մօտը է Ու եկանք Հոս» տ 

Սրաագին ողջագուրումներով բաժ– 

նըւեցանք իրարմէ է 

Հ \ յ գ գԻԺրը* եԲԲ ք ն ա 9 ա յ * »ուզուե– 

ցայ տանջալից երազի մը 

• * ՚ Ծ չ ո յ գա չար ծածկուած էր ծու-

խով. . . Գիւղերը կը վառէին (ք արագ-

ներին ու տուներէն բոցի ու ծուխի ա– 

լիքներ կը մ ա յ թ ք է ի ն . . . ճ ե ն & ը ր հ ո ս ւ ^ 

դաշտը բոներ է ր ՛ » » ՛Բանի մը զափթիա– 

ն ե բ վրաս յարձակեցան եւ զիս կը 

ՔքԼւՀԷ*1 գէ^ք* կրակը՛՛* Բոցերը սկսան 

մազերս խանձել՛ ՚ • Գերագոյն ճիգով մը 

զանոնք մէկգի Հրեցի եւ սկսայ վազել ոլ 

ճուալ . . . 

Արթնցայ սարսափաՀար եւ նսաայ 

ան կողն ի ս մէ^է Ընկերներէս ոմանք , ԳԸ~ 

լո լիւնին վեր բարձրացուցին , քնաթա-

թախ , ել պոոացին • 

- <Իդնչ է ։ Ի՞նչ կայ: Թո՛ղ որ քնա-

նանք* ։ 

Ես աակալին կը գողա յ ի սարսափէս % 

Կը վախնա յ ի քնանալու որ , չըլլայ թէ 

միեւնոյն երազը կրկնուէր է Այսպէս կամ 

այնպէս , առաւ՛օտը եկաւ եւ շեփորը Հըն– 

չ կ * 

ք \յԳ իրիկուն ւ խումբին նոր երգ 

մլ/ե էր որ կը սորվեցնէի ւ Ջեմ յ ի չ ե ր , 

իսկապէս ոոր երզն էր յ Խումբը մեծ խան– 

գով կ ՚ ե ր գ է ր , երբ մէկէն՝ սաուերի պէս 

բան մը ի1աւ անոնց գէմքերուն վրայ% 

Մեր ընկերներէն՝ պաՀեսաի սպայութեան 

թեկնածու ԱՀմէա պէյը չար մ֊պիտ մը 

գէմքինգ մօտեցաւ եւ կանգնեցաւ քովս, 

խումբին աո-ֆեւ յ 

Ես՝ անմիիսպէս Հասկցայ անոր 

միտքը, եւ մէ՛կ կողմ քաշուեցայ, Հետս 

քաշելով միեւնոյն աաեն, խում բին աչ– 

քերը։ 

ԱՀմէտ՝ 
ոտքով—ձեռքով անոնց Հաս– 

կըցուց է որ այսուՀետել է էր որ 

պիտի ըլլար իրենց ուսուցիչը| 

Երախաները աաելավաո. նայուածք-

նեբ ով կը սպասէ ին Հետեւանքին է 

Ու ան՝ սկսաւ իր երգը է էյարգքւ մրն 

Էր ան , որ ( արեւելեան զարդանկարի 

բարդութիւնը կը ներկայացնէր, դան-

դաղութեան եւ ողբի արտասուաթոր ե– 

լեւէ 9ներով հ 

Երգեց ամբոզ^ Շար զի–ն եւ կանգ 

աո. աւ հ 

- վՀիմա՛ ք Հեաս երգեցէք* է 

Երախաները կանգներ էին քարացած 

ել անտարբեր է 

ԱՀմէտ՝ սկսաւ զայրանալ եւ ՀայՀո– 

յել ։ Դ՛արձեալ երգեց իր Շարցի–.&4 քըմ– 

ծիծաղկոտ փսփսուքներու տակ է Եւ բա-

րեկամական ձեւեր ու մպիտներ առնե-

լով , ըսաւ • 

- «Հիմա՛ երգե՛նք միասին* ւ 

Երախաները շարունակեցին մնալ 

լուռ եւ անայլայլէ Այս վիճակը էչատղե– 

ցուց ԱՀ մ Էաը, ոբ նորէն սկսաւ ՀայՀո– 

յ ե լ , բայց այս ա՚կւչամ Հայհոյելէ ետք, 

ձգեց եւ Հեռացաւ; 

Տոյն երախաները կ՝ո լզէին Հայերէն 

երգել ։ 

Ծաղրանքի, Հրմշտուքի քանի մը 

վայրկեաններ եաք, ամէն ինչ վերստա-

ցաւ իր բնականոն վիճակը, եւ խումբը 

նորէն սկսաւ իր երդերուն ։ 

Հազիւ քանի մը վայրկեան անցեր 

է ր , երբ ղինոլոր մը եկաւ ել թուղթ մը 

երկարեց ինծի յ կարդացի ։ 

Վաշտապետը ղիս տեսնել կ՚ՈլզԷր յ 

Գ էմքիս վրայ մռայլութիւն մը ի Հա ծ 

ըլլա չու էր , որ երախաները, անմիիւ– 

պէս ինկան տրտում լռութեան մը մէՀ ։ 

Առանց մ֊ամանակ կորսնցնելու, հԳԷ– 

շեր բարի՛ի ըսի եւ Հեռացայ % 

Վաթսուն գիշեր բարիներ աղմկեցին 

°ԳԸ է եւ երախաները ցրուեցան էԼուսին 

չկար»ը երգելէն։ 

Փողոցին անկիւնը դառնալէ առաջ, 

Բլուրին գագաթը նայեցայ ւ Միայն Վա– 

սոն էր է որ արձանի մը պէս Հոն կանւէ– 

նած՝ կը դիտէր » 
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«ք աշաասլեա ը շատ պաղ ընգոէնե-

լութիւն մը ցոյց տուաւ եւ քանի մը պա– 

տաՀական Հարցումներէ ետք1 անցաւ 

րուն խնգրէն ւ 

- Ժ ՞ ն չ է , Յոյները Հայացնե՛՛լ Հու-

զես 9 ՛դաշնակցականն թէ Հնէակեան "((Լ" 

րոպականտ է 1լ ընես է Ուրիշ անգամ ք/Ր~ 

սենք ա յգ երգերը է կո ըսուէ՛* ւ 

- «Աւելի քաղաքավարօրէն կրնայիր 

վերջացնել Հրամանգ* ^ քԼսԻ եւ, դուրս 

պիտի ելլէի, երբ կատղած՝ ոտքի ցատ-

կեց , ել սկսալ. ՀայՀոյելւէ 

Առանց որեւէ պատասիւանի գուբս 

ելա յ ւ միֆ*չ ան կը շարունակէր իր փո– 

դոցային արտայայտութիաննեբը տ 

ՏաՀորգ երեկոյյ դարձեալ քալեցի 

գէպի ծովափ ^ բայց այս անգամ՝ բոլո– 

բովէն տարբեր տրամադրութիւնով յ 

էՏումբը բլուրին գագաթը Հաւաք-

ուած յ ինծի կը սպասէր է Ես* փոխանակի 

ըստ սովորութեան, Հոն երթալու, յ Ժայ-

ռին վրա յ բարձրացա յ , ել նա յոլածքս 

փռեցի Մարմարայի անխռով տարածու-

թեան վրայ է 

Երախաները զարմանքի մ ԷՀ քարա-

ցած՝ նախ լուռ մնացին , եւ. ապա, բո– 

լորը միասին կանչեցին որ քովերնին եր-

թամ ։ Ես, սակա յ ն , գլուխս ժխտական– 

օրէն թօթոլեցի է եւ շարունակեցի մնալ 

տեղս $ 

Մաս մը երախաներ՝ խում լէէն ան– 

միՀապէս զատուելովն վար ի Հան բլուրէն 

եւ քովս եկան տ 

ք՝ոլորը միասին՝ ատելութեամբ ար-

տասանեցին ԱՀմէտ անունը է ինձ Հասկը– 

ցընել ուզելով որ , իրենք գիտեն թէ ի"նչ 

անցաւ դարձաւ այն վայրկեանէն, երբ 

մերժեցին երգել թուրքերէն ւ 

՛Բանի մը վայրկեան քովս մնացինք 

եւ մտաՀոգ ու. վշտագին նայուածքներու 

փոխանակութենէ մը ետք՝ վերադարձան 

բլուրին գագաթը, եւ Վ ա ւ ա յ / , ղեկավա– 

րութեամբ սկսան երգել կոմիտասէն 

տասնեակ մը երգեր է 

Արեւը մայր էր մտեր արդէն, եւ 

աշա-մա-շի սեւ փոշին սկսած էր լեցնել 

միՀոցըէ 

Երգերը կը Հնչէին անուշ ու. Հոգե-

պարար է ել ծովը կը Հծծէբ՝ բլուրին 

փէշերուն վրա յ ւ 

Երբ երգերը վեր Հա ցան , բոլորը միա-

սին պոռացին, Հ՛հ ի շեր բարի* , ու եր գե-

լէն՝ անյայտացան գիւղէն մ ԷՀ I 

Այս անգամէ ուրիշ ձայն մը եկաւ, 

ական Հիս, անուշ ու գգուող ^ եւ սիրտս 

սկսաւ ամուր մը զարնելէ 

Վասոյ^ ձայնն Էր ան է որ անուշ եր-

գի մը պէս կը լսուէր Հ երեկոյեան ան-

դորրութեան մէՀէն) եւ կ՚ըսէր* 

- «.Գիշեր բարի* է, 

րբ սենեակս վերադարձայ % վաՀ" 

տապետին թուղթը ինծի կը սպասէր է 

ԱնմիՀապէս գացի եւ ներկայացայ իրենէ 

- ՀԵՍ երէկ ի՛՛՛նչ ըսի քեղէ*, Հար– 

ցուց խստօրէն առանց երեսիս նայելու ւ 

- 4,Ըսիր որ յ դագբեցնեմ երգերը* է 

Պատասխանեցի Հանդարտօրէն 9 

- ՀՀապա ինչո՞ւ Համար մտիկ չր– 

րիր, եւ նորէն այդ լակոտներուն երգել 

տուիր* է 

հԵս երգել չեմ տուած* < 

- հՄի՛ ս տ ե ր » , պոռաց զա յրոյթով է 

- «Ջեմ ստեր տ Ե" Հրամանիդ անսաս– 

ցի եւ չգացի երախան երան քովբ է Աա– 

կայն, անոնք ուզեցին երգել, ել իրենք 

իրենց երգեցին է Ես չեմ կրնար մոռցնել 

տալ անոնց՝ իրենց սորվածը* է 

ՏՀայրոյթԷն քարացած՝ պաՀ մը ա չի-

քերուս մէՀ նայեցաւ , չՀաւատալով, ան-

շուշտ ըսածներուս, ել ապա սոլինա– 

Հար պաՀակը ներս կանչելով + Հրամա-

յեց որ զիս բանտը առաՀնորդէ» 

Բանտը փոքրիկ քառակուսի տնակ 

մըն էր՝ ճիշդ րլո՚-րէն գագաթը է 

Փոքրիկ պատոլՀանին աո֊Հեւ նըս– 

տած՝ կը Հետեւէի վարը^ սուինաւոր 

պա Հա կին ոտնաձա յներուն * Կը դիտէի 

բլուրէն անդին տարածոլող Ա՝ արմարա յի 

Հայելէն է ՝$իչ Հեռոլն՝ լուսնի լոյսին 

տակ ուրուականներու, պէս կանգնող ժա^ 

ռերըգ լուռ, ու խաղաղ Համայնապատկե-

րը , եւ այս բոլորին վյրայ Հսկող աստե-

ղազարդ երկինքը է 

ի՛՛նչ պիտի ըչլար վախճանը է Զկըր– 
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ցայ քնանալ մինչև*, առաւօտ I Երկինքը 

կամաց % կամաց, սկսաւ գունաթափ է ի 

եւ պաղ Հով մը սկսաւ. փչել ծովէն է 

Նախաճաշէն քիչ ետք, երեխաներ էն 

մէկր , պատահմամբ , կ՚անցնէր րլուրին 

գագաթէն 4 երբ նշմարեց քովի անակէն 

Հսկող աուէնալԱր ղինուորը է Վախով ոլ 

զգոլշութեամբ մօտեցաւ տանը եւ. նայե-

ցաւ. պաաոլՀա նին* 

Տղան ապշեցաւ., երբ Հ«1» տեսաւ 

ղիս է Հասկցած Էր է այժմ , ամէն 

Ու– մէկէն, գնգակի արագութեամբ% 

^^ շրջակայ փողոցները ել. լուր աոլաւ 

որ ե՛ս բանտարկուած եմ է Տասնեակ մը 

ձայներ ՀՈւաով անոր միացան գ ել. գի*֊՜ 

զին փողոցները սկսան Լացուիլ մանկա-

կան ձայներով ու. կանչերով յ Ո*– շաաո 

չանցած, գիւղին ԲոԷ1էր երախաները ո– 

ղողեցին բլուրին գագաթը տ Բոլորը ան– 

խըաիր , յո լզուած Էին եւ ախ ուր , եւ 

շանթահարող նայուածքներ կը նեաէին 

սուինաւոր զինուորին վրայ * 

«Լասոն , խումբ Էն զատուելովն մօ-

տեցաւ պատուհանին, համակ արցունք 

ել զա/բոյթ է ել նայեցաւ ինծի երկար ու 

անխօս Հ Ապա ձեռքին ետեւովը, կամա-

ցուկ մըՊ Արբելով այտերուն վրայ գրլ– 

աորուող արցունքի կաթիլներըէ ՂաՐ~ 

ձաւ դէպի երախաները որոնց արեւա– 

խանձ գէմքերուն վրայ տխրութիւն մը 

նսաեր էր, այսօր ւ 

Ու մէկէն, ընդվզումի խմորում մը 

նշմարեցի խում բին մ է ի Պատուհա-

նին աակը հաւաքուած կը սպասեն որ 

վարէի իրենց խմբերգը* 

Ես, ձեռքի մերժողական շարժումով 

մը ստիպեցի որ Հեռանան: Անոնք սա– 

կայն | վճռեր էին տեղի չտալ ել իրենց 

վրէժը լուծել յ կատղեցնել, ճաթեցնել 

բոլորը % թէ՛ Ահմէտը , թէ՛ վաշտապետը , 

եւ թէ՛ գիւղը բնակած բոլոր Թուրքե– 

րըէ 

Վ ա ս ո ն յ կարծես բոլորովին Հոգե– 

փոխոլած, աշխոյժ ել անուշ ժպիտ մը 

վրաս նետելով՝ դարձաւ դէպի խումբը է 

Ե լ խումբը սկսաւ իրարու ետեւէ 

ԿԳԿ% յեղափոխական եւ գեղՀկական 

աասնէ աւելի երգեր, յանկարծակիի բե– 

րելով քունէն նոր արթնցող գիլ/լին բը– 

նակչութիւնը * 

Այդ + բ յ կարծես մասնալոր խանդով 

մը երգեցին ւ Աւելի անոլշ, աւելի Հմա-

յ ի չ ք ողողելով ամբողՀ ԴԷ՛՜ԳԸ եւ վրան-

ներով կէտ կիտուած Համայնապատկերը 

Հայ երգին գունագեղ Հնչիւններով ւ 

Պահակը սակայն % կատղած, սուի-

նով երախաներուն վրայ յարձակեցաւ, 

որոնք սարսափահար փախան ւ Բայց քէչ 

Հեռու, նորէն էրարոլ քով գալովն սկը– 

սան երգել 4ձԼոլսին չկարՖը է եւ զինուող 

րական քայլերով անյայտացան խառնա– 

փընթոր փողոցներուն մէՀ I 

Բլուրին գագաթը՝ աղՀիկ մը միայն 

մնաց, որ էր թաց աչքերը ինձ ուղղած* 

կը մտած էր թ է , ի՞նչպէս կրնար օգնել 

ինծի՝ որ այս կաց ութ են էն ազատէ է % 

ձ 

9% յգ գէչերը , պատոլՀ ան էն առ-

ջեւ նստած՝ Ապէնոզայէ Էթփքը կը կար– 

գայի մոմ է լոյս էն տակ է Այգ գէրքը ծ– 

ղած էր մէշտ իմ անբաժանելի ընկերս % 

Անոր փիլիսոփայական խորհրդածու– 

թիւնները նմանցուցեր եմ շարունակ սը» 

1ացիկ աշտարակներու անտառէ մը որ 

իր կատարը խրելով անՀաս տարածու-

թեան ց ծոցը, անսպառ ազրիլր դարձած 

է% Հեաախոլզող մտքերոլէ 

Այսօր , սակայն , միտքս կա յոլն չ է ր , 

եւ֊ չէի կրնար խորՀիլ% Պարզապէս կր 

փորձէէ Հակազդել բանտարկութեանս 

պատճառած մտահոգութիւններոան , ել 

մտածումներս՝ Հովէն քշուող մառախու-

ղի մը պէս Հոս ու Հոն կը թաւալէին % 

Այս անկայուն ել թմրած վիճակին 

մէքն է ի , երբ ոտնաձայներ մը լսեցի սան-

դուխին վրայ է 

Ժամանակ չունեցայք Նոյնիսկ, են-

թադրութիւներ ընելու, թէ որոնք կըր– 

նային ըլլալ անոնք, երբ մեզի ծանօթ 

երկու Հայ բժիշկ Հազարապեաները ներս 

մ տան յ 

Ես, անմիքապէս Տ ոտքի կանգնեցայ 

սւրախութեամբ ել բարեւեցի $ 

Երկուքն ալ րարեւս առին, եւ ոտքի 

վրայ* ժպտագին կարճ խօսակցոլթէւն 

մը սկսաւ։ 
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- տեղացի ես, տզասֆ ( Հար– 

ցուց անոնցմէ մէկըւ 

- հՄչեցի* է եղաւ, պատասխանս է 

Երկուքը իրարու նայեցան ել անուշ 

մը ժպտեցան է 

» 4. Հոգ մի՛ ըներ*, շարունակեց է 

ՀԱյսօր Ուշ Է արգէն ( րայց վաղր աոյս-

ւօտուն՝ դուրս պիտի ելլես* ւ 

- Հ^նորհակալ ե մ * , Լ&չացի Հազիւ 

լսելի ձայնով մըէ 

Մ ոռնալով իրենց զինուորական բար– 

ձըր աստիճանը, այգ երկու, ազնուական 

Հայ բժիշկները Հ եղբայրական Հերմ ԸԳ~ 

դացումներով ողՀագՈլրուելԷ ետք է մեկ– 

նեցան , Հցթսելով • 

- «.Ապրի՛ս % Մշեցի» է 

Անուշ եւ տաք Հոսանք մը ողողեց 

ղիս, եւ բանաը աչքիս առՀեւԷն չքացաւ • 

քֆսկապէս որ , յաՀորգ առաւօտուն , 

նախաճաշէն առաՀ, բանտէն դուրս ե– 

լայէ 

Երբ սենեակս վերադարձայ, աարօ– 

րինակ տեսաբան մը պարզուեցալ աչ-

քիս % Ամէն մարդ, իր ունեցած-չունեցա-

ծը կը կապէր եւ կը պատրաստուէր մեկ-

նելու է 

Գունդը՝ անմիՀապԷս պէաք էր Հեռա-

նար գիւղէն % եւ յարմարագոյն ԳԻՐՔ^Ր 

գրաւէր լեռնաշղթայէն անդին I Անգլիա-

կան զրաՀանաւեբոլ մուտքը կը սպաս-

ուէր Մ արմ արա յ ի մ ԷՀ է 

$աՀ մը ետք, թնդանօթներու ել 

ռազմ անիւ.թի սա յլերու շարան մը կ ՚ ե ր -

կարէր գիւղին քովէն անցնող պողոտա-

յին վբայէ 

Ե** ալ ձիուս վբայ նստած* կանգներ 

Էի թնդանօթներուս գլուխը մ ո֊այլ ու. 

ալեկոծ է 

Երկինքը ամպոտ Էր, եւ բարակ անձ– 

բեւ մը կը մաղուէր է Ա պաները Հոս—Հոն 

կ՚երթային կու գային սրընթաց, որ ա– 

մ էն ինչ պատրաստ ԱԱաբ շարժուն լու յ 

Ու ահա՛, բամբ ձայն մը Հրաման 

արձակեց X 

- «ԻլԷրի, մա՜րշ» ։ Եւ գունդը »կր– 
սաս առաՀ շարժիլ յ Սայլերուն անիւնե-

րը եւ ձիերուն սմբակները սկսան ծեծել 

պողոտան է Գառնութիւն մը սեւ. ամպե– 

բու նման* լեցուցեր Էր Հոգիս, ել վեր– 

Հին շաբաթներոլ. երանութիւնը ( իր բո-

լոր մանրամասնոլթիւննեբով , կ*ելեւէ– 

Հէր աչքիս առՀեւ է 

- «Ա՛՛յս պիտի Ը1լաք վախճանը* է 

շշնչացի, «• եւ ձիս սկսաւ շարժիլ X 

Ալ աՀա՛ է աՀռելի աղաղակներու, եւ 

ճչոցներու մրրիկ մը փրթալ ՀեռոլԷն է 

Անորոշ ու անկերպարան քաոս մը ձայ-

ներ ու, որոնք ՀետզՀետԷ կը մօտենային, 

եւ որոնց մ է Հէն յսաակօրէն կը սկսէր 

լսոլիլ «Դաշնակցական իաւմր»^Տւ աւաղ– 
մաշունչ եղանակը է 

- «Հասկնալէ՛ Է* 9 մտածեցի է Եւ երբ 

քովընտի նա յեցայ , իԲնչ տեսնեմ, աղէկ % 

Հերկուած ու անՀերկ արտերուն մ է Հէն, 

պողոտային զուգաՀեռ ( գիւղին ամրողՀ 

երախաները, գերմարդկային ճիգով մըէ 

կպչուն ցեխին մ է Հէն, եր գելէն կը քա-

լէին 9 Այգ երախաները վեցէն տասնը– 

Հինգ տարեկան Հ աղաք ու աղՀիկ եկեր 

էին ճամբու գնելու իրենց ուսուցիչը յ 

Գիւղը ան յա յա ա ցաւ բլուրին ետեւը, եւ 

անոնք տակաւին կ՝երգէին, ու կը ճըգ– 

նէին քալել երդերուն կշո֊ոյթին Հետ է 

ՊաՀ մը ետքը ( երգը գագրեցաւ է ել 

բոլորը միասին պոռացին ՚ 

- 4ւԱտիօ, աաս ք տասքալօս* • որ կը 

նշանակէտ ղԱտիօ^ սիրելի ուսուցիչ*։ 

Ու աՀա՛, եղնիկի մը պէս, թեթեւա– 

սաՀ ք աղՀիկ մ ը , ցեխն ու անձրեւը ար– 

ՀամարՀելով, կը վազէր արտերուն մ է– 

Հէն, պողոտային զուգաՀեռ ։ Երբ մօտե-

ցաւ ինծի, իր արտասուալից աչքերը 

աչքերոս* գամելով, պոռաց Հեւ ի Հել. 

- աԱաիօ , Ա մ բատ* է 

Ու Վ ա ս ո ն յ Հոն կանգնեցալ. անշարժ, 

ել շարունակեց նայիլ ՀետզՀետԷ Հեռա-

ցող գունդին ետեւէն % 

Աչքեր էս գլտորուող արցունքի կա-

թիլները՝ խառնուելով անձրեւէ կաթիլ-

ներուն Հետ՝ տենդաՀաբ երեսներս կը 

թրՀէին, ել Հոգիս կը մխար ընգՀատ-

ուած երանութեանս կրակէն ւ 

V՛ Ծ • 
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ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆՍ 

Սիրելի ՏիկիՕ Հւփփէփկ Իփէկեաճ|ւ& 
իմ 8աի>կի8 ՈՆ«ա.ցչօւ1փ 

Մանկութիւնս ես տեսայ Տեր շինշ աչքերում ք 

Հանդիպեցի նրան ես Տեր թաւ. ձայնի մէշ» 
Մանկութ՛իւնս յետ եկած ինձ էր համբուրում, 
Ու թերթում էր անցեալի գիրքը էշ աո. է յ : 

Մանկութիւնս ոսկեթեւ այցի էր եկել , 
Ու նայում էր Տեր հայեացքի խորքից. 
Մանկութիւնս ժպսւադէմ գլուխն էր թ ե ք ե լ , 
Ու պատմում էր հեռաւոր լու՛սէ եզերքից: 

0 ՜ , իմ քազցր մանկութի՛ւն, եւ րարի եւ հեզ, 
Արտասուազօծ կարօտով քեզ եմ երազում՛ 
Միշտ հարազատ իմ հոգուն, իմ երգերի պէս ~ 
Ժպիտ ու լաց, յո յս ու տենչ, եւ սէր եւ յուղում։ 

Ու թաց արած բազմերանգ թանկագին մի է շ , 
Մանկութիւնս կարգում էր ձայնով վարժ ու հին՛ 
Գպր^ց, դպրոցն էր կանչում ինձ ա յ գ էշի մէշ , 
Ու մեր սիրած գեղեցիկ ու նուրբ վարժուհին։ 

Թեհբան 

ԳնԻ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Շ Ո Ւ Ն Ն 

^Հունին կաղկանձը կը սաստկացը– 

նէր ձմրան գառնութիւնը է 

Աղերսական կանչ մըն էր , որ կը 

զարնուէր մ եր աան գրան է պաաերոլն եւ 

ներսի ջերմութեան է 

- Ա՝ ամ ա՛ , վռնտէ՛ սա չանը» թոԳ 

Հիմա երթայ մեր աան քովէնւ 

Փոթորիկ մը ղուրսը կը րզկաէր աան 

կղմինագեայ պատերը^ ել կը յօշոտէր 

ծ առերուն մ երկ ք Ջղաձիգ ճիլղերըւ 

Ուզեցի բանալ գուռը * սառն, ան-

խիդճ ՀոՀր պիտի վրգովէր աան ջերմու-

թիւնը, իսկ գէէերը տան մէջ չուն պա– 

Հ ելու գաղափարը կը Հարչրկէր ուղեղս՚ 

- Ա՝ ամ ա՛, վռնտէ՛ սա շունը, - խօ-

սեցաւ մանչս կրկին, ցատկելով ան– 

կողն էն ։ 

Ձէի ուզեր յայտնել շունէն ինքնու-

թիւնը • յիշատակ մը թաղուած անցեալի 

գորշ աւազին մ է ջ , սլիտի գար գաոնացր– 

նելոլ մանչիս մանուկ Հոգին, սլարզելով 

գէմը իր կեանքին լեզի օրերը տ 

« 0 ՚ չ > ա յ ս Ռ՝իքին չէ՝ չի՛ կրնար ըլ-

լալ*, Ուզեցի Համոզել ինքզինքս՚ սակայն 

անոր կաղկանձը կը Հաստատէր իր ինք-

նութեան վեհանձնութիւնը ։ Հոն էր * • • 

գէմ ււ • • » ա յ գ ազն ի լ շունը, մեր բակին 

մ է ջ , ել կը խօսէր մանչիս Հետ։ Միակ 

կենդանի արարածն էր շրջապատի մարդ-

կային կեանքին մէջ, որուն Հետ աղաս 

կրնար Հաղորդուիլ եւ պատմել իր ման-

կական ցաւերը։ Ա յ ո ՛ , շո՛ւն մըն էր Ռ ի՛-

քին . Ամերիկացի Հասակակից մանչ մը 

չէր. կենդանի՛ մը անխօս, որուն Հարա-

զատ ձայնը , կանչը , խօսքերը ( միայն 

Հաջոցն են ու կաղկանձը ։ 

Այս ցուրտ գի չերին կը լսեմ միայն 

կաղկանձը • • • 

ձ 
ինը երկար ամիսներ՝ Վիգէն ոտք 

կոխեց օտար Հողի մը վրան ւ Ո՛Չ " ք կը 

ՈՒ ՏՂԱՍ 
Ք Ո Ւ Տ Ց հ Պ . Մ Ի Ք Ա Յ Է Լ Ե Ա Ն 

խօսէր իր լեզուն: Կը փնտռէր տարեկից 

մանչեր , սակայն անոնք կը փախչէին իր՜ 

մէ * Մանչս կը խօսէր Հայերէն՝ լեզո՛ւ 

մը որ գոյութիւն չունէր այս երկրին 

մէջ։ Ունէր դէմք մը, սպիտակ, սիրուն, 

գէմք մը ոելէ մանոլկի նման, սակայն 

Հայերէն լեզուն կը փոխէր այգ գէմքը, 

կը դարձնէր օտարական մը, օտար երկ՝-

ՐԻ մ է ջ , 

Գարուն էր, մանչուկիս ծննդավայ-

րին նմ ան, կանա՛նչ չորս կողմ է Այլա-

զան ծաղիկներ իրենց շքեղութիւնը պար-

զած ճկուն ցօղուններու վրայ է Ուռինե-

րու ճիւղերը խելայեղօրէն ծռած իրենց 

ճկուն մարմինները, կ՚ոլզէին Համբուրել 

ծաղիկներուն չրթները : 

Վիգէն ո՛չ մէկ բան կը նկատ էր ՛իր 

կեանքը ձմեռ էր, տխուր։ կՏերագէր Լի-

բանանը ք իր ծննդավայրը, իր Հայրենի– 

քը ։ Կը փնտռէր իր նախկին տունը, ուր 

կրնար Հայերէն խօսիլ իր ընկերներուն 

Հետ , նո՛ յն իսկ Արաբին տ 

- Մամա՛, տո՛լն երթանք, Հոս լաւ 

չ է , - խօսեցաւ օր մը արցունքոտ աչքե– 

բովէ 

- Տղա՛ս է մօտ Օրէն անգլեբէն կը 

սորվիս ել շա՛տ ընկերներ կ՚ունենաս, -

ջանացի խրախուսել զաւակս է 

- Ո՛չ, մամա՛, ո ՛ չ , ես Հայերէն խօ-

սիլ կհուզեմ, - ըսաւ ան ու Հեկեկաց է -

Մենք ինչոու Հայաստան չենք երթար ել 

Հոս կոլ գանք • գուն էըսի՚*Ր ինծի թէ 

Հայաստանն է մեր Հայրենիքը դուն 

չէի^Ր գիտեր թէ Հոս Հայերէն խօսող 

պզաիկ չկայւ 

Գիտէի \ Հյատ բաներ շա՛տ չալ գի-

տէի։ Գաղթական Հայոլ զաւակը պիտի 

երթար Հոն, ուր կրնար կատարելագոր-

ծել իր աշխատանքը, ուսումը եւ կամ 

ձիրքը։ 

Վիգէն կը Հետեւէր անգլեբէն դասե– 

բուն ։ Միակ զէնքը կեանքին գէմ պա 
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քարելու., «աար , ի՚որք^ է Էր ^անուկ 

կեանքին անդորրութիւնը բզկտող այգ 

լեզուն էր է որուն Հետ չէր կրնար Հաշ– 

աըւիլ ։ 

Կը մ օտեհար մ ան էս դրացիներու 

փոքրիկներովք, սակայն անոնք կը շա-

րունակէ ին փախչիլ իրմէ։ 

Անգլերէն չի գիտեր, օտա՛ր է , » 

կը փոխանակէին իրարու, զիրենք Համո-

զող գաղափարները $ 

Վիգէն կը թափ աո. էր փողոցներուն 

մէՀ + գանելու մէկը որուն պատմէր իր 

կեանքէն Հ Քչ ոք կը Հասկնար իր ցաւը։ 

Պատանի մը միայն գնդակ կը նեաէր ի– 

րեն, ել Վիգէնը կը փոխադարձէր է 

<•* Մամս/ ճես կը ձանձրանամ, ընկեր 

չունի մ | - կը յա յան էր մանչս յաճախ, 

արցունքոա աչքերով ։ 

Գտա՛ւ. ընկեր մը: 

Կը գիւոէի մեր բակին մ ԷՀ ցատկըռ– 

տող կենդանին, Ռիքին է ր . սել. ու գորշ 

մուշտակով գերմանական շունը է Վիգէն 

կը խօսէր Հայերէն լեզոլով յ Շունը կը 

ցատկէր իւրաքանչիւր շարժումին, 

պա յոգնած՝ կը լիզէր Վիգէնին ձեռքե– 

" & իքի , գիաե*Ա , ես Լիբանանէն եմ է 

րայց Հա՛յ եմ % - կը խօսէր մանչս անխօս^ 

անասունին « 

Ռիքին, գլուխը կախ, կարմիր շըբ– 

թունքը մէկ կողմ ինկած, յաճախ պոչը 

շարժելովդ կ՚ունկնդրէր Վիգէնը, 

** Ռ՝իքի 1 գիտե՛՛ս, ես Փալանճեան 

ճեմարան կ ՚ ե ր թ ա յ ի . Հոն Հայերէն ել 

ֆրանսերէն կը սորվէի, նոյնպէս արա֊ 

բերէն է 

Կենդանին գլուխը կը շարժէր։ 

֊ Ռիքի\ Հոս 

ալ ստիպուած եմ անգ-

լերէն սոր,էի լ , որպէսզի կարենամ ա մե-

րի կե ան գպբոց երթալ։ Կը դիտէի շունն ու տղաս գլ"ւխ~ 

գլխի։ 

• ո-էքի՛ 

* եԲԲ վերադառնամ Լիբա-

նան, քեզ միշտ պիաի յիշեմ, ել քոլ մա– 

Սիդ պիտի խօսիմ բոլո՛ր ընկերներուււ , 

Շունը ^այցելէր Վիգէնին ամէն Օր է 

Գունչը կը քսէր յ ե ր գ ր ա % ո լ ^ 

ՀաՀԷբ քանի մը անգամ* 
ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 

- Հիմա կու գամ ( « կը պոռար մ ան– 

չըս է ել կը խաղանք միասին է 

կենդանին մ ոռցած էր տեղացի ա ր 

զաքը • փոխարինած էր զանոնք մանչո– 

վըո ք որ օտարական մըն էր է կը քալէր 

մ ան չուս քայլերուն առանձնութեան Հետ է 

իսկ յաճախ ճաշը կ՚առնէր մեբ դրան սե-

մին, Վիգէնին ձեռքէն , 

- Ո՝ԻՔԻ՛ > հ ս քիչ անգլերէն կը 

խօսիմ | » յայտնեց մանուկս, խօսելով 

քանի մը կցկտուր նախադաս ութի ւններ է 

Ռիքին զայրացաւ ^ ել կաաաղօրէն 

Հա Հեց » կը նախընաբէր Հայերէնը անգլե-

րէն ին . ճանչցած էբ զաւակս իբ օտսէր 

լեզոլով , եւ. անընկեր* շր Հա պատ ի բազ՛* 

մաթիւ փոքրիկներուն մ ԷՀ։ 

Տան բակը սկսած էր լեցուիլ ման-

չերու աղմոլկով ել պոռչտուքներով է 

- Վիգէն, - կը Հարցնէին ընկերնե– 

~ Լիբանանը ի՛նչ տեսակ երկիր է ր ։ 

- Հյաա աղա լոր է . բայց հ» Հայ եմ, 

- կը Հաստատէր ։ 

֊ Ի՞՛նչ է ձեր երկրին անունը։ 

- Հայաստա՛ն, - կը շեշտ էր գլուխը 

վեր առնելով ք Հայաստանը աշխարՀի 

ամէնէն գեղեցիկ երկիրն է ։ 

Ռ ՚ չ % - Կը պնդէին ազաքը, - Ամե-

րիկա՛ն է | 

՝ Օ ՚ չ , Հայաստանը • մենք Մասիս 

ունինք, Աեւանայ լ ի ճ , Հոն ոսկիէ ձու-

կեր կը գտնուին է 

* Գուն բռնա՛՛ծ ես ա յգ ձուկերէն, 

* հԸ. Հ ետաքրքրուէին տղաքը բոլորոլե֊՛ 

լով Վիգէնին շուրՀ ։ 

- 0 ՚ չ է Հայ ձկնորսները բռնած են, 

- կ՝ըոէր ձայնը մեղմացնելովդ ել կաս-

կածելով Համոզումներուն ։ 

Կը լ» է Ի ամէն ինչ։ Կը տեսնէի ման– 

չըս ինքն իր մ ԷՀ սնուցած Հայրենիքով՝՝ 

երեւակայական Հայաստանով մը է 

Ռիքին սակայն գժգոՀ է ր , կը դի– 

տէր մանուկները որոնք սաՀնակներոլ 

վրայ կը խայտային | կը Հետեւէբ Վիգէ-

նին % սակայն անոր անտարրերութիւնը 

կը մզէր զինք կենալ ուռենիին տակ ել 

լսել միայն Հրճուանքի կանչեր։ 

Վիգէն մոռցած էր արդէն նախկին, 

Հաւատարիմ բարեկամը ւ կենդանին ի 
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զուր կը ֆանար ցաակո֊աել ետեւէն է 

- Ռիքի՛) գնա՛ քովէս, - կը պոռար 

մանչս • - չեոս աեսներ թէ մրցում 

նեմ ընկերներուս Հետ տ 

Շունը կը վերադառնար նախկին ա ե՛-

ղը , դունչը կը քս էր ծառին եւ այլեւս 

առանց ՀաԼելոլ կը Հեռանար, դանդաղ•-

օրէն է գլուխը շարժելով ւ 

Ամեռ օր մըն էր կրկինէ 

Տզաքը ձիւնէ գնդակներ կը նեաէին 

իրարու է 

- Հայերը աւելի՛ քաջ են, - Հաստա-

տեց մանչս » 

- Ո՛չ, Ամերիկացիք ա՛լ աւելի ուժով 

են ք - պատասխանեցին երկու մանչեր ք 

կլորելով ձիւնէ ղնգակներ է 

- Տեսէ՛ք թէ ի՛նչ պիտի ընեմ ձեզի, 

կը պոռար մանչս, չկարենալով տոկալ 

գնդակներու Հարուածին • - ձգեցէք ձիւ-

նը եւ ես երկուքդ ալ ոտքիս տակ կխառ-

նեմ ։ 

(հիքին կեցած ծառին տակ, կը դի– 

տէր մանչերու կո֊իւը ։ 

Վիգէն կ՚ընկճուէր է ո Ր ս զօրաւոր 

բռունցքներու տակ • կը պոռար ( կը կան-

չէ բ է սակայն տզաքը կը շարունակէ ին 

Հարուածել է 

(հիքին Հաֆեց, գլուխը շարժեց, մօ-

տեցաւ տղոց եւ սկսալ ցատկռտել է 

- Ռիքի՛, օգնութի՛ւն հ - ըսաւ մանչս 

աղերսական ձայնով մը\ 

կենդանին յարձակեցաւ աղոց վրայ 

եւ ակռաներով բզկտեց տաբատները է 

Տզաքը Հեռացած Էին է Շունը կը լի– 

զէր Վիգէն ին կօշիկները, մինչ տղաս կը 

չոյէբ անոր գորշ եւ սեւ մուշտակը է 

- Ռիքի , - Կ՝Ը.սէր մեղմ ու Համոզիչ 

ձայնով մը, - դուն ել ես լաւ բարեկամ-

ներ ենք, այնպէս չէ" է Զիս երբե՛ք պի-

տի չմոռնաս, իսկ ես ալ իմ Հայ ընկեր-

ներուս պիտի պատմեմ քոլ ըրած քաջա-

գործութիւներուդ մ ասին••• 

Կը լսեմ Հիմա կաղկանձը է 

- Մամա, որո՛՛նց շունն Է այգ, <– 

Հարցուց Վիգէն կրկին - թէ ոչ Ռիքի՛ն 

է* 

- Կրնայ ըյյալ է » պատասխանեցի 

անտարբեր ձայնով մը I 

- Գո՛ւռը բաց, նե՛րս, թագ գայ.։. 

Հովին սուլոցը, ծ առերուն 

ճիլղերուն ճիչերը կը խառնուէին կաղ-

կանձին I Մերթ ընգ մերթ կենդանին կը 

զարնէր դունչը դրան է Կենդանի արարած 

մը ապաստան կը փնտռէր , մինչ ես չէի 

կրնար որոշումի մը յանգիլ է 

Վիգէն ը վազեց բոպիկ ոտքերով է 

կաղկանձը գագրեցալ« շունը առած 

Էր մ ան չուս Հոտը է 

Գոլռը կիսովին բացոլեցալ յ Հովին 

սառն շունչին Հետ ներս մտաւ (հիքին է 

Գարձալ Հեւալով ՎիգԷնին չուրջ * *զոՀՇ 

քսեց սրունքներուն, ապա յոգնած մար-

մինը Հանգչեցոլց աստիճանին վրայ է 

- Ռիքի , - խօսեցաւ ման չս, - դո էն 

շատ սիրելի ընկերս ես ՚ քեզ երբե՛ք պի-

տի չմոռնամ է 

կենդանին գուբս մնացեր Էր այգ 

գիշեր է Սրտակից բարեկամը տղա՛ս Էր 

միայն, որ կը խօսէր իրեն Հայերէնով, 

լեզո՛ւ մը որ Հաղորդական էր ու Հարա-

զատ իր զգացումներուն • լեգո՛ լ մը, ո– 

բուն միայն աղերսանքն ու փափաքը ըմ-

բըռնած էր է Հիմա ինք անտէր ել անօգ-

նական, եկած ՛էր պատմելու ի՛ր ՎԻձ՜ 

տերն ու զգացումները • • « 

- (հէքի , գիտե՛մ, - խօսեցաւ Վիգէ– 

նը սեղմելով գլուխը կուրծքին, - տէրդ 

տունէն գացեր է ել դուն փողոց մնացեր 

ես 1 մի՛ մտաՀոգոլիր, կոլ գա՛ն, շա՛տ 

շուտով կու գան : 

Շունը Հաջեց քանի մը անգամ, եւ 

վերջին գանգատին Հետ ուժասպառ ին-

կաւ գետին ու քնացաւ է 

Կը գիտէի շունն ոլ տղաս աստիճան-

ներուն ստորոտը է 

Ռիքի էր ա յ գ շքէնին անունը՛ ա – 

ն ո ՚ լ ն մը՝ տրուած իրեն մարդկային ա– 

րարածներոլ կողմ է , բա՛ռ, մը՝ իմաստ 

տալու կենդանիի մը անբիծ նկարագրին է 

«Տզա՛ս», կը խորհրդածեմ. «Երթ 

մը վերադառնաս Հայրենիքդ, եւ խօսիս՛ 

մայրենի լեզուդ բոլորին Հետ, յիչէ՛ (հի-

քին , անխօս անասունը • որ եղաւ քեզ Հաս– 

կրցող առաջին արարածը, օաար ափե-

րու վրայ՛. • % 

Գ՛ Մ• 
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ՅԱՏԱԿԸ 

. Շ Ա ձ Պ Ա Ն 

*իրասենեակին մէՀ% գրամ եքենա– 

յին առՀեւ նամակ մը խմբագրելու, վբայ 

էր է Հեռաձայն մըէ Առաւ ընկալուչը եւ 

- ԱԱՕ"... 

Երգ մը լսեց է Թ՛ելէն մէւս ծայրէն 

ձայնապնակ մը դրուած էր է 

Մ այ նէյմ իգ ^րիաւփ՜ն • . . 

Ոսսթ-՚զ ե ա ֊ բ զ • • • 

- Ալլօ* • . . Կրկնեց » 

Գա շնա կը կը շարունակոլէր ւ 

Ընկալուչը աեղը գրաւ, ու հնօաը ա-

փին՝ կը մտած էր այս՛ Հանելուկէն վրա յ , 

երբ աչքերը կրկին գէմացէ պատուՀա-

նէն ետեւ աղՀկան մը բարեձեւ մարմէնը 

փնտռեցին է Հոն Էր անիկա, չաբա թէ մը 

է վեր, եւ պատուՀանէն ետեւէն օրական 

քանի մը անգամ զէնք կը գիտէր ու կը 

ժպտէր ւ Անծանօթ աղՀիկ մը, բա յց միեւ-

նոյն ատեն գրաւիչ, Հաղորդական յ (Հա-

ճախ այսպէս գլուխը վեր կ՚առնէր ու 

գիմացի յարկէն աղՀկան ժպիտին աչքի 

քթիթով մը կը պատասխանէր է իրենց 

միՀեւ ստեղծուած կապը ասկէ անգին 

չէր անցած յ թէել իր միտքը աւելէն էր է 

Գործնականէ անցնիլ ու զինք իր նոր 

կ ը թ լ - Ֆ ր է ն տ ք ընել։ Միասին Հոս—Հոն եր-

թալ ու երիտասարդութիւնը վայելել է 

Բայց առիթ չէր եղած ել. ամէն զա յն ըս– 

տեզծել Հան ա լուն* յուսահատ շարժում 

մը կ ՚ ը ն է ր ։ Օր մը գոնէ կանուխ պիտի 

ԿՀՐ գրասենեակը եւ գիմացի շէնքի դը– 

րան առՀեւ պիտի սպասէր իրեն, մինչեւ 

որ գերձակատունէն իՀնէր ։ կամ պատըր-

ճ1ց1է1տ6ճ 

ուակով մը դերձակատուն պիտի ^Աէր 

«է».» գործը վերՀացնէր։ Այսպէս % քիէ 

մը անտանելի է ր , դիմացը աղՀէկ ունե-

նալ ու աղՀկան ժպէտը վայելել, բա յց 

միա յն ժպիտը վայելել ել ուրիշ ո չէնչ է 

Նամակը մէկ կողմ դրած ու ծնօտը 

ափին երբ աղՀկան կը նայէր ու աղՀկան 

Համեմաա անունը կ՚ուզէր գուշակել յ Հե– 

ոաձայնը յիշեց է 

- Տարօրինա՛կ, մտածեց բարձրա-

ձայն է Ո՞վ կրնա յ ըլլալ. • . 

Եւ միտքը աշխատ ցուց որպէսզէ Հե– 

ռաձայնողը գտնէր եւ էրեն Հասկցնէր 

որ կատակէ Համար ձայնապնակ գնելը 

եթէ ապուշ րան մը չէր % գոնէ անոլշ բան 

մ ըն ալ չէր է 

ԱյԳ իրիկուն, երբ գրասենեակը ձը– 

գեց, ո ՛ չ Հեռաձա յնողր գտած է ր , ոչ ալ 

Գիմացի ւսվՀկան Հետ ժամադրութիւն մը 

առած ։ 

Տա Հորդ օր, գրասենեակ կէս մնա-

ցած նամակը պիտի շարունակէր տ Մա-

տիտն ու թուղթը երբ առՀելը գրաւ, Հե-

ռաձայնը յիշեց ու. գործի չլծուեցաւ, 

մինչեւ որ Հեռաձայնը գար | Ա՝ինչ, այս– 

պէս, անգործ նստած Հեռաձայնէ կը 

սպասէր ոլ աչքերը դիմացի ժպտող աղ– 

Հըկան մարմինը կը ձեւէինք երբ մտա– 

բերեց որ Հեռաձայնը երեկոյեան դէմ 

Հնչած էր։ 

Ու գործի անցաւ։ 

Երեկոյեան ժամը Հինգին Հնչեց Հե-

ռաձա յնը է Առ ալ ընկալուչը ել 

- • • • Մ աիկ ըրաւ, մ իա յն է 

Նո յն ձա յնապնակը ։ 
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- ՈՈվ կրնայ ԸԱալ »»• մ տածեց • • • 
մաար էյ ահ՜ ալ. է 

Ո"վէ Հար կա լ. աղֆիկ մրէ ԼՏղաքը 

նման կատակներ չեն ըներ՝) է 

Ասա զիկը յիչեց ։ Բարեկամուհի մը է 

կ ը ֊ ր լ - ֆ ր է ն տ մը* ինչո՞ւ այսքան ա– 

պերաի/ա Էր բարեկամուհիներուն Հան-

գէպ ել 1լ ուրանար անոնց ընծայած պա-

հերը էրեն ։ ինչպէ՞ս մոռնար մանալանգ 

այգ օրը, երր աոաջին անգամ ըէէալռվ 

Ասագիկին Հեա Մօնթանա գացին է Ալ 

ի՛նչ կաաակներ չըրին, ինչ • • « 

- Բայց Ս^ազի՚կը,, ըսաւ ու Հեռա-

ձայնը յիչեց ։ 

Ու սպասեց , մինչեւ որ թելին միւս 

ծայրէն գիծը փակուէր ։ Ապա Ասազիկին 

թիլը զարկաւ ։ 

Ականեր գործիքին կը սպասէր ։ Զան– 

ԳՇ հէԼ ^նչէր։ Առնելու կ՛ուշանային։ 

- Ա լ լ օ " • . . վերջապէս լսեց Ասազի-

կին ձայնը է 

ինք չխօսեցաւ ւ Ականթը սրեց որպէս– 

զի երգը լսէր , գարձոզ ձայնապնակը 

ճանչնար է 

- Ա ա օ " ՛ ՛ . կրկնուեցաւ աղջկան ձայ-

նը երկարող լռութեան մ ԷՀ ու Հեռաձար՛ 

նը գոցուեցաւէ 

Ասազիկը չէր։ Չէր կրնար ըլլալ է 

Բայց ինչո՞ւտ Թերեւս գուշակած էր միա– 

քր եւ ձայնապնակը գագրեցոլցած է 

Ու կրկին Ասազիկին Հեռաձայնին 

թիլերը գարձուց I 

- Ա լ լ օ " • • • ըսաւ այս անգամ ինք է 

- Այլ®"• * • ո՞վ Ի Ո Կ է ՚ – * * ք – " 
- Աստղի՛կ , ես եմ , Հրաչը» 

- Հա՜յ Հրաչ՝ 

- Հ ա ՜ յ ։ Բայց նայէ՛, րան մը պիտի 

ըսեմ * քիչ 

առաչ գուն ինծի թելհֆօԹ ը՛-

րի՛՛ր I 

- ՚ Բ ի ՞ չ աոաշ... թհլեֆօ-ն.– Հա՛, 

Հա՛ % Հա՛ • • • ու խնգաց ։ 

- Աստղի՛կ, ինչ»՛՝ւ կը խնդաս « 

- Հարցումիգ վրայ ։ 

- Բայց լուրջ Հարցում մը կ՝ընեմ 

քեղի՚ թ - ե լ հ ֆ օ ն ըրի*ր է Ջէ՛ աղայ՚ իոնչ թ հ լ ե ֆ օ է Լ . խե՞նթ 

ես » եթէ ըրած եմ ինչո՞ւ պիտի չըսեմ 

թէ ըրի. 

- Բայց ինչո՞ւ խնդացիր» 

- Հա՛ յ Հա՛, Հա՛ * « •> խնդաց կրկին 

ու - խնդացնել կու տաս - ըսաւ է ի՛՛նչ 

պատաՀեցաւ որ ա յդպէս տակնուվրա յ 

եղած ես է 

- Ոչի՛նչ , ըսաւ Հրաչ ու փակեց հ ե՛-

ռա ձայնը է 

Հա՛, Հա՛, Հա՛ • ի՛նքն է • անպայմա՛ն 

ինքն էէ 

«ինչո՞ւ խնդաց հապա*, մտածեց 

բարձրաձայն ու գործը շարունակեց է 

Այդ իրիկուն ալ չկրցաւ դիմացի աղ– 

ֆրկան Հետ ժամադրութիւն մը առնելէ 

Տաֆորգ օր որոշած Էր է Երբ Հեռա– 

ձա յնը գաբ, պիտի չառնէր գա յն է 

Ժամը Հինգին սակայն, երբ Հեռա-

ձայնը Հնչեց, որոշումը մոռցած Ը1էաէո Լ 

էր, որովհետեւ առաւ ընկալուչը եւ սե-

ղանին վրայ գնելով մտիկ ըրաւ դաշնա-

կի խազերուն է 

Յ ա - ՚ բ « օ ք ի Թ կ . . . 

Ուաթ նաոՆ*.» 

Այ թօ լա յու. այ ուսպ կոսո • • • 

Ա ՛ հ . – 
Հանդարտ վիճակի մը մէ ջ ձայնը 

կ^ըմբոշխնէբ ու աչքերը դիմացի պատու՛-

հանին ետել ծանօթ ազֆկան բարեձեւ 

մարմինը կը փնտռէին է Երգի վերջաւո-

րութեան է ականթը սրեց ու քսանաց բան 

մը Հասկնալ, բանի մը ծայր էն բռնել գո–– 

նէ , լուծելու համ ար այս Հանելոլկըէ 

Շ ը փ յ թելին միլ» ծայր էն Հեռաձայնը 

գոցուեցաւ է Տ ուս ահ ատ՝ ի^ք ալ գոցեց է 

Ոով կրնար ըլլալ • . • » 

Մտածեց , մտածեց է պրպտեց անց-

եալը , անցեալին կապուած աղջիկները է 

ու այգ աղջիկներէն այս կատակը ընելու 

պատճառ ունեցող մէկը է 

Մէկը՛– * 
Ու գտաւ » 

Թիլերը դարձնելու ժամանակ, քթին 

աակէն ուրախ ձա յն ան ի շներ կ՚եԱէին ու 
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գէմքը գոհունակ մարդու մը գէմքին 4–« 

րեւոյթը ունէր ։ 

Հեռաձայնը Հնչեց է 

Փիչ ետք, մ ի ւո ծայր Էն 

* ֊ ԱԱՕ՞ • • • քեց կնոՀ մը ձայնը ւ 

- Ա լ լ Օ ՜ ՛ • ֊ վայրկեան մը կը Հաճի՛ք 

Մ ե լին Էն աալէ 

- ԾելինԷն Հոս չէւ Ո՞վ է ուզողը է 

- Ոչի՛նչ 1 բարեկամ մ ը , ըաաւ ոլ 

գժգոՀ՝ Գռցեց գործիքը է 

- հ)այտառա՛կ , ըսաւ այս անգամ 

ինքնիրեն ւ Այնքան ճարպիկ՝ որ ըսելիք 

չկայէ Հինգ վայրկեան առաՀ թ - ե լ ե ֆ օ ն 

կ՚ընէ , ձա յնապնակը ԼԱ ել կու աայ , ա– 

պա տունէն դուրս կ՝ելլէ, որպէսզի 

«խեղճ* Հրաչը չդիանա յ թէ ԾելինԷն է 

այս ապուրը ուա ողը տ 

է լ բոլոր կասկածները Մ ե լին էին 

վբայ կեդրոնացուց ւ 

իրաւունք ունէր է 

Չէ" որ ԾելինԷն իր Հին բարեկամուս 

Հին էր ք իր Հասկցած ձեւով է Ջ Է* »բ 

տարի մը ամբողՀ միասին երիտասար-

դութիւն մը վա յելած Էին է Զմեռը, "ի– 

նեմայէ եւ 11թ–հր|այ էն զատ ուրիշ տեղ 

չէին կրցած երթալ է Անոնք ալ բաւական 

եղած էին իրենց սիրային զեղումներուն ։ 

Ամառը սակայն յայտագիրը ճոխ եղած 

էր։ Օր մը սին եմ ա, ուրիչ օր մը աւա-

զան , շատ գիշերներ Ս՝օ1ւթա1ւա եւ պա-

րահանդէս , եւ ամէն պարաՀանդէսէ ետք 

յաջողութիւն մը։ Այնքան զարգացած 

էին, Որ իրենց Համար այլեւս տարբե-

րութիւն չունէր տանին թէ փողոցին մ ԷՀ 

Համբուրուիլը, եթէ գիշեր ատեն ըԱար 

ՈԼ փողոցը ամայիէ Այնքան՝ որ աղՀկան 

աոանձին եղած ժամանակ, աղան իրենց 

տունը կ՚երթար ու ժամերով կը մնար է 

Ձայնագիր մեքենային վբայ ժապաւէնը 

կը դաոնար, իրենք կը պարէին , Աէ6գա– 

նօ կը խմէին ՈԼ երՀանիկ անկողին կը 

դիմէին։ Տզան աղՀիկը Հանդարտօրէն կը 

Հանոլեցնէր, մերկ մարմինը տաք թեւե-

րուն մ ԷՀ կը ձ ե վ բ , կը շոյէր, կը ցալցը֊ 

նէր» մինշել որ, առանց առաՀին մեղքը 

գործած ըլլալու, այս տեսակ ան առա կու-

թի ւններէ ետք, իրարու կողքին պառկած 

մեղկանային թաց Հեշտանքի մը մ է ի 

Տարի մը ամբոդՀ ՚ » « 1 Օր մըն ալ 

բաժնուած էին իրարմէ ։ Բանի* տարի 

պիտի մնար վեր Հա պէս այս տեսակ աղ– 

Հըկան մը Հետք Տարի մը չէ՛՛ր բաւերէ 

Նորութիւն պէտք չէ*ր I 

• ֊ իրեն Համար աչ, մ տածած էր այն 

ժամանակ աղան է 

ծւ սակայն աղՀիկը լքումէն ցնցուած 

էր է Տէր սպասեր որ այս աեսակ ելք մը 

ունենար իրենց սէրը է Անակնկալի չէր 

գար մ ան աւանդ , եթէ առա Հին ազան 

Հրաչը չըԱարէ 

Ու ցնցուած, Հիասթափ է Հրաչի լը– 

քումէն ետք, բնական կերպով մը Հին 

ընթացքը շարունակեց եւ տարի մը չան-

ցած՝ Հրապարակի վրայ ճանչցուած թե–* 

թելաբարո յ աղՀիկներէն մ է կը դարձաւ է 

Անկէ ետք յաճախ Հանդիպեցալ Ծ ե– 

շինէին։ Ոչ մէկ կծոլ խօսքէ նախատող 

նայուածք , ասնվայել վարմունք է աղՀկան 

կողմ է ։ Աւելին, քաղցր ժպիտներ , Հին 

օրերուն վերադառնալու առաՀարկներոլ 

պէս ։ (՝ա յց տղան ա՛ լ չվերադարձաւ աղ՛՜ 

Հըկան ։ 

Եւ բոլոր կասկածները Մ ե չին Էին վլ՛ի» 

րայ կեդրոնացոլց ։ 

Ընկալուչը առաւ ու կրկին անոր թի– 

ւերը գարձուց ։ 

Գործիքը Հնչեց ։ 

– Ա լ 10* • • • լսեց Մ ե լին Էին ձայնը։ 

- Ա լ լ օ ՛ • • • ՄելինԷ% գո՛ւն ես։ 

- Ե՛ս եմ. ո՛վ է X 

- Հրաչը... 

- Չլսեցի՛՛ր, Հ ր ա ՛ չ ը . . . 

- Լսեցի. ի՛՛նչ կ՛ուզես ։ 

- ի՛՛նչ կ ՛ ո ւ զ ե ՛ մ . . . ՚ Բ ի չ առաՀ ո՞ւր 

է հ ՝ 

֊ ՛Բեղի ի*նի>> 

- Ինծի ի ՚ ն չ գ Հար կա՛ լ ինծի ինչ-

բայց այդ ձայնապնակը անգամ մը ելա 

կը գնե՛՛ս. • • 

- Ո՞ր ձայնապնակը, ի*նչ ձայնապը– 

նակ. գուն խե՛՛նթ ձ » , Հրա՛չ ։ 

- Խե՛նթ եմ % Հար կա՛ լ խենթ եմ՛ 

ՐաՏց ձայնապնա՛կը , տխմա՛ր . > . 

- Բիչ առա Հո լան տղա՛ն է , լսուե– 

ցաւ Հեռսւէն կնոՀական նոյն ձայնըI 
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- ի՞նչ գիտնամ, ապուշի՛ն մէկը, ը–-

սալ Մելինէ ոլ ԳոՐ^էՔԸ. փակեց է 

Հբաչ ծնօտը քերեց է 

Ապուշի՛ն մէկը« 

Խենթանալը քիչ էր յ 

երրորդ օրն է ր , կատակը կը 

շարունակուէր ւ 

կրնար ըլլալ ՛ ՛ ՛ ւ 

Ապուշի՛ն մէկը» ՛՛է 

Ու գիմացի պատուհանը գիտեց ։ 

Ագ1իկը կը մպտէր ւ 

Ինք ալ մպտեցաւէ 

- Չ է ՛ , ճար չկայ, մտածեց այգ ի– 

րիկուձ աստիճաններէն իջնելու Ժամա-

նակ » սպրկէ ուրիչ ճար չկայ *• • • է 

Փողոց ելաւ տ ինքնաշարժն եր կը սու-

րային է Մարդիկ կը վխտային է ժխոր 

կարէ Փողոցին մ Էի Գլխուն մ Էի Ափե-

րով գլուխը սեղմեց, անգամ մը ցնցեց 

ու ճամբան շարունակեց է 

«Վիթ-ամին նօնօշ»ք մտաւ *ք*օքթԷյլ 
մը ապսպրեց ք Երկրորդ մը է Սիրտը զո-

վացնելու Համարէ Տետոյ դիմացը ան-

ցաւէ «Մինի ֆօթ-օ»։ 
- Բար ե՛ւ, Աագօ » 

- Բաբե՛ւ, Հրաչ • նստէ՛ է • 

- Նստելու չեկայ է Զայնագիր մեքե-

նա յիգ պէաք ունիմ է 

- Զայնագիր մեքենայի՞ս • • » ու խըն– 

դաց ւ 

Հ ա ՛ , Հ ա ՛ , Հա՛ է 

Սագո՛ն ըԱալու Էր է 

- ինչո՞ւ խնդաց Հապա % մտածեց 

Հրաչ ու 

- Գուն ալ բարի պտուղ մը չես••• 

՛Բեղմ Է ալ սկսայ կասկածիլ՛* • 

^ ի՞նչ կայ»-<- լրքացաւ Աագօ է 

- Ի՞նչ պիտի ը Ա ա յ . . . Երեք օրէ ի 

վեր նոյն պատմութիւնըւ Մէկը թ - ե լ ե ֆ օ ճ 

կ՛՚ընէ ու ձայնապնակ մը կը լսեմ « Ամէն 

անգամ նոյն երգը • »• 

- Զայնապնա՞կ • • • 

- ՀըՀը՛ " 

- Գոնէ երգը փոխէր • • • Կատակ կ՝ը~ 

նէ անպա յման ••« 
- կատակն ալ իր չափը ունի... 

- ԱղԸՈկ է ընողը ւ 

–կրնայ աղա՛յ Ր1/աչ . * « 

- Մեքենան ի*՚նչ պիտի ընես է 

- Ես գիտեմ ընելիքս * • • 

» Գիչերը եկուր տար • • « % 

Տաիրդ օր ձա յնագիր մ եքենան ձեոտ– 

քը Հրաչ գրասենեակ ելաւ է Ու անհամ-

բեր Ժամը Հինգին սպասեց ւ 

Երկու վայրկեան մնացած* մեքենան 

աշխատցոլց % 

Հեռաձայնը Հնչեց է 

Զա յնը բարձրացուց ել ընկալուչը 

ճիշգ բարձրախօսին առֆեւ գրաւ է 

Թելին միւս ծայրէն նոյն ձայնապը– 

նա կը է 

իր քովէն ուրիշ մը է 

Ու սպասեց է 

Ոչ մէկ փոփոխութիւնէ Ոչ մէկ ար-

դիւնք։ Հեռաձայնը փակեց ու մեքենան 

զետեղեց սեղանին տակ է 

Իրիկունը կրկին «Մինի ֆօթօ» է 
- ի՞նչ եղաւ, Հարցուց Աագօ է 

- Ա՛ռ աղբար մեքենադ, գործի չծա-

ռայեց ըսաւ ու դուրս ելաւ է 

Գրասենեակին մ ԷՀ, գրամեքենային 

առքեւ Հինգերորդ Հեռաձայնը ստացաւտ 

• Ա լ լ օ " « • . պոռաց այս անգամ է 

Պատասխանի տեղ շնչառութիւն կար է 

- Հո՛ս նայէ, ո՞վ ես, ինչացո՞ւ ես, 

շեմ գիտեր. բայց գիտցիր որ կատակդ 

չափը անցուց. Համը փախցուցի» 

Պատասխան չկար է 

- Մի՛ կարծեր որ, շարունակեց, այս 

կատակը պիտի տեւէ՛ արդէն ոստիկա-

նս լթիւնը Հետքերուդ վրան է • . • 

- Հա՛, Հա՛, Հ ա ՛ . . . լսեց վերջապէս 

թելին միւս ծայրէն է 

Նոյն խնդուքը է 

Աստղիկին խնդուքը է 

Եւ անՀամրերոլթեամբ սպասեց, 

մինչել որ թելին միւս ծայրէն գիծը փակ– 

ուէր։ Ապա Աստղիկին թիւը բացաւ է 

– Ա լ լ օ ՞ . . . Աստղի*կն 
- Ա յ ո ՛ , Հրաչ» այս գիշեր ո՞ւր պի-

տի երթանք. > • 

- ԲաԴտէ 

- Բա՞նտ • • • խենթացա՞ր . • » 

- Ուրեմն խենթանո՛ցէ 

- Հրաչ դս**ն ես է 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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- Ե՛ս եմ • ա յգ ձա յնապնակի խաղը 

ե*րր պիտի գադրեցնես է 

- Ջեմ Հասկնար քեզ 

- \,այէ՛ Աստղիկ, եթէ գո՛ւն ես ( ր– 

սէ՛ որ չմտաՀոգուիմ այլեւս ու Հանգիստ 

գործիս նայիմ • »• յ Այս քանի գիշեր է 

քունս կորսնցուցած եմ*** մղձաւանՀի 

պէս բան մը եղալ* * * ըսէ՛. Հ հ » 1 * . » . 

- Բայց Հրաչ, իսկապէս որ չեմ 

Հասկնար . . . Ի^ձԻ* մասին է ըսածդ• • • 

- իսկապէ՛ս . . • 

- Հաւատա՛ յ բայց ըսէ ի*նչ պա տա– 

Հեցաւ * 

Ու Հրաչ Ա"ազի կին պատմեց ամէն 

բան ։ 

- կը ցաւիմ, ըսալ Աստղիկ * անպի-

տան ազՀիկը զուարճանալ կ՛ուզէ . . , 

- Եւ պիտի չուշանա յ այն օրը, երբ 

ես ալ իրեն Հետ պիտի զուարճանամ •» • 

ել. ի ՛ ն չ զուարճութիւն... 

Ըսաւ ու փակեց գործիքը է 

Աստղիկը չէր ուրեմն է 

0*Վ կրնար ըԱալ... ք 

@ոգնած ու քրտնածդ ծնօտը կրկին 

ափերուն մ ԷՀ առաւ ոլ գիմացի պատու– 

Հանը դիտեց է ԱդՀիկղ կը ժպտէր է 

- Գո՛ւն ալ, անօրէ՛ն յ ըսաւ մաքէն 

անոր | Հերի՛ք է ժպտիս »• . սիրտս այրե-

ցիր ՚ ՚ ՚ ^ք^՚ցիր ա յ ս գիչ^Ր անպայման պի-

տի կարգադրեմ ք ե զ . . . ինձմ է լա՛ւը պի-

տի գտնես • . . Մ օ ն թ ա ն ա չե՛ս ե ր թ ա ր . . . 

Հապա Մօկամպօ* • . . Ուրեմն Սթ-եքփօ 

կ ՚ ե ր թ ա ն ք . . . Աստղիկն ալ ()թեր|ւՕ տա-

րած եմ * . . Մ ե լին էն ալ՛ < • Բեղ ալ կը 

տանիմ... 

գիչ&Րը երազին մ ԷՀ դիմացի պա– 

տուանին աղջկան Հետ Սթ-երիօ գացին ւ 

Երեկոյեան Հեոաձայն մը եկաւ յ 

Ժամը Հինգը չէր եղածէ 

Առաւ ընկալուչը եւ 

- Ա ա օ ՞ . . . 
- ի՛՛նչ եղաւ | Հրաչ , ձայնապնակի 

պատ մ ութիւնը . . է 

Աստղիկն Էր է 

- Եղածին պէս... 

- Հա՛, Հ տ ՚ Տ Հ ա ՛ . . . 

Խնդաց ազՀիկը յ 
- Ապուշի՛ն մէկը ըսաւ **«. գոցեց 

գործիքըւ 

Հինգ վայրկեան անց է կրկի^* Հեոա-

ձա յն մըէ 

Հեոաձայնը է 

Ու ձայնապնակը է 

- Ա լ լ օ ՛ • * ւ սիրելիս . • » սկսաւ Հրաչ • 

որքա՛ն գեղեցիկ ես . . • կը սիրեմ քեզ • • • 

ինծի Հետ ե ՛ ր բ Սթ-հրիօ պիտի երթաս« » • 

Ու սիրոյ ի*օսքերը շարունակեց Հ 

մինչեւ որ ձա յնապնակը վերՀացաւ ու 

թելին միւս ծայրէն գիծը փակոլեցաւ < 

Հինգ վայրկեան անց՝ Աագօն էր Հե-

ոաձայնողը է 

- Ա Ա Օ ՞ . . 4 Հ ր ա ՛ չ , ի ՛ ն չ եղաւ ձայ-

նապնակի պատ մ ոլթիւնը • • • 

- Վաղը կ՚ըսեմ . . • 

Ըսաւ ու փքսկեց ւ 

Ու գիմացի պատոլՀանը գիտեց I 

Ս՝Ղ1ՒԿԸ ԿԸ Հպս՚էրէ 

Ա՛լ չգիմացաւ անոր Ժպիտին է 

Գրա սենեակէն գոլրս ելաւ եւ փողոց 

իՀաււ 

Ուղղակի դերձակատուն պիտի ելչէր 

ել աղՀկան՝ 

- Կ՛ուզե՛ս ինծի Հետ այս գիշեր պը^ 

աո յտ մը ընել . . . 

Պիտի ըսէր * 

Ա՛նպա յմ ան : 

Ու գուռը զարկաւ ւ 

Բացողը աղՀիկն էր է 

- կ՛ուզե՛ս ինծի Հետ այս գիշեր պը– 

տո յտ մը ընել • . * 

Պիտի ըսէր է երբ քովի սենեակէն ա– 

կան Հին Հասաւ ծանօթ ձայնապնակին 

երգը*,» 

•ք րիսսփնք ՚ » . 
- Դո՛ւն ես . . . գո՛ւն . . . ըսաւ ու 

շունչը գրասենեակ առաւ ք 

Գրասենեակին մ ԷՀ , գրամեքենա յին 

աոՀեւ նամակ մը խմբագրելու վրայ էր յ 

Հեռաձայն մը է Առաւ ընկալուչը եւ 
- Ա ա օ ՞ . . . 

- Հ Է լ լ օ * . . . Ե՛ս ե մ . . . այս գիշեր 

Ժամը ութին կրնանք Ս թ - ե ր ի օ երթալ.. . 

Գիմացի պատուՀանը դիտեց է 

ԱզՀիկը • կը Ժպտէր է 
ինք ալ ժպտեցաւ \ . * է 

Ե Ա Հ Պ Ա Ն 
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2 4 Ժ Ա Մ . . . 
համացոյցին զանգը զիլ կը հնչէ է 

Ուժգին հալալած մը կ՝ի$նէ հին ժա– 

մացոյցի գլխուն՝ - Լ"–է՛ 1 

Ժամացոյցը խելօքիկ մը կը Հնազան– 

զանգի % կը լ ռ է ։ 

Առաւօտեան մամը վեցն Է ծ 

՚Բնաթաթաիւ աչքերով Րոպրրթ , ան– 

կողին Էն վեր կը ցաակէ • արագ կը Հագ-

ուի | կը լուացուէ • արագ իր շաա սիրած 

բաժակ մը թէյը կուլ կու աա յ , եւ ա-

րագօրէն ճիշդ ժամուն գուբս կը նեաուի 

փոզոց ւ 

Երկաթուղիին կայանն է * Շրջապատ-

ուած մեծ ամբոխով մըI Բոլորը իրեն 

նման գործի մաբգիկ, պարզ եւ անշուք 

հագուստներով է վսանտոլիչներոլ» կա-

պոց մը իրենց թեւերուն տակ սեղմած, 

լուռ, պրոնզէ գէմքերով, լար ուա ծ մե-

քենայական ճիչերով, սիրտերու արագ 

տրոփիւնով, առօրեայ կեանքին անա-

խորժութիւնը ձելով մը պատկերացնող, 

կեցած կողք-կողքի յ կը սպասեն գնաց– 

քէնէ 

Րոպըրթ , Էր ամէն օրոլան սիւնին 

քովիկը կեցած , թերթը ձեռքին, սպա-

սումի քանի մը վայրկեաններուձ մ ԷԼ 

խորասուզուած կը ծխէ ւ Բոլորը անխտիր 

կը ծխեն« բոլորը անխտիր թերթ կը 

կարգանւ 

Վեց երկա՛ր տարիներ, (*ոպըրթ 

մ էն առաւօտ ժամը 6 ՚ - 2 5 - ի ն , Հեւալով 

եկած՝ եւ. կեցած է նոյն սիւնին քովիկը* 

իրեն Համար կանանչ գոյնով ներկուած 

սիւնը , այլեւս դարձած է իր մտերիմ բա-

րեկամը, խորհուրդ թելադրող, տեսակ 

մը իր կեանքին ընկերը * Զ"րս տարիներ 

առաֆ, նորոգեր էին սիւնին գոյնը, Հագ-

ցուցեր նոր կանանչ չա պիկ մը է Րոպըրթ 

այգ օրը մեծ Հրճուանքով գործեր Էր, 

ել աուն վերադարձին, իր միակ մօրը 

Համար աոլփ մը քաղցրեղէն բերեր » 

Վերյիշոլմներոլ շարք մը, եւ գեո. 

ինչե՛ր չէր մտածեր Րոպըրթ, սպասու-

մի այգ քանի մը վայրկեաններ ու. ըն– 

թացքէն է 

Ժամը վեց ել կէս է 

Գնացքէն ճէշդ եւ անփոփոխ Ժամա-

նակը է 

Գնացքը ահագին աղմուկով մը կանգ 

կ առնէ ւ 

Րոպըրթ, բոլորին նման, իր նիհար 

մարմնին Համար կենալու տեղ մը կը 

գտնէ երկաթուղիին մէֆէ Նստելու տե– 

ղերը սաՀմանափակ են, ուրիշ ելք չկայ է 

Ոտքի, նոր սիկարէթ մը կը վառէ» 

անհանգ ի սա կը ծխէ» սակայն ծխել կա-

րելի չէ • չ՝ԸԱաՐ ծխել, երբ տասնեակ մր 

Հոգիներ իրարու վրայ յենած են է Աիկա– 

րէթը կը ստիպուի մարելէ Պահ մը ձեռ– 

քը կը պահ Է, ապա ֆզա յին շարժում ով 

մը կիսատ սիկարէթը առանց վառելու 

շրթունքներուն մէկ արանքը կը կոխէ է 

\քխել կըլլար է 1.Կայ ազատութիւնէ 4,111– 

կոն^ծ Բա9 պատուհանէն դուրս կը նա-

յի • անձրեւը ըստ սովորականին սաստ-

կօրէն կը մաղէտ Երկինքը ըստ իր Հին 

բնաւորութեան խոժոռ է » Րոպըրթ, կը 

կը գրկէ բնութեան անախորժութիւնը, 

կը ճնչէ իր լա յն կուրծքին, գործաւորի 

էր կոշտացած ձեռքերովը • • • է 

Գնացքին աղմուկը յանկարծօրէն կը 

գագրի է 

Գուռերը արագ—արագ կը բացուին: 

Մարդկային անթիւ գլուխներ կայանէն 

դուրս կը շտապեն : 

Ժամը եօթն է է 

Գործարանի մոլտքէն ներս կը մանէ 

Րոպըրթ» աքուր» Հագուստը կը փո-

խէ գործին յատուկ՝ իւղոտ Համ ազդես– 
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աով մը է եւ կը շտապէ գէպի Իր մեքե-

նան է 

Լա յն ահ՛ա լա լ գործարա՛ն մըէ Մ եքե– 

նաներու զանգուած մըէ Շարք մը եր-

կա՛ր ։ Մ եծ, մ Ի Հակ , փոքր է իւզոա , ազ– 

մըկոա | սրամԷա տ 

Մ եքենաներուն նմանող մ արգկա յէն 

գործող ձեռքեր, սէրաեր է ուչագէր աչ-

քեր ։ Հոգիներու մեծ զանգուած մը ամ– 

րողՀ, մ եքենաներուն Հեա կը գործեն , կը 

յոգն էն , կ՛արտագրեն % 

Ժամը1 աասն է ։ 

Փոքր գագար մ ը . թէյէ գագար կը 

կոչուէ է 

Տասը վայրկեաննե՛բ • • • է Բաժակ մը 

թ է յ , պաղ Հսանտուիչֆ մ ը , սէկարէթ 

մը, քան է մը կէսաա խօսքեր է պատաՀա– 

կան կաաակ մ ը , եւ կրկէն դարձ մեքե-

նաներ ու աղմ կոտ ս|ւՄֆււ(ւ|ւ^1» է 

Կէսօբոլան մէկն է է 

ճաշելու ամ էն օրուան ժ՜ամանակը է 

Բոլոր գործաւորները ժամ մը ազատ են • 

կը վազեն գործարանին ճաշարանը ։ 

Բոլորին նման Րոպըրթ կեցած է 

Հերթի է Տաքութիւն մը կը պատէ զէնք յ 

Անհանգի ստ է կրկին է ԱնընդՀատ ժամ ա– 

ցոյցին Կը նայի՛, ժամացոյցին օլաքնե– 

ՐՀ ՎաԳՔԻ մԷ1 ե ն ՚ Հերթի կեցող չարքը 

դանդաղ կը յառաՀանայ. այսպէս կը 

թուի Րոպըրթէն , րոլոր մեքենա յա ցած 

գործաւորներուն ։ 

Աժան ճաշը արագ կը վեր Հացն է Րո– 

"քըրթ» միշա ծխելու աւելէ երկար պաՀ 

մը ապահովելու միտումով ։ Հաճոյքը, 

երկար ել Հանգիստ պաՀուն մ ԷՀ կը կա– 

յանայ։ ՛Ծ խել, ել ծոլխը կԱելով Հասցը– 

նել մինչել թոքերուն յատակը. ետքը 

ծուխին մնացորդը փչել դուրս, փչել 

այնպէս որ կուրծքը զգայ Հեշտութիւն, 

ստանայ Հաճոյք։ Րոպըբթ, կը սիրէ հը– 

խելյը, ել միշտ կ՛արտայայտուի՝ զԱիկա– 

րէթին արժէքը մեղէ նման իւղոտ եւ 

կոշտ ձեռքեր ունեցող մարդիկ կրնան 

միայն արժէքալորել, տեսնել, զգալ»։ 

Յաճախ կը կրկնէր այս խօսքեր ը երբ 

տի կարէ թի չուրՀ Հակաճառողներ ոլ Հան– 

Դիպէր I 

իր Ընկերակիցները մեծապէս կը 

Հիանային (*ոպըրթի իմաստուն ար տա– 

յայտութիւններոլն վբայ է Անգամ մը (*ո– 

պըրթ» գործարանի մ ԷՀ տեղէ ունեցած 

միթինկի մը ընթացքին, Համարձակ ար-

տասաներ էր՝ վԱ՝ենք, գործաւորներս , 

Հասարակ մարդիկ չենք՛ առանց Հեզէ 

երկրէ գոբծարանայէն արգիէնաբերոլ– 

թիւնը կը գագրի՚ մ ենք ծաւալուն զանգ-

ուածն ենք* առաւօտները կանուխ զարթ-

նող, ժամացոյցի անախորժ զանգին Հետ 

ժամագրուող, գործարաններու ծուծը 

Հանդիսացող գտսինէ է Եաքը, կուրծքին 

Հելքը բազմապատկած, Հպարտ կեց-

ուածքով մը արտասանած Է՝ - Մենք 

կարեւոր մարդիկ ենք• կարեւոր ել Հը՜ 

պարտ »««|է 

Րոպըրթ, յատուկ Հիացմունք ունէր 

իր ել բոլոր գործաւորներու կոշտացած 

եւ իւղոտ ձեռքերուն վբայ» Հիացմունք 

Ունէր գործարաններուն վբայ• իրեն Հա-

մար գործարան ըոել է սիրա ՚ ըսել է՝ 

կեանք* ըոեչ է՝ յարատեւութեան մեծա– 

դոյն պատգամը է 

Ժամը երկուքն է է 

՝Բիչ մը թարմացած, կրկին դարձ 

գէպի մեքենաները։ ք*ոպըըթ իր գործին 

վրան է , իր պողպատեայ ձեռքերը արագ 

շարժումի մ ԷՀ են՛ իր միտքը, իր Հոգին, 

իր էութիւնը բոլոր մեքենայ մըն է դար-

ձած • մարդկային Հյոգնող մեքենայ 

մ ր . • * ։ 

Ժամը չորս ել կէս ։ 

Գործարանին երկա՛ր սուլիչը կոլ 

գայ մեքենաներոլ աղմուկը միանգամայն 

դադրեցնելոլ ։ 

Բոլորին նման ՜րոպըբթ կը շտապէ տ 

Կը լուացուէ , գործին իւղոտ Համ ազդես– 

աը կը փոխէ, կը Հա գոլի էր վմաքոլր՝ֆ 

Հագուստը« կը սանտրէ մազերը, եւ կը 

նետուի դուրս գէպի երկաթուղիէն կա-

յանը» 

Ժամը Հինգը տասը կ՛անցնի։ 

կայանը իրարանցումի մ ԷՀ է ։ Գը^ 

նացքը կոլ գայ, բոլորը կը լեցուին 
մԷՀը 1 իրենց ետին ձգելով գործի վա-

ղանցուկ օր մը է 

Ժամը 5:40: 

Րոպըրթ իր տրամադրութեան կը 



ք՝ Ա Գ Ի V 21 

նայի ւ Եթէ սիր այլ գարեջրատուն երթալ 

ոլյլէ, կ՚երթայ, իր շատ սիրած 3* 0» 

գարեջուրը կը կոն ծ է տ Կը պատահի որ, 

ճամրուն վրայ իր սիրելի Պ Է թիին Հան–՛ 

գիպի • գրկէ զայն , սիրէ , կատակէ , Համ-

բուրէ։ Աակայն Րոպըյյթ կը յիչէ միշտ 

տունը, իր ծերունի մայրը, եւ յոգնած 

օրերուն, իր մամերը տունը կ՝ անց ընէ I 

Հանգիստ թիկնաթոռին վրայ կը նստի, 

աչք մը կը նետէ ձեռքի թերթին վրայ՛ 

Հանգիստ կը ծխէ երկա՛րէ Ծերունի մա յ– 

րը կը բերէ իր սիրած թէյը՛ Կը յաջոր-

դէ ընթրիքին մամը՛ ետքը թ֊ԷլԷվիգիօ– 

քւին գիմացը կը նստի , կողքին* իր ծե-

րունի մայրըֆ մինչեւ յա յա ագրին վեր-

ջաւորութիւնը։ ՛Բանը վրայ կը Հասնի. 

անկողին կը մտնէ , գիմաւորելոլ Համար 

նոր առաւօտ մը, իր մասնակցութիւնը 

կրկին բերելու գործարանի մեքենայա-

կան կեանքին ւ 

Առաւօտ է է 

Ժամը ճիշգ վեց է 

Ժամ ացո յցին զանգը ղի Է կը հնչէ է 

Րոպըրթ կը զարթնու տեղէն, եւ կը սկսի 

վազել* վազել, վազել... 

Ր"պըրթ ԸԱել է՝ մեքենայ է Ըսել է՝ 

նոր կեանք է Ըսել է՝ Փսաներորգ ՛հար հ 

Րոպըրթ այլեւս գարձած է Հարա-

զատ մէկ մասնիկը մեքենաներու մեծ 

աշխարՀին ւ 

«Հարազատ9 մասնիկ, փոթորկոտ եւ 

Հպարտ ^"ՂԸրթ ւ Վագէ ե ՛ լ Հասիր •» » , 

մեքենա՛ յ ւ 

Վազէ՛, ել վ*»զքիգ Հետ միշտ վա-

յելէ Պէթին 

Ն 

Լոնսան 

«Ա՛խ, մայր հրվելուց ինչպէս կշսւա&ամ| 
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՚Բիմքը օծանող այգիներու բո յր ։ 
Մայր ու մայրութ՛իւն -*- մեղր ու կաթ րսսւեր, 

Մայր ու մայրութիւն - խունկ ու լոյո բառեր, 
Երկինքը պատռող աղօթքի րոունցք: 

Մայր ու մայրութիւն - յ ո յ ղ > ապրում րաււեր, 
Մերթ հեքիաթ կարօտ, մերթ նուագ թրթոուն։ 

Մայր ու մայրութիւն - յ ո յ ս , հաւատ րաււեր, 
կեանքի նաւակին խարիսխ աներեր։ 

Մայր ու մայրութիւն - լուսաբաշխ րաււեր,. 
Անվտանգ երթի գիշեր՚ուայ փարոս: 

Մայր ու մայրութիւն ~ վեստեան հուր բառեր, 
Բոցը ակութին մշտավառ պահող։ 

Մայր ու մայրութիւն - արարիչ բառեր, 
Մարդկութեան աճին արմատ կենսածիլ։ 

Մայր ու մայրութիւն - ժայոեղէն բառեր, 
Միլիոն դարերու դիմակալող ո ւ ժ ։ 

Մայր ու մայրութիւն - անհուն ծով բառեր, 
Թաքուն գանձերու անսպառ աղբիւր: 

Մայր ու մայրութիւն - կրակուած բառեր, 
Բիւրեղ՛ ինչպէս շող, մաքուր* ինչպէս ձիւն։ 

Մայր ու մայրութիւն - խաչ հ ածուած բառեր, 
Բայց միշտ յաղթական խաչի պէս կանգնած.*է ։ 

ՎԱՐԳՈՒՆԻ 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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Հքրեք օր էր որ \յիկոսիոյ փողոց– 

ները գրեթէ բոլորովին ամայացած էին է 

Սակայն բարձր չէնքերոլ տանիքներուն 

վրայ եւ վերէ յարկերու գոց պաաուՀան– 

ներուն ետեւ, ազաք անքնութեան գէ^ 

պայքարելով կը ֆանայէն էրենց աչքերը 

բաց պահել, մէեւնոյն աաեն էրենց ան– 

Հանգէսա մատները բնաւ չՀեոացնելով 

Հրազէններու բլթակներէն է 

ԸնգՀաաաբաբ, արուարձաններէն կը 

լսուէր գնգացէրներոլ ճարճատիւնը• բուն 

կռիւը Հոն էր որ աեզէ կ՚ունենար եւ Հոն 

էէն կեգր ոնացած երկոլ կողմ երոլն լա– 

ւագոյն ուժերը ։ Իսկ Հոս , քաղաքին կեդ-

րոնը, ուր նեղ, ծուռ, ու մոլյլ փողոց մը 

յունական շրֆանը արամագծօրէն կլլ 

բաժնէր թրքականէն, ամայութէւն, / ր -

ււոլթէւն, գրգռուած ֆէգեբ ու գէչեր– 

ուան կապաորակ մթոլթէլնը ձեռք-ձեռ-

քի տուած՝ կ*էչխէին Հէն տուներու, մըզ– 

կէթներոլ, արմաւենիներու, նոր չէնքե– 

բու, եկեղեցիներու գմրէթներուն ել էվ– 

քալէբթոլս ծառեբօլ վրա յ < 

(Հանկարծ , Հեռախ օսին զանգը պատ– 

ռեց լռութիւնը ել «Հաճիկիրիակօֆ շէն– 

քին ամէնէն վերի յա րկա բաժնին մէֆ 

ԳէՐՔ գրաւած յունական խումբին աասը 

անգամներն ալ ցնցուեցան ւ խմբապետը 

վերցուց ընկալուչը ել միւսները իրենց 

գէրքերէն լսեցէն ղՀալօ, . . . ա յո • . • 

Հօ . . . այո՛» , վերջապէս <Լչա՛ ա լալ» , ել 

ընկալուչը եա աեզը գրուեցաւ: 

Կռուողները անմէֆասպէս Հաւաքուե-

ցան պզաիկ սենեակը, որ իրենց «կեդ–> 

րոնն» է ր յ 

- Տզա՛ք, ըսաւ խմբապեաը , ^էշգ 

Հիմա նոր ՀրաՀանգներ ստացանք։ Այս 

գէչեր ամէնէն վտանգաւոր գէչերը պիտի 

ըլլա յ , եւ կ՝ուզեմ որ բոլորգ ալ աչքեր– 

նէդ աասը բանաք ։ կը սպասուի ոբ թուր-

քերը այս կողմերը յարձակում գործեն ւ 

Բոլոր Հրացաններն ու գնդացէբները ա– 

մ էն վայրկեան կրակելու պաաբաոա վի-

ճակի մէֆ պէտք է ըլլան» առանց վարա-

նումի պէաք է կրակէք ոեւէ անձի վրայ, 

ոբ կասկածելի կը թոլի ձեզի է 

Կռիւը սկսելէն ի վեր է փամփոլչտ մը 

իսկ չէր կրակուած Հաճէկէրէակոյէն, եւ 

տզաքը անՀամբերութեան նշաններ 

սած էէն ցոյց տալ է Այս գէշե՞բ պիտի 

սկսէին արդեօք• •• ւ 

- Եւ մէկ բան, շարունակեց խմբա-

պետը է երեք օրուան մօրոլքը շո յելով յ 

մզկիթներուն վյբայ գնդացիրներ զետե-

ղած են եղեր * այնպէս որ ուշադրութիւնէ 

ըրէք * Փամփոլշտները որեւէ պատ կրր– 

նան ծակել եւ շարունակել իրենց ճամ-

բան ւ Միչա աւազա պարկերուն ետին կե-

ցէքI Հիմա Հ Հետեւեալները թող գէրքէ 

անցնին. Անտրէա եւ Նէկօ անկիւն ի սեն-

եակը, Լիմասոլյցի՝ դուն անոնց ՔՈէԼԷ 

սենեակը առանձինդ» քՕրԷսաակԷ ել Հա– 

ճիկոսաա՝ ասդիի կողմը է Մնացեալները 

թող քնանան* ԼոՐս ժամէն պիտի փսխ-

ուինք տ իսկ Բանա յոդի, գուն Հեռախօ-

սին վրայ՝ զարնելուն պէ" արթնցոլր 

զիս է Ամէն ինչ Հասկցա՞ք• լաւ ուրեմն, 

ձեր գործին>« • 

Իրենցը &ոյներուն յառաֆապաՀ դիր-

քեր էն մէկն էր ւ Բարձր ըլլալուն, թըր՜ 

քական թաղամասերուն մէկ բաւական 

մ եծ շերտին վրա յ իչխող դէրՔ ունէր, 

թէեւ էնքն ալ էր կարգին մզկիթէ մը 

Հազիւ 2 0 0 մեթր Հեռու ըլլալով, վտան– 
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դա լոր կերպով «ծածկուած* էր Թուրքե-

րուն կողմէ է Հետեւաբար Յոյները իրենց 

պատուհաններուն գոց փեղկերուն ետեւ 

աւաղապարկեր չարած– Էին աղիւսներու, 

պէս է կրակելու համար պզտիկ ծակ մը 

միա յն ձգելով է 

ԱնտրԷա եւ Նիկօ մութին մ է Հէն ճամ-

րանին գտնելով հասան իրենց սենեակը փ 

որ բոլորովին պարապ էր , բացի անկիւ^Ւ֊ 

ները դիզուած փամփոլշաի սնտուկներէ 

ել քանի մը. ձեոնառումբերէ է 

- Երանի փորձուին շուները , եւ մենք 

ալ լաւ մը մա յ բերնին լացնենք, ըսաւ 

Անտրէա է 

- Շապֆ, կը խօսիս , պատասխանեց 

Նիկօ եւ, էլգակը կռթնցնելով տոպրակ-

ներով հիւսուած պատին վրայ( սկսաւ 

ծակէն դոլբս նա յիլ ք 

- Ահաւասիկ, շաբաթներով երագած 

բանգ իրականացաւ Հ ըսաւ մտքէն է քհազ– 

մա զգեստ հագած ես է ձեռքդ հրացան 

կայք եւ դիմացգ՝ թշնամի է ի Է մը եւո 

համբերէ ու առիթը կ՚ունենաս նաեւ կը՜ 

րակելոլ է Երանի արուարձանները կըռ 

ոլոգներուն • անոնք յարաբերութեան մ ԷՀ 

Էին Թուրքերուն հետ գ միայն իրենց գըն– 

դացիրները խօսեցնելով | Այգ կարճ ( 

կտրուկ ու Հսթաքքաթօ* նախադասոլ-

թիւնները, որոնց միՀոցալ Էր միայն, որ 

Թուրքերուն խօսք կրնային հասկցնելէ 

Ուրախ եմ այս կռիւին մ ԷՀ մաս ունենա-

լուս > ալ մամ ան ակը հասած Է ասոնց լալ 

դաս մը տալու է 

Երեք օր առաՀ, ինքը սովորականին 

պէս աո. աո լան ժամը գա ցած էր ( 

Գնալով որ մթնոլորտին մ ԷՀ լւսբուածոլ 

թիէն մը կար է Հ* ատ չանցած, կազմ ա– 

կերպոլթիւնը հեռախօս ած Էր խանութ 

եւ քաղաքավարօրէն հրահանգ ած է որ կէս 

ժամէն կեդրոն գտնուի ւ Վարպետին երկ-

տող մը ձգելով, մեկնած էր ու ճիշգ ժա-

մանակին հասած կեդրոն, ուր հանդի-

պած էր իրեն պէս հարիւրաւոր ուրիշ 

տզաներոլ ալ է Հոն խոշոր պեխերով հըս– 

կայ մարդ մը տասը վայրկեանի մ ԷՀ ի– 

րենց բացատրած Էր *Մարթինի* հրա-

ցանին ել վԱարսիփ» գնդացիրին գործա-

ծութիւնըէ Յետոյ քանի մը ուրիշ անձե– 

րու հետ միասին ղրկուած Էր Հաճիկի– 

րիակօ • 

- Արդեօք վարպետս իՈնչ կ՚ընէ հի՜՜ 

մա, շարունակեց մտածել» բայց ի°նչ է 

հոս կեցեր՝ կէս քուն կէս արթուն կ ՚ ե -

րագեմ ։ Պէւոք է ուշի Ուշով հսկեմ * 

ճիշդ դիմացը , հսկայի մը պէս մըզ՛*՝ 

կիթը ցցուած էր՛ ամէն մէկ գիծը յըս-

տակ ։ իսկ վարը բաւական խոշոր հին 

տուն մը կար, ընդարձակ բակով մը, որ 

լուսնի լոյսին տակ կը փայլէր է 

- մը ետ կեցիր, քիթդ պաղ 

կ՚առնէ , կատակեց Անտբէան է Նիկօ չպա-

տասխանեց ք շարունակելով ուշագրու** 

թեամբ դիտել իր գիմացի տուները , մըւէ*– 

կիթը ք մ ան ալանդ այդ տան բակը, որուն 

մութ անկիւններուն մ ԷՀ կը զգար որ բան 

մը կը պատահէր է Աչքերը քանի մը ան-

գամ թարթելով, կարելին ըրաւ յ որպէս-

զի շուքերը , մ ութ գիծեբը, կերպարանք-

ները մեկնաբանէ եւ վստահ ըլլայ որ այգ 

անկիւններուն մ ԷՀ զինուած Թուրքեր 

չկան ւ Պաղ սոսկում մը անցալ կռնակէն է 

Առանց գիրքը փոխելու 9 պատուհանին 

քով կախոլած հեռադիտակը վեր ցուց եւ 

դարձեալ սկսաւ քննել խոշորցած տեսա-

րանը 9 Բան մը նշմարելոլ պարագային ^ 

պէտք էր անմիՀապէս կրակէ՞ր, թէ եր-

թար ու խմբապետը կան չէր է Եթէ այս 

գիշեր իսկապէս յարձակում պիտի ըլ-

լար , Թուրքերը իրենց դիրքերը շատոնց 

գրաւած պիտի ըլլային ճիշգ այսպիսի 

տուներու մ ԷՀ, որոնք սահմանին վբայ 

կը գտնուէին է կարելի չէր որ այդ տան 

մ ԷՀ Թուրքեր չգտնուէին է ինքը պէտք էր 

անընդհատ գիաէբ ոլ քննէր այգ նո՛յն 

տեղը, նո՛յն շուքերը։ Կէս ժամ է մէկ 

ժամ, կամ թեբեւս նոյնիսկ հինգ վա յր– 

կեան ետքը, մէկը շարժում մը պիտի ր 

նէր հոն վարը, շուքերը պիտի շարժէին 

եւ ինքը եղած պիտի ըլլար յարձակման 

սկզբնաւորութիւնը նշմ արող առա Հին ան-

ձը է Պէաք չէր վախնար: Արդեօք պիտի 

վիրաւորուէ"ր, արդեօք Թուրքերը ի– 

րե՚նք առաՀ պիտի բանային կրակը է Ան-

կասկած զայն պիտի կեդրոնացնէին Հա– 

ճի կիր իա կոյին վբայ, պատուհաններուն 

վրայ է Պէաք չէր վախնար ւ Արդեօք պի–. 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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էոի մեռնէ՛՛ի է Հապա մզկիթէ՞ն մէքի գըն– 

գացէրըէ Գիտեց մզկիթը ւ Փամփոլշտ– 

ներուն ամէն մէկը աասը սանթիմ մը 

կար ւ Պատերը պիաէ հ՜ակէին, էր^նք՝ 

պատ ե բուն եաեւը ՚ սարսա՛փ, վա՛էւ, ի– 

րարանցո՛ ւ մ , արի՛ան | Պէաք ^էք 

նար, այլ կեդրոնանար ու Հանգա բա գէ– 

աէր շուրֆը: Մդկէթէն կերպարանքը րս– 

կըաս* երերալէ Շրֆակայքի արմաւենի– 

ները Էրենց ճիլզերր սկսան ճօճ ել մերթ 

խափանելով եւ մերթ ցուցադրելով մ Է յ– 

մէկ պաաոլՀան՝ ամբողջացուած թուր-

քով ու գնդացիրով է թարթեց աէքերը« 

աոֆեւը պարզուած պաակերը որուն ա– 

մ էն մ էկ գիծը Հեզոլկնալ սկսած էր յ 

վայրկեանի մը Համար Հանգարաեցալ, 

սակայն կամաց-կամաց դարձեալ սկսաւ 

կեանք աոնել ել ՀեաղՀեաէ սկսալ ասելի 

կաաազօրէն սպառնաչ, արմաւենիներբ 

աւելի վայրագօրէն սկսան իրենց ճիւղե-

րը չարժել է 

Բակին կեդրոնը սեւ. կերպարանք մը 

դանդաղ կը յաոաֆանար է Ակռաները սեղ-

մեց ալ կրակեցտ կերպարանքը գեաին 

փռուեցաւ հ Դ՛արձեալ կրակեց * 

Աղկիթը է տուները , արմաւենիները , 

բոլորը Հանդաբա կեցած Էին լուսնի լո յ– 

սին աակ է 

ծ ՐԿՈ*– պայթիւնները վերֆ աո լին 

քաղաքին մէջ աիբող անդորրութեան է 

ԱնմիֆապԷս մթնոլորտը Հրազէններու 

աղմուկով, ճարճատիւնով ու Հաֆոցով 

լեցուեցաւ, ինչ ոբ կէս մամ մը տեւեց 

մինչեւ որ եր կու կողմեբն ալ անդրա-

դարձան իրենց պարապ տեղը փամփուշտ 

ւքաանելուն ։ (,'լ խաղաղութիւնը իէալ՝ 

Նիկ»սիոյ վրայ, վերստին լսելի դարձը– 

նելով արուարձաններուն Հեռաւոր կրա-

կոցները + յի լեցնելով ամէնուն, ոբ Հոն 

տակաւին կռիւը կը շարունակովI՛ ։ 

- *ՆայՀ՛ 1 նայէ՛ Հոն է շունը, միք– 

րոպը է 

Անտբէան էր որ մէկ մէկ բոլորին 

րացաարոլթիլններ կոլ տար դէպքին մա-

սին , թէ ինչպէս թուրքերը ՚ք.ագելով 

յարձակման անցնելնուն պէս է Նիկոն նը–* 

շան առած ու առաջնորդը գետէն փռած 

էր , ել թէ էնչպէս մ Էլա թուրքերը խոլ– 

ճապաՀար փախած էէն է Տզաքը ՀԷացՈլ+* 

մով դէտելէ ետք կռնակէ վրայ անշարժ 

ւիոուած մարդը, Նիկո յին դաոնալով 

Կ՝ը«էէն• 

-» Պ՚աա՚ւօ Նիկո», դուն մեր խոլմրին 

Հ երոսն ես Է 

- Վազը միւս—օրերը խմելու երթանք, 

քեղի շիշ մը ք ո ն ե ս ւ ք պիտի ապսպրեմ է 

*- Հարսնիքէս կնքաՀայր պիտի ըլ-

լաս ւ 

Իսկ Նէկօ ք Ժպտելով, այս ՐՈԼՈՐԸ 

մտէկ կ ՚ ը ն է ր , նոյն ատեն ուշադրոլ** 

թեամր գէտելով էր Հորս լւ»« Յետոյ 

մէւսներուն խնդրանքէն վյրայ դարձեալ 

պատմեց պատահածը, շեշտելով որ էն– 

քը ՄԷԼՍ թուրքերը չէր նչմարած է որով– 

Հետ ել առաջնորդէն վրա/ կեգրոնա ցու-

ցած էր էր ուշադրութիւնը ւ թէել խօ-

սած ձեւին մէջ յայտնի էր վիրականին 

մէջ մեծ բան մը չէր ըրածս) թոնը, «ԱՀ– 

քերուն մէջ կը փայլէին գոՀ ունակու-

թիւնը իր այդ երկու փամփուշտները ար-

ձակած ըլլալուն X ՚ Բ է չ ետք ժամացոյցին 

նա յելով ըսաւ» 

- Երթանք քիչ մը քնանանք է 

խմբապետը ձայն չՀանեց, հակառակ 

որ տակաւին քառորդ ժամ կար մինչեւ 

պաՀակներուն փոխոլէլը ւ 

Անոնք որ նախորդ Լորս ժամ-

ուան ընթացքին պէտք էր քնացած ըլ-

լային , արդէն առաջին Հրացանաձգոլ– 

թենէն ի վեր ոտքի էին եւ շուտով ըս– 

տանձնեցին պահակութիւնը որ մինչեւ. 

աոտոլայ ժամը վեցը արթուն պիտի պա– 

հէբ զիրենք է Պիտի դիմաւորէին արշա-

լոյսը եւ վերջապէս տեսնէին՝ գետինը 

էիոուած հրէշը է Աակայն չորս ժամ ար-

թուն մնալն ու Հսկելը դիւրին բան չ է ր , 

մանաւանգ ա՛յս էորս ժամը, առա ուան 

երկուքէն վեցը։ 

Ժամ մը ցած ձայնով խօսակցոլք* 

թեամր անցուցին, ժամ մը՝ կէս—քոլն 

կէս—արթուն, ժամ մը՝ աւելի քնանալով 

քան Հսկելովէ էսկ վերջին ժամը ասս– 
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զապարկերուն հակերէն երեւցող երկնքի 

պզաիկ կտորին դոյն ի փուէրխութիւևնե– 

րը դիտելով* Սկիզբը Հ մութ կա պոյտը 

Հետզհետէ թեթեւցաւ մինչեւ որ յան֊–՛ 

կար ծ մոխրագո յնը տիրապետեց : Մ ոխ– 

րազոյնն ալ իր կարգին մեղմացաւ., բաց– 

ուեցաւ 9 եւ վերՀապէս արելօւն առաՀին 

ճառագա յթներոլն, Հետ փոխուեցաւ մա– 

քուր ոտ յստակ րաց կա պո յա ի $ իլ երր 

երկնքին վյւայ պարզուած– ա յս պա յծա– 

էէութիւնը դանգազօրէն ընկղմելով իՀաւ 

տանիքներէն է պատուՀ աններ Էն վար աւ 

Հասաւ փողոցներուն ու պարտէզներուն, 

տեսան բ ակին մ ԷՀ տեղը փռուած մարգը 

եւ ա՚Կ^իՀապէս ճանչցան զայն» Իրենց 

թաղին ծեր գիշերապահն էր - բարի, 

կիսով յունացած Թուրք մը, միայն յ– 

ներու Հետ տեսնուող, որ անծանօթ պատ– 

ճառով մը այգ գիշեր՝ այգ մ֊ամոլն, այգ 

բակին մ ԷՀ գանուած էրԳ գաւագանը ձեռ– 

քին է 

- Նիկոն անակնկալ մը պիտի ունե-

նա յ երբ արթննա յ , ըսաւ աղոցմէ մէկը» 

Երբ արթնցա*. ք օրը բաւական յառա– 

Հացած էր եւ ննՀասենեակը նեղացուցիչ 

դաոնալու աստիճան տաքցած է Աււսզա– 

պարկերուն վյրայ չորցած ՀրդեՀարգեէ 

Հեղուկին Հոտը այլեւս ամէն տեղ ան-

ցած է ր , մ ան աւանդ այս գոց սենեակին 

մ է Հ , ուր ծածկոցներ, վերմակներ, բար-

ձեր՝ իրար խառնուած ու վաշոա տախ-

տակամածին վբա յ տարտղնուած էին ։ 

Ոտքի ելաւգ կօշիկները Հագաւ, ռազ– 

մ ազգեսաը որուն մէՀ քնացած էր՝ Հա-

նեց, թօթուեց | դարձեալ Հագաւ, գօտին 

սեղմելով ապականած սենեակէն գուբս 

ելաւ եւ անմիՀապէ» մտաւ քովի պզաիկ 

սենեակը, ուր ուտելիք կար » Այս բոլորը 

ըրաւզ առանց որեւէ մտածումի, որով– 

Հետե լ տա կաւին կիսարթուն վիճակի մը 

մէՀ էր * Սակայն խաշած Հաւկիթ մը 

կեղուելէն ետք, երբ սկսաւ դանգազօրէն 

ուտել ղայն% սկսաւ վերյիչել նախորդ 

գիշերուան պաաաՀածները եւ ա նմիՀա– 

պէս փութաց գէպի պատուհան, որպէտ* 

զի տեսնէ մարգը է 

- Բաբեւ Նիկօ է ըսաւ ԱնարԷա, որ 

իրմէ քիչ մը առաՀ սենեակ մտած էր« 

Նիկօ ծակէ ն դուրս %ա յեցալ վա յր– 

կեան մը ել յետոյ ետ կենալով ըսաւ– 

- Ծօ*1 ասիկա ծեր մարդուն մէկն է» 

Ետքը * 

- Այս ծերը գործ բան չունէ՛ր՝ պա-

տերազմ կը խազար ք 

Աւելի ետքը 

•* Իրաւ որ • . . սկսաւ , սակայն չշա-

րունակեց, որովհետեւ այդ վայրկեանին 

յանկարծ ըմբռնեց պատահածը է Թուր-

քերը, յարձակումը, խմբապետը, կրա-

կելը, բոլորը միտքը եկան եւ կիսով խա*՛ 

ծած խաշած հաւկիթը ձեռք Էն վար ին-

կաւ ։ է 

- իրականին մ ԷՀ լէշին մէկն էր սրի-

կան, ըսաւ Հաճիկոստան• մեզի բարե-

կամութիւն կը ծախէր եւ ետքն ալ մեր 

գաղտնիքները Թուրքերուն կ՛ անցընէր է 

Աարդ չշարունակեց սկսսւած խօսքը, ո– 

րովՀեաել անոր տեզւսյն վբայ Հնար-

ուած ՐԱալը քիչ մը շատ յայտնի էր* 

ԼՈԼՈ, մնացին, մինչեւ որ խմբապետը վը– 

րայ Հասնելով ըսաւ • 

- Լա՛ւ, լա՛ւ, մոռցէք եղածը է ինչ 

կ՛ուզէք որ ընենք։ Երթանք փառաւոր 

յուզարկաւորութի* ւն մը ընենք ծաղիկ՛ 

ներով ու դափնեպսակով։ Անտրէա, Հե-

ռախօսէ կարմիր հաչին, որպէսզի գա* 

վերցնեն, լմննա յ երթայ է 

Տղաքը ցրուեցան, իսկ Նիկոն, լուռ, 

գնաց սենեակին անկիւնը գանուող սըն– 

տուկի մը վբայ նսաաւ ւ 

- Հիւանգ մարգ մըն ես, ըսաւ ինք-

նիրեն, ա՛յնքան Հիւանգ որ վախիդ մ ԷՀ 

երկվայրկեան մը իսկ չկրցար սպասել եւ 

գիտել թէ վարը ի՛նչ կ՛անցնի կը դառ-

նայ –V Թուրքերը յարձակս՛ւմ ըրին - % 

- Բայց ե» բնաւ յանցաւոր չեմ այս 

խնգրին մէՀ% շարունակեց մտածեր Հը– 

րաՀանգ ունէինք՛– կասկածեցիր, ի– 

Հ ի ՚ ր գլխուն է Տեաոյ, այգ ծերը ի՞նչ 

գործ ունէր գուրսերր . չ է ՛ ր գիտեր, որ 

կռիւ կայ , պատերազմ ։ 

- Աակայն վախցար եւ վախէդ էր որ 

կրակեցիր, գուն, պարոն Հերոս Նիկօ է 

Եւ թնչպէ* կասեցուցիր ^յարձակումը*. 

մէկ Հատ ծեր մարգ սպաննելով։ Սպան-

նելով։ 



8 6 Բ Ա Գ Ի Ն 

- Մարգասպանութիւն չէր ըրածս է 

բողոքեց յ կռիւի մէֆ ենք, ել կո֊իւի մ էէ 

մարդասպանութիւն չ՚ԸԱար» անմեղներն 

աչ կը պո Հո լին մեղաւորներուն Հեա է 

Ի՞նչ պէաք ունէր յիմարը աոաուան եր– 

կոլքին պաոյա ի ելլելու է 

- Մէկ րան յսաակ է • շուարեցա՛ր, 

վախցա՛ր ել ամէն ինչ իրար անցնելով 

րարի ծերուկ մը սպաննեցիր % 

Եւ չկրՏա*~ Նիկօ առարկութիւն մը 

բերել ասոր դէմ է Համոզուեցալ աաոբ 

ու սկսաւ աեսակ—աեսակ բաներու մասին 

մաածել: Օ ՚ ֊ ր ի չ կռիւներու մէֆ ալ եթէ 

գանուէր պիաի շուարէ՞ բ ա յդպէս, պի– 

աի վախնա՞ ր յ կռիւներէն եաքը մ ար– 

դասպա՞ն մը պիաի րլչաբ ինք ւ Օր մը 

ի՞նքն ալ այդ ծերուկին պէս անմեղօրէն 

նահատակ պիաի բ / / ա ր է 

Օեաոյ սիկարէթ մը վառեց ել. սկսաւ 

քանի մը եբկվայրկեան աեւած այգ դէպ-

քը դանդաղ գնացքով երեւակայելէ Ահա-

ւասիկ փամփուշտը, որ Հրացանին փո-

ղին սաորոաը Հանգա բա կը սպաս Էր • 

բլթակը քաշեց, փամփոլչաին մԷֆի վա– 

ռօգը պայթեցաւ, ու. կապարը ճամբայ ել– 

լելով ուղղուեցաւ, դէպի մարդըէ Երբ 

արդէն մօաեցած էր մարդուն, ան աա– 

կալին չէր անդրադարձած թէ ի՛նչ կը 

պաաաՀէր է ԱՀա կապարը դպաւ վերար-

կուին ել այրելով անցաւ վերարկուէն , 

բաճկոնէն , չապիկէն, ներքնաշապիկէն , 

մորթէն ու մխրճուեցաւ միսերուն մէֆ, 

այրելով ու իրար խաոնելով ֆիզեր, մա-

կաններ , երակներ գ ոսկորներ % Հազիւ 

դագրած երկրորդ փամփուշտը ճամբայ 

ելած Էր նոյն դանգազոլթեամբ ել նոյն 

չարաշուք նպա ա ակով. եւ ո՞վ գիտէ , 

թերեւս ճիշդ նոյն տեղէն ալ մաաւ մար-

դուն մարմնին մէֆ, դարձեալ խանձելով 

ել ստեղծելով միսի, մորթի ու ֆիզերս լ 

նոյն խառնիճաղանճը • • > 

- Ջէ՛ք ըսաւ, չէ՛ .պէտք է որ մ աքէս 

Հանեմ այս բաները է Մ եռալ գնաց• Է՞ , 

նստիմ վրա՞ն լամ. ուրիշ քանիներ ըս– 

պանն ուա ծ են աւելի գէշ պայմաններու 

տակ եւ մարգ չէ մտածած անոնց մասին է 

Հոգս չ է ՚ % 

Ելաւ տեղէն, Հրացանը չալկելով գը– 

նաց ուրիշ սենեակ մը եւ Հսկելու սկսաւ է 

Այգ օրը Հաճիկիրիակօն բաւական 

առիթ ունեցաւ փամփոլչա պարպելոլ, 

եւ անոնց մեծ մասը Նիկօն կրակած էր 1 

՛Բո վինն եր ը նշմարած էին նաեւ, որ չատ 

անգամ առանց պատճառի սկսած էր կը^ 

րակեչ է Իրիկոլան դէմ խմբապետը քովը 

կանչեց Նիկօն եւ Հարցուց իր այս ան-

պատասխանատուս ւթեան պատճառը % 

- Այստեղը մեռած աեղ է ու կը Հո-

տի , ըսաւ ան կտրուկէ Ես կոի*– կ՛ուզեմ« 

Օմորֆիգա երթալ կքոլյզեմ է 

Առանց պատասխանելու ք խմբապետը 

վերցուց Հեռախօսին ընկալուչը, կեդրո-

նը ուզեց եւ կէս մպիաով մը ըսաւ• 

- Հոս առիւծ մը ունի մ որ Օմորֆի– 

դա երթալ կ՛ուզէ, կռի՛ւ ընել կ՛ուզէ ք 

Ե լ ուղղակի Նիկոյին աչքերուն մէֆ նա-

յելով աւելցուց • 

- Արդէն քանի մը թուրքեր մաքրած 

է մինչեւ Հիմա է 

Շուտով կարգադրուեցաւ, ոբ Նի– 

կոն երթայ Նիկոսիոյ Օմորֆիգա ար-

ուարձանը ք ուր սաստիկ կռիւներ տեղի 

կ՚ունենային է Ընկերներէն Հրամեշտ ա– 

ռալ ել ուս էն գնդացիր մը կախելով մեկ– 

նեցաւ է 

՛Բանիւ մը օր եաքը, տզաքը լուր ա– 

ռին թէ Նիկոն օրինակելի քաֆոլթեամբ 

կռիւ կը մղէ թուրքերուն դէմ եւ թէ ար-

դէն իսկ Հերոս դարձած է » 

՛Բանի մը օր եւս անցաւ եւ լսեցին 

որ Նիկոյին անձնապէս սպաննած թոլր–ւ 

քերան թիւը արդէն քսանի Հասած է ր , 

ել թէ ինքնավստաՀոլթիւնը օրէ օր այն-

քան աւելցած է ր , որ սկսած էր երբեմն 

խենթութիւններ ալ ընել » 

Շաբաթէ մը լսեցին որ Նիկոն Լեռ-

ներ ը զրկուած է ր , ուր ծանր միֆադէպեր 

սկսած էին պատաՀիլ է 

Եւ օր մ ըն ալ լսեցին որ Նիկոն շատ 

ապուշ բան մը ըրեր Էր • առանձինը յար-

ձակեր Էր բլուրի մը վրայ եւ փորձեր Էր 

անոր գագաթը զետեղուած ծանր զնգա– 

յԷրր չոետնեւ • • • • 

ԱՐթՕ ԳԱՒԻթԵԱՆ 

Նիկռսիա 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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Մ Օ Տ Ս Ջ Ե Ս . . . 

սա՜նքլչորս կառքեր քեղ տարին, 

Սա մգլէ լ ւ Գամասկոսի այն կառքերը, « -

րոնք մէշս* երկու, ձիերով կը քաշուին, 

ել մի՛ Հա կառապանը կը նսաի րարձր 

աթոռին վրայ ել ձեռքին կ՚ունենայ եր-

կա՛ր մարակըտ կը յ ի շ ե ՚ ս , Ս ամոլէ Է , այգ 

մարակը երկար, րարակ եւ ինքն իր վը– 

րայ օձի պէս ոլորուած ւ Հապա անոնց 

Հանած ձա՛յնը՛ երր կառապանը կը Հար-

ուածէ ձիերը վազցնելու Համար ւ Հայրգ 

էր որ օր մը րացաարեց մեզի, թէ այգ 

Հարուածները ձիերուն կռնակին չեն 

ղպնար երբեք, այլ օգին մէՀ չաա արագ 

ոլորուելովն կը շաչեն, եւ մեր մաաՀո-

գութիւնը փարատեց ձիերուն Հանգէպ է 

\թո յնիսկ մենք շրթունքի ել. մաաներոլ 

խազերով կը սաեզծէինք մարակի շա-

չումին ձայնը եւ սմբակներուն դոփիւնը է 

Գամաս կո սի այգ ձիաքարշ կառքերը 

որքան նիւթ Էին մեզի Համար, մեր ե– 

րեւակայոլթեան , մեր Հաճոյքներուն եւ 

զուարճութեան Համարէ Անոնք մի՛շտ ու-

նէին ետեւի մասին ձող մը, ուրկէ կը 

կախուէինք գլուխնիս ծածկած՝ կառա-

պանի երկար մտրակէն խուսափելու Հա-

մարէ անկեղծօրէն խոստովանինք, Ա ամ-

ոլէ լ , որ օր մը օր անց մեզմէ մէկը Հար-

ուած մըն ալ չստացաւ իր գլխուն ։ Րս՛-

րի էին այդ մարդիկը։ 

Շաբաթ օրերը Հապթումայի կողմե-

րը կ՚երթայինք սովորական պտոյտի է 

Միշտ կռուի նիւթ Էր փոքրերուս Համար 

գիմացի «պզտիկ աթոռին» վրայ նստի-

լը , կը մտածեմ, ԱամուԷ՚ի եւ չեմ Հաս-

կանար. այդ «փոքրիկ աթոռին» վրայ 

իՈնչ կար ա յդքան Հմ ա յ ի չ % որ մ ենք ե– 

բանի կոլ տա յինք անոր վբայ նստողին» 

Բայց ես ու գուն չէինք վիճեր, Ա ամ-

ոլէ՛ լ | մ ենք միչա կը Հանդուրժէինք ի– 

բարու տ 

Բան մը եւս, Ա ամոլէ՛ լ , չես֊ մոռցեր 

որ բոլոր կառքերու ետեւի ձողերը միշտ 

պարապ չէին ՐԷԼար ել ոմանց աէրերը 

փշաթելերով փաթթած Կ^ԸԱային զա-

նոնք է Թաղին մ Է Հէն ամէն կառք մը անց-

նելուն՝ կը պատրաստուէինք, բարի 

գէմք մը կը ստանայինք է իրենց մեծ 

շրթները կարմիր ներկած իսլամ կիները 

քօղին տակէն Համակրանքով մեզ կը գի՛* 

տէին է Ապա Հազիւ կառապանը անցած 

սել ու լայն ծ ած քին ետին՝ ընդոստ կը 

նետոլէինք կա խո ւե լու ձողէն : Եւ Ի՚^է 

յուսախաբութիւն. . . երբ ձողը փուշերով 

ծածկուած ըլլար է Սատանայ Էին ա յդ 

մարդիկը ։ Եւ եթէ կը կարծէին որ փու-

շեր ծածկելով մեզ պիտի արգիլէին կախ– 

ուելէ՝ կը սխալէին է Եւ մենք կ՚ատէինք 

այդ մարդիկը՛. Եւ փուշերը պատճառ մը 

չէին որ դարձեալ չկախուէինք. թէեւ 

գժուաբ վիճակի մը մէՀ, թէեւ քանի մը 

քա յլ մ իա յն ։ Բա յց կը կախուէինք, եւ 

գուն օր մը ձեռքդ վիրալորեցիր ( Եւ ե– 

թէ այգ մարդիկը ել մեր ծնողները կը 

կարծէին, որ փուշերով մեր ձեռքերը ա– 

ր իւնելով պիտի արգիլէին մեզի կախ– 

"Վ՚Լ ԿԸ "ի՚ալէին ՚՛ 

Այգ օր , Ա ամոլէ լ , քսանըչորս կառ-

քեր շարուած էին ձեր տան աոՀեւ, ամ– 

բոզՀ թաղի երկայնքին է Երանի տեսնէիր * 

Աամուկ - որքան կ՛ուղէ ի ոբ դուն « հ 

ժւցւէւտ6ժ 



Բ Ա Գ Ի ՛ Ս 

տեսնէիր - ԲՈ1ՈՐՌ1 ԲՈԼՈՐՐ. նոր էին* այն 

նոր կառքերէն, նստարանները ծածկուած 

ա յն փա յչուն եւ գունաւոր ծածկոցով , 

որուն Հնայլոն» Կ*Ը°էէնք է Որքան կ՛ու-

զէ ինք այգ փայլուն կարմիրէն քիչ մը 

ունենա լ տունը մեզի Համար, որքան կը 

տխրէինք երր սովորական պտոյտներուն 

պատաՀէր որ մեր մայրերը Հին կառք մը 

վարձէին Հ Զէինք խնգար , չէինք խօսեր, 

կը քէն նայինք։ Այգ °Ր քսանըչորո նոր 

կառքեր ձեր տան գիմ աց եաեւ—ետեւի 

չարուած էին ամրողք թաղի երկայնքին X 

Բանի մը Հատը նոյնիսկ Հո սկի բռնելիք» 

ունէին ւ ՝Բսան անգամ մէկ ծայրէն մի*֊՜՛ 

"8 Ղա9Ւ եա֊ ե Կ ա յ » բոլորին վրայ բարձ-

րացայ, մտայ ներս եւ մէկէկ—մէկէկ նըս– 

տայ էփոքր աթոռներս էն» վ ր ա յ , բայց 

Հաճոյք չառի է Նոյնիսկ ազատ Էի երկու 

կողմի վոսկի բռնելիքները» առնել ամ– 

բողֆ երկու ձեռքեբուս մէֆ, եւ Հաճոյք 

չառի X Կառապանները բան մը չէին ը– 

սերX Բոլոր մտրակները էրենց աֆին 

տնկած* ետեւ—ետեւէ շարուած էէն եւ 

չէ էն շարժեր ։ ճողէ մը վրայ չորս թա-

թերովս կախուեցայ եւ երկար մնացի 

այգպէս է Երեւակայութէւնը անօգուտ 

է ր , կառքը չէր շարժեր» Ո՞ւր է էր գուն, 

երանէ Հետս ըԱայէրւ 

Հքեր տունը աՀագէն մարգ կար ք 

բոլորն ալ սեւ Հագած էին, մամաս ալ 

սեւ Հագած էր է - Նա խորգ գիշեր ուշ 

տուն եկան պապայիս Հետ ւ Պապաս քեղ 

շատ կը սիրէր, հ.Ջար մուկ» կ՜՚ըսէր 

գուն կ՛ուրախանայիր. ես ալ վՉար մուկ , 

Աա—մուկ» կ ՚ ը ս է ի , գուն ալ կը բարկա-

նայէր , սեւ աչքերդ կր փայլէին* Բայց 

չուտ կը մոռնայէնք, դուն ալ ինծի *Զա– 

զէ—զոլկ» կ՚ըսէիր X Պապաս ծռեցալ վր– 

րաս եւ ըսաւ, Հդեռ չես քնացեր, Հ.ճրչ– 

չոշ», եւ ամուր Համբուրեց երեսս X Տ(Հ– 

խուր էր » «ճլլոչ» ըսած աաենը երեսս 

բռունցքով չսեղմեց» Բան մը պաաաՀած 

էր « Ջէէ քնանար, մունֆ—մունֆ կը մտա– 

ծէէ ւ «Բնացիր ծօ բստրլիկ» , ըսալ պա-

պաս , եւ լոյսը մարեցին եւ գիչեր-բարի 

ըսին X Գիչեր-բարի ըսի եւ վերմակը գըլ– 

խուս առի– է Մօտեցայ ձեր դրան, կանգ– 

նեցայ, գիտեցի ել սկսայ գրպաններուս 

Հետ խաղալ է Ջեր բակէն դուրս եկաւ տի-

կին ԶարուՀին , Տիգոյին մամանէ Ա ամ-

ոլէ՛ լ , աչքերը ուռած էին » շրթունքին 

ալ կարմիր չունէր է Ի՚^նչ կ՚ընես Հոս, ր– 

սալ, գնա՛ տոլն ( ըսաւ, եւ մազերս շո-

յեց ։ Բայց <Լ$ՀազԷզՈլկ» չըսալ, շատ աղ– 

գըլեցայ X Ամէն բան զարմանալի էր X Օր 

մը պատին տակ ես ու գուն թուղթ կը 

վառէինք, Լուցկին ես բերած էիք Տիգո-

յին մաման անցաւ, ծօ մո՛ւկեր, է ՚ * ն չ 

կ ՚ ը ն է ք , ըսաւ, ցմփո՛ր ռամկավա՛րՀ ը– 

սաւ էնծէ, տունը այրես էՈնչ պէտէ ը– 

նես X Եւ մենք վախցանք, ալ թուղթ չվա-

ռեցինք տ Միշտ Տիգոյին մաման քեղի 

ձմուկ» կ՚ըսէրք ինծի Հցմփոր ռամկա-

վար* եւ Հ-ԶաղէզՈլկ» է Այդ օր բան մըե 

ալ չըսաւ է Շատ ազղուեցայ է Մ օաեցայ 

բակի դրան սեմին ել գլուխս մտցուցի 

ներս , ու նայեցայ ձեր պատշգամը, վե– 

րը–վարը եւ ամէն աեղ մարդ կարէ ՛Բո-

վէս մէկը Հարցոլց - ի՞նչ կ՛ուզես ը– 

սի% մամաս կ՛ուզեմ, - գնա՛, վերֆր - ը– 

սալ, վԱամո՚ւկ» պոռացի ոլ փախա յ է 

Վազեցի է վազեցի , դարձայ ամթողք թա-

ղը եւ եա եկայ, ել ձեր աան դիմացի կէս 

ձդուած տան քարերուն վրայ նսաայ X Ալ 

կառքերը չէի գիտեր ( կը մ տածէ ի ել 

սանդալեք/ կապին Հետ կը խազայի, ել 

կապը փրթալ յ Հանեցի ԱԱ1 նդԱ1լ2# ձ ր ս , գրէ 

գրպաններուս մէֆ եւ բոպիկ անցայ թա– 

ղէնէ 

Գիմացս Տ արութիւնը ելաւ է &՝ազի 

մեծեր Էն Էր ել վոՀմակին պետըէ Վազե-

լու մրցում կ՛ընէինք, պզտիկները **(ըզ– 

տիկներուն Հետ ել մեծերը մեծերուն X 

Օր մը ես ալ վազեցի ել առա ֆին եկայ, 

ինծի Հնապաստակ» ըսալ Յարութիւնը X 

Բոլորը Հնապաստա՛ կ» , Հնա պաստա՛ կ» 

ըսին ինծի է Նախ շաա նեղուեցայ ել ա– 

Հըլցայ բոլորին մէֆ, լայի պիտի, բայց 

վերֆը Հասկցայ թէ Հետ պաստա կը» ման– 

կա պարտ է ղի պզտիկ եւ ճերմակ շաաա– 

կերը չէր է այլ արագ—վազող ըսել էր , եւ 

ես Հպարտացա յ ա յգ անունով է 

Բայց այգ օր ատեցի զինք ,երբ քեզ փո-

սը Հրեցին ել ան չաղատեց ւ Շէնքը նոր 

սկսած էին ՛չին ել, առաֆ բաց դաչա էր 

Հոն, դիզուած քարերուն մէֆ ութ խո– 

ճ1ց1է1տ6ճ 



6 Ա Գ Ի Ն » 
րունկ փոսեր1 սեւ աչքերու պէս կը նա-

յէին * ԱմրողՀ ժամ ան ակնիս այգ քարե– 

բուն մ ԷՀ ել փոսերուն չոլրՀը 

նէինք % Մեծերը ըսին որ այգ փոսերը 

շա՚տ—շաա խորունկ էին եւ աշխարհի 

մինչեւ միւս հայրը կը հասն էին, ցերեկ 

աաեն կը պզտիկՀնան ք բա յց գիչերը կը 

խորունկնան է Հազէ լ մութը կոխ ահ՝ ալ 

կը սարսափէինք մօաենալ անոնց , կը 

վախնայինք աշխարհին աակէն վար իյ-

նալէ . . . 

Այգ օր գուն փոսը ինկար ել աբելր 

մայր կը մանէր, ել Տիգոն ըսաւ որ հի-

մա փոսը ւզիաի մեհնայ եւ պաոաւ «ճին– 

տաիը* ւզիաի քաշէ քեզ մինչեւ աշխար-

հին աակը ։ Բոլորն ալ անանկ ըսին ։ Տի– 

գոն կը վախցնէր մ եզ ։ Օր մը իրենց 

պաաշգամէն ահագին «թթուաշ)* թափեց 

մ եզէ, յեաոյ գորհէք մը ցոլցուց եւ ը՜-

սաւ որ ոլզահ աաեն կը Հրամայէ գոր-

ծիքին ել ան «թթուաշ* կը Հանէ ։ Եւ 

Հրամայեց , եւ գործիքէն «թթուաշ* թա– 

փեցալ4 Եւ Հոն, փոսին մէՀ գուն կը պո-

ռայիր է ել կ՝աղաչէիր **ր Հանենք քեզ» 

«մամա* կը կան չէ իր է Ե" սարսափած էի , 

է ՞ ն չ պէաի ըլլայիր եթէ փոսը մեծնար»՚՛ 

վազեցի ելայ ձեր աունը եւ մ օրգ ըսի * 

Եկան ել Հանեցին քեղէ Մ ամադ գրկեց 

քեզ թելերուն մ ԷՀ, պոռաց բոլորին վր– 

րայ եւ մաաւ աուն ։ Ես չգատէ Հեւոգ, 

շաա վախցած Էի, ել կ՚ամչնայի երեսգ 

նայելէէ*., յանցալոր կը զգայի ինքզինքս է 

^ւ ալ չտեսայ քեզ, Աամոլկէ Չձգե-

ցին որ գամ ձեզի , «Աամուկը աունը չ է * , 

կ՚ըսէին, «վերՀը պիաի գ ա յ * , կ՚ըսէին 

«ՀօրաքրոՀ աոլնն է * , կ՚ըսէին, եւ 

ես կը ձանձրանայի մինակս 1 Ժա-

մը եօթի աաեննեբը ալ չէիր գար պա– 

աուՀանիս տակ պոռալու, «Զ.ա֊զէ՚–զա֊կ , 

ելիր տ ե « – ի ՚ ն չ – բ ե ՚ – ր ի ՚ * ։ Գիաէի ինչ բե-

րած կ՝ըԱայիր։ Հայրդ եթէ քեզի ձիթա– 

պըտոլղէ շոքոլաներէն բերեր գործ էն 

գարձին՝ իմ բաժինս ինծի կու տայիր. 

այգ ս ե ՚ լ - ս ե ՚ լ անուշ ձիթապտուղները է 

Մութին գուրսը չէինք մնար % բայց գ»ւն 

կու գայիր մեզի, «Զա-զէ՚-զուկ* կը 

կանչէիր եւ բաժինս կոլ տայիր ոլ կ ՚ ե ր -

թայիր , ապա կը վազէի ձեզի է «Աա–մուկէ 

մուկ֊մոլկ, ելէր–տես–ի՚նչ–բե՚–րի՚* կը 

կան չէ ի, բաժինգ կոլ տայի խլ ետ կը 

դառնայի յ Օր մըն ալ ճերմակ Հաց բե-

րիր յ Աամուկ: Պատերազմի ատեն էր 

կ՚ըսէին գ սել Հաց կուտենք կ՚ըսէին, եւ 

Հայրդ տեղէ մը ճերմակ Հաց գտած էր։ 

Դրախտային էր այգ Հացը, ձիւնի պէս 

ճերմակ, բամպակի պէս փափուկ ։ Տար-

բեր էր։ խենթ էինք, ի՛նչ խենթ էինք՝ 

երբ փոքր էինք, թաղէն մ ԷՀ «Հումաթ– 

տատտիաբ* ել «Մեր–Հայրենիք* Կ՝Դր-

դէինք ել զէնուորական բարելի կը կե-

նա յէնք է 

Հք* ութը կոխ ած էր արդէն, կամաց 

մը դուրս սաՀեցայ եւ Հասա յ ձեր աոււ– 

նը ւ Մ արդ չկար, լոլռ էր է Բակի դուռը 

բայ էր՛ մօտեցայ եւ գլուխս երկարեցի 

ներս • աւազանին մ ԷՀ Հուրը միօրինակ կը 

վազէր։ «Աամո՛ւկ*, պոռաց ձայն մը։ 

Ընդոստ դարձայ ետիս, նայեցայ ձեթ 

պատշգամը, եւ վախցա յ ւ Մ է կը չԿաԸ % 

ել յիշեցի իրիկուան չարութիւնս X \քանբ 

բան մը եկաւ նստալ սրտիս վրայ եւ սեղ-

մեց կոկորդս X Աամուկ, այնքա՛ն չէիք 

տեսնուեր ալ ինծի ք որ կարծես օտար 

դարձած էինք, եւ ես կը կարծէի մեղք 

մը գործած եմ այգ չարոլթեամրս ։ «Աա-

մուկը մեռաւ* կ՚ըսէին՛՛՛ Հապա մօր ա– 

քրոՀգ քով գա ցած էիր, եւ պիաի գայիր , 

/ ւ ր է , ինչո՞՛ւ ինծի ըսին որ պիտի գա-

յ ի ՛ ր Տ «ԱրեւաՀար եղաւ* կ՚ըսէին, եւ ըս– 

կըսա յ վախնալ արեւէն, ատել արեւը ։ 

«Բաբերուն վ ր ա յ խաղալէն, արեւուն 

տակ մնալէն եղաւ* կ՚ըսէին, եւ ես ա՛-

տեցի այդ ճերմակ քարերը։ «Հիւանդա-

նոցին մ ԷՀ ցաւէն մատները կը կրծէր* 

կ՚ըսէին ,.եւ ես ինքզինքս պատասխանա-

տու կը զգայի, յ անցա լոր էի է Օր մը, 

«բաղնիք* պիաի երթայինք ել ես կոբ– 

սըւեցայ։ քքւր Է ԶազԷն ըսեր էիր Տ ել 

լացեր էիր։ Բաղնիքին մէՀ օբ մը ձեռ-

քիդ զարկի եւ ձեռքէգ նարին Հը գլորե-

ցաւ Հոսող Հուրին մ ԷՀ եւ կորզուեցաւ ։ 

ժւցւէւտ6ժ ծ . ^ . ^ 
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Գուն մոռցար, բա յց ես երկար Ժամ ա-

նակ չմոռցայ յանցանքս է Հիմա 

Էիր, Աամուկ ։ կառքերով քեզ գերեզման 

աարին կ՚ըսէին | մամաս ըսաւ. Գայլիկի 

աարազգ Հագած էիր անկողնին մ ԷԼ։ 

Պա պագ սւգեր էր քեգի Հագցնել այգ 

տարազը ։ Վրագ Եոագոյնը փռեցին ել. 

Հողով ծածկեցին՝ ըսաւ, մամաս։ Պա պագ 

ըսեր էր ք երանի թէ մեծնայիր ել ազգին 

զին ոլոր մեռնէիր \ Երկուքս ալ կ%Ըսէինք՝ 

Հմեծնամ՝ սպայ պիաի ըլլամ» է իրրեւ 

պզտիկ զին ո լյաբ քեզ թաղեցին* ըսաւ 

մամաս ել լացաւ X Ես աչ լացի է Այս ա-

մէնը մինակգ ըրած էիր , Աամուկ, եւ ես 

լուր չունէի ։ Ել ի՞նչ էր է թաղելը» , փո-

սը թաղեցին կ՚ըսէին, ո՞ւր գա ցած էիր « 

Սա մո՛ւկ ։ 

Ջեր կա աո էն սաՀեցաւ բակէն գուբս 

Լ առանց իմ կողմս նայելու ուղղուեցաւ 

գէպի կիսաւարա աան քարերը* պա Հոլը– 

աեցայ, ուրախ էի ոբ չաեսաւ ղիս է Զէի 

ուղեր ոբ ձեզմէ մէկը գիտնար ոբ ես Հոն 

էի X Զէի ուզեր որ գուն աեղեակ ըլլա-

յիր թէ ես Հոն քեզ տեսնելու Համար ե՛-

կած էի յ կատուն կորսոլեցալ քարերուն 

մէֆ։ Վախ մը պատեց զիս, յիչեցի փո-

սը մ եր աղմ°ւկը) քու ձա յնգ ել ••• աո– 

մ էն բան լռեց, ել վախցա յ X 

Աամո՛ւկ, մի խնգար վրաս, բ այց 

ինծի ա յնպէս թուեցաւ, թէ վփոսի կա-

տա կը» իրականացած է ր , թէ գուն ի**՜ 

կապէս ա՛յգ փոսը ինկած էիր , թէ <ճին– 

աարը» ահաւասիկ տարած էր քեզ ւ Հա– 

պա ո՞ւր էիր եւ չէիր գար ։ Հ/ատ վախ-

ցայ, բայց չՀեոացայ փոսերէն % Գոլն 

Հոն էիր, առաֆին վէ»սին մէֆ, եւ ամէն 

մարգ գիտէր որ Հոն էիր, բայց ինծի 

մարգ բան չէր ըսեր, կը կարծէին թէ 

ծանօթ չէի Հճինտար» պառաւին, կամ 

չէի գիտեր ի՛նչ կ՝ը11այ փոսը գիշերով։ 

Գուն այգ փոսին մէջն էիր եւ ձայն չէիր 

տար, չէիր խօսեր Հետս ^ ինչպէս վեր-

ջերս ալ մ է յ մ ըն ալ չխօսեցար Հետս ։ 

Հոն, կռնակգ տուած պաղ Հողին* կծկր-

տած նստած էիր • • < 

Բայց յատա՞կը» . • 

Եւ ծանր բանը նորէն կոկորդս բռնեց 

ել բերանս չորցաւ % Գիչեր էբ արդէն, 

Աամուէլ , եւ փոսին ծայրը ուրեմն • • • եւ 

գուն... Օ՞ւ֊ր էին, ո՞ւր էին պապադ, 

մամադ, պապաս ք մամ աս , ինչո՛՞ւ Հոգ 

չէՒ^ ըներ քեղ Հանելու հոնկէ ւ ք » . 

բան մը, երկար պարան մը, կաբելի չէ՞ր 

երկար պարան մը կախել մինչեւ քեղի եւ 

դուն բռնէիր ծայրէն է Աամո՚ւկ, պարան 

մը միա յն »• • 

կատուն քարի մը վրայ պպզած 

կուրծքը կը ւիղէր, մէկ թաթը Օդը տ ըն-

կած է Գադրեցաւ, թաթը վար առաւ եւ 

շեշտակի ա չքերուս մ էջ նա յեցաւ է Պիտի 

խօսէր է ի նչ կ՛ուզես Հոսկէ* պիաի ըոէր է 

Աչքերս վար առի յ– ՚ Բ ի չ եաք նորէն նա-

յեցանք իրարու, ապա աահեցալ ցած ել 

նորէն կորսոլեցալ է Աամո՛ւկ, այդ կա-

տուն պառաւ վճինւոար»ն Էբ ( քոլ քովդ 

գնաց է եւ ես մօտեցայ քարերուն երկչոտ 

ել անհաստատ տ ունկերս կը գողային, 

պիտի լայի, « V ամ ա» պոռայի պիաի, 

բայց մօաեցայ քարերուն , ծանր բանը 

կոկորդս կ՛՛այրէր, շունչս կը կենար, 

սիրտս կուրծքս կը պաառէր, բայց կը 

մօաենայի , կը մօաենայի փոսին , ոտքիս 

ձայնը լեղիս կը չորցնէր։ Ահա մօտեցայ 

փոսին, ահա ծունկի էի ել գլուխս կա-

մաց-կամաց կը Հակէի, Հոն էիր, գիտէի 

Հոն էիր | սեւ աչքերդ վեր անկած ար-

դէն ինծի կը սպասէիբ, կարօտ ցած էի ( 

կ՛ուզէ ի տեսնել , կ՛ուզէ ի տեսնել քեզ * 

Սամուկ, ո՞ւր էիր Աամոլկ, ել* • * եւ 

կուրծքիս ու գլխուս մէջ ծեծող թմբուկ-

ները յանկարծ երակներուս մ էջ սառե– 

ցանX Փոսը նոյնն էբ Աամուէլ։ Ուրեմն 

Հոն չէիրx Աոլտ էբ ամէն բան է Եւ արագ 

փախայ տոլն ։ Բան մը չըսի մէկուն։ Բան 

մը չէի ըսեր մէկուն X Եւ անոնք ալ ա՛լ 

բան չէին ըսեր ինծի < 

Ք լ ձեր աան առջելէն չէի անցներ է 

Ալ անունդ չէի տար եւ չէի Հարցներ քու 

մասիդ։ Ա* ոռցած էիր զիս եւ ես քէն ցած 

էի Հետդ է թաղի տզաքը երբ պարտէզ-

ները կ՚երթային ընկոյզ ել թոլթ գող-

նալու ալ քոլ եղած եւ անցած տեղերէդ 

ճ1ց1է1տ6ճ 



չէի անցներ ։ Կը վախնա յի ։ կերած պա– 

Հուս, միտքս կու գայիր ել պաաաււը չէի 

կրնար կւլել, բան մը կոկորգո կը սեղ-

մէր է Միչա Հեաա էիր % միչա քովս էիր է 

մ ի Լա ինծի կը նայէիր եւ բան մը չէիր 

խօսեր» բայց ո՛՛ւր էիր է Չէի լսեր քեզ, 

կը խնգայիբ վրաս, երբ ոաքս սաՀէբ կամ 

իյնայի , կը բարկանայիր եթէ աոանձինս 

բան մը ընէի, ամէն բան որ ընէի* գի՜՛ 

աոէիր է միչա կը Հասկանայիր եւ չէիր խօ-

սեր ւ Բա յց ո՛՛ւր էիր , Ս ամ ոլկ , ո՛՛ւր , ին-

չո՞ւ ես չէի կրնար քեզ աեսնել ինչպէս 

գուն զիս կը աեսնէիր 4 ինչ**ւ ես ալ չէի 

կրնար խօսիլ քեղի Հեա է ինչպէս գուն կը 

խօսէիք, Հետս , կը լսէի * Զ « ՚ – զ է ՚ – զուկ , 

ե լիր—տես—ի՚նէ-բե՚՚—րի՛ • • • » ել երբ ես 

խօսէի Հեագ, ձայնս տգեղ կոլ. գար ա– 

կան Հիս ել. բոլորովին ուրիշ՝ այն ձայ– 

նէն, որով ես ու գուն կը խօսակցէինք 

ե Ր թ ա լ է գ Ի վեր՛" 

^նցաւ լման տարի մը, եւ ես վեց 

տարեկանիս նոր մտած է ի , երբ ընտանի-

քով փոխագրուեցանք Հազտատ է Շոգե– 

կառքով գացինք, Մամուկ ։ Ի՛նչ Հաճելի 

Էր եթէ...տ Առաջին օրը, ես եւ քոյրս 

մեր ուրախութենէն չէինք Հանգարտեր, 

պատուՀանէն գուբս կը գիտէինք, առան՜ 

ձին բաժնի մ ԷՀ առանձին էինք, մէկ պա-

տուՀանէն միւսը կը ցատկէինք եւ անիւ-

ներուն ձայնով կը զբաղէինք է Այգ ձայ-

նե՛րը, Աամուկ, մինչեւ վերՀ Հետս կը 

խօսէին, նոյն բանը ան գա գաբ կը կըբկ՛ 

նէին, բարձրաձայն, պոռալով է ԷԼ ես 

կը զուարճանայի անոնց բերնին տալով 

իմ ուզած բառերս X ԱեմիՀապէս կ՝ընգու-

նէ ին եւ ոչխարներու նման կ՛որոճային 

ու կը կրկնէինէ Միայն կայարաններուն 

կը լռէին, կը Հեւային, կը ֆշշային ինչ-

պէս յոգնած չո*նը *՝ 

ԲՈԼ մասիգ չէի մտածեր ալ, Աա-

մուկ։ Բոլորովին քէնցած էի ՀետգՀ է– 

թէ կատակ մըն էր ըրածդ՝ գացած էիր 

ու ետ չէիր գար, կատակդ շատ երկար 

կը տեւէր ել իմ Համբերութիւնս կը Հատ– 

նէր է Եւ֊ ես ալ քեզի Հաշիւ չէի տար, կը 

Հաւատայի որ գուն ալ քոլ կարգիդ ա՛լ 

մօտէն չէիր Հսկեր ինծի, ամէն բանիս 

չէիր խառնուեր, չէիր դիտեր, չէիր խօ-

սեր, եւ այնպէս կ՚երեւէր՝ որ շատ ալ 

Հոգ չէիր ըներ : Պաղտատի մեր ճամբոր-

գութիւնը քեզմէ գաղտնի պաՀած էի 

մինչեւ առա Հին գիշերը սաՀեցաւ ել յա– 

Հորդ օրն ալ սաՀեցաւ ւ Իրիկոլան գէմ 

է ր , կը Հետեւէի աչքիս առՀելէն խոյս 

տուող ելեկտրական սիւներուն եւ մտիկ 

կոլ տա յի անիւներուն՝ ական Հիս մ ԷՀ 

ճախարակի պէս դարձող բառերուն I Հի-

մա, ալ ճիգ չէի ըներ բառեր ստեղծելու 

ձայնեբուն Համ ար , անոնք իրենք իրենց-

մէ կը Հնարէին X Յանկարծ ծառ մը փա-

խաւ գէպի ետ, խո չոր ծառ մը, կարծես 

թութի ծառ մը եւ արթնցար մէՀս , եւ 

անիւները արդէն երկար ժամանակէ ի 

վեր ականՀիս մէՀ անունդ կը խաղային՝ 

«Աա—մո՛լկ-մոլկ-մուկ , Զար—մո՛լկ-մոլկ 

–մուկ , Աա—մո՛լկ—մոլկ—մուկ ՚ . •» 

ԷԼ մինչեւ երբորդ Օրը, մինչեւ Հա-

սանք Հաղտատ, անիւները չդագրեցան 

մտքիս մէՀ պոռալէ, հԱ ա-մո՛ լկ-մոլկ 

մուկ, Զար֊*էո՚լկ–մոլկ–մուկֆ* մանալանղ 

երբ շինութեան մը կամ բարձունքի մը 

շատ մօտէն կ՚անցնէինք՝ ականՀներս 

խլցընելու չափ կը գոռային «Աա-մո՚լկ– 

մուկ-մուկ , Զար-մո՛ ւկ-մո լկ-մուկ* է &«. 

Հազիւ ուրիշ բառի մը դարձած ^ Հազիւ 

կը մտածէ ի թէ ալ չէին ըսեր Աա.. . երբ 

դարձեալ ուժգին կը սկսէին՝ «Աա—մո՚լկ 

֊ մ ո լ կ ֊ մ ո ւ կ , Զար–մո՚ւկ–մուկ–մոլկ*է Էւ 

գուն կը գիտէիր % գիտէիր, կը լսէիր» 

Աամուկ, ինչո՛ւ չարչարեցիր ղիսX 

Գիտէի թէ բան մը ըրած եմ քեզի, եւ 

դուն անոր Համար ա՛լ չէիր տեսնուեր է 

Բայց ի՞նչ է ր , ըսէ՛, ըսէ Աամուկ, էն– 

չոռլ այդ ձայները քու անունդ կոլ տա-

յին միշտ, կարծես Հոն ըլլայիր, անիւ-

ներուն տակը, կամ մէՀը, ել այնտեղէն 

կը պոռայիր ինծի, գլուխգ Վեք &ԻԲ 

առներ անգամ մը նայելու ինծի * եւ ա– 

տիկա կը վախցնէր զիս, նստարանէն վար 

չէի իՐեՐ% < ո ն ԷԻՐ* աախտակին աակը, 

անիւներուն աակը, կամ անիւներուն մէ– 
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Հասանք Պազաատ ել Հաստատ-

ուեցանք : Նոր քաղաք, նոր թաղեր եւ 

նոր մարգիկ է Հոգիս խմորի նման կը 

յարմարէր նոր միջավայրին, Հինը կը 

մոռնայի, կամ ալ չէի զբաղեր է Նոր ըն-

կերներ՝ Հ&անօն, Շիլ–Աատօն, Համ թօն 

եւ Վարդգէսը, էմման եւ Շողիկը մին-

չեւ որ օր մը Հանգիպեցայ քեղի է Ամ ա– 

ռը, պառկած էինք տանիքը եւ ես ար– 

թընցայ քունէս ուչ գիչերին է ՛Բարին 

վրայ նստած էի եւ մէկ ձեռքս վեր՝ կը 

փորձէի բերանովս շապիկիս կոճակը 

փրցնելէ Գոլն դիմացս Էիր եւ կամաց մը 

մօտեցար փոսին է Շտապով բռնեցի թե-

ւէդ եւ փոսէն Հեռու քաչեցի քեղէ Ջէիր 

խօսեր, այլ ամրողՀ ումովդ կը վազէիր 

գէպի փոսը է Տէի կրնար խօսիլ եւ ես, 

կ՛ուզէ ի պոռալ, ձայնս չէր ելլեր, բան 

մը կոկորդս սեղմած—գոցած էր $ միայն 

կը քաչէի քեզ փոսէն Հեռոլ% կը սարսա-

փէի որ նորէն երթաս ու իյնաս է ել նո-

րէն կորսուիս , եւ չտեսնեմ քեղ է Կը զար– 

մանայի թէ ինչպէս կ՚ըլլայ որ քով—քո– 

վի ենք արդէն • քեղի կր գպնայի , ամբողջ 

ուժովս իմ կողմս կը քաշէիէ Հապա Ո՞ւր 

էր մտքիս մէջ յի շա աա կր մեր վերա Հան-

դիպում ին՝ եթէ իրաւ իմ մօտս էիր ա յ– 

ժըմ : է յ ՞ ր ր պատաՀ եցաւ այդ է Ջեմ գի-

տեր յ Բայց կը սարսափէի ոբ նորէն կը 

կորսուիս ել կը քաշէի, կը քաշէի քեզ 

փոսէն Հեռու, ամբողջ ճիգովս, եւ ար-

թընցայ . . . 

Վերջապէս Հանդիպեցանք իրարու, 

ել ես քեղ չձգեցի որ իյնաս փոսը , վրս– 

տաՀ եմ Աամուկ՝ չձգեցի որ իյնաս փո-

սը է Այժմ դարձեալ չկաս է Ի՞նչ Է ասի-

կա , Աամուկ, ե ՛ լ կաս ե ՛ լ չկաս, ո՞րն Է 

իրաւը, ո՞ւր ես գուն իսկապէս, ո՞ւր եմ 

ես իսկապէս , քիչ առաջ էր դեռ միասին 

էինք է եւ ես չձգեցի ոբ իյնաս փոսը, ր– 

սէ՛, Աամուկ, ո՞ւր էինք այն աաեն, չլ-

սէ՛ ք եթէ ինձմէ աւելի բան գիտես, ըսէ 

ինծի | քու քոովդ թէ այստեղ ուր եր-

բեք իմ մօտս չես • • • 

Հ* 

ՀՐ ան կութ ի՛լն , մանկութիւնէ դուն 

երբեք չես թողած զիս, Բայ9 Հանուկ մը 

չեմ ես բնաւ % Անցած տարիներ, Հի-

մա ես երիտասարդ տղայ եմ արդէն՝ մա– 

ն ո ՚ լ կ Աամուկ է ՛Բեղի կը Հանդիպէի եր-

բեմն իմ ամէնէն անձնական եւ ամէնէն 

անկեղծ խոկումներուս մէջ ե. յիշաաակ– 

ներուՈ վերակոչման ընթացքին է Երբ քծզ 

կը Հանդիպիմ՝ նոյն 4ք.ՏՀազԷղուկը% կ՝Ըէ~ 

լամ եւ դուն միշտ նո յն <(Զարմոլկ%ն ես ք 

Երբ միասին Էինք չորս—Հինգ տարեկան 

մանկիկներ Էինք, միայն մեր թաղր կը 

ճան չնայինք, Գամասկոսի լայն պար-

տէզները եւ Հոն դացող Շարի—Պաղաա– 

աը ։ Երկուքս ալ ձգեցինք ա յդ տեղերը է 

Գոլն այդ բոլորէն տարիր Հետդ միայն 

քու բաժինդ , Աամոլկ է Այսօր , աչքերոլս 

մ էջ շա՛տ եւ չատ մ եծ թաղեր եւ պար-

տէզներ կան, ուր չա՛տ եւ չատ բառեր ե 

բառե՛ր կը լսեմ, եւ ականթներուս մէջ 

անոնք շատ անգամ անՀասկնալի կ՚ըլլան, 

բայց այսօր ոչ մէկ տեղ ոչ մէկ ձայն 

֊այնքան Հնչեղ կը Հնչէ որքան երբ Գա– 

մասկոսի մեր նեղ թազին մէջ կը կան-

չէ իր €Զա–զէ՚–զո՞ւկ», եւ ոչ մէկ անգամ 

իմ սեփական ձայնս կը Հնչէ այս լա՛յն 

պողոտաներուն մէջ այնքան անուշ որ-

քան երբ կը կան չէ ի վԱա՚—մուկ, Զ ա՛ր-

մուկ» ։ Մեր ձայները դեռ կեղծիքին չէին 

Հանդիպած, ոչ ալ ան թափանցած էր 

մեր ձայներոլ յս տա կութ են էն ներս ել 

մ եր լսողութեան մ էջ է 

Բախտաւոր ես, Աամուէլ, քոլ աչ– 

խարՀիդ մ է ջ , ուր որ ըլլայ անէ Գեռ կա-

րող ես Հոն պոռալ, քոլ ձայնդ կը Հասնի 

ժայռերու ետին, դեռ պաՀուած իմ մա-

նուկ լսողութեանս, որ տակաւին չէ մե-

ռեր , բայց իմ ձայնս՝ իմ ձայնս ալ եր-

բեք Հասնելու չէ քու բարձունքիդ • • • 

ԶԱՐԵՀ ԱՈՒՐՈՒՀԵԱՆ 
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ԾԱՂԿԵՊՍԱԿ ՄԸ ԵԻՍ 

«ԱԻԱԶԱհւՐԱԾ ՆԱՒԸ» 

« 2 ՆԱՄԱԿ» 

ե տ . . . 

« Յ Ա Ռ Ա Ջ » 

Հրապարակագրութ՛իւնը շատ քիչե– 
բուն բաժնուած արուեստ մըն է : Թէեւ 
ճաշակն ու կարողութիւնը րացորոշ պ ա յ -
մաններն են անոր, սակայն՝ պարկեշտու-
թեան ու արդարադատութեան հետ րադ– 
դատած* անոնց ետեւէն գացող օժանդակ 
ուժեր են միայն եւ խարիսխ մը չ ե ն , ո– 
րոլն վրայ բարձրանայ գրողին ամբող-
ջական նկարագիրը։ 

Այս ճշմարտութեան շուրջ տիրող 
տարակարծութի՛ւնն է աղբիւրը այն ան– 
հանդուրժողութեան, որ շատ յաճախ 
ցո յց կը տրուի մեր մամուլին մէջ ու բ ե -
մերուն վբայ : էյթէ նոյնիսկ, անհրաժեշտ 
նկ սաաւած պայման մը ըւլայ գիրար ա– 
մէն գնով չհասկնալը՝ պարկեշտութեան 
ու արդարադատութեան խտացեալ ա յ դ 
ամբողջութիւնը բաւաբար ո ւ ժ մըն է , 
որպէսգի անարգանքի սիւնին գամուին 
կարգ մը անվիճելի հարցերու կապակ– 
ցութեամբ անհաշտ տրամադրութիւն 
ցո յց տալ տւգողները։ 

Ծանօթ է բոլորին Կ • Զարեանի նոթ 

մկրտութեան պատմութիւնը– Հեղինակ 

մը, որ ամրողՀ քառորդ գար ու աւելի 

սերունդ մը կախարդելէ յետոյ, ինքնա-

կամ շարժումով մը յանկարծ վար ա– 

ռաւ գիմ ակը, խնդրո յ առարկա յ դարձը– 

նելով իր մշակած գրականութեան գա-

ղափարական բովանդակութեան Հեա 

նաեւ* իր նկարագիրըյ 

Արդարեւ , €Նաւը Լերան Վրա յ՝*ի 

երկրորդ տպագրութիւնը որ Հայաս տան 

կատարուեցաւ ընթերցող Հասարակու-

թիւնը դրաւ անակնկալ կացութեան մը 

աո. Հեւ, երբ* ա յդ առիթով լոյս տեսաւ 

նաեւ Պ • Անապեանի «Ալազախրած Նա– 

ք֊չւ» գիրքը | ուր , երիտասարդ գրագէտը 9 

տող առ տող Համ եմ ատելէ յետոյ Հինը 

եւ նորը* մեծաքանակ ձեւով ցոյց կու 

տայ կ • ՏՀարեանի ծանօթ գրքին մ ԷՀ կա-

տարուած փոփոխոլթիլնները; Հետա– 

քըրքբական պիտի ըլլար, անշուշտ ք ա– 

նոնցմէ մէկ քանիին նմուշագրում ը, 

Զարեանի արարքին աՀաւորութիւնը ըզ– 

գացնելոլ Համար, բայց շաա աւելի ամ-

բողջական է տպաւորութիւնը, եթէ ըն-

թերցողը ի՛ր տրամադրութեան տակ կ՛ու-

նենա յ «Ալազախրած Նա*ւըՖ ու նաել% 

այգ առիթով Զարեանին ու ԱովեաաՀայ 

իշխանոլթեան յղուած ծ • Պօյաճեանի 

զոյգ նամակները, որոնցմէ առա Հինը 

լոյս տեսաւ նախ «Բագին*ի մ ԷՀ, եւ ա– 

պա երկուքը մէկ՛՝ առանձին գրքոյկ"վ 

մ ը , «2 Նամ ակ* խորագրին ներքեւ * 

Ամէն Հեղինակ, իրաւո՛ւնք ունի փո-

փոխութեան ենթարկելու նախապէս Հը– 

րատարակած իր մէկ գործը է Գեզեցկս^ 

գիտական ու բովանդագիաական մտա– 
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հոգոլթեամր կասւարոլոզ վերատեսոլ-

թիակներուն նկաամամր , քննադատս լ-

թիւնը ոչինչ ունի ըսելիք տ Ընգհակառա– 

կըն - կը տեսնէ անոնց մԷֆ մեր օրերուն 

ՀազուագԷսլ բծախնդրութիւնը է Սակայն 

երր միֆամաոլթիլնները կը կաաարոլին 

Հաւաաքի ու Համոզումներու մայր երակ-

ներուն վրայ, անոնց մէֆէն լրֆան ընող 

արեան տեսակը փոխելու. Համար եւ սիր– 

տը կը կորսնցնէ նախկին զարկը խդճի 

տէր ոեւէ մարդ՝ ազատ է արգահատան-

քի իր խօսքը ըսելու նմանօրինակ ոճիր-

ներուն գէմ ու՝ Հաշի՛ւ պահանջելու ոճ-

րագործէնյ Գրականացնելով մեր միտ-

քը երբ Հեզինակին աննիւթական ամ-

բողջութիւնը տեղի կու տայ նիւթին առ-

ջեւ ու նիլթէն աւելի կարծր բանի մը կը 

վերածոլի Հոգին ել անորակելի սաոնա-

սըրտութեամբ մը աղատ կ՚արձակուի 

տարիներ շարունակ փայփայուած Հա-

մոզումի ու Հաւատքի սպիտակ աղաւ-

նին, անոր փոխարէն Հասարակ վաչխա– 

ոոլ մը զետեղելու Համար Հոգիին մ է ք 

ի՛՛նչ կը մնայ այլեւս, որ պէս ղի օրօրուինք 

տակաւին ենթակային Հանգէպ մեր ու-

նեցած Հին ապաւորութիւններոլ ճօճա– 

թաւին մէֆ եւ արուեստական բարեացա-

կամ ութիւններով՝ շարունակենք տեսնել 

բարոյական արժանիքներ, որոնք իրը կը 

կարծուէին, բայց որոնք՝ իրը չե՛ն եղած 

երբեքյ 

գրագէ յ 

Ինչս 

՛ է . 

դեռ տեսնենք 

մարգկա յին 

գէչ-աղէկ 

ու Հ.ամէնոլն 

գչխուն եկող» սխալանքի մը կապելով 

անոր այս կամ ա յն տխուր արարքը ւ Եթէ 

այլապէս, մարգը կ՝ան ֆատ ո լի գրագէ-

տէն եւ քարացած մեր Համակրանքը շատ 

յաճախ տեղի չտալով տրամաբանութեան 

աո.ջել, կ՛ուզէ աոանձին նիշ գնել վաս-

տակին՝ կ. Զարեանի պարագա յին կա-

րելի չէ նման մօտեցում մը է Որովհետեւ՝ 

ապաբարո յ արարքի մը գիմաց չէ որ կը 

գտնուինք, այլ դժբախտ գրագէտի մը 

մ արգկա յին արժանապատուութեան ան-

վերադարձ մեկնումը բօթող տխրահան– 

գէսի մ ը . . . 

Կ՛ Զարեանի Հասցէին ուղղուող Հա-

ւաքական ոլ. միահամուռ. մեղադրանքը 

ա՛յս աստիճան վերջնական ու վճռական 

շեշտ պիտի չունենար գ եթէ հէք գրագէ-

տը, իր ըսածներուն չըսած ԸԼԼալը ապա-

ցուցանելու Համար՝ գրէր բոլորովին նոր 

բաներ) շա՛ա պւելի կծուգ չատ աւելի 

նենգագաւ բառերով ։ Եւ իր վՆաւյ»ուն 

Հմայքն ոլ կշիո.ը պահելու նախանձա– 

խընգրութեամբ՝ ր « ՛նոյնիսկ %աւատոր– 

միզ մը նուիրէր Ս ովետաՀա յ իշխանոլ– 

թիլններուն * ձՓոխոլած» մը պիտի ըլ-

լար շատ-շատ, որմէ պիտի զայրանա-

յինք թերեւս, բայց փրկուա՛ծ պիտի ըլ-

լար իր անունը է Երբ վ բ ա յ ի Հագուստդ 

մ կրատելու տրամադրութիւն 9Ո4Տ հէԼ 

արուի ու ենթական Համաձայն Է անոր՝ 

դժուար չէ երեւակայել մարդուն վիճա-

կը I Զարեանի նման կենցաղասէր ^ հա-

գուստ-կապուստին մեծ կարեւորութիւն 

տուող ու ճաչակի տէր մարդու մը Հա-

մար, շատ աւելի լալ էր կարմիր բայց 

նոր զգեստ մ ը , քան այսօրուան•»• կար– 

կըտանըւ ՍովետաՀայ իշխանոլթիւններր 

անմրցելի վարպետներ են այս մարզին 

մ էջ: Իրենց Հին տարազով ծիծաղելի 

դարձնել մարզիկը, աՀա՛ անոնց փընտ– 

ռածը է Ե լ ի՛՛՛նչ մեղք ունին, ի վերջոյ, 

երր խաղին մասնակից են նոյնինքն են-

թակաները ւ 

Զինք ստրկացնել ուզողները իրենց 

առաքելութեան Հասած պիտի չըլլա յին, 

եթէ Զարեան իրենցմէ աւելի պապական 

երեւնալու ապացոյցը այլ եղանակով մը 

դրսեւորած ըլլար է Անոնք պիտի տըխ– 

ր է ի ՚ ն | եթէ լորձնաշուրթն գովասանքը 

Հիւսէր ան սովետական կարգերոլն եւ 

գուրգուրար՝ իր ՀՆաւ»ոլն աամրակուռ 

անձնակազմը եղող խոր Հաւատքի ու 

անվճար ապրումի իւրաքանչիւր տողին 

ու տառին վրայ ւ 

Ախալ Հաշիւի մը զոՀն է Կ. Զար-

եան՛ ու իր սխալը՝ գրագէտի սխալ մըն 

է , վտանգաւոր ու Հիմնովին տարբեր ու-

րիշ սխալներէն * Եւ ա յն գրագէտը, որ 

Հաշիւ կ՚ընէ՝ դատապարտուած է սխաա 

լելոլ է 

Որո՞ւ մ աքէն կ՚անցնէր Զարեանի նր– 

ման գրագէտի մը այս մոլորանքը է Ոչ 

իսկ՝ Ս ովետաՀա յ իշխանոլթեանց է ւ 

Ներգաղթներոլ կենդանի օրինակը 
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բաւական չէ՛՛ր, որպէսզի խնայէր իր ան-

հատականութեան յ որ* կրնանք ըսել այլ– 

եւս է չէ՛ ունեցած երրեք ել խուսափէր 

ստրկացումէ է իրեն Հետ վարուած են 

ա յն ձեւով ( ինչ ձեւով որ վարուեցան • • 

ներգաղթի օրերուն - մէկ կողմ էն ցոյց 

տալով Հողին անգնահատելի խայծըյ 

իսկ միւս կող մէն՝ սրրութեանց անխնայ 

ոտնակոխումին անարգ պայմ ան ը ։ 

Սակայն Հո՛ս Է որ ն մարի մ ԷՀ կլլ 

գրուին Հարազատն ու ոչ Հարազատըէ 

կարօտի ՀրղեՀին մ ԷՀ այրող անՀաշիւ 

Հայն ու իրենց Հայաստանասիրութիւնը 

սակարկութեան գնող աշխարհաքաղա-

քացի 1թՓ ՏԷարեանները է Եթէ առաՀէնը 

ստրկացաւ մասամբ մը ու 1է(ք ունկի գիր՚ձ 

ստորագրեց, ատիկա եղաւ իր կամքէն 

անկախ, կարօտի սիրոյն եւ որուն յա– 

գուրգ տալու Համար՝ վճարե՛ց՝ է Վճա-

րեց՝ տնտեսական վիրալո՚ր պայմաննե-

րու մԷՀւ 

իսկ իՈնչ ըրաւ Կ. Զարեան ։ Աովե– 

աահայ իշխանութիւնները Կ• Զարեանին 

ցոյց չտուին այն խայծը, ինչ որ՝ ներ-

գաղթի օրերուն։ ճչմարիտ Հայ գրագէ-

տը յուշարարի պէտք չունի իր Հայաս-

տանասիրութիւնը ՚ • • զգալու Համար։ 

Անոր $ոյց տրուածը ուրիշ բան մըն էր * 

Հայ գրագէտի անունին խոտոր Համեմա-

տող բան մը։ Եւ որպէսզի ճշդուած ըլ-

լայ խնգրոյ աոարկայ գրագէտին ցոյց 

տրուած խայծին անունը ըսենք, որ Հայ-

րենաբաղձ հայըլ իր երԿԷՐ1Լ երթալու 

Համար եթէ ստիպոլեցաւ վճարել Կ ՚ 

Զարեան գրագէտը, Հեռաւոր Հողաշեր-

տին մօտեցաւ– •• վճարոլելոլ Համար։ 

ինչո՛՛ւ այս խորՀրդածոլթիւնը, երբ 

Պ . Անապեանի «Ալազախրած Նաւը» ել 

այդ առիթով գրուած Ե • Պօյաճեանի եր-

կու նամակները լաւագոյնս ներկայացու-

ցած են խնդրին էութիւնը - մէկը որպէս 

վաւերաթուղթ, միւսը որպէս Հոգեբա-

նական վերլուծում ։ Անոր Համար՝ որ 

սեղանի վրայ ունինք 5 Աուլիս 1 9 6 4 թը~ 

ւակիր «Տաո-աՀ)» շաբաթաթերթը, Հոս 

Հրատարակուող եւ Հայատառ օրկանը 

Համայնավար կուսակցութեանդ 

Ըստ այդ թերթին, Կ • Զարեանի ը– 

րածը Հվերանայում% մըն է , ՀՀայաստան 

պաՀ գրուած փաստաթուղթերու լոյօէն 

ներ քել* է Երբ ա՛յս է մօտենալու իր ե– 

զանակը անարդար ոճիրի մը առիթով, 

ուրեմն ք «ՑառաՀ» կրնա յ , կաաարեալ 

պաղարիլնոլթեամբ պաշտպանութիւնը 

ստանձնել մ եղա լորին , ցո յց տալու Հա-

մար ոճրագործին Հր արի նպատակը» եւ 

արեան ճապաղիքի մ ԷՀ յաւիտենապէս իր 

աշքերը փակած դժբախտ մարդուն • • • 

«բաւական յանցալոր» ԸԷԼա/Ը * 

Հ&աոաՀֆ ու բնաւորութեան (ոչ նը– 

կարագրի) նոյն գիծերով ճակատագըր– 

ուած ա յ լ թերթեր, իրենց պաշտօնակից-

ները նեղ կացոլթեանց մատնելու եղա-

նակ մը ոլնին, որմէ զրկուած ԸԼԼա1Ը 

Հպարտութիւնն է ուրիշներուն է Հոն է ուր 

իսկապէս վիճելի խնդիր մը կայ ել կար– 

ծիքի փոխանակութեան արդար իրաւունք 

մը՝ ՀՅառաՀֆները • «• ետ են միշա , իսկ 

Հոն, ուր բացորոշ ճշմարտութիւն մը կը 

տիրէ եւ տարակարծութիւնը աւելորդ՝ 

ԿԸ յառաՀանան, կը վազեն՝ անպա յմ ան 

Հակառակը ըսելու Համար ւ Հակաճառե-

լու այդ ճիգը պիտի նեբուէր իրենց , ե– 

թէ արուեստական ըլլար: Այնպիսի ձե-
ւով մը կաղապարուած է իրենց ուղեղյը, 

որ ի վիճակի չեն տարբեր եղանակով 

մտածելու։ ԱՀա այդ ճիգին րն ակ ան ու-

թի՛ ւձն է որ յատկանիշը կը կազմէ Հա-

մայնավար մտածելակերպին։ 

Ուրախալի միակ կէտը խնդրին Հ ան-

դէպ ցո յց տուած կարեւորութիւնն է -

գրած է խմբագրական մը եւ չէ բալա– 

րարուած իր քցիկարով ։ Այգ կարեւորու-

թիւնը կը տեսնենք նաեւ • • . անլբՀու– 

թեան մարզին մէՀ, տրամաբանութեան 

ու լրագրական պարկեշտութեան բացար-

ձակ անտեսումով» 

Համայնավար օրկանին * ի ն չ ո * լ կը 

մոլեգնին Կ• Զարեանի գէմ* խորագիրը 

կրող խմբագրականը, զայրոյթի գիր մըն 

է , որուն ամբոզՀ կատաղութիւնը կեդ– 

բռնացած է Հերեք Հրացանակիրներէն 

( ք . Անապեան, Ե• Պօյաճեան, Զ՝ Մ ե է ֊ 
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քոնեան) միայն մէկուն վրայ.»* Ոչ դաշ-

նակցական ԶարեՀ Մ ելքոնեանն է զինք 

ամէնէն աւելի անհանգստացնողը • որով– 

Հետեւ անոր մասնակցութեամբ, Զար-

եանի Հարցը կը ստանայ»•» Համերաշ– 

խական բնոյթ մ ը ։ Հետաքրքրական է 

գիտնալ թէ տեւաբար Պօյաճեանի վրայ 

խո յանալով ել ոչինչ ըսելով Զ • Մելքոն– 

եանի Հասցէին՝ «լրբենի» իր բառամը– 

թերքէն դատ ուրիշ ի՛՛նչ պիտի գործա-

ծէր , եթէ Զարեան ձերբակալողը Զ * 

Ա՝ ելքոնեանը եղած Ըէէար է 

Համազգային չափանիշով ոչ մէկ ու-

րիշ երեւո յ թ այնքան կենդանի ապացո յց 

մը պիտի չտար Հայ Համայնավարին ան– 

Հանդուրժողութիւնը աղաղակող, որքան 

այո մէկը, որ իրարու քով կը բերէ գաչ՛՝ 

նակցականն ոլ Հակադաշնակցականը, 

ընգգէմ վ8առաֆ»ին ու նմաններուն ել 

որոնց ընթաց քէն մեղմէ աւելի դժգոՀ 

մնացողը Հայաստանի ժողովուրդն է ա– 

պա Հո վարար է 

<Մ աքրաֆրում»ով Զարեան արդա-

րացնող ճ6առաֆ»ին Համար, խնդրո յ ա– 

ոարկան կը չար ունակէ՞ մնալ նախկին 

գրագէտը ել կրնա՞ յ Հպարտանալ ա յսօր 

այն ձեւով, ինչ ձեւով որ պիտի Հպար-

տանար , եթէ ՀՆաւր» մնար իր ծովուն 

վրայ ել խարիսխ չնետէր կարմիր Հու-

րերու մէֆ։ Ի՛րն էր ան ուշ կամ կա-

նուխ, բայց անվիրաւո՛ր իրը։ Աովետա– 

Հայ իշխանութիւները գիտէին այս մէ-

կը , բայց ձգեցին որ անձնատուութիւնը 

ԸԱայ առանց պայմանի, նիւթական ո– 

ղորմելի Հատուցման մը փոխարէն։ 

վքՐաքրաֆրո՞ւմ» ։ Պատմական անճշգոլ– 

թիւններոլ, աշխարհագրական ու նման 

սխալներու Համար* անշո՛ւշտ» ներկայ ոլ 

ապագայ սերունդներուն Համար անհրա-

ժեշտ մտահոգոլթիլն մ ը ։ Սակայն ինչ– 

պէ՞ս էմաքրաֆրել» նոլիրականացած թո-

ւականներ , դէպքեր ոլ անոնց առիթով 

յա յան ուած ապրումի խոր, առինքնող ոլ 

Հաւատք ներշնչող պոռթկումներ։ կարե-

լի* է մոռնալ Հայ ֆիտային, դաշնակ-

ցական կամ ո չ , կարելի՞ է մոռնալ ա ֊ 

ղատատենչ Հայ ժողովուրդին մաքա-

ռումները ել մեր յեղափոխական կաղ– 

մակերպութեանց Հրեղէն գործոլնէու^ 

թիւնը ւ Ս՝ոռնալ՝ աղատ ոլ անկախ գո-

յութեան տեսիլքով արբշիռ բանաստեղ-

ծին երկունքը ։ Ի՛՛նչը *մաքրաֆբել» ա– 

նոնց մէֆ եւ «մաքրագրել» աւելի լաւ 

ինչի՞ Համար ։ Հայոլ ոգին արմատախիլ 

ընել ուզող նենգամիտներուն բօթն են Ե • 

Պօյաճեանի նամակները, ափսոսանքով 

գրուած աղեխարշ նամակներ, որոնք 

պիտի չգրուէին ե ր բ ե ք , եթէ ոլշադրոլ– 

թենէ վրիպած ը1էար Հայ գրականութեան 

գէմ նիւթոլած աննախըթաց ա յս դալը ւ 

Այս բոլորէն յետոյ, ո*ւր կը մնայ 

ձՏառաֆ» ել իր Հ.խմբա գր ա կան» ը ո՞ ր– 

քանով կը նպաստէ կ • Զարեանի կորսը– 

լած դատին ։ 

Եզրակացնելու Համար պիտի ու– 

զէխնք կրկնել «Տառաիին խօսքերը» 

Հ.Մ ի ՞ թ է խլՈԼՐԳները կրնան ախորժիլ 

լոյսէն»( Ախորժեցա՞ն արդեօք, Կ• Զար– 

եանն ու անոր պաշտպանները երբ Պ * 

Անապեան իր լուսարձակը նետեց Զար-

եանի երկու վԱաԼ»երուն վ ր ա յ ։ 

Հյատ դժոլաբ ու անպատուաբեր է 

յետ ա յսու ( Զարեան վերականգնելու աշ-

խատանքը։ Ղ՚աժան այս Հաստատումը 

կարելի չէ ազանգամոլոլթեամբ նսեմ ա– 

ցընել, որովհետեւ գոյութիւն ունի՛ զայն 

Հակասող ապացոյցը ՚ – երբ Հակադաշ-

նակցական ճակաաէն մեր մտածումները 

բաժնող արգարամիտ մ արգիկ կան , պար-

կեշտութիւն չէ մի ակողմ անիութեամբ 

բնորոշելը Զաբեանի Հանգէպ ցո յց տ ըր-

ուած այս վերաբերումը։ Համատարած 

ոլ Համազգային է սուգը ել մեզի Հետ 

սեւ կապած են Շիրազներն Ոլ Աելակնե– 

րը, որոնք «Ամենայն սրտով» կը քալեն 

այն ճամբէն, որ Զաքեանինը չէ այլեւս է 

Եւ որպէսզի Հողը թե թեւ. ԼԳա4 

Զարեանի վ ր ա յ , ըսենք, թէ Հայ գրա-

կանութեան բոլոր ժամ տնակներու խո-

րաթափանց քննադատը Տ * Օշական, ա– 

ո֊աֆին մէկ օրէ% ենթակայի Հոգիին ու 

ստեղծագործութեան մէֆ տեսած էր ար–» 

Տ ւ հ ս ա ա կ ա ն ք եւ ապագա յին սեւ դատա– 

կնիքը։ 

ԱՇՈՏ ՆՈԻՐԵԱՆ 
Պ Է յ ր ա ֊ թ 
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Ս Ն Ա Պ Ե Ա Ն , Զ Ա Ր Ե Ա Ն 

6 I» 

Ս Ո Վ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Ռ է Ա Լ Ի Զ Մ Ը 
Արդէ Հայ գրականութեան երիաա– 

սարգ քննա գա աներ էն է Պօզոս Անապեան է 

Այս ճակատաբաց ոլ ճշմարտախօս քննա-

դատը Հայ է , ամէն. րանէ առաՀ ԼՄՈւ– 

սա $ազցի) է Հոգիով ու մ աքով կատար– 

եաէ Հայ ք*(քա/ր առաւելութիւն մըն է 

գրագէտին կամ քննադատին Համար ւ Հա-

րազատ Հայը գիտէ ընդվզիլ ու ր արձ– 

րաղաղակել, երր գործուած է սբբա– 

պըղծոլթիւն մը» Հարազատ Հայը գիտէ 

ոգեւորուիլ գործով մը տաղանդի» 

կողմնակալ չ է ։ Զի տար ուիր Հաշիւ-

ներէ սւ Համակրութիւններէ, որոնք որ-

քան ալ ճարտարօրէն ի գործ դրուին, կը 

մնան նշմարելի , արարք սմսեղուկի։ 

Պ • Անապեան արու եւ արդար է ել 

ունի բոլոր առաւե լութի ւնները գրական 

քննադատի ։ 

Գիտէ նաեւ նետուիլ քաՀաբար՝ գու-

պարին մԷՀ գրչապայքարի։ 

Իր նոր երկասիրութիւնը, ՀԱլազա-

խըբած Նաւը* , գրուած է կ ոստան ԶաՐ"՜ 

խանի «Նաւը Լ երան Վրայ* վէպին երկ-

բորդ տպագրութեան առթիւ, ուր Հեղի-

նակը աններելի ինքնապզծութիւնով եւ 

աննախընթաց խայտառակոլթեամբ գոր-

ծը «մաքրաՀրած* է , աւելի ճիշդը կեղ– 

տաՀրած , ստաՀրած * 

Անապեան կու տայ բազմաթիւ Հատ-

ուածներ առա Հին ու երկրորդ տպագրու-

թիւնն եր էն , ցոյց տալով Հրէշային Հա-

կաս ոլթիլններ կամ յա պա լոսէն եր , ի 

պատիւ Համայնավարութեան ու ի վնաս 

Հայոլթեան է 

ՏԼարեանի վէպին երկրորդ* վմաքբա– 

Հըրած* տպագրութիւնը միայն1 բաւա-

կան է| ցո յց տալու Համար Համայնա-

վար վարչակարգին չտեսնուած սաու– 

թիւնն ոլ սնանկութիւնը է 

Եւ Անապեան կը խօսի իւրաքանչիւր 

չար ափ ոխ ուա ծ Հատուածի մասին։ Բայց 

ի՚նչպէս կը խօսի« կը խօսի խարազանե-

լով Կոստան Զաբեանը, այդ չուանէն ին-

կած ու կարմիր ճաՀիճի մ ԷՀ խրած ան-

ուանի լարախաղացը, որուն ամէն կող– 

մին կը Հարուածէ, բանալով ամէն կ"ղ՜ 

մ ը . . . 

Դիտողութիւն մը միայն ունինք* 

Անապեան իր դիրքին մ ԷՀ կը գովէ 0ա– 

կոր Օշականն ու Վաղգէն ՀյՈլշանեանը, 

որոնք մամտնակին յոյմ աննպաստ կար-

ծիքներ յա յտնած են Զարեանի արուես-

տին ու անձին մասին։ Անգիաութեամր 

կամ մոռացումով չէ յիշած Շալարշ Մի– 

սաքեանը , որ Հսրիկայ* անուանած է այդ 

անխիպ լարախաղացը է Մ ոռցած է յիչել 

մեզ ալ, քանի որ վՄոմիաներ* մեր Հա-

տորին մէՀ ծաղրանկարած էինք Տ^արհա-

նը , ըսելով ամէն ճշմարտութիւն տ երգի-

ծական մեծանկարի մը մ ԷՀ։ 

Անապեանի կատարած բաղդատա-

կան քննութիւներէն մէկը ԼԷՀ 1 5 6 ) , մե-

զի յիշեցոլց պատաՀար մ ը , պատմուած 

ՊուլկարաՀայոլ մը կողմէ ։ 
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Ահաւասիկ այդ հատուածը Հհաւը 

Լեր ան Վրա թ ի երկու տպագրութիւննե– 

րուն մ է ի 

Աոաջին տպագրութեան մէֆ (էֆ 4 6 0 ) 

գրուած է • 

- « Մ ի ն չ զօրքերը, կարմիր մի դ ր օ -
շակ ցցած , փողոցներից անցնում էին , 
ազզսւթնակչութ-իւնը, տների ներսը փակ– 
ուսւծ, սարսափով սպասում էր թ-է ի՞նչ 
պիտի պատահի։ Ոչինչ չպատահեց»։ 

Երկրորգ տպագրութեան ՚ է է ֆ (էֆ 

4 6 6 ) վերոյիչեալ իւօսքր աաաֆրելով Ար-

տագրուած է • 

- «Մինչ զօրքերը կարմիր դրօշակ-
ներ ցցած անցնում էին փողոցներից, ազ– 
զսւրնակչութիւնը ողջոյնի խանդավառ, 
ուոա էր կանչում՛–՛ Ոչինչ չպատահեց*։ 

Հուոոա՚ կանչողներուն ի*նչ կ ՚ ո լ զ է ր 

որ պատահի ։ <Ոչինչ չպատահեցիր կր 

պատ չաճի առաքին տպագրութեան, ^*ՐՐ 

սարսափազդու կարմիր Բանակը կը մանէ 

Երեւան , ու մայրաքաղաքին րն ա կչու-

թի ւնր «տների ներսը փակուած, սար-
սափով սպասում էր թ է ի՛՛նչ պիտի պա-
տահի: Ոչինչ չպատահեց»։ 

Բայց մի բան պատահեց , տարիներ 

ետքը • Երեւանի տների ներսը պահո լած , 

սարսափահար սպասողները փողոց ելան 

ու սկսան կարմիր Բանակին Հասցէին 

պոռալ Հույւռա՛, Հ ի ՚ բ գ Հի՚Ր% Հ ի ՚ Բ * 

հուոոա՛. • * 

ԵԼ սա հրաչք է Ա ագայէլէ՛. 

Ըսուած է որ անցեալը փոխել Աստ-

օւած անգամ չի կրնար յ Անցեա/ր փոխել 

միայն սատանաները կրնան է Եւ որովհե-

տեւ սատանաները ստրուկներն են Աո– 

վետներուն, կը փոխեն ամէն բանի անց-

եալըւ Տարդ փոխած են Հայոլթեան անց-

եալը , փոխած են Հնչակեաննե բու կով– 

կասի մէֆ ունեցած գործունէոլթեան 

անցեալը, փոխած են Դաւակցութեան 

անցեալը յ Ե լ դեռ պիտի փոխեն ու փսխ-

ուին ։ Փոփոխելը իրենց մասնագիտու-

թիւնն էէ Աա ալ ըսենք որ իրենց անց-

եալե ալ կը փոխեն , կը փոխեն նաեւ ի– 

րենց ղեկավարներուն անցեալըէ ԵԼ մէկ 

անգամ փոխելով չեն գոհանար ։ 

ՊաՀուրտողներոլ մէֆտեղ ելլելը ո լ 

Հհ ուռռա՛» կանչելը ինծի յիչեցոլց , Հուլ– 

կարիայէն կերպով մը դուրս ելած, Ու 

տարիներ առաֆ Փարիզ ապաստանած 

Հայրենակցի մը Հետեւեալ ապրոլած 

պատմութ ի ւնր է 

- Պուլկարիան Վազա տագր ուած» էր է 

կարմիր Բանակը պիտի մտնէր Աոֆիա | 

Համայնավարները եկան գտան զիս, ա– 

ռաֆարկե լով որ շարման կար եմ զինուո-

րական շ ^ ր թ ը % թանքերը է թնդանօթնե-

րը , ձիաւոբ զօրավաբները, ղեկավարնե-

րը, ճառերը եւայլն % Մասնագիտութիւնս 

Էր այմմէոլթիլններ շարժանկարն լ է Ո— 

բոշուեցան ° ր ը 1 ժամը, սկզբնակէտը ու 

վերֆը I Նո յն օրը , գործիքս զետեղած 

ինքնաշարժի մը մէֆ, կատարեցի պէաք 

եղածը * ՛Բանի մը օր ետքը, փոքրէկ 

բահի մը մէֆ, չէֆերու առֆելՀ փափա-

քեցան որ ցուցադրեմ ժապաւէնը I Տեղի 

ունեցաւ ա յ դ ներկա յացումը բացարձակ 

լռութեան մ ԷԼ է Հետեւեալ օր, կանչոլե– 

ցայ Զ Է կա յին կողմ Է է Աասաի , չախի, 

բարկութեան , քննադատութեան եւ ըս– 

պառնալիքի դժոխք մը տեղացուցին գը^ 

խուս վ ր ա յ յ Պատճա՞ռը» որովհետեւ ժա-

պաւէնիս մ էֆ չկա յին ժողովրդական բաղ– 

մութիւններ, 4լՀուռռա՚»ներ գոռացող, 

չկա յին ամր ոխներու. խելա յեղ խանդա-

վառութեան ծափեր ոլ աղաղակներ, քր– 

կային նաեւ, պատուհաններէն վար կախ-

ուած պուլկարոլհիներ, որպէսզի ծա– 

զիկ ներոլ տեղատարափներ արձակէին 

զօբավաբներուն ու ղինոլորներուն վը" 

բայ է Բայց կարմիր Բանակին մուտքին 

օրը ժողովուրդը եղած Էր ծա կա մ ուա | 

ճամբաները ամայի Էին է Տուներուն գոց 

պատոլՀաններուն ետեւէն, վարագոյր-

ներուն անկիւններէն գազանօրէն գիտող-

ներ կային հա լան արար ւ Երբ Համարձա-

կեցայ ըսել թէ չարժանկարեցի ինչ որ 

կար միայն, Համազարկի բռնեցին զիս, 

պոռալով Հասցէիս - խամ , ախմախ , 

ախմար, սարսախ, սապոթաժ ընողէ Ա*– 

պա մեծ չէֆը պոռաց– Հ,Բա, քո ֆիլմի 

մէֆ, ո՞րտեղ է ժողովուրդը իբա ան– 

տոլզիազմով. . . Ա ենք պատկանում ենք 

ժողովուրդին, իսկ ժողովուրդը մեղ Հետ 
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է ՛ * . » ու աւելցոլց,– «կորի՛ր ոլ. գնա՛ 

ամբողջացրու, էգ ժապաւէնը եւ չուաով. 

թէ չէ * * Երբ լախտաՀաբ ու շուարած 

գուբս ելած է ի , եաելէս չէկիսա մը Հա– 

ուաւ ու ըսաւ.– «Տօ՛ խագ, գնա գաիբ Հին, 

թագաւորական շքերթները ել անոնց մէՀ 

գանուող ժողովրդական խելայեգ խան– 

գավաո.ոլթեան տեսարանները կաբիր ու 

կպցրոլ քո ֆիլմին* ։ Լուսաբանուած էի ւ 

Պէաք էր խարգախել ։ Այդպէս ալ ըրի է 

Հ^ւսպաւԷնը երբ պաարասա էր % երեկոյ 

մը ցուցադրեցի : Այս անգամ, ժապաւէ-

նիս մ ԷՀ, մ է յ մը կարմիր Բանակը կ ՚ ե -

րեւէր , մէյ մը ժողովուրդը է որ խենթե-

ցած էր խանդա վառոլթեամբ, ու կ՛ երե-

ւէր սքւեք ի քան քսան անգամ գինովու-

թեան, ուրախութեան մ ԷՀ ծափելով ու 

ծաղիկներ արձակելով է ժապաւէնս ծա– 

փաՀարուեցալ, քի" ալ շնորՀաւորեցին : 

Երբ ամէն ոք դուրս կ ՚ ե լ լ է ր , չէկիսա մը 

մօտեցաւ ինծի ու ըսաւ– «Սովետական 

գեղարուեստն ու գրականութիւնը, մ ա– 

նա ւան գ լուսանկարում ը պէտք է ըլլան 

ււէալիստական* : Հոգիս շատոնց վկա-

յած էր որ Աովետները ստախօսներ էին տ 

Հոգիիս վկայածը վաւերացուած Էր* 

Ամբողիվին Հասկցայ* թէ ի՛նչ է սովե-

տական ոէալիղմը՛ խաբել, խորել, խար-

դախել Տ Նոր ժապաւէնը ղրկուեցաւ ՄՈԱ– 

կոլա եւ անկէ ալ ամէն կողմը (հուսաս– 

տանի, որպէսզի տեսնուի «ազատագըր– 

ւած* Պուլկարիս յ ժողովուրդին խելա-

յեղ ցնծութիւնը յ կեցցէ՛ սովետական 

ո-էալիզմը, որ դաւաճանութիւնն է իրա-

կանս ւթե ան է 

Դաոնանք «Ալազախրած Նաւը* գըբ– 

քոյկինէ 

Հոգիով ողՀ, մտքով մաքուր ու 

խիղճով ներդաշնակ ոլ արմենաշոլնչ գը– 

րիչ մը, ի՞նչպէս չընդվզէր գրական գա– 

գաթացած գայթակղութեան մը աււՀեւ։ 

Սրբազան սրտմտութեամբ Անապեան 

գրած է իր Հատորը: 

իւրաքանչիւր Հայ գրիչ պարտի գը– 

րաւոբապէս շնորՀալորել զինքը, եթէ 

սրտմտութիւնը ընգՀանրական է յ 

ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ 

ԿՈԱՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ 
(ՀԱՏՈՒԱԾ՛ՆԵՐ) 

Իր լաա^ւաւլւււթեա1է լոյսին ակը իր 

հոգին չ է ։ Զարեան ունի արուեստական 

հոգի մ ը ։ Անընդունակ է տառապանքի: Ան-

կեղծութիւնը բացակայ է : քարհանի կը 

պակսի Սիրտը, որուն արուեստականէ իսկ 

չունի: 

• * * 

- ի՞նչ Է ձեր կարծիքը Խ՛ Հայ սատա-

նի գբակսւնութ-հան մասին տ 

- Ստրուկների մի ֆապրիք, որւոեւլ 

արհեստաւորներ անում ե8 Հոնֆէքաի*% ։ 

%րանց տրուած Է նիւթ-ր որպէո կերպաս, 

յանգերը որպէո կոճակ եւ ԱթալիՏը որ-

պէո ֆ ք ն ի ի Ն եւ վերջին կոյր կապ։ կա-

րում են միատեսակ, միօրինակ րովանգա– 

ն ութ համր ու ձհւով հագուստներ: Հ ա -

գուստները մարմինների համար չեն, այ լ 

մարմիններն ու հոգիները հագուստների 

համար։ Ամէն մի մերկութիւն պարտաւոր 

է ստանալ հագուստի ձեւը: Գրականու-

թեան աստուածուհին եղել է սսլախին ու 

ծառայում է սարսափով։ Ոստիկանութիւնն 

ու լրտեսութ՛իւնը դարձել են գրական քըն– 

նադատներ: Ջ տեսնուած մի աէքասէանա « . 

աէչէանս1 արուեստի պատմութեան մ է յ : 

ձ 
կոսսւան Զարեան հասակաւոր, փոթոր– 

կավարս, ինքնագոհ ու հպարտ արուեստա-

գէտի արտաքինով գեղեցիկ անձ մըն է ։ 

կը նմանի բազմավաստակ դերասանի 

մը, որ կը սպասէ իր յոբելեանին: 

կը նմանի դերասանի մը որ մասնսւ– 

լորապէս լաւ կը խաւլայ կամ կը ներկա-

յացնէ նկարիչի, նկարչական քննադատի, 

ծեր սիրահարի, պարտապահանջի, շատա-

խօսի, արհամարհողի, ինքնահաւանի, ե– 

սամոլի, ունայնամիտի, գրօսաշրյիկի, քր– 

նաչրչիկի, աճպարարի, իբնոթիղէոբ\ւ, ձեո*– 

նածուի, լարաիւսսլացի, գրաքաւլի եւ հան– 

քարեղ անձի դերեր։ 

«ՄՈՄԻԱնԵՐ» 

ճ1ց1է1տ6ճ 
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Տարեց Ոլ միֆին սերնդի կողքին Հա– 

սակ է նետում դրական նոր՝ երիաասարդ 

սե րունդր տ Երիտասարդ գրողների Հա– 

մար այժմ յաաոլկ գրական պարբերա-

կան չկայ՛ նրանց երկերը ապւոլմ են 

միւսներ ի Հետ խառը կամ աոանձին ժո– 

զովածոլ—գրքեբով ։ 

ք&որՀրդային պայմաններում Ըն~ 

գուն ուա ծ են սկսնակ ել երիաասարդ 

գրող Հասկացողութիւներըէ Սկսնակը 

պարղ կ, իսկ երիտասարդը շատ անորոշ 

եւ առաձգական: Երիտասա րգ գրող էի~ 

նելը տարիքայի՞ն է թէ^ ստեղծս.ւ գործ՜ա-

կան Հասկացողութիւն է , - այգ Հարցին 

պարրերաբար այս կամ այն ձեւուէ անդ-

րադառնում են նաեւ խորհրդաՀայ գրա-

կան մամուլում, առանց Հանրաճանաչ 

եալրակացոլթեան յանգելու; Պէաք է յի– 

շել% որ իձՈբՀրդային երկրներ ում թոլՈբ 

մաբգիկ անխտիր Հօրէնքով» խնամ ար– 

կեալի վիճակում են՝ որպկս մարդկային 

կակներ ։ Նրանք թէեւ իրենց վ ա ստակով 

են ապրում, բայց անընդհատ Հ.խնամ– 

ւումֆ եւ Հգաստիարակլումֆ, իսկ աւե-

լի յաճախ էլ գլխին Հարուածներ են կը– 

րում կամօքն իշխանութեան ւ <.Երիտա– 

սարգ գրող» Հասկացողութեան առաձգա-

կանութիւնն կլ մասամբ այդ հանդամ ան– 

քով կ բացատրլոլմ տ Տիրող իշխանուս 

թե ան կամքր կատարող գրական իշխա– 

նութիւններն են սահմանում փաստօրկն է 

պաշտօնական բեմերից տուած գնահա-

տականների ճանապարհով, թէ ով ինչ– 

պիսի գրող կարող է յ որ ֆորի լել , այլ ոչ 

թէ իրերի բնական ընթացքը յ Ուստի 

գէք ոլարանում է երիտասարդ գրողներին 

ֆոկելոլ ել խմբաւորելու գործը, մանա– 

ւանդ որ նրանցից չատերը անուններ են 

միայն, այս կամ այն տպագիր ստեղծա-

գործութեան հեղինակ, բայց ոչ մի տեղ 

չեն երեւում իրենց լրացուցիչ կենսա-

գրական տուեալներով է Պայմանականօ– 

րէն երիտասարդ գրող Համարենք նր– 

բանց, ովքեր ծնուել են 1 9 3 0 թոլից յե– 

տոյ, իսկ մեր կամքից անկախ պատա-

հող տարիքային թիւրիմացութիւննեբը 

կարելի է անտեսել, քանի որ ներկայաց– 

ւող գրողները Հիմնականում միա յն 

վեր ֆին տասնամ ե ակում, երբեմն կլ վեր– 

ֆին աարիներին են գրական ասպարկղ 

մտել լրֆօրէն, ինչ տարիք կլ որ այժմ 

ունենան է Միւս դժուարութիւնը կայա-

նում կ նրանում է որ երիտասարդ գրող-

ների կազմը ամկնից փոփոխականն կ ել 

այդ Հարցում Հեչտոլթեամբ կաՐ^՚էի Է 

վրիպել Տ Աչքի ընկնող երիտասարդ գ քա-

րոզները երբեմն երկար ժամանակ ան-

հետանում են ու անկարելի կ կռահել 

շարունակում են ստեղծագործն* լ , թէ" 

յոզնում, սպառւում եւ լռում են ւ կամ 

ընդհակառակն ( անրնդՀատ նոր ուժեր 

են երեւան գալիս եւ դարձեալ անկարե-

լի կ որոշել անցողիկ փայլատակում-

նե՞բ են, թէ՛* վաւերական խոստումներ տ 

Այգ պատճառով էլ երիտասարդ գը– 

րոգների շարքում, ըսա իրենց մօտաւոր 

տեսակարար կ շ ո ֊ ի , պիտի յիշաաակուեն 

նրանք, որոնք արդէն շօշափելի գրական 

վաստակ ունեն եւ եռանդով մասնակցում 

են առօրեայ գրական կեանքին I Տեղին կ 

յէժւ» Ի գէպ» որ մի քանի տարին մկկ 

անգամ Երեւանում Հրալի րլում է երի-

տասարդ գրողների Հանրապետական 

խորՀրգակցութիւն (նոյն բնոյթի Համա-

միութենական խորՀրդակցոլթիւննեբ լի-

նում են եւ Մ ոսկոլայում) , բա յց դրանք 

կլ իրենց կողմից անսխալ կոզմնորոչոլե– 

լու քիչ նիւթ են տալիս (վերֆինը տեղի 

ունեցաւ 1 9 6 3 թուի Սեպտեմբերի 1 7 – 

19–/»)ւ Այսպիսով, թէեւ Հայաստանի ե– 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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րիաասաբգ գրողների անձնակազմը բր– 

նա կան կարգով Հոսուն վիճակի մէՀ է , 

Հներն ւբսաիճանարաբ Վշր Հան աւարտ* 

դաոնում ու. մեկնում եւ նորերն կլ իրենց 

Հերթին ժամանում են, - այնոլամենայ-

նիւ կը Հանանք աալ այսօրուայ մօաաւոր 

պաակերը է 

Երբեմն թւում կ է թկ արձակագիր-

ների ոլ բանաստեղծների Հո կա տները 

թուով Հաւասար ու Համ արժէք են ել թկ 

որեւէ մէկի գերակայութիւն չի նկատ-

վում ք Բայց իրականում երիտասարդ ար-

ձակագիրները իրենց երկերով Ուղղակի 

գրոՀում են գրական մամուլը ք իսկ բա-

նաստեղծները Համեստաբար կարծես թէ 

Հայեցթղական վիճակում են եւ միայն 

պաաեՀ ա/ւի^քի են սպասում՝ իրենց գէմ– 

քը ցոյց տա լու % Բացի այդ, ցայտուն 

բանաստեղծները աւելի քիչ են է քան ար-

ձակագիրները ք կաբելի է ասել մէկին 

երեք Համեմատութեամբ» Այգ պատճա– 

յլով էլ կր սկսենք արձակագիրներից է 

ՎԱՐԳԳկԱ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԸ Լծնուած 

1 9 3 2 թ• Աշտարակում) նախապէս բա-

նաստեղծ էր ( «Բալլադ մ արդու մ ասին* 

- 1 9 5 7 ) > բայց անցաւ արձակին է Գրել Է 

«ՎերՀին գիշերը* է €Անաւարտ դիմանը– 

կարներ* գրքերը ւ ՀԳրական թերթում* 

տպուեց նրա ղԲաղաքի կիսաբաց պա-

տուՀանները* նոր վիպակից մի Հատ-

ուած է <ւՄարդու խնդիրը* շատ Է զբաղե– 

ցընում Պետրոսեանին է Նրա Հերոսները 

որոնող երիտասարդներ են, կեանքի գե-

րագո յն իմաստի Հետախոյզներ է Ոճը 

մտերիմ քնարականոլթեան եւ վիպական 

խորՀրդածութիւնների խառնուրդ 9 Այ՜ 

սօր իսկ կարելի Է ասել, որ նա ունի իր 

գտած ճանապարՀը եւ սեփական գիմա– 

գիծը է 

ԿԱՄԱՐԻ ՏՈՆՈ8ԵԱՆ Լծնուած 1 9 3 1 

թ , Երեւանում) գրում Է 1 9 5 4 թուից ի 

վեր ւ Առա Հին գիրքն Է ՀԿեանքի ապտա-

կը* վիպակը ( 1 9 5 8 ) ՝ ուսանողների կեան֊ 

քից։ «Անիծեալ անձրեւը* ժողովածուն 

•պարունակում Է բազմաթիւ աշխոյժ 

•պատմուած քներ ։ Վեր Հին գիրքն ԷՀ՛ • 

կեանքը թւում կ սխալ* ժողովածուն ւ 

Առատօրէն գրող ել լայնաբիբ յղացում-

ներ ունեցող Հեղինակ կ, բայց րսս* ե– 

րեւոյթին բաւական ինքնավստաՀ ել ըն-

կալեալ ուղիներից խուսափող խաոնը– 

ւածք ունի ք յաճախ մամուլում արժա-

նանում է անվերապաՀ գովասանքի եւ 

միաժամանակ դաոն քննադատս լթիւննե– 

րի։ 

ՊԵՐՃ ԶԷՏԹՈԻՆՑԵԱՆԸ (ծնոլած 

1 9 3 8 թ* Ալեքսանղրիայոլմ) աշակերտա-

կան նստարանի վրայ արդէն գրողի Հըռ– 

էակ ձեռք բերեց է Նրա գրքերն են* «Հքրա 

առա Հին բարեկամը* ( 1 9 5 6 ) , «Մեր թա-

ղի ձայներըԱրոշ Հակում ունի արտա– 

սահմանեան նիլթերի մասին գրելու, ո– 

րի համար մի ժամանակ լրՀօրԷն յանդի-

մանուէ ց ։ Անելիքը ծանր ու թե թեւ ու-

նող եւ խոՀուն արձակագիր է է այնքան 

Էլ չշտապող է Օրուայ պաՀանՀնեբին ըն-

դառաջելու պատրաստակամ ոլթիւն չի 

ցուցաբերում է Եբիաասարգներ են նրա 

՛Հերոսները, երիտասարդական ապրում-

ներով , երբեմն մտաՀոգ՝ բախտից ան-

տեսուած, կամ իրենց ա յգպիսին կար-

ծող ՏՀԷ յթունցեանը սովորաբար 

նտդատւում է Հկեանքից կտրուած լինե-

լու* Համարէ 

Աերօ Խանզադեանը վեր Հերս «բարի 

գալուստով* ներկայացրեց երկու երի-

տասարդ արձակագիրների, ՎԼԱԳԻՄԻՐ 

ՄՈՎԱԻԱԵԱՆԻՆ (ծնուած Շամախոլ 

ԳիլբՀՀան գիլզում) , նրա «Ես կողովա-

գործ եմ* գրքի Համար, եւ ՎԼԱԳԻՄԻՐ 

6Ա1*0ԻՔԻԻՆԵԱՀեԻՆ (ծնուած Ջաւախքի 

Աուլդա գիլզում) , նրա «Բողոք լեոնե– 

րում* գրքի Համար ։ Աարութիւնեանի 

«Ատլանտ ի գա* վէպից տպուած Հատ՛-

ուածները կասկած չեն թողնում , որ խոս– 

տըմնաչից ուժ է եւ քչով չբաւարարոլող 

ու Հորիզոնների ձգտող Հեղինակ է 

ՌՈԲԵՐՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԸ « Օ ր ե ր ել 

կրակներ* ( 1 9 6 1 ) վիպակից յետոյ պար-

բերաբար Հանդէս է գալիս պաամոլածք– 

ներ ով՝ գիւղական կեան քից , արդէն ինք-

նավստահ քայլերսվ եւ Հատու ձայնով է 
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ՍՈՒՐԷՆ ԽԱԶԱՏՐԵԱՆԸ լալ ընդունելու-

թիւն գտաւ իր «ԱնՀայր որդիները» 

( 1 9 0 2 ) եւ «քարացած մեղեդիներ» Գ Ը Ր ֊ 

քերի համարէ Արձակագրի ճանաչում են 

դանում ՆՈՐԱ8Ր ԱԳԱԼԵԱՆԸ («ծա մի՛ 

նայիր») ,ԺԻՐԱ8Ր ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԸ Լ*Վեր~ 

ֆին նամակը», «կանաչ կածաններ») , 

ԶԱՒԷՆ ԹԱԹՈՒԼԵԱՆԸ, ՎԱՐՈՒԺԱՆ 

ՆԱԼԲԱՆԳԵԱՆԸ («Անծանօթ ազֆիկը») ՚, 

Մեծ գովեստով է խօսւում ՄԱՆՈՒԿ Մ Ը ֊ 

ՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆԻ մասին ւ ինքնատիպ գրիչ 

է ԳԷՈՐԳ ԱՐՇԱԿԵԱՆԸ, որի «Թրաշու֊ 

չաններ» վիպակը ԳՐա աներկբայելի ա– 

պա ցոյցն է ։ ԱՐ ՏԱՇ ԷՍ ԲԱԼԱՆԹԱՐԵԱ֊ 

ՆԸ գրում է գլխաւորասլէո պատանինե-

րի կեանքից ել նրանց Համար Լ վեր ֆին 

գիրքը «Գունաւոր երագներ» - 1962) « 
բայց երեւոյթները ցոյց են աալիս ( որ նա 

չի կարող կանգ աոնել այդ կանաչ մա-

կարդա կի վրա յ է Բալանթարեանը , որ– 

պէս լրագրող, մօաիկ անցեալում աոիթ 

Ունեցաւ, գանուելու, խորհրդային զանա-

զան պաաոլիրակոլթիւնների կազմ ում եւ 

եղաւ Շոալանգիայում ու Արեւմաեան 

Աֆրիկայում, այդ մասին գրել՛՛՛է էր ու-

ղեգրական ապալոբոլթիւնները է 

Յայտնութիւն հանդիսացաւ ԶՈՐԱ8Ր 

ԽԱԼԱՓԵԱՆԸ Իր «Հեղեղ» վիպակով, 

զանազան երկերով, իսկ վերջերս Էլ « Ա յ -

րելու լաւագոյն ժամանակը» վիպակով է 

Լայն հետաքրքբոլթիլնների աէր եւ 

ինքն ուրո յն մ տած ելա կերպ ունեցող հե-

ղինակ է ։ Գրել է երգիծական է Հեր, ինչ-

պէս ել «Մենք անցեալի ել ապագայի մ ի -

ֆեւ» գի տա–երեւակայական ոլչագրաւ 

պատմուածքը ւ Նոր օրերի համապատաս-

խան գրող չ 

ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՒՈԱԵԱՆԻ մասին ար-

մէ աոանձին խօսք ասել ւ 1 9 6 1 թուի ամ-

ռանը մեծ աղմուկ հանեց նրա «Ահնիձոբ» 

ակնարկը՝ հայրենի գիւղի կեանքից % 

Կուսակցական ղեկավարութիւնը չտապեց 

դատապարտել ակնարկի լոյս ընծայու-

մ ը , պաչտօններից հեռացրեց գրական 

պարբերականների խմբագիրներին ել 

յանդիմանեց ակնարկի մասին գրա-

կան կարծիք արտայայտած գրականա– 

գէտներին է Կուսակցական մամուլը շարժ– 

ման մէֆ դրուեց՝ գրեթէ պատանի, ան-

յայտ Հեղինակի գէմ Հալածանքի ու ան-

ուանարկութեան մթնոլորտ ստեղծելու 

ուզղութեամբ է Գա իսկապէս որ աննա-

խընթաց երեւոյթ էր խորհրդաՀայ պատ-

մութեան մէֆ ել ուշագրաւէ Երիաասարդ 

Հեղինակին քաղաքականապէս անուա-

նարկելու կարճատել մոլուցքի մէջ ճիգ 

թավալեց նսեմացնելու նաեւ նրա զոլա 

գրական կարողոլթիլնները է Բա յ ց , ըստ 

երեւո յթին բանաւոր Հասարակական 

կարծիքի ճնշման տակ, Հարկ եղաւ որոշ 

ժամանակից յետոյ լռելեայն «վար կա– 

փրկել» Մաթելոսեանին է Այժմ նա պար-

բերաբար Հանդէս է գալիս գրական մա-

մուլում , թէեւ որոշ Հաշոլետու յ°Գ՜ 

ո ւած ա գիրն եր երիտասարդ գրողներին 

յիշատակելիս, բարոյական ինքնաապա– 

Հովագրման թէ այլ նկատառումներով, 

երբեմն «մոռացութեան» են տալիս նրա 

անունը եւ անտեսում է Մաթելոսեանը 

բացառիկ տաղանդներից է եւ Հազիւ թէ 

յաջողուի նրա ձայնը լիովին խլացնել է 

Այստեղ անհնարին Է խօսել Մ աթեւՈԱ– 

եանի գրական արուեստի առանձնայատ– 

կոլթիւնների մասին է Ցիշենք նրա ստեղ– 

ծագործութիւններից մ ի քանի կաբեւոր 

կտորներ » «Բննութիլն» , «Տափաստան» , 

ՀՏովսԷփը վերադարձաւ բանակից» , «Ոչ 

մի օգուտ» | «Լեռներս թողեցի վերե-

լում» է Վերջերս «Գրական թերթում» ե– 

րեւաց նրա «Մենք ենք + մեր սարերը» 

վիպակից մի Հատուած՝ «կոպեկ—կոպեկ՝ 

միլիոն ռուբլի» խորագրով ւ 

Երիտասարդ բանաստեղծներից ու-

ռա ֆին գծի վրայ է գտնւՈւմ ՆԱՆԱԵՆ 

ՄԻԲԱ8ԷԼԵԱՆԸ Լծնոլած 1 9 3 1 թ • Հ ա ֊ 

ւախքի կարձախ գիլղոլմ) 1 Նրա ժողո-

վածուներից են. «իմ գարունը» ( 1 9 5 8 ) , 

«Խոյանքներ» է Միքայէլեանը գրում է 

նաեւ մանուկների Համար, ինչպէս եւ եր-

գիծական է ջ ե ր , բայց բանաստեղծական 

ուժեղ խառնուածք ունի ել Հեռահաս 

ձգտումներ է Մինչեւ Հիմա որեւէ լայ-

նաշունչ երկ չի ստեղծել, բայց նրա գըբ– 

չին վայել են Հէնց յատկապէս Հզօր, մե-

ծաթռիչ ստեղծագործութիւները է ֆո– 

ժւ ց ւէւՏ6ժ Եգ 



է Ա * 1 > 1 ւ 43 

ՔԸԲ բանասաեղծութիւնների կարճ սաղե-

րի մ ԷՀ անգամ նկատելի է ծաւալուն 

ընդգրկումների տենչը, Հոգեկան կու-

տակումներից սլար լզուելու ստեղծագոր-

ծական տագնապը : 

ԱՐԱՄԱ8ԻԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆԸ (ծնոլած 

1 9 3 6 թ • գի լիՀանամերձ Բա չքեն դ գի՛–՜ 

զում) մեղմ ու մտերիմ երգերի սիրտ– 

Հար է ւ քնարական զեղումների ել ապ-

րումների երգիչ X Նրա ժողովածուներն 

են. «Աստղիկներ* ( 1 9 5 8 ) , « Ս ի ր ո յ Հա-

սակ* % Աոօրեայ ել առօրէական ապրում-

ներ , սէր եւ բարեկամութիւն, ուրախոլյ– 

թիւն, տխրութիւն, կարօտ ( ձգտում, 

ւսՀա^նրա րանաստեզծոլթիւնների մ ԷՀ 

աչքի ընկնող «նիւթերը* յ 

ՍԱՐԳԻԱ ԽԱՐԱԶԵԱՆԸ բնութեան եւ 

գիւզաչխարՀի երգիչ Է է Նրա բանաստեղ– 

ծոլթիւնների ժողովածուներն են» «Գար-

նան առաւօտ$ ( 1 9 5 8 ) , «Անտառը երգում 

Է* | «Բանաստեղծի աչխարՀը* ւ 

Բանաստեղծական կաղմալորման ճա-

նապարհին են գտնւում ԼԵՒՐՆ ՄԻՐԻ– 

ԶԱՆԵԱՆԸ («//յգեստաններ* - 1 9 5 8 ) , 

ԼՍՒԳՎԻԳ ԳՈՒՐԵԱՆԸ («Արշալոյսի եր-

գեր* - 1 9 5 7 , «Երբ ծառերը ծաղկում 

են»), ՆՈՐԱՑՐ ՄՈՎԱԻԱԵԱՆԸ («Լեռ-

նային գարուն» - 1 9 5 6 , «Հայրենի երգ*) , 

ՎՌԱՄ 8ՈՎՍԷՓԵԱՆԸ («Արագածի լան– 

ը ց * ֊ 1 9 5 6 , « Պ ա յ ծ ա ռ եզերք») , ՀԵՆ– 

ՐԻԿ ԱՐԹԵՆԵԱՆԸ («կեանքի ճանապար-

հին* - 1 9 5 6 ) ւ, ԼԵՒՈՆ ԹՈՐՈԱԵԱՆԸ 

(«Բեզ Համար* - 1 9 6 1 ) , ԱԼԵԲ ԽԱԶՌԻՆ– 

8Ը («կանաչ արաՀետ* - 1 9 6 1 ) . ՌԱԶ-

ՄԻԿ ԳԱՒՕՑԵԱՆԸ («իմ աշխարՀը* -

1 9 6 3 ) , ՌԱԶՄԻԿ ՏՈՆԵԱՆԸ («Սնաւաբա 

խոստովանոլ թիւն* - 1 9 6 3 ) , ՎԱԶ ԱԳԱՆ 

ՎԱՐԳԱՆԵԱՆԸ։ ՎԱՐԳԳԷՍ ԲԱԼԱ8ԵԱՆԸ 

մանուկների Համար գրած գրքերից բա-

ցի («ԲողրոՀներ* , «Մասրենի*, «Փեփոլ– 

շը*) գրում է նաեւ լուլվ բանաստեղծու-

թիւներ X. ԳԱՐԻԿ ԲԱՆԳՈՒՐԵԱՆԸ գրել 

է «Արցունքոտ ժպիտ* ժողովածուն 

( 1 9 6 3 ) է Ըստ մամուլի տուեալներ ի ՝ 

պատրաստում է «ՐզՀակիզուող Հոգին* 

պոէմը Զարենցի մասին է Տարիներ առաՀ 

ա։յանկարծ փայլատակեց պատանի ԱՐԵՒ-

ՇԱՏ ԱՒԱԳԵԱՆԸ, բայց այժմ Հազուա– 

գէպ է երելում: Նոր է Հրապարակ մըտ– 
նում ԱԱԱՕՒՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԸ, բայց ար– 

գէն նկատելի է նրա նեբշնչեալ ոգին, 

լայն ընդգրկումների սէրըւ Աովորաբար 

գրական մամուլում երե լա ցող երիտա-

սարդ անունների ընդհանուր թիլը թը– 

ւարկածի աոնոլաղն Հնգապատիկը կա-

րող է լինել X Բա յց սոսկ անուններ թո լե-

լը իմաստ չունի, եթէ այդ անունների 

յետեւում ամէն ինչ տակաւին մշուշա-

պատ է ; 

Երիտասարդ արձակագիրների ոլ 

բանաստեղծների մասին ընդհանուր աե– 

ղեկութիւններ տալուց յետոյ, Հարկաւոր 

է անդրադառնալ մի սկզբունքային Հար-

ցի ւհէորՀրդա յին երկրներ ում զանազան ա– 

ռիթնեբով խօսք է լինում առհասարակ 

սերունգների եւ մասնալորապէս գրա-

կան սերունդների փոխ յարաբերութեան 

մասին» Պաշտօնապէս եւ Հրապարակայ– 

նօբէն չի ընգունւում, թէ սերունդների 

որեւէ Հակամարտութիւն կայ, բայց եւ 

առիթը բաց չի թողնւում որոշ երիտա-

սարդ գրողների* «կեղծ - նորաբարու– 

թեան* է «Արեւմ տեան անկում ա յին գ քե-

րական ձեւեր ը ընդօրինակելու* մեղա-

դրանքով ծաղրելոլ Համար է Պաշտօնա-

կան գրիչների ոլ նրանց ձայնակիցների 

պնդման Համաձայն* խորՀրգայի ն Հա-

սարակութեան կեան քո ւմ եւ գրականու-

թեան մ ԷՀ ինչքան վատ, աձեւ է արտա-

ռոց ել այլանդակ բան կայ* անպայման 

գալիս է «դրսից* , իսկ երիտասարդու-

թիւնը Հիմնականում իբր «Հաւատարիմ 

է յեղափոխական աւանդոլթիւններին* X 

Այս խրթին Հարցի մէՀ չմխրճուելու Հա-

մար ասենք միայն, որ ժամանակակից 

Հայ երիտասարդ գրողներն իսկապէս ոբ 

ունեն նոր գրելաձել, նոր ոգի ել շունչէ 

Ժ՛ամանակը աւելին կ՝ասի : Այգ «նորու– 

թիւնը* գրսի ազդեցոլթեան արդիւնք 

չ է , այլ սեփական կեանքի ինքնաբուխ 

արգասիք, Հրամայական պահանՀ ւ Մի*– 

թէ «նոր ութիւնները* ներածւում են 

միայն, այլ Հէնց չեն ստեղծւում Հ Այն 

մեղադրանքը, թէ երիտասարդ գրողնե– 
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րից չատերը յարգանք էեն տածում նո յն՛" 

իսկ Հայ դասական գրողների նկաամ ամ ր , 

- եւս Հաւանարար չափազանցուած Է է 

ՀԲ՝Էել պէաք է ասել, Որ այդ մեղադրան– 

քը միաժամանակ բխում է եւ պեաական 

գրիչներից ել թէ իսկապէս Հայ գրակա-

նութեան զարգացման Համար մտաՀոգ– 

ուած սրացաւ գրոգներից, րսա երեւոյ– 

թին բոլորովին տարրեր նկատառումնե-

րով) : Բան զի իսկական գրոգը, ինչքան 

էլ որ նա նորարարսլթեան Հետամուտ լի-

նի ,չի կարող երես դարձնել իր արժանա-

ւոր նախորդներից ւ ք*սկ անտաղանդները 

ինչքան կհուզեն՝թող արՀամարՀենէ Փաս-

տը ա յն Հ– յ որ առնուաղն րարձրագո յն 

կրթութիւն ստացած, 20–/՛^ դարի երկ-

րորդ կէսին ապրող երիտասարդ ԳՐՈ՚Լ~ 

ները եթէ նոյնիսկ ուզենան՝ չեն կարող 

գրել նախորդ սերունղներին պա ականած 

գրողների նմանէ Երկերի ոչ ձեւը, ոչ 

բովանդակութիւնը ք ոչ Էլ նոյնիսկ լեզուն 

ՈՒ ոճը չի կարելի ՀԷնց այնպէս՝ մեքենա– 

յօրէն նոյնացնելյ Նոյն բանը վերաբե-

րում է նաեւ գրականութեան այսպէս 

կոչուած ք յեղավէոխական աւանդութիւն– 

թիւններին» : կուսակցական ղեկավարու-

թիւնը, երբ նեղն Է ընկնում, մատնա– 

ցոյց Է անում մի քանի զոյգ վաղուց 

Հանգուցեալ «պրոլետարական պո Է տնե-

րի» եւ երիտասարգութեանը ՀրաՀան-

զում՝ օրինակ վերցնել նրանցից է է*սկ 

երիտասարդութիւնը տարակուսանքով 

ուսերը թռթւում ե մտքի մԷք ծիծաղում 

է դազափարախօսական ոստիկանների 

վրայ: Առհասարակ Տեղափոխութիւնը 

մէկ անգամից չի վեր քանում եւ կեանքի 

Հարցերին յաւիտենական լուծում չի տա-

լիս է Հարկ եղած գէպքում Տեղափոխու-

թիւները յա քո բդում են իրար, անհրա-

ժեշտութեան թելադրանքով, երբ իրերի 

գքսսաւորմ ան ամրարտակը այլեւս չի 

գիմ անում նորաստեղծ կուտակուած ու-

ժերի ճնշման տակ է Նոր օրերը նոր պա– 

Հանքներ են աոաքագրում, նոր ձեւեր ։ 

Գրական երիտասարդ սերնդի ինքնավբս– 

տաՀ վարմունքի մէք արտացոլւում է 

կենսական ճշմարտոլթիւնների մի նոր 

վկայոչթիչն եւս է 

ԺԵ. 

ԸնգՀ անուր գրականութեան զուգա-

հեռ մշակւում է նաեւ մանկա–պատանե-

կան գրականութիւնը է կարելի է ասել, 

որ խորհրդաՀայ գրեթէ բոլոր գրոգնե-

րը իրենց մասնակցութիւնէն են ունեցել 

ա յդ գործին է ՆախախորՀրգային Լրքա՜ 

նում միայն որոշակի գրողներ Էին ԸԳ՜ 

բա զլում դրանով , բա յց ընղսմին լիովին 

եւ խանդավառ նոլիրոլածոլթեամբ է 

Խորհրդային Ժամանակաշրքանում ման-

կական գրականութիւնը շատերի Համար 

Ւ ա յ Լ " 9 Հրաս(Ոէ֊րանք Է կամ մեծ 

դրականութեան անցնելու կամրքագլ^ 

լոլխ , իսկ միլսների Համար՝ մշտական 

ասպարէզ ւ 

Ա՝տնկական գրականութեան բնադա– 

լառում իր ժամանակ մեծ դեր են ունե-

ցել էցնկօ—Ասլերը (Աթաբեկ քՕնկոյեան՝ 
1 8 7 0 — 1 9 3 5 ) ) Հայրապետ Հայրապետեա– 

նը ( 1 8 7 4 — 1 9 6 2 ) եւ ուրիշները։ Բազմա– 

թիւ մանկագիրներ կան խորՀբդային օ– 

րօք կազմալորոլած գրողների շարքում ( 

բայց ամբոզքական ցայտուն դէմքեր չը– 

կան. գոլցէ ՀԷնց մասամբ էլ բազմաթիւ 

լինելու Հ ետեւանքով է այդպէս է Մ ան– 

կական գրականութիւն թէել իսկապէս 

կայ եւ միշտ էլ մշա կլում է նորը, բա յց 

զժգոՀութիւնն էլ պակաս չէ Հ ինչ որ 

Հիմնաւոր պատճառներ ունի Հ Խորհրգա– 

Հայ մանկական գրականութիւնը պայ– 

մանաւոբոլած է եր կրի րնգՀ անուր կա -

ցութեամբ ել կրում է նրա կեանքի ցըն– 

ցումների Հետեւանքները է Բացատրու-

թիւները Հեռու կը տանեն, ուստի սահ– 

մանափակուենք փաստական տուեալներ 

ներկայացնելով ւ 

Դպրոցականների Համար ընթացիկ 

գրականութիւն Է մչակլում ինչպէս ման-

կական պարբերականներում ( այնպէս էլ 

սովորական գրական պարբերականնե-

րում է Աւելի քան երեք աասնամ ե ակնե-

րից ի վեր լոյս Է տեսնում «Պիոներ կանչ» 

թերթը է Ա իքին տարիքի դպրոցականնե-

րի Համար կայ «Պիոներ» ամսագիրը, 

իսկ կրտսեր դպրոցականների Համար եր-

կար ժամանակ գոյութիւն ունէր «Հոկ– 

ճ ւցւ էւ Տ 6 ճ Ե գ 
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տեմրերիկ»–ը, ՈՐԸ ԳաԳարէց յետոյ 1 9 5 8 

թոլի գարնանից վերսաին երեւան եկաւ.՝ 

որպէս ՀՊ՛իոներ» ամսագրի յաւելուածէ 

Դպրոցականների Համար լոյս տեսնող 

ընգ,Հանոլր ընթերցանութեան գրքոյկնե– 

րը մեծ մասամր ընտրովի քարոզչական 

«երեխայական» բնոյթ ունեն, 1 ո է ֊ ր ք 

դաստիարակչական նիւթեր Հազուադէպ 

են լինում է Ռուսաստանում գոյութիւն 

ունի բազմաՀատոր մանկական Հանրա-

գիտարան է Վերջերս Վրացիները ձեռ-

նարկեցին այգ Հանրագիտարանի թարգ-

մանոլթեան՝ վրացական նիւթեր ԼՐացը– 

նելով է Հայաստանում առայժմ այգ ուղ– 

ղութեամբ ձայն բարձրացնող չկայ Հ Ա— 

ս ենք, ինչպէ՞ս կարելի է այգ մասին 

խօսք բացել, երբ նոյնիսկ սովորական 

ազգային Համառօտ Հանրագիտարան գո-

յութիւն չունի է 1 9 6 1 թոլին լոյս տեսաւ 

իւորՀրգաՀայ մանկական գրականութեան 

առածին ծաւալուն ամբողջական ժողո-

վածուն՝ ՀՓունի—ը է 

Ինչպէս վերելում յիչուեց, գրեթէ 

բոլոր իւորՀրգաՀայ գրողները այս կամ 

՚ ս յ ն չափով գրել են մանուկների Համար, 

իսկ երիտասարդները միչտ էլ գրանից 

են սկսելէ Բայց կան այնպիսիք, որ ոչ 

մի գնով մ տաղիր չեն Հեռանալու ման-

կական աշխարհից , կամ գէթ այգպէս է 

թւում ։ Այսպիսով, տուեալ ղէպքում 

կարող ենք մանկագիր Համարել նրանց, 

ովքեր երկար տարիներ մ տնկական գը՜ 

րականոլթեան րնագաւառում ստեղծա-

գործ ելով (յաքոզ կամ անյաքող՝ տարբեր 

Հարց է) , տրամ ա գրութիւն չեն ցուցա-

բերում «արհեստը փոխելու» է 

էՏորՀրգաՀայ մանկագիրներից յի– 

չենք.– ՎԻԿՏՈՐ ՎԱՐԳԱՆԵԱՆ («Խաղա-

լիքների ար լաւը», ՀՀանելուկներ», «Եր՜ 

քանիկ մ ա ն կ ո ւ թ ի ւ ն « Ի ն չ են երգում 

ճնճղուկները»), ՎԱԶԳԷՆ ՏԱԼԵԱՆ, 

ՌՈՒԲԷՆ %ԱՐԻԲԵԱՆ («Ջ«րս զրոյց», 

«Արեւի Համբոյրը», «Անտառային ձայ-

ներ», «Նամակ արեւին»), ԱՈՂՈՄՈՆ 

ՄԿՐՏՋԵԱՆ («Ուր գարուն է միշտ», 

«Առուակ»), ՀԱ6Կ ՎԱՐԳԱՆԵԱՆ, Է Գ ֊ 

ՈՒԱՐԳ ԱՒԱԳԵԱՆ, ՊԱՐԳԵՒ ՄԱՐՏԻ՜ 

ՐՈԱԵԱՆ, ԵՐՋԱՆԻԿ ԱՌԱԲԵԼԵԱՆ, ՕԼ– 

ԳԱ ԱԱՆԱՀԵԱՆ, ԳՈՀԱՐ ՖԻԼՈՏԵԱՆ, 

ՀԵՆՐԻԿ 6ԱՐՈՒԹԻԻՆԵԱՆ, ՀԱՄԼԵՏ 

ՀԱՐԵԱՆ, ՀՌԻՓԱԻՄԷ %ԱՋՈ8ԵԱՆ, 

ԼՈՒՍԻԿ ԲԽհՆԱԿԵԱՆ ։ Վերքին տաս– 

նամեակում առանձնապէս աչքի ընկա լ ե– 

բիտասարգ բանաստեղծ ՍՈՒՐԷՆ Մ ՈՒ՛՜ 

ՐԱԳԵԱՆԸ։ Հանելուկներ ել առակներ է 

գրում ԱՆՈՒԾԱՒԱՆ ՇԻՐՈՑԵԱՆԸ։ Մա– 

նուկների Համար գրում են նաեւ այնպի-

սի բաւական յայտնի թարգմանիչներ , 

ինչպիսիք են ՊԱՐՈ8Ր ՄԻԲԱ8ԷԼԵԱՆԸ 

(«Զարմանալի ծիլը») ել ՀԵՆՐԻԿ ՍԵՒԱ֊ 

ՆԸ («Եկէք ծիծաղենք», «Ուրախ եր-

գեր» )։ Միքայէլեանը թարգման ութ իլն– 

ներ է անում ռոլսերէնից, գերմանեբէ– 

^՚ՒՏ *Ֆաուստ»–ը) է իսկ Աեւա– 

նը՝ անգլերէնից I Մ իքին եւ աւագ դպրո-

ցականների Համար գրքեր է գրում երի-

տասարդ արձակագիր ԱԶԱՏ ՇԱՀԻՆԵԱ– 

ՆԸ («Զմեռային գիչերուայ երազը», -

1955 , «Մեր գիշերային արկածները» , 

«ւՍուրի եւ Աամի արկածները», «Անյայտ 

մարդիկ»)՝ շեշաուած կերպով արկածս*– 

յին ուղղութեսէմբ։ Պատանիների Համար 

աբկածային երկեր են գրում խորՀրդա– 

Հայ ճան աէոլած գրողներ՝ մ իքին եւ ե– 

բիտասարգ սեբնգից է Այգ աեսակի դրա– 

կանոլթեանը հ անգամ անօրէն անդրա-

դառնալը Հեռու կը տանի է ուստի այս– 

քան ով բաւականանանք է Գա ինքնուրոյն 

բնագաւառ Է եւ Հետելողական պրտում-

ների կարօտ Հ 

Մ անկա– պատանեկան գրականութեան 

կապակցութեամբ տեղին Է մի քանի խօսք 

ասել նաեւ գիտա—երեւակայական գրա-

կանութեան մասին, որը թէեւ անպայ-

ման պատանիների Համար չ է , այլ գըր՜ 

լում է տարեցների Համար, բայց նրա ե՜-

լակէտը պատանեկան երազների աչխարՀն 

է , երեւակայութիւնը, տիեզերական Հո-

րիզոնների Հետամուտ երիտասարդական 

ձզ տումը է Գիտա-երեւակայական գրա-

կանութիւնը ըստ Էութեան երկսայրի 

սուր Է, ուստի խորՀրդա յին պայմաննե-

րում մի կողմից գա խրախուսւում Է ( 

իսկ միւս կողմից Էլ խիստ վերաՀսկլում է 

քանզի այդ կարգի գրականութեան մԷՀ 

Հնարաւորութիւն կայ տեղաւորելու ա– 
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մկն ս* ե սա կքւ «հերետիկոսական» մտքեր 

ու. մտաբնութիւններ է 

Հայաստանում գիտա—երեւակայա– 

կան գրականութիւնը նոր ասպարէզ է եւ 

քչերն են տակաւին զբազլում գրանով յ 

Գրական այդ տեսակի (մանրի) ռահվի– 

րան մեզ մօտ ԱՇՈՏ ՇԱ8ԲՈՆՆ է (Գաս– 

պարեան, ծնոլած 1 9 0 4 թ * Շայբոնը 

իր գրական գործունկութեան ընթաց-

քում գրել է բանաստեզծութիէններ 

(«հայրենական ւիրիկա*) է արձակ եր-

կեր , բայց նշանաւոր ք դարձել վերոյիշ– 

եալ կարգի ստեղծագործութիւներով, 

որպիսիք են • «Գիշերային ծիածան» , 

«Սպիտակ ստուերներ ի աշխարհում» ( 

«Տիեզերական ովկիանոսի կապիտաննե-

րը» , «Երկիր մ ոլորակի գաղտնիքները» ) 

Այգ աս պար Է զում վերքին մամ տնակներս 

վերելք ապրեց երիտասարդ գրող ԿԱՕԷՆ 

ՍԻՄՈՆԵԱՆԸ (ծնոլած 1 9 3 6 թ՛ Երեւա– 

նում) է Աիմոնեանի գրքերից են» «Աար– 

սեցիները» , «Ա՝եգոլյզա յի շոշափուկնե-

րում ) | «կապոյա մարդկանց գաղտնիքը» % 

«թափառող մոլորակ», «Երկրորդ արե– 

ւը • Փոքր աոիւծի Ադամը • Վալտեբ 

Բուշ»յ Տպաւորութեան կարգով կարելի 

է ասել4 որ Աիմոնեանի երկերում մար-

դը իր բնատուր կամ հաւանական հ ո գե-

րան ոլթեամր աւելի գերակշիռ տեղ ու-

նի , քան ընդհանուր բնոյթի գիտական 

կառուցումները ել իրագարձութիւնների 

անակնկալ—երեւակա յա կան գաս ալոր ում-

՛պերը տ 

ԺԶ– 

Թատերագրոլթեան մասին իւօսելիս 

անպայման նկատի ո լնենք այն տարրա-

կան իրողութիւնը, որ թատրոնը ինքնոլ– 

րոյն եւ բաղադրեալ ասպարէզ է , որէ 

մ ասին ստոյգ գատողութիւններ անելու 

համար պէաք է անմիքապկս տեղեակ լի-

նել նրա բոլոր ներքին հանգամանքնե– 

րին, ինչ որ անկարելի է տոլեալ գէպ– 

քում , մ ան աւանդ հեոոլից– հեռոլ յ Բացի 
այԳ 1 թատերական գործը մ ասն ագի տոլ*– 

թիէն կ եւ հետելապէս մասնագիտաբար 

էլ կարող կ քննութեան առնուել» Բա յց 

Հայաստանի գրական կեանքի ել առհա-

սարակ հասարակական մթնոլորտի չըՐ~~ 

քանակում անհիմն չէ թատերագրոլ-

թեան աոթիւ գրականագիտական րնոյ– 

թի որոչ հաստատումներ անել տեղեկա– 

տըւութեան կարգով։ 

թատերագրոլթեան տեսակարար կր-

չիո֊ը, գրական միւս սեռերի համեմ ա– 

տոլթեամ բ , անշուշտ ցածր էէ Հայաս-

տանում դրանից աւելի ցածր մակարդա-

կի վրայ գտնւում Է միայն շարմանկա– 

բային արուեստը ընդհանուր կարծի-

քով է Պարբերաբար նախաձեռնուող «լա-

ւագոյն պիեսների ել լի բրետ տոներ ի մըր– 

ցանակաբաշխոլթիէննեբը» տա կա լին ի 

վիճակի չեն կացութիւնը հիմնովին բա-

րելաւելու է Այնոլամենայնիւ , թատերա-

գրոլթեան բնագաւառը ամ ա յի չէ է Մ իա յն 

թէ առաւելագոյն մակարդակը տեւաբար 

մնում կ անբալարար աստիճանի վրայ է 

Այգ բանը ուղղակի թկ անուղղակի խոս-

աո վան լ ում կ նաեւ Հայա սա անում , նոյն– 

իսկ պատճառները բացատրելու ւիորձեր 

են լինում ք առանց վերքնական եզրակա-

ցութեան գալու է Բնաւ միաումնաւոր 

տեսակկտ չի լինի է եթէ ասենք, ոբ թա-

տերագրոլթեան յետ մնալու Հ աեղ^֊քայլ 

անելու պատճառները զգալի մասով հե-

տեւանք են հասարակական ընդհանուր 

անազատ պայմանների է Թ ատ եր ագրո լ– 

թիւնն Էլ յ երգիծանքի նման, առանց ար-

գելքի զարգանալու համար առաւելագոյն 

անձեոնմ խե լիութեան կարիք ունի ԷՀ*՛ 

խանութ իէններ ի մանրախնդիր կամա յա– 

կանութիւններից, շատ աւելի, քան գը– 

րական միլս սեռերը է Երբ բացակայՈւմ 

Է անձեոնմ խե լիութեան երաշխիքը, միւս 

խանգարիչ գործօնների մեղքը ինքնաբե-

րաբար անտեսանելի կամ երկրորդական 

Է դառնում է Այս չի նշանակում, ի հար-

կէ է թէ ազատութիւնն ինքնին մեքենա-

յաբար ապահովում է թատերագրոլթեան 

ծաղկումը է Աիչտ ել ամենուրեք գոյոլ– 

թիէն ունի ստեղծագործական խանդի ել 

սպառման երեւոյթը է քՒատերագրութիւ-

նը արուեստ Է, որը կարող կ ծաղկել 

միայն տաղանդի եւ տաղանդը քերմա– 

ճ ւցւէւ Տ 6 ճ Եգ 
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ցընող գործ օնն երի աո. կա յոլթեան շնոր-

հիւ֊ է Բա յց ազատութիւնը գէթ վերացա-

նում է էական խոչընդոտներից մէկը, 

ա յն էլ գլխաւորը, եւ գործի յաջողու-

թեան կամ անյաջողութեան ամբույք պա-

տասխանատուութիւնը գնում գործող 

մարգկանց վյրայ , իսկ ոստիկանա-

կան բնոյթի արգելակող պայմաններ են 

ստեղծւում ք ապա որեւէ պատասխանա-

տուութեան Հարց այլեւս չի մնում ւ Մ ը– 

նում է միապաղաղ սովոբամոլոլթեան 

փաստը է 

Մի Ժամանակ առհասարակ խորՀըր– 

գային թաաերագրութեան յետ մնալու 

գրեթէ բոլոր պատճառները վերագրում 

էին այսպէս կոչուած «անկոնֆլիկտայ– 

նոլթեան տեսոլթեանը» է «Անկոնֆչիկ– 

տա յնութեան տեսութիւնը» ստա լինեան 

ժամանակ արուեստի մէք տիրապետող 

այն սկզբունքն է ր , թէ խորհրգային 

պայմաններում մարգկանց միջել Հակա-

մարտ «կոնֆլիկտ», բախում չի կարող 

լինել, պայքար չկայ լաւի եւ վատի մի– 

ջեւ, այլ կայ մրցում լաւի եւ լաւագոյ-

նի միջեւ, իսկ անողոք պայքարը կարող 

է ուզղուել միայն էհն ի մնացորդների» և 

գրսի բացայայտ թշնամիների գէմ՛. Սա, 

ի Հարկէ, Հարցի պարզեցուած բացատ-

րութիւնն է եւ լրիւ չ է , բայց մօտաւո– 

րապէս ճիշգ է « «Ան կոնֆլիկտ այն ութէ լ– 

նը» պատահական ինքնագլուխ Հոսանք 

չէր , այլ տիրող Հասարակական ընգՀա-

նոլր մթնոլորտի արտացոլումներից մէ-

կը* Բանի այգ մթնոլորտը վերՐապէս չի 

մաքրուել, «անկո նֆլիկտայնութիւնն» էլ 

փաստ օ րէն ողջ կը մնայ X Եթէ մի պաՀ 

վերեւից թոյլատրոլեց սիրտ Հովացնելու 

Համար այգ տեսութեան գէմ սուր ճօ– 

ճ ե ի գա չի նշանակում, թէ բոլոր յայտ-

նի ու անյայտ արգելքները չքացան է 

Միայն այն պարագան, որ մինչեւ Հիմա 

թատերագրական սոսկ սահմանափակ 

տեսակներ քիչ թէ չատ մչակուելու Հը– 

նաբաւորութիւն ունեն, ապացուցում է , 

որ կաշկանդումները կան ու կան ։ 

Այսպէս, եթէ առաջներում, մանա– 

ւանգ ա-ական թուականներէն, թատե-

րական երկերում գործող անձեր էին 

ներկա յացւում գլխալորապէս «յեղափո-

խական Հերոսներ», «բանուոր դասա-

կարգի թշնամիներ» , «մաուզերիստներ 

ու սպիտակ դոլաբ դի ականն եր» , Հգիտա– 

կից կոմերիտականներ» , «կուլակներ ու 

նրանց ձայնակիցներ» , Հվնասարարներ , 

լրտեսներ, իմպերիալիստական գործա-

կալներ» եւայլն , խիստ միտումնաւոր 

լոյսի տակ, ապա այսօր թատերական 

երկերի մ եծագո յն մ ասը կառուցւում է 

ընգՀանոլր առումով կենցաղային կա-

տակերգութեան , ընթացիկ զոլարճախա– 

ղեր Հրամցնելու ուղղութեամբտ Դարձ-

եալ բացակայում է կենսական մեծ խըն– 

դէրնեբ շօշափող թատերագրութիւնը է 

Այգ բացակայոլթէլնը իմաստուն բա-

ցատրութիւներ ի կաբէք չունի եւ ինք-

նին Հասկանալի է Տ ք&ոբՀրդային երկ-

րռւմ , որտեղ ա յնքա՚ն շատ են ողբեր-

գական վիճակներն ու բախումները, ոզ– 

բեբգոլթիւնները փաստօրէն արգելուած 

են է Նոյնիսկ չէզոք իմաստով լուրջ «գը– 

րամ աները» շատ չեն : իսկ կատակերգուս 

թէւնները սովորաբար որոշ քառակուսի-

ներից դուրս չեն գալիս է Բ՛ուս Հանգուց– 

եալ թատերագիր Վէշնեւսկոլ ՀԼաւատե-

սական ոզրերգոլթիւն» երկի անունը 

դարձել է Հասարակ անուն, խորՀրդա– 

յէն թաաերագրութեան օրէնական բը– 

նոյթը խորՀրդանշող Հասկացողութիւն յ 

Եթէ կայ ողբերգութիւն, ապա նա պէաք 

է անպայման լաւատեսական լինի չ այ-

լապէս ճանապարՀ չկայ• • • 

Մեր նպատակն է միայն փաստական 

տուեալներ տալ, բայց առանց քիչ առաք 

շարադրուած անխուսափելի «նախաբա-

նի»՝ մերկ փաստերը իմաստ չէին ունե-

նա յ ւ Ուրեմն, այսօրուայ խորհրդահայ 

թատերագրութիւնը եթէ զարգանում էգ 

ապա առա յժմ ընթանում է միայն գե– 

րազանցապէս մօտաւոր իմաստով կեն– 

ցազա յին կատակերգութեան ճանապար-

հով–. 

էցորՀրգաՀայ թաաերագրութեան աս– 

պարէզում գործել ել գործում են սովո-

րական գրողներ, բացառապէս թատե-

րագիրներ եւ թատրոնի Հետ անմիիպէս 

կապուած մարդիկ * Նրանք քիչ չեն եղել 
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եւ չեն | բայց գժուաբ է մաանացոյց ա– 

նեչ որեւէ մէկր, որր այգ ասպարէզոլմ 

դրա կան Հեղինակութիւն Համարուի եւ. 

Հանգիսանայ միայն թաաերագրոլթեան 

նոլիրոլած որակեալ գրողէ Իր մամա– 

նակ իւորՀրգաՀայ թաաերագրոլթեան 

բնագալաո-ում շօշափելի ներգրում են 

ւէացրել Անուշաւան Վաբգանեանը, Վա– 

Հան Միրաքեանչւ, Գերենիկ Գեմիրճեա– 

նը, ՎաՀան Թոթովենցը, Արչակ ՚Լարա– 

գիւլեանր (Շար—լաթ) , Լելոն Սազա ԷՓել– 

եանը% Մ կրաիչ Ջ ան ան ր , Արմ Էն Գոլլակ– 

եանը, Վազարչ Վաղարշեանը եւ ուրիշ-

ները,, մշակելով նաիւաիէՈրՀրգային ել 

խորՀրգային նիւթեր է Նրանց գործը այլ-

եւս խորՀրգա յին թաաերագրոլթեան 

պատմութեան Է վերաբերում, այնպէս 

որ ա յս պարզ յիշատակումն իսկ բաւա-

կան է < 

Տ ետ պատերազմ եան շրջանում եւս 

զանազան գրողներ եւ միքակ թատերա-

գիրներ զրաղւում են թատեբագբոլ– 

թեամբ է ծղրիթի կեանք ունեցող երկեր 

տալով է՛ Շրջանցում ենք այգ մանրամաս– 

նոլթիլնները է Միայն տեղն Է յիշատա– 

կել, ՛որ Նայիրի Զարեանի թատեբգու– 

թիւնները լայն արձագանգ եւ նկատելի 

Հետք են թողել մինչեւ օրերս : 

Այմմ ներկայացնենք այն գրողնե-

րին է որոնք իւորՀրզաՀայ գրականութեան 

մէֆ գերազանցապէս Հանգէս են գալիս 

թատերագրի Հանգամանքով եւ նրանցով 

է պա յմանաւորուած իորՀրգաՀայ թա-

տերագրոլթեան ա յսօրոլայ վիճակն ու 

վազուայ Հեոանկարըէ 

ՄԵԼԻԲ ԲՈՁԱՐԵԱՆԸ (ծնուած 1 9 1 2 

թ . Ավափարս զիւզում) ասպարէզի մէֆ 

է 30-ական թուականներից ի վեր ։ Գրել 

է 4 0 – ի ց աւելի մեծ ու փոքր թատեբգու– 

թիլններ է Նրա երկերի նիւթ են ծառա-

յում իորՀրգաՀայ իբականութեան ըն-

թացիկ իրագարձոլթիւնները, պատե-

րազմի տարիներին յատուկ երելոյթնե– 

բը, ինչպէս եւ պատմական գէմքերը 

ԱՋ ոլմչոլգ Վար ան գացի» ) յ Բոչարեանը 

առաւել Հանրածանօթ թատերագիր գար– 

ձաւ «Բեռիները քէֆ են անում», Հ Հա-

րազատ մաբգիկ» ել մանալանգ «Հին Հի-

ւանդութիւն» թատերգոլթիւններից յե-

աոյ է 

ԱՐԱՐԱՏ ԲԱՐՍԵՀԵԱՆԸ (ծնուած 

1 9 1 2 թ՛ Բաքւում) նոյնպէս նա իա պա-

տերազմ եան սկսնակներից էէ Բաքուի 

Հայկական թատրոնի դերասան Էր % Էսկ 

երբ պատերազմից յետոյ մի քանի տարի 

անց այգ թատրոնը գէիովին ֆաիֆաի– 

ուեց եւ դերասանները ցրուեցին կովկա– 

սոլմ% ով ոլր կարողացաւ ք Բարս՚եղեանը 

աեզափոիուեց Երեւանէ հէորՀրդաՀայ1 

նիւթի սովից տառապող թատերագիրնե-

րը շատ են գիմ ել րոլշեւիկ արկած աս Էր 

գործիչ կամոյին • տեղից արթնացողը 

նրա անունին Է ապաւինել է Բարսեղեանը 

բացառութիւն չէ եւ «կամօ» թատերգՈլ– 

թեամր է սկսել իր ասպարէզը յ Նրա մ ր– 

նացեալ թատերգոլթիւններից են՛ «Հայ 

կինը», «Սիրոյ Հովիտ» ( 1 9 5 5 ) , Վոլսիկ 

Լիսինեան» , «Ծնունդ» , «կռոլածաղիկը» , 

ՀՊչը—Պոլղի» է ՄԻշտ պատնէշի վրայ է է 

Նոյնպէս նաիապատերազմեան ըս– 

կրսնակն եր ից 1 բայց Հայա ստանում 

միայն պատերազմից յետոյ յայտնի դար– 

ձած թատերագիր է ԱՐԱԾԱՇՈՏ ՊԱՊԱ8֊ 

ԵԱՆԸ ( ծ ն ո ւ ա ծ 1 9 1 2 ) թ• Գոնի Ռոստո-

վում)տ Ի դէպ Հ այգ անունը մի քիչ Հա-

նելու կային է • առաջներում ստորագըր– 

ւում էր Արամ ել Աշոտ Պապայեաններ, 

իսկ որոշ Ժամանակից ի վեր1 միայն Ա՜-

րամ աշոտ Պապա յեան է Այգ փոփոխու-

թեան պաաճաոների մասին կարելի Է քիչ 

թէ շատ խելքի մօտ կռաՀումներ անել, 

բայց առանց վստաՀելի գրաւոր աղրիւր– 

ների՝ իմաստ չունի ենթադրութիւնե-

րով Հանդէս գալը է Արամ աշոտ Պապա յ– 

եանը կարճ ղՈւարճախաղերի մասնագէտ 

է է Գրել Է պատերազմական բո վանգ ա– 

կութեամր երկեր, բայց գլխալորապէո 

Հկենցաղային թիւրիմացութիւնների» ո-

լորտն է նրա նախասիրած բնագաւառը, 

ինչ որ երեւում է ՀԷնց երկերի վերնա– 

գրերից * կարելի է Համարել Համեմատա-

բար բեղուն Հեղինակներից մէկը ւ Նրա 

թատերգոլթիւններից են .«Երազ» (1938) > 

«Մեր կո-իւը արդար է » , «Գէպի արեւ-

մուտք» , «Շշմեցուցիչ Հարոլածֆ, «Բար– 
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ձունք՛» , «Բախտաւորեանների ընտանի-

քը» , «Մեծ Հարսանիք» , «Փեսատես» , 

«Մանրուք» , «կնունք» , «Անուանակոչու-

թիւն» , «ի/անդից պատուհաս»։ Արանց 

մեծ մասը լայն ժողովրդականութիւն է 

ձեռք բերել հէնց գրական պարբերական-

ների շնորՀիւ։ 

Պատերազմի նախօրեակին «յայտ-

նութիւն» Համ տրուեց երիտասարդ ԼԱՒԳ— 

ՎԻԳ ՄԻ-ԲԱ6ԷԼԵԱՆԸ, նրա «Գօշ» եւ 

«Վաբազդատ» պատմական թատերգու– 

թիւնների Համարէ Բայց ՄիքայԷլեանը 

ինչ-ինչ պատճառներով թափը թուլա-

ցրեց եւ միայն վերքին տասնամեակում 

յիչեալ երկերին աւե լացրեց «Ար տա– 

ւազդ Երկրորգըթ է ինչպէս երելում է , 

նրա Հետաքրքրութեան ոլորտը «պատ-

մական ոզրերգութիւններն» են է Միքա– 

յէլեանի գրչին է պատկանում նաեւ 

«Զարինէ» ժամանակակից վէպը ( 1 9 5 8 ) * 

Աամառօր էն, բայց աււանց որոշակի 

յաջողութեան, թաաերագբութեամբ է 

զբաղուել նաեւ Արչաւիբ Գար բնին I Վեր-

քին տարիներս մի չարք գրողներ փոր-

ձում են Հբապոլրոլել այգ ասպարէզով, 

գրանցից է նո յնիսկ բանաստեղծուհի 

Ա ի լվա կապուտի կեանը է Նկատելի «ար-

տադրանք» ունի Զարզանդ Գարեանը յ Ա— 

ԼԵԲՍԱՆԳՐ ԱՐԱԲՍՄԱՆԵԱՆԸ (Մա– 

նուկեան) արձակից կարծես թէ վերքնա– 

կանապէս անցել է թաաերագրութեան ւ 

Նրա աբձակագբական գրքերից են* «ճա-

նապարհ գէպի Կամ ի չին» , «Գեազբել լե– 

բան գաղտնիքը», «Ազատութիւնն աքսո-

րական» % Մասամբ այգ երկերի Հիման 

վբայգ մասամբ, էլ ինքեուբոյն թեմանե-

րով^ գրոլել են թատերգոլթիւններ ք ո– 

բոնք բաւական թիւ են կազմում («էման– 

ուէլ» • «Վարդեր եւ արիւն» , «Փիղը պա-

րում է» * «Առանձնապէս ոչինչ չկայ») է 

Արաքսմանեանը մանր նիւթերից բացի 

սովորաբար ընտրումդ Է նաեւ մեծանուն 

ել մեծակշիռ, նիւթեր, բայց նրա մտա-

հորիզոնը ըստ երեւոյթին նեղ Է, թո յ լ 

չի տալիս նիւթի բարձրութեան Հասնել, 

իսկ աշիարՀայեացքը անկազմակերպ է 

Չնայած բազմաթիւ ընթացիկ սայթա-

քումներին , Արաքսմանեանը նոլիրուած 

Է իր նոր թատերագրական ասպարէզին է 

Ռուսական զանազան թատերական 

նիւթեր «Հա յացնելով» է զբաղւում բե-

մադրող Գրիգոր 1յաղշեանը% Մանր եր-

կերով երբեմն քար ալանին է խաոնլյաւմ 

նաեւ Ա երոբ Աարգսեանը յ Թէեւ նրա 

գրուածքներէւ ոգու տարօրինակութիւնը 

լայն բացատրոլթիլնների կարիք ունի, 

բայց մենք այգքան Հեռանալու Հնարա-

ւորութիւն չունենք տ Ա արգսեանը գրում 

է գլիւաւորապէս «ազգային նիւթերի» 

շուրք («պատմական» թէ այժմէական) է 

«Մ ոկաց Մ իրզա»–յից բացի ունի Ոլրիշ 

«երկեր» է Զարմանալին այն Է, որ Աար– 

գըսեանը շեշտ ուած կերպով Հանդէս է 

գալիս ազգային, Հայրենական արժէք-

ներէ կրքոտ պաշտպանի Հեղինակային 

գերում| բայց իր գրոլածքներում ուղ-

ղակի անպատկառօբէն զրպարտում է բո-

լոր նրանց, ովքեր ամրոզք էոլթեամ բ 

ծառայել են Հէնց Հայրենական գործին, 

իսկ դրա փոխարէն Հայրենանուէրներ է 

ներկայացնում նրանց ք մասնաւոբապէս 

բոլշեւիկեան կամ բոլշելիկամերձ տար-

րերէն, որոնք ամբովք ուժով պայքարել 

են Հայրենական իրականոլթեան ու մը– 

տայնութեան գէմ է ԹԷ ինչ Հանելուկա-

յին տրամաբանութեամբ է մօտենոլմ 

Աարգսեանը Հարցին՝ անհասկանալի է եւ 

որեւէ լուրք քննութեան չի կարող դի-

մանալ այգ անհիմն վերաբերմունքը % 

(Տար–) ՄԿՐՏՋԵԱՆ 
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Աշխատանքի ՛մասին ճչէ պրան ի գա^* 

ղափարները Հետեւեալ կերպովդ կր 

մառօաա գրենք ^ 

^կեանքը եթէ շարժման զուգընթաց 

կ*ԸԱայ, սպառող իսկական խաւար մրն 

Է Հ Շարժում ր եթէ իմաստութեան 

գ ընթաց Հրք/այ հ էս մուլ էհԼ ապար գիլն Է * 

իմաստութիւնը եթէ աշխատանքին չրն~* 

կերանայ, ախտաժէտ երեւոյթ մըն է ՚ 

իսկ աշխատանքը սիրոյ Հետ եթէ ՀՀԽ– 

մաձայնի4 անհետեւանքւ յոգնութիւն մըն 

է՛ ՛սիրով աշխատողը Հոգին –անձին Հեէ1ք 

ձուլելով՝ անոնցմէ իւրաքանչիւրը անկ սիք 

խարար իր տիրոքյլ կը մերձեցնէի 1 

Մտրգոց երջանկութեան մասին ՚գուԳ 

շակոՀհիին ըրած մէկ Հարցման պատ&էի» 

խանելով մարգարէն ըսաւ* 

«Վիշտն ոլ խինգը երկուորեակ են • 

Սակայն վիշաը աւելի տիրապետող է քան 

խինգը* այս երկուքը իրարմէ անբաժան 

կը մնան» միասին կոլ գան եւ կը չուեն, 

միԱՈաին* եթէ իրենցմէ մէկը միայն ձե–* 

ղի սեղանակից է , միւսը Աաոլգապէժ 

դարանակալ կը սպասէ անկիւն մը* կը 

նմանին նժարի մէ երկու թաթերուն մէֆ 

բազմած սկիւռներու % որոնք Աք ե ՍԱ կան 

ոսյոոլյէներով շարժման մէ$ կը պահեն 

նժարը Հոն գա դար* \իւրախութիւննիգ րղ–՝ 

ձեզ ընդարմացնհղ տխրոլթենէ Աւար բեր 

բան մը չէ» է 

ճըպրանի մարգարէն՝ օրէնսդիրնե-

րու Հետ օրէնքներու մասին զրուցած ա– 

ըսաւ • -« 6 5 , 

ՀՕրէնքներ 

կաշկանդելէ Հււ 

գան մասնիկներու, վերածած՛ ատեննիդՀ 

դո՛ւք ծովեզերքի Վրայ յարատեւ քսւն՚Հ 

Հերով ԽԼազեայ ^դղեակներ կառուցանեմ 

լէ յեսփոյ , քահքահով , աղմուկով փըի 

ցընող երախաներու կը նման իք ^ Խր Ժա-ւ 

նան ալով ծաղրանքին՝ ձժրանսր ալիքներ 

րով դէպի եզերքէ խյէլժող ովկիանին * 

դուք կը ՛նման իք աղատ ՝ոյլ. Համարձակ 

Հովասուն լեոնադաշաերՈԼ ՛Էրայ թա– 

փառող յամոյրն «Լ ՝ իշա յծեամը դատա-

պարտող քծապաշտ ցաւլին • դէ+լք կրրսք 

նաք դաւի <աւ թմբուկին՛ ձայնը– գա դրեց ը* 

նեչ, կրնաք քնարներու կարերը փշրել եՀ 

սակայն քւ՞Վ կրնայ, լռեցնել երփներանգ 

Հորիզոնին ոլորտներուն մէք գայլայլող 

•արտոյտին երգը• ի ՚ * ն չ Հ՜ ղձեզ սանձս** 

Հարող մարդկային օրէնքներուն արժէքս 

ք ր , եթէ ՛անոր միքոցաէ. չկարենաք փըչ+ 

րել բանտերու չզթանեբը» է 

» Մարգարէի միֆոցալ ճըպրանի 

կեանքի Հոլովոյթին ընթացքին * նչմարձ 

ոլ՚ող բոլոր Iերեւոյթներէն, մասին արասի^ 

յայտած՝ մ ի աքերն ^ գաղափարները մ ի 

աո֊ մի համԱքռօաագրելով ներկայացնելը 

զմեզ շաւեթ ՀեռուներլՀ տանելու առիթ րս–+ 

ա եղծելուն ^ պիտի րւժլականանք Վերքի* 

նր ըշլալով ազատութեան մասին ըսած—է 

ներէն մ ի Ք՛՛՛նի մէքբերոլմներ ընել ւ 

ՀՊատսէհեցաէՀ որ քաղաքի պարիսպ» 

ներոլ դռներուն աո.քել ծնկաչոք ել եր-

բեմն ալ ձմրան ակութներու կողքին 

. բազկատարած ազազուննիդ պաշտելնիդ 

ՆշէԻէսրեցի, որով՝ դաժան ոլ բռնակալ 

յօրինելով ինքզինքնիվ^ագՀրիրոքը առ քել քծնելով, նուաստանալով 

ռաւե, 

էճոյք կը զգաք, իսկ ա– 

՚լագոյն Հաճոյքը կը զգաք րեկանե– 

անոր խժգժութիլնները փառաբանող ըս– 

տրոլկներոլ կը նմ անէ իք է Այո , շատ 
լով զանոք պարտականոլթեանց զանա– տեսայ տաճարի պուրակին մէք ել եր 
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բեմն բերդի մը շուքին տակ ծուարած 

ձեռքերնին ք ոտ քերնին ազատութեան 

շղթա յովը կապկպուած ( անոր լուծը վր– 

ղերնին կրող ազատականներ, որոնց Հա-

մար կուրծքիս ետեւ> ապաստանած սիր– 

ար» Հալելով մաշէ ցաւ, ա րի լնաքամ ե– 

ղաւ. ցաւէս, որովհետեւ ազատութիւնը 

իբրեա. զէնք գործածելու մ Էք ձեր ցոյց 

տոլ աճ ապիկարութեան պաաճառալ ա– 

նիկա միշա ձեզմ Է փախ ուստ աո լալ* ք 

«քհոլք կրնաք ազատ րլ/ալ ա յն ա– 

տեն միայն՝ երբ կեանքի թոՀ ու բոՀն 

ու տաղտուկները չէզոքացնելու Համար, 

պԽյքարի ու աշխատանքի գօտին Հ ^ 

քերնիդ կա պահ՛ , Հրապարակ իքնէք եւ 

շալակնիգ Հանրանա յ Հոգեր ու. եւ պար-

տականութիւներու բեռան վեբէ 

ի վեր քոյ այգ բեոներոլ հանրութեան 

տակէն մերկ ու թեթեւցահ ելլելու Հա-

մար» « 

1 «Ազատութիւն կոչուածը արեւ ու 

լոյ սին տակ պսպղալով աչք չլացնող 

փա յլուն օղակներէ կազմուած ծանրա– 

գՈյն չզթան է , որմ Է Ժանգոտածները 

կոտրել նետելը ստիպողական Է» եթէ 

բռնակալ մը գահազուրկ ընել խուզէք, 

նախ քննեցէք անոր ձեր սրտին մ ԷՀ Հաս– 

տգստած գահը եւ զայն կործանեցէք> է 

ճըպրանի վարդապետութիւնով գ կը– 

րօնքը՝ ազնիւ «ւ առաքինի գործեբու 

հքսնգէպ ցոյց տրո՛ւելիք տաք վերաբե-

րումն է ± վերաբերում մը զերծ կեզծսՒ* 

սէրոլթենէգ փարիսեցիսլթենէ ե լ . ախ-

տաժէտ ցուցամոլութիւներէ, առօրեայ 

ընթացիկ կեանքն են թէ տաճար եւ թէ 

կրօնք, տաճար մուտքի ատեն վերցուցէք 

Հետերնիգ ինչ որ ունիք» խոփն ու. Հնո– 

ցը , մուրճն ոս, մանգաղը, կիթառն ու 

տաւիղը* կ՝ըսէ Պըշէրրիի փիլիսոփան, 

այն փաստով՝ թէ մարգս իր խոկումնե-

րով իր գործերէն վեր չի կրնար բարձ-

րանալ եւ ոչ ալ իր վարմունքներով ի յ ֊ 

նՓլ ^պատրանքներուն յատակը է 

<ԵթԷ ձեր Աստուածը ճանչնալ կը 

փափաքիք. Հանելուկներ ու առեղծոլած– 

նեբ լուծելու ետեւէ մի ՐԱաքԳ այլ խա-

ղալով ձեր զաւակներուն Հետ Հետաքըր– 

քըրուեցէփ ձեր շուբքիննեբով միայն» է 

Ուղղեցէք ակնարկնիգ դէպի ան 

սահման անջրպետը ու պիտի տեսնէք 

զայն ամպե բու մ ԷՀ փայլակներու տռքեւ 

բազկատարած եւ քալելով անձբեւներու 

Հետ երկիր ի քած պաՀունֆ * 

«Լաւ գիտեցէք յ ուշի ուշով նայեցէք 

եւ, պիաի տեսնէք զայն ծաղիկներոլ բա–» 

ժակներուն մէք ժպաագէմ % ոստումով մը 

ծառերը շարժած աաեն» *> 

ճըպրանի կրօնքը բնութեան պաշ-

տումն էր | անոր Տիսոլսը ուրիշ մահկա-

նացուներու Տիսուոէն տարրեր մէկն էր ք 

որմէ ոչ բարիք եվ ոչ ալ չարիք կ՝ակըն~ 

կալէբ, ոչ յոռետես, եւ ոչ ալ լաւատես՛ 

տարօրինակ անհատականութիւն մըն էր 

եւ այս պաաճառսէւ ՛ալ կրօնական չրքա– 

նակներու մէք –ստուարաթիւ Հակառա-

կորդներ ունեցավ, է 

Ընկերա—Հասարակական կարգ ու 

սարքերու մէք եղածին նման ք կրօնա– 

գաւանական աւանդական ընգսլնուած օ– 

րէնքներու մէք ալ գօսացած ժամանա-

կավը է պ օրէնքներ գոյութիւն ունին, 

րոնց պաշտպանները քիչ չեն պահպանո-

ղական—հոգեւորական դասակարգին մ է ք , 

միշտ կառչող մեռեալ տառին, անգի-

տակից երեւան եկող ախտավարակ վի-

ճակին տ Տգիտութեան ԱԼ խաւարի այգ 

զաւակները, խոյս տալով Հորիզոնին վը– 

բայ փայլող լուսոյ ճաճանչներէն + կառ-

չած կրօնա—գալանական օրէնքներու տա-

ռին , անտեսելով անոր ոգին եւ Ոլրանա-

լով ճշմարտութիւնը սկսան Հալածել բը– 

նապաշպ փիլիսոփան » 

ճըպր ան՝ զրաՀապատոլած ճշմար-

տութեան անյեղլի սկզբունքներուն Ո՛Ր 

գ ի ՚ ՚ վ , յանգգնօրէն իքալ պայքարի աս-

պարէզը, ոգորելու Համար յեաադիմա– 

կաններսւ այգ անսկզբունք խաժամուժին 

դէմ < ձաղկեց ու պախարակվեց անխտիր 

բոլոր կարգի Հին մտայնութեան տէր 

փարիսեցիներն ՈԼ, դպիրները, չէ Ր չի՜ 

վաշխառուական հարստահարիչները % ա– 

ւատապետնեբն ու իշխանները իր «Ասը՜ 

ֆէ = Փոթորիկ»ովգ «կրվահըլ միւթէ– 

մէրբիաէ%ով (էԸնգվզոզ Հոգիներով) . 

իսկ իր «Օվ Տօր» զաւակները» ուղերձով 

իմ աստալից գաս մը կոլ տայ իր ազգին 
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եւ բոլոր ազգերու տգէտ—խալյսրամթա-

ներուն , ստրկաՀոգի նուաստներուն ( մոա< 

լեռանգ կոյր բարեպաշտներուն ( անըզ– 

գաստ թուլամորթներուն է *հրքէն մաս մը 

Համառօտագրելով կ ՛ա րձանագ ր ենք Հոս« 

՚ ^ «ի՞՛նչ էք ել ինձմէ ակնկալածնիգ 

ի"նչ է ՛Լ մորս զաւակները, կ*ուզէիք% 

որ սին խօսքերով, անիրագործելի խոս-

տումներով երեւակայութեան անՀիմն 

դղեա՛՛կ մը կառուցանեմ ձեզի, կամ ե– 

րազներով Հիւսոլած կամարակապ աա– 

ճարներ բարձրացնեմ * եւ կամ աւրե1*մ, 

քանգեոմ ստախօս—կեղծալորներոլ , նենգ 

ու •պատիր վեՀերոաներոլ բարձրացոլ-% 

ցած խաւաքարտէ պալատները % խուզէք 

որ աղաւնիներու նման մնքեոմ քիւերու 

շուքին տակ, մոռնալու Համ ար ձեր ա–. 

նըզգամոլթիլնները ել կամ ան պայման 

առիւծի նման մռնչեմ ու գոռա* մ ղձեզ 

ոլչքի բերելու Համար»է 

" «Երգեցի Տ է*զարծցիք* Ողբ " Լ կոծով 

աղաչեցի , չարտասուեցիք ՚ կ*ուզէք «յ»՝ 

թէ երգեմ թէ պարե՛՛մ • թէ ողբամ թէ 

արտասուե* մ նոյն մամ ան ակ» Հ 

«քաղցր Հոգինիգ կը կբծէ, Հակա-

ռակ գիտութեան մանանային, ծովոլ ա– 

ւաղնեբուե չափ առատ ըլլա լուն, յա մա– 

ռելով կր խուսափիք ճաչակել անկէ է Կը 

գալարուի սրտերնիգ պապակէն, Հակա-

ռակ կեանքի զուլալ ազբիւրներոլ կար-

կաչող առուակներուն ձեր րնակարաննե– 

բու առքեւէն ոլղխօրէն Հոսելուն, չուզե-

ցիք ումպ մը իսկ ըմպել անկէ» ւ 

«Բնութեան կարգ մը երեւոյթները 

կանոնաւոր յա քորդա կանոլթեամր փոփո-

խութիւներու ենթակա յ են* ծովը մա-

կընթացութիւն ու տեղատուութիւն կ ՚ ո ւ -

նենայ՛ լուսինը, իբբեւ մաՀիկ, դիմա-

գիծ մը ցոյց տալով ՀետզՀետէ կը լրա-

նայ ՚ տարին տօթակէզ օրեր, սառնա-

շունչ ձմեռներ ու բուրումնաւէտ ծաղիկ-

ներով պճնուած գարուն կ*ունենա յ . սա-

կայն ճշմարտութիւնը մէկ է ել անփո-

փոխ ել դուք միշտ կը քան աք այլափո-

խել անոր լուսապայծառ գէմքը» յ 

«Գիշերոլայ լուռ խաղաղութեան մէֆ 

լիա լուսնի ՀեզաՀամբոյր գեղեցկութիւնը 

ըմբոշխնել, երկնակամարի վրայ պար 

բռնող Համաստեղութիէններոլ Հիաաե-ո 

սիլ ներդաշնակութիւնը դիտել ու վայե–\ 

լելու կոչ ըրի ել դուք զարՀոլրելով մեր– 

մեցիք առաջարկս ու մաՀիճներԷն վար 

ցատկելով սուր խ ձեռին «մաՀ թշնա-

միին , ուր է ան» գոչեցիք« իսկ՝ նոր ծա-

գոզ արչալոյսի մթնշաղին մ է քէն եբեէք* 

ցող իրաւ թշնամին իր զէնք ՈԼ ղբաՀով 

սպառազէն այրել ու ԱՀւերել, կոտրել Ոլ 

քարգեչ եկած պաՀուն անքոյթ ՈԼ ան** 

փոյթ նստած- ինքէւա պաշտպանութեան 

ամենաթեթեւ շարմում մը իսկ Հըրէք* 

ընկողմանած ըչլաչով երազներու եւ ա– 

նուրքներու մղձաւանջային խալարին 

մ է ի է 

«Եկէ՛ք, ելլենք ՝ վսեմ ութիլններոլ 

բարձունքներուն վրա յ ՚ ել ցուցնեմ ձեզի 

տիեզերքի սքանչելազարդ գեղեցկութիւն– 

ները ըսած պաՀուսճ «մեր օրՀնեալ Հայ-

րերն ու երջանկայիշատակ նախաՀայրե– 

բը այս խաւարամած, անդնդախոր ձորե– 

բ՛ու՝՛ ցածլիկ քարայրներուն գարշաՀոտ 

անկիւններուն մէք, շունչերնին փչեցին, 

մենք թողելով այգ աւանդական նուի-գ 

րական վայրերը, անոնց չքալած ուղիէն 

չենք կրնար ընթանալ», ըսիք * 

«Լեռներոլ, Հովիտներու ընդերքին 

մէք պա Հո լած թանկագին մետաղներու 

Հանքերը, թաքուն գանձերը ձեզի ցոլ– 

ցընել ուզած ատենս՝ Հայդ վայրերը յե– 

լուղակներո՛ւ եւ դարանակալ աւազակնե– 

բու որքեր՚ են» ըսելով, մերմ-եցիք ։ 

Հ.Օ՚ն | երթանք ծովափնեայ գօտինե-

րը | ըմբո չխնենք անոնց բարիքները ր– 

սած ատենս՝ «զարՀուրելի է ծովոլն ալե-

կոծս ւթ ի էն ը, կը սարսռան մեր Հոգինե-

րը անոր կոՀակներուն գոռում էն» , ըսիք է 

ճ ըպրան՝ քաղաքական , ըն կերա Հա-

սարակական | տնտեսական, կրօնա—բա– 

բո յա կան, ա լան դա պա շաա կան , ան Հա-

տական ու Հաւաքական ՐոԼ"Ր թերոլ–* 

թիւնները մատնանշիլէ յետոյ ,ողբաց ազ-

գային մեղկութիւնն ու անփութութիւնը 

այդ մարզերուն վրա յ է 

«Եղբայրական սիրոյ մը յորդ ալիք• 

ներսվ սիրեցի ձեզ ՚ սա կա յն կը ցաւիմ* 
որ այգ ս Է ր ը էկրցաք օգտագործել ի նը– 
պասա. ձեր չաՀիրոէ^՛, ուրեմն այժմ կ՝ա– 
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տեմ ձեզ թշնամիի մը մարմաքով էլ էլ ար– 

գա Հա սյ իմ ձեը անաարրեր անզգամու-

թեան վրայ * գիտցէք՝ որ ատելութիւնը 

թումբերը քանդող, ամ Էն բան աւլող տա-

նող Հեղեղ մըն Է որ անխնայ կը տանի 

գէպի ոչնչութիւն, ամէն տեսակի խար– 

խուլ ու ան Հիմն, չոր ու գօսացած ա– 

ռարկաները» ք 

խորոց սրտի ողբացի ձեր տկա-

րութիւներուն վբայ, սակայն գութի ու 

արգահատանքի ՚ բ ո յ ր ո վ յ լ օծուած ա յդ 

ողբը ստոլարացոլց ակարներու շարքե-

րը՛ կեանքը ակարներու Համար չէ» այ– 

ժըմ Հէոլթս քամաՀրանքի վերառուելով 

անզուսպ արհամարհանքով կզատեմ ձեզ» ւ 

ճ/Հիլրեղեայ պայծառոլթեամբ Հո-

սող գթոյ արտասուքով լացի ձեր մո– 

լորութիւններուն ու անՀաշտութիւննե– 

բուն վրայ, սակայն մաքրագործոզ այգ 

անարատ կաթիլները չկրցան է ո ւ յ ս լ ձեր 

վրայ խորացած՛ ազտեզոլթիէններոլ 

թանձր խաւը• արտասուելէն մթազնե– 

ցան ա չքեր ուս պատուհաններ ը ե սակայն 

եր՛բեք չտամկացան ձեր քարացած ս/*բ~ 

տերը• իմ սիրտս է՝ որ Հիւծելով սպա-

ռեցաւ ւ Արդ ծաղրանքով կը խնդամ ձեր 

անդարմանելի ցաւերուն վբայ. իսկ լալ 

գիտցէք* որ ծաղրալիր ծիծաղները Հե-

ղեղները կանխող որոտումներ են» է 

՚ «Կ,ոլզԷ1էք որ ձեր դէմքերուն իսկա-

կան ստուերագծերը ցոյց տամ Հայելիա– 

ցւեծ խաղաղ աւազաններու մէք՛ աՐԴ 

•կէք ու տեսէք որքա՜ն կոշտացած ու այ-

լանդակուած են Համակրութիւն ու թով-

չութիւն սփռող այդ գծերը. ուշի ուշով 

դիտեցէք ինչպէ՜ս երկիւղն ու սարսափը 

մոխիրի վերածած եԱ ձեր մազերը« տըք^ 

նոլթեան սպառող գիշերները խաւարա-

մած փոսերու վերածած են ձեր ակնա– 

պիճները, իսկ եբկչոտութեան տագնապ-

ները ճմռթկուած լաթերու վերածած են 

ձեր այտերը. մ ահ ո լան եարսոլռը ձեր 

տուներու սեմերուն չմօտեցած՝ շրթունք– 

նիգ աշնան չորցած տերեւներու նման 

դեղնած ու գունատ են» է 

«Ջեր այս կացութիւնով իՈնչ կ՝ա– 

կընկալէք կեանքէն .ան խորշելով կը խու-

սափի ձեզմէ, որովհետեւ ձեր Հոգիները 

բազէին առքեւ կեցող սարսափաՀար ճըն– 

ճղոլկներոլ պարերուն նման կը փոթոր-

կին , կ՝ալեկոծին, քուրմերու եւ աճպա-

րարներու ճանկերուն մէք * մ արմիննիդ 

քարդ ու փշուր կ՝ր//այ ալազակ—մ ար– 

դասպաններու Տանիքներուն արանքնե-

րուն մ էք» երկիրնիդ յափշտակիչներոլ ( 

հարստահարիչներու կրոլնկնեբուն տակ 

պղծուած, ահ ու սարսափով լի է % նման 

պայմ աններու մ էք ի*նչ կը յուսաք կեն-

սաբաշխ արեգական կազդուրիչ ճառա– 

գայթներէն» Հ 

ՀԱ ոլրերնէգ՝ դատապարտելի ան-

փութութեան մը Հետեւանքով իրենց 

պատեաններուն մէք բթացած ու ժանգո-

տած են» նիզակներուդ գիշատող ՈՈլր 

ծայրը Հողերու տակ ճաթռտած է• վա– 

Հաննիդ նկուղներու մէք Ժանգոտած կը 

մնան է ուրեմն ո ՛ ՛ր զէնքով ռազմաճակատ 

պիտի երթաք ի պաՀ ան քել Հարկին» տ 

«Կբօնքնիգ կեղծաւորութիւն ու փա-

րիսեցիութիւն է , իսկ ներկայ կեանքեր– 

նիգ դատախազութիւն ոլ բ ամբասանք • 

ապա գան էգ յուսահատական ոչնչութիւն 

է» դուք արժանի չէք ապրելու* ձեզի 

Համար յարմարագոյնը մաՀուան գրկիե 

մ էջ ընկողմանիլն է» է 

«կեանքը կամք ու կորով Է , երիտա-

սարդներու ուղեկիցը • ճիգն ու Հանքը 

չափահասին յատկութիւնն են, Իսհ. Ւ՜ 

մաստոլթիլնը ծերունիներու զարդն Է ՚ 

դուք ծնունդով կարկամած ծերունիներ 

ըլլալով > ուղեղն ի ւյ. կծկուած , մորթեր– 

նիգ կնճռոտած, տիղմերու ճահիճներու 

/աճես դար, ՚ձած մ Էք գալարուող պիղծ լա 

Էք* » 
«Մարդկութիւնը լեռնաշղթաներու 

խորհուրդները ովկիանոսի խորերը փո-

խադրող փրփրագեղ կակաչներով սուրա-

ցող բիւբեղեայ գետի մը կը նմանի» սա-

կայն գուք նեխած ճահիճներու մէք գա-

լարուող գարշահոտ որդեր, թունաւոր 

օձեր էք»* 

«Հոգին կապտորակ բոցերով, այրող 

խանձող նուիրական Հուր մըն է՝ որ ւքք– 

րըր կա շունչ քամիներու ազդեցութեան 

տակ բռնկելով կը լափլիզէ ապիկարները, 

լուսաւորելու Համար աստուծոյ գէմքը • 
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իսկ դուք քամիներու ԱՈյլով ձիւնակոյ-

տերու վբայ տարտղնուելիք անկենդան 

աճիւններ էք* Կ՝աաեմ ձեզ որովհետեւ 

կ՛՚ատէք փա ոքն ու մեծութիւնը պաշտե-

լու Համար ստրկութիւնը * կ՚արհամար– 

հեմ ձեզ, որովհետեւ չէք պատուեր ձեր 

անձերը- ձեր թշնամին եմ՝ որովհետեւ 

կ՜՛անգիտանաք արար չին թշնամին ըԱալ– 

հիգՖ է 

ձըպրանի կեանքն ՝ու ՝գ°ր ծը լալա– 

պէս (ուսումնասիրելէ յետոյ, կրնանք 

յանգիլ հետեւեալ եզրակացութեանդ ա– 

ոանց սխալած րք լալու : 

կարգ մը արար գրագէտներու ար-

ձակած վճիռին համաձայն է մանաւանգ 

ծանօթ գրագէտ Մ արուն Ապպուտի հա-

մոզումով՝ ճըպրան, իւօլօրէն ցանկասէր 

ըլ լալով, անյագ սիրած՛ է զգայ արանք-

ներու մ ի քո ցաւ շօշափելի միսն ու ոսկո-

րը • ցանկա յարս յց ձեւերն ու կաղապար-

ները եղած են նիւթը իր տաղերուն է 

իսկապէս գերին բցա/ով այգ ունա– 

կութիւննեբուն, ընդհարուեցաւ իշխա-

նութիւներուն ու, հանրային բարոյական 

օրէնքներուն կոանիթեա յ թումբերուն 

հետ յ որոնց գէմ զայրագին ընգվք^– 

զում ով մը պա յքարեցալ ազատՈւե-

չոլ համար տեղի ունեցող ընդհար-

ման աո֊թած չչմ ե ցուցիչ ցնցոլմնե– 

•բու, ազդեց ութ են էն • այսուհանդերձ 

հեչտասիրոլթիւնը չուշացաւ միա ձուլ-

ուելու հայրենասիրութեան վառ. Ը*է~ 

զլացումներու բոցերով, որուն ի նպաստ 

նոլիրուածութեամբ իր անձին Բ"Լոր կա– 

րողոլթիւնները սպաս գրաւ լ 

Բացարձակօրէն ուրացաւ երկնառաք 

ըսուած բոլոր կրօնքները քիչ անգամ 

յլքանչելի էքեբ գրած է 8ի սոս* ի մասին, 

յսակայն ճըպրանի Տիսոլսը հիմն օր էն կը 

-տարբերի Աւետարանի Տիսուսէն. ճըպ– 

բանի Տ ի սուսը մարգ մըն ( բոլոր մար-

գոց նման • իրեն նման ան աչ բանաս– 

տեղծ մըն է . կիրքերու եւ իղձերու, ե– 

ր ազն եր ու ե երեւակա յոլթիլններոլ մարգ 

Հ • բարին Ու չարը միեւնոյնն են անոր 

Համար էճըպբան մէկէ աւելի, բազմաթիֆլ 

ա Ատուածներ ունէր, սակայն իրաւ Աստ-

ուածը իոբշ մը չունեցաւ իր սրտին մէք, 

որովհետեւ, ըստ իբ իոստովանսւթեան 

Հ.ինքն իր աստուածն էր • պաշտեց իբ ան-

ձը եւ պաշտեց իղձերը ձք. եղաւ կնոք սի-

րոյն –սար*ււկրֆ ւ 

կեանքի զանազան երելՈ յթներոլ մ ա– 

յւին յաճախ սւռեզծուածա յին գրութեան 

մը մէք յայտնուած է• երբեմն ալ պա-

տահած է% որ \) օֆիսաական կեղեւով 

Հաւատացեալի սքեմ հագոլած երեւայ ք 

Աքէն Մ արուն Ապպուտի բացաարոլ– 

թեամբ՝ «այգ երեւոյթն ալ նիւթի էոլյ– 

թեան մ է քէն յաւերմականութեան յո յս 

մը որոնելն է ր , Հո գեփոխութեամբ վի-

ճակէ մը ուրիշ վիճակ անցնելով է կեանքի 

Հաճոյքներէն ՈԼ զուարճոլթիլններէն տե-

ւական ապէս օզտուելու Համար» է 

Ընկերա—քաղաքական, կրօնա—բարո– 

յա կան տիրող բոլոր օրէնքները մ՜ խտող 

բացասական թիփ մըն է ճըպրան * Ոլղեց 

ազատագրուիլ բոլորին կապանքներէն 

քսսաոլածային յաւակնոլթիլնովւ Հայ-

րենիքին Հանդէպ սնուցած քերմ սիրոյն 

Հակառակ՝ ատեց Հայրենիքի գաղափա-

րը եւ մերմեց անՀատին անոր բարիքնե-

րէն նպաստաւորուելու իրաւունքը ( քա– 

աագովելով ըն կեր վա ր ո լթ ի ւնր ք Հքնողաց՝ 

զաւակներուն վրայ ունեցած բնական իշ-

խանութեան իրաւունքները ուրանալով, 

ամուսնութեան աւանդական ծանր շղթա-

ներուն փշբուիլյչ պա Հան քեց , սէրը միակ 

֊ ո ւ բյԱցարձակ յս զատութիւն նկատելով տ 

կասկած չ՚՚Ս՚Րտնող ճշմարտութիւն 

մըն է ձըպրանին բազմաբեղուն գրագէտ 

մը եւ– մտավորականներու, փաղանգին 

մէք բարձրագոյն դիրքը գրաւող վաւե-

րական մաալորական մը ըլլալը է ԷննԷ– 

պիի («Մարգարէ») էքերոլն մէք արձա-

նագրած վսեմ գաղափարներն ոլ, մարդ*~ 

կային բարեկեցութեան Համար քսրձա– 

կած Հրահանգ ները պերճախօս փաստեր 

են անոր Հանճարին իմաստասիբական 

արգասաւորութեան * սա կայն ցաւալին 

այն է՝ որ նման տաղանդ մը ունեցող 

Խյս գրագէտը ղգայարանքներոլն ստրու-

կը դարձած էր » 

1 8 8 3 թուականին Հ Լիբանանի մայ-

րիներու շուքին տակ, Պշէրրիի մէք աչ– 

քը աշխարհի լոյսին բացող Աօֆիսթ փի– 
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լիսոյիայլ ճքլպըան ԽայլիԼ Հ^րաէւ քւսռա– 

Էունոլթ տարի տեւող կարճ կեանքի ըն-

թացքին , անընդհատ թափառեցաւ ա– 

ճոեւմտեան քաղաքակիրթ եէ֊ յառաջադէմ 

կոչուած ոստաններուն ՀԷԼ* Նախ Պոս– 

թըն, անկէ Փարիզ եկ Փերիզէն Լիբա-

նան վերադառնալով մինշեպ քսանըՀինգ 

սւարեկանին Տար Ի1*է Հիք՚^էի ճեմարանը 

աւարւրելէ յետոյ՝ Հռոմ ^ Պրիւքսէլ ես 

Լոնաոն այցելելով նկարչական տրուես– 

՚ ի ն քէէք սովորականէն ասելի փայլուն 

ձիրք մը ցոյց\ քք»«ւալք Փարիզ Օկիւսթ 

Րօտէնի աշակերտեցաւ • Անգլիացի ար– 

ուեսքիի վարպետ եգւ։ բանաստեղծ Ա՚-իլ՜ 

եըմ Պլ&յքի Հեղինւքւկրւթի»նները կար-

դալով Հ անոր գաղափարներուն ազդե-

ւյութեան տակ թրծուեցաւ յ Կրկին Միաց– 

հալ Նահանգներ երթալով, Նիւ Եռրք րը– 

Նակած ՀլաՀուն ,գֆլ*մաՀ փիլիսոփայ Նից– 

չէի փի լի ԱՈ փա յա կան տեսօւթիւնները 

ՀիացթչյՏո վ ՀւսսոՀկէնասիբեց ֆլ. մնաց ա– 

նոր Հւլմի վարդապետութեան շրջանակ– 

ներոսն մէք * 1 

կրօնքի Ո*֊ գաւանութիէններոլ գէմ 

ըմրոաթ ոգի մը հ.Բ0էԼ ^Ւ կեան-

քի վայելքները ըմբոշխնել տենչացող 

մարգոց իրարմԷհ տարբեր երկոՀ թսնհա– 

սաականու֊թէւններո, ք, նկարագրի մթնո՚ո^ 

լորտին քէէէ ^ոեւապէս տառապեցաւ է ե– 

ղաւ^ մարգոց բարեկամը Հ եղպւ, նաեւ 

թշնամին ,նոյն մարգոց ^ ախիւխուած 

թեւերֆ, «Ժպիտը ել արտասուքը» ոլ 

Հ Ընդվզող հոգիները* երկու տարբեր նը– 

կաբագիրներ պատկերացնող պերճախօս 

փաաոեր են ք I յ 

յ&ըպրանի գրականդ աո եղծագործ ու– 

թիւձձերուկ թի՚-Հ V*" բարձր Է. գրած 

Է թէ՛ արաբերէն եւ թէ անգլերէն լեզու-

ներով. Արաբներուն թողած է «Ժպիա եւ 

արւօաս^էք», ՀՋախշախոկած թեւեր» Հ 

«Մ պրգագեաիններոճ հսՀրս եբ& Հլ «Փո** 

թոիիկ»ք,, իսկ պնգլերէն գրուածքներն 

են «Մ*պ»գարէ»ն, «Իքենթ»ը, %Աս»զ ու 

կարագ» | «Անցեալը» եւ «.8իս"*֊Ա որդի 

մ արգո յ» ւ «Ա՝արգարէ»ն անգլիախօս բո– 

՛ որ գրասէրներու կողմէ ջերմօրէն գնա– 

՚աաաաաէ^Հ 

Լիբանանի թիւ մէկ փիլիսոփան, ա– 

րե լելե ան Աօֆիսթ ոգիով դիեցուածդ 

վառ. կիրքերու բոցովր շիկացած, ՀիասՀ 

քանչ երանգներու պաստառով մը գրա^ 

կան ասպարէզ իքաւ։ Գրոլթիւնները գըԼ 

բագէաի մը գրիչէն, ելած, ստեղծագործ 

ծոլթիւններ ըլլալէ աւելի, նկարիչի մը 

վրձինէն ելած զարմանահրաշ պատկերեր 

ներ են է ճըպրան նախապէս ընդունոսսՀ 

գործածական նախադասոլթիէններով իր 

զրոլթիլնները զարդարող գրագէտը 

եղած , այլ եղած է տաղանդին զօրոէ֊թիլՀ՛ 

նովը ստեղծագոբծող ել իր անձը մարճ/փ 

նաւորող պատկերներու գրագէտը • գոր^ 

ծ ած ած բառերն ու նախագասութիւննեղ 

րը Հոգլոյն խորելէէն բխող մաբգաբտաձ 

նըման բիւրեղներ են ւ Ներ շնչուած I 

ընդհանուր առմամբ խաւարէն, աբշԱՒՀ 

լոյսէն ու լոյսէնւ Արաբական Հին եւ նոԱ 

գրականութեան ուսուցիչ Հաննա 

խոլրիին վկայոլթեամբ* «ճըպր անի գը– 

0-ութիւնները քաղցբա Հնչիւն կարկաչով 

ՀեզասաՀ վճիտ ազբիւրի մը նման են, կը 

դիւթեն իրենց եբամշտականութիէնովք 

աչքերը կը Հիացնեն իրենց ծիածանի 

րանգներով եւ իրենց նշանակութեան 

իմաստին բիւր եզականութիւնով ր ել այւ 

յաակութիւններսվ Հանդիսացաւ գաղ-

թաշխարհի արաբ գրականութեան ա• ՚ 

ռաքնորդըֆ < 

ճըպրան, անցուցած կեանքին տաղտ-

կալի Հոչովոյթին մ ԷՀ, օր ըստ օրէ Հիւք 

ծելով,–օբ մըն ալ թոքախտէ վաբակուած 

1931 թուականին մահկանացուն կնքեց 

Պո"թընի,մէ1՛ նոյն թուականին Լի բ՛ա-

նանէն գա ցած յատուկ պատուիրակով 

թեան մը մի քո ցաւ Հայրենիք բերուեր^ 

մեծ Հանդիսութիւններով ու յարգանքի 

արտայայտոլթիւններով, փառք. ՈԼ փա+ 

ոաբանանքի շոայլ զեղումներով իր ծըք 

նընգա վայր Պշէբրիի Հողին մէք ամփոփէ 

ուեցալ մաշած, պարտասած մարմինը ւ 

ՏՕԲՒ. Գ* ԱԱԹԱՐՃԵԱՆ 

(Շար. 2 եւ վերշ) 

•••լ* 

1 այ* 
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ՏՕՐԻԿ ՄԻՐԶԱ8ԵԱՆ 

է "՛էէ –՚֊––ւմն*սաիրութիւնբ քշ շա-

րէր է երբ ի ՛ ր կակիեով իմացանք անոր Հեզի– 

նա կին՝ Ա. Ա իրղայեանի գաօնաղէա, մաՀբ | 

Զ՛ Մ ի բղա յեան, որդին Օմար Կայեամի քառ-

եակները թարգմանած 6– Մ իրղայեանի, ամենա– 

բեղուն գրիչներէն մէկն էր իրանաՀայ մեր գա– 

ղութին: Հաա մօաէն ձանօթ էր միջազգային դա-

սական գրականութեան եւ. յասէկապէ* Արեւելքէ 

գրական –աեղհ՜ագո բնութիւններուն ։ 

Իբ ուսումնասիրական Հմաաչից աշխատու-

թիւներէն գուբ», ունի ինքնագիր արձակ ել 

չափաեոյ գորեերոա. վասսւակ մը I 

€Աւիք> օրաթերթին մէԼ ապուաՆ Արա 6»վ– 

Հաննիսեանի Միրգայեանին նուիրուաե գրութե– 

նէնէ կ՝աբաագրենք կենսագրական ծանօթութիւն– 

նեբ մեր ողբացեալ աշխատակից ի մասին I 

Զօրիկ Միրզայեան ծնոԱղ է 
1916 թուփն) Թեհրանում։ Նախ-
նական կրթութիւնը ստացել է 
Թեհրսւնի Հայոց ազգային դըպ– 
րոցում, ապա աւարտել է Ամե– 
ւփկհան Գոլէնը: Աշխատակցել է 
Թեհրանում լոյս տեսած բոլոր 
գրական֊գեղարաեստական պար-
բերականներին։ «Լերջերս աշխա-
տակցում էր «ԱԼԻ*Բ» ամսագրին, 
Պէյրութի « « Փ Ի Ւ Ռ ֊ Բ » «ՇԻՐԱԿ» 
եւ «ԲԱԳԻՆ» պարբերականներին 
եւ Պ»սթոնի «ՊԱՅՔԱՐ» եոսւմըս– 
եային: 

1938 թուից անդամ է «Նոր 
էջ» դրական խմբակցութեան, 
աշխատակցել է նրա բոլոր հրա– 
տսւրակութիւններին, շատ յա– 
նախ «Նոր էջ»ը հրատարակուել 
է իր խմրագրութեամր: 

Հայերէնի է թարգմանել բազ-
մաթիւ պարսիկ դասական եւ ար՜-
դիական քերթողների բանաս– 
տեդծոլթիւնները: Աոանձին զըր– 
քոյկով հրատարակել է «Թաց 
Մայթ» ինքնուրոյն րանասսւեղ– 
ծութիւնների աոաջին ժողովա-
ծուն, թարգմանել է «Բաբա Թսւ– 
հեր»ի քառեակները, «Աբու Ալի 
Սինայ»ի կեանքը եւ Դաստաե– 
ւըսկու «Հեզիկը»: Վերջերս 
թարգմանել եւ հրատարակել է 
ամերիկացի գրող Մարք Թուէյ– 
նի «Պատմուածքների ժողովա-
ծուն» : 

Ունի հայերէն լեզուով գըր– 
ուած բազմաթիւ կարն պսւսւմը– 
ւածքներ, որոնք մեծ մասամբ 
լոյս են տեսել «Նոր էջ» գրական 
խմբակցութեան հրատարակ-
ուած գրքերում: 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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ԻՐԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ Մ է » 

«ՎԻՍ Եհ ՌԱՄհՆ* ՊՈԷՍՄե 

քէախր էգ֊~Գին Գորգանին իրենից 

թողել է միայն մի Հաաիկ պոէմա, որով 

եւ անմահացրել է իր անունր պարսկա– 

կան դրականութեան մէք է Այս սլոէման է 

նախնական կարճաաեւ յա քո ղո ւթի ւնի ց 

յետոյ, դիտմամբ անուշադրութեան 

մ ատնուեց սլարսիկ մ աա լոր ական ութ եան 

կողմից է Գա մի քանի պաաճաոներ ու-

նէր , որոնցից գլխաւորներն էին Գորգւս– 

նու ազատամիտ, իսլամական 1լՕ<յմա1ւե– 

րը արհամարհող, մամ տնակի բարոյա-

կան անկում լա ցուցադրող բնո յ թ ր ել այն 

իրապաշտ ոգին, որ նա մտցրել էր իր 

տիպարների ներկայացման, նրանց պա– 

կասութիւնների ցուցադրութեան եւ սխ՜ 

բա յին միքադէպերի նկարագրութեան 

մէք» Այդ բ » ր ր երեւոյթները Հակառակ 

էին մամանակի կրօնական ուսուցման եւ 

ազնուականութեան շաՀերին է 

Ադաքին անգամ Գբ. Հ . ԷթԷն էր ( 

Որ 1 872 թուին թարգմանեց ել ու-

սումնասիրեց այգ պո է մ ան , Բոմրէյ– 

եան աղճատ մի օրինակի վրա յով է Նա 

«Վիս եւ Ռամին»–/» բովանդակութիւնը 
Համեմատութեան գրեց եւրոպական դիւ-

ցազներգութիւն «Տրիստսւն ե ւ 
Հետ ել բազմաթիւ զուգաՀեոներ գտաւ 

այգ երկու սիրավէպերի մ ի քև ։քհ . &ենկե– 

բը յատուկ մի ուսումնասիրութիւն նր– 

ւիրեց այդ նիւթին է «Տրիսասւնի աոսա– 
պհլը եւ պարսկական Վիս հւ Ռամին դի*– 

ցազնավէպը» խորագրով ել կարծիք 

յայտնեց, որ այդ երկու սիրավէպերը 

բխում են միեւնոյն ակունքից, որ նա 

անուանեց «նախա-ՏրիստանեանՖ աղ-

բի ւր է Դանիացի Հռչակաւոր իրանագէտ 

Ա. Հրիստենսենը, իր «Արարք թագալո– 

աիւՐ Է Դ - Դ հ Ն ԳՈՐԳԱՆհ-Ի 

բաց՝ Իրանի Հնագոյն Աւանդութիլննեբի 

մէք» գրքում ^անդրադառնալով այս պոէ– 

մ ա յին, ժխտում է այն մ եծ կարեւորու-

թիւնը , որ արւում էր պոէմայի կենցա-

ղս*յին Հանդամանքին , ասելով. ՀԱյս 

ստեղծագործութիւնը ունի իր ուրո յն 

բնոյթը • գա չի ցուցադրում իրական 

պատմութիւնը, կամ այն՝ ինչ մենք 

պատմութիւն ենք Համարում ւ Գա կա-

տար ելա պէս մ տա ցածին մի դիւցազներ-

գութիւն է» ։ Այգ կարծիքին Հիմնօրէն 

գէմ է նո յնքան յա յանի Իրանագէտ Վ• 

3) • Մինորսկին, որ մանրամասն մի ու– 

սումնասիրութիւն է նուիրել «Վիս ել 

(համին»ին - «Վիս եւ Ռամին Պարթեւա-
կան մ ի վ ի պ ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն » խորագրով \ 
Վլադիմիր Ա ինորսկին կարողանում է 

ապացուցել, որ «Վիս եւ Ռամինը* Հին 

պարթեւական աւանդութիւն է , որ ճրշ– 

գօրէն արտացոլում է պարթեւական չըր~ 

քանի արքունական բարքերր ւ Այգ կար– 

ծիքը այժմ Հիմնաւորուած ել ապացուց-

՛ուած է պարսիկ բանասէրներ ի Հետա-

խուզական աշխատանքների շնորհիւ, 

րոնք Հիմնուած են Հեղինակի յիշաաս*-

կութիւնների, լեզ ուա կան յատկորոշ 

տուեալներ ի ել կրօնական բնութագծերի 

վրայ է Այգ պարսիկ րանասէրնեբից յատ-

կապէս պիտի յիչել Բագի* ող-Տէաման 

Ֆորուզանֆարին , ել Աոքթաբա Մինո– 

վիին. վեր քինա 1 9 3 5 թուին, ՒեՀրանոլմ 

Հրատարակեց «Վիս եւ Ռամին»/ ստու-
գաբանուած բնագիրը է 

ԳՈՐԳԱՆԻԻ ԿԵԱՆՔԸ - Այս Հետա– 
քըրքրական Հեղինակի կեանքից շատ քիչ 

բան գիտենք I Վերակազմելու. Համար 
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նրա կեանքէ մի քանի շրջանները, պիաի 

դիմենք պոէմ/Ոյում կանոնէդ յիշաաա* 

կութիւններին ։ Ըստ դրանց , Գոր գանին 

ապրել, գրել ել մեռեյ^ֆ Սելջուկ Ա ուս-

թան Տ՞ւղրիչ բէկի *>բօք։ Ինչպէո ցոյց Հ 

տալիս նրա «ՆԵԱԲԱֆ–ն, նա ծնուել է 

Գոր գան նա Հանգում եւ. կարճ ժամանակ 

ծառայել է մի ինչ որ տեղական իշխանի 

արքունիքում, ուր յաջողութիւն չի գը~՜ 

սաել եկ Հեէփացել է իր ծննդավայրից , բը– 

թամիա իշխանին նուիրելով կծու մի եր-

գիծանքի որի մէք առատօրէն շռայլեչ է 

•անտպագրելի ածականներ է 

Ղ՛րանից յեաոյ կարդում ենք ^ որ նա 

Սելջուկ Աոլլթան $ոլղրիլ Բէկի չք***՛ 

խըմրի Հեւո-գ մեկնել է– ԱֆաՀան եւ. երբ 

Աոլլթանը շարունակել է իր աշիոսրՀա– 

կա լութ ի ւ.նը դէպի Հիւսիս , բանաստեղծը 

գերադասել է մնալ ԱֆաՀանում ել ծա– 

~ո*սյել *եյդ քաղաքի քաղաքակիրթ նա– 

–Հւանգապետինյ ԱբոլֆաթՀ Ա՛ ոՀամմադԷ 

ՆեշաբՈւրունէ Այստեղ է յ որ նա ծանո-

թանում Հ՝ .«Վիս եւ Ռսւմին.»–^ պաՀ լաւե-
՜ ր էն բնագրի /լամ դրա պարսկերէն ար-

ձակ մ ի թաբգմանոլթեան Հետ ՝եւ նա– 

•Հ՚անգապետի յորդորանքով 1 չափածոյի ^ 

վերլուծում՝ Հռչակաւոր պո է մ ան, որ իր 

՛ամբողջութեան մէք պարունակում է 8904 

\*Ոուն ոտանաւոր : փան ի Որ ժամ ան ակս*– 

կից կարեւոր գէպքերից «Վիս եւ (խամի– 

նֆսւմ յիշաաակուած է ԱֆաՀանի աո>Ոէ*– 

ՀԱՌԻ մ՞ թ՛ 1 0 4 2 թուին) բայց 

չի յիշգսել Բագդ ագի անկումը^ Որ տեղի 

Է ունեցել Հէջրի 4 4 7 ( մ . թ.. 1 0 5 5 ) ՛ թը– 

–լին ,պիտի եզրակացնել ,«բ պոէման գրր~ 

–ուել է \այգ երկու, թուականներէ միջել, է 

Նման տուեալներ ի Հիման վրայՀ Գոր– 

դանին ՝պիաի ւէ եռած լինի շՈլրք ՀէՀրի 

4 5 5 ( մ , թ* թոլին + ^ր Հգ, Տուզը իլ 

*Քէկի մաՀուան թուականն Նկատի 

–առնելովդ որ պոէմայի վերքում Գորգսէք 

նին խօսՈամ է <իր երիտասարդ Հասակի՝» 

֊մասին) պիաի Հեաեւցնել, որ նա. ծնած 

պիտի լինի 1 1 – յ յ յ յ գ ա ր Ո * ^ սկզբնական 

շրջանում ւ 

< «ՎԻՍ ԵՍ ՌԱՄԻՍ ՊՈԷՄԱ՚ե Այս 

վիպագրութեան >»կզրևագիբըՀ բաս Վ՛ 

\Ա՝ ինորսկու եւ. պարսիկ բանասէրներ ի , 

պիտի գրուած լինի Արշակոլնեաց շբքա– 

\ ՛քեղի են Ունենում , քէի 

մեծ կայսրութեան սաՀմաննեբում, որի 

կեդրոնն էր Մ աբվ քաղաքը • Մ իքին Ա– 

աիայում Հուր 1Ա գտնւԽւմ էր Արշակոլն-

եաց նախնական մայրաքաղաք* Նիսան) է 

Պատմութեան ընթացքից երելում է . Որ 

այգ կայսրութեան զօրութիւնը Հէեթ*, կեգ– 

բռնացած չէր մի կէտում եւ զանազան 

Հեոակայ նահանգներ դեռ վայելում էին 

լա յն ինքնիշխանութիւն : Պոէմ ա յ ի գրլ– 

խաւոբ Հերոսները ապրում են Մ արվում 

եւ Մ ագում ( Մ արաս տան <, Հա մ ադան՝),՝ 

դէպքեր ի մ եծ մասը տեղի է ունենում 

Հիւսիսային իրանում է Պոէմայի րնթեբց– 

մամբ* Հանդիպում ենք բազմաթիւ, երե– 

ււո յթների գ որոնք ընդգծում են նա խո՛– 

իսլամական, իրանի Ժողովրդական բար-

քերը , «ւէովոբութիւնները ել, աւանդս Հ– 

գութ իւններ ը, ւ Զրադաշտականութեան 

մասին յիշատակութիւննեբ շատ, կան, 

֊մինչդեռ մաՀմ եդականոսթեան մասին 

շատ քիՀ է խօսլոլմ X Հերոսների մեծսՒ՛ 

մասնութիլնը պատկանում՛ է ազնուական 

֊դասակարգին \եւ. քսյստեգ է , որ Գո ր գա-

նին , V– է^գտսւելով այն Հանգամանքից , 

որ՝ իր Հերոսները Արշակունէներ են եւ 

պատկանում են Իրանէ նախիսլսէմ ական 

շրջանին ա կաաարեալ ազատութիւն Հ 

տալիս իր գրչին * նկարագրելՈՀ Համար 

այգ վերնախտ*փ ծայրայեղ անբարո յա– 

կանութիւնը, կեղծիքը, յքսնպռակոլթիլ*– * 

֊ ն ը , Հեշտասիրութիւնը ես զեղծարարդյկՀ– 

թէւնըՀ Գա իրականում պիաի Համարել 

ԱելՀսլկեան շրջանի Հսրքունական բար-

քերի «դիմակազերծումը* * Գոր գանին իր 

վիպագրութեան մէջ դոլրլՀ է Ր^Ր^Լ Իւ՜՝ 

խքէ դասակարգին իր բարքերի կատար՛՜ 

֊եալ Խնկման մէք է Պարզ երեւում է հ որ 

Գոր գանին <4•,ժողովրդի երգիչ» է եղելՀ 

որ չէր համակրո՛ւմ ազնուազարմ իշխան– 

•ներին վ բայց չէր Համարձակլում Ուղղա-

կի օրէն նրանց դիմակազերծելդ այլ այդ 

արել փ ՀՀեթանոսֆ Աբշակունիների ան– 

\<ո4–ան տակ« ինչպէս այգ նկատում է Հ • 

-ՀԱ ՕբրելինԳ * Վ ի ս ես Ո ֊ ա մ ի ն շ ^ մէջ 
մենք Հանդիպում ենք այն Հսրժէքաւյւլ*– 

•ման ք որ ընգհանրապէս փալիս էին ՎշոՍո 



կայի մարդիկ» (քաղաքի բնակիչները, 

արհեստաւորները եւ նորահարուստ ա-

ոեւարականները) աւատական ամրոցնե-

րի աղնուաղպրմ տէրերէն ։ Այստեղ տի-

րապետում է նո յն Ոդէն, ինչ Վար դան 

ԱյզեկցոԼ առակների մէք։ 

Բարքերէ եսյԱ հ՛արազատ պատկե-

րացմանը օդեում են երկու* ազդակներ» 

նաիէ% Ղ՚որգանո՝*– , որ չնայած մա– 

քուր, յսահուն եւ գեղեցիկ պարսկերէն 

է» ԲայՏ չեցղւե է քլամկաբանութիւննե– 

բով, «կոպիտ» բառերով, որոնց գործա-

ծութիւնը նրա չրքանում ան թո յչաարելի 

Էր դեղարոլեսաական դրականութեան 

մէք՛՛ Թերւոծէսը այս պոէմայի երգիծան-

քը եւ ցինիկ թոնը իրաւամբ հ ամ եմ ա– 

տում է Բոկաչչէոյէ «Գեկամեյանի» հետ։ 

Երկրորդ պարագան՝ նրա ստեղծած տի-

պարներն են, նրա «հերոսները»՝ որոնց 

մէք բացակայում է հերոսական կամ աս-

պետական ո՛րեւէ գէմագիծ։ 

Վիպերգութեան գլխաւոր հերոսը, 

Իշխան Ռամ ինն է , գեղադէմ, վայելչա-

կազմ, «ւքրցութէւններէ եւ խաղերի» մէք 

առաքնագոյն եւ՝ ^ կնամոլ է Առաքինու-

թիւները կազմում են միայն նրա ոսկե-

զօծուած վերնամաշկը։ Իրականում՝ բա1– 

նաստեզծը ցոյց չի տալիս Ռամինի որեւէ 

Հխրագործոլթիւնըւ Ընդհակառակն , Ռա-

մին ր ամէն կերպ խուսափում է ե֊ազմս^ 

դաշտից , նեղն ընկած՝ հիլանդանում է , 

ընկրկում է վտանգներից, ճարպիկ է 

մէայն պատեր մագլցելու ել աշտարակ-

ներ բարձրանալու մէքէ փախուստի մ ԷԼ 

ճապուկ Է եւ դաւաճանութեան մէք 

հաստատակամ ։ Նա մարմնացումն է ան-

հաւատարմութեան , հակապատկերը €ա»ի֊ 

պետական սիրահարի* * թշնամին պլա-

՜տոնական ս ի ր ՞ յ ե*. Հցկեանս նուիրման»։ 

Աոաքինոլթիւնների պակասի մէք 

Ռամինին չէ գիք**մ Վի*ը, պոէմայի Հե>– 

բոա ուհին է Դաւաճանելով իր ամուսնուն % 

նա գիմում է ամէն խարէութեան գոհա– 

ցընելու համար իր մեղաւոր կիրքը» էՒ»~ 

րէն օգաւում է ամուսնու թ ո յ լ բնաւո– 

րութիւնից եւ միամաութիւնից եւ եր-

բեմն, խղճալու աստիճան յիմարացնում 

է նրան X Նպ կրեվցէ չի զզք»^ ԷՐ Դ*"՜ 

լաճանութիւնների համար, մ իա յն եր-

բեմն վախենում է իրեն սպառնացող «աշ-

խարհիկ» ել «երկնային» պատիժներից ւ 

Խղճահարութեան աստիճանի եղկելի 

տիպար է դաւաճանուած ամուսինը | Մ ո– 

բադ Թագաւորը, Ռամինի եղբայբը է Դա 

նախատիպն է բոլոր «յաւերժ ական» ՝ա– 

մ ուսինների : Այգ ծերացած կոտոշս» կի-

րը չի նկատում իր քթի տակ կաաարՈլող 

ել բոլորի համար բացայայա գալյսճա– 

նոլթիւնները ել նկատելու գէպքում էլ 

չատ շուտ է համոզլոլմ իր սխալակա-

նութեան մէք։ Սկզբից մինչեւ վերք նա 

խաղում է թուլամորթ, անվստահ, արխ– 

մար եւ ծիծաղելի ամուսնու գերը է 

Աենք այստեղ մի քանի կարճ նմոյշ– 

նեբ կը տանք այգ պոէմայից , որոնք թե– 

ր եւս կարողանան հեռաւոր մի գաղափար 

տալ Դորգանոլ արուեստի վերաբեր-

մամբ ։ Գուցէ ա յս մի քանի հատուած-

ները կարողանան ներկայացնել ԳորգսՓ– 

նոլ գրելակերպի իրապաշտութիւնը, 

մարդկային խառնուածքի ճշգրիտ պատ-

կերացումը է նրա Համակրանքը դՀ*ղՒ 

ռամիկ արտայայտական ձեւեբըէ Բայց 

միաժամանակ շպիտի մոռանալ որ «՛Լի» 

հւ Ռամին»–/ մէք կան նաեւ չափազանց 

յուզիչ եւ գեղեցիկ սիրային Հատուած-

ներ , կրակոտ մենախօսոլթէւններ, սի-

րային քնքոյշ նամակներ եւ վերքապէս 

սիրաբանական գողտրիկ տեսարաններ, 

որոնք յաճախ նկարագրուած են վրան– 

րաց ել իրապաշտ մանրամասնոլթիւննե– 

րով յ 8աա կապէս թարմ եւ անկեղծ չըն– 

չով են գրուած Վի"ի թուով տաս նա-

մակները, որոնց մէք Գորգանին նրբօրէն 

մշակել է Հ ֊ ր գ եւ 1 0 ֊ ր գ դարերում ըս– 

կիզբ առած նամակագրական արուեստը։ 

Այս պոէման մէ անկէւնագարձ հանդի-

սացաւ պարսկական չափածոյ վիպա-

գրութեան մէք, Հիմք գնելով սիրային 

վէպերին եւ այն ռոմանտիկ Ժանրին, որ 

կատարելագործեց Հանճարեղ ՆԷզամի 

Գանշաւփն: 

ԱՀա մի քանի օրինակներէ 

իչխան Ռամ ինը, բարկացած մի րո-

պէին ասում է Վիսին. 



Հ Օ 

կանանց «էրը աւանակի պոչի պէճ է , 
Որքան ձգես՝ չի երկարի մի թզաչափ. 
Հազար անզամ չափել եմ ես ՛պոչն ա յ դ իշի 
Բայց դեւ-կսւնայք ինձ զսւել են միշտ սիրախար։ 

ի շիւ ան Ռամ ինը գաւա ճանում է 

Վէսէն ել ամուսնանում է մ է ուր էշ գե-

ղեցկուհու Հեա ք Այգ աոթէլ նա գրում 

է Վէսէն. «Օհ յ չդիտես թ է որքան ես եր-
ջանիկ եմ կնոջս զրկում» : Վէսը բնակա-
նաբար Հէւանգանում է ել էբ մօա կան-

չելով գպէր Ա՝ոլշկէնէն, Հետեւեալն է 

թելագրում նրան գրեչ * «Ղ՛ու գէաես , ոբ 

մեր մասին ապագայ սերունդները ա– 

ոասպելներ կը Հէւսեն եւ քո անունը կը 

խայտառակուի նրանց մ օա ; Գոլ եր դո լել 

է էր խզել քո յարարերութէւնները էնձ 

Հեա, գԱ> ճէշգ ԷՀ Բայց չէ* որ մէամա– 

մանակ գոլ էւոսաացել է էր Հալաաարէմ 

մնալ էնձ : Ապա գա է ՚ * ն չ եղաւ» ւ 

էրդում քեզ եամար քամի է սահող, 
Սէրըդ՛ գետակի ջուրն է տարափոխ, 
Գոյնըդ՝ փոփոխուն սնդուսի նման, 
Ոսկի դրամ ես՛ - ձեոքից ձեււք անցնող։ 

Երբ Իշխան Ր՛ամէնը, էր եղբօր , դա-

ւաճանուած թագաւորէ վախից ուղում է 

Հեռանալ Մարվից , Վէսը աշխաաում է 

նրան էր մօա պաՀել եւ կշաամբում է 

վախկոտութեան Համարէ (համԷնը, ար-

դարացնելու Համար Էբ արարքը, Հետեւ-

եալ կերպով Է նրան բացատրում Էր 

«կենդանի մնալու» անՀրամեշտոլթէլնը * 

Վախենում եմ որ ինձ մորթեն 
Մութ ու խաւար մի անկիւնում, 
Մինչ պէտք ունեմ ես իմ հոգուն* 
Չէ՛ որ սէրդ է այնտեղ ապրում։ 

Ամուսնական վէճաբանոլթւէննե– 

րէց մէկէ ժամանակ, թ՛ագաւորը ծաղ-

րում է Վէսէ մ օր են ա կան տան տաղտուկ 

կեանքը, եւ սպաոնում է նրան ուղարկել 

այնտեղ ^ Վէսը » որ մէնչ ա յդ ա շխաաում 

էր ՝թաքցնել այն Հաճելէ պաՀերը, ոբ 

ն՜ա անց է կացրել էր մօր տանը Ռամէ– 

նէ գրկում | ղա յ բանում է ել կանացէ 

թեթեւամտութեամբ քէէ է մնում մատ-

նէ ինքն էրեն• 

ճուրտ չ է դժոխք ը ( * ) , որքան ասում են , 
Ո՛չ էլ սատանան տզեղ է այնքան– 
Ջքնսւյած գողը գողանում է միշտ, 
Րսւյց զրպարտում են նրան շատ անգամ։ 

Մէ ուր էշ տեղ Վէսը, չդիմանալով 

էբ գա ռամ ած ամուսնոլ գգուանքներէն, 

արՀամարՀանքով ասում է նրան• 

Ծերութիւնից խելքը քո այծեսւմի պէս խենթացել , 
երիտասարդ տարիներդ չքացել են ու անցել՛ 
Եթէ զանկումդ լինէր խելք կոչուածից մի պտղունց4 

Պիտի խօսքերճ այս զսսւամ մոռանայիր շատ վաղուց ։ 

Իւրայատուկ է նաեւ Գորգանու չիսոփայ–բանաստեղծներէ ք յատկապէս 

կեանքէ վերաբերմամբ ունեցած փէլիսո– Օմար Խայեամի փիլիսոփայութեան է Հե– 

փայոլթիլնը, որ գերաղանցապէս ի բա– տելեալ Հատուածնեբից առա Հինը ակա– 

տես է , նիւթապաշտ, եւ կարծես նախա- մայ յիշեցնում է «Ինձնից յետոյ քրՀե– 

աէպը լինի յետոյ եկած բազմաթիւ փի– ղեղ» յայտնի արտայայտութիւնը. 

Քանի ապլաւմ ենք1 լաւն է աշխարհը, 
Այս կեանքում փնսւոիր հաճոյ^քըդ ներկայ. 
Թէ որ ես պիտի մեոնեմ ծարաւի ց՝ -
Աշխարհում կաթի՛լ անձրեւ թող չ գ ա յ : 

( * ) Ըստ Զ րադաշ աակ ա 8 հասկացուլ1ււթեո11՛ 

գ ^ գ ի ք ը < ասոցապատ մի էոափայւակ է տ 



յ «1, 

* * * 

Միշտ պնդում ենք որ խելօք ենք եւ գիտուն, 
Մինչ ապրում ենք կասկածներով անձկալից • 
Դեո չդիտենք, Ո՞րտեղից էր դալը մեր, 
Դեո չդիտենք թ է ո՞ւր կ ՚երթանք այստեղից։ 

Մինչ գնացածներից, այսօր մտահոգ, լուր ենք սպասում, 
Որքա՜ն օտարներ դեո. պիտ1 սպասեն վաղը մեր լուրին* 
Մենք յուշ կը դաոնանք, մինչդեռ պատմում ենք յուշը ուրիշի, 
Հեքիաթ կը դաոնանք, մինչ հեքիաթներ ենք պատմում ուրիշին։ 

Այս չորս տողն կլ մի նախաբան կ , ՈՐՈՎ սկսւ»ւմ է Վի»ի նամակներից 

մէկը՛ 

Եո օր ու գիշեր պահակ եմ նամրիդ, 
Հարկսւհաւաք եմ կարծես դժնադէմ, 
Մօտովս չի անցնում ոչ մի քարաւան 
Որից քո անուշ լուրը չհարցնեմ։ 

» 

Հետեւեալ քիչ աւելի երկար Հատ– բեն։ Վիսը% որ պառկած է թագաւորի 

ուածը նկարագրութիւնն է Վիս եւ Ռա~ կողքին, երկար դիմագրել չի կարո գա-

մին ի սիրաբանական մի տեսարանի։ Գա– ^նում իր կրքին, եւ Հարբած թագաւորի 

մինը գբսոլմ, տանիքի վրայ, ձիւնի ել՝" ձեռքը գնելով իր գայեակի ձեռքի մէք, 

անձրեւի աակ նստած, ողբում է իր վի– գազանօրէն գուբս է գալիս պալատից ու 

Տա կը եւ թախանձում է Վիսին թողնել միանում իր սիրեկանին է 

տաքուկ անկողինը եւ գալ ու միանալ ի - 1 

էրր Վիս լսեց պաղատանքը Ռամինի, 
Սիրտը եռաց, ինչպէս մի հիւթ մրգենի։ 
«Ի*նչ նար կ՛անես» հարցրեց իր ծեր դայեակից , 
«Որ ես հասնեմ սիրեկանիս սրտակից՛ 
Քուն է արքան, բայց թ է յանկարծ արթնանայ՝ 
Նա կը պատժի երկուսիս էլ անխնայ* 
Դու պիտ՝ պստկես եւ նրան գրկես անպայման՝ 
ինչպէս գրկի սիրեկանին՝ սիրեկանն– 
Նրան դարձրու մէյքըդ,. իոկ դէմքըդ՝ պատին– 
Չի արթնանա յ , նա հարրած է տակաւին»։ 
Տեսայ վերցրեց Վիսը լամպարն սենեակից, 

- , (Դայեակն դարձաւ արքայական կոզակից)։ 

Տանիքի վրայ Վիսն միացաւ Ռամինին, 
Որ հարբել էր կարծես սիրով մոլեգին։ 
Զզեց ուսից վերնոցը իր մորթէկար, 
Սփոեց ձիւնին, ընկաւ վրան շնչասպառ։ 
Տակը ձգեց սեւ աղուէոի մի մորթի 
է լ դրկուեցին երկու մարմին անօթի։ 
ԻՏչպէս գրկէր լոլսընթագը իր ւուսնին, 
ինչպէս գրկէր վ « ™ 2ՈՈ I » " " » * * * » 
ինչպէս ձուլուէր յարդին րոցը հրալէզ, 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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Այդպէս գրկեց «Լիսն՝ Ո՛սւմինին սիրակէզ ։ 
Նրանց դ է մ ք ը բուրաստան է ր լուսաշող, 
Նրանք ծաղիկ* չրյապատը ճիւՕ ո՛ւ հ ո ղ : 
Գիշերն աչքին քաշեց թ ա ւ շ է մի ս ն գ ո յ ր , 
Օդը դարձաւ ն ր ա ն յ շնչից մ շ կ ա բ ո յ ր ։ 
Մէգը քաշուեց, մի աստղ փ ա յ լ ե ց ե ր կ ն ք ո ւ մ , 
Որը ե կ ե լ , տեղ է ր փ ն ս տ ա ֊ մ խ ն ջ ո յ ք ո լ մ : 
Քամին տեսաւ մարգարիտներն այս երկու ^ 
Երկու գոհար, երկու աստղիկ լ ո ւ ս ա տ ո . յ 
Քշեց երկնից ամպերը գորշ եւ յ ղ ի 
Ծանրակուտակ կաթ-իյճերով անձրեւի է 
Նրանք* նման կաթ– ու գինուն իւաււնուած, 
Բեհեգակսւր երկու դիպակ գետնամած, 
Զ ե ր թ լինէին երկու օձեր, գալարուն , 
Իրար փարուած երկու առուակ կարկաչուն : 
Օհ, երշսւնիկ պահ ցնծութեան անմեկին, 
Երթ գ ո լ գ լ ո ւ մ են, սիրեկանն ո ւ սիրուհին, 
Շուրթը շրթի ո լ դ է մ աո գէմ, , մեղսալից՝ 
Մի մագ անգամ անց չ է ր կենայ նրանց մ ի շ ի ց : 
Եւ այսպիսով, մինչ այգերաց վարդաշուրթ* 
իոցավսսւուեց նրանց սէրը ա ն յ ա գ ո ւ ր դ : 

վՎիո ել Գամ ինը» քնայած– Հատ չուսէ 

Է հոր$րէ*է իր էայն մողովրդականոլթիլ– 

նը Իրանում, բայց նրա ազգեցոլթիէձը 

զգալի Է իրանի եւ Հարեւան երկրներ ի 

Հեաագայ վիպերգակների վբայ՛. Նրա՛-

նից յատկապէս ուժեղ է ազգյւլելկէ<ՀքՕ– 

մի Գսւնշաւին, իր «Խոսյավ ե լ Շիրին» 
պոէման գրելիս, ուր ամբոզՀական Հատ– 

ուածներ են մ Է Չբերուած էՎիձ եւ քհա– 

մին»իցէ 

1%—րդ գարում՛ այո պոէմ ան մողո^ 

վըբգականացաւ Վրա ստանում եւ 1)աբ-

գիս Տմոգվէլին այգ ՛թարգմանեց վրա-

ցերէնի ; Այս վրացական փոփոխակն % Հ 

որ թարգմանեց անգլերէն ի Աըր Օլիվըր 

Վարգրրփը ւ Ն* ծա և Մաոը այն կարծի-

քին է | որ Հ/ոտս) քհուստավելին ծանօթ 

է եղել այո պոէմ ա յին ոմանք նոյնիսկ 

այն տեսակէտն են արտայայտել, որ վը– 

բացի դիւցազներգակը իր Հուէակալոր 

պոէման գրել է յատկապէս արգիլելու 

Համար այս ^.անբարոյական» սիրավէպի 

տարածումը վրաց ազնուականութեան 

մէք Տ Հայ մատենագրութեան մէք մենք 

Հենք Հանդիպել որեւէ երկի, որ կրած 

լինի «Վիճ եւ Ռամինի» ազդեց ութ ի ւեը 
եւ Հ աւանա բար Խ յս պոէմ ան անծանօթ 

է եղել Հա յերին • կա ծ աւելի շատ* - ան-

յարիր է եղել Հայերի բարոյական Հաս-

կացողութեան է 

Զ՛ ԾԻՐԶԱ8ԵԱՆ 
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՛քերականութեան դասագրքե րո՜լ աք|– 

բաւարռւր հզատրաաոութեան՝ ֆւ. լեզու ի 

հԼԱուցմահ աննպատա կա յարմար եզաԱՀ* 

նա կին դէմ դմ գոհութիւնը մեզի յատուկ 

երեւոյթ՝ մ ր չէ միայն է %ոյն դժգոհ ոլպ 

թիւնն ու դանգէս սա ր ունին– նաետ. մշա կոյ– 

թի րաքէձրագոյն աստիճաններուն տիրող 

ժողովուրդները 9 Լ եզո լական երեւՈ յթ– 

ներո% ոլսումնասիրութեամր զբաղող 

ֆրանոացի յա յանի Հեղինակներ գաոնոօ^ 

թեամր կվարտա յայտուին՝ դպրոցներ Էն 

ներս գործադրուող քերականութեան դա** 

ս ընթացքներ* ւն վերաբերմամբ ։ «Լ՚ՀէաԽ 

Ժ68 1&ՈքԱ66, կ ՚ըսէ Տւ՚ԱՈՕէ, ԱՈ6 Ժ©8 ք)1ւ» 
&ՈԱՃՈՈ68 <)180>թԱ«6& եսա&>Ո6«4 Փ3* & 
քօսաւ 4 ձհտէօէփ զս61զս©տ–աւ« թոո* 
01թ68 68§€Ոէ1©18 ճ© ք>հւ1օ*0թե16Հ4 « 8 * 

Տսխսո11հս1 <1սՈ& «Օ» «188868 ԱՕ 
•®1Ո6Ոէ <Ա *6եսէ, ԱՈ6 Հօօ1« <1՚6ՈՈԱ1, €>քք|01 
Ժ6& 6է Ժճ8 ա«1էք68»։(*) 

Օւրեմն քերականութիւնը դարձած է 

խոտան ու, քսւեչցուկ ոքյ*ոլմ մը • որուն 

դասՀսւանգմ ան յթաՀմ ան ուա ծ պա Հերը 

մտավախոլթիւն ու\ աազաուկ միայն կը 

պատճաոեն էս չակերտներուն թէ ուսուիք 

ցիչներուն» թերեւս մանաւանգ .սու-յ 

ցիչնեբան » 

Հոս խօսքը չի վերաբերիր , անչուշտ« 

պատաՀականօրէն էեզոֆ. դասաւանդող-

ներուն , որոնք այգ պարագային նկատի 

առնուելու վարկէն զ ո կ ՚ կ են ՚. այլ լեզ՛դ 

(*) Թէօւքս Թօեօետէփ ձ« Օոաատւո 
<Յհօե>8ւգս«–է յաա»յաթա&Էն (1050)* 

չափով, կ ՚օգսգափ&ք փքր <յրութհպ& & հ բ « ծ ա կ ա | 

ծտնօթոլթիւՏնհքուՕ, էամա ։̂ Այժմէն օք 
|>«յՕօրէ& կ՚օգտագււրծհԹք իր քօյօ ^ործօվ 

ւպւուած՛ հիմնական յմյււ&ււսք6եբ& ^ մնթգտէ՝ 
մծզ քերականական, սւհսա-թհան Աամաբյ 

Ուի ՛ուռուցումը իրենց մնայուն ղրաղում 

դարձնողներուն՝^ Արդ՚ լեզոլի •ուսուցի-

չը զուրկ է իր աւանդած 4*ւսման բա Է ՍԻ 

բար ձեոնՀաոութենէն։ Իր մտքին մէք 

չունի Հիմնական ըմրոնու մներէ մեկնող 

լեգոշՀսկան գիտելիքներու Համ ապաէոկեք 

ր(է չունենալով թափանցումը Համա–, 

պատասխան երեւոյթներով ներքին Ար* 

կանական աոնչոլթիւններուն ։ Անոր կը 

պակսի իր գաոաէՅսնգութիւնները ղեկաք 

վարելոլ կոչդւած ուսուցողական աշխար– 

Հայեացք մը* ՈՐ *(Էաք Է յատուկ ըլլաք 

ամ Էն ոլսուց չի՝ իր ճիւղին վերաբեր-

մամբ է Լեգուի ՛ուսուցիչները^ րնդհան– 

բա պէս | մաքի ՀեղգՈլթեամբ մըք անՀա– 

ղորգ կը մնան իրենց կալուածին մէք ե– 

րելան եկող գիտական նոր յայ էոնո լթ է ւն– 

ներուն եւ կը խուսափին անձնական խոր– 

Հըրգածէէւթիւններով իրենց աւանդելիք 

նիւթը իւրացնելու, ճիգէն ։ Այպ պայման-

ներով՝ անոնք իրենցո նախորդներէն 

լան գա քաւ ր \աոացուած ՚ կիսկատար գի-

պսելիքները իրենց կարգին մեքենաբար 

պիտի փոխանցեն իրենց աշակերտնե-

րուն^ աոաքնոբգ ունենալով քերականու-

թեան աճանգապաՀ։ դասագրքերը Հ Որոնց 

Հանգէյգ Հմէքը ըլլալով նաեւ ֆբանսա^ 

կան ակադեմիային ՝4,պաակա*ւե լի» Հ^– 

րԱէսաարակութիէննեբը^ .աբՀամարՀսձք 

միայն ունին Ա» Մ է յ յ է ի նման Համբալ 

*4Ա՚֊ո.ր Հեղինակութիւներ« 

^ Հար կազ ^ –քէաանց, ուսուցողական 

ձամողումի եւ՛ խանդի կատարուած գա– 

ս աւանդութիւն մը, Հաճոյքով կատարելի 

ղրաղում մը չէ եկ զարմանալի պիաի 

չըԱայֆ եթէ գասալանգ ուսուցիչը ինքն 

իսկ Հէնձկութեամբ սպասէ սահմանուած 

պաՀի Խաւարտումին է Իսկ այս. պայման* 

նեբով կատարուած դասաւանգութիւն մը 

իմացական Հետաքրքրութիւն գրգող Հը* 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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բապոյր մը չունի անշուշտ աշակերտի՛ն 

Համար, որոլն իւելօք տեսակն ի**կ այ– 

լուրային տրամ ագրոլթեամր մը դասը 

մտիկ ընել պիտի ձեւացնէ միայն՝ ա– 

տեն—ատեն յօրանջելով ւ Եւ այսպէսով 

ամլութեան պիտի դատապարտուի այն–՛ 

քան կարեւոր դասընթացք մ ը , որ, « յ » 

լապէս , իր գործնական արդիւնքները 

տալէ դատ կոչուած պիտի ըլլար նաեւ 

աշակերտներու իմացական մշակումին 

ծառայելու՚ ՀետղՀետէ մարզելով անոնց 

իմաս տա սիրական մտածողութիւնը յ 

Արդ՝ ի ՚ * ն չ էլ ըսպասենք լեզոլի դա-

սընթացքէ մը ել ինչո*վ են մեղաւոր քե-

րականութեան դասագրքերը , զոր այն– 

քան բիրտ բայց թերելո նոյնքան արդար 

որակումով մը Մ է յ յ է կր կոչէ Հայ– 

պանելի գրքեր» Լ^ՐՇՏ եօՈէ&ԱՏ» Այո 

Հարցումներուն պատասիւանը տալոլ Հա • 

մալ• նախ Հարկ է ճշդել քերականութիւն 

կոչուած ուս ման սաՀմանումը է 

Աակայն անոր սաՀմանսւմին վբայ 

Համաձայն չեն լեզուաբանները է Ըստ ո– 

մանց* քերականութիւնը լեզոլի նիւթա-

կան երեսին թէ իմացական խորքին յա-

տուկ բոլոր երեւոյթներուն գիտութիւնն 

է է Ուրիշներ կը սաՀմանափակեն անոր 

տարողութիւնը ձե լա բանա կան երեւո յթ– 

ներու Ուսումնասիբութեամբ * Եսկ շա-

տեր անոր նիւթը կը նկատեն ձեւաբա-

նութիւնն ու շարաՀիւսոլթիէնը յարակից 

գիսէելիքներու ամթոդքոլթեամբ , եւայլն է 

Ւնչ որ ալ ըլլան սակայն տրՈլած 

սաՀմանումները, լեզոլի գիտութեան Էա-

կան ճիլզը անոր չարաՀիւսութիէնն Է 

միշտ. շարտՀիւսոլթիւնը* լեզոլի իմա-

ցական յօրինուածքին Հետ կապուած իր 

յարակից մասերուն օր կան ական միու– 

թեամբըւ Որովհետեւ՝ եթէ ճիշդ է որ 

լեզուն մարգոց իմացական Հաղորդակ-

ցութեան գլխաւոր օրկանն է , ապա ու-

րեմն ուրիշներուն Հաղորդելի մեր մտա-

ծումն եր ուն չեզուական արտա յա յտոլթ– 

թեան օրէնքները ել այգ օրէնքներու 

գործոանէոլթենէն ծագող երեւո յթնե-

րուն յարաբերոլթեանց եղանակները Ու-

սումնասիրող լեզոլաբանական գի աո լ -

թիանք չպրահիւսսլթիւնն է » Ուրիշ խոս-

քով՝ շարահիւսութիւնը լեզուաբանու-

թեան այն գլխաւոր ճիւղն է , որ իրեն 

ուսումնասիրութեան նիւթ ունի ամբող-

ջական խօսքին իմ ացական կենդանի յօ-

րինուածքը է ԵԼ վիրքի՚ե Հաշուով շարա-

հիւսութիւնը պէտք է րԱայ այն կեդրո-

նական Հանգոյցը, ուր պէտք է մ՛ամ ա– 

դըրուած ըլլան լեզոլի ոլսման Ր"ԼՈՐ 

ճ իւղերը* գործակցաբար Համ ա կար գո լե-

լով Հոգեկան—իմ ացական ա յ ն կենդանի 

օրկանիգմ^ձ մէջ, որ ընկերային ասան 
մարդուն անւիքւխարինելի սեփականու-

թիւնն է՝ զինքը անասունէն զատորոշող է 

Աակայն ք հակառակ իր այս նախա-

պատիւ կարեւորութեան ք շար ահ իլսոլ– 

թիւնը երկար ատեն մնաց լեզոլի ուսման 

ամ էնէն աւելի անտեսուած ու աղքատ 

րամին ր ել դեռ այսօր ալ կը մնա յ քիչ 

Ուսումնասիրուած բա մ ինը* ա յ լ կ ա Ւ 

ուածներու մէջ լեզուաբանութեան կա-

տարած այնքան ուշագրաւ նուաճումնե-

րուն քով է 

1Գ–րգ գաբը, Եւրոպայի մ է ք , լեզոլի 

զանազան մարզերուն վրայ կատարուած 

գիտական բազմաթիւ ուսումնասիրու-

թիւներով ուշագրաւ դարձաւ I Լեզոլի 

րւսումը ՀետղՀետէ կը վերածոլէր բազա 

մա յօդ գիտութեան մը՝ մասնագիտական 

ճիւղերու լայն ցանցով մըէ Արդիւնաւոր 

Հետազօտութիւններոլ առարկայ դար-

ձան լեզուներու պատմութիւնը, բաղդա-

տական քերականութիւնը, Հնչական ո– 

րէնքներն ու ձեւաբանական երեւոյթնե– 

րը • մինչեւ անգամ մենագրական ուսում– 

նասիրոլթիլններոլ նիւթ դարձան լեզոլի 

ա յս կամ ա յն տարրը, այս կամ ա յն քեր • 

ձելը է կարեւոր աշխատանքներ՝ որոնք 

լեզուն կը ծանօթացնէին իր այս կամ այն 

երեսէն, այս կամ այն մասէն՝ ի վ^ր^ոյ 

նպաստելու Համար անոր ամթոդ ք ական 

ճանաչումին* Աակայն այս մասնակի աշ-

խատասիրութիւները, որոնք ընգՀան– 

րապէս կապ ունէին յեղուի արտաքին 

կազմին, անոր այս կամ այն տարրին ոլ 

ձելին եւ ասոնց կրած նիւթական Հոլո– 

վոյթին Հետ, տակաւին շատ Հեռու էին 

լեզուն մեզի ներկայացնելէ իր կենսական 

ամբոզՀութեանը* իր ինքնութեան ը մ ԷԼ է 

ժ ւցւէւՏ6ժ 



Լեզուն իր ներկայացուցած տարրերուն 

եւ ձեւերուն պաամութիւնը չէ , այլ մը– 

նա յոլն օրէնքներու զօբոլթեամրը յսհ4 

ոաՀ եկող երեւո յթներոա. Հաստատուն 

գրութիւն մը* ժամանակի ընթացքին ա– 

նոր կրած՛ փոփոխութիւները յատուկ են 

անոր արտաքին բառական տարազին եճ 

Ո՛չ ներքին իսկութեան է Լեզուն չէ նաեւ 

իր տարրերուն ել երեւոյթներուն թուա-

բանական գումարը, այլ անոնց Համա-

կարգ ամբողջութիւնը օրկանական միոլ– 

թիւնը » Արտի, թոքի > լեարդի, ստամոք-

սի Գ ուղեղային եւ քղային գրութիւննե– 

բու լէրայ կատարուած ուսումնասիրուէ 

թիւններլֆ, Հարկալ կողմնակի ծանօթով 

թիւններ կու սոսն մ արգո ան մասին, (՛այց 

չեն կրնար բացատրել մարդը, որ Հո գե-

րնա խօ սա կան ընգ Հանուր սիս գէմի մը 

գործունէութեամբը գոյ իմացական էակն 

է I 
Արդ* լեզոլի մասնաւոբ կալուածնե-

րուն մէՀ ձեոք բերուած արդիւնքներուն 

քով, անոնց վրայ, կը պակսէր այգ բո-

լորը պսակող էական գործը» գործ մը, 

որ լեզուական երեւոյթները Համակարգ 

գէր ընգՀանոլր տեսութեան մը ել. մե-

թոտի մը Համաձայն՝ իրենց ներքին ա– 

ոընչութիւններով իրարու, օղակելով զա-

նոնք > քերականագէտները Հեռոլ մնա-

ցին աքս գիտական ըմբռնումով մօտենա-

լէ լեզոլի երեւոյթներուն։ Անոնք լեզ-

ուաբանութեան նուաճումները օգտա-

գործեցին միայն իրենց գրքերս լ զանա-

զան գիտելիքներուն մթերքը ճոխացնե-

լու Համար՝ աոանց փնտռելու զանոնք 

լք էութեան վերածող ներքին կապը է Բա-

րեբախտաբար, մեր գարուն սկիզբէն, 

լեզուաբանները այլեւս իրենց ոլչագրոլ-

թիւնը գարձուցին լեզոլին իմացական 

յօրինուածքին , լեզուին Հոգեբանութեան յ 

Լեզուն բառերսւ նիւթական տարազով 

մեր մտածումը արտայայտող Հոգեկան 

օրկանն է ։ Պէաք է ր , ուրեմն, այգ տա-

րազին տակ երեւան Հանել մտածումին 

արտայայտութեան եղանակները, մեր 

գա ղա փա րներուն ներքին առնչութիւնե-

րը* Ուրիշ խօսքով՝ պէաք էր գտնեչ բա– 

ռերոլ կապակցութեան, այսինքն՝ խօս– 

քէն | եւ անոր իմացական բովանդակու-

թեան յարաբերութիւնները է Ասէկա կը 

նչանակէ արգէն լեզու էն շարաՀիւսական 

յօրինուածքը ուսումնասիրել է 

Լեզուին այս կալուածը ելօ օժսէՈլե– 

ցաւ ուշագրաւ երկասիրութիւններով յ 

Յա յանի Հեղինակներ զբաղեցան նաեւ 

լեզոլի գիտութեան այս գլխաւոր ճիւղով 

եւ իրենց աշխատութիւններով զարգա-

ցուցին շարաՀիւսոլթեան արգի ըմրբռ-

նումը է ճէշգ է որ մէշտ չկրցան խորանալ 

շարաՀէւսական երեւոյթներու Հոգեբա-

նական բացատրութեան մ է ջ , եւ ճէշգ է 

նաեւ որ չկրցան տալ մնայուն մեթոտէ 

մը տակ վերջնականապէս ձեւակերպուած 

շարաՀէւսական երկ մը (խօսքը շարա-

Հիւսական ընգՀանոլր մեթոտի մը ձելա– 

կերպման մասին է , որ նկատի չունի այս 

կամ այն լեզուին մասնայատկոլթիւննե– 

րը) • եւ ասէկա թերեւս անոր Համար որ 

շարաՀէւսական երեւոյթները Ը1լալով 

Հոգեբանական երեւոյթներ՝ լպրծուն 

նէւթ են ուսումնասիրողին Համար ել 

գիւրին չէ մէշտ վճռական բացատրու-

թիւներու յանգի լ է Աակայն ո՛՛րն Է ըն-

կեր ա յին ա յն գիտութիւնը որ իր վերջա-

նա կան ձեւակերպութիւնը գտած ԸԱայ՝ 

անխոցելի մնալով իր բոլոր կոզմերէն* 

ընկերարանոլթէ՞ւնը , Հոգեբանոլթէ՛*ւնը, 

մանկավարմութէ^ւնը*. • կամ նոյն էսկ 

լեզոլէ դէաոլթեան մէւս ճէւղերէն որեւէ 

մէկը ։ ինչ որ ձեռք բերուեցաւ նաեւ լեզ-

ուին շարաՀէւսական կալուածէն մ է ջ , 

յարգելէ վաստակ մըն է , որմէ դժբախ-

տաբար չկրցան օգտուէլ ոլսմ ան զանա– 

ղաս աստէճանէ քերականութեան գրքե-

րը. բայց այս մասէն աւելէ անդէնէ 

19րգ գարուն քքւրոպայի մ ԷՀ լեզոլի 

զանազան կալուածներուն վրայ տարած– 

ուող մասնաճիւղային աշխատանքները 

մեր օրերուն մեր աչքին առջեւ Է որ ըո– 

կըսան ու ծա լա լեց ան մեր մ Էջ ։ Այս Հաս-

տատումը նկատի չունի ԱրտասաՀմանը, 

որ զուրկ Է նման մասնագիտական աշ-

խատութիւնն եր քաջալերող պայմաններ 
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րէն, եթէ ոչ նաեւ, այգ աշխատոլթէւն– 

ներուն ձեռնհաս մարգէն է Մ եր խօսքը 

Հայաստան Է մաս Էն Է, ուր քանէ մը 

տասնեակ աարէներէ է Վեր, չեղոլէ ընդ-

հանուր գէտութեան յատուկ գոբծերՈլ 

քով է մասնաւորապէս մեր լեզուէն ու-

սումնասիրութեան վերաբերող ե ր կասի՛– 

րութիւններր, կարելի է ԸԱել | գերար– 

աարոլթեան մը հասան։ Աէկդի դնելովդ 

Հ • Աճաոեանէ պատկառելէ վաստակը, 

որ 11 էնա կը թանկագէն հատորներու բը~ 

լուր մը կը ձեւացնէ , հայերէնէ ա յս կամ 

՛այն մասէն, այս կամ այն քերականա-

կան տարրէն ու ձեւէն յատուկ մենագրա-

կան երկերը տնական գրադարանէ մը 

մթերքը կրնալն հայթայթելտ Եւ է 

ըսել<, է սլա տէւ մեր եր կրէ կառավարու-

թեան ) որ այս գործը գչոլէլ հանեց էր 

համապատասխան մչակոլթայէն հաստա-

տութիւնն ե ր ո ւն գործնական քաքալերաքի֊ 

քովր (թէեւ փա կա գծէ մէք գա գտնէ ը– 

•ոենքւ այս անգամ ո՛չ է պատէ ւ եր կրէ 

ղեկավարութեան Հ որ նոյն Հաստատոլ– 

թէւնները կամովին կամ ակամայ Հա– 

մակե րպութեամբ մը անտարբեր մնա-

ցին Հ երբ մ եր լեգոլն կը խոշտանգուէր 

էր կէրառութեանց մէք^ յաճախ նոյն էս կ 

զայն ուսումնասիրողներու երկերուն մէք 

կամ դասախօսողներու բերնին վրայ) յ 

ԵԼ սակայն կրնանք ըսել, մասնակի 

վերապահ ոլթիւններով, որ այո կողմ-

նակի աշխատանքներում արդիւնքները 

լեղոլի օրկանական միոլթեան մէք հա-

մագրող ամբողջական շար ահ իւսոլթիւն 

մըէ չարահ ի լսական լիակատար քերա-

կանութիւն մը չունեցանք։ է լ դեռ այ-

սօր , ինչպէս դիտել կոլ տայ Վարագ Ա— 

ոաքելեան իր զՀայերէնի Շարահ իւսոլ– 

թիւն» անուն երկին յառաք արանին մէք, 

վԾարահիւսոլթիէնը հայ քերականու-

թեան քիչ ուսումնասիրուած բա մ ինն Է : 

Աւելին՝ եթէ ուսումնասիրութեան նիւթ 

դառնալու տեսանկիւնով չարահիւսոլ,– 

թ ի՛՛նը համեմատենք ձեւաբանութեան, 

մանաւանգ բառագիտութեան հետ, կը 

նկատենք որ չարահիւսոլթիւնը քերակա-

նութեան գրեթէ անտես արուած բա-

ժինն է > է 

1912-/1» հրատարակուեցաւ Մ* Ա– 

բեղեանի «Աշխարհաբարի Հ/արահէլսոլ– 

թիւնը» Լ ան շուշտ արելելահայերէնէ 

մասնայատկոլթէւններոլն պատշաճեց– 

« . ա ծ ՛ ) , որ արելելահայերոլ մէքնակարգ 

վարժարաններուն մ էք գործածուելու, 

սահմանուած գասագէրք մըն էր է Մեծա– 

նուն հեղինակը սուր դէտողոլթէւններ 

ոլնէ մեր լեղոլէ մասին եւ էրեն յատուկ 

ձեոնհասութեամբ կը մօտենա յ շարահէլ– 

սական կարգ մը չփոթ ու Վիճելի խրն– 

գէրներոլ լուծումէն է Աակայն մեր ար– 

դէ լեզուէն չարահ է լսական կազմը քըն– 

նասէրող այս երկը^ որ էբ աեսակէն մէք 

առա քէնը եղած ԸէէաէՈլ պատիւը պիաի 

վայելէբ արգաբօրէն, պիտի կրէր նաեւ 

կարելոր նիւթի մը մչակման առաքին 

փորձը եղած ըլլա լու թերՈլթիւնները | 

տ՛երեւս նիւթին առաւել ընգլայնումին 

ել խորացումին սահման գրած Ր11ա1 

նաեւ գործէ ն դպրոցական առա քադր ու-

թի ւնը , ինչպէս փափկանկատօրէն գիտել 

կու տայ Վ • Այւաքելեան էր վերոյէշեալ 

երկէ յ առաք արան էն ՝ մէք։ Տ ամենայն 

դէպս մեծ վարպետին այս երկը մեր լեզ– 

ուի շար ահ ի ԼԱ ական յօրինուածքէն ամ-

բողջական ուսումնասիրութիւնը չէ I 

կարգ մը խնդիրներ աննկատ թողուած 

են հոն կամ թերի մշակուած, " ՚ - ր ի չ բա-

ժիններ՝ էական գիտելիքէն մեր ուշա-

դրութիւնը հեռացնելու չափ ոչ–էական 

մանրամասնոլթիւններով տարտղնուածէ 

Այսուհանդերձ Լառ այժմ մէկդի գնելով 

լիակատար շար ահ ի լսական քերականու-

թեան մը կազմութեան յատուկ մեր տե-

սակէտը) Մ • Աբեղեանի «Աշխարհաբարի 

Շարահիւսոլթիւնը» , լեզոլա կան երե-

ւոյթներու աւելի ճիշդ ըմբռնումով ել 

Որոշ խնդիրներ ու մասին իր աւելի նոր 

ու խոր բացատրութիւններով, կոչուած 

էր | հետագային , իր աշակերտներու նոյն 

կարգի աշխաաանքներուն առաքնորդ Հան-

գիսանալոլ՝ անոնց փոխանցելով միան-

գամայն քերականական եզրաբանութեան 

յատուկ նոր անուանումներ է 

1 9 4 5 - / & 9 ՛ ո ւ ր դ է ն Ա ելակի Հեղինա– 

կութեամբ Հրատարակուած ք Հայոց Լեզ– 

ուի ՇարաՀէւսոլթէւնը> աւելի Համեստ 

ժ ւցւէւՏ6ժ Ե 



ք Ա * Ի \ – «7 

առաջագրոլթեամբ պատրաստուած դա-

սագիրք մըն Է (Մ ի ջնա կարգ դպրոզէի 1՚—քգ 

դասարանի Համար՝) , որ անշուշտ չէր 

կրնար լրացում մը րձրել իր ուսուցչին 

աշխատութեան եւ գոյութիւն ունեցող 

ամբողջական պաՀանջը րաւարարել *(* ) 

1 9 5 8 - / Ճ Հրատարակուած է Վ՛ Ա– 

ռաքելեանի «Հայերէնի Հ/արաՀիւսոլ– 

թիւնֆ երկին առաջին Հատորը » ինչպէ* 

յառաջաբանէն եւ գրքին բովանդակում 

թենէն իսկ կը Հասկցուի Հեղինակը ա-

ռաջա դրած է տալ սպառիչ տաբողոլ՛» 

թեամբ շարաՀիւսական գործ մը տ Այո 

Հառաջին մասը նո լիր ուած է պարզ նա-Հ 

իւադաս Ութեան ել նրա անդամների ու– 

ս ո ւմնասիր ոլթե անը» ։ իր յառաջաբանին 

մէջ Հեղինակը կը շարունակէ • «իսկ երկ-

րորդ մասը ընդգրկում է թերի ՚Ղա("է 

նախադասութիւնը» բարդ նախադասու-

թիւնը , յօդը , ուղղակի , անուղղակի խօս– 

քը եւ չարաՀիւսական , այլ Հարցեր» % 

կենթադրենք որ այս երկրորդ մասը Հ /»– 

րաաաբակոլթեան չէ յանձնուած դեռ • 

գէթ մեղի անծանօթ կը մնայ մինչեւ այ-

սօր է Ա * Հատորը, որ ինքնին շարաՀիւ– 

սոլթեան ամ էնէն կարեւոր րամ ինը կը 

լրացնէ, շաա աշխատ ուած գործ մըն է , 

որ մեր լեզուին երեւոյթներէն բաւական 

բան կը պարզէ տ Աակայն այս քիչ քը 

շատ աշխատ ուած ըլլալն իսկ կը վնասէ 

անոր գիտական կառոլցուածքին < Հեղի-

նակը չէ գիտցած լեզուական երեւոյթ-

ներէն էականը ել անոր ոչ-էական ման–՛ 

րամասնութիւննեբը զատորոշել » Հիմ-

նական երեւոյթի մը բացատրութեան 

յաջորդող եւ իրրեւ թէ անոր տարբեր– 

տարբեր եղանակաւոբումնեբը ներկա յա– 

ցընող ստ որա բաժան ծանօթութի ւններ էն 

շատերը առանձին գոյութեան իրաւունք 

չունին, քանի որ զատորոշ տարրերու– 

թիւններով չեն ներկայանար է Ասկէ ալ 

յառաջ կու գայ, անշուշտ, կամայական֊ 

օրէն դիտուած տարբերոլթիւններու ակ– 

( * ) ՀծդՒՏակիէ «ժամանակակից Հայոց Լեց-

ուի Դասընթացքը իր շաբահիւսու-թեաՏ ջաժիէը 

դեո. չունեցաւ դժբախտաբար տ 

նարկոզ շինծու անուանումներու ամբո-

խում մըւ Անտեղի բանգիտութեան մը 

ստեղծած քերականական գիտելիքնե-

րու մանրավաճառութիւն մը Հիմնա-

կան գաղափարները գունաթափ կ*Ր~ 

նէ այս ԳՐքի^՛ ^ ք է ԱյսոլՀանդերձ՝ 

շարաՀէւսական աւելի մեթոտիկ աշխա-

տութեան մը Համար ծանօթոլթիւններոլ 

բաւական առատ պաշար մը կը Հայթայ-

թէ Վ • Այւաքելեանի «Հայերէնի Հքարա– 

Հիւսոլթիւնը» է 

Փիչ մը անդին՝ ուղղակի կամ ա– 

նուղղակի կերպով մենք դարձեալ կանդ-

րադառնանք այս գբքեբոլ Հիմնական 

պակասին, երբ քերականութեան գիտա-

կան ձեւակերպման մասին մեր տեսակէ-

տը պարզած ըլլալու Համար կը խօսինք 

քերականութեան գրքերու մասին ընդ– 

Հանրապէս* Մինչ այդ՝ քանի մը խօսք 

արեւմտաՀա յ քերականութեան գիրքերոԼ 

մասին » 

Մեր լեզուին երկու ճիւղեր Էն որեւէ 

մէկուն յատուկ աշխատութիւն մը, էր 

ընգՀանրութեանը մ է ջ , Հարկաւ պիտի 

պատշա ճի նաեւ միւսին % Աակայն քիչ 

չեն նաեւ երկուքը իրարմէ զատորոշող 

ձեւաբանական եւ շտրաՀիւսական մաս– 

նայատկութիւնները՝ առանց խօսելու այլ 

մանրամասնութիւններոլ մասինէ Այո 

պարագային անՀրամ-եշտ կը դաոնա յ որ 

իւրաքանչիւրը ունենա յ ի՛ր քեր ական ու-

թի ՛նը* իրեն յատուկ շարաՀիւսՈլթեամբ է 

Այս երկոլոլթիւնը պիաի մնայ գէթ մին-

չեւ այն օրը, երբ մեր մայրենի լեզուին 

այս երկու ճիւղերը ձոյլ միութեան մը 

պիտի վերածուին իրրեւ անխուսափելի 

արդիւնքը մ եր կեանքի նոր պա յմ աննե– 

բուն է 

Արդ՝ շաա աւելի անտես թողուած Է 

արեւմտաՀա յ քերականութեան շաբա– 

Հիւսական բա մ ինը \ ինչպէս ճիչդ կեր-

պով դիտել կու տայ Հ . Այւաքելեան՝ 

«Այս կողմից շատ աւելի անմխիթար է 

արեւմտաՀա յ գրական լեզուն, որի չա-

րաՀիւսական դասական կառսլցուածքը 

ցայմ֊մ ուսումնասիրուած չէ ել սպասում 

է իր ուսումնասիրողին»« Եւ ասիկա Հա-

կառակ անոր որ արեւմտաՀայ գրական 



լեզուն, մանաւանգ գեգարոլեստական 

գրականութեան լեզուն, շաա աւելի մը– 

շակուած է եւ իր արտայայտական ձե– 

լերով չաա աւելի Հարուսա է՝ քան արե-

լելաՀայերէնը։ ԱրեւմաաՀայերէնին յա-

աուկ շարաՀիւսական ծանօթութիւնն եր 

կը արուին , քերականական այլ ծանօ– 

թութիւններոլ կարգին, ընթացիկ գասա-

գրրքերոլ մէք՝ Համաձայնութեան, խըն– 

դրառոլթեան, շարազատութեան կտոր– 

փրթուճ գիտելիքներով, ինչպէս նաեւ 

ձեւապաշտ ըմբռնումներէ մեկնող քերա-

կանական վերլուծման ընթացիկ օրինակ 

ներով է Ա ^ գասագբքերը ընգանրապէո 

սաՀմանուած են նա խա կրթարաններ ու 

մէք գործածուելու եւ գրեթէ Հոն ալ կը 

սաՀմանափակոլի մեր քերականական 

ուսման դասընթացքը է Ե ր կրորդա կան 

վարժարաններու մ Էք կամ մէկգի թոփ-

լած է քերականական ույւումը է կամ 

նախակրթարանական գիտելիքներուն Ո— 

րոճացումն է է Այսպէս է , եթէ Հաշուի 

չառնենք այն քանի մը մասնակի պատ– 

րաստոլթիւններր, որոնք յատուկ են քե-

րականութեան այս կամ այն բաժնին եւ 

երկրորդական Վարժարաններէն մէկուն 

կամ միւսին մէք առաքին մէկ—երկոլ տա-

րիներուն կ^ աւանդուին ո ՛ չ իրրել ամ բողո-

քական դասընթացքի մը օր կան ական մա-

սերը, այլ իբրել Համեստ յաւելուած մը 

նաի/ակրթարանական ուսման յ 

Այս րոլոր գասագիրքերոլն ուղղակի 

կամ անուղղակի աղբիլրը, վերքին Հաշ– 

ուոՎ, Հ . Արս էն Այտընեանի «՛քննական 

քերականութիւնէն Է, արդի Հայերէնին 

առաքին Համապարփակ եւ խորաթափանց 

ուսումնասիրութիւնը, որուն տեւապէս 

պիտի դիմեն մեր լեզուն Հետազօտող ա– 

րեւմաաՀայ թէ արեւելաՀայ աշխատա-

ւորները, րայց որուն մասնագիտական 

ծաւալուն տարողութիւնը դպրոցական 

առա քա դրութիւնն եր էն շատ անգին կ՚անց-

նէր ։ ԱնՀրաժեշտ է ր , ուրեմն, արդի լեզ՛ 

ուին դպրոցական ուսուցման ծառայող 

գասրնթացքներոլ պատրաստութիւնը * 

Այս պա Հանքը կար տակաւին Ա. ԸնգՀ. 

պատերազմին նախորդող տարիներուն, 

երբ գանուեցան վերքապէօ քանի մը Հե-

ղինակներ ( Հ » եւ Ջ* Ասատուր, ՕովՀ» 

Գազանճեան) , որոնք օգտոլելոՎ մեծ 

Վարպետին երկասիրութենէն՝ կազմեցին 

իրենց քերականութեան գասագբքերը ւ 

Բոլոր քերականութեան գրքերուն Հա-

մար մեր ընդՀանուր ՎերապտՀոլթիլն– 

ները մէկգի ւքնելով կրնանք ըոել որ 

այգ դասագրքերը իրենց ժամանակի պա– 

Հանքին Համ ա պատասխանող պատ բաս– 

տութիւններ էին, մ ան աւանդ ԱովՀ • Գա-

զանճեան ի գրքերը ( քանի որ Հեղինակը 

ի՛նք եւս մէկն էր մեր լեղոլի բանասէր-

ներէն ։ 

Աակայն մեծանուն լեզուաբան—Հ ա– 

յագէտին այլապէս պատկառելի երկը, 

Հ՝Բննական ՚Բերականոլթիւն՚ֆը, գես. չէր 

կրնար գիտականօրէն ձեւակերպուած քե-

րականութեան մը օրինակը տալ է Ա եր 

օրերէն գար մը առաք ( 1 8 6 6 ) Այտընեան 

չէր կրնար քերականական երեւոյթնե– 

բուն մ օաենա լ արդի լեղուաբաննե րուն 

Համադրական տեսութեամբը մ ան աւանդ 

որ իր առա քա դրութիւն ը չէր սա Հմտնա– 

փակոլեբ տուեալ ժամանակին մէք Լիզ-

ոլի կայուն երեւոյթներուն Վրայ ձեւա-

կերպուած (Տ)–ՈՕեքՕագԱ<*) քերականու-

թեան մը սլատրաստոլթեամր, այլ քըն– 

նութեան առարկայ կ՚ընէր նաեւ այդ ե–՛ 

րելոյթներոլն պատմական 

Մնաց որ լեղոլի Հիմնական օրէնքներէն 

մեկնող մեթոտով մը Համակաբգոլահ 

քերականութիւն մը գեռ այսօր իսկ պա-

Հանք մը կը մնա յ է 

՛Բննա կան քերականութեան Հրատա–՛ 

ր ակութննէն մօտ կէս գաբ Վերք զայն 

օզտազորեող Հեղինակներուն կազմած 

գասազրքերը քերականական նոր ըմբըռ– 

ն&ւմի մը չէին Հպատակեր, ոչ ալ՛ նոր 

բացատրութիւն մը կ՛աւելցնէին իրենց 

քաղած զիտելիքներոլն Վրայ• անոնք, 

այդ օրերուն, լեզոլի ուսուցման գործ-

նական նպատակին ծառայող պատբաս-

տութիւններ էին, որոնք սակայՖ աոնը± 

լագն, գիտելիքներ ու ընտրութեան եւ 

խմրալորման անհրաժեշտ աշխատանքը 

կը պահ ան ք էին . իսկ քաղուածքի ձ պատ-

շաճեցման այս առաքին ա՛շխատանքը 

կ^ենթադրէր տուեալ նիւթի մշակման 
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ձեռնհասութիւն մ ը , լեզուական երե-

լո յթներոլ որոշ գիտութիւն մ ը , զոր կր 

Հաստատենք մանաւանգ Գազանճեանի 

երկերուն մէքէ Արգ այս դասագրքերն 

Էէն մանաւանգ, որ օրէնակ պէտէ ծա– 

ռայէ էն մեր արգէ Հքերականագէտֆնե– 

րուն էրենց Հնոր դասընթաց քէներուն 

կազմութեան Համար ւ 

Ա ա մեր օրերսւն% առտուն կանուխ 

արթնցող Հայերէնէ ուսուցիչը քերակա-

նութեան դասագիրք, սլա տ ր աստ ե լու. կը 

ձեռնարկէ տ Հեղինակի անուն եւ քանի մը 

զրոլչ շահելու դիւրին եղանակն է ասի-

կա\ Զէ՞ որ «հեղինակելիս գրքին նա-

խորդ օրինակները աչքի առ քել են ար-

դէն է Կր բայ.է աւանդելէ գիտելիքներուն 

քաղուածքը կատարել անոնց վրա յէն՝ 

հարկալ լեզուական անՀրամեչտ յւքթ-ա֊շ*– 

ներով, օրինակներու եւ վաբմութիլննե-

ր ու որոշ փովտխոլթիւններով, ել աՀա 

Հին օրինակներուն նոր պատճէնը պատ-

րաստ է արդէն ։ կը մնայ* կերպով մը 

ստանալ Ուս՛ հ/սրՀոլրգի վաւերացումըէ 

որպսէզի սպառման շուկան րաց ԸԱա յ 

նսր պատրաստուած ապրանքին աոքեւլ 

՛Աա խա կրթարան ի յատուկ այդ դա-

սագրքերը աւան դե լի գիտելիքներու պա-

կասէն չեն նեղոլիր • ընդհակառակը , յեղ-

ուի ուսման յատուկ քիչ մը ամէն րանէ 

կը խօսին անոնք % ինչ որ կը պակսի այգ 

գրքերուն՝ տրուած գիտելիքները իրենց 

ներքին աոնչութիւններով Համագրող մե-

թոտն է\ Հար կա լ նախա կրթարանի մէք 

կամ. անոր յաքորգող մէկ—երկու տարի-

ներուն աւանդելէ դասընթացքէ մը կա-

րելի չէ սպասել որ լեզուական երեւոյթ-

ներուն. մօտ են այ իմաստասիրական աե– 

սութիւններով. սակայն ուսման այգ աս-

տիճաններուն վրայ իսկ (նախա կրթարա-

նի վերքին երկու կարգերէն սկսած) լեզ-

ուական դիտելիքները օրկանապէս Հա-

մակարդող մեթոտը բանաւոր պա հանք 

մ ըն է . մինչդեռ ա յդ դասընթացքները 

իրարմէ քսնքատաբաբ% կտոբ—կտոբ բաշ– 

խըլած գիտելիքներու ցուցակագրու-

թիւնն եր են պարզապէս յ ք՝այց անկախա– 

բար դասընթացքներուն գբութենական 

( ս ի ս թ - ե մ ա թ ի ք ) ձեւակերպումէն1 անոնց-

մով աշակերտներուն հրամցոլած գիտե-

լիքները ճիշդ ըմբոն ուած ել բացատ ըր-

ուած չեն միշտ (թէեւք ինչպէս տեսանք 

արդէն յ, ասէկա մեր քերականութեան 

գրքերուն մեղքը չէ մէայն) յ է լ ասէկա 

անոր Համար որ մեր այսօրուան աման 

քերականագէտները էրենց աւանգաբաբ 

ստացած ել մեքենաբար փոխանցած գի– 

աե լի քներ ու աղքատ չրքանակէն անգին 

լեզուական ծանօթութիւններոլ Հասո-

ղոլթիւնը չունին է Անոնք անծանօթ մր– 

նա ցած են* դեռ գաբ մը առաք Այաըն– 

եան ի կողմ է մեր լեղուի զանազան երե-

ւոյթներու մասին մատնանչուած այն-

քան խորաթափանց դիտողութիւնե-

րուն ւ Անոնք անհաղորդ կը մնան նաեւ 

յսյսօր իսկ Հայեբենագէաոլթեան մար-

զին վրայ մեր երկրէն մէք կատարուած 

բազմազան իրագործումներուն ւ Եւ%Հաբ– 

կա ւ է դպրոցական գիտելիքներու աւան– 

դա կան սահմաններուն մէք փակուած քե-

րականագէտներէն կաբելի չէր սպասել 

լեզուական եր եւս յթներոլ թափանցումն 

ու իւրացումը » 

Ա՚յսպԷս կը ներկայանայ արեւմտս*– 

Հայ քերականագիտութիւնը մեր օրե-

րուն է 

ԷԳ– ՏԱԱՆԱՊԵՏԵԱՆ 

(Տար. 1) 

ժ ւցւէւՏ6ժ 
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ՆԿԱՐՋՈԻԹԻՒն ԵԻ ՆԿԱՐԻ^ԱՐ 
(ձԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ) 

ՎԵՐՈՆԵԶ ՓԱՕԼՕ• 1 5 2 8 - 1 5 8 8 – Ծը~ 
նած Վերոնա • արձանագործի մը զաւա-

կը՛ հայրը ուզեց որ տղան ալ արձանա-

գործ ըլլայ, ր այց երիաասարգ Փաօլօ 

նախընտրեց նկարչութիւնը է 

իր գոյները զինք կը մօտեցնեն Թի– 

գիանի եւ ճիօրճիոնի է ճոխութեան, Հ««*– 

րըսաոլթեան եւ ազնուականութեան նը– 

կա լքիչն Է է Եր մամ ան ակի գունագեղ ոլ 

փարթամ կեանքը աննման կերպով ւզատ– 

կերա ցուց > իր նկարները , մամ անակա– 

կից ծանօթ մարգոց դիմանկարներն են• 

ոմանց մԷջ ինքն ալ կը գանուի, ինչպէս 

Լուվրի թանգարանի վկանայի Հարսնի-

քը» է 

Վերոնեղ իր արուեստով իտալական 

վերածնունդի վերջաւորութեան եւ. անկ-

ման շրջանի սկզբնաւորութեան մէջ 

կանգնած է է 

ԷԼ ԿՐԵՔ0- 1545-1614– Ծնած է 
Կրետէ կղզիին մ է ջ . իր մանկութեան մա-

սին որոշ տեղեկութիւն չկայ • իսկական 

անունն իսկ ճշգրիտ չենք գիտեր ւ 6 ո յ ն 

ըլլալուն Համար էլ—^րեքօ անունը տուին 

իրեն | եւ ա յգ անունով ալ նկարչութեան 

պատմութեան մէջ ճանչցուեցաւ՛ միայն, 

իր կեանքի վերջին տարիներուն, իր նբե-

կարները յունարէն տառերով ստորա-

դրեց է Կը կարծուի Էլ-Կրեքոյի ընտանի-

քը թրքական յարձակումներէն փախած, 

<իբր գաղթական» եկած են Վենետիկ է Ա ֊ 

շա կերտած Է թիգիանի ։ 

1 5 7 5 - ^ ձ կ՝երթայ Սպանիա ել կը 

Հաստատուի քէ՚ոլետօ եւ Հոն ալ կը մնա յ 

մինչեւ կեանքին վերջը է Իր գլուխ-գոր– 

ծոցնեբը արտադրեց Հոն, որուն պատ– 

ճառաւ ինքն ալ սպանիական նկարչու-

թեան մէջ դասուեցաւ է Սկզբնական շըր– 

ջանին Էլ—Կրեքոյի արուեստը շաա մօա 

էր Ւ ի դի ան ի եւ Ւենթորեթոյի , բայց 

վերք/1 ստեղծեց ինքն ա յատուկ արուեստ 

մ ը , - ամբովջ յոլղմունք եւ զգացում I 

Ան բնութեան մօտեցաւ աւելի երեւակա– 

յոլթեամբ քան աչքերով • այո պատճա-

ռով իբ բոլոբ գործերուն մէջ բնութեան 

Հետ կը տեսնենք նկար չին անՀաաակա– 

նութիւնը , մելամազձոտ ու զգայուն ար– 

աայայտսւթեամր մըէ *հոյնի ինքնայա-

տուկ օրէնք մը ստեղծեց ւ իր գլխաւոր 

գործերը ամ/""Լիովին *ՀաԳ Գ"7^/""՛ 

ներդաշնակութիւնն եր են տ Վարպետ դի-

մանկարիչ1 իր գիմ անկարներուն մէջ 

անՀատին ներքին մարտը ք - Հոգին - ճըշ– 

գրիտ եւ որոշ արտայայտուեցաւ է Էլ– 

կրեքոյով կը սկսի սպանիական նկար-

չութեան վերածնունդը, որուն մէջ իր 

կատարած գերը մեծ եղաւ է 1614՞"/ Ապ-

րիլ 1—ին մեռաւ* էպոլետս յի մ Էջ է 

ԳԱՐԱՎԱԿՃԻՕ • 1569—1609 - Իաա– 
լական վերածնունդի անկման շրջանին 

ոկիզրԸէ նկարիչներ իրենց ուշադրութիւն 

նը կեդրոնա ց ոլցած Էին վերածնունդի 

վարպետներու գործերուն • իրենց սնուն-

դի եւ ներշնչման միակ ազբիւրը անոնց 

նկարներն Էին է Գարավակճիօ առաջին 

նկարիչը եղաւ գիտակցութեան եկող, եւ 

իր պատգամը եղաւ միւս նկարիչնեբուն -

ՀԴ՛առնանք դէպի բնութիւնը» » Այսպի– 

սով է Հիմնադիրը եղաւ բնութենապաշտ 

դպրոցին ւ 

ՐԻԻՊԵՆՍ ԼՓիթըր Փօլ). 1 5 7 7 - 1 6 4 0 – 
Փաստաբանի մը զաւակը. տասներեք 

տարեկանին արդէն որոշած էր նկարիչ 

ՐԱալ ՚ 1600-/5» | արուեստը կատարելա-

գործելու Համար հայցելէ Իտալիա, մօ-

տէն կ՚ուսումնասիրէ Թիցիանի եւ մաս-
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նալոբապէս Վեր ոն եղի գործերը • ոգես»– 

րոլթեամբ ընդունեց Գ՚արավակճիոյի օր– 

ուայ պատգամր—ՀլԳէպի բնութիւնը», որ 

իր արուեստին վրայ մեծ ազդեց ութ ի էն 

թոզուց է Քւթ տարի իաաչյիա մնալէ ետք ք 

վերագարձաւ Անթվէրփ, ուր ստեղծեց 

արուեստի նոր շարմում մրւ Նկարի ա-

պըսպրան քները այնքան չատ եղան ք որ 

սաէսլոլած* չատ մը օգնականներ գործի 

կանչեց է ինք միայն վ***քր Աքեչձձյւ կը 

ագատ ր աստ Էր * օգնականները պէտք եղած 

մեծութեամր կ՚ընդօրինակէին անոնցմէ է 

Րիւսլենս անցնելով անոնց վյրայէն իր 

վարպետի *գրոչմը կը զնէր ։ Արագ աշ-

խատող մը վարպետօրէն գիտէր "Է՛՛Ր՜ 

ծածել վրձինը ել գոյներըէ իր նկարները 

մարմնական աշխարՀ մը կը ներկա յա ց լք-

նեն , փափրւկ ոլ կեանքով լեցուն մորթե-

րով է Կինը իրեն Համար ուրիչ ր ան չէր է 

եթէ ոչ մարմնական գեղեցկութիւն*• իր 

նկարներն աչ այգ ցոյց տուին I Խոր մը– 

տածող մը չէր է րա յց վարպետ նկարիչ 

մըն էր է որ միայն մակերեսի Հետ գործ 

ունի • իր կրօնական նկարներն անգամ, 

Հոգեկան ոչինչ ունին իրենց մէքւ Իրրեւ 

գծագրիչ տկար էր, րայց իր գոյները 

թարմ էին ու մինչեւ այսօր կը պա Հեն 

իրենց գեղեցկութիւնն ԱԼ պայծաւլոլթիլ– 

նը։ 

ՖՐԱՆ8 ՀԱԼՍ– 1 5 8 4 - 1 6 6 6 – Ենած 
Անթվէրփ է Ջ ենք գիտեր ո՞վ եղած է իր 

վարպետը • իր արուեստն ալ ոեւէ նկա-

րիչի ազգքտցութիլն չի կրեր. ինչ որ ու-

նի իրն է եւ ինքնա յատուկ • ոչ մէկ նկա-

րիչ վրձինը այնքան Համարձակ ել վըս– 

աաՀ չէ չար մ ած ^ որքան Ֆ • Հաէս է /*/» 

գլխաւոր յատկութիւններէն մէկն ալ այն 

էր է որ կը գիտնար նկար մը աւարտած 

ըլլալուն ճիչդ ժամանակը • աոանց աւե-

լորդ աշխատանք թափելու անոր վրայ ք 

որը չատ անգամ կը կորսնցնէ արդէն 

ձեոք բերուած գեղեցկութիւները ւ 

Նչանաւոբ խմող եղած է • կը խմէր 

ու կ՚ուրախանար , եւ այգ ուրախութիւ-

նը կը ցոլար իր նկարներուն վրայ եւս Հ 

Տպա լոր ական էր իր արուեստը, իրծբը 

տեսնելու ինքնա յատուկ ձեւ մը է 

է լ 1 6 2 5 - 1 6 3 6 - / 1 Հա լսի արուեստին լա-

ւագոյն շրջանն Է• իր գլխաւոր գործերր 

արտագրած Է այդ տասը տարուան կարճ 

ժամանակամիջոցին է Իր նկարները ընդ– 

ՀանրապԷս դիմանկարներ են է 

ՐԻՓԵՐԱ. 1588—16567 - Սպանիացի, 
ժամանակ մը Բիպալգայի արուեստանո-

ցին մէք աշխատելէ եաք, իր վարպետին 

թելագրութեամբ կ՚երթայ Հոոմ » Իր Հը* 

ոոմի տարիները ամբոդք աղքատութիւն 

ու թչուաււութիւն կ՛ր լ/ան * ա յդ թշուա– 

ոութեան մէք է | որ կը կաղմաւորոլի ըս– 

պան իա կան արուեստի գլխաւոր Հիմնա-

դիրներէն մին է Ոչ մէկ նկարիչ ճշմարիտ 

ներկայացնողը չէր եղած Գարավակճիո– 

յի յեղաշրջող մտքին, որքան Րիպերան 

եղաւ * 

Բաւական ատեն Հոոմ մնալէ ետք, 

Գարավակճիո յի բԽութենապ աչտական 

նոր մտքերով վերադարձաւ իբ Հայրենի-

քը ու նկարեց է իր գործերով նոր շունչ 

մը մտցուց սպանիական արուեստին մէք, 

քաշելով իր Հետ երիտասարդ նկար իննե-

րու սերունդ մը է Րիպերայով սպանիա-

կան նկարչութիւնը ինքգինք գտաւ է Ան 

իր արուեստով մեծ փառքի ել Հարստու-

թեան տիրացաւ, բայց օր մը այգ բոլո-

րը լքելով անյայտացաւ• անյայտացող 

մ Էն մինչեւ այսօր խորՀրգալոբ քօղով 

մը ծածկուած Է • մարգ չգիտցաւ ինչո՛՛ւ 

եւ ո՛՛ւր գնաց . իր մեոնիլյը ել ուր թա*Հ~ 

ուի լն անգամ Հանելուկ մնաց է 

իր նկարներոլ գլխաւոր մէկ մասը 

կը գտնուի Փրաաօ« 

ՓՕՒՍԷՆ– 1 5 9 3 - 1 6 6 5 – Ծնունդով 
Ֆրանսացի, կեանքին մեծ մասը ապրած 

է իտալիոյ մէքէ Իր նկարներոլ կաղմու^ 

թիւնը ճաշակաւոր , Հաճելի եւ ինքնա յա-

տուկ Է : Ինք եղալ Հիմնադիրը Ֆրանսա-

յի դասական եւ ա կա դե մ ական արուես-

տին է Ագդեցութիւնը որոշ եղաւ իր ժա-

մանակաշրջանի նկարիչներոլն վրայ է 

ՎԵԼԱՍՔԷԶ • 1599-1660 – Ապանիա-
կան նկարչութեան ամէնէն կարկառուն 

դէմքը. ծնած Սէվիյ* փաստաբանի մը 

զաւակը • 1 3 տարեկանին կը մանէ Հեր– 

րերայի արուեստանոցը, որմէ յեաոյ 

Վելասքէզի վարպետը եղած է Ֆրանսիս– 

քօ Փօչեքոն, որուն քով կը մնայ, Հինգ 
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տարի , հոն կը սկսի ձեւաւորուիլ Վելաս֊ 

քէզի արուեստը ւ ՎելասքԷզ նկարչութեան 

մէՀ նոր բան Ոտեղծելէ աւելի, արդէն 

եղածը կատարելագործեց եւ ք*"/"/» 

սանքները միացնելով ներդաշնակ օրէն 

աուաւ բարձր աբոլեսա մը։ Նկարեց ինչ 

որ Ուշադրութիւնը գրաւեց, ինչ բանի 

վբայ որ դոյնի գեղեցկութիւն աեսալ է 

Բայց այս բո լորէն վեր ան վարպեա է 

իբր գիմ անկարի չ է 

2 4 տարեկանին, արդէն Ֆիլիր Ղ* – ի 

պալատի նկարիչ կարգուեցաւէ Երիաա– 

սարդ նկարիչը եւ պատանի թագաայարը 

լաւ մտերիմներ դարձան ել մտերմու-

թիւնը տեւեց մինչեւ վեր^ ։ 

Թագաւորին ծախքով այցելեց Իտա-

լիա , ուր մնաց երկու աարի է Թիցիանի 

նկարները ամէնէն աւելի իր ուշադրու-

թիւնը եւ սէրը գրաւեցին ւ թ՛իցիանի Հա-

մար /լ ըսէր ւ– «իտալական նկարչութեան 

մ ԷՋ աոաջինը» Հ ՀՈոմ գանուած ատեն, 

կարգ մը ընդօրինակոլթիւններ ըրաւ 

Րաֆայէլի եւ Ծիքէլ Անճելոյի գոբծե– 

րէն • . ՚ է չ - Կ բ ե ք ո յ ի գերը մեծ եղած է Վե– 

լաօքէգի արուեստին վրայ է 

Հակաաւակ իր տուած բարձր արուես-

տին եւ իր Ժամանակին վայելած Համ-

բալին ու գնահատութեան, իր մաՀէն 

եաք Վելասքէղ գրեթէ մոռցուեցաւ եր– 

կո՛ւ գաբ է Ֆրանսացի նկարիշ Մանէն ե– 

զալ պատճառ , Որ կրկին արուեստագէտ-

ներու ել ն կարիքներու ուշադրութիւնը 

անոր գործերուն դաոնա յ , եւ կրկին իր 

արժանի տեղը գրաւէ * 

ՎԱՆ ՏԻՔ. 1599-1641– Մետաքսի 
վաճառականի մը զաւակը% ծնած Անթ– 

՚ԼՀԲ՚Ւ* աասնըՀինգ տարեկանին կը մտնէ 

Րիլպենսի արուեստանոցը աշակերտե-

լու։ Սկզբնական շրջանին, վարպետին 

ազդեցոլթիէնը որոշ կ՝երեւի իր նկարնե– 

րուն վրայ X Երբ Իտալիա այցելեց ցլ մօ-

տէն էոեսԽլ ել ուսումնասիրեց վերածը-

նունդի նկարիչներոլ գործերը, մասնա– 

^Իրապէս Թիցիանի, իր ճամբան փոխեց 

ՈԼ ինքզինք գտաւ ք 

Հրաւիրուեցաւ Անգլիա, ընգՈւնե– 

լութիւն ել յաջողութիւն գտաւ ազնուա-

կան դասակարգին մ է ջ , Վան Տիք միակ 

նկարիչը կարելի է նկատել, որ կրցաւ 

ճչգրտօրէն պատկերացնել ազնուական 

նութիւնը < Իր գերը մեծ եղաւ անգլիա-

կան նկարչութեան զարգացման մ է ջ , եւ 

իրմէ եաք եկող նկարիչներոլ օրինակելի 

վարպետը դարձաւ ւ Մ եռած Հ՜ Լոնաոն ի 

մ է ջ , 1 6 4 1 – / Գեկա* 9-ին։ 

ԳԼՕՏ ԼՈՌԷՆ՛ 1600-1682– Ֆրան– 

սա կան նկարչութեան առաջին մեծ վաՐ" 

պետը» իրմով նոր միտք մը մուտք կը 

զանէ նկարչութեան մ է ջ ։ Առաջին նկա-

րի չր եղաւ, որ իր ներկը ե կտաւը առ-

նելով արուեստանոցէն գուբս ելաւ եւ 

գնաց գէպի բնութիւնը« ել բնութիւնը 

նկարեց անոր դիմաց կանգնած•> ատով 

ներկայ բնանկարչոլթեան հիմը դրաւ ւ 

Թէեւ Լոռէնէն առաջ ալ բնութիւնը 

նկարողներ շատ կա յին է բա յց անոնք ար-

ուեստանոցին մէջ փակուած իրենց յի– 

շողոլթեան ել նօթերու վրայ յենոլած կը 

նկարէին ՚ իսկ Փ* Լոռէնի արուեստանո-

ցը1 բնութեան անսահման տարածու-

թիւնն էր ք Աոաջին նկարիչն էր , որո լ ն լլ-

կածներուն վրայ արեւոլ լոյսը երեւցաւ է 
ՐԱՄՊՐԱՆՏ • 1606-1669– Ծնած Է 

Լէյտըն * ջաղացպանի մը զաւակը • տաս– 

նըերկոլ տարեկանին կը թողու վարժա-

րանը ու կը մանէ նկարիչի մը քով աշա-

կերտելու յ Երեք աարի ետք, Հայրը կը 

զրկէ զինք Ամսթեբտամ արուեստը կա-

տարելագործելու. Հոն Հազիւ վեց ամիս 

կը մնայ, կը վերադառնաք իր ծնողքին 

քով. Հօրը ջաղացքը կ*ըլլայ իրեն ար-

ուեստանոց է Ջաղացքը գետն Էն ութ ոտք 

բարձր լուսամուտ մը ունէր,որուն լոյսին 

աակ Րամ պրանաի նկարները կեանք 

կ՝առնէին ու կը ձելաւոբէին երիտասարդ 

նկարիչին մէջ վաղուայ լոյս ի եւ չոլքի 

մեծ վարպետին թեքնիքը X Մինչեւ քսան-

հինգ *»*որիքԸէ 1աղաՏՀ& Ժ բաժն ուիր 

եւ ինքնօգնոլթեամբ կը զարգացնէ իր 

արուեստը ք Այդ շրջանին իր նկարներուն 

նիւթ կը կազմէին ինք, իր ծնողքը եւ իր 

ազգականները, Որոնք փոխն ի փոխ կ ՚ ե -

րեւին իր նկարներուն մ է չ , 

1631-/1» կը փոխադրուի Ամսթեբտտմ, 

ուր կը մնայ մինչեւ կեանքին վերջը։ 

Իր առաջին գլխաւոր նկարը կ ՚ ը լ լ ա յ 

ժւցւէւտ6ժ 
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«Անդամահատութեան դասը* \ ո ր ր իր գէմ 

բացալ Վերելքի &ամրա% է ուրկէ քալեց 

գէպի մ եհ՝ փառքերու ես յաքողութիւն– 

ներոլւ 

Սիրեց առանձնութիւնը, ապրեցաւ 

ինքնամփոփ ու պարղ կեանք մը է 

իր արուեստը երկու, չրքանի կարելի 

է րամն ել • առաքին շր քանին ան աւելի ի– 

բապաչտ էբ ել Հետեւող միւս Վարպետ-

ներու։ իսկ երկրորդ չրքանին՝ իր Վրձի-

նր ազաա ել երեւակայութիւնը ղօրա– 

լոր՝ թափանցեց իրերու, մակերեսէն ան-

գին ու. աուաւ անոնց Հոգին • իսկական 

(՚ամպրանքՀը։ ԱՄՐՈՂՔ կեանքի մամանա– 

կաչրքանին ան արտադրած է 6 0 0 իւղա-

ներկ նկարներ է Հաղաբէ աւելի գեագրոլ– 

թիւններ գ եւ անՀամաբ քերծագրոլթիլն– 
նեՐ (Շէ5էօ1ու1Հ փ Բոլորին Վրայ ալ կը 

աեսնուի բարձր արուեստի ել ազնի ւ Հո-

դիով փիլիսոփա յ արուեստագէտի մը 

ինքնայատուկ գրոշմըէ Թ ո ղո ւց յիսունի 

չափ ինքնանկարներ, որոնց Վրայ աստի-

ճանական կարգոՎ կլլ տեսնենք քամ պ՜-

րան սա ի կա յտաո. երիտասարգոլթենէն 

մինչել ծերութիւնը ք 

Հակառակ չաՀած մեծ Համբաւին եւ 

Հարստութեան, իր Վերքին տարիներուն 

թ չուառութեան ել. մոռացութեան մ էք 

մնաց • իր ունեցած արուեստի ճոիւ ու 

գեղեցիկ Հաւաքածոն, Որուն Համար 

ծախսած էր իր ամբողք Վաստակը եւ Հա– 

բ ըստ ութ ի ւնր , պարաատէրեբոլ կողմ է 

աճուրդի գրուեցաւ.« ինք ընկճուած ու 

մինակ՝ քաշուեցաւ խեղճոլկ պանդոկի 

մը մ է ք , եւ Վաթսուներեք տարեկանին, 

մոռցուած իր շրք ապատէն * առանձնու՛-

թեան մ էք մ եռալ \ Ւբր Հարստութիւն 

ձգելոՎ Աստուածաշունչ մը,որը իբ չաա 

մը նկարներոլ ներշնչման աղրիւբը եղած 

էէ* 

Իր Վերքին նկարը կ՚ըլլայ իր գիմա– 

նրկարը, ուր կը տեսնենք լքուած ծերու-

կի մը Վախկոտ ու Վչաոա Հոգին, յուք 

սաՀաա ու տխուր մպիտոՎ մը է 

•ԼԵՐՄԻՈ (ժա%) 1 6 3 2 - 1 6 7 5 – Հնած 
Տելֆթի մէք՛ Հ ո լան ա ական նկարչութեան 

գլխաւոր ներկայացուցիչներէն մին էէ 

Լոյսը Վերմիրի արուեստի Հոգին Է, 

որ այնքան բնական ոլ ներդաշնակօրէն 

կը տար ած ուի իր բոլոր գործերուն Վր– 

բայ յ Վարպետ գոլնագէտ մը՝ իր գոյնե-» 

բը լոյսի աղգեցութեան աակ այնքան 

ներդաշնակօրէն իրար միացնելը զխնք 

«Նկարիչներոլ նկարիչը» կոչուելու պատ-

ուին արմանացուցին % որոՎՀետել իր գոր-

ծերուն իսկական Վայելքը ստացողները 

միայն նկարիչներն են, որոնք գիտեն թէ 

ինչ ըսել է նկարչութեան մէք լոյսը ել 

գոյնը9 եւ այգ երկուքը միամամանակ 

իրենց իսկական արմէքոՎ եւ աստիճա-

նով գործածեք բ է Այս նկարիչին գոլածե-

րէն միայն երեսուն նկարներ Հասած են 

մեզի, որոնք իբ կեանքի Վերքին քսան 

տարիներու աշխատանքի արդիւնքն են է 

Մ իչա չքաւորութեան մէք ու միչւո 

պարտքի տակ՝ թ չուառութեան մէք կը 

մեռնի» արդէն իր մաՀէն քանի մը տա-

րի ետք է բոլորովին մոռցուած էին թէ՛ 

ինք ել թէ՛ իր արուեստը է Մոռացումը 

տեւեց գրեթէ գար մը՛ մինչեւ դիպուա-

ծով Ֆրանսացի նկարիչ մը գտաւ գինքէ 

Հասկցաւ անոր արուեստին արմէքը ել 

արուեստագէտներուն Աւշագրութիւնը Հը՜ 

բաւիրեց անոնց Վրայ • ու սկսան Վերմի-

րի անունը ել արուեստի արմանիքը բարձ-

րանալ է գրաւելու Համար արմանի տեղ 

մը նկարչութեան մեծ Վարպետներու 

կարգին ւ Իբ նկարները ընգՀանբապէս կը 

ներկայացնեն կիներ ( որոնք առտնին 

գործերոՎ զբաղած են է 

Վ Ա Թ Թ Օ • 1 6 8 4 — 1 7 2 1 - Գործաւոր ըն– 

տանիքի մը զաւակը, ծնած Վելան սի Էն , 

տասնըութ տարեկանին կոլ գայ Փարիզ, 

բաւական ատեն թշուառ ու անօթի՝ փո-

ղոցները կը մնայ, մինչեւ նկար չի մը 

քոՎ գործ մը կը գտնէ է ժամանակ մը 

Հոն մնալէ ետք կը մանէ Ժիրոյի ար-

ուեստանոցը % օւբ առիթը կ՚ունենայ մօ– 

$ոէն տեսնելսլ եւ ուսումնասիրելու Փա-

րիզի Հարուսա ու զեղխ կեանքը, որոնք 

վերքը իր նկարներսւն նիլթ պիաի դառ-

նան չ - եւ պատճառ պիտի ըլլան ֆրանսա-

կան ազգային արուեստ մը ստեղծելու ւ 

Ֆրանսական նկարչութիւնը մռւաք 

գտած էր Իտալիայէն 9 ել գրեթէ եբկոլ 

դար մնացած իտալական արուեստի ագ– 
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դեցութեան աակ է Վաթթօն կարելի Է 

նկատել աո֊աքին նկարիչը, ար, Հեոաա 

%ալով անկէ, ինքնայաաուկ ոճով մը ըս– 

կըսաւ պատկերացնել ֆրանսական կեան-

քը ։ իաալական Տիրամայրերը ել. Սուր-

բերը Վաթթոյի վրձինին աակ փոխոլե– 

ցան ու դարձան գեղեցիկ կիներ, որոնք 

կեանքի ուրախ Հաճոյքը կը բերէին գի՛՜ 

աողին ։ Հաճոյքի ել ուրախութեան 

կարիչը եղաւ, իր մ՛աման ակին ֆրանսա– 

կան Հոգեբանութեան ճշմարիտ պա ա կե-

րա ցն ողը * իր ազդեցոլթիւնը շաա որոշ 

եղաւ իրմէ եաք եկող նկարիչներոլ վլ*~ 

բայ է 

Վաթթօն աոաջինը եղաւ ֆրանաա-

կան իրապաշա դպրոց Էն անՀաաոլՈղ, ը– 

սելով. «Արուեստը տպաւորականութիւն 

է ել ոչ նմանողութիւն կամ ընդօրինա-

կութիւն ( ինչպէս երամ շաա կան խաղերը , 

գոյներն ալ այնպէս իրարու քով բերե-

լու է ,որ անոնց ամբողֆոլթենէն գոյանայ 

ներդաշնակութիւն մ ը , մեղ ապալորէ ու 

Հաճոյք պատճառէ ։ 

1718-/1», Վաթթօ կը նշանակոլի պա֊ 

լաաի նկարիչ• այդ պաաիւը ստանալէ 

երեք աարի եաք, թոքախաի ղոՀ կ՝ԸՐ* 

լայ։ 

ՇԱՐՏԷՆ՛ 1699-1779 – Ենած ու մե-
ռած– Փարիզի մէջ* Անկեզծոլթեամբ ՈԼ 

սիրով մօաեցալ որեւէ առարկայի • որ–*՛ 

եւէ պարզ իր* գեղեցկացաւ անոր վրձի» 

նին աակ ։ 
քքրովՀեաել պարզ առարկաներ էին 

իր նկարնեբոլ նիւթեր ը» Հ/արաէնի ար-

ուեստի արման իքը շաա ուշ Հասկցուե-

ցաւ է Այսօր, ան իր արմանի աեղը գրա-

ւած է ֆրանսական արուեստի լաւագոյն 

վարպետներու կարգին % 

Արտադրեց ինքնայատուկ արուեստ 

մը* ամէն մէկ նկար, Հակառակ փոքր 

ծաւալին, տքնաջան աշխատանք եւ եր-

կար մ ամանակ առած է իրմէ* ք&ղճմ լկ-

տանքով մօտեցաւ իր արուեստին եւ նը– 

կաբեց ուրոյն ոճով մը• այսօր աշխար– 

Հի ամէն կողմը խարտէն ունի իր Հետե-

ւորդները . . . | 

ԿՈ8Ա. 1 7 4 6 - 1 8 2 8 – Գիւղացիի մը 
զաւակը, աասնըչորս տարեկանին նկա-

րիչի մը արուեստանոցը կը մանէ• աո*» 

քար ի ւն, կռուազան աղայ մը* կռուի մը 

* Է Կ Ռ Կհ վիրաւորէ ՈԼ կը փախի 
Աատրիտ , ուր եւս կը սկսի արկածալից 

կեանք մը է Տասնըինը տարեկանին, ոի– 

րա յին արկածի մը Հետեւանքով կը բան– 

աարկոլի, բանտէն կը փախի, եւ ցլա– 

մարաիկներու խումբի մը միացած* կ ՚ ե ր -

թայ մինչեւ Հռոմ, ուր առիթը կ՛ունե-

նա յ իտալական վերածնունդի նկարիչնե– 

բուն գործերը ուսումնասիրելու* Հռոմի 

մ էջ ալ սիրային ծանր միջադէպ մը կ՛ու-

նենայ եւ այնտեղի ոստիկանոլթենէն ալ 

փախչելով, կրկին կը վերադառնա յ Մ ատ– 

րիա ու կը նուիբուի նկարչութեան * Ար-

կածախնդիր խառնուածքը որոշ ԴԲՈԷ^ 

մը թողոլց իր արուեստին վրայ* 

կ»յան նոր արուեստի մը ռաՀվիրան 

եղաւ է Տպաւորապաշտ նկարչութիւնը 

կոյայով ձել ստացաւ ել փոխանցուեցաւ 

ֆրանսական նկարչութեան է Մ անէ անոր 

թողած ճամբան շարունակեց։ Հո յա աը– 

պա ւորա պաշտ ութ են էն աստիճան մըն ալ 

անգին անցնելով, արտագրեց շարք մը 

զուտ երեւակայական նկարներ, որոնք 

իրենց այլանդակոլթեամբ դիտողը կ՛ա– 

ռաջնորգեն գէպի մ ո ւ թ , կախարդական 

աշխարՀ մ ը , սարսուռ սլ վախ պատճա– 

ռելով է 

Յեղափոխութեան շրջանին, կառա-

վարութեան Հանդէպ իր բռնած ըմբոստ 

դիրքին Համար մաՀուան դատապարտ-

ուեցաւ* բայց Ֆերտինանտ է ՛ ր գ թագա-

ւորը ներում շնորՀեց ըսելով * «Թէեւ իր 

գործած յանցանքին Համար արմանի է 

կախուելոլ, բայց քանի Ապանիոյ Հէք. 

իրմէ. լալ նկարիչ չկայ՝ թող ապրի»։ Ր– 

բով ի բրել պալատի նկարիչի կրկին կոՀ* 

ուեցաւ իր պաշտօնին է 

Վարպետ դիմանկարիչի իր նկարնե-

րը կ՛արտացոլեն Հոգեկան բոլոր տեսա-

կի զգացումներ, լաւ կամ գէչ • իր շըբ– 

ջանին Ապանիոյ թագաւորական ել աղ– 

նըլական գասոլ ճշմարիտ պատկերացը– 

նողն է ւ Ծերութեան փոխադրուեցաւ 

Պօրտօ եւ մէկ տարոլայ կուրոլթենէ 

ետք, մեռաւ ) 

( Շ ա ր . ) ծ . ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ 
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Ա Կ Ն Ա Ր Կ 
«Աք*ՍՏՐԷ» (ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ) ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ՎՐԱՅ 

Արեւելեան մաքի մեծ Հոսանքը, 2000 

տարիներէ ի վեր | կ՚ուսուցանէ թէ* ար– 

աաքին երեւոյթներու աշխար Հր սլա սխ-

րանք է լոկ 4 եւ թէ իրականութփւնք այս 
արաաքին աշիւարՀէն անգին է եւ կ*ի" 

մացուի միմիա յն յայանաաեսոլթեամր 

( է ն թ փ ւ փ ս ի ո ն ) , 

Արեւմտեան Արգի Գիտութիւնը մեր 

գարաշրքանի սկիզբի յունական միտքը 

վերագտնելով Հանդերձ՝ միամամանակ 

կը միանա յ արեւելեան իմ աստասիրու– 

թեանւ 

Մեր նպատակն է փորձ մը կատարել 

ց**յց տալու թէ ինչպէ՚ս արգի Արուես-

տը , այսինքն Վերացականը (Արսաբէ) 

վերագտնելով Արուեստի մշտագոյ ի– 

մ աստը | կը քանայ արտայա յտել իրական 

այս ԱչխարՀը, այսինքն այն մէկը, որ 

շ՛ի յնար մ եր գգա յարանքներուն աակ , ել 

իմանալ կու տայ այգ իրականոլթիլնը 

մարգոց տ 

Հ.Վեբացական) կը կոչենք նկար չար– 

ուեստի մ է ք ա յն արուեստագէտը որ ,ընա– 

ր ած է% գիտակցաբար երբեք չպատշաճիլ 

Բնութեան արտաքին երեւոյթներուն , 

անՀունօրէն մեծէն մինչեւ անհուն օր էն 

փոքրը, ոբ կը մերմէ մեկնաբանել ար-

տաքին աշխարհի տեսանելի գիծերը, 

այլ կը գբսեւորէ ներքին աշխարհըէ 

ձեւապաշտ (Փիկխ-րաթ-իֆ) Է 

նկարիչը, որ կը մեկնի արտաքին աշ-

խարհի տեսանելի ձեւերէն ( նոյնիսկ ե-

թէ զանց աո նէ սբոչ կողմերը միմիայն 

կարգ մը տարրեր պահելու Համար յ / / -

րովՀետեւ Տէեւապաշտ նկարչութիւնը եր– 

րեք չէ ընդօրինակած Բնութիւնը, ոչ ալ 

նմանած է անոր, որովհետեւ իրաւ ար-

ուեստագէտը աոած է բնութենէն այն 

ինչ որ ինք անհրամեշա նկատած է , եւ 

գուբս ձգած* մնացեալը է Այսպէս% իւ~ 

րաքանչիլր ստեղծագոբծսղի Հեա* նոր 

տեսիլք մը ծնած է ել Հանդիսատեսը, ա– 

ռաւել կամ նուաղ յապաղումով, եթէ 

կրցած է Հետեւած է անոր է 

Պատմութեան աբագընթացման պատ-

ճաոալ ստեղծա գործողները ՀետղՀեաէ 

աւելի յանդուգն դարձան գանելու եւ 

ընկալելու% մինչեւ այգ ծանօթ տ ի եզեր՛-

քէն շաա տարրեր Տիեզերք մը է 

Առաքին մեծ խզումը բերին $պաԱ1– 

րապաշտներք, այն պաՀոլն իսկ, երբ 
գիտական գետնի վրայ գիտնական մը 

գիւտը կ՚ընէր գոյն ի աա ր բաղադրու-

թեան * 

Տպաւորապաշտները ամբողքովին Հը՛ 

բամարեցան իրերը սովորական կերպով 

տեսնելու եղանակէն է ԱռաքնաՀերթ կա– 

րեւորոլթեամբ գոյնի՚ն տուին , ել ոչ թէ 

արժէքներուն* աշխար Հը արտայայտելու 

առաքելութիւնը, աշխարՀ մը որ ամ-

բողջովին լոյս էր ել ստուեր ։ Ասիկա ը– 

բին այնպիսի բիրտ եւ ամբող քա կան ձե-

ւով մը, որ այն ժամանակ Հանդիսատես-

ները մեբժեցին, վտարեցին ա յդ ար-

ուեստագէտները (Վան Կոխ, կոկէն, Աե-

զան • •») պնդելով թէ անոնց պաստառնե-

րուն վրայ միմիայն ցան ու ցրիւ գոյն ի 

բիծեր կը տեսնէին։ Այսօր, ժամանակի 

նաՀանքին Հետ, ամէն մարգ կը տեսնէ 

տեսարանները այնպէս, ինչպէս նկարած 

էին զանոնք տպաւորապաշտները ւ 

Երկրորդ յեղափոխութիւնը եկալ 

րսւնարդապաշտներուն. հետ (Դփւպիստ), 
որոնք վերքնականապէս լքեցին թհրսթեք– 

թին/՛ տեսողական կէտերու միութիւնը 

ել բազմապատկեցին իրերսլ տեսողու– 

ժւցւէւտ6ժ 



թեան անկիւններոլ թ ի ՚ ֊ ը , այսպիսով նոր 

կերպարանք մը աա լու Համար աշխար– 

Հին (Փիքասօ, Պրաք) է Նոյն առարկայէն 

բազմաթիւ աե՚սքեր 1լ երե լա յին պաստա– 

ոին վրայ , ոչ պաաաՀական տեսքեր, այլ 

անոնք, որոնք առաւելագոյն չափով կր 

յատկանշէին տուեալ առարկան է 

Պիտի չարունակուէ^ր առարկա յին 

քանդումը ել վերակառուցում ըէ կամ ա– 

նոր լքում ը իր բնական ճակատագրին է 

կանգ պիտի առնուէ՞ր կէս ճամբան , մինչ 

աշխաբՀ կր յառաք գիմ է յարաճուն Հոլո– 

վոյթով մ ր, այնպիսի ատեն մը, երբ ի– 

մաստասէբնեբ ել մաթեմաթիքոլւներ կը 

գտնեն Տիեզերք մը, որուն մէք մարգը, 

Հիւլէ մը բազմամիլիառ Հիւլէներոլ մ է ք , 

իր տեգը կը գրաւէ իր ար գար չափով ։ 

Տեղափոխութիւնը կը պայթի 1910 

թուականին» Ա՝աբգ մը, ձեւապաշտ նը– 

կարիչ մը, մայրամուտի մը մանելով իր 

աշխատանոցը չի ճան շնար իր մէկ պաս-

տառը , զոր աւելի գեղեցիկ կը գտնէ քան 

միւսները՛ մօտենալով կը նկատէ որ այգ 

պաստառը գլխիվայր դրՈլած է ել որոլն 

մէք առարկան տեսանելի չէ այլեւս է 

Արդ* ինչո*լ պաՀել առարկան քանի որ 

պաստառը առանց առարկա յի աւելի գե-

ղատեսիլ Է, աւելի խորուձկ կանչի մը 

արձագանգ կը Հանդիսանա յ յ Այգ օրէն 

սկսեալ Գանսփնսքի վերացական դար-

ձած է ։ Ուրիշ նկարիչ մը Մռնսւրիան՛ 

կը Հասնի վերացականին, պարզացնելով 

իր , ի վեր քո յ յանգելու Հա-

մար Հորիզոնական– ուղղաՀա յեաց ԿըԼ" 

ռոյթի մ ը , աւելի մտաՀայեցութիւն մը 

քան տեսողութեան Հաճոյք մը։ 

Տեղափոխութիւնը աւարտած է < Այ– 

սօր մարդիկ որ կը նկարեն* կը զբաղին 

միմիայն ինքնար մէք գի ծերով, յարա–> 

րերոլթիլններով, գոյներով, կչռոյթնե– 

բով։ 

Բայց ո՛վ է այս նկարիչը, այս ի– 



Ո 

/ յ " ՛ / է բաւականէն պայծառատես ու 

խանդաբորբ այն Հանդիսատեսը ոբ Հե-

տեւի վերացական Արուեստին , բա լա կա– 

նին զգայուն ք • Հասկնալու Համար վերա-

ցական արուեստէ պատգամին իմաստը» 

Այս Հանդիսատեսը գիտէ ոբ ոչինչ 

կարելի է բացատրել իրեն, որ ոչինչ կա֊՛ 

րելի է ըմբռնել ուղեղին բջիջներով, որ 

նկար մը պէտք է զգացուի ամէն բանկ 

առա ջ ,• իր ա մրող՛է էութեամբ, որ յարա-

տեւ ճիգ մ ը կը պաՀ ան Հո լի իրմէ ։ Պար-

տի մոռնալ կամ մերմել ինչ ոբ սորվե-

ցուցած են իրեն, դիտել նոր աչքով մը 

ինչ որ իրեն - կը Հրամցուի, զգուշանալ 

գեղատեսիլէն է զգուշանալ վարպետ ար– 

հեստէ– մը՝, ոբ յաճախ կը վարագուբէ 

ստեղծագործութեան պակաս մըէ Ան պէ~~ 

տի գանէ ստեղծագործս ղին մէՀ Հարա-

զատ եղբայր մը, ստեղծագործութիւն-

ներ պիտի տանին զէնք իր առան ձն ո լ– 

թե ան, առանց տաղտկացնելու զայն ա– 

ւելի լալ Հասկնալու , անոր • օգնելու, նե– 

բաւ արուեստագէտը, այս ստեղծագոր– 

ծողը» 

ճշմարիտ մարդ մը որ իրաւախոՀու– 

թեան չի դիմերք Հաճելի ըլլալու չի ձըգ– 

աիր, ոչ ալ ընդհարում կը փնտռէ. այլ 

կը ստեղծագործէ, կու տայ, չի կրնար 

ստանալ, Հանդիսատես մը չ է , դատաւոր 

մը չէ՝ մ ան աւանդ իր պաստառներուն 

Համ ար * կը դրսելորէ անշօշափելիին այղ 

ներքին կանչը ւ 

\) տ եղծագործ ողը ան է միայն, որ 

կը բերէ տեսիլքը աշխարհի մը, զոր ք ա– 

ռանց իրեն, ոչ ոք պիտի կրնար տեսնել է 

Միւսները, անոնք որոնք կը նկարեն 

իրենց նախորդներուն նման՝ պարզ ար-

հեստաւորներ են • կրնան տէր ըլլալ ա– 

ւելի կաաարեալ թեքեիքի մը քան կարգ 

մը - սաեղծագ ործողներ , բա յց կը մնան 

արհեստաւոր, եւ ապագայ սերունդը կը 

մերմէ զիրենք» Ահա թէ ինչո՛՛ւ վաղան-

ցիկ է փառքը Հանրութենէն ս իր ուա ծ 

կարգ մը նկարիչներոլ տ 

ժւցւէւտ6ժ 
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ցուկ Հանդիսանալու է Արուեստասէրը կը 

Հաւնի ու կը լուէ է Պարզ Հանդիսատեսը 

կը նայի եւ անոր մ ասին կը խօսի ւ 

Տեսանք որ ք առանց զիրար ճան շնա– 

լու ք արուեստագէտները ոնտրիան 

Փարիզի, իսկ Գանաիսքին Մոսկոլայի 

մէք՝ միեւնոյն մամանակ Հասած էին 

միեւնոյն արդիւնքին, այսինքն՝ գտած 

էին ճշմարիտ նոր Տիեզերք մը, Ի՞նչն է 

այգ Տ ի եզերքը, որուն պէաք է տիրանալ 

այսօր ։ 

Լոյս մը որ կը ճաււագայթէ , ապա 

կը նիւթեզինանայ, նիլթ մը որ կը Հո– 

գեկանանայ, միտք մը որ կը բաղձայ 

վեՀագոյնին Հասնիլ, Հիւլէական Հսկա-

յա տեսիլ պայթում մը, ոլմերոլ աչիարՀ 

մ ը, ում ի գիծերու խազ մը, որոնք կը 

խաչաձեւուին, զիրար Կը թափանցեն, 

զիրար կը վանեն, թալալում մը ինքն իր 

վրայ, երթ մը դէպի անՀունը, նիւթի 

Հրաջերմ խտացումներ է ցուրտ ոլ դա– 

աարկ աստեզային տեսիլ մը, կենում֊ մը 

միշտ աո.կայ որ երբեք չ ՚ ա ճ ի ր , երբեք չի 

նուազէր, փոթորկալի ոլմերոլ ծով մը, 

ալիքներու խաչաձեւում մը, որ կը նեբ-

թափանցէ մարդկայինը ամէն կողմէ, 

ձելերոլ անՀունոլթիւն մը, ամենապար-

զին մինչել ամենաբարդը, ամենաչափա-

ւորէն , ամ ենացուրաէն , ամ ենա խաղա– 

զէն մինչեւ ամէնէն կատաղին, ամէնէն 

Հրակէզը, ամէնէն Հակասականը, ըԱա– 

լու ուրախութիւն մըէ ծայրայեղ պըր– 

կում մը միշտ Հեռաւոր մնացող նպատակ 

մը գէպի, բարձրացման տեւական պա-

Հանք ՜մը առանց երբեք ճանչնալոլ յա– 

դեցումԸՀ զզուանքը կամ խոնքէնքը, բա-

ցարձակին տենչը գէպի բազմապատիկը, 
սէացք մը բազմամբոխոլթենէն գէպէ 

Մ էութիւնը է նիւթի անվախճան կերպա-

րանափոխում մը, բոլոր չարմումներոլն 

տիրապետող Օրէնքներու յարգում մը, 

անկարգութենէն գէ*զէ Ներդաշնակու-

թիւնը երթալու կամք մը, ձգտոլմ մը 

գէպի անբծութեան տենչանքը, սրբու-

թեան պաՀանքք մըւ 

Այս Տիեզերքին մէք իր տեղը գրաւել 

արդար չափով, մնալ Հոն խաղաղ ա– 

ռանց սնափառութեան, առանց անարա– 

մ արան ական փառասիրութեան , առանց 

զո՛ւր գանգատներու գ առանց ցոլքա 

բարկութեան յ 

Ահաւասիկ Ծ արդը այս նոր աշխար– 

Հին մէք։ 

Ահաւասիկ Վերացական Արուեստը ւ 

ԿԻԻՎԷՐՋԻՆԵԱՆ 

0<րոազոյւ ծուած ազյփւր&երէճ ց|խալորը՝ 

1^«ժւէտէւօո9 <1« 0 . 8ւ–շա1 
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ՆԿԱՐ2ՈՒՀԻ * Ր Ի Ս Տ Ի ՚ ն ՍԱԼԷՐԻ 

^ ո լ ս ա ե տ յ ծ ա ն օ թ ն կ ա ր չ ո ւ հ ի « Ր բ ի ա ո ի ն Ս ա – 

լ է ր ի ՝ վ ե ր յ ե ր ս մ ա ս ն ա կ ց ա ծ է Փ ա ր ի զ ի Ա ր դ ի ա կ ա ն 

Ա ր ո ւ ե ս տ ի թ ա ն գ ա ր ա ն ի ն մ է ք կ ա ն ա ն ց Ա կ ո ւ մ բ ի ն 

կ ո զ մ է կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ ա ծ ^ – լ ւ դ շ ո ւ ց ա ե ս & ^ է ց ի է հ ւ 

ա ր ժ ա ն ա ց ա ծ ՛ ա ր ծ ա թ ե ա յ շ ք ա ն շ ա ն ի : 

Տ ի կ ի ն Ս ա լ Է ր ի ի ր գ ռ ր ծ ե ր ռ վ մ ա ս ն ա կ ց ա ծ Է 

Է ւ ր ո պ ա յ ի ե ւ ^ օ ւ ր ք ի ո յ մ է շ կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ ա ծ 

ց ո ւ ց ա հ ա ն դ է ս ն ե ր ո ւ ե ւ գ ն ա հ ա տ ո ւ ա ծ է մ ի շ տ տ 

1 | օ լ օ ո յ ն կ ա ր չ ո ւ թ ե ա ն ե ւ ա ր ձ ա ն ա գ ո ր ծ ո ւ թ ե ա ն 

թ ւ ս ն գ ա ր ա & ր հ ա յ ա զ գ ի ա ր ո ւ ե ս տ ա զ ի ս է ո ւ հ ի ի ն գ ե -

ղ ե ց ի կ գ ո բ ծ ե բ է ճ մ է կ ր « լ ե ա ե ղ ա ծ է ի ր ււ բ ա հ ն ե -

ր ո ւ ն մ է շ : 

Թուրքիոյ նկարչութեան եւ արձանագործու-

թեան 25-րդ ցուցահանդէսի ընթացքին, գնահա» 

աիչ յանձնախումբը, (մ-իւոի) զնած է տիկին Սա– 

լէրիի մէկ զործր։ 

Սայաթ ՚Աովայի ծՕնդեան 250-ամեակին ոո.– 

թիւ կ. ^ոլօոյ մ է յ տեղի ունեցած ճանդիոու– 

թ եանց սսէթիւ, կեդրոնական վարժարանի նա-

նուց Ս՚իութ՜եան նկարչական յանձնախումբը կազ-

մակերպած՛ է Սս>յաթ ՛բովայի նկարներոլ ցուցա-

դրութ՛իւն մը, որուն եւս երկու ինքնատիպ նկար-

ներով մասնակցած՛ է տիկին Աալէրի։ 

ՀԱՅԵՐ՝ ՆԻԻ ԵՈՐ*Ի ՀԱՄ ԱՇԽ • 
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ՄէյՀ 

Նիւ Ե-քքի Համաշխարհային ՏոլցահանգԷէէի 

զանազան աաղալարներուե, ինշպէա եւ 

դէսի պաշաօնէոլթեան մ ԷՀ ^ գգանուին շաա 

մշ Հայեր է նաեւ, զանազան աաղաւարներոլ 

կ հ խանութներ**. մէ1 պաաաաիանաաաւ Հայեք, 

մաոնալորապէա արաբական աաղաւարներու 

- Եգի՛գաոաի, 8 որ գան ան ի եւ Լիբանանի , 

4Պեթըր Լիվի^կ Սէնթըր* աաղաւաբի նամա– 

կադրոլմներու եւ դրամներու բաժնին մկԼ կը 

գանուին Հայկական դրամներու, նմոյշներ, 

բինեան շրՀանի արծաթեայ գրամներ, անուննե-

րով եւ թուականներով է ձուցագրութիւհը պաա– 

բաաաաւահ Է ճոն կեվրկկեանի կողմ Է ւ Հայկական 

նամակադրոշմներու. Հաւաքածոյ մշ՝ Հանբապե֊ 

աոլթեան եւ Խորհրդային չր Հանքն, յոլյադրր– 

ուած ք ՀԱայր Աբաքա*ի նկարին չուրի 

դային նամակադրոշմները կը ներկայացնեն Հայ 

ականաւոր գէմքեր - ինչպէռ՝ Տաբենք, Մաշա 

Աբ ովեան, (ք ա յաթ—է, ռվա ելայյն է 

թ՛ե քոա & ա աղա լար ի արա Հին մ ԷՀ միշա կա-

րելի Է լօել խաչաասւբեանի էԱուրերու. պար*ի ե~– 

բամչաոլթիւձը, ոբ ելեկարական կր 

%ուագոլի յ 

0ոբգանանի աազալաբին Կ ՚ * ր ե լ ի Է աեօ– 

հեչ բոլոր կրօնական արբաՀայրերր, որոնյ կար-

գին նաեւ իբուաաղկմի Հայոք Վանք/էէ 

ՀԱ8ՈԻՀԻԻ Ս՝Ը ՈՒՇԱԳՐԱՒ Գ Ի Ր * Ը 

Օր* Ազնիւ ՊԷշկԷօթիւրեաՏ (Ալիս 8արլինկ) 

վերշերս հրատարակած է «Ալիս Տարլինկ, Փապ– 

լիք Սթ–ենօկրաֆքր> անունով զիրք մը, որուն 

մասին գրախօսականներ լոյս տեսած են 

թըն Կլոպ» եւ «Պոսթբն Հերըլտ> օր թե ր թերուն 

եւ «Քէյմպրին *բոնիք լ–Սըն»ի մ է յ ։ 

Ալիս 4|էշկէօթիւրեա&–Տարւինկ, ^էյմպրինի 

Հարվըրտ Սքուէրի վրայ նայող դրա սենեակի մը 

մէք իրրէւ սղագրի չ աշխատած է 35 տարիներ, 

որոնք նշանակայից շրշան մը կր ներկայացնեն 

Ամերիկայի պատմութեան մէք; 

իր զրասենեակր այցելած են ճա մա լ սաբա ն ի 

ուսանողներ, րնթացաւարտներ, դասախօսներ, 

աշխարհածանօթ գիտնականներ, պետական գ է մ -

քեր, ձարտարարուեստի մարդիկ, դատաւորներ. 

Ամերիկայի նախագահներս. զաւակներ եւ 8 օ ի ո – 

գահ մ ր . . . ճոն Տհիցէերըւտ Փենէսփչ 

Օր՛ Պէշկէօթիւրեան-Տարլինկ յ ուշեր ունի 

նաեւ համրաւաւոր այլ դէմքերէ, ինչպէս դեսպան 

Հենրի Փապոթ– Լան, երկու երիտասարդ Ռուզ– 

վէլթներ, Փե&էտի եղբայրներ, Փրօֆ՛ Աւպըրթ– 

Դրշնէւ Հօրթ, Տին Աչեսքն, Ուոլթրր Լիփման. 

Հոն Հարրիման, ճոն Ս՝աբկանսւ> Կեբսւնըբ ՛քսուք– 

լիզ, ճոն Տոո Փաստս: 

«՚քէյմպրիքԼ •քրոնիքլ-Աըն» կր գրէ, թ է «Օր՛ 

Տարլինկ րացսսւիկ կարողութե ամր յաշողած է 

աալ Հարվըրաի ակադեմական կեանքը, եւ կեան-

քը ա&որ շուրշ։ Միաժամանակ այս զիրքր սըթ– 

տազին ձօն մրն է* Ամերիկայի ընծայած , 

դիմութեաձ պատեեութեանց: 
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Վեգերս Հայաաաան այցելած է ֆրանսացի 

Գբագէա Մարսէ լ Իր մեկնումի 

ֆրս*աացի գրագէաը յայտարարած է . «Զարմա-

ցած եմ կեանքի բոլոր բնագաւառներս։* եւ յաա֊ 

կապէս ազգային մշակոյթէ զարգացման գսրծին 

մէշ Հայ մողովոլրդի ձեոք բերած մեծ յ ա ի ֊ 

ղոլթիէ.ններ*ւն վրայ»« 

Ֆրանսացի Հիւրր այցելած է նաեւ. Մարաի– 

րոս քքաբեանի արոեաաանոյր, աւր Հիացած է 

մ էծ գեղանկարիչի կաաւներուն վրայ* 

ՆԿԱՐԻՉ 8ԱՐՈԻԹԻԻՆ ՊՈՅԵԶԵԱՆ 

Փարիզի «կալըրի տը Սուերի» մէշ վերշերս 

։յաշսդ յւ».յաեա11դէււ մը կազմակերպած է ֆրաՕ^– 

տահայ Տկարի չ 6 արութիւն նոյեգեան, վրձինի 

անունով՝ Փիէո \ ւ ո յ է ։ 

Տայաւթիւն %ոյեզեան ծնած է Վիէնի մէշ 

1928–/*» 
գծագրութեան ե ւ նկարչութեան իր էաի&ո– 

կաՏ ուաււմք աաոծ է իր ծննդավայրին քօպաքա– 

պեաակաճ վարժարանին մէշ , մասնագիտական դ ա -

սընթացքներուն հետեւելով: Այնուհետեւ իր ո ւ -

սումը կատարելագործած է ԼիոՏ, ուր եետեւած 

է յատկապէս շարադրութեան եւ Արուեստի պաս*–» 

մութեան դասընթացքներուն տ 

%ւոխ քան իր անհատական այո Ա* նկարա-

հանդէսը, %ոյեզեան իր գործերով մասնակցած է 

գաւառի որոշ եւ Փարիզի Անկախներու ե ւ Ազատ 

•Արուեստի էքիքագգային ցուցադրութեանց: 

Հանրային երեւումով սկսնակ՛ հայ նկարի-

չին Տ ո ւ ի յ ա ա ծ , ֆրանսական մամուլի արուեստի 

քննադատներուն ոուլերը յատկանշական են հ , 

կշիո ուՏին: Այսպէս, Միւրիէւ Փփւգօ - Սիրի 

<Աո* շաբաթաթերթին մ է յ կը գրէ ՛ 

« է ր ր Փիէո. \ ո յ է կը նկարէ, կը խօսի։ Ար– 

տայայտապաշտ յ ո յ ն ե ր ո վ , որոնց խօօքր աւելի 

տխուր է եւ որոշ չափով խիօւո՝ քսւ& թ է բուն, 

դէւքքհրու շեշտաւորումը՛ ոտէպ խորհրդանշա-

կան կամ խռրհրդալոր կենդանական դիմակի մը 

«սոկ դրած, արուեստագէտը կը ցուցադրէ այն 

տեսութիւնը* որ ինքն ունի, իր նմաններուն եւ 

–արարեի մասին։ . 

Ժա8 ՇապանոԹ Վ է Փ ե ն թ ր լ + Հ մէշ է շ գրէ–*. ^ ա բ + Հ ՕՀաննԷսեաՕ, 

Հ 11 ՝ 

«Արտայսւյտապաշտ նկարիչ մ ը , որու վրձի-

նին տակ մերթ ը8դ մ ե ր թ առասպելական աշխար-

հի մը մէշ , մարգը փոխ ասած է կենդանական 

դէմք մ ը ։ Այսուհանդերձ դիմակապարի մը ակա-

նատես չենք, այլ անգութ իրականութեան մը 

աոշեւ կը գտնուինք; Դիտոզը կը կորսնցնէ իր 

մարդկային հպարտութիւնը* • • Հ Իր արտայայ– 

ւոութեան ոճը թախծոտ է ու դժ՛նդակ»։ 

Մարոէլ էսփիօ էՆուվօ էք *«–«»ի մէք կը գրէ 

«Փիէո. Գո յէ տարօրինակ նաշակ ունի* • • ւ 1»ր 

անձերը դժոխապարտներ չ ե ն ։ Այդպէս են կեան-

քի մէշ , իրենց րուի, խ ո յ ի , սրաքիթ մուկի, է գ 

կապիկի կամ նոխազի գլխով՛– Երեւակայածին 

գործ, հետաքրքրական աշխատանք։ էրր մերթ 

ընդ մ ե ր թ կը հեոանայ իր հրէշներէն, աւելի ի ֊ 

րականը դիտելու համար, նոյնքան բախտաւոր 

տադանդ մը ի յ ա յ տ կը թ ե ր է » : 

Հ ա յ նկարիչին՜ վրայ ուշադրութիւն հրաւիրող 

տոգեր երեւցած են նոյ&պէօ ուրիշ թերթերու 

արուեստի տե դե կատուու թե անց մ է շ : 

ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ՝ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹԵԱՆ8 ՄԱՍԻՆ 

Հայագիտական ուսումՆասիրութ եանց մասին 

Հ՚սրվըրաի Համալսարանի հւ. քքասաչուսեթսի Ար՜ 

ւււհսաաբանութեան Հիմնարկու թ Լան մ աեղէ 

ունեցած է կարեւոր իարՀրգամողով մ ր | Հովա– 

նաւորութեամբ «Հայագիտական ք\*֊սոսմնասիրոէ–– 

թեանց եւ Հձաազօաոլթիւններու Ազգային Ընկե-

րութեան» ւ Խ"րՀ րգռւմողուԼին մ ա սնակցած են 

Փրօֆ՛ Յէր&աերիք 3>Էյաի (քհրանսա՛), 

Տաբլա Տաուե»թ (Անգլիա) ել Փրօֆ. Ռ"պերթ 

Կ"">Էլ ՀՀւււիցերիա), –րոնք իորՀբգամաղովին 

ներկայացուցած են Հայերէն լեզու ի վերաբերեք է 

ուսումնասիրութիւներ « 

էՏորՀրդամողովին մասնակցած են, նսյնպէ" * 

Ամերիկայի զանագան Համալսարաններու, եւ 

լէմներսւ Հայ փրօֆեսէօբներ, ինչպէս 

կա քաք յ եան՝ Հոլոմպիա Համալսարանէն, էմ ՚ • 

Վարանգեսճ)* 0Հայ*ւյի Համալսարանէն, Փր*ֆ՛ 

ձ– Էքմէքճեած՛ Հուին* ՀոլկՀկն, Փր°ֆ՛ Մ– 

Հեւակ* Փ են սի լվան ի ո յ Համալսարանէն է 

Արա Ա, Աւագեան՝ Մասաչուսեթսի Համալսարան 

նէն ել Հայագիաովքեահ ծանօթ մասնագէա Սի՜ 



«ք*ԱԳԻՆ»հ ՅԱՐԳԵԼԻ ւՈւԹԵՐՅՈՂԱՐՈԻ՚Ա 

Մեր աշխատակից ք* • կոանեանի «Հայկական կատակերգու-

թ ի ւ ն ը որ շարունակելի մնացած էր «թագին»ի մէջ , հեղինակին իսկ 

փափաքով կ՚րնդհսաաւփ եւ ամբողջութիւնը լոյս կը տեսնէ յւաւսւ– 

ջիկայ աշնան, աոանձին հասարով։ 

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն Բ Ա Ժ Ն Ե Գ Ի Ն 

ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ– ՈՍԿԻ 

Վարչութեան հ ա ս ց է – 

ա ճ Ո յ ա ւ է Օ Մ ^ օ ա ա յ ւ ա 

8 . Ր . 5 8 7 , Ք օ յ դ օ ս է հ - Լ ւ ե օ օ 
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